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PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM  - seznam objavljamo na zadnji strani glasila! 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja  tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti oziroma je ta v njihovi 
družini ali podjetju postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali našemu povabilu 
in predložili dokazila, iz katerih je razvidno, da se dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše obdobje (nad 30 let), okrogel 
jubilej pa ste ali še boste praznovali v letošnjem letu.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do srede, 19.8.2020. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani zbornice, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel jubilej opravljanja 
dejavnosti. Pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne osebe. V kolikor je v času poslovanja 
prišlo do statusne spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo 
lastništvo novonastalega poslovnega subjekta.   
Tako kot v preteklih letih, smo tudi letos pripravili računalniški izpis seznama članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35, 40 in 
več let opravljanja dejavnosti. Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega imena, vas prosimo, da nam to sporočite na 
telefon 04/50-60-200. Z veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov priznanj in obenem popravili podatke v registru. Rok za 
oddajo pripomb je sreda, 19.8.2020. 
 
Priznanja bodo podeljena v sklopu posebne prireditve, ki bo predvidoma potekala v sredo, 2. septembra, ob 18. uri na 
Loškem gradu. O podrobnostih bomo jubilante in ostale člane zbornice obvestili po elektronski pošti teden dni pred 
dogodkom, saj je sama izvedba močno odvisna od epidemiološkega stanja v Sloveniji in morebitnih omejitev za izvedbo 
tovrstne aktivnosti. 
 
 

POMOČ GOSPODARSTVU - KORONA VIRUS 

 

Je delavec upravičen do nadomestila plače v času karantene? Preverite stanje države ob odhodu! 
(avtorica: Jasmina Malnar Molek) 

 

Na pobudo OZS, bo Ministrstvo za notranje zadeve RS na svoji 
spletni strani objavilo kronološki pregled držav na 
posameznem seznamu (preglednico), ki jo nujno 
potrebujete za pravilen obračun nadomestila plače delavcem za 

čas odrejene karantene. Trenutno preglednico objavljamo na 
naši spletni strani. 
Po pojasnilu MDDSZ, je delavec upravičen do nadomestila plače 
za čas karantene, v kolikor mu delodajalec ne more organizirati 
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dela na domu. Višina nadomestila je odvisna od vzroka za 
izdajo odločbe o karanteni in znaša: 
 
• 100 % njegove povprečne mesečne plače za polni delovni 

čas pripada delavcu, ki mu je odrejena karantena zaradi stika 
z okuženo osebo v okviru opravljanja dela (na delovnem 
mestu); 

• 80 % njegove povprečne mesečne plače za polni delovni 
čas pripada delavcu, ki je odločbo o karanteni prejel ob 
prihodu v Slovenijo, ob njegovem odhodu pa se je ta država 
nahajala na zelenem ali rumenem seznamu ter delavcu, ki 
mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo 
izven opravljanja dela; 

• 50 % plače, ki bi jo prejel, če bi delal in ne manj kot 70% 
minimalne plače pripada delavcu, ki je odšel v državo na 
rdečem seznamu in je delodajalcu najmanj en dan pred 
odhodom predložil pisno izjavo, da odhaja v državo na 
rdečem seznamu iz naslova naslednjih osebnih okoliščin 
(izjeme): 

∼ smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja 

∼ smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja, 

∼ smrt staršev (očeta, matere, zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja starša, posvojitelja), 

∼ rojstvo otroka 
• 0 % pripada delavcu, ki je odšel v državo na rdečem 

seznamu in ne uveljavlja izjeme. V tem primeru je 
delodajalec dolžan obračunati in odvesti vse prispevke, nato 
pa se z delavcem dogovoriti o povračilu tistih, ki jih nosi 
delavec sam. Vprašanja o delovnopravnih postopkih zoper 
kršitve naslovite na naše delovne strokovnjake. 

 
Delodajalci so upravičeni do povračila izplačanih 
nadomestil plače za čas karantene v obdobju od 11. 7. 
do 30. 9. 2020.  
 
Vlogo za povračilo nadomestila oddate elektronsko Zavodu za 
zaposlovanje preko portala za delodajalce, najkasneje v 30 dneh 
od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene. 

 

Delavcu v času karantene zaradi odhoda v rdečo državo ne pripada nadomestilo plače. Kako 
delodajalec to obračuna? (avtorica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik) 

 
 
Glede na prejeta vprašanja, ponovno objavljamo pojasnilo, ki ga 
je pripravila OZS.  
Po ZIUPDV, delavec v času odrejene karantene ni upravičen do 
nadomestila plače, če bo odšel v državo, ki je bila že v času 
njegovega odhoda na rdečem seznamu. Enako velja tudi v 
času od 31. maja do uveljavitve ZIUPDV, ko je sicer strošek 
nadomestila plače za čas odrejene karantene na delodajalcu.  
 
Delodajalec bo moral delavcu to odsotnost obračunati kot 
neopravičeno neplačano. Seveda, če se ne bosta dogovorila za 
kakšno drugo vrsto odsotnosti (letni dopust, koriščenje ur, ...). 
 
Čas, ko delavec med trajanjem delovnega razmerja nima pravice 
do nadomestila plače, se všteje v zavarovalno dobo le, če je 
plačan prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (132. člen ZPIZ-2).  
 
Delodajalec obračuna in plača vse prispevke za socialno varnost 
delojemalca in delodajalca od plače delavca, ki jo je imel v 
zadnjem mesecu pred nastopom teh primerov, valorizirane 

glede na gibanje povprečnih mesečnih plač na zaposlenega v RS 
na raven meseca pred mesecem, za katerega se plača prispevek 
(150. člena ZPIZ-2).  
 
Delavec je zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno 
zavarovanje (6,36 %), prispevka zavarovanca za zavarovanje za 
primer brezposelnosti (0,14 %) in prispevka zavarovanca za 
starševsko varstvo (0,10 %). Zavezanec za plačilo vseh ostalih 
prispevkov (15,50 % prispevka zavarovanca za PIZ in 
prispevkov delodajalca v višini 16,10 %), je delodajalec (152/1 
ZPIZ-2). Delodajalec se mora z delavcem dogovoriti, na kakšen 
način mu bo le-ta povrnil tiste prispevke, za katere je sam 
zavezanec za plačilo (v skupni višini 6,60 %). Lahko se 
dogovorita, da mu delodajalec te prispevke na podlagi pobotne 
izjave odtegne pri prvem naslednjem izplačilu plače ali pa da jih 
delavec nakaže na transakcijski račun podjetja. V kolikor do 
povrnitve prispevkov s strani delodajalca ne pride, se le ti štejejo 
za boniteto delavca. 
 
Enak način obračuna je v primeru neplačanega dopusta. 

 

Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta (Vir: ZRSZ) 

 
 
Zavod za zaposlovanje sporoča delodajalcem, da morajo oddati 
zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače do 
17. avgusta 2020. 
 
Glede na povečano število klicev v kontaktnem centru ZRSZ 
glede neizplačila subvencij za začasno čakanje na delo za mesec 
junij, opozorjajo delodajalce, ki uveljavljajo povračilo 
nadomestila plače za začasno čakanje na delo, da morajo za 
povrnitev izplačanih nadomestil plače od junija naprej oddati 
zahtevke na Portalu za delodajalce. 

Delodajalci, ki do 26. 7. 2020 niso oddali zahtevka na 
Portalu in niso oddali REK-obrazcev na FURS, 10.  
avgusta  2020,  niso prejeli povračila za junijsko čakanje 
na delo.  
 
Delodajalce zato pozivajo, da oddajo zahtevek na Portalu za 
delodajalce do 17. avgusta 2020.  Naslednje izplačilo za ukrep 
čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. 
avgusta 2020. 

Natančnejše podatke o posameznih ukrepih za pomoč gospodarstvu, ki jih pripravlja ali že izvaja država, še vedno sproti objavljamo na 
naši spletni strani (www.ooz-skofjaloka.si) in spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (www.ozs.si/koronavirus-info), kjer pa 
dobite tudi ažurne informacije po strokovnih sekcijah! 
 



  

 
3 

PREVOZNIKI, POZOR! IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA 
LICENCO SKUPNOSTI PO NOVI ZAKONODAJI! 

 
Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile 
izdane pred 23.11.2019, poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti 
izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. Preverite pogoje za 
Licenco Skupnosti v nadaljevanju. 
 
 

OBSTOJEČI PREVOZNIKI - rok: 23. 11. 2020 
 
UPRAVLJAVEC PREVOZOV  
Prevozniki, ki so imeli na dan 23. 11. 2019  veljavno izdano licenco Skupnosti, morajo do 23. 11. 2020 izpolnjevati 
pogoj upravljavca prevozov pod novimi pogoji: 
1. Če je upravljavec prevozov lastnik (več kot 50-odstotni, samostojni podjetnik posameznik), druga dokazila niso 

potrebna, ni omejitev glede števila podjetij in vozil. 
2. Če je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku, mora biti zaposlen po pogodbi o zaposlitvi za polni delovni čas. 

Upravljavec je lahko samo v enem podjetju. 
3. Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov, je to lahko samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet 

vozil.  
Vsem prevoznikom, ki imajo izdano licenco Skupnosti in nimajo upravljavca prevoza pod naštetimi pogoji svetujemo, da 
čimprej uredijo status upravljavca prevozov in o spremembi obvestijo izdajatelja licence. 
 
USTREZNOST PROSTORA IN VOZNIKI 
Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo novega pravilnika (do 6. 8. 2020), se uskladijo z zahtevami iz 
tega pravilnika glede voznikov, ostalih zaposlenih sedeža in prostora, uradnih ur in opreme najkasneje do 23. 11. 
2020:  
• minimalno število zaposlenih voznikov (podjetje, ki ima nad 5 vozil, mora imeti minimalno 1 zaposlenega 

voznika 
• minimalno število ostalih zaposlenih v podjetju (nad 20 vozil minimalno 1). 
• obvezne prisotnosti v času uradnih ur, 
• zahteve glede sedeža podjetja in prostora ter 
• zahteve glede komunikacijske in pisarniške opreme. 
 
NOVI PREVOZNIKI – spremembe veljajo od 6. 8. 2020 dalje  
 
Za izdajo nove licence Skupnosti se nov pravilnik uporablja od 6. 8. 2020 dalje. Podjetje, ki zaproša za izdajo nove licence, 
mora izpolnjevati vse pogoje. 
V času od 6. 8. 2020 do 1. 6. 2021 mora imeti podjetje, ki zaproša za izdajo nove licence Skupnost in ima nad 5 vozil: 
minimalno enega zaposlenega voznika, če pa ima več kot 20 vozil, pa tudi minimalno enega ostalega zaposlenega. 
 
VSI PREVOZNIKI – do 1. 6. 2021 
Glede števila zaposlenih voznikov in drugih zaposlenih, velja prehodno obdobje od uveljavitve tega pravilnika (6. 8. 2020) 
do 1. 6. 2021. Po 1. 6. 2021 morajo imeti vsa podjetja usklajeno število zaposlenih voznikov in število ostalih 
zaposlenih v skladu s pravilnikom. 
 

 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v sodelovanju s Sekcijo za promet pri OZS, Gospodarsko zbornico 
Slovenije (GZS) in Ministrstvom za infrastrukturo sproti spremljala izvajanje zakonodaje in v primeru kakšnih neizvedljivih 
pogojev, sploh za male prevoznike, predlagala in zagotovila rešitve ali spremembo pravilnika.  
 
Spremembe zgoraj navedene zakonodaje so predlagali predstavniki prevoznikov (OZS in GZS) zaradi dodatnega 
preprečevanja nelojalne konkurence (v Sloveniji je odprlo prevozno podjetje že preko 600 podjetij). Trenutno obstaja kar 
nekaj prevozniških podjetij, ki imajo sicer podjetje ustanovljeno v Sloveniji, kjer imajo večinoma najete računovodske 
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servise, vse operativne dejavnosti glede prevozov pa izvajajo iz drugih držav. Vozniki v teh podjetjih tudi niso zaposleni v 
Sloveniji ali  pa so zaposleni, pa v Sloveniji ne prebivajo. Vprašljivi so pogoji za takšne voznike in njihova plačila. Takšno 
stanje je delno omogočala tudi preveč liberalna ureditev glede upravljavca podjetij.  
 
Novi pogoji veljajo samo za imetnike licence Skupnosti (za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu 
ali mednarodni prevoz potnikov z avtobusi). Pogoji za izdajo nacionalne licence (npr. kombiji, prevozi z 
vozili ki se vršijo na območju Slovenije) pa ostajajo nespremenjeni. 
 

OBJAVITE SVOJE NAMESTITVENE KAPACITETE NA PORTALU MOJ OBRTNIK 

  

OZS je portal Moj Obrtnik nadgradila z zavihkom turizem (https://www.mojobrtnik.com/turizem) in na ta način 

dala članom priložnost, da izpostavite svojo turistično ponudbo/kapaciteto, vezano na koriščenje turističnih 

bonov (vavčerjev). 

Člani, ki želite izpostaviti svojo ponudbo, lahko preko portala Moj Obrtnik naložite sliko, vnesete kontakte ter 

povezavo do svoje spletne strani oz. ponudbe. To lahko storite sami, od doma, pomagate pa si lahko tudi z  

navodili, ki jih dobite na naši zbornici. OZS bo preko svojih spletnih kanalov (FB, twitter, ...) pričela oglaševati 

spletno mesto. 

Ponudniki, vabljeni k objavi, vsi ostali pa vabljeni h koriščenju predstavljene turistične ponudbe.  

 
 
FINANČNE SPODBUDE, RAZPISI… 
 

Želimo vas opozoriti na nekatere javne razpise in pozive. Eden od aktualnih pozivov 
je »Javni poziv za nakup zaščitne opreme«, ki ga je objavil Slovenski 
podjetniški sklad (SPS). Nanj se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja 
(MSP) z najmanj 5 zaposlenimi. Posameznemu podjetju se bo do višine 9.999,00 
evrov sofinanciral nakup zaščitne opreme za zagotovitev ustrezne zaščite pred 

okužbami in širjenjem virusa kot so zaščitne maske, zaščitne rokavice, razkužila, brezstični termometri za merjenje telesne 
temperature. Ostali pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so razvidni iz Javnega poziva, ki je dostopen na spletni strani 
SPS.  
 
Prav tako SPS razpisuje tudi spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. Podjetja, ki razvijajo 
nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa, bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR 
do 500.000 EUR na podjetje v obdobju dveh let. Pogoje prav tako najdete na njihovi spletni strani. 
 
Na spletni strani SPS (www.podjetniskisklad.si) v rubriki Javni razpisi in pozivi pa seveda najdete še druge odprte razpise, 
in sicer: 

Kategorija Naziv javnega razpisa ali poziva Status 

Javni razpis 
P7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-
CoV-2 NA GOSPODARSTVO 

odprt do 09. 10.2020 

Javni razpis 
SK75 2020 - 2 - SEMENSKI KAPITAL - Konvertibilno posojilo za zagon 
inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR 

odprt do 02. 10.2020 

Javni razpis 
P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov 
v lesarstvu 4.0 

odprt do 15. 09.2021 

Javni poziv Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme odprt do 31. 10.2020 

Javni razpis 
P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere 

odprt do 20. 10.2020 
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Kategorija Naziv javnega razpisa ali poziva Status 

Javni razpis 
P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki 
Sloveniji 

odprt do 01. 10.2020 

Javni razpis 
SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi 
investitorji 

odprt do 31. 12.2020 

Javni poziv Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij odprt do 28. 12.2021 

 
 Javna agencija, SPIRIT Slovenija, je objavila javni poziv za sofinanciranje 
stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih 
gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je 
na voljo do največ 9.999,00 EUR, vlogo pa lahko oddajo do 15. 9. 2020 oziroma do 
porabe sredstev. Več o pozivu najdete na spletni strani Spirit Slovenija 
(www.spiritslovenia.si/razpisi). 

Odprt je tudi razpis za sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij 
(MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 - 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP. 

 

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. 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. 
Sredstva so trenutno na razpolago le pri NLB d.d. 
Ljubljana, z Gorenjsko banko d.d. Kranj pa razgovori za 
novo kvoto sredstev še potekajo. 

 
 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 
  NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 0,85%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke 
3. Obračunavanje obresti mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim 

sklepom o obrestnih merah Nove LB 
4.  Datum plačila obresti mesečno 
5. Odplačilo glavnice dvanajst mesečnih obrokov 
6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo  po veljavnem ceniku banke 
8. Vloge sprejema  NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 

tel.: 04/ 2874-150 

 

Ugodni kratkoročni in dolgoročni krediti v okviru Kreditne sheme  

 
 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva 
združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja 
Loka, je bil 15. 6. 2020 objavljen NOV razpis, v okviru katerega 
je podjetjem in tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na 
kmetijah, omogočeno ugodno kreditiranje njihove dejavnosti. 
Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za 
obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni 
EURIBOR + 2,50 %. Pridobite jih lahko za: 
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 

• nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 
100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za 
kratkoročne kredite, za financiranje tekočega 
poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za 
obdobje do 1-ega leta pridobite po obrestni meri 2,50%, 
nominalno. 
Dodatne informacije: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska 
c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220, e-mail: info@ra-sora.si. 
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POTREBUJETE ZNANJE EXCELA? 
 
Znanje Excela je danes nujno potrebno za učinkovito in hitro delo na marsikaterem področju poslovanja. Danes so podatki gonilo 
napredka. Član OOZ Škofja Loka Anton Čotar nudi tečaje Microsoft Excela (osnovni, napredni in ekspertni ter prilagojeni vašim 
potrebam).  
 
Tečaji se lahko izvedejo na sedežu vašega podjetja ali v prostorih OOZ Škofja Loka. Prav tako ponuja zunanje sodelovanje pri reševanju 
vaših težav v Excelu (matematične analize, upravljanje podatkov, avtomatizacija procesov in poročanja, poslovna inteligenca, dinamične 
predstavitve, razvoj modelov itd.).  
 
Več informacij: 040 226 489, cotar.toni@gmail.com 

 
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. 

 
 
OBVEZNOSTI
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
 
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: 1.017,23 EUR (velja za izplačila od 1. 3. 2020 
do 28. 2. 2021). 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
• prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 36,56 EUR  (velja od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021!) 
• prispevek za zdravstveno zavarovanje: 36,92 EUR  (velja od 1. 1. 2020!) 

 

 
 

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

1.052,30 6.138,44

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 163,11 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 93,13 543,25

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 256,24 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 66,93 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 69,03 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,58 32,53

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 141,54 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,10 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,47 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,63 3,68

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,10 12,27

Skupaj drugi prisp. 4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 401,98 2.344,87

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - julij 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

1.753,84
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SEZNAM JUBILANTOV 2020
 

 

 

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

1.578,46 6.138,44

1.753,84

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 244,66 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 139,69 543,25

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 384,35 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 100,39 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 103,55 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 8,37 32,53

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 212,31 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,58 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,58 6,14

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,16 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,21 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,95 3,68

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,16 12,27

Skupaj drugi prisp. 6,32 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 602,98 2.344,87

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

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

TRADICIJA

zšt. Naziv Naslov Pošta št. let

1 JOŽE DEBEVC & ANA DEBEVC KIDRIČEVA CESTA 77 4220 ŠKOFJA LOKA 35

2 MARČETA d.o.o. in Miroslav Marčeta RETEČE 46 4220 ŠKOFJA LOKA 35

3 KOLARSTVO KURALT STARA LOKA 4 4220 ŠKOFJA LOKA 120

30 LET

zšt. Naziv Naslov Pošta

1 ALMOS, ŠKOFJA LOKA, d.o.o. ZMINEC 30 4220 ŠKOFJA LOKA

2 ANDI, d.o.o., ŽIRI IDRIJSKA CESTA 3A 4226 ŽIRI

3 AVTO ERŽEN d.o.o. PODJELOVO BRDO 1 4225 SOVODENJ

4 AVTO FRELIH, ŽIRI, d.o.o. OB POTOKU 2 4226 ŽIRI

5 BIRO, d.o.o., ŽIRI NOVOVAŠKA C. 48 4226 ŽIRI

6 DEMŠAR TOMAŽ s.p. - MIZARSTVO RUDNO 13 4228 ŽELEZNIKI

7 DOLENC IVAN s.p. - AVTOPREVOZNIK VIRMAŠE 113 4220 ŠKOFJA LOKA

8 DOLENC MILENA s.p. - MODNO ŠIVILJSTVO LOG NAD ŠKOFJO LOKO 35 4220 ŠKOFJA LOKA

9 DRAKSLER DUŠAN s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA IN 

ČIŠČ.POSL.PROST.

FORME 26 4209 ŽABNICA

10 DRNOVŠEK, LESNO PREDELOVALNO PODJETJE, d.o.o. BUKOV VRH 10 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

11 GALCIN, d.o.o., ŠKOFJA LOKA STARA LOKA 17A 4220 ŠKOFJA LOKA

12 HARTMAN MATEJ s.p. - - OKREPČEVALNICA "MAH" PODLUBNIK 1C 4220 ŠKOFJA LOKA

13 IKA, Žiri , d.o.o. INDUSTRIJSKA ULICA 11 4226 ŽIRI

14 JEREB-ELEKTRONIKA, d.o.o., Žiri DOBRAČEVSKA ULICA 12 4226 ŽIRI

15 KEM-PRO, d.o.o. RETEČE 41A 4220 ŠKOFJA LOKA

16 KINS, d.o.o., ŽIRI PRVOMAJSKA ULICA 6 4226 ŽIRI

17 LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA KIDRIČEVA CESTA 43A 4220 ŠKOFJA LOKA

18 MIT d.o.o. HOTAVLJE 21 4224 GORENJA VAS

19 MLINAR MARIJA s.p. - FRIZERSKI SALON MARIJA LOŠKA CESTA 11 4226 ŽIRI

20 MRAVLJA, d.o.o. HOTAVLJE 65 4224 GORENJA VAS

21 NIKA-ŠIV, d.o.o. DAŠNICA 73 4228 ŽELEZNIKI

22 OBLAK VIKO s.p. - AVT ELECTRONIC SPODNJI TRG 2A 4220 ŠKOFJA LOKA

23 OPTIKA SEVER, d.o.o. MESTNI TRG 6 4220 ŠKOFJA LOKA

24 POLYCOM ŠKOFJA LOKA d.o.o. DOBJE 10 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

25 RUPERT LIBUŠKA s.p. - GOSTIŠČE PRI ŽUPANU LOŠKA CESTA 78 4226 ŽIRI

26 VISTA, HIDRAVLIKA, d.o.o. KOSOVELOVA ULICA 14 4226 ŽIRI

27 VISTOP, d.o.o., SELCA DOLENJA VAS 93 4227 SELCA
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20 LET

zšt. Naziv Naslov Pošta

1 DEBELAK LIDIJA s.p. - IZDELOVANJE IZDELKOV UMETNE OBRTI POLJANSKA CESTA 57 4224 GORENJA VAS

2 HIRŠENFELDER IZTOK s.p. - SLIKOPLESKARSTVO STARA LOKA 141 4220 ŠKOFJA LOKA

3 HIRŠENFELDER MATIJA s.p. - UNIKATNI LESENI IZDELKI STARA LOKA 152 4220 ŠKOFJA LOKA

4 INT VRATA d.o.o. TODRAŽ 11 4224 GORENJA VAS

5 JELOVČAN JANEZ s.p. - ORODJARSTVO KIDRIČEVA CESTA 51 4220 ŠKOFJA LOKA

6 JELOVČAN ZDRAVKO s.p. - STORITVE Z GRADBENO IN KMETIJSKO 

MEHANIZACIJO

MARTINJ VRH 30 4228 ŽELEZNIKI

7 KLEMENČIČ PETRA s.p. - TAVERNA PETRA POLJANSKA CESTA 104 4224 GORENJA VAS

8 MEGUŠAR - LES d.o.o. KIDRIČEVA CESTA 95 4220 ŠKOFJA LOKA

9 PEGAM RAFKO s.p. - MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ SV. LENART 1 4227 SELCA

10 POTOČNIK ALEŠ s.p. - POHIŠTVO POTOČNIK DORFARJE 5 4209 ŽABNICA

11 RESJE, d.o.o. STUDOR 12 4224 GORENJA VAS

12 RIHTARŠIČ JANEZ s.p. - PREVOZI IN IZKOPI LAJŠE 33 4227 SELCA

13 SOFER, d.o.o. KAPUCINSKI TRG 8 4220 ŠKOFJA LOKA

14 STRŽINAR FRANC s.p. - SLIKOPLESKARSTVO HOTAVLJE 75 4224 GORENJA VAS

15 ŠTEFE GREGOR s.p. - KOČA STARI VRH ZAPREVAL 5 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

16
ŠUŠTAR IRENA s.p. HOTEL GARNI PALETA IN TRG. ZA UMETNIŠKO 

USTVARJANJE KAPUCINSKI TRG 17 4220 ŠKOFJA LOKA

17 UDIR ALEŠ s.p. - PEČARSTVO UDIR SV. DUH 46 4220 ŠKOFJA LOKA

10 LET

zšt. Naziv Naslov Pošta

1 ALIČ BOJAN s.p. - IZDELAVA IN MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ PEVNO 14 4220 ŠKOFJA LOKA

2 BAJT MARKO s.p. - SUHOMONTAŽA MONT-BAJT PODJELOVO BRDO 18A 4225 SOVODENJ

3 BERNIK ANDREJ s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ BLAGA ŠEVLJE 52 4227 SELCA

4 BERNIK BOŠTJAN s.p. - GOSTILNA PRI BOŠTJANU KRIŽNA GORA 8A 4220 ŠKOFJA LOKA

5 BIČEK MATJAŽ s.p. - IZOLATERSTVO LESKOVICA 8 4224 GORENJA VAS

6 ČADEŽ SIMON s.p. - KLJUČAVNIČARSTVO KRIŽNA GORA 16 4220 ŠKOFJA LOKA

7 ČVD čiščenje in vzdrževanje d.o.o. PODGORA 42 4224 GORENJA VAS

8 FILIPIČ IVAN s.p. - TISKANJE NA TEKSTIL IN PROMOCIJSKI TISK ŽIROVSKI VRH SV. ANTONA 10 4224 GORENJA VAS

9 FON JANEZ s.p. - PRIPRAVA SLADIC STANKA STARA LOKA 147 4220 ŠKOFJA LOKA

10 GLOBOKAR MARKO s.p. - MOBILNA EKO-NEGA VOZIL PODLUBNIK 160 4220 ŠKOFJA LOKA

11 GOGALA MARTIN s.p. - ČISTILNI SERVIS SELCA 91 4227 SELCA

12 HABJAN MARIJA s.p. - MODNO ŠIVILJSTVO IN SPLOŠNO TAPETNIŠTVO LOG 38 4228 ŽELEZNIKI

13 HAFNER JAKA s.p. - PARKETARSTVO HAFNER SUŠKA CESTA 55 4220 ŠKOFJA LOKA

14 KONTRA, SPLOŠNO GRADBENIŠTVO, d.o.o. PUŠTAL 78 4220 ŠKOFJA LOKA

15 KRIŽAJ NEJC s.p. - ORODJARSTVO IN PLASTIKA GODEŠIČ 131 4220 ŠKOFJA LOKA

16 KRŽIŠNIK LUKA s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO DOLENJA DOBRAVA 17 4224 GORENJA VAS

17 MIZARSTVO JEREB, d.o.o. CESTA NA LEDINICO 2 4226 ŽIRI

18 MIZARSTVO PETERNELJ - KRŽIŠNIK, d.o.o. PODGORA 36A 4224 GORENJA VAS

19 MOHORIČ ANTON s.p. - TONI TRANSPORT DOLENJA VAS 27 4227 SELCA

20 MOHORIČ BORUT s.p. - SLIKOPLESKARSTVO BORN DOLENJA VAS 66 4227 SELCA

21 ORODJARSTVO BERGANT, d.o.o. SV. BARBARA 1 4220 ŠKOFJA LOKA

22 PETERNELJ TOMAŽ s.p. - STROJNA OBDELAVA KOVIN DAVČA 7 4228 ŽELEZNIKI

23 POLJANŠEK LILJANA s.p. RAČUNOVODSKE IN DRUGE STORITVE ČEVLJARSKA ULICA 41 4226 ŽIRI

24 PRIJATELJ MATJAŽ s.p. - PRIMA, RAČUNOVODSKE STORITVE SPODNJI TRG 2A 4220 ŠKOFJA LOKA

25 RANT VESNA s.p. - VE-LO TAKSI PREVOZI ZGORNJA LUŠA 5 4227 SELCA

26 RASST, d.o.o. TREBIJA 47 4224 GORENJA VAS

27 ŠIVIC SABINA s.p. - FRIZERSTVO CANKARJEV TRG 17 4220 ŠKOFJA LOKA

28 ŠTREMFELJ TILEN s.p. - MHE ZGORNJA VOLAKA OB JEZU 2 4224 GORENJA VAS

29 ŠTURM MATJAŽ s.p. - GOSTILNA BLEGOŠ JAVORJE 5 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

30 ŠTURM SIMON s.p. - KAVA BAR POLJANE, GOSTINSKE STORITVE POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 82 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

31 TRDINA TOMAŽ s.p. - SERVIS ŠPORTNE OPREME HAFNERJEVO NASELJE 19 4220 ŠKOFJA LOKA

32 VOLČJAK LEOPOLD s.p. - VMP, IZDELAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA VIRMAŠE 33 4220 ŠKOFJA LOKA

33 ŽUST-AL, d.o.o. RAČEVA 14 4226 ŽIRI


