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Gradbeniki! Pozor! 

 

Izlet: Šarganska 
osmica, Višegrad in 
Sarajevo 

 

 

Finančne obveznosti  
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Pridružite se nam na dogodkih, ki so namenjeni tako obrtnikom in podjetnikom, kot tudi vsem ostalim zainteresiranim!  
 
Prijave so že odprte! 
 
Obrtniki so že od nekdaj izjemno pomemben del škofjeloškega gospodarstva. Včasih so se združevali v t.i. cehe, ki so bili razdeljeni po 
obrteh, danes pa se združujejo po območjih v zbornice, kot je Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka ter iščejo razvojno 
podporo preko Razvojne agencije Sora. 
 
Teden obrti in podjetništva na Loškem je pomemben dogodek tako za obrtnike in podjetnike, kot tudi za njihove stranke ter za 
perspektivne mlade, ki se šele vključujejo v svet podjetništva. 
 
Obrtniki in podjetniki tu predstavijo svojo dejavnost, njen razvoj in izzive, s katerimi se soočajo. Stike navežejo tudi z lokalnimi poklicnimi 
šolami in tamkajšnjimi dijaki. Ti ob koncu šolskega leta izdelajo različne produkte, ki jih razstavijo, obrtniki pa najboljše nagradijo. Tako 
se poveže zakladnica izkušenj obrtnikov s perspektivno inovativnostjo dijakov. 
 
Vabljeni, da se nam pridružite na dogodkih preko celotnega tedna! 
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PROGRAM: 
 
Delavnica: »Podjetništvo za srednješolce«  
(ponedeljek, 16. maj 2022, ob 10.30 uri, Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka) 
 
Predavatelj: Nejc Konjevič  
Delavnica je zaprte narave, namenjena je le dijakom Srednje šole za lesarstvo, zato dodatne prijave niso mogoče. 
 
Okrogla miza na Radia Sora: »Nova poslovna realnost – izziv za podjetja na Škofjeloškem«  
(ponedeljek, 16. maj 2022, ob 18.00 uri, preko Radia Sora d.o.o.) 
 
Sodelujoči: 

 Tine Radinja, župan občine Škofja Loka, 
 Gašper Kleč, Razvojna agencija Sora d.o.o., 
 Jože Misson, OOZ Škofja Loka, 
 Marko Lotrič, LOTRIČ Meroslovje d.o.o., 
 Simon Mesec, Mebor d.o.o., 
 Marko Dolenc, Žaga Dolenc d.o.o. in 
 Mitja Vodnjov, Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka. 

 
Vabljeni k poslušanju! 
 
Predavanje: »Kako biti v redu« z Aljošo Bagolo  
(torek, 17. maj 2022, ob 19.00 uri, Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b) 
 
Program: 

 Moč naših primarnih preživetvenih vzorcev in preprostost vplivanja sodobnih tehnologij na naše odločanje. 
 Razkrivanje vzorcev delovanja, ki vodijo v izčrpanost in izgorelost. 
 Odgovorna uporaba družbenih medijev in prikaz njihovih stranskih učinkov na politiko, ekonomijo, kreativnost in počutje. 
 Vpliv novičarskih oddaj, trendov in oglaševanja na oblikovanje. 

 
Obvezna predhodna prijava na https://forms.gle/9EkQi4QH1qiCLmv89 
 
Otvoritev razstave in podelitev nagrad dijakom Šolskega centra Škofja Loka  
(sreda, 18. maj 2022, ob 18.00 uri, Sokolski dom Škofja Loka) 
 
Svoje izdelke bodo javnosti predstavili dijaki Šolskega center Škofja Loka, najbolj ustvarjalni in inovativni bodo prejeli denarne 
nagrade OOZ Škofja Loka v skupni višini 2.000 evrov.  
Vzporedno z razstavo dijakov bo potekala tudi razstava fotografij »Gozdno-lesna veriga: od gozda do izdelkov«.  
 
Razstavi bosta na ogled do 29. maja. 
 
Srečanje z obrtniki in podjetniki v Železnikih  
(četrtek, 19. maj 2022, ob 12.00 uri, vhod v poslovno cono v Železnikih) 
 
Program: 
1. del: obisk podjetij Mebor d.o.o. in Lotrič Meroslovje d.o.o. ter samostojnega podjetnika Darka Gateja 
2. del: pogovor z županom Antonom Luznarjem o razvojnih izzivih podjetništva v občini Železniki in na Škofjeloškem: izvedeli bomo 

več o občinskih prostorskih načrtih, infrastrukturnih pogojih, možnostih glede širitve poslovne cone oz. več o razvojnih načrtih za 
področje gospodarstva v občini Železniki. 

 
Obvezna predhodna prijava na https://forms.gle/kZjanSWoX8UnkTFF9  
 
Dodatne informacije: 
 Razvojna agencija Sora d.o.o. (04 50 60 220, info@ra-sora.si) 
 OOZ Škofja Loka (04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net) 
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POZOR GRADBENIKI! ZADNJI OPOMNIK! 
BLIŽA SE ROK 31. 5. 2022! 
 
Dne 22. 12. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 199/2021 objavljen 
Gradbeni zakon (GZ-1). Zakon se bo začel uporabljati 1. junija 2022. 
 
V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za 
vodjo del. Pogoj je izpolnjen, če vodja del: 
• izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti ali 
• če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo obrtne dejavnosti in izvaja 

dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri 
OZS (do vključno 31. 5. 2022) 

 
POMEMBNO! Nosilci obrtne dejavnosti se v imenik vodij del lahko vpišejo le še do 31.5.2022. Po tem datumu se bodo pri OZS 
v imenik vodij gradnje lahko vpisovali le mojstri s področja gradbeništva. 
 
NE ČAKAJTE! POSKRBITE ZA VPIS V IMENIK PRAVOČASNO! 
 
Posameznik mora vlogi za vpis v imenik predložiti: 
• dokazilo o državljanstvu (kopija osebnega dokumenta), 
• spričevalo o mojstrskem izpitu   ali  potrdilo o vpisu v Obrtni register, če zaproša za vpis kot nosilec dejavnosti, 
• dokazilo o zaposlitvi, 
• dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi 

nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve 
dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR), 

• dokazilo o plačani vpisnini (stroški postopka so navedeni na vlogi) 
 
POMEMBNO! Pred oddajo vloge za vpis v imenik vodij del, vas prosimo, da preverite tudi naslednje podatke: 
• ali ima vaše podjetje pridobljeno obrtno dovoljenje in  
• imate usklajene dejavnosti v obrtnem registru z novo zakonodajo (to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je bila sprejeta v letu 2013). 
 
Te podatke lahko preverite na naši območni zbornic, kjer dobite tudi vse potrebne informacije! 
 
 
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. 
 

 
USPOSABLJANJE IZ PRVE POMOČI – zbiranje interesa 
podaljšano do 16. 5. 2022! 
 
Na osnovi zakonodaje 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.  
Opozarjamo, da je veljavnost izpita omejena na 5 let! 
 
Čas in kraj usposabljanja:  
2. polovica maja ali 1. polovica junija 2022, 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 interesa podaljšujemo do  16. 5. 2022! Usposabljanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila interesentov! 
Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
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Izlet: ŠARGANSKA OSMICA, VIŠEGRAD IN SARAJEVO (1. – 4. 9. 2022) 
 
V sodelovanju s PA Alpetour organiziramo izlet v zahodni del Srbije.  
 
Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je t. i. »Ćira« 
zadnjič vozil leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno 
vozi skozi številne tunele. Res zanimivo doživetje, na katerega vabimo vse člane OOZ Škofja Loka. 
 
PROGRAM: 
1.dan: četrtek, 1. 9. 2022  
Zbor skupine v Škofji Loki v poznih večernih urah in nočna 
vožnja preko Hrvaške v Srbijo. 
 
2.dan: petek, 2. 9. 2022  
Dan bo namenjen ogledom lepot Narodnega parka Tara, ki 
se razprostira na skrajnem zahodu Srbije in pokriva večino z 
globokimi gozdovi porasle planine Tara. Najprej bomo obiskali 
srednjeveški samostan Rača. Notranjost krasijo freske in 
ikone ter ikonostas, ki je eden najlepših v Srbiji. Nato se bomo 
odpeljali do jezera Perućac, ki je nastalo z gradnjo 
hidroelektrarne in zajezitvijo reke Drine, danes pa je zelo 
priljubljeno kopališče in izletniška točka. Vkrcali se bomo na 
ladjo in zapluli po slikovitem kanjonu reke Drine, uživali v 
razgledih strma gozdnata pobočja ter imeli pozno kosilo. Vožnja 
na planino do kristalno čistega jezera Zaovine, ki s svojo 
neokrnjeno okolico predstavlja oazo miru. Sledi odhod v hotel, 
namestitev, večerja in prenočitev. 
 
3.dan: sobota, 3. 9. 2022  
Po zajtrku se bomo odpeljali do zelo slikovite vasi Drvengrad, 
imenovana tudi mestece iz lesa, ki je nastalo po zamisli režiserja 
Emirja Kusturice, služila mu je kot kulisa filma ‘Življenje je 
čudež’. Nadaljevali bomo do bližnjega mesteca Mokra gora. Tu 
bomo vstopili na muzejski vlak ‘Šarganska osmica’ in se 
odpravili na slikovito vožnjo, ki nas bo vodila preko viaduktov in 
skozi številne tunele. Leta 1999 so jo ponovno obnovili in odprli 
za javnost. V nadaljevanju se bomo odpeljali v Sirogojno. 

Ogledali si bomo ‘Staro selo’ – muzej na prostem, ki 
predstavlja arhitekturno zgodovino in bivalno kulturo planote 
Zlatibor in dela JZ Srbije. Območje je poznano tudi po pridelavi 
volne in izdelavi puloverjev. Po sprehodu med obnovljenimi 
stavbami, po postanku za samostojne oglede in nakupe, se 
bomo odpeljali proti planini Zlatibor. Izjemne klimatske 
razmere zelo ugodno vplivajo na izboljšanje krvne slike. Poleti 
je dobro obiskano letovišče, pozimi pa je priljubljen športni 
center. Sledila bo vrnitev v hotel. V nadaljevanju večera bomo 
imeli srbsko večerjo s folklornim programom. Prenočitev. 
 
4.dan: nedelja, 4. 9. 2022  
Po zajtrku se bomo odpeljali v Višegrad, kjer kraljuje 500 let 
star kamniti most z enajstimi loki, ki ga v svojem romanu »Na 
Drini čuprija« opisuje Ivo Andrić. Zgodba mostu se začne pred 
skoraj 500-timi leti v mestecu ob reki Drini na meji med Bosno 
in Srbijo, ko so bili ti kraji pod turško vladavino. Turki so nasilno 
ugrabljali dečke in jih vodili v Turčijo, kjer so jih prevzgojili v 
janičarje. Med njimi je bil tudi deček iz vasi Sokolovići, ki so mu 
kasneje dali ime Mehmed paša Sokolović, ki se je kasneje 
povzpel do turškega generala in velikega vezirja turškega 
cesarstva. Na stara leta se je odločil in na svoje stroške izgradil 
velik kamnit most, ki velja za veliko kulturno znamenitost in je 
uvrščen v seznam Unesco. V mestu se bomo sprehodili tudi skozi 
Kamengrad, ki je še ena od zamisli Emirja Kustorice, posvečen 
pa bo Ivu Andriću. Po ogledu se bomo odpeljali proti Sloveniji, 
preko Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Glede na to, da pa se 
bomo ob povratku ustavili tudi v Sarajevu, pa je prihod 
domov predviden v zelo poznih večernih urah. 

 
Strošek na osebo znaša za člane zbornice, njihove družinske člane in zaposlene delavce: 

št. plačanih potnikov v avtobusu 40 ali več 35 30 
cena na osebo v EUR 259,00 274,00 289,00 

 
Cena vključuje:  
 prevoz na omenjeni relaciji s turističnim avtobusom z vsemi pripadajočimi stroški, 
 en polpenzion in eno prenočitev z zajtrkom v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, turistično takso v hotelu, 
 srbsko večerjo s folklornim programom, 
 obvezno vstopno takso za Srbijo, 
 vožnjo z muzejskim vlakom ‘Šarganska osmica’, vstopnino v muzej Sirogojno, vstopnino v Drvengrad, vstopnino v samostan Rača, 
 lokalno vodenje po NP Tara, ladijsko vožnjo po Drini in kosilo na ladji, 
 turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter ddv. 
 
Možna doplačila: 
- doplačilo za enoposteljno sobo: 40,00 EUR/osebo za dve nočitvi, 
- odpovedni riziko: 4,34% turističnega paketa oz. minimalno 7,60 EUR/osebo, 
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
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Način plačila: 
- 100 EUR/osebo ob prijavi, 
- razlika najmanj 14 dni pred odhodom.  
 
Rok za prijavo: 20. 5. 2022 oz. do zasedbe prostih mest! 
 
Prijavnico objavljamo na naši spletni strani! 
 
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka (04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net). 
 
 

 
 
Pivovarna Racon d.o.o. se nahaja na Breznici pri Žireh. Ustanovljena je bilo leta 2016. Gre za najvišje ležečo slovensko 
pivovarno, ki leži na 750 metrih nadmorske višine. Mesečno proizvedejo okrog 10.000 l piva, katerega glavna sestavina je čista 
pitna voda iz vaškega izvira. Glavni konkurenti podjetja so mikropivovarji, domači in tudi tuji. Svoje izdelke tržijo preko socialnih omrežij. 
Podjetje Ahac d.o.o. pa skrbi, da se njihovi izdelki pojavljajo v katalogih glavnih trgovcev v Sloveniji. Gre za piva kot so: Crazy Duck - 
1 HOUR CRAZY IPA, Thirsty Duck - AMERICAN PALE ALE, Ugly Duckling - OATMEAL STOUT, Izica - SESSION IPA,… Za namene 
promocije izdelkov se udeležujejo različnih sejmov, tržnic in predstavitev. Izredno aktini so v lokalnem okolju. Lahko se pohvalijo, da 
redno sodelujejo s turističnim društvom v Žireh, ki v sklopu rednih vodenih ogledov kraja obiskovalce Žirov pripelje tudi na degustacije 
njihovih piv. Več o podjetju: https://www.crazyduck.si/ 
 
Kdaj: torek, 31. maj 2022 
zbor udeležencev bo ob 16.00 uri na parkirišču Tehnik (Spodnji trg, Škofja Loka). Udeleženci se nam bodo lahko pridružili tudi na 
vmesnih postajah na poti do lokacije dogodka, Breznice pri Žireh. Predvidena postajališča so v Poljanah, na Hotavljah, Gorenji vasi, 
Trebiji in Žireh. O uri odhoda iz vmesnih postajališč bodo udeleženci obveščeni nekaj dni pred dogodkom. 
 
Program:  
16.00  Odhod iz Škofje Loke, Parkirišče Tehnik, Spodnji trg  
17.00 -17.15  Sprejem udeležencev in uvodni pozdrav predstavnika podjetja  
17.15 - 17.45  Predstavitev podjetja  
17.45 - 19.00  Ogled podjetja in čas za izmenjavo dobrih podjetniških praks  
19.00 - 20.00  Vrnitev udeležencev v Škofjo Loko 
 
Rok za prijavo: 25. 5. 2022 oz. do zasedbe prostih mest! 
 
Obvezna je e-prijava: 
- za podjetnike: https://forms.gle/U8k2QTA7H8J9hV5N6  
- za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične osebe): https://forms.gle/zC1tBDbxK9YNqx1c8 
 
Dodatne informacije: 
Razvojna agencija Sora d.o.o., Jana Šifrar (04 50 60 220, jana.sifrar@ra-sora.si) 
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VABILO vsem, ki delate za avtomobilsko industrijo 
 
V Beogradu bo med 31. majem in 1. junijem 2022 potekala mednarodna 
avtomobilska konferenca, ki jo organizira avtomobilski grozd Srbije. K udeležbi 
vabijo vse, ki delajo za avtomobilsko industrijo.  
 
To leto pričakujejo več kot 250 udeležencev najmanj 150 podjetij iz Jugovzhodne 
Evrope in več kot 20 eminentnih mednarodnih govornikov. Konferenca je odlična 

priložnost za srečanje z visokimi predstavniki  velikih  avtomobilskih firm, kot so:  Northvolt, Robert Bosch, Brose, ZF, Continental, 
Nidec, Toyo, Hilex, Leoni, Mitshubishi electric, Konnect- Volkswagen Group Innovation Hub, Tel Aviv... .  
 
Drugi dan konference bo namenjen predstavitvi,  kako postati njihov dobavitelj, saj bodo predstavili njihove trenutne 
potrebe. Sodelovali bodo na B2B sestankih, ki bodo organizirani po zaključku vsebinskih sklopov konference. 
 
Kotizacija za  udeležbo na konferenci  znaša 350 oziroma 400 EUR. Če ste član OZS, pošljite  sporočilo s podatki (naziv firme, podatke 
o udeležencu) na naslov: een@ozs.si in posredovali vam bodo kodo za uveljavljanje znižane cene 300 EUR.  
 
Kotizacija vključuje:  
- udeležbo, 
- kosilo, coffiee braeks, gala večerjo, 
- udeležbo na B2Bjih, 
- uporabo mobilne aplikacije za direktno komuniciranje z udeleženci konference.  
  
Link, kamor se lahko registrirate na konferenco in kjer najdete informacije o konferenci. https://www.seeautomotive.com/#prijava 
Registracija na B2B sestanke poteka preko spletne platforme: https://see-automotive-connect-supply-2022.b2match.io/ 
 
V primeru aktivne udeležbe na konferenci imajo mala in srednja podjetja možnost sofinanciranja dela stroškov z uveljavljanjem 
vavčerja za sodelovanje na mednarodnih forumih. Pogoji upravičenosti  vavčerja so na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega 
sklada. Podrobne informacije so na voljo tudi pri svetovalcih SPOT točk.  
 
 

 
 
AKTUALNO  
 
Olajšava za donacije - izplačila izvajalcem programa 
vrhunskega športa  
FURS obvešča, da lahko pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnost, uveljavljajo olajšavo za donacije tudi za znesek izplačil v 
denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja 
v vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport. Olajšava 
se lahko uveljavlja v višini 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega 
obdobja zavezanca. 
 Novo olajšavo za donacije se lahko uveljavlja za davčna obdobja, ki se 
začnejo od vključno 1. januarja 2022. Pravna podlaga je nova druga 

alineja drugega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb – ZDDPO-2 in 2. točke drugega odstavka 66. 
člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2. 
V zvezi z tem zavezance obveščajo, da je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ) v sodelovanju z Olimpijskim komitejem 
Slovenije, objavilo seznam (evidenco) izvajalcev programov 
vrhunskega športa, za donacije katerim se navedena olajšava lahko 
uveljavlja. Evidenca je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in se bo, glede na dosežene rezultate, 
osveževala vsake 4 mesece. 
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Dopolnitev pojasnila FURS glede bonitet  
Obveščamo vas, da je FURS posodobil pojasnila »Bonitete«, ki so 
dostopna na povezavi www.fu.gov.si › Dohodnina › 
Dohodek_iz_zaposlitve › Opis › Bonitete, in sicer je dopolnjena točka 
3.3.1 - Ugodnejša davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic. 
FURS pojasnjuje, da se ugodnejša davčna obravnava po določbah 6. 
do 8. odstavka 43. člena ZDoh-2 ne uporablja, kadar gre za 
neposredno podelitev nagrade v obliki delnic. 
V 6. odstavku 43. člena ZDoh-2 je določeno, da mora pravico do 
nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev v gospodarski družbi 
delodajalca (ali tej družbi neposredno nadrejeni družbi) delojemalcu 
zagotoviti delodajalec, da se lahko upošteva ugodnejša davčna 
obravnava. Pogoj zagotovitve pravice s strani delodajalca je izpolnjen 
tudi, če delojemalcu ugodnost zagotovi neposredno nadrejena družba, 
ki je imetnik delnic ali poslovnih deležev v gospodarski družbi, če se 
nadrejena družba v zvezi s takšnim nagrajevanjem dogovori z 
delodajalcem, da bo strošek tega nagrajevanja nosil delodajalec. V 
nasprotnem primeru, če stroška ne nosi delodajalec (nadrejena 
družba mu tega ne zaračuna in torej nagrade delojemalcu ne zagotovi 
delodajalec), pa pogoj za ugodnejšo davčno obravnavo po 
navedeni določbi ni izpolnjen. 

Mikrokrediti za MSP 
Še vedno so na voljo tudi ugodni mikrokrediti v višini od 5.000 do 
25.000 €, ki jih lahko pridobijo mikro in mala podjetja, tudi s.p. Podjetja 
lahko mikrokredit namenijo pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 6 
mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po 
odobritvi financiranja: Plačila za nakup materiala. Plačila za nakup 
trgovskega blaga. Plačila za storitve. Stroške dela. Naložbe v 
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. 
Pogoji financiranja: 
• Tehtana obrestna mera, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s 
pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca 
finančnega instrumenta po tržni ceni. 

• Doba kreditiranja od 2 do 5 let. 
• Moratorij na odplačilo glavnice od do 2 ½ let oziroma največ ½ 

ročnosti kredita. 
• Brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu 

financiranja. 
Mikrokrediti so odprti do porabe sredstev. 
Več informacij: https://www.skladskladov.si/mala-in-srednja-podjetja  

 

MEDNARODNI PREVOZ BLAGA S KOMBIJI – sprememba od 21. maja 2022 dalje! 

V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja 2022 
za mednarodni prevoz blaga z vozili ali s kombinacijo 
vozil, katerih NDM presega 2,5 tone, obvezna licenca. Do 
takrat je licenca obvezna le za vozila (ali skupino vozil), katerih 
NDM presega 3,5 tone.  
 
Pogoji za pridobitev licence 
Prevozniki morate v skladu s tretjim členom Uredbe 1071/2009 
izpolnjevati pogoje za licenco glede: 
 sedeža podjetja,  
 dobrega ugleda,  
 finančnega položaja in 
 strokovne usposobljenosti.  
Podrobneje so obvezne priloge za pridobitev licence navedene 
na vlogah in izjavah, ki so objavljene na spletni strani 
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/licence/vloge-
in-obrazci 
 
Na navedeni spletni strani se nahajajo vloge:  
1.  Izdaja licence Skupnosti (obrazec-1a) – (ta obrazec 
izpolni prevoznik, ki do sedaj še ni imel pridobljene licence 
Skupnosti za mednarodne prevoze blaga (v nadaljevanju LSB). 
Poleg dokumentov, navedenih na vlogi, je potrebno priložiti 
naslednje izjave: 
• Izjava upravljavca prevozov   
• Izjava - nekaznovanost, za upravljavca prevozov in za 

izvršnega direktorja d.o.o. 
• Potrdilo o nekaznovanosti za d.o.o.   
• Izjava glede sedeža podjetja  
• Seznam zaposlenih 
2.  Dodatno vozilo (obrazec 3) (izpolnijo prevozniki, ki imajo 
že pridobljeno LSB), vlogi je potrebno priložiti poleg dokumentov 

navedenih na obrazcu tudi izjavo o številu zaposlenih voznikov 
in ostalih zaposlenih (oznaka dokumenta: NOVO Seznam 
zaposlenih). 
3. Cenik in podatki za plačilo stroškov postopka na 
področju licenc (najdete ga na https://www.ozs.si/javna-
pooblastila/dovoljenja/cenik) 
 
Strokovna usposobljenost 
Za pridobitev licence Skupnosti je oseba lahko upravljavec 
prevozov samo v enem podjetju in mora biti zaposlena za poln 
delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50-
odstotni lastniki. Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov 
imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca 
prevozov v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
1071/2009/ES (pogodbeni upravljavec), je ta oseba lahko 
namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem 
podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil, pod pogojem, 
da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju. 
Več o preizkusu znanja za upravljavca prevozov si lahko 
preberete na spletni strani podjetja Inter-es d.o.o. 
(https://www.upravljavec-prevozov.si/).  
 
Finančna sposobnost 
Edina razlika med pogoji za pridobitev licence za lažja ali težja 
vozila je v višini kapitala in rezerv, ki jim mora izkazati podjetje. 
Za vozila nad 3,5 t mora imeti podjetje vsaj 9.000 EUR za prvo 
vozilo in 5.000 EUR za vsako naslednje vozilo.  Za vozila med 
2,5 t in 3,5 t pa  vsaj 1.800 EUR za prvo vozilo in 900 EUR za 
vsako naslednje vozilo. 
 
Za dodatne informacije smo vam seveda na voljo!  

 

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. 2022: 1.074,43 EUR 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Za izplačila od 1. 3. 
2022 do 28. 2. 2023 znaša najnižja osnova 1.181,75 EUR. 
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PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
 prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 41,04 EUR  (velja od 1. 4. 2022 dalje!!!) 

 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 40,00 EUR (velja od 1. 1. 2022 dalje) 

 
 

 

 
 

 

Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev in študentskega dela 

Leto
MIN bruto urna 
postavka v EUR

MAX bruto dohodek 
v EUR

od 1.3.2022 do 4.5.2022 5,77 8.639,07

od 5.5.2022 do 28.2.2023 6,17 9.237,96

Veljavnost od

od 15. 1. 2022 6,17

             MIN bruto urna postavka v EUR

Začasno in občasno delo upokojencev 

Študentsko delo 

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

1.181,75 6.893,57

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 183,17 1.068,50

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 104,58 610,08

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 75,16 438,43

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 77,52 452,22

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,26 36,54

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,18 6,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,18 6,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,65 9,65

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,71 4,14

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79

Skupaj drugi prisp. 4,72 27,57

PRISPEVKI SKUPAJ 451,41 2.633,34

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - APRIL 2022

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
1.969,59

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

1.772,63 6.893,57

1.969,59

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 274,76 1.068,50

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 156,88 610,08

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 431,64 1.678,58

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 112,74 438,43

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 116,28 452,22

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 9,39 36,54

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 238,41 927,19

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,77 6,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,77 6,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,54 13,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,48 9,65

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 1,06 4,14

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,54 13,79

Skupaj drugi prisp. 7,08 27,57

PRISPEVKI SKUPAJ 677,13 2.633,34

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - APRIL 2022

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni 
podračun Referenca

Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 

 

Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
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