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Prenehanje veljavnosti 

Kolektivne pogodbe za 

obrt in podjetništvo - 

seminar 

Aktualno  Izlet članov: Šarganska 

osmica, Višegrad in 

Sarajevo 

3 4 7 

NAJAVA DOGODKOV: 
 

Datum Ura Dogodek 

21.01.2020 16.00-19.00 Seminar: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2019 s spremembami zakonodaje 

23.01.2020 09.00-13.00 Delavnica: KONKRETNO NAD FACEBOOK  

29.01.2020 08.00 Srečanje Kluba mladih podjetnikov  

28.,30.01., 04. in 
06.02.2020 17.00-20.00 Delavnica retorike: Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam  

13.02.2020 16.00-17.30 Seminar: KATERO KOLEKTIVNO POGODBO UPOŠTEVATI IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI KPOP 

21.03.2020 07.00-13.00 Izobraževanje: REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (po programu za 2020) 

26.-29.03.2020   Strokovna ekskurzija: Firma REHAU AG & Co in tri dežele: Frankovska, Saška, Češka 

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 

 

 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Seminar: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2019 s spremembami 
zakonodaje (torek, 21. 1. 2020, ob 16. uri) 
 
Davčni zavezanci so dolžni 
sestaviti računovodske 

izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z 
veljavno zakonodajo. 
Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno 
praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo 
računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na 
kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za 
leto 2019, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo 
stopile v veljavo 1.1.2020.  
 
Predavateljica bo odgovarjala tudi na zastavljena vprašanja in 
skupaj z udeleženci skušala odpraviti morebitne dileme, s 

katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in 
davčnega obračuna. 
 
Čas in kraj seminarja: 
torek, 21. januar 2020, od 16. do 19. ure v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Program: 
I. ZGD-1 in SRS 

• Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 
• Poročanje AJPES 
• Objava letnih poročil 
• Spremembe SRS 
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II. Davčni obračun 
• Davčna osnova 
• Davčno priznani/nepriznani prihodki 
• Davčno priznani/nepriznani odhodki 
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih 

naložb 
• Amortizacija 
• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo 
• Poslovanje s povezanimi osebami 
• Davčne olajšave 
• Posebnosti pri normirancih 

III. Davčne spremembe 
 
Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v 
Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 
Predavateljica ima več kot 25 let delovnih izkušenj s področja 
financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem 

podjetju in finančni organizaciji. 
 
Kotizacija:  
- brezplačna udeležba za dve osebi iz obratovalnice, ki je 

član OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino ter 
njihove družinske člane in zaposlene delavce, 

- 60 EUR (z vključenim DDV) za vsako nadaljnjo osebo iz 
obratovalnice, ki je član OOZ Škofja Loka,  

- 60 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, 

- 150 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
 
Rok za prijavo: 20. 1. 2020 oz. do zasedbe prostih mest.  

 
 
16-urna delavnica: GOVORIM Z ŽAROM IN Z VESELJEM JAVNO NASTOPAM (28. 1., 30. 1., 4. in 6. 2. 2020) 
 
Javno nastopanje predstavlja mnogim enega od največjih 
strahov. Ga želite premagati? Želite delovati bolj prepričljivo, ko 
publiki predstavljate svoje mnenje? Si želite bolj sproščenega 
nastopa? 
 
Potem vas vabimo na našo praktično delavnico, ki bo 
potekala v obliki 4 srečanj (2 torka in 2 četrtka): 
 
1. srečanje: torek, 28. januar 2020: 
drža govorca, načrtovanje in priprava govora, prepovedani 
začetki in dobre zgodbe, vaje… 
2. srečanje: četrtek, 30. januar 2020: 
nastop pred kamero, neverbalna komunikacija, koncentracija, 
motivacija, realizacija, vaje… 
3. srečanje: torek, 4. februar 2020: 
komuniciranje z medijskim svetom (če te ni v medijih, te ni), 
priprava vabila, sporočila za javnost, sprejem novinarske ekipe, 
vaje… 

4. srečanje: četrtek, 6. februar 2020: 
organizacija dogodka od A do Ž, ščepec bontona, vaje… 
 
Vsakič od 17. do 20. ure, v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, 
Spodnji trg 2a.   
  
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, njihove družinske člane 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: 23. 1. 2020 oz. do zasedbe prostih mest.  

 
 
Delavnica: KONKRETNO NAD FACEBOOK (četrtek, 23. 1. 2020, od 9. do 13. 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! Želite potencial 
Facebooka bolje izkoristiti? Udeležite se naše praktične 
delavnice.  
 
Za udeležbo na delavnici ne potrebujete 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, oblikovati boste 
prodajno zanimive in učinkovite objave, pripravili stran za polno 
in uspešno funkcionalnost, pripravili plan in načrt objav, 
oblikovali grafike,… in vse to na svoji Facebook strani, na svojem 
računalniku. Zato je udeležba omejena le na 5 
udeležencev! 
 
Čas in kraj delavnice: 
četrtek, 23. januar 2020, od 9. do 13. ure v mali sejni sobi 
OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2.   
 
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? 
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• 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, 

njihove družinske člane 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: 20. 1. 2020 oz. do zasedbe prostih mest 
(število je omejeno na 5 udeležencev). 

 
 
 
Srečanje Kluba mladih podjetnikov 
 
Naslednje srečanje bo potekalo v sredo, 29. januarja, ob 8. uri v veliki sejni sobi 
OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a. 
 
Tokratna tema bodo spremembe na področju davčne in delovno-pravne 
zakonodaje. 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 
 
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, 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. 

Seminar: KATERO KOLEKTIVNO POGODBO UPOŠTEVATI IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI KOLEKTIVNE POGODBE ZA 
OBRT IN PODJETNIŠTVO (KPOP) (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 
 
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.  
 
Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s 

poravnano članarino, njihove družinske člane 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. 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 11. 2. 2020 oz. do zasedbe prostih mest.  
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V kotizacijo 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. 
 

 
 

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 
 
VPLIV SPREMEMB ZAKONODAJE NA OBRAČUN PLAČ (avtor: Jasmina Malnar Molek, 
OZS) 
 
Delodajalci so pri obračunu plače za delavce v delovnem razmerju dolžni spoštovati določbe 
Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o minimalni plači (ZMinP) in Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 

 
Spremembe ZDoh-2, ki so pričele veljati v letu 2019, prinašajo novo dohodninsko lestvico in spremembo splošne olajšave, pri čemer se 
uporabljajo za vsa izplačila v letu 2020, ne glede na katero obdobje se izplačilo nanaša. Delodajalci bodo torej že pri obračunu 
decembrske plače, ki bo izplačana v januarju 2020, uporabili naslednje podatke: 
 
 

Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih 

Nad Do     

 708,33  16 % 

708,33 2.083,33 113,33 + 26 %  nad 708,33 

2.083,33 4.166,67 470,83 + 33 %  nad 2.083,33 

4.166,67 6.000,00 1.158,33 + 39 %  nad 4.166,67 
6.000,00  1.873,33 + 50 %  nad 6.000,00 

 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega 
razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do     

 1.109,74 291,67 + (1.558,37 - 1,40427 x bruto dohodek)  

1.109,74  291,67 
 
ZPIZ-2 določa najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki v letu 2020 znaša 58% povprečne plače. Najnižja osnova 
za obračun prispevkov v obdobju od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020 tako znaša 975,30 eur (58% povprečne letne plače zaposlenih 
v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 eur) in se uporabi že pri obračunu decembrske plače, ki bo izplačana 
v januarju 2020. Prispevki iz in na bruto plačo se vedno obračunajo od najnižje osnove, pri čemer prispevek delavca za PIZ in 
zdravstveno zavarovanje, od razlike med bruto plačo in najnižjo osnovo, nosi delodajalec. 
 
ZMinP določa, da minimalna plača za delo, opravljeno v letu 2020, znaša 940,58 eur. Nova višina se bo prvič uporabila za 
obračun plače januar 2020, izplačane februarja. Delodajalce opozarjamo, da se iz minimalne plače izvzemajo vsi dodatki 
(dodatek za delovno dobo, izmensko delo, popoldansko delo, ....) ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost, ki je dogovorjeno 
s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače imajo delavci, ki 
delajo polni delovni čas. 
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Ob upoštevanju zakonodaje, smo pripravili preglednico obračuna plače za izplačila v decembru 2019, januarju 2020 in februarju 2020, 
pri čemer predpostavljamo, da ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno plačo v višini vsakokrat veljavne minimalne 
plače in je v posameznem mesecu, za katero se obračuna plača delal polni delovni čas, dodatki niso zajeti: 
 
 

   december 2019 januar 2020 februar 2020 

 bruto dohodek   886,63 886,63 940,58 

prispevki  
 delojemalca  

(22,1%) 

PIZ 15,50% 137,43 137,43 145,79 

PIZ (razlika do osnove) 15,50% 8,53 13,74 5,38 

ZZ 6,36% 56,39 56,39 59,82 

ZZ (razlika do osnove) 6,36% 3,50 5,64 2,21 

starševsko varstvo 0,10% 0,94 0,98 0,98 

zaposlovanje 0,14% 1,32 1,37 1,37 

prispevki  
delodajalca  

(16,1%) 

PIZ 8,85% 83,34 86,31 86,31 

ZZ 6,56% 61,77 63,98 63,98 

poškodbe pri delu 0,53% 4,99 5,17 5,17 

starševsko varstvo 0,10% 0,94 0,98 0,98 

zaposlovanje 0,06% 0,57 0,59 0,59 

 splošna olajšava   543,32 604,97 529,21 

 davčna osnova   147,23 85,50 203,42 

 dohodnina 16,00% 23,53 13,68 32,55 

 neto izplačilo   667,00 676,79 700,08 

 prispevki delavca   196,08 196,16 207,95 

 prispevki delodajalca   163,64 176,41 164,61 

 strošek delodajalca   1.050,27 1.063,04 1.105,19 

 
Obenem opozarjamo vse delodajalce, ki uporabljajo Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo (KPOP), da tarifni del pogodbe velja 
le do konca decembra 2019, torej zadnjič za izplačilo plače v januarju 2020 za december 2019. Delodajalci, ki jih po novem 
ne bo zavezovala nobena kolektivna pogodba dejavnosti, so dolžni pravice delavcev, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje (ZDR-1) 
določiti v Pravilniku o delovnih razmerjih.  
Vzorec internega akta dobite neposredno na OZS ali pa pokličite na OOZ Škofja Loka (tel.: 04 50 60 200). Cena vzorca po uradnem 
ceniku OZS in ZDOPS znaša: 
• za člane zbornice 30 EUR+DDV,  
• za nečlane 90 EUR+DDV. 
 
 
KAJ BO V LETU 2020 OSNOVA ZA OBRAČUN DODATKOV, IZVZETIH IZ MINIMALNE PLAČE? (avtor: mag. Nina Scortegagna 
Kavčnik, OZS) 
 
To je vprašanje, ki smo si ga pričeli zastavljati konec leta 2019 zaradi sprememb Zakona o minimalni plači, ki se pričnejo uporabljati z 
letom 2020. Gre za eno izmed ključnih sprememb, in sicer, da bodo vsi dodatki, del plače za poslovno in delovno uspešnost, 
izvzeti iz minimalne plače. 
 
Na področju obračuna plač in določanja osnovne plače se v zadnjih letih ni nič spremenilo. 
Glede osnove, od katere se obračunavajo dodatki, se v letu 2020 ne bo nič spremenilo. Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača 
delavca. Minimalno kolikšna pa mora biti? 
 
Osnovna plača  ≠ Minimalna plača 
Če delodajalca zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, ki določa osnovne plače po tarifnih razredih, mora biti osnovna plača delavca v 
pogodbi o zaposlitvi določena vsaj v višini, kot jo določa ustrezni tarifni razred. 
Če pa delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, pa je določitev višine osnove plače (minimuma) prepuščena 
dogovoru med delavcem in delodajalcem. 
 
Dodatki se obračunavajo od osnovne plače, določene v pogodbi i zaposlitvi 
Četudi bo delavčeva osnovna plača v pogodbi o zaposlitvi določena v višini 500 EUR bruto, bo delavec, če bo delal celoten mesec s polnim 
delovnim časom, prejel izplačilo, ki bo v višini minimalne plače. 
Bo pa delodajalec od osnovne plače (500 EUR bruto) obračunaval dodatke in jih prišteval k znesku minimalne plače. Zato 
ni nepomembno, koliko znaša delavčeva osnovna plača. Zlasti ne pri delodajalcih, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba 
dejavnosti. 
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DELODAJALCI - PRIDOBITE IZJAVE O STATUSU DELAVCA (avtor: Jasmina Malnar Molek, OZS) 
 
S spremembo ZDoh-2, ki je stopila v veljavo 1.1.2020, je nastopila obveznost delodajalca, da pozove zaposlene k opredelitvi statusa 
ali je njegov glavni delodajalec ali ne. 
 
FURS v pojasnilu Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDoh-2V navaja: 
V drugem odstavku 127. člena ZDoh-2 je dodano določilo, po katerem delodajalec kot plačnik davka pozove delavca - zavezanca k 
opredelitvi statusa, ali je njegov glavni delodajalec ali ne. Kot glavni delodajalec se šteje tisti, pri katerem zavezanec dosega pretežni del 
dohodka iz delovnega razmerja (ne glede na to ali gre za polni delovni čas, krajši delovni čas ali dopolnilno zaposlitev). Zakon tudi nalaga 
zavezancu obveznost, da delodajalca obvešča o spremembi tega statusa. 
Določeno pravilo, da delodajalci kot plačniki davka akontacijo dohodnino od dohodkov iz delovnega razmerja izračunavajo na dva načina, 
kot glavni delodajalec (po stopnjah dohodnine in lestvici kot to določa drugi odstavek 127. člena ZDoh-2) ali kot delodajalec, pri katerem 
zavezanec ne dosegajo pretežni del dohodka (po 25 % stopnji od davčne osnove kot to določa šesti odstavek ZDoh-2), ima namen doseči 
čim večjo usklajenost med izračunano in odtegnjeno akontacijo dohodnine med letom in odmerjeno dohodnino na letni ravni. Predpogoj 
za pravilno izračunano in odtegnjeno akontacijo dohodnine pa je, da delodajalec ve, ali je zavezančev glavni delodajalec ali ne, torej ali 
pri njem dosega pretežni del dohodka ali ne. Dopolnitev drugega odstavka 127. člena ZDoh-2, da delodajalec, ki je plačnik davka, 
zavezanca pozove k opredelitvi po statusu z vidika glavnega delodajalca, je opozorilne narave, da se delodajalca opozori, da je pomembno 
za pravilni izračun akontacije dohodnine, da pozna svoj status, ki ga lahko pravilno določi le s pomočjo zavezanca, ter da se zavezancu 
naloži obveznost informiranja delodajalca v zvezi s tem. Na ta način je zagotovljena tudi večja pravna varnost oziroma nedvoumnost pri 
razreševanju sporov glede izračuna akontacije dohodnine. 
 
Za lažje delo je OZS pripravila vzorec izjave, ki je za člane brezplačen. Najdete ga na spletni strani https://www.svetovanje.si/, v 
rubriki Vzorci v okviru delovnega področja. 
 
 
 
Strokovna ekskurzija Sekcije lesarjev: REHAU AG&Co IN TRI 
DEŽELE: FRANKOVSKA, SAŠKA, ČEŠKA   (26. - 29. 3. 2020)  
Rok za prijavo: 24. 1. 2020!!! 
 
Na pobudo članov, Sekcija lesarjev pri OOZ Škofja Loka v sodelovanju s Potovanja Pisanec iz 
Škofje Loke organizira novo strokovno ekskurzijo. Tokrat bomo obiskali podjetje RAHAU AG&Co in tri dežele: Frankovsko, Saško 
in Češko.  
 
Strokovna ekskurzija je namenjena vsem članom zbornice, ne glede na sekcijo. Podrobnejši program in dodatne informacije 
so objavljene na naši spletni strani! Rok za prijavo: 24. 1. 2020! Na voljo so še prosta mesta! 
 
 
 

VABLJENI NA KOPE (sobota, 25. 1. 2020) 
 
POZOR! Dogodka se lahko udeležite v okviru OOZ Škofja Loka! 
Po sklepu Upravnega odbora OOZ Škofja Loka, bo naša zbornica krila strošek kotizacije in organiziranega prevoza na dogodek vsem, ki 
se bodo odločili za udeležbo in s tem zastopali OOZ Škofja Loka.  
Prijave zbiramo na telefon 04 50 60 200 do vključno torka, 21. januarja 2020! 
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Izlet: ŠARGANSKA OSMICA, VIŠEGRAD IN SARAJEVO (2. – 5. 4. 2020) 
 
Po lanskoletni vožnji z vlakom Bernina Express po Švici, se tokrat na pobudo članov odpravljamo na izlet v zahodni del 
Srbije.  
 
Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je t. i. »Ćira« 
zadnjič vozil leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno 
vozi skozi številne tunele. Res zanimivo doživetje, na katerega vabimo vse člane OOZ Škofja Loka. 
 
 
PROGRAM: 
1.dan: četrtek, 2. 4. 2020 ŠKOFJA LOKA  
Zbor skupine v Škofji Loki v poznih večernih urah in nočna vožnja preko Hrvaške v Srbijo. 
 
2.dan: petek, 3. 4. 2020  
Dan bo namenjen ogledom lepot Narodnega parka Tara, ki se razprostira na skrajnem zahodu Srbije in pokriva večino z globokimi 
gozdovi porasle planine Tara. Najprej bomo obiskali srednjeveški samostan Rača. Notranjost krasijo freske in ikone ter ikonostas, ki je 
eden najlepših v Srbiji. Nato se bomo odpeljali do jezera Perućac, ki je nastalo z gradnjo hidroelektrarne in zajezitvijo reke Drine, danes 
pa je zelo priljubljeno kopališče in izletniška točka. Vkrcali se bomo na ladjo in zapluli po slikovitem kanjonu reke Drine, uživali v 
razgledih strma gozdnata pobočja ter imeli pozno kosilo. Vožnja na planino do kristalno čistega jezera Zaovine, ki s svojo neokrnjeno 
okolico predstavlja oazo miru. Sledi odhod v hotel, namestitev, večerja in prenočitev. 
 
3.dan: sobota, 4. 4. 2020  
Po zajtrku se bomo odpeljali do zelo slikovite vasi Drvengrad, imenovana tudi mestece iz lesa, ki je nastalo po zamisli režiserja Emirja 
Kusturice, služila mu je kot kulisa filma ‘Življenje je čudež’. Nadaljevali bomo do bližnjega mesteca Mokra gora. Tu bomo vstopili na 
muzejski vlak ‘Šarganska osmica’ in se odpravili na slikovito vožnjo, ki nas bo vodila preko viaduktov in skozi številne tunele. Leta 
1999 so jo ponovno obnovili in odprli za javnost. V nadaljevanju se bomo odpeljali v Sirogojno. Ogledali si bomo ‘Staro selo’ – muzej 
na prostem, ki predstavlja arhitekturno zgodovino in bivalno kulturo planote Zlatibor in dela JZ Srbije. Območje je poznano tudi po 
pridelavi volne in izdelavi puloverjev. Po sprehodu med obnovljenimi stavbami, po postanku za samostojne oglede in nakupe, se bomo 
odpeljali proti planini Zlatibor. Izjemne klimatske razmere zelo ugodno vplivajo na izboljšanje krvne slike. Poleti je dobro obiskano 
letovišče, pozimi pa je priljubljen športni center. Sledila bo vrnitev v hotel. V nadaljevanju večera bomo imeli srbsko večerjo s 
folklornim programom. Prenočitev. 
 
4.dan: nedelja, 5. 4. 2020  
Po zajtrku se bomo odpeljali v Višegrad, kjer kraljuje 500 let star kamniti most z enajstimi loki, ki ga v svojem romanu »Na Drini čuprija« 
opisuje Ivo Andrić. Zgodba mostu se začne pred skoraj 500-timi leti v mestecu ob reki Drini na meji med Bosno in Srbijo, ko so bili ti 
kraji pod turško vladavino. Turki so nasilno ugrabljali dečke in jih vodili v Turčijo, kjer so jih prevzgojili v janičarje. Med njimi je bil tudi 
deček iz vasi Sokolovići, ki so mu kasneje dali ime Mehmed paša Sokolović, ki se je kasneje povzpel do turškega generala in velikega 
vezirja turškega cesarstva. Na stara leta se je odločil in na svoje stroške izgradil velik kamnit most, ki velja za veliko kulturno znamenitost 
in je uvrščen v seznam Unesco. V mestu se bomo sprehodili tudi skozi Kamengrad, ki je še ena od zamisli Emirja Kustorice, posvečen 
pa bo Ivu Andriću. Po ogledu se bomo odpeljali proti Sloveniji, preko Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Glede na to, da pa se bomo ob 
povratku ustavili tudi v Sarajevu, pa je prihod domov predviden v zelo poznih večernih urah. 
 
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 254,00 268,00 286,00 

 
Cena vključuje:  
• prevoz na omenjeni relaciji s turističnim avtobusom z vsemi pripadajočimi stroški, 
• en polpenzion in eno prenočitev z zajtrkom v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, turistično takso v hotelu, 
• srbsko večerjo s folklornim programom, 
• obvezno vstopno takso za Srbijo, 
• vožnjo z muzejskim vlakom ‘Šarganska osmica’, vstopnino v muzej Sirogojno, vstopnino v Drvengrad, vstopnino v samostan Rača, 
• lokalno vodenje po NP Tara, ladijsko vožnjo po Drini in kosilo na ladji, 
• turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter ddv. 
 

Možna doplačila: 
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- doplačilo za enoposteljno sobo: 40,00 EUR/osebo za dve nočitvi, 
- odpovedni riziko 7,60 EUR/osebo, 
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

Način plačila: 
- 50 EUR/osebo ob prijavi, 
- razlika pred odhodom.  
 
Rok za prijavo: 6. 2. 2020 oz. do zasedbe prostih mest. 
 
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). 
 
 

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.  
 
MINIMALNA PLAČA ZA ZAPOSLENE: 
• 1. 2019 – 31. 12. 2019: 886,63 EUR 
• 1. 2020 – 31. 12. 2020: 940,58 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: 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. 
 
 

 

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. 


