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POSEBNO OBVESTILO! 
 
Obveščamo vas, da smo bomo zaradi vse višjih stroškov poštnine s 1. 1. 2022 naše glasilo Informator, pa tudi vsa ostala 
naša obvestila in vabila, začeli pošiljati članom le še po e-pošti. S tem bomo tiskano verzijo Informatorja ukinili. 
O vsakokratnem izidu glasila bost seveda še naprej obveščeni po e-pošti, natisnili pa si ga boste lahko neposredno iz naše 
spletne strani. 
 
Prosimo, da nam sporočite vse elektronske naslove na katere bi želeli prejemati našo e-pošto, da boste tako ostali 
še naprej seznanjeni z aktualnim dogajanjem.  

 
 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Vabimo na vrsto izobraževanj. Nekatera organiziramo samostojno, nekatera v sodelovanju z ostalimi območnimi obrtno-
podjetniškimi zbornicami gorenjske regije. Vabljeni k udeležbi! 
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Jesen je čas odpadanja listja, pripravljanja narave na počitek, hkrati pa tudi čas, ko obrtniki in podjetniki analizirajo poslovanje v letu, ki se 
izteka in načrtujejo poslovanje v prihodnje.  
 
Na poslovanje podjetja vplivajo tudi davčne obremenitve. Katera opravila je potrebno opraviti do konca leta, da bo davčna osnova čim nižja? 
Kaj je potrebno vkalkulirati? V kakšni višini pripoznati prihodke iz naslova prejetih ukrepov po interventni zakonodaji? Kdaj lahko izplačamo 
poslovno uspešnost poslovodji brez vračila prejetih sredstev?  
 
Čas in kraj webinarja: torek, 16. november 2021, od 10. do 13. ure, preko spleta. 
 
Program: 
1. Davčna optimizacija po korakih 
2. Razlike v računovodski in davčni obravnavi 
- popravki in odpisi terjatev 
- oblikovanje rezervacij 
- kratkoročne časovne razmejitve 
- poslovanje s povezanimi osebami 
- prevrednotenja 
- davčne olajšave 
3. Inventura (računovodski in davčni vidik) 
4. Interventna zakonodaja (izpolnitev pogoja upada prihodkov/presežna državna pomoč/izplačilo dobička) 
5. Poslovna uspešnost z delovno pravnega/davčnega vidika in interventne zakonodaje 
6. Vprašanja in odgovori  
 
Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima 
več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je 
članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.  
 
Kotizacija:  
- BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka* 
- BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ* 
- 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ* 
- 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.) 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
Rok za prijavo: 15. 11. 2021  
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 
 
OBNOVITE ZNANJE ANGLEŠKEGA ALI NEMŠKEGA JEZIKA – zbiranje interesentov! 

 
 
Znanje tujega jezika je v današnjem času postalo že nuja, ne več 
samo prednost. Postalo je nujna sestavina uspešnega poklicnega 
dela, pa tudi zasebnega življenja.  
Vsem, ki so v preteklosti angleški ali nemški jezik že znali, zdaj pa 
to znanje žal pozabljajo, saj ga ne uporabljajo v vsakdanjem 
življenju, je namenjen t.i. obnovitveni tečaj. Vabimo vas, da 
skupaj z nami na 30-urnem tečaju, ki ga pripravljamo v 
sodelovanju s podjetjem Mekon Loka d.o.o. ponovno uporabite v 
preteklosti že pridobljeno znanje nemškega ali angleškega 
jezika.   
 
Angleški jezik: ponovili bomo srednješolsko znanje angleškega 
jezika.  
Nemški jezik: ponovljen bo osnovni nivo, zato zadostuje šibko 
znanje nemškega jezika.  
 
Dodatne informacije: 
 Posamezni tečaj vsebuje 30 šolskih ur. 
 Srečanja udeležencev bodo potekala enkrat tedensko (11 

srečanj) od 18. do 20. ure ali od 19. do 21. ure.  

 Točen termin (dan v tednu in točna ura) bo znan v začetku 
novembra, srečanja se bodo pričela v drugi polovici meseca. 

 Posamezna skupina bo štela največ 10 udeležencev. 
 Lokacija bo znana naknadno (v prostorih zbornice ali prostorih 

zunanjega izvajalca Mekon Loka d.o.o.).  
 
Kotizacija:  
- 122 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka*, 

njihove družinske člane in zaposlene delavce, 
- 165 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot 
velja za ostale udeležence.) 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
 
Rok za prijavo: 29. 10. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest.  
Število udeležencev je omejeno na največ 10 udeležencev v 
posamezni skupini!  
 
Dodatne informacije in prijave:  
OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 

 
 
USPOSABLJANJE IZ PRVE POMOČI (10. in 11. november, od 16. – 19. ure) 

 
 
Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 
56/99 in 64/01) ter Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za 
prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS št. 136/06), morajo 
delodajalci zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki krajevno 

ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je 
usposobljen za izvajanje prve pomoči. To prav tako velja za 
terensko delo.  
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To pomeni, da je delodajalec v primerih, ko ima delavce na različnih 
lokacijah istočasno (npr. gradbinec, ki ima odprtih več delovišč 
naenkrat), dolžan zagotoviti, da je na vsaki izmed lokacij kdo 
usposobljen za izvajanje prve pomoči.  
Želeli bi vas še opozoriti, da morajo delavci, določeni za izvajanje 
prve pomoči na delovnem mestu, izpit iz prve pomoči opraviti 
vsakih pet let! 
S sedanjo pravno ureditvijo je pooblastilo za usposabljanje za prvo 
pomoč z zakonom podeljeno Rdečemu križu Slovenije, zato ga bomo 
izvedli v sodelovanju z Območnim združenjem Škofja Loka.  
 
Čas in kraj usposabljanja:  
10. in 11. november 2021, od 16. do 19. ure, v prostorih RKS 
- Območnega združenja Škofja Loka, Kidričeva c. 1, Škofja 
Loka.  
 
Program: 
1. teoretični del v obliki predavanja,  

2. praktične vaje za razvijanje sposobnosti in spretnosti nudenja 
prve pomoči,  
3. preizkus znanja v obliki pisnega testa. 
 
Kotizacija:  
- 75 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka* in 

njihove zaposlene delavce 
- 97,80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot 
velja za ostale udeležence.) 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
 
Rok za prijavo: 29. 10. 2021 oz. do zasedbe prostih mest. Število 
udeležencev je omejeno! 
 
Dodatne informacije:  
OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 

 
 
Webinar: VELJAVNI UKREPI PO PKP9 IN IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT TER NOŠENJA MASK (četrtek, 4. 11. 2021, ob 10. uri) 

 
 
O veljavnih interventnih ukrepih, kot tudi izpolnjevanju PCT pogoja 
ter nošenju mask je bilo že veliko povedanega, pa vendar so, v luči 
nenehnih sprememb, vprašanja in dileme postale naša stalnica. 
Zato bomo spletni seminar posvetili razjasnitvi dilem o še veljavnih 
ukrepih PKP9 kot tudi zadnjemu odloku, ki določa uporabo ukrepa 
PCT in nošenja mask, kar vse je v trenutnih razmerah pomembno 
za pravilno delovanje delodajalcev in samostojnih podjetnikov. 
 
Čas in kraj webinarja:  
četrtek, 4. november 2021, od 10. do 13. ure, preko spleta. 
 
Program: 
1. Še veljavni ukrepi po PKP9. 
2. Izpolnjevanje pogoja PCT. 
3. Uporaba zaščitne maske. 
4. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev. 
 
Na spletnem seminarju bomo predvsem iskali odgovore na 
vprašanja: 
 
1. Kateri ukrepi po PKP9 so še veljavni? 
2. Kdo mora izpolnjevati PCT? 
3. Kdaj samotestiranje za opravljanje dela ne zadošča? 
4. Ali je v prostorih delodajalca potrebno nositi zaščitne maske? 
5. In še na mnoga druga aktualna vprašanja, udeleženci pa bodo 

imeli tudi sami možnost postavljanja vprašanj. 
 

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 sodnem 
zastopanju delodajalcev na področju delovnega prava, socialne 
varnosti in civilnega prava. 
 
Kotizacija:  
- BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ* 
- 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ* 
- 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot 
velja za ostale udeležence.) 
 
Rok za prijavo: 2. 11. 2021 oz. do zasedbe prostih mest.  
 
Na podlagi potrjene prijave ter pravočasno 
poravnane kotizacije boste dan pred 
dogodkom prejeli gradivo (prezentacijo) z 
navodili za povezavo na spletni dogodek. 
Dogodek bo potekal v živo, s prenosom 
preko aplikacije ZOOM.  
 
Dodatne informacije:  
OOZ Jesenice, 04 58 33 450, andreja.strekelj@ozs.si 

 
 
Webinar: KATERO KOLEKTIVNO POGODBO UPOŠTEVATI? (četrtek, 11. 11. 2021, ob 10. uri) 

 
 
O veljavnosti kolektivnih pogodb je bilo že veliko povedanega, 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.  
 
Prenehanje veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo 
(KPOP) prav tako odpira serijo vprašanj in pravnih dilem. Zato bomo 
seminar posvetili razjasnitvi dilem glede veljavnosti in uporabe 
kolektivnih pogodb ter kakšne posledice in možnosti za naprej 
prinaša prenehanje veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in 
podjetništvo. 
 
Čas in kraj webinarja: četrtek, 11. november 2021, od 10. 
do 11.30 ure, preko spleta. 
 

Program: 
1. Obveznost navedbe kolektivne pogodbe v pogodbi o zaposlitvi. 
2. Vrste kolektivnih pogodb. 
3. Hierarhija kolektivnih pogodb. 
4. Na kaj moramo paziti pri uporabi kolektivnih pogodb. 
5. Veljavnost kolektivnih pogodb. 
6. Prenehanje veljavnosti kolektivih pogodb. 
7. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – prenehanje 

veljavnosti. 
8. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – kakšne so 

možnosti za naprej. 
9. Kako postopati v odsotnosti zavezujoče kolektivne pogodbe. 
10. Kaj ni mogoče urediti v internem aktu. 
11. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev. 
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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 sodnem 
zastopanju delodajalcev na področju delovnega prava, socialne 
varnosti in civilnega prava. 
 
Kotizacija:  
- BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ* 
- 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ* 
- 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot 
velja za ostale udeležence.) 

 
Rok za prijavo: 9. 11. 2021 oz. do zasedbe prostih mest. Ob 
premajhnem številu prijav, si organizator pridržuje pravico do 
odpovedi. 
 
Na podlagi potrjene prijave ter pravočasno 
poravnane kotizacije boste dan pred 
dogodkom prejeli gradivo (prezentacijo) z 
navodili za povezavo na spletni dogodek. 
Dogodek bo potekal v živo, s prenosom 
preko aplikacije ZOOM.  
 
Dodatne informacije:  
OOZ Jesenice, 04 58 33 450, andreja.strekelj@ozs.si 

 
 

 
Elektronske prijave za vsa izobraževanja najdete na spletni strani OOZ Škofja Loka! V 
pomoč vam je lahko tudi dodana QR koda. 
 
 
 
On-line delavnica: DOBRI ODNOSI, DOBRI REZULTATI (sreda, 20. 10. 2021, ob 17. uri) 

 
 
Kakovost odnosov močno vpliva na ugled in uspeh podjetja, zato le 
dobri odnosi prinesejo tudi dobre rezultate. Spoznali boste kako 
zaznavamo in razumemo svet okoli nas, katere so tri oblike vedenja 
-generator različnih odnosov, več o dinamiki odnosov na delovnem 
mestu in kako lahko sami prispevate k boljšim odnosom. Delavnico 
organizira Razvojna agencija Sora. 
 
Čas in kraj on-line delavnice: 
sreda, 20. oktober 2021, od 17. do 19.15 ure, preko spleta 
(platforma ZOOM). 
 
Predavatelj: 
Aleksander A. Gregorič. Diplomiral je iz sociologije - upravljanje 
organizacij, človeških virov in znanja na Fakulteti za družbene vede 

Univerze v Ljubljani. Praktična, uporabna znanja in veščine, ki jih 
kot poklicni trener komunikacije predaja naprej, je pridobil 
predvsem v gospodarstvu in na številnih neformalnih izobraževanjih 
v Slovenji in tujini. 
 
Udeležba je brezplačna, obvezna pa 
je predhodna prijava! 
 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest  
 
Dodatne informacije:  
Razvojna agencija Sora, 04 50 60 220, 
jana.sifrar@ra-sora.si 
 

 
 
On-line delavnica: POSKRBIMO ZA SPLETNO VSEBINO, KI BO PRITEGNILA VAŠE STRANKE (sreda, 3. 11. 2021, ob 17. uri) 

 
 
Z udeležbo na delavnici boste bolje razumeli vlogo pisane besede v 
spletnem okolju, naučili se boste zlatih osnov tekstopiscev, obenem 
pa boste dobili jasen vpogled v to, kako se lotiti predstavljanja svoje 
blagovne znamke (izdelka, storitve) v spletnem okolju in katere so 
najpogostejše napake pri tem. Delavnico organizira Razvojna 
agencija Sora. 
 
Čas in kraj on-line delavnice: 
sreda, 3. november 2021, od 17. do 19.15 ure, preko spleta 
(platforma ZOOM). 
 
Delavnico bo vodila: 
Živa Kovačević. Je pripovedovalka zgodb, tekstopiska, ljubiteljica 
digitalnega marketinga in podjetnica. Pod imenom Gia Copywriting 

ljudi uči o pisanju vsebin za splet na zabaven, berljiv in nezatežen 
način. Več o njej najdete na: https://giacopywriting.si/ 
 
Udeležba je brezplačna za vse, ki živijo ali delajo na 
območju vseh štirih občin na Škofjeloškem, obvezna pa je 
predhodna prijava! 
 
Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest  
 
Dodatne informacije:  
Razvojna agencija Sora, 04 50 60 220, 
jana.sifrar@ra-sora.si 

 
 
 
Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko spremljate: 
 
 na naši spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si, 
 FB: ww.facebook.com/OOZSkofjaLoka/ in  
 na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.30 uri - oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
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POZIV ZA PRIJAVO OTROK NA OBDARITEV  
(rok za prijavo: 3. 11. 2021!!!) 
 
Čas neizprosno teče in na zbornici spet pripravljamo srečanje najmlajših z Božičkom. Upamo, 
da nam bodo razmere bolj naklonjene in bomo uspeli darila otrokom izročiti na tisti običajni 
način, da jih bo po končani igrici obiskal Božiček in jim izročil darila.  
 
Srečanje in obdaritev otrok bo ponovno zasnovana na starosti otrok, ki so v letošnjem letu 
stari od 1 do 8 let (letnik 2013 do 2020). 
 
Prosimo vas, da nam imena otrok, skupaj z njihovo starostjo, sporočite na prijavnici, ki jo 
objavljamo na naši spletni strani, najkasneje do srede, 3. 11. 2021. Po tem datumu prijav  
žal ne bomo mogli več sprejemati!  Za obdaritev otrok bo poskrbela OOZ Škofja Loka. 
 
Srečanje z Božičkom bo namenjeno tudi otrokom vaših zaposlenih delavcev! Strošek 
organizacije krije OOZ Škofja Loka, za darila za otroke svojih zaposlenih delavcev pa morate 

sredstva v višini 25 EUR (znesek že vsebuje DDV) na otroka prispevati sami. Izpolnjeno prijavnico, objavljeno na naši spletni strani, prav tako 
pošljite na naš naslov do 3. 11. 2021. Za strošek vam bomo izstavili predračun. 
 
O točnem terminu srečanja bomo vse prijavljene obvestili s posebno pošto v decembru! V primeru poslabšanja epidemioloških 
razmer bodo darila, skupaj s pismom in pozdravi Božička, otrokom poslana na dom. 
 
 

 
AKTUALNO  
 
Izjema glede nošenja mask in druga pereča vprašanja (avtorica: Tamara Starič Petrović, OZS) 

 
 
Ukrep uporabe zaščitne 
maske je eden izmed tistih 
ukrepov, ki so najbolj 
zaznamovali epidemijo 
virusa SARS-CoV-2 in naš 

vsakdanjik od marca 2020 do današnjega dne. Že nekaj let preden 
zapustimo stanovanje najprej preverimo, ali imamo s seboj poleg ključev 
in denarnice še mobitel. V zadnjem času smo temu seznamu dodali še 
zaščitno masko. 
 
Pravila glede nošenja mask so se v zadnjem času nekoliko spremenila. 
Poleg Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, 
št. 147/2021, 149/2021, 152/2021, 155/2021, 157/2021 - skl. US; 
»Odlok«), ki je z zadnjo spremembo prinesel nekaj dodatnih izjem od 
obveznosti uporabe tega ukrepa, je bil ukrep nošenja mask tudi predmet 
presoje s strani Vrhovnega sodišča RS z vidika prekrškovnega prava. V 
množici novic v medijih ne preseneča, da smo zmedeni in ne vemo, kaj 
točno velja za nas kot prebivalce in potrošnike oz. kot podjetnike. V 
nadaljevanju predstavljam nekaj najbolj pogostih vprašanj zadnjih par 
dni: 
 
- Ali tudi za naš salon/poslovni prostor velja izjema od uporabe 
zaščitne maske, če vsi izpolnjujejo pogoj PC? 
 
Odlok med izjeme od nošenja mask uvršča tudi izjemo za osebe, ki 
izpolnjujejo pogoj PC, v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, 
ki izpolnjujejo ta pogoj (12. točka prvega odstavka 12. člena Odloka). 
 
Okolja v Odloku niso definirana, ampak menim, da poslovni prostori 
(denimo, frizerski saloni) predstavljajo »okolja«, za katera omenjena 
izjema lahko velja (tako za zaposlene kot za stranke). Pri tem je 
pomembno upoštevati sledeče: uporaba zaščitnih mask ni potrebna 
samo, ko vse v okolju prisotne osebe izpolnjujejo pogoj PC. Brž ko je 
prisotna oseba, ki izpolnjuje samo T del pogoja PCT, potem morajo vsi 
nositi masko (tudi tisti, ki izpolnjujejo P oz. C del pogoja PCT). To tudi 
ne pomeni, da so osebe, ki izpolnjujejo P oz. C del pogoja PCT, lahko 
vedno brez maske. Nošenje mask lahko opustijo samo, ko vse osebe, ki 
so prisotne, izpolnjujejo P ali C del pogoja PCT (npr. izjema ne dovoljuje, 
da bi sprejemali stranke v salonu, brez da bi nosili masko). Šele ko se 
ugotovi, da stranka izpolnjuje pogoj PC (in ob pogoju, da vse ostale 

prisotne osebe izpolnjujejo enak pogoj), se lahko snamejo maske, sicer 
pa ne. 
 
- Ali so lahko tudi zaposleni v gostinskem lokalu brez mask (npr. 
natakarji)? 
 
Druga izjema od nošenja mask, ki je bila nazadnje dodana v Odlok, 
določa, da maske niso potrebne ob upoštevanju pogoja PCT za goste v 
zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se nudi tudi priprava in 
strežba jedi in pijač (11. točka prvega odstavka 12. člena Odloka). Iz 
napisanega izhaja, da za zaposlene v zaprtih prostorih tam, kjer se nudi 
priprava in strežba jedi in pijač, navedena izjema ne velja. 
 
Za odprte prostore (denimo, terase gostinskih lokalov) velja splošna 
izjema, da uporaba zaščitne maske ni potrebna, če se upošteva pogoj 
PCT (drugi odstavek 11. člena Odloka). Slednje naj bi veljalo tudi za 
zaposlene (npr. natakarje), vendar, glede na to, da natakar v veliki 
večini primerov dela ne opravlja samo na odprtem, je smiselno, da 
masko uporablja ves čas. 
 
Prav tako je v priporočilih in smernicah NIJZ še vedno navedeno, da 
mora strežno osebje, ki prihaja v stik z gosti, nositi masko ves čas. Sicer 
omenjena priporočila in smernice niso več predmet urejanja v Odloku 
(torej, določbe Odloka ne zapovedujejo izrecno spoštovanja smernic in 
priporočil NIJZ), kar pomeni, da nespoštovanje le-teh ne more 
predstavljati prekrška. Slednje velja tudi za druge smernice in priporočila 
NIJZ. 
 
- Kaj pomeni sodba Vrhovnega sodišča, da ni zakonske podlage 
za izrekanje prekrškov za nenošenje mask v zaprtih javnih 
prostorih za nas (npr. gostince)? Ali je nošenje mask za naše 
zaposlene in stranke po odloku še vedno obvezno? Ali v 
primeru, da mask ne bomo uporabljali, še vedno lahko dobimo 
globo s strani inšpektorja? 
 
Sodba Vrhovnega sodišča RS, ki se omenja v medijih (opravilna številka 
IV Ips 10/2021 z dne 21. 9. 2021), je bila izdana v konkretnem 
postopku, vendar kot odgovor na zahtevo za varstvo zakonitosti s strani 
vrhovne državne tožilke. Kljub odločitvi v zadevni sodbi pa slednja ni 
razveljavila Odloka kot takega, ki trenutno še naprej velja. Odlok lahko 
razveljavi (z učinkom za vse prebivalce v Sloveniji) samo Ustavno 
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sodišče RS, ki pa po meni znanih informacijah trenutno še ni odločilo o 
tem Odloku in tudi ne konkretno o ukrepu nošenja mask. Glede na to, 
da Odlok formalno še vedno velja, trenutno velja tudi obveznost nošenja 
mask in inšpektorji še vedno teoretično lahko izdajajo globe za 
nespoštovanje te obveznosti. 
 
Sodba Vrhovnega sodišča RS je pomembna »samo« z vidika bodočih 
prekrškovnih postopkov. Npr. če bi zaposleni/gostje zavrnili uporabo 
mask v zaprtem prostoru (denimo gostilni) in bi jim inšpektor izdal 
odločbo o prekršku, kjer bi izrekel globo, bi zelo verjetno v nadaljnjih 
postopkih, ki bi jih te osebe morale sprožiti zoper te odločbe, sodišča 
odločila skladno s prej navedeno sodbo Vrhovnega sodišča RS in bi 
odpravila odločbe o prekrških. 

Glede na omenjeno sodbo je verjetno tudi, da bodo inšpektorji v 
prihodnje samo bolj opozarjali na nošenje mask in ne bodo vodili 
inšpekcijskih postopkov zoper osebe, ki ne bodo uporabljale mask v 
zaprtih prostorih.  
Ni pa izključeno, da bi posamezni inšpektorji vendarle vodili postopke o 
prekrških in celo izdali globo komu, ki ne bi upošteval obveznosti 
uporabe zaščitne maske v zaprtem prostoru. Vendar bi ta oseba morala 
potem vlagati pravna sredstva (najprej zahtevo za sodno varstvo in če 
bi bila ta neuspešna, kar ni zelo verjetno, še pritožbo), da bi dosegla, da 
izrek globe ne bi postal pravnomočen. V nasprotnem primeru bi morala 
plačati tako dosojeno globo, saj avtomatizma na podlagi sodbe 
Vrhovnega sodišča RS ni. 
 

 
OZS: Tudi samozaposlenim naj pripada nadomestilo v času karantene (vir: Mira Črešnjar, OZS) 

 
 
Število karantenskih odločb se je v zadnjem času, zlasti zaradi 
poslabšanja epidemioloških razmer, bistveno povečalo. 
Povečale pa so se tudi stiske samozaposlenih, saj jim v času 
odrejene karantene ali karantene otrok ne pripada nikakršno 
nadomestilo. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo zato 
na vlado naslovili prošnjo, da se to krivico nemudoma popravi. 
 
»Samozaposleni so ponovno postavljeni v neenakopraven položaj. 
Karantena je namreč odrejena tudi samozaposlenim in otrokom 
samozaposlenih, ne zgolj zaposlenim. In če zaposleni dobijo 
nadomestilo za čas karantene ali karantene otrok, potem morajo enake 
pravice imeti tudi samozaposleni. Izpad dohodka v času karantene lahko 
privede do eksistenčnih stisk samozaposlenih, česar pa ne smemo 
dopustiti,« ob tem pojasnjuje predsednik OZS Branko Meh. 

Medtem ko so torej zaposleni v času odrejene karantene in višje sile 
(karantena otrok) upravičeni do nadomestila plače po ZNUPZ, pa 
samozaposleni iz tega naslova nimajo nikakršnih pravic. 
 
V OZS smo zato na vlado in pristojna ministrstva naslovili prošnjo, da 
nemudoma sprejmejo zakon, ki bo samozaposlenim pomagal in 
preprečil eksistenčne stiske.  
 
Predlog zbornice je, da se ponovno uzakoni nadomestilo v obliki delno 
povrnjenega izgubljenega dohodka, podobno kot v PKP5, in sicer v višini 
250 eur za vsako odrejeno karanteno oziroma za čas, ko samozaposleni 
ni zmožen opravljati dela zaradi višje sile (karantena otrok), vendar ne 
manj kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov na 
mesec. 

KAJ SMEMO IN KAJ NE?  
 
Kadar ste, glede na hitro spreminjanje uredb in odlokov, v dvomu kaj smete in kaj ne, zadeve preverite na naši spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si v prispevku Kaj smemo in kaj ne? V njem ažurno objavljamo spremembe, pojasnila in navodila prisotojnih inštitucij. 
 
 
 

JAVNI RAZPISI, POZIVI, FINANČNE SPODBUDE… 
 
Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih 
prevozov – PROMET1 

 
Na pobudo obeh prevozniških združenj je SID Banka za prevozna 
podjetja,  ki zaradi vpliva epidemije COVID-19 za poslovanje potrebujejo 
dodatna likvidnostna sredstva, pripravila posebno kreditno linijo:  
 Višina kredita znaša od 100.000 € do 800.000 €.  
 Financiranje znaša do 85 % celotnih stroškov posla.   
 Doba kreditiranja znaša od 6 do 8 let.  
 Moratorij na odplačilo glavnice je obvezen in znaša 2 leti.   
 Predvidena obrestna mera znaša 6-mesečni Euribor + 

nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen 
od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. 
Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.  

Več informacij najdete na spletni strani SID Banke (https://www.sid.si/)  
 
Vavčerski pozivi Slovenskega podjetniškega sklada  

 
Trenutno so odprti naslednji vavčerji: 
1. Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA): 

omogoča izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki 
nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. 

2. Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih: podjetnike naj 
bi spodbudil k udeležbi na mednarodnih forumih v tujini, s ciljem 
pridobiti nove poslovne partnerje in poslovne priložnosti na tujih 
trgih. 

3. Vavčer za udeležbo gospodarskih delegacij v tujino: velja 
kot spodbuda k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah 
(vključno z B2B srečanji s podjetji). 

4. Vavčer za patente, modele in znamke: omogoča varstvo 
intelektualne lastnine na področju priprave patentne prijave, 
prijave modela ali znamke.  

5. Vavčer za statusno preoblikovanje družb: z vavčerjem se želi 
spodbuditi podjetnike k preoblikovanju iz ene statusne oblike 
podjetja v drugo.  

6. Vavčer za prototipiranje: z vavčerjem si podjetja zagotovijo 
možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki), novega 
izdelka ali storitve, z namenom validacije poslovne ideje. 

7. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM, v 
mikro, mala in srednje velika podjetja: namen vavčerja je 
uvajanje poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM v 
poslovanje podjetja, s čimer se bo izboljšala konkurenčnost, 
povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje. 

8. Vavčer za pripravo digitalne strategije: namen vavčerja je 
podjetja pozvati k pripravi digitalne strategije za namenom 
digitalne transformacije podjetij (poslovnih in proizvodnih 
procesov). 

9. Vavčer za kibernetsko varnost: z vavčerjem se želi spodbuditi 
podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti. 

10. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov: namen je spodbuditi 
podjetja k raziskavi tujih trgov z namenom, da podjetje preuči 
možnosti za prodor novih ali obstoječih iizdelkov/storitev na tuji 
trg. 

11. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc: namen je spodbuditi 
podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega 
kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje 
upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za 
dvig digitalnih kompetenc. 

Več informacij seveda najdete na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada (https://podjetniskisklad.si/sl/). 
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Gradite ali obnavljate vaše stanovanje ali hišo? 
 

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno 
službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe 
energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju 
stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. 
V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski 
svetovalci, ki nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč 
pri:  
 toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb,  
 zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve, 
 izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih 

naprav,  
 pripravi tople sanitarne vode,  
 uporabi obnovljivih virov energije,  
 možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih 

izkaznicah, itd. 
Svetujeta: Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr. in Matjaž Eržen, unv. 
dipl. ing. str.  
Svetovanje v Energetsko - svetovalni pisarni za enkrat poteka še preko 
telefona. Da vas bodo svetovalci lahko kontaktirali, je obvezna 
predhodna prijava info@ra-sora.si. Dodatne informacije nudi 
Razvojna agencija Sora, 04 50 60 220. 
 
15 milijonov EUR nepovratnih sredstev za vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis 
za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo 
pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. 
 
Namen razpisanih nepovratnih sredstev: 
Namen podpore v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 – 
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti je: 
 podpreti vzpostavitev in razvoj novih oz. že obstoječih nekmetijskih 

dejavnosti, 
 izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na 

podeželju, 

 krepitev podjetništva na podeželju, 
 doseči, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma 

neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina. 
 
Razpisana sredstva so namenjena zelo različnim dejavnostim, kot npr. 
dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti, dodajanje 
vrednosti lesu, lokalna samooskrba, ravnanje z organskimi odpadki, 
proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene 
prodaje in številne druge dejavnosti. 
 
Kdo so upravičenci in katere naložbe bodo podprte? 
Upravičenci so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni 
podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge, lokacija 
naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci (razen 
za nosilce dopolnilne dejavnosti). Za razliko od 1. razpisa tokratni 
omogoča naložbe v nekmetijske dejavnosti tudi manjšim kmetijam, ki 
praga primernega dohodka do sedaj niso dosegale. 
Podprte bodo naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja ter naložbe, ki 
prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. 
 
Kar 50% sofinanciranje 
Stopnja sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev znaša 50 % 
upravičenih stroškov, ob upoštevanju pravila »de minimis«. Najnižji 
znesek sofinanciranja znaša 5.000 evrov na vlogo. 
Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev je: 
 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti 

(sklop A) ter 
 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike 

posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B). 
 
Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do 
vključno 17. decembra 2021, do 13:59 
ure. 
 
Več podrobnosti o razpisu najdete na spletni 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.  
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FESTIVAL OKUSI ŠKOFJELOŠKEGA - ponovni  poziv k pripravi menijev! 
 
Vse gostince in turistične kmetije, ki so izrazili interes po sodelovanju na kulinaričnem festivalu Okusi 
škofjeloškega želimo ponovno obvestiti, da bo le-ta potekal od 15. do 30. januarja 2022. 
 
Ker želimo pravočasno pričeti s pripravo promocijskih materialov ter nadaljevati sodelovanje s kuharskim mojstrom 
Urošem Štefelinom, vas ŠE ENKRAT prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj, ki se nanašajo na predlog 
vašega menija. 

 
Prosimo vas, da pri pripravi menijev upoštevate uporabo lokalnih sestavin ter čas izvedbe festivala (konec januarja). Pomagate si 
lahko tudi z usmeritvami, ki jih je pripravil Uroš Štefelin in jih najdete na naši spletni strani. 
 
Prosimo, da nam odgovore na vprašanja glede menija, ki jih prav tako objavljamo na naši spletni strani, posredujte najpozneje do srede, 
20. oktobra 2021.  
 
Zelo veseli bomo, če boste zraven priložili še kakšno fotografijo izdelanega krožnika s predstavitvijo jedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 38,68 EUR  (velja od 1. 4. 2021 dalje) 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 38,61 EUR  (velja od 1. 1. 2021 dalje) 
 
TABELE S PRISPEVKI OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI! 
 


