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NAJAVA DOGODKOV: 
 

Datum Ura Dogodek 

17. - 22. 05. 2021  TOP 2021: Teden obrti in podjetništva na Loškem 

26. 05. 2021  Spomladanski izlet upokojenih obrtnikov 

03. 06. 2021 18.00 Praznovanje 45-letnice OOZ Škofja Loka in podelitev priznanj jubilantom (Loški grad) 

26. 06. 2021 07.00 KODA 95: Usposabljanje za voznik (program 2020) 

03. 07. 2021 07.00 KODA 95: Usposabljanje za voznike (program 2021) 
Opozarjemo, da bodo vsi dogodki izvedeni le v primeru ugodnih epidemiloških razmer in v skladu z uredbami in odloki državnih organov.       

 
e-IZOBRAŽEVANJA 
Vsa izobraževanja v nadaljevanju bodo potekala preko spleta. Podrobnosti in prijavnice so objavljene na spletni strani 
https://www.ozs.si/koledar 
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Delovno pravo je področje, s katerim se vsakodnevno srečujemo, 
zaradi svojih posebnosti pa nam večkrat povzroča preglavice. 
 
Zakon določa temeljne obveznosti delavca in delodajalca, ki jih 
morata medsebojno izpolnjevati na temelju sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi. Na webinarju, ki ga organiziramo v sodelovanju z 
Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije - ZDOPS, se 
boste seznanili s pravicami in obveznostmi  obeh pogodbenih strank, 
ki veljajo v času trajanja delovnega razmerja. Pri tem bomo 
izvedeli več o tem tudi z vidika COVID-19 ukrepov.  
 
Čas in kraj seminarja: 
ponedeljek, 19. aprila 2021, od 9. do 11. ure preko spletne 
platforme. Povezavo prejmejo prijavljeni udeleženci preko e-pošte 
na dan webinarja do 8. ure. 
 
Vsebina: 
1. obveznosti delavca (tudi z vidika COVID-19 ukrepov) 
- opravljanje dela in dopustnost opravljanja drugega dela 
- upoštevanje navodil delodajalca 
- spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu 
- obveznost obveščanja 
- prepoved škodljivega ravnanja 
- obveznost varovanja poslovne skrivnosti 
- prepoved konkurence in konkurenčna klavzula 
2. obveznosti delodajalca (tudi z vidika COVID-19 ukrepov) 
- obveznost zagotavljanja dela 
- obveznost plačila, sestavine plačila in minimalna plača po 

novem 
- varne delovne razmere 
- varovanje delavčeve osebnosti 
- prepoved nadlegovanje in trpinčenja (mobinga) na delovnem 

mestu 

- varstvo delavčevih osebnih podatkov in obvezne kadrovske 
evidence 

- prepoved diskriminacije 
3. diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev 
 
Udeleženci boste vprašanja lahko postavljali neposredno preko 
spletne platforme. Nekateri odgovori bodo podani neposredno na 
webinarju, ostale pa boste prejeli po e-pošti v roku 24-ih ur. 
 
Seminar bo izvedla: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, 
samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi 
predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za 
aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami 
pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega 
prava, socialne varnosti in civilnega prava. 
 
Kotizacija: 
- brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka, Radovljica, 

Jesenice, Tržič in Kamnik s poravnano članarino ter njihove 
družinske člane in zaposlene delavce, 

- 20 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
 
Rok za prijavo: 19. 4. 2021 do 7.30 ure.  
 
Prijave in dodatne informacije:  
OOZ Škofja Loka preko spletne prijave, telefona (04 50 60 200) ali 
e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net). 
Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi 
pogoji, objavljenimi na spletni strani.

 
 

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA ČASA OD PKP3 DO PKP8 IN ZAČASNO ČAKANJE NA DELO 
PO PKP8 (četrtek, 15. 4. 2021, od 9. do 11. ure)

 
Ukrepa sta podaljšana. Prvi trenutno do 30. 6. 2021, drugi trenutno 
še do 30. 4. 2021, vendar tudi pri tem ukrepi obstaja možnost 
dodatnega podaljšanja. Nekateri ukrepa že koristite, nekateri o tem 
še razmišljate, zato ne bodo odveč dodatne informacije. 
 
Čas in kraj seminarja: 
četrtek, 15. aprila 2021, od 9. do 11. ure preko spletne 
platforme. Povezavo prejmejo prijavljeni udeleženci preko e-pošte 
na dan webinarja do 8. ure. 
 
Vsebina: 
1. Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega 

delovnega časa od PKP3 do PKP8 
- Vsebina ukrepa 
- Delavci, ki jim ni mogoče odrediti delo s skrajšanim delovnim 

časom 
- Upravičeni delodajalec 
- Vloga sindikata in sveta delavcev 
- Časovna omejitev 
- Višina in izplačilo subvencije 
- Pravice in obveznosti delavcev 
- Način in vsebina odreditve dela s skrajšanim delovnim časom 
- Obveznosti delodajalca 
- Postopek uveljavljanja subvencije 
- Vračanje prejetih sredstev 
- Kombinacija ukrepov 
- Kazenske določbe 
2. Delno povračilo nadomestila plače delavcem na 

začasnem čakanju na delu po PKP8 
- Vsebina ukrepa 
- Upravičeni delodajalec 

- Časovna omejitev 
- Način in vsebina odreditve začasnega čakanja na delo 
- Višina nadomestila plače 
- Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače 
- Delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj 
- Pravice in obveznosti delavcev 
- Obveznosti delodajalca 
- Postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače 
- Vračanje prejetih sredstev 
- Kombinacija ukrepov 
- Kazenske določbe 
 
Seminar bo izvedla: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, 
samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi 
predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za 
aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami 
pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega 
prava, socialne varnosti in civilnega prava. 
 
Kotizacija: 
- brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka, Radovljica, 

Jesenice, Tržič in Kamnik s poravnano članarino ter njihove 
družinske člane in zaposlene delavce, 

- 20 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence. 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
 
Rok za prijavo: 14. 4. 2021 do 7.30 ure.  
Prijave in dodatne informacije:  
OOZ Škofja Loka preko spletne prijave, telefona (04 50 60 200) ali 
e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net). 
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 Brezplačna spletna delavnica: ČUSTVENA INTELIGENCA (sreda, 14. 4. 2021, od 9. do 13. ure) 
 

Dandanes so podjetja bolj strukturirana, skoraj vsak zaposleni mora 
sprejemati določene odločitve. Ne glede na to, ali so te odločitve 
velike ali majhne, imajo direkten vpliv na uspešnost, učinkovitost in 
zmogljivost posameznika na delovnem mestu. Posledično postaja za 
zaposlene vedno bolj pomembno, da se osredotočijo na izboljšanje 
svojih sposobnosti odločanja. Sprejemanje boljših odločitev se 
začne z razumevanjem naše čustvene inteligence. Med zvezdami in 
povprečneži je 90 % razlike ravno pri stopnji njihove čustvene 
inteligence. 
 
Čas in kraj delavnice: 
sreda, 14. aprila 2021, od 9. do 13. ure preko spletne 
platforme. Navodilo prejmejo prijavljeni udeleženci preko e-pošte  
dan pred delavnico. 
 
Vsebina delavnice: 
1. Uravnoteženost med razumom in čustvi 
2. Vpliv čustev na spremembe, posel, sprejemanje odločitev in 

učinkovitost 
3. Pet dimenzij čustvene inteligece 
4. Razumevanje sebe in razumevanje drugih 

5. Kako delujejo možgani pod stresom 
6. Vpliv čustev na vedenje in motivatorje. 
 
Delavnico bo vodila:  
Mina Černe, svetovalka, predavateljica in coachinja v podjetju 
Vernar consulting d.o.o. že 10 let deluje na področju razvoja kadrov, 
spodbujanja potencialov in svetovanja podjetjem glede 
učinkovitega dela z ljudmi. Svetuje pri izbiri in uvajanju kadra v 
podjetje, postavljanju in merjenju kompetenc, izvaja assessment 
centre.  
 
Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA!  
Delavnico organizira SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije, 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest preko spleta!  
 
Prijave in dodatne informacije:  
OZS, Nina Kotar (01 58 30 585, nina.kotar@ozs.si). 
 

 

 Brezplačno spletno usposabljanje: OD USTVARJALCA DO PODJETNIKA (četrtek, 13. 5. 2021, od 9. do 13. ure)
 

Za uspešen nastop na trgu je pomembno, da se najprej poglobimo 
v svojo ključno stranko. Kdo je, zakaj potrebuje naš izdelek. Ko 
stranko dobro poznamo, se bomo veliko lažje spopadli z vsemi 
nadaljnjimi koraki, saj nam bo postalo kristalno jasno zakaj in za 
koga izdelujemo naše izdelke. Naša trgovina bo dobila smisel. To je 
eden najtežjih, a ključnih korakov za uspeh obrtnika in podjetnika 
na trgu. 
 
Čas in kraj usposabljanja: 
četrtek, 13. maja 2021, od 9. do 13. ure preko spletne 
platforme. Navodilo prejmejo prijavljeni udeleženci preko e-pošte  
dan pred delavnico. 
 
Program: 
- Kdo je moja ključna stranka in zakaj je to pomembno? 
- Kakšna je razlika med ustvarjalcem in ustvarjalnim obrtnikom 

in podjetnikom? 
- Ali moji izdelki rešujejo težave kupcev? 
- Kako postaviti ceno svojim izdelkom in pozicioniranje na trgu 
- Marketing spletne trgovine 

- Kakovost ponudbe in storitev 
- Uporabniška izkušnja (customer service) 
- Vprašanja udeležencev 
 
Predavateljica: 
Anita Česnik Mažgon, lastnica trgovine All Little Rockstars 
(www.etsy.com/shop/AllLittleRockstars), ki je na Etsyju prisotna že 
od 2012. Ustanoviteljica FB skupine “Slovenski Etsy podjetniki", ki 
na to temo tudi predava širom Slovenije. Spomladi 2020 je 
organizirala Etsy konferenco “You rock on Etsy”. Vključena je tudi v 
projekt mentoriranja SIO. 
 
Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA!  
Dogodek je organiziran v okviru projekta Enterprise Europe 
Network. 
 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest preko spleta!  
 
Dodatne informacije:  
OZS, Edina Zejnić (01 58 30 586, edina.zejnic@ozs.si)

 

 Brezplačna spletna usposabljanja: SPLETNA PLATFORMA ETSY 
 

Etsy je spletna prodajna platforma, ki omogoča prodajo izdelkov 
obrtnikom, umetnikom in ustvarjalcem. Trenutno je aktivnih več kot 
1,5 milijona Etsy uporabnikov, ki svoje izdelke prodajajo več kot 
21,7 milijonom aktivnim kupcem. Med njimi je čedalje več tudi 
slovenskih. 
 
V okviru projekta Enterprise Europe Network bodo brezplačna 
usposabljanja potekala v naslednjih terminih: 
- »Ali je platforma Etsy primerna zame in za moje 

izdelke?« četrtek, 22. 4., od 9.-11. ure 
- »Osnove uspešne prodaje na spletni platformi Etsy« 

četrtek, 6. 5., od 9.-12. ure 
- »Postavitev Etsy trgovine - nadaljevanje 

usposabljanja« četrtek, 20. 5., od 9.-13. ure 
- »Optimizacija spletne trgovine Etsy (SEO)« četrtek, 3. 

6., od 9.-13. ure 

Predavateljica: 
Anita Česnik Mažgon, lastnica trgovine All Little Rockstars 
(www.etsy.com/shop/AllLittleRockstars), ki je na Etsyju prisotna že 
od 2012. Ustanoviteljica FB skupine “Slovenski Etsy podjetniki", ki 
na to temo tudi predava širom Slovenije. Spomladi 2020 je 
organizirala Etsy konferenco “You rock on Etsy”. Vključena je tudi v 
projekt mentoriranja SIO. 
 
Udeležba na dogodkih je BREZPLAČNA! Obvezna je 
predhodna prijava! 
 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest preko spleta!  
 
Dodatne informacije:  
OZS, Edina Zejnić (01 58 30 586, edina.zejnic@ozs.si) 
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V zadnjem letu je bilo sprejetih več interventnih zakonov. Vsak izmed njih določa, katere pogoje morajo prejemniki državne pomoči izpolniti, 
da jim le-teh ne bo potrebno vrniti. To so okoliščine povezane s presežno državno močjo, premajhnim upadom prihodov, nekaterimi kršitvami 
delovnopravne zakonodaje, v primeru likvidacije podjetja ali zaradi izplačila nagrad in dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu. Pogledali 
si bomo tudi, kateri so trenutno veljavni ukrepi. Poudarek delavnice bo na praktičnih težavah. 
 
Čas in kraj delavnice: 
četrtek, 22. aprila 2021, od 17. do 19.15 ure preko spletne 
platforme ZOOM. Navodilo prejmejo prijavljeni udeleženci preko e-
pošte nekaj dni pred delavnico. 
 
Program: 
- Pregled okoliščin, ki lahko povzročijo vračanje državne pomoči 

po posameznih institutih (temeljni dohodek, oprostitev plačila 
prispevkov, oprostitev plačila PIZ, krizni dodatek, čakanje na 
delo, delo s skrajšanim delovnim časom). 

- Nezadosten upad prihodkov. 
- Izplačilo dobička in nagrad poslovodstvu. 
- Odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. 
- Likvidacije družbe. 
- Kršitve delovnopravne zakonodaje. 
- Pridobitev presežne državne pomoči. 
- Trenutno veljavni ukrepi za delodajalce in samozaposlene. 

 
Predavateljica: 
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, je specializirana za področje 
delovnega prava. Je samozaposlena v svojem podjetju Pravno 
svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p. V letih od 2014 do 2021 
je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega 
centra pri OZS. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno 
zakonodajo. 
 
Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA!  
 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest!  
 
Dodatne informacije:  
Razvojna agencija Sora, Jana Šifrar (04 50 60 220, jana.sifrar@ra-
sora.si), https://www.ra-sora.si (rubrika Novice in dogodki). 

 

KAJ SMEMO IN KAJ NE?  
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, prihaja do hitrega spreminjanja 
dejavnosti, ki jih je dovoljeno opravljati. Trenutni odlok velja do vključno 12. aprila 2021. Priporočamo vam, da navodila spremljate na 
naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si v prispevku Kaj smemo in kaj ne? V njem ažurno objavljamo spremembe odloka in navodila 
prisotojnih inštitucij. 
 

 
Prevozniki! Oddajte vloge za povrnitev dela stroškov za 
izvajanje prevozov – rok: 23. 4. 2021! 
 
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabili k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov za 
izvajanje občasnega prevoza oseb (turistični prevozi) in pa za izvajanje posebnih linijskih 
(šolskih) prevozov za obdobje januar - marec 2021. 
 
Rok za oddajo vloge je 23. 4. 2021! 
 
Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 
4, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: gp.mzi@gov.si. Obe vlogi najdete na naši spletni strani! 
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AKTUALNO 
  
Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila) 
(avtorica: Jasmina Malnar Molek) 
 

Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. 
aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na 
daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za 
učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, 
lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi 
nastanka višje sile. V zvezi s tem, v nadaljevanju MDDSZ podaja 
sledeča pojasnila. 
 
Tako ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene 
kot zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi 
obveznosti varstva in ustavitve javnega prevoza po Zakonu 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(ZZUOOP) sta bila podaljšana s Sklepom o spremembah Sklepa o 
podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19. Ukrepa sta podaljšana do 30. junija 2021.Tako ukrep 
nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene kot zaradi 
nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti 
varstva in ustavitve javnega prevoza po Zakonu o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) sta bila 
podaljšana s Sklepom o spremembah Sklepa o podaljšanju 
veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. 
Ukrepa sta podaljšana do 30. junija 2021. 
 
ZZUOOP ureja podlago odsotnosti z dela v primerih, ko delavec, 
eden od staršev ali oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi 
veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo 
družinska razmerja, ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko 
neguje in varuje, in ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, 
ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene 
karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine 
nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve 
vodenja in varstva ter zaposlitve pod pogoji, ki ni v institucionalnem 
varstvu ali na delo ne more priti zaradi višje sile zaradi ustavitve 
javnega prevoza. 
 
V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene 
karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine 
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 
5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih 
programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih 

za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, 
ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca. 
 
Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile na 
podlagi ZZUOOP, je upravičen do odsotnosti z dela in ima 
pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove, 
višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače. 
 
Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi 
višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni 
standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost 
dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka), o prisotnosti 
le-teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti.  
Pravico do povračila nadomestila plač delavcev zaradi višje sile lahko 
uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: 
· neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike 

Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov 
iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov, 

· delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, 
ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je 
imel na dan 13. marca 2020 več kot deset zaposlenih, 

· tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne 
organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter 
institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki 
Sloveniji.  

 
POZOR!  
 
Delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila plače iz tega naslova 
na zavodu za zaposlovanje, toda pozor, vlogo, ki se poda  
elektronsko na portalu za delodajalce skupaj s pisno izjavo delavca 
o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile, mora podati 
najkasneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti delavca iz tega 
razloga. 
 
To pomeni, da če je prvi dan tovrstne delavčeve odsotnosti 
1. april, mora delodajalec vlogo podati najkasneje 9. aprila! 
 
 
Pogosta vprašanja in odgovori ter podrobnejša pojasnila 
glede uveljavljanja odsotnosti zaradi višje sile zaradi varovanja otrok 
v času, ko so vrtci nedostopni za vse otroke in v času izvajanja 
pouka na daljavo so zbrana v obširnejšem pojasnilu.

 
 
Podaljšanje ukrepov do 30. 6. 2021  
 

V Uradnem listu RS št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021 je bilo objavljeno podaljšanje veljavnosti nekaterih ukrepov do 30. 6. 2021. Podaljšujejo se 
naslednji ukrepi (kliknite na ukrep za podrobnejša pojasnila, ki jih je pripravil Svetovalni center OZS): 
 
1. Odlog/obročno plačilo davkov in prispevkov 
2. Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali višje sile delavca (pojasnila zgoraj!) 
3. Temeljni dohodek 
4. Delno povrnjen izgubljen dohodek  
5. Upravičeno obdobje za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov (1. 4. 2021 - 30. 6. 2021) 
 
Ukrep nadomestila plače za čakanje na delo (navodila ZRSZ najdete TUKAJ!) zaenkrat velja do 30. 4. 2021. 
Ukrepi so bili le podaljšani, pogoji za pridobitev pomoči se (žal) niso spremenili! 
 
Povezave na ukrepe najdete tudi na spletni strani www.ooz-skofjaloka.si v prispevku Ukrepi za pomoč gospodarstvu (15-marec 2021)!. 
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NA VOLJO ŠE MILIJON BREZPLAČNIH ZAŠČITNIH MASK! 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi razdelila še milijon 
brezplačnih zaščitnih mask. Poziv bo odprt do razdelitve vseh mask!   
 
Kmalu se bodo sprostile vse dejavnosti, tudi v turizmu in gostinstvu, zato bo potreba po maskah še 
toliko večja. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva 
novembra lani. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih 
obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. 
 

OZS je v imenu MGRT v okviru drugega poziva že razdelila 4 milijone od 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-
19. Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni 
strani www.ozs.si/maske. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.  
 

 
FINANČNE SPODBUDE, RAZPISI, POZIVI… 
 
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 OOZ 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 
 
Garancije za zavarovanje bančnih kreditov – prvo 
odpiranje: 20. 4. 2021 

 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tudi letos razpisal garancije za 
zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in 
srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost. Skupno razpisanih 
103,07 mio EUR garancij, s subvencijo obrestne mere, bo okrepilo 
okoli 650 projektov. 
Garancije so tudi letos namenjene zagotavljanju rasti in razvoju 
MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in 
zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi 
investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). 
Namenjen je tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim 
investicijam v podjetništvu in obrtništvu.  
 
Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 
odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 

EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh 
let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. 
Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2021 
do 31.12.2022! 
 
Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki 
garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne 
mere, ki znaša 6-mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, 
odvisno od vrste garancije. Obrestna mera je prilagojena 
starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko 
inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode 
COVID-19).  
Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad 
(www.podjetniskisklad.si) 
 
Nov razpis ASI – usposabljanje starejših 

 
Predvidoma v petek, 16. 4. 2021, bo objavljen nov razpis v okviru 
projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje 
delovne sile – ASI, na katerem bodo podjetja lahko pridobila 
sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s 
poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin. Skupna 
okvirna višina razpoložljivih sredstev JR ASI 2021 bo 4.7 milijona 
EUR. 
Razpis boste po objavi našli na https://www.srips-rs.si, kjer boste 
dobili tudi vse ostale informacije. 
 
Oprostitev plačil najemnin občinskih poslovnih 
prostorov – rok za oddajo vloge: 30. 4. 2021 

 
Najemniki poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka lahko 
oddajo vlogo za oprostitev ali delno oprostitev plačila 
najemnine v času razglašene epidemije covid-19 na priloženih 
obrazcih. Upravičenost do nezaračunavanja najemnine ali dela 
najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije covid-19 na 
območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s 
sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo 
dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje. 
Upravičenci lahko vloge oddajajo najpozneje do 30. aprila 2021. 
Podrobnejše informacije najdete na https://www.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. 
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MEJNI UKREPI ZA DRŽAVLJANE SLOVENIJE V POSAMEZNIH 
DRŽAVAH 
 
V kolikor potujete izven Slovenije (zasebno ali poslovno), vam bodo vsekakor koristile informacije o ukrepih, 
ki jih izvajajo posamezne države!  Mejne ukrepe za državljane Slovenije najdete na: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/konzularne-zadeve/oddelek-za-varstvo-interesov-
slovencev/Preglednica-informacij-po-drzavah.pdf  Izberite državo in kliknite na informacije, ki jih želite.  
Vstop v Slovenijo: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/ 
 

STVARNE NAPAKE PRI GRADBENI POGODBI (pojasnilo je pripravil Janko Rozman, OZS) 
 
Splošne garancije (oz. jamstva) v gradbeništvu niso predpisane, razen za t. i. stvarne napake (splošna pravila podjemne in gradbene pogodbe 
– Obligacijski zakonik - OZ). Glede garancij oz. jamstev velja tisto, kar je dogovorjeno v posamezni pogodbi. Če ni pogodbe, potem veljajo 
samo ta splošna pravila. 
Poznamo tri vrste t. i. stvarnih napak za katere jamči izvajalec:  
• očitne napake (pravila podjemne pogodbe) 
• skrite napake (pravila podjemne pogodbe) – 100. čl. OZ - pravila za stvarne napake pri prodajni pogodbi se uporabljajo tudi za podjemno 

pogodbo – 466. čl. OZ – pogodbena omejitev ali izključitev prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake 
• napake, ki zadevajo solidnost gradbe (pravila gradbene pogodbe) – določilo OZ kogentna.    
  

VRSTA NAPAKE ROK V KATEREM SE MORA 
NAPAKA POJAVITI 

ROK V KATEREM MORA 
NAROČNIK NAPAKO 
GRAJATI (OBVESTILO) 

ROK ZA SODNO 
UVELJAVLJANJE ZAHTEVKA 

očitna napaka ob pregledu oz. prevzemu nemudoma ob pregledu oz. 
prevzemu 

v roku 1 leta od pravočasnega 
grajanja 

skrita napaka v 2 letih od izročitve in 
prevzema 

v roku 1 meseca od ugotovitve 
napake 

v roku 1 leta od pravočasnega 
grajanja 

napake, ki zadevajo 
solidnost gradnje 

v 10 letih od izročitve in 
prevzema 

v roku 6 mesecev od dneva 
ugotovitve napake 

v roku 1 leta od pravočasnega 
grajanja 

  
Očitne napake mora investitor izvajalcu sporočiti TAKOJ, torej ob prevzemu del, zato je priporočljivo (nujno) pisno predati 
izvršena dela. 
Dve leti mu mora izvajalec jamčiti odpravo skritih napak (torej tistih, ki jih ob prevzemu ni bilo možno opaziti, so se pa pojavile kasneje). 
Naročnik jih mora javiti v roku 1 meseca po tem, ko jih opazi.  
Jamčenje za solidnost gradnje pa znaša po OZ 10 let, vendar se to nanaša predvsem na nosilne konstrukcije in streho, 
hidroizolacijo,… , lahko tudi inštalacije v smislu, da npr. ogrevalni sistem mora delovati. Ta tretja vrsta jamčevanja velja samo 
takrat, kadar je bila sklenjena GRADBENA POGODBA (to je običajno za celoten objekt), to pa v primeru naročila posameznih manjših del 
običajno ni.  
Načeloma ima izvajalec večinoma odgovornost samo za skrite napake, ki se pojavijo v 2 letih po zaključku del (če ni v veljavni 
pogodbi določeno drugače).  
O garancijah oz. jamstvu je govora tudi v posebnih gradbenih uzancah (PGU). Uzance veljajo v pogodbah med podjetji, razen če je to s 
pogodbo izrecno izključeno, ne veljajo pa v pogodbah s potrošniki, razen če je to v pogodbi posebej dogovorjeno. 
Za vgrajene proizvode jamči proizvajalec teh proizvodov v skladu s svojimi garancijskimi listi, če je te proizvode dobavljal izvajalec, ta poskrbi 
za pridobitev teh garancijskih listov in jih zapisniško preda naročniku, skupaj z navodili za uporabo (to je dolžnost izvajalca). 
Posebne gradbene uzance najdete tudi na spletni strani OZS (Sekcija gradbincev).  
 

POTNI NALOG – KAKO GA PRAVILNO IZPOLNITI? (vir: Data d.o.o.) 
 
Potni nalog mora biti pravilno izpolnjen. V nasprotnem primeru 
lahko prinaša dodatno plačilo davka, ki doleti tako podjetje kot 
zaposlenega. Pravilno izpolnjeni potni nalogi torej pomenijo manj 
stroškov za vaše podjetje (ne glede na to ali gre za s.p. ali d.o.o.). 
 
Potne naloge mora podjetje delavcem izdati pred vsakim službenim 
potovanjem. Potne naloge je dovoljeno izdajati tako v pisni kot tudi 
elektronski obliki. Pooblaščena oseba ali nadrejeni delavcu izda 
potni nalog za vsako službeno potovanje posebej. Če pa je narava 
dela taka, da je delavec veliko na poti (npr. trgovski potniki), se 
lahko izda tudi mesečni potni nalog. 
 
Potni nalogi kot tudi obračuni potnih stroškov morajo biti pravilno 
izpolnjeni, da je po 5. in 6. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja lahko povračilo 
potnih stroškov neobdavčeno. K obračunu potnih stroškov so 
obvezna priloga dokazila oz. računi povezani z službeno potjo 
(prevoz, prenočevanje) s katerimi se tudi dokazuje, da je bila 

službena pot opravljena ali pa z ostalo dokumentacijo, ki je 
povezana z potmi. Na podlagi omenjenih dokazil se delavcu 
povrnejo stroški, ki se lahko izplačajo skupaj s plačo ali pa posebej, 
nujno pa na njegov TRR. 
 
Dnevnica predstavlja povprečni strošek, ki naj bi zaposleni imel s 
prehrano na službeni poti. Pri obračunu dnevnic za službene poti 
tako v Sloveniji kot v tujini, pa se odštevata tudi kosilo oziroma 
večerja. Če ima delavec že zagotovljen kakšen obrok, se višina 
dnevnice zmanjša. Dnevnice si lahko enostavno izračunate s 
kalkulatorjem, ki ga dobite na https://data.si/izracun-dnevnice/: 
 
Inšpekcijski nadzor se lahko konča s kaznijo, če potni nalog ni 
pravilno izpolnjen, potni stroški niso pravilno obračunani, se na 
podlagi navideznih potnih nalogov prireja stroške, katere se  
izkorišča za druga izplačila. 
Podjetje mora potne naloge hraniti deset let, bodisi v fizičnem ali 
elektronskem arhivu. 
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FINANČNE 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. 2021 – 31. 12. 2021: 1.024,24 EUR 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU 
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 EUR. Za 
izplačila od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 znaša najnižja osnova 1.024,24 EUR. 
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; od 1.4.2021 dalje znaša 38,68 EUR) 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 38,61 EUR  (velja od 1. 1. 2021!) 
DELO UPOKOJENCEV IN ŠTUDENTOV: 
 začasno in občasno delo upokojencev (od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022): min. urna postavka: 5,50 EUR, maks. bruto dohodek: 8.235,53 EUR; 
 študentsko delo (od 19. 2. 2021 dalje): minimalna bruto urna postavka znaša 5,89 EUR 
 
 

 
 

 

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

1.113,72 6.496,70

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 172,63 1.006,99

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 98,56 574,96

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 271,19 1.581,95

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 70,83 413,19

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 73,06 426,18

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,90 34,43

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 149,79 873,80

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,11 6,50

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,11 6,50

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,22 13,00

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,56 9,10

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,67 3,90

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,23 13,00

Skupaj drugi prisp. 4,45 26,00

PRISPEVKI SKUPAJ 425,43 2.481,75

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAREC 2021

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
1.856,20

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

1.670,58 6.496,70

1.856,20

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 258,94 1.006,99

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 147,85 574,96

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 406,79 1.581,95

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 106,25 413,19

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 109,59 426,18

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 8,85 34,43

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 224,69 873,80

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,67 6,50

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,67 6,50

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,34 13,00

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,34 9,10

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 1,00 3,90

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,34 13,00

Skupaj drugi prisp. 6,68 26,00

PRISPEVKI SKUPAJ 638,16 2.481,75

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - MAREC 2021

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca


