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Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si  
 dejan.sraml@ozs.si

tel.: (01) 750 90 80 
mobi: (051) 651 538

Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
 sre 14.00 – 16.00 

Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. Dejan Šraml

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost cena za člane 40 % popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
Križanka 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: + 40 %
Oglas na predzadnji strani: + 20 %

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Dejan Šraml (OOZ Logatec),  

Irena Dolgan (OOZ Postojna),  
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),  
Janez Gostiša (urednik)

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografije na naslovnici: Naš, Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« je 30. 9. 

2017 praznoval svojo tridesetletnico. Foto: Blaž Žnidaršič

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Objavo naročite na svoji območni zbornici  
ali neposredno pri OOZ Logatec.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10 % popust. 
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

predsednik Bogdan Oblak direktor mag. Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel.: (05) 726 17 20 
tel.: (05) 720 18 70

Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00

Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan predsednik Janez Marinčič sekretarka Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si

tel.: (01) 755 77 40 
mobi: (051) 619 215

Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00 
 sre 15.00 – 19.00

Predsednik: Simon Hlebec 
Sekretarka: Adela Cankar

predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar
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Leto zori h koncu
Zlata jesen nas že lep čas razvaja, da bi se 
leto nekako odkupilo za mnoge vremenske 
ujme, s katerimi nas je prizadelo, od spo-
mladanske pozebe do ledenih drobnjav 
sredi poletja in dokaj kislega zgodnjejesen-
skega obnebja. Dočakali smo predsedniške 
volitve, ki se bodo sicer razpletle šele na 
martinovo, saj je na volišča prišlo premalo 
tistih, ki bi morda lahko resno premešali 
izide ali pač omogočili dosedanjemu pred-
sedniku zmago že v prvem krogu.
OZS bo sredi novembra podelila naziv 
obrtnika leta, podjetnika leta in letos naj-
starejšega obrtnika. Med nominiranci so 
letos kar trije z Logaškega: eden za obr-
tnika, dva oz. štirje iz dveh podjetij pa za 
podjetnika leta. Tolikšnega izplena dem 
predlaganimi menda na našem koncu še 
nismo imeli. Že nominacija je lepo pri-
znanje predlaganim za njihovo delo, pro-
dornost in odličnost poslovne ideje, ki 
jo udejanjajo tako, da presegajo običajna 
merila uspešnosti. Če pa bo kateri izmed 
nominirancev prejel tudi prestižno pri-
znanje, mu bomo še toliko bolj iskreno 
zaploskali, kot mu že zdaj.
Na vseh zbornicah se pripravljajo na še 
zadnja izobraževalne dogodke v tem letu, 
pogled že uhaja k bilančnim obračunom 
za leto, ki se bo v dveh mesecih izteklo. 
Člani se bodo znova srečevali na letnih 
prireditvah, ta in ona zbornica bo razve-
selila tudi najmlajše z obiskom katerega - 
ali pa kar celotne združbe - dobrih mož 
in čarodejev. Članom, ki dejavnost opra-
vljajo desetletje, dve, tri… bodo zbornice 
podelile priznanja za vztrajno in uspešno 
delo v obrti oz. podjetništvu. Zares, veli-
ko volje, tveganja in smelosti je treba, da 
si upaš hoditi po svoji poslovni poti. In 
prav je, da povezovalna organizacijo ta-
kšna prizadevanja spodbudi tudi s prizna-
njem in stiskom roke.
Lep jubilej, tridesetletnico, pa je zadnji sep-
tembrski dan zaokrožila tudi »Notranjska«, 
pevski zbor, ki so ga notranjska obrtna 
združenja ustanovila za povezovanje obr-
tnikov in pri njih zaposlenih. Svoje poslan-
stvo je opravila v polni meri in ga želi z 
novimi močmi opravljati še naprej. Prisluh-
nite ji in se ji pridružite. 

Urednik

Dnevi slovenskega turizma
Letošnji Dnevi slovenskega turizma - DST 2017, se bodo odvijali med  
17. in 19. oktobrom v Kranjski Gori. 
V okviru DST se bodo zvrstili pomembni dogodki:

torek in sreda  
17. - 18. 10. 2017

64. Gostinsko turistični zbor

torek, 17. 10. 2017 prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna, 
sreda, 18. 10. 2017 plenarni del DST s podelitvijo najvišjih  

priznanj v turizmu, 
četrtek, 19. 10. 2017 20. Slovenski turistični forum, 

Vnovično opozorilo
V OZS ponovno prejemamo vprašanja članov glede vpisa v različne regi-
stre, saj v podpis sprejemajo obrazce. V večini primerov gre za European 
City Guide, European Buissiness Number ter EU bussiness register.
Člane opozarjamo, naj pred vsakim podpisom preverijo, kaj podpisujejo 
in kaj to zanje pomeni!
Več o tem si lahko preberete v reviji Obrtnik podjetnik »Pozor gre za 
prevaro!«

Jana Golić, Svetovalni in izobraževalni center OZS

Fotografska delavnica
Dvodnevno strokovno srečanje fotografov z naslovom »Poročna foto-
grafija« bo v soboto 18. novembra v Kodretih in v nedeljo 19. 11. 2017  
v Sežani, na Višji šoli za fotografijo. 
Program je zelo zanimiv. Osrednja tema prvega dne bo poročna foto-
grafija, dan zatem bo sledila praktična delavnica digitalne fotografske  
postprodukcije na temo obdelave poročne fotografije s programsko opre-
mo Adobe Lightroom in Photoshop. Torej, dva dni konkretnega dela za 
fotografe: prvi dan - fotografiranje poroke, drugi dan – obdelava teh fo-
tografij v laboratoriju. 

Noveli ZID-1A in ZUTD-D
Po več kot enoletnih pogajanjih sta 21. oktobra 2017 pričeli veljati novela 
Zakona o inšpekciji dela, ki povečuje pristojnosti inšpektorjev za delo 
na področju prekarnih oblik opravljanja dela in v primeru neizplačila plač 
delavcem, in novela Zakona o urejanju trga dela, ki prinaša novosti in 
spremembe predvsem za delavce. Nekatere določbe slednjega se bodo pri-
čele uporabljati šele tri mesece po uveljavitvi zakona. Predmet pogajanj 
je bil tudi Zakon o delovnih razmerjih, vendar glede njegove spremembe 
socialni partnerji niso dosegli soglasja.
Obširno pojasnilo sprememb je mag. Nina Scortegagna Kavčnik objavila 
na svetovalnih straneh OZS.

Fotografije na naslovnici: Nagovor predsednika OOZ Logatec Bogdana Oblaka poslušal-
cem in slavljencem (zgoraj), Predsednik OZS Branko Meh izroča predsedniku »Notranjske« 
Janiju Nagodetu Zlati pečat, s katerim je zbornica nagradila povezovalno delovanje zbora med 
notranjskimi obrtniki (levo), Tanja-Pina Škufca, vodja OI JSKD Logatec je 19 pevcem pode-
lila Gallusove značke. Na fotografiji so prejemnice bronaste značke(desno spodaj).
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Družinsko podjetje
TEHNOJUR podjetje za avtomehaniko in trgovino, d.o.o., Rovte 
je podjetje, ustanovljeno leta 1990 za opravljanje mehaniških del in 
avtobusnih prevozov. O dosedanjem delu in načrtih za naprej se je z 
direktorjem Bogomirjem Jurcem pogovarjal urednik.

G. Jurca, kako in kdaj je podje-
tje začelo redno poslovati?
Podjetje je pravzaprav začelo z 
opravljanjem avtobusnih prevo-
zov. Do leta 1994 sem delal na 
kontejnerskem terminalu. Ko tam 
ni bilo več dela zame, sem se preu-
smeril in prek svojega podjetja za-
čel s kombijem prevažati otroke v 
šolo. Leta 2000 pa sem začel z av-
tobusnimi prevozi. Kupil sem rabljen avtobus, dejavnost 
poimenoval Jur – bus in pod tem imenom prevozniško 
dejavnost še vedno opravljam.

V nazivu firme imate tudi avtomehaniško dejavnost. 
Boste z njo nadaljevali ali se boste še bolj usmerili v 
prevoze z avtobusi?
Avtomehanika je še vedno tudi del dejavnosti podjetja.  
V delavnici opravljamo vsa servisna opravila na svojih vozi-
lih. Kadar nam prevozniška dejavnost dopušča, pa storitve 
opravljamo tudi za druge. Precej dela je s popravili kmetij-
ske mehanizacije. Poleg tega smo polno opremljeni za opra-
vljanje montaže in centriranje gum osebnih vozil, traktorjev 
in kamionov. Imamo dvigalo za avtobuse, s pomočjo tega 
lahko vzdržujemo in servisiramo tudi težja vozila.
Če bo teklo tako, kot smo si zamislili, bomo sčasoma de-
lavnico razširili. 

Zaposlujete delavce?
Lahko rečem, da je naše podjetje družinsko. V njem delam 
sam, kar je pač treba: vozim, vzdržujem vozila, skrbim za 
posel. Žena opravlja vsa računovodska dela in kontaktira 
s tujino. Zaposlen je tudi sin, ki je sicer končal visoko pro-
metno šolo. Hči si je tudi že pri 21 letih pridobila kvalifika-
cijo za voznico avtobusa. Redno zaposlen je še en delavec. 

Vabilo na prednovoletno  
srečanje 
Tradicionalno prednovoletno srečanje OOZ Logatec 
bo letos v priljubljeni gostilni „Pri Jožovcu“ v Begunjah 
na Gorenjskem – pri Avsenikih. Dobra družba, prijetna 
glasba in okusna slovenska hrana bodo obarvali sobotni 
večer, 9. decembra 2017. Vljudno vabljeni člani in upo-
kojeni člani ter vaši spremljevalci!
Za plesno glasbo bo skrbel ansambel Pvaninski Abuhi iz-
pod Uršlje gore. S svojo mladostjo, talentom, pevskimi 
sposobnostmi in z dobro voljo energični člani ansambla 
venomer navdušijo.
Prispevek na udeleženca je 25 evrov in zajema polovi-
co skupnih stroškov: večerja, avtobusni prevoz, nastop 
glasbene skupine in organizacija. Pijačo plača vsak sam 
po dejanski porabi. Plačilo prispevka izključno na TRR 
OOZ Logatec št. IBAN SI56 0202 5001 4966 622 (NLB).  
Namen: Prednovoletno srečanje. Koda namena: OTHR. 
Naslov: OOZ Logatec, Tržaška c. 11, Logatec.
Avtobus iz Rovt in iz Hotedršice bo odpeljal ob 17.30, 
spred Krpana v Logatcu pa ob 18.00. Vstopiti bo mogo-
če tudi na Kalcah, v Gornjem Logatcu (hotenjski avtobus) 
in v Zajelah in pri Smétarju (rovtarski). Prosimo za vašo 
točnost. Za vsak slučaj si shranite še telefonsko številko 
zbornice: 051 651 538, kjer bomo dosegljivi ves čas tudi 
v soboto. Prijave sprejemamo do konca novembra po 
telefonu 051 651 538 ali e-pošti info@ooz-logatec.si. 

Dobri možje
Zbornica bo tudi letos poskrbela za obisk Miklavža, Bo-
žička in dedka Mraza pri otrocih podjetnikov, obrtnikov 
in pri njih zaposlenih delavcev. Prireditev z zabavno pred-
stavo in obdaritvijo bo v Narodnem domu v Logatcu v 
četrtek, 14. decembra 2017, ob 17.30. 
Zaradi organizacije in priprave daril so potrebne vnaprej-
šnje prijave. Ob prijavi navedete: ime in priimek otro-
ka, točen naslov, starost otroka (mesec in leto rojstva).  
Darila bodo lepa in primerna starosti otrok. Kotizacija: 
20 evrov na otroka. Plačilo izključno na TRR OOZ Lo-
gatec št. IBAN SI56 0202 5001 4966 622 (NLB). Namen: 
Obdarovanje otrok. Koda namena: OTHR. Naslov: OOZ 
Logatec, Tržaška c. 11, Logatec. Kotizacija zajema stro-
šek darila in del stroškov organizacije dogodka, razliko pa 
pokrije OOZ Logatec. Prijave sprejemamo do 22. 11. 
na 051 651 538, info@ooz-logatec.si.

Koda 'EU 95' za 2018
Prevoznike obveščamo, da bo redno usposabljanje voznikov 
po predpisanem programu za leto 2018, t.i. »koda EU 95«, 

Bogomir Jurca
Fo

to
: J

. G
.

Vozila Jurbus na parkirišču Foto: arhiv Tehnojur

Nadaljevanje na zadnji strani.
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Pripravlja Dejan Šraml
Koristna strokovna seminarja 
– vabljeni!
Računovodski in davčni vidik nepremičnin ter  
vodenje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – v to-
rek, 21. 11., ob 8.30
- evidentiranje nabavne cene nabave nepremičnin 
- računovodski in davčni vidik izbire metode vrednote-

nja zemljišč in zgradb, naložbenih nepremičnin, obra-
čuna amortizacije

- vzdrževanje ali naknadna vlaganja.
- nabava ali prodaja zemljišč in zgradb z DDV ali z dav-

kom na prodajo nepremičnin
- davčni vidik prodaje nepremičnin iz naslova kapital-

skih dobičkov
- poslovni in finančni najem nepremičnin
- praktični primeri in primeri knjiženj poslovnih do-

godkov v zvezi z nepremičninami in naložbenimi ne-
premičninami

Novosti in dileme pri oddajanju nepremičnin turi-
stom – v četrtek, 23. 11., ob 16.00
- različne oblike registracije sobodajalstva (kmetje, so-

bodajalci, s.p., gospodarske družbe)
- novosti s področja prijave in odjave gostov na podlagi 

Zakona o prijavi prebivališča
- predvidene spremembe davčne zakonodaje (normi-

ranci, VKR, identifikacija za DDV za posebne name-
ne, Airbnb, Booking)

- kaj pregleduje tržna inšpekcija pri sobodajalcih na terenu
- poročanje nočitev občini in SURSu
Dodatne informacije, podrobnejša vsebina, kotizacija in 
prijave na ooz-logatec.si ali kontakt info@ooz-logatec.si, 
051 651 538.

na OOZ Logatec v soboto, 16. decembra, ob 7. uri zju-
traj. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo in 
tako že v letošnjem letu opravite obveznost za leto 2018! 
Kotizacija: 34,20 evrov za člane OZS in njihove zaposle-
ne; za zunanje pa 44,20 evrov. Prijavnica je objavljena na 
spletni strani ooz-logatec.si. To lahko osebno izpolnite 
tudi na zbornici, zato nas obiščete in uredite vse potrebno 
za prijavo. Predhodna prijava je obvezna!

Obrtnik & Podjetnik leta 2017 
iz Logatca?
Med letošnjimi finalisti - nominiranci za Obrtnika leta in Pod-
jetnika leta 2017 so tudi tri logaška podjetja: Slavko Kržišnik 
- S.VAR d.o.o. z Medvedjega Brda, Andrej Šušteršič in Tomaž 
Šušteršič - ŠUŠTERŠIČ d.o.o. ter Valentin Jesenko in Ivan Jesen-
ko - TIGRAD d.o.o., obe podjetji s sedežem v Logatcu. Vsem trem 
nominirancem iskrene čestitke!
Podelitev naslova Podjetnik oziroma Obrtnik leta ima že 
dolgoletno tradicijo in visoko čast ter veljavo na področju 
obrti in podjetništva v Sloveniji. Gre za prestižno prizna-
nje, ki ga za dolgoletne dosežke po zaključeni nominaciji 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsako leto pode-
ljuje najzaslužnejšem obrtniku oziroma podjetniku. S tem 
nazivom OZS prispeva k promociji, odličnosti in ugledu 
obrtne dejavnosti in njenih nosilcev. Na slovesnosti, ki bo 
v torek, 14. novembra zvečer na Brdu pri Kranju, bo OZS 
podelila oba prestižna naziva, razglasila bo najstarejšega obr-
tnika leta 2017 ter podelila mojstrske diplome.
Prejemnikom prestižnih priznanj in novim mojstrom 
bodo na Brdu pri Kranju zaploskali in jim čestitali številni 
gostje, med katerimi bodo poleg obrtnikov in podjetnikov 
tudi predstavniki države, partnerskih organizacij in orga-
nizacij obrtnikov in podjetnikov iz tujine. Bodite med nji-
mi tudi vi! Iz Logatca bomo organizirali avtobusni prevoz 
na to slovesnost, zato vabljeni, da se nam pridružite – od-
hod iz Logatca 14. novembra ob 16.30. Prijave sporočite 
na OOZ Logatec.

Jubilanti 2017
Zbornica bo tudi letos članom podelila priznanja za dolgo-
letno opravljanje dejavnosti. Priznanja podeljuje poslovnim 
subjektom (podjetjem, samostojnim podjetnikom) za čas, 
ko so vpisani v poslovni register. Morebitna odstopanja lah-
ko nastanejo zaradi preimenovanj, prehodov iz ene v drugo 
organizacijsko obliko, sprememb nosilcev dejavnosti. Zato 
prosimo, preglejte spodnji seznam in nam sporočite mo-
rebitne nedoslednosti, pomanjkljivosti seznama ali napake. 

10 let dejavnosti: 
Društvo Zdrav korak, Frančeškin Aleksander s.p. – FA 
Kovinski izdelki, Mahne Boštjan s.p.- Gostinske storitve, 

Moljk Marjan s.p. – Tesarska in krovska dela, Podobnik 
Boštjan s.p. – Gradbena dela

20 let dejavnosti:
GAMIIT, Vukašinovič in Bjelančevič Splošna gradbena 
dela, Kolar Marijan s.p. – Inštalacije in kleparstvo, Krmav-
nar Stanislava s.p. – Razrez lesa, Mitrović Đurđica s. p. 
 – Pizzerija Bolero, Molk Alojz s.p. – Mizarstvo Molk, 
Puntarič Daša s.p. – OPIKAR, Šinkovec Stanislav s.p. – 
Elektro Šinkovec, Židanek Ivan s.p. – Zidarstvo

25 let dejavnosti:
Lazar Zorko s.p. – Avtoprevozništvo, Naklo Logatec 
d.o.o., Novak Janez s.p. – »PLASMA« kovinska galanterija 
in predelava plastičnih mas

30 let dejavnosti:  
Kunc Jakob s.p. – Avtoprevozništvo

35 let dejavnosti:  
Petkovšek Janez s.p. – Kovinostrugarstvo

40 let dejavnosti:  
Ambrožič Franc s.p. – Avtoprevozništvo
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Nepremičnine z vidika DDV
Se ob prodaji nepremičnine obračuna DDV ali DPN, je 
najem nepremičnine oproščen ali obdavčen z DDV, mo-
ram pridobiti tujo ID številko za opravljena dela na nepre-
mičnini v tujini ... na ta in še mnoga druga vprašanja bomo 
odgovorili na seminarju Nepremičnine z vidika DDV, saj 
je poslovanje in gospodarjenje z nepremičninami tesno 
povezano z obdavčitvijo. 
Seminar bo v četrtek, 9. novembra 2017, ob 10.00 na 
Gospodarski zbornici Postojna, Cankarjeva ul. 6, v sejni 
dvorani. Seminar bo trajal do predvidoma 13.30.

Vsebina seminarja: 
• opredelitev nepremičnine (ZGO-1, Izvedbena uredba) 
• računovodsko evidentiranje nepremičnin (opredmete-

na osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge); 
• obdavčitev prodaje (DDV ali DPN); 
• obdavčitev najema in uporabe nepremičnine; 
• opravljanje storitev na nepremičnini (76.a člen, splošna 

ali nižja stopnja DDV, storitve na nepremičninah v tujini); 
• odbitek DDV in popravki odbitka zaradi spremembe 

namembnosti 
• diskusija 

Cilji seminarja: 
Na praktičnih primerih ponazoriti DDV vidik pri prodaji, 
najemu in storitvah na nepremičninah ter udeležence se-
znaniti z najnovejšimi davčnimi pojasnili. 

Predavateljica: 
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica 
z več kot 24 letnimi delovnimi izkušnjami na področju 
računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.

Kotizacija:
Za člane OOZ Postojna s plačano članarino je seminar 
brezplačen, za zunanje udeležence (nečlane) znaša 40,00 € 
z DDV. Prijave sprejemamo do 8. 11. 2017 do 12.00 na 
mail: irena.dolgan@ozs.si ali na tel.: 05 726 17 20.

Naj spomnimo 
Vse javne razpise Slovenske turistične organizacije  

lahko najdete na  
SPLETNIH STRANEH STO.

Razpise Ministrstva za gospodarski  
razvoj in tehnologijo najdete na  

spletnih straneh MGRT.

Jubilanti v letu 2017
Članom, ki ste ali boste v letošnjem letu dopolnili 20, 25, 
30, 35 ali 40 let dela v obrti in članom, ki ste se v letošnjem 
letu upokojili, bomo na prednovoletnem srečanju podelili 
jubilejna priznanja. 
Člane, ki se upokojijo, prosimo, da nas o tem obve-
stijo, da jih lahko uvrstimo na seznam upokojenih obrtni-
kov pri OOZ Postojna. Obenem vas prosimo, da spodnji 
seznam pregledate in nam najpozneje do 13. 11. 2017 
sporočite, če ste v letošnjem letu jubilant, pa niste zajeti v 
seznam ali če so v seznamu morebitne napake. 
Pokličite nas na tel. 05/726 17 20 ali nam pišite na e-naslov:  
irena.dolgan@ozs.si. 

JUBILANTI – 20 LET 
- DAPZ izdelovanje orodij in naprav d.o.o.  

– Prelc Zdravko, Doles Aleksander
- Matičič Jože s.p. – elektroservis
- PAMAL, gradbeništvo, turizem, prevajanje  

in poučevanje jezikov, d.o.o. – Pangerc Peter 
- Žagar Uroš s.p. – EDO TURS POSTOJNA,  

prevoz oseb

JUBILANTI – 25 LET 
- Blažek Robert s.p. – montaža in zastekljevanje  

aluminijastih oken in vrat 
- Čeh Stanko s.p. – predelava plastičnih mas
- Hrovatin Šabec Danica s.p. – vzgoja zelenjave,  

cvetja in sadja
- Hrvatič Franc s.p. – proizvodnja kokošjih jajc
- SAWAL POSTOJNA d.o.o. – Šajn Valter 
- Tibola Bojan s.p. – avtoprevozništvo
- Tornič Ljudmila s.p. – bar Milka
- VOPEX, proizvodnja živilskih proizvodov in trgovina 

d.o.o. – Vodopivec Miha
- VADNJAL, proizvodnja kovinskih izdelkov  

in trgovina d.o.o. – Vadnjal Matjaž
- Želodec Peter s.p. – avtoprevoznik
- Žnidaršič Marjan s.p. – izdelovanje kovinskih izdelkov
- Žnidaršič Tanja s.p. – izdelovanje kovinskih izdelkov

JUBILANTI – 30 LET 
- Kolenc Kazimir s.p. – prevoz potnikov
- PENUR ELEKTRO INSTALACIJE d.o.o. – Penko Franc

JUBILANTI – 40 LET
- URARSTVO in GRAVERSTVO d.o.o.  

– Marinšek Vinko

UPOKOJENI OBRTNIKI: 
- Kaluža Stanko – Mesarstvo Kaluža (8. 6. 2016)
- Penko Franc – elektroinstalaterstvo 
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Pripravlja Irena Dolgan
Vabilo na prednovoletno  
srečanje
Vse članice in člane zbornice, pri njih zaposlene delav-
ce, upokojene obrtnike ter njihove zakonce vabimo, da 
se udeležijo prednovoletnega srečanja, ki bo v petek,  
1. decembra 2017, ob 19. uri v Kulturnem domu Po-
stojna.
Ob tej priložnosti bomo članom, ki so v letošnjem letu 
dopolnili 20, 25, 30 ali 40 let dela v obrti in članom, ki so 
se v letošnjem letu upokojili, podelili jubilejna priznanja. 
Na prireditvi bo nastopil Ansambel Strel in Amatersko 
gledališče DPD Svoboda iz Loške doline s komedijo 
Funny Money.
Po končani prireditvi ste vabljeni v avlo na druženje ob 
dobri hrani in pijači. Udeležba na prireditvi je brezplač-
na. Prijave sprejemamo na zbornici do vključno torka, 
28. novembra 2017.

Lepo vabljeni!

Gostinci
Sekcija za gostinstvo pri OOZ Postojna vabi gostince, da 
se jim 13. in 14. novembra 2017 pridružijo na strokovni 
ekskurziji v Belo krajino.
Odhod v ponedeljek, 13.11.2016:
• ob 7.45 izpred Vulkanizerstva Hrvatič, Pivka 
• ob 8.00 izpred Spara v Postojni.
OOZ Postojna članom sofinancira 50,00 € cene izleta. 
Za vse ostale informacije in prijavo pokličite na mobitel: 
041 589 403 (Ljubo Kapelj) ali na OOZ Postojna na tel.: 
726 17 20. Prijave do srede, 9. novembra 2017.

Napoved
Koda 95 - redno usposabljanje prevoznikov po progra-
mu za leto 2018 bomo v Postojni organizirali v soboto, 
14. aprila 2018.

Utrinki z  
18. Frizerskega festivala
Festivala, ki je letos dopolnil 18 let, so se udeležile tudi 
naše članice.
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FRIZERJI – strokovno srečanje v Ljubljani
Ne zamudite strokovnega srečanja z Alanom Austinom-
-Smithom v hotelu Mons v Ljubljani v dvorani Plečnik. 
Na strokovnem srečanju bo Katarina Logar Železnik 
predstavila, kaj najpogosteje gledajo Inšpektorji s podro-
čja varnosti in zdravja pri delu. Alan Austin-Smith, prizna-
ni strokovnjak iz Velike Britanije, bo govoril o strankah in 
lojalnosti zaposlenih do podjetja. Srečanje bo zaključeno s 
praktičnim Look & Learn seminarjem spenjanja las, ki ga 
bo izvedla ASKA by Mič Styling Academy. 
Kotizacija za člane v višini 20 € je res nizka, pa še to 
vam Sekcija pri OOZ Vrhnika subvencionira v višini 
50% - na OOZ Vrhnika po dogodku vložite vlogo z do-
kazilom o plačilu.
Več preberite na strani 12. 
Še opozorilo: možne so samo spletne prijave, do 10. 11. 2017. 

GRADBINCI 
– nov zakon je podpora delu na črno
Na novinarski konferenci je OZS izpostavila, da je pre-
dlog novega gradbenega zakona škodljiv za celoten grad-
beni sektor, saj bo podpiral delo na črno in ogrožal var-
nost ljudi. Predstavlja tudi nelojalno konkurenco vsem 
gradbincem in postavlja registrirane gradbince v neena-
kopraven položaj z investitorji, ki bodo gradili sami. 
Spremljajte obvestila OZS o tem zakonu in prizadevanja, 
da bi zakon v predlagani obliki ne bil sprejet. O vsem vas 
bomo obveščali tudi mi. 

PREVOZNIKI – uspelo srečanje 
Sekcija za promet pri OZS ocenjuje, da je bilo srečanje pre-
vozniških družin na Vranskem uspešno. Udeležilo se ga 
je preko 1400 prevoznikov, članov OZS in GZS. Cilj, da 
se ponovno povežejo slovenski prevozniki, je bil dosežen. 
Zadovoljni so bili organizatorji, udeleženci in pokrovitelji.

KOVINARJI 
Ne pozabite se prijaviti na strokovno srečanje, ki bo 25. 
in 26. novembra v Zrečah. Vsebina srečanja je strokov-
na in aktualna, za partnerje je organiziran spremljevalni 
program. Več o srečanju lahko preberete na strani 11, za doda-
tne informacije lahko pokličete tudi na zbornico. 

OPOMNIK 
Ne zamujajte petkovih TV oddaj IZZIVI na TV Maribor!

Prednovoletno srečanje  
in jubilanti – 8. december v CD Vrhnika
Letošnje prednovoletno srečanje aktivnih in upokojenih 
članov naše zbornice bo v petek, 8. decembra 2017, v Ve-
liki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. Začnemo ob 
18. uri s podelitvijo listin in plaket ob delovnem jubile-
ju oz. članstvu v naši zbornici, nadaljujemo z gledališko 
predstavo – komedijo FUNNY MONEY (avtor Ray Co-
oney). Komedijo bo odigralo amatersko gledališče DPD 
SVOBODA Loška Dolina. Večer bomo zaključili z dru-
ženjem v Mali dvorani kulturnega hrama ob prigrizku in 
kozarcu pijače. 
Za prireditev boste dobili še posebna vabila, v katerih bo 
navedeno od kdaj naprej lahko na OOZ Vrhnika dvignete 
vstopnice za prireditev. Veljal bo sedežni red. Na priredi-
tev se že lahko prijavite po telefonu, mailu ali osebno na 
zbornici.
Petkov večer v decembru si že danes rezervirajte in se 
udeležite napovedanega dogodka. Vljudno vabljeni. 
Jubilanti in prejemniki listin in plaket na letošnjem 
srečanju so:
- listino in bronasto plaketo za 10 let prejmejo: 
 Abdić Senad s.p., Brenčič Peter s.p., Kamen Kociper 

d.o.o., Kraljič Andrej s.p., Maksimović Goran s.p., Mli-
nar Matjaž s.p., Mobi avto d.o.o., Nakičević Suljo s.p., 
Novak Leon s.p., Poličnik Tomaž s.p., Popit Zvone s.p. 
in Žitko Igor s.p.; 

- listino in srebrno plaketo za 20 let prejmejo: 
 Bizjan Pavel s.p., Buček Rožmanc Suzana s.p., Juvan 

Damjana s.p., Krašovec Jurij s.p., Lenarčič Janez s.p., 
Molek Peter s.p., Ogrin Mojca s.p. in Trček Franci s.p.;

- listino in zlato plaketo za 30 let prejme: 
 PSC Molk d.o.o. (Janez Molk)
Jubilanti boste dobili še posebno obvestilo o svojem ju-
bileju. V kolikor ste morda jubilant tudi vi, pa vas ni na 
seznamu, nam to sporočite do 15. novembra, da pregle-
damo arhivske evidence in obrtni register ter uskladimo 
podatke in vas uvrstimo na seznam prejemnikov listine in 
plakete za delovni jubilej.

Jesenski izlet 
V soboto, 21. oktobra, smo raziskovali našo lepo Dolenjsko. 
Po obvezni jutranji kavi na AC počivališču smo najprej 
obiskali v celoti prenovljeni grad Rajhenburg. Začetki gra-
du segajo v 12. stoletje. Skozi čas je grad služil različnim 
namenom. Domovanje graščakov do 19. stoletja, samo-
stan reda trapistov do 1941, taborišče za izgon Slovencev 
med 2. svet. vojno, po vojni kazensko poboljševalni dom 
za ženske, po denacionalizaciji je last Občine Krško. Da-
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Pripravlja Adela Cankar
Inventura 2017 – 23. november ob 10. uri
Vabljeni na 3 urni seminar o inventuri 2017. Predavatelji-
ca Tadeja Bučar, univ.dipl.ekon, je revizorka Slovenskega 
inštituta za revizijo, ima več kot 25 delovnih izkušenj s 
področja računovodstva in davčnega svetovanja, pri če-
mer je glavnino delovnih izkušenj pridobivala v revizijski 
hiši KPMG Slovenija d.o.o. in finančni instituciji, sveto-
valka za davke na OZS ). 
Vsebina: pregled aktualne zakonodaje s področja popi-
sa v povezavi z računovodskimi standardi in Zakonom 
o gospodarskih družbah, knjiženje popisnih razlik, ob-
račun morebitnega DDV. Izvedeli boste vse o času in 
izvedbi popisa materiala, polproizvodov, proizvodov, 
blaga, drobnega inventarja, osnovnih sredstev, obvezno-
sti in terjatev, sredstev na računih. 
Po predstavitvi sledi še optimizacija bilance do konca 
poslovnega leta, vprašanja in odgovori.
Vabljeni direktorji, podjetniki, računovodski delavci… 
Cena je 30 €/osebo za člana s plačano članarino in 50 € 
za zunanje udeležence.
Prijave po tel., mailu ali osebno na zbornici. Vabljeni.

Varstvo pri delu – 17. november 2017
Za člane in zaposlene delavce ponovno organizira-
mo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požar-
nega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,  
17. novembra, z začetkom ob 7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zapo-
slene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €. 
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad 
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z 
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za 
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.
Usposabljanje in izpit bomo ponovno organizirali v  
decembru. 

Ročne spretnosti 
– aranžiranje, zavijanje – 14. november 2017
Dve delavnici za delo z glino sta že mimo, skupina bo 
delo zaključila na tretjem srečanju sedmega novembra. 
Suzana Buček Rožmanc (Trgovina Levček) je pripravlje-
na že na nove izzive. Če ne veste kako zaviti darilo, kaj 
je primerno ob različnih priložnostih, kako in koliko de-
koracije…, vabljeni na novo ustvarjalno delavnico. Ta se 
bo v prostorih OOZ Vrhnika odvijala v torek, 14. 11. od 
17. do 20. ure. Prijave so možne po telefonu, mailu ali z 
osebnim obiskom na zbornici. Čas obdarovanja se pri-
bližuje, zakaj ne bi letos bili pri zavijanju malo drugačni?
Zaželeno, da na delavnico prinesete škarje in selotejp.
Participacija udeleženca je 15 € za material. Vabljeni.

nes služi različnim dogodkom: koncerti, predstave, preda-
vanja, ima stalne in občasne razstave. Stalne so o razvoju 
in prenovi gradu, o trapistih, o izgnancih, odličja Primoža 
Kozmusa …Nadaljevali smo v Mestnem muzeju Krško, 
ki se lahko pohvali z razstavo o Valvasorju, se sprehodili 
skozi prenovljeno Mencingerjevo hišo in se odpeljali do 
največje vinske kleti, kjer je doma cviček – posebnež med 
vini. Po degustaciji in kosilu, smo se odpravili še na grad 
Brežice, v katerem domuje Posavski muzej s svojim boga-
timi zbirkami. Izlet smo zaključili na kmečkem turizmu ob 
domači hrani in vinih družine Tomše v Globočicah.

Novoletna prireditev za otroke 
– sobota, 16. december 2017
Ne pozabite prijaviti 
otrok/vnukov na de-
cembrsko prireditev 
ob obisku dedka Mra-
za. Pred obdaritvijo 
bo plesna predstava 
ZIMSKA PRAVLJI-
CA (govori o petih 
živalih, ki imajo vse 
neko težavo - medved težko hodi, veverička ne more upo-
rabljati rok, zajček slabo sliši, lisička težko govori in sova 
slabo vidi. Skozi navezovanje prijateljskih stikov druga 
drugi pomagajo in na koncu ugotovijo, da kljub temu da je 
njihov svet drugačen, lahko srečno živijo v sožitju).
Starši oz. delodajalci, ki želite, da se otroci srečajo z ded-
kom Mrazom, boste prispevali za posamezno darilo 25 €, 
za vse ostalo bomo poskrbeli na Zbornici (prostor, anima-
cijo, izbor daril…).
Prijave za prireditev pričakujemo najkasneje do 15. no-
vembra 2017, da bomo lahko pri dobavitelju pravočasno 
naročili primerne igrače oz. darila. Ob prijavi navedite ime, 
priimek ter starost otroka, da ga bomo uvrstili v pravo 
skupino.

Skupinski posnetek izletnikov v brežiškem gradu Foto: Studio TIM
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GOSTINCI
Strokovno srečanje gostincev 
Letošnje tradicionalno, 10. strokovno srečanje gostincev 
bo v torek 21. novembra v Grand Hotelu Bernardin v 
Portorožu. Pripravili bomo zanimive teme za osrednji dan 
in tudi poseben program za en večer prej. Govorili bomo 
o aktualni problematiki na področju gostinstva in drugih 
aktualnih temah ter se družili z razstavljavci in gostinci iz 
vse Slovenije. V popoldanskem času pripravljamo zanimi-
va kratka predavanja vrhunskih strokovnjakov s področja 
gostinstva, med katerimi bodo tudi kuharji, lastniki Mi-
chelinovih zvezdic. 
Ker je to osrednji dogodek Sekcije za gostinstvo in turi-
zem pri OZS vas pozivamo, da si rezervirate termin in se 
udeležite srečanja. Vabilo in program vam bomo poslali 
po e-pošti in ga objavili na spletni stani sekcije. V koli-
kor pa bi katero podjetje želelo sodelovati kot pokrovitelj 
ali razstavljavec strokovnega srečanja, naj to najavi prek  
e-naslova vlasta.markoja@ozs.si.

Stopnja DDV pri sestavljeni ponudbi
Posredujemo vam informacijo, kako se DDV v dejavnosti 
gostinstva, pri prodaji menijev in prodaji kave skupaj z 
rogljičkom. 
Prodaja menija (prodaja hrane s pijačo) 
Meni, ki je v gostinskem obratu sestavljen iz obroka hrane in (ene) 
pijače, je obravnavan kot enotna dobava in obdavčen z nižjo, 9,5% 
davčno stopnjo. Pijača k obroku hrane pomeni zgolj pomožno do-
bavo h glavni in je zato v okviru menija obdavčena po nižji stopnji. 
Da se takšen meni (hrana s pijačo) lahko šteje kot enotna dobava, 
mora biti naveden na ceniku (Cenik: menu 1, kosilo 1, …). Vsa-
ka nadaljnja prodaja pijače (ali posebej naročene pijače) znotraj 
gostinskega obrata pa je obdavčena po splošni, 22% davčni stopnji.
Lahko pa davčni zavezanec na računu navede vsako posamezno 
blago in storitve ter uporabi pripadajoče davčne stopnje, 22% davčno 
stopnjo za pijačo in 9,5% davčno stopnjo za hrano, pri čemer je 
potrebno ustrezno dopolniti tudi cenik. 

Prodaja kave z / in rogljičkom 
Napitki, kot so kava, čaj, kakav in podobno so, ne glede na to, 
ali jim dodajamo mleko, smetano in podobno, obdavčeni po splošni, 
22% davčni stopnji. Gostinec, ki zaračuna kavo s smetano, (pri če-
mer cena vključuje stroške za kavo, mleko, sladkor in druge sestavi-
ne) na računu izkaže ceno za kavo s smetano, kar mora izkazovati 
tudi na ceniku (Cenik: kava s smetano). 
V kolikor je rogljiček dodan h kavi in se posebej ne zaračuna, se 
ne obdavčuje posebej, rogljiček je sestavni del dobave kave s smetano, 
zato govorimo o enotni storitvi, dobava kave s smetano in rogljič-
kom, ki je obdavčena z 22% davčno stopnjo. Tovrstna dobava je 
evidentirana tudi na ceniku gostinca (Cenik: kava s smetano in 
rogljičkom).

Davčni zavezanec pa lahko na računu navede vsako posamezno 
blago in/ali ločeni storitvi ter uporabi pripadajoči davčni stopnji, 
9,5% davčna stopnja za rogljiček in 22% davčna stopnja za kavo 
s smetano ob hkratni dopolnitvi cenika (Cenik: rogljiček, kava s 
smetano…).
Nižja davčna stopnja je torej določena le za prodajo hrane 
in pijače, razen alkoholnih pijač, kadar gre za dobavo bla-
ga (in ustrezne kombinirane nomenklature), ter za storitve 
priprave jedi, ne pa tudi za storitve strežbe pijač.
Zakonsko obrazložitev in članek v celoti, si lahko prebe-
rete v članku v reviji Obrtnik, Obrtnikov svetovalec, sep-
tember 2017

Vir: Tadeja Bučar, davčna svetovalka specialistka pri OZS

Opomin na objavljeni razpis
Ponovno vas obveščamo, da je MGRT 4. 8. 2017 objavil 
javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije in-
tegralnih produktov turističnega gospodarstva.
Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj ino-
vativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov 
in pomagati pri trženju in promociji.
Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni pod-
jetniki posamezniki (mala in srednje velika podjetja) s po-
dročja turizma (v nadaljevanju MSP). Cilj javnega razpisa 
je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSPjev na 
globalnem trgu. 
Skupna višina razpisanih sredstev je 8.087.984,89 EUR. 
To so namenska sredstva EU - Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. Sofinanciranje bo do 70% upravičenih 
stroškov, vendar največ do 200.000,00 EUR. Sredstva se 
dodeljujejo po pravilu »de minimis«. 
Rok za prejem ponudb v letu 2017 je bil 25. 9. 2017 do 12. 
ure. V letu 2018 sta predvidena dva roka za prejem ponudb, 
to sta 5. 3. 2018 in 10. 9. 2018 ter v letu 2019 11. marec. 
Razpis se lahko predčasno zapre v primeru, če se ugotovi, 
da preostanek sredstev ne omogoča realne izvedbe novega 
odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh ministrstva. 
Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto 
znesku brez DDV)
stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja 
in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske 
sklope aktivnosti:
1. razvoj integralnih turističnih produktov,
2. oblikovanje (podoba vsebin),
3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih di-

gitalnih komunikacijskih orodij,
4. oglaševanje.
Neupravičeni stroški: Davek na dodano vrednost in 
stroški povezani z investicijami (npr. stroški priprave pro-
jektne in investicijske dokumentacije, stroški gradnje, ob-
nove, nakupa strojev in naprav, računalniške opreme) niso 
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mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

upravičen strošek. Prav tako niso upravičeni stroški nastopov na 
sejmih in razstavah, stroški dela na operaciji zaposlenih pri prijavi-
telju in partnerjih, niti njihovi potni stroški.
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočali iz-
delavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so 
navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletnih straneh Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.
mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/. 

Vir: spletna stran MGRT, sporočilo za javnost

ZLATARJI IN URARJI
Bližnje smernice in ocena tveganja
Inšpekcijske službe v zadnjih dneh intenzivno obiskujejo 
delavnice zlatarjev in urarjev, ki poleg že poznanih zah-
tev (na vidnem mestu napis z navedbo podjetja in sedeža 
trgovca ter morebitnim imenom prodajalne, na vidnem 
mestu urnik obratovalnega časa, v izložbi označene cene, 
urejen in neoviran dostop do vhoda, v delavnici na vidnem 
mestu objavljen cenik uslug delavnice, urejeno davčno 
blagajno in označitev cen na izdelkih v prodajalni…) zah-
tevajo tudi izjavo, ki jo predpisuje Zakon o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1):
Glede na 4. člen omenjenega zakona (Ur..l. RS št.68/16) 
bodo predvidoma do začetka novembra s strani Urada RS 
za preprečevanje pranja denarja pripravljene nove smerni-
ce, na podlagi katerih bo moral zavezanec pripraviti zah-
tevano dokumentacijo po določilih ZPPDFT-1. Ukrepi se 
izvajajo pred oziroma pri sprejemanju, izročitvi, zamenja-
vi, hrambi, razpolaganju oz. drugem ravnanju z denarjem 
ali drugim premoženjem in pri sklepanju poslovnih raz-
merij, med drugim tudi pri pravnih in fizičnih osebah, ki 
opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa s plemenitimi kovi-
nami in dragimi kamni in z izdelki iz njih. Zaradi odkrivanja 
ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 
boste morali tudi zlatarji in urarji izvajati naloge, določene 
v ZPPDFT-1.
Ker nekatere organizacije zlatarjem in urarjem proti plačilu 
že ponujajo izdelavo izjave o Ocene tveganja za pranje de-
narja, ki jo predvideva zakon, vas obveščamo, da bo Sekcija 
zlatarjev z odborom urarjev pri Obrtno-podjetniški zborni-
ci Slovenije, takoj, ko bodo s strani Urada objavljene smer-
nice oziroma obrazec za Oceno tveganja za pranje denarja 
in financiranje terorizma, svoje člane pravočasno seznanila 
z obrazcem oziroma navodili glede na zahteve zakona. 

Goran Lesničar Pučko, Sekretar sekcij

KOVINARJI – 27. strokovno srečanje 
V Termah Zreče bo 25. in 26. 11. potekalo 27. strokovno 
srečanje kovinarjev.
Objavljamo program strokovnega dela srečanja.

Sobota, 25. november
08:30 – 09:00 Sprejem in registracija udeležencev
09:00 – 09:15 Pozdravni nagovori  

Branko Meh, predsednik OZS
Ivan Meh, predsednik Sekcije kovinarjev 
pri OZS

09:15 – 10:15 Davčni nadzor in nadzor dela  
in zaposlovanja na črno
Manja Kralj, FURS, Uprava za nadzor, 
vodja Oddelka za finančni nadzor  
s področja davkov, inšpektorica svetnica
Meta Meh, FURS, Uprava za nadzor, 
inšpektorica svetnica

10:15 – 10:45 Razprava
10:45 – 11:30 Poslovanje v Avstriji – pasti in obveznosti

Dr. Maria Škof, odvetnica v Avstriji in 
Sloveniji, odvetniška pisarna GRILC-
-VOUK-ŠKOF, podpredsednica Sloven-
ske gospodarske zveze v Celovcu

11:30 – 11:45 Razprava
11:45 – 12:45 Odmor (60 min) z mreženjem in brez-

plačnim svetovanjem *
12:45 – 14:00 Uporabno dovoljenje je pridobljeno. 

Katere obveznosti s področja varnosti pri 
delu, požarne varnosti in varstva okolja 
moramo izpolnjevati v nadaljevanju? 
Mag. Katarina Železnik Logar, IVD, 
vodja poslovne enote Ljubljana

14:00 – 14:15 Razprava
14:20 – 15:00 »Uspeh podjetja ni kratka dirka«,  

Igor Akrapovič o razvoju podjetja 
AKRAPOVIČ d.d. 

15: 00 – 16:00 Kosilo

Med 9.00 in 14.15 bo za udeležence srečanja v predprostoru preda-
valnice potekalo brezplačno svetovanje o ugotavljanju skladnosti in 
trženju tehnično zahtevnejših proizvodov na evropskem trgu.
Izvajalec: Tehnično svetovanje GOMONT, Mag. Emilija Bratož, 
evropski ekspert za tehnično zakonodajo in standarde. 

Nedelja, 26. november
09:15 – 10: 00 Sodobni postopki izdelave in adaptirani 

postopki odrezavanja
prof. dr. Janez Kopač, Fakulteta za stroj-
ništvo, Univerza v Ljubljani

10:00 – 10:30 Trendi in vizija razvoja novih ročnih orodij
Unior d.d., Program Ročno orodje
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10:30 – 11:00 Emulzija – strošek, ki daje profit
Valentin Golob, univ. dipl. ing. strojni-
štva, vodja prodaje, ABC Maziva d.o.o.

11:00 – 11:30 Optimiranje konstrukcijskih komponent 
za povečanje nosilnosti
prof. dr. Nenad Gubeljak, prodekan za 
sodelovanje z gospodarstvom, Univerza 
v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

11:30 – 12:15 Odmor z mreženjem 
12:15 – 13:45 Podjetje smo ljudje

(Kako motivirati zaposlene in doseči 
večjo pripadnost podjetju ?)
Saša Einsiedler, mentorica za osebni in 
poslovni uspeh

13:45 – 14:00 Predstavitev partnerja kartice  
Mozaik podjetnih

14:00 – 14:15 Zaključni nagovor

Oba dneva bo ob strokovnem tekel še spremljevalni pro-
gram, v soboto popoldne tudi razvedrilni.
Prijavnice in druge obrazce najdete na spletnih straneh 
Sekcije kovinarjev pri OZS. Prijavni rok za srečanje je  
15. 11., za rezervacijo hotelske namestitve pa 11. 11. (mar-
tinovo!)

FRIZERJI
Strokovno srečanje 
V nedeljo, 19. novembra 2017, bo v Hotelu MONS, dvo-
rana Plečnik 1-2, Pot za Brdom 4 v Ljubljani. strokovno 
srečanje z Alanom Austin-Smithom, s pričetkom ob 8.30.
Na strokovnem srečanju bomo tokrat predstavili, kaj naj-
pogosteje pregledujejo inšpektorji s področja varnosti in 
zdravja pri delu. Alan Austin-Smith, priznani strokov-
njak iz Velike Britanije pa bo govoril o strankah in lojal-
nosti zaposlenih do podjetja. Srečanje bomo zaključili s 
praktičnim Look & Learn seminarjem spenjanja las, ki ga 
bo izvedla ASKA by Mič Styling Academy. 
Strokovno predavanje Alana Austin-Smitha bo izvede-
no v dveh delih. Na predavanju boste izvedeli, kako dose-
či pripadnost frizerjev salonu, kaj lahko naredimo sami in 
ne čakamo, da nam naredijo drugi. Cilj vseh pa je seveda 
zadovoljna stranka, ki je večno vaša. Predavanje bo izve-
deno v angleškem jeziku s konsekutivnim prevajanjem v 
slovenski jezik. V preddverju se bodo predstavili nekateri 
pokrovitelji in partnerji kartice Mozaik podjetjih.
Rok za prijavo je 10. 11. 2017, oziroma do zasedbe pro-
stih mest. 
Prijava je možna samo preko spletne prijavnice, objavlje-
ne na spletni strani OZS med dogodki OZS. 

Povzeto po OZS

PREVOZNIKI
1. Češka
Obveščamo vas, da je tudi Češka sprejela predpis, na 
podlagi katerega zahteva, da ima voznik pri opravljanju 
prevozov blaga ali potnikov po ozemlju Češke, v vozilu 
kot obvezni dokument dokazilo o pogodbenem razmerju 
med delodajalcem in zaposlenim (pogodbo o zaposlitvi, ki 
mora biti prevedena v češki jezik). Za enkrat smo prejeli 
le to informacijo.
Objavljeno na spletni strani 
http://www.suip.cz/deutsche-dokumente/ (nemško) in 
http://www.suip.cz/english-documents/ (angleško). 

2. Belgija
V Belgiji morate od 1. oktobra 2017 spoštovati določila 
glede minimalne plače in obveznosti napotitve v primeru 
kabotažnih prevozov (blaga ali potnikov).
Če boste v Belgiji opravljali kabotažo, morate storitev 
predhodno najaviti oz. prijaviti napotitev: http://www.
limosa.be/ (obvezno navedite, da gre za transport). Ob 
prijavi napotitve morate navesti predstavnika, ki bo komu-
niciral z belgijskimi organi (ni potrebno, da ima domicil v 
Belgiji, ampak je lahko tudi oseba zaposlena v vašem pod-
jetju (seveda mora biti za to pooblaščena z vaše strani)).
Napotitveni obrazec (Limosa-1) morate predložiti bel-
gijskemu naročniku ali kupcu preden pričnete z opravlja-
njem kabotaže.
Urne postavke so objavljene na spletni strani: https://
www.salairesminimums.be/document.html?jcId=e4f43b
8462814a79b780b4feb1ae1eaa&date=26/09/2017 
Trenutno skušamo pridobiti še več informacij, ki se na-
našajo na nova predpisa na Češkem in v Belgiji. Prav tako 
vam bomo pripravili dokument za lažji pregled obvezno-
sti po posameznih državah.

3. na spletni strani: http://www.svetovanje.si/svetovanje/
vzorci boste lahko našli vzorce pogodb in dokumentov, 
ki jih morda potrebujete.

Natalija Repanšek, Sekretarka sekcije za promet
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Zaposleni in njihove pravice 
Nadaljevanje iz prejšnje številke KG
Plača je temeljna pravica delavca in dolžnost delodajal-
ca, da jo zagotovi. Osnovna plača je vnaprej določena za 
polni delovni čas, določene delovne rezultate in normalne 
delovne pogoje, s katerimi je delavec seznanjen pred skle-
nitvijo delovnega razmerja.
Izplačuje se najpozneje 18. v mesecu (če je plačilni dan 
dela prost, se izplača prvi naslednji delovni dan), plačilno 
obdobje pa ne sme biti daljše od enega meseca. 
Delavec mora prejeti pisni obračun plače (plačilno listo). 
V pisni obliki mora biti tudi obračun regresa, odpravnine 
in obračun morebitnih drugih prejemkov. 
Izobraževanje je pravica in tudi dolžnost delavca. Delo-
dajalec lahko delavca napoti na izobraževanje in usposa-
bljanje, če tako zahteva delovni proces, delavec pa je ob 
tem upravičen, da sam kandidira na določeno izobraževa-
nje, če je to potrebno za ohranitev ali širitev sposobnosti 
za delo ter ohranitev zaposlitve.
Odpravnina je določena z zakonom in pripada delavcem, 
ki so zaposleni za določen čas (eno leto ali manj). Če je za-
poslitev za nedoločen čas (zaposlen mora biti več kot eno 
leto), se odpravnina obračuna za vsako leto dela, višina pa je 
odvisna od trajanja zaposlitve pri delodajalcu. Izplača se, če 
gre za odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov ali nespo-
sobnosti. Delavec ni upravičen do odpravnine, če sam poda 
odpoved delovnega razmerja ali če gre za izredno odpoved 
in so razlogi za odpoved na strani delavca. Višina odpravni-
ne je odvisna od trajanja zaposlitve pri delodajalcu. 
Odpravnina se delavcu izplača tudi ob upokojitvi, če je 
delavec zaposlen vsaj pet let pri zadnjem delodajalcu. 

Zaposleni in njihove dolžnosti
Opravljati delo. Delavec mora vestno opravljati delo na 
delovnem mestu v okviru vrste dela, za katero je sklenil po-
godbo o zaposlitvi. Delodajalec lahko delavcu začasno pi-
sno odredi opravljati tudi drugo delo, da se ohrani zaposli-
tev, nemoten delovni proces (na drugem delovnem mestu, 
nadomeščanje odsotnega delavca, drugo primerno delo…).
Upoštevati delodajalčeva navodila v zvezi z izpolnjeva-
njem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega raz-
merja. Če pomeni opravljanje dela protipravno ravnanje 
ali opustitev, delavec lahko odkloni opravljanje dela.
Spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri delu. De-
lavec mora delo opravljati tako, da zavaruje svoje življe-
nje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Pri tem 
mora spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti 
in zdravju pri delu.
Obveščati delodajalca o okoliščinah, ki bi lahko bistveno 
vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, o vsaki 
grozeči nevarnosti za življenje, zdravje ali nastanek mate-
rialne škode. 

Prepoved škodljivega ravnanja. Delavec se je dolžan vzdr-
žati vseh ravnanj, ki bi lahko materialno ali moralno škodovala 
delodajalcu ali delodajalčevim poslovnim interesom. 
Varovanje poslovne skrivnosti. Delavec ne sme izkori-
ščati za sebe ali izdati tretjemu poslovnih skrivnosti, ki jih 
kot poslovne skrivnosti določi delodajalec, ki so delavcu 
zaupane ali s katerimi je bil seznanjen. Poslovna skrivnost 
so tudi podatki, zaradi katerih bi nastala škoda, če bi za 
njih izvedela nepooblaščena oseba. 
Prepoved konkurence. Delavec v času delovnega raz-
merja ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali 
tuj račun opravljati del in sklepati poslov ki so dejavnost 
delodajalca in bi tako opravljanje del za delodajalca lahko 
pomenilo konkurenco. V primeru opravljanja del delavca 
na tak način, lahko delodajalec zahteva povrnitev škode.

Pripravila Adela Cankar 

SDGZ Alpe Adria Business Forum
CONFERENCE & EXHIBITION
Pomorska postaja Pomol Bersaglieri / Stazione Marittima 3, Trieste

10NOV

h 10-17
2017

Petek / Venerdì 10.11.17 
Stazione Marittima
Molo Bersaglieri 3 Trieste
Pomorska postaja
Pomol Bersaglieri 3, Trst
h. 10.00 - 17.00

goo.gl/9QzdK7

REGISTRACIJA
REGISTRAZIONE
EVENTO

REGISTRACIJA

Petek / Venerdì 10.11.17
Stazione Marittima
Molo Bersaglieri 3 Trieste
Pomorska postaja
Pomol Bersaglieri 3, Trst
h. 10.00 - 17.00

goo.gl/Su3NbA

REGISTRAZIONE
B2B

Tajništvo / Segreteria organizzativa
Ul. Via Cicerone 8   34133 Trst-Trieste  
T +39 040 67248 F +39 040 6724850 
M info@sdgz.it  H www.sdgz.it - www.ures.it

CHE COSA E’ IL SDGZ BUSINESS FORUM?

Un evento all’interno del quale si svolgeranno:
• tavole rotonde, 
• incontri B2B (Business to Business) 
• momenti di socializzazione tra imprenditori

Abbiamo progettato l'evento con l'intento di incoraggiare 
la cooperazione e il networking tra le imprese.  
Con questa iniziativa, i nostri soci si presenteranno alla 
nostra comunità e alle realtà imprenditoriali italiane, 
slovene, austriache e altre realtà dell’area.

CHE COSA OFFRE IL SDGZ BUSINESS FORUM?

• possibilità di stabilire relazioni proficue con imprese 
di diversi settori e organizzazioni della regione e dai 
paesi limitrofi;
• possibilità di presentare la propria attività e/o prodotti 
in un proprio spazio espositivo;
• partecipazione a incontri B2B (Business To Business) 
con aziende dell’Alpe Adria;
• partecipazione a tavole rotonde su argomenti attuali 
nel mondo dell’ imprenditoria. 

KAJ JE SDGZ BUSINESS FORUM?

Enodnevni dogodek, v okviru katerega bodo potekale:
• okrogle mize,  
• srečanja B2B (Business to Business) 
• druženja

Dogodek smo zasnovali z namenom, da spodbudimo 
poslovno sodelovanje in povezovanje. S to pobudo se 
bodo naši člani predstavili naši skupnosti ter italijanski, 
slovenski, avstrijski in drugim stvarnostim.

KAJ NUDI SDGZ BUSINESS FORUM?

• možnost vzpostavitve koristnih odnosov z ustanovami 
in poslovno zanimivimi podjetji iz našega okolja in iz 
sosednjih držav;
• možnost predstavitve svoje dejavnosti in/ali 
proizvodov v svojem razstavnem prostoru;
• sodelovanje na B2B (Business To Business) sestankih 
iz regije Alpe-Jadran
• sodelovanje na zanimive okrogle mize in predavanja o 
aktualnih tematikah na področju gospodarstva.

NETWORKING: Ob robu dogodka bodo predstavljene aktivnosti startup konference PODIM v Mariboru, 
podjetniškega inkubatorja ZKB in dejavnosti konzorcija Slov.I.K. / Verranno presentate le attività della 
Conferenza Startup PODIM a Maribor (Slovenia), dell’incubatore d’impresa BCC Carso e del consorzio 
Slov.I.K.

PROGRAM DOGODKA / PROGRAMMA DELL’EVENTO

10.00/10.30 Registracija prisotnih / Registrazione dei partecipanti
10.30/11.00 Pozdravni nagovori / Saluti introduttivi

Niko Tenze, Predsednik SDGZ / Pres. URES, Roberto Dipiazza - Župan Občine Trst / Sinda-
co del Comune di Ts, Antonio Paoletti - Predsednik Zbornice za Trst in Gorico / Pres.della 
Cam. di Com. Venezia Giulia, Branko Meh - Predsednik OZS / Pres. OZS Cam. dell’Artig. 
della Slovenia, Benjamin Wakounig - Predsednik SGZ Celovec / Presidente SGZ Unione 
Eco. Slovena di Carinzia

11.00/13.00 Okrogle mize / Tavole rotonde 
Moderator / Moderatore Jurij Giacomelli - Predsednik Italijansko-slovenskega Foruma / 
Presidente dell’Associazione ‘’Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno’’

11.00/12.00 Poslovati in investirati v regiji Alpe-Jadran
Fare impresa ed investire nella regione di Alpe-Adria
Sodelujejo / Partecipano Miran Breznik - Austrian Business Agency, Rodolfo Martina - Ag. Reg. 
Investimenti FVG / Deželna agencija za investicije FJK, Sonja Šmuc - Zbornica Slovenije / GZS 
(Cam. dell’Economia Slovena), Adriano Kovačič - Zadružna Kraška Banka / BCC del Carso

12.00/13.00 Tržaško pristanišče in Luka Koper - razvojna priložnost za regijo Alpe Jadran
Il Porto di Trieste e Luka Koper - opportunità di sviluppo della regione di Alpe-Adria
Partecipano: Sergio Bolzonello - Podpredsednik AD FJK / Vic. della Regione Autonoma F. V. G., 
Vojko Volk - Generalni konzul Republike Slovenije v Trstu / Console Gen. della Rep. di Slo. a Ts, 
Zeno D’Agostino - Predsednik Tržaške pristaniške oblasti / Pres. Autorità Portuale di Ts, 
Dragomir Matić -  Predsednik uprave Luke Koper / Pres. del Consiglio di Amm. di Luka Koper

13.00/13.45 Buffet kosilo in mreženje / Pranzo a buffet e networking

13.45/16.15 B2B srečanja (prijava) / Incontri B2B
16.15/17.00 Zaključno druženje / Aperitivo e networking

Dogodek so omogočili:
L’evento è stato reso possibile da:

credito cooperativo

 

del

 

carso

Zagotovljeno bo simultano tolmačenje / È prevista l’interpretazione simultanea 

SDGZ Alpe Adria Business Forum
Slovensko deželno gospodarsko združenje v sodelova-
nju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Javno agencijo SPIRIT Slovenije in Obrtno-podjetniško 
zbornico Slovenije, organizira poslovni forum z B2B 
srečanji Alpe Adria Conference & Exhibition. 
Dogodek, namenjen spodbujanju poslovnega sodelo-
vanja in čezmejnega povezovanja podjetij iz vseh po-
dročij delovanja v regiji Alpe – Jadran, bo sestavljen iz 
okrogle mize, B2B srečanja, neformalnega druženja.
Kaj nudi SDGZ Business forum? 
• možnost vzpostavitve koristnih odnosov z ustanovami 

in poslovno zanimivimi podjetji iz našega okolja in iz 
sosednjih držav; 

• možnost predstavitve svoje dejavnosti in/ali proizvo-
dov v svojem razstavnem prostoru; 

• sodelovanje na B2B (Business To Business) sestankih iz 
regije Alpe-Jadran ;

• sodelovanje na zanimive okrogle mize in predavanja o 
aktualnih tematikah na področju gospodarstva.

Poslovni forum se bo odvijal 10. novembra 2017 v Tr-
stu, na Pomorski postaji - Molo Bersaglieri 3, med 10. 
in 17. uro. Zagotovljeno bo tudi simultano prevajanje.
Obvezna je registracija prek spletne povezave https://
app.matchingday.it/users/register (vnesete svoj elektron-
ski naslov in v roku nekaj minut na ta naslov prejmete 
obvestilo z nadaljnjimi informacijami). 
Udeležba na poslovnem forumu je za podjetja brezplač-
na. Rok za prijavo je 3. november 2017!

Gregor Primc, Internacionalizacija in projekti
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste ob-
vezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. 
Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in 
članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate naj-
pozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Višina članarina je po sklepu 
skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete de-
lavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. 
Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki 
Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne 
številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektron-
skega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 
S 1. 1. 2017 velja nova višina prispevkov za ZZ za poškodbe pri delu in 
poklicno bolezen in je vezana na višino povprečne bruto plače v RS 
za oktober predhodnega leta (za oktober 2016 znaša 1.567,99 €). Od 
januarja 2017 do vključno decembra 2017 znaša prispevek za ZZ 0,53 
% od povprečne bruto plače za oktober 2016 oz. 0,53 % od 1.567,99 
€, kar znaša 8,31 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne 
bruto plače za oktober 2016 oz. 6,36 % od 392,00 €, kar znaša 24,93 €. 
Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Od 1. 4. 2017 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 
33,01 € (Ur. list RS, št. 14/2017). 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za oktober 2017:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za in-

validnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  33,01 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
 0,53 % od PP oktober 2016 – 1.567,99 € 8,31 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2016 – 392,00 € 24,93 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 33,24 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Za uživalce pokojnine, ki ste ohranili status s.p. velja, da prejemate lahko 
največ ¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa 
oz. za najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼ 
minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za september je izračun 
naslednji: 44 ur oktober: PIZ 55,95 €, ZZ 31,97 €, zaposlovanje in star-
ševsko varstvo 0,92 €, skupaj torej 88,84 € prispevkov. Lestvica za polno 
zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v oktobru 2017: 
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2017 – lestvice veljajo od 
1.1.2017 oz. za vsa izplačila v letu 2017!!! 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2017 so fiksni zneski in se 
med letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je od-
visna od višine skupnega dohodka:
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja se upošteva naslednja lestvica:

če znaša mesečni bruto dohodek  
iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih

nad do
930,53 543,32

930,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,22

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.

Posebne olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.436,92 203,08
2 otroka 5.086,16 423,85
3 otroci 9.504,70 792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA 
V LETU 2017
V letu 2017 je sprememba lestvice v tem, da je dodan tretji razred in 
spremenjene stopnje davka v tretjem in četrtem davčnem razredu.

Nad Do € + % nad €
668,44 16 %

668,44 1.700,00 106,95 + 27 % nad 668,44
1.700,00 4.000,00 385,47 + 34 % nad 1.700,00
4.000,00 5.908,93 1.167,47 + 39 % nad 4.000,00
5.908,93  1.911,95 + 50 % nad 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2017 znaša 804,96 € 
(Ur. list RS, št. 4/2017). 
Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem 
času. Zajema osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za 
poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila 
stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in 
drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela 
krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obra-
čunati od zneska, ki v letu 2017 ne more biti manjši od 52% zadnje 
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2017 do 28.2.2017 se upo-
rablja povprečna plača za leto 2015 (1.555,89 €; 52% znaša 809,06 €), 
za izplačila po 1.3.2017 se uporablja povprečna plača za leto 2016, ki 
znaša 1.584,66 € oz. 52% povprečne plače, kar znaša 824,02 €.

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70 % cene najcenejšega javnega prevoza, če 
se javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km 
razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delo-
dajalca oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo); 
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na 
dan. Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno 
višjega (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za 
prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km 
ob uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji zne-
sek po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, 
ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30 % cene bencina v 
EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina viš-
ja, vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa Uredba o davčni 
obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v davčno osnovo.

Regres za letni dopust v letu 2017: najmanj v višini minimalne pla-
če (804,96 €) povečane za 1% znaša 813,00 €. Izplačan bi moral biti 
do 1. julija tekočega koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar 
najkasneje do 1. novembra, v primeru nelikvidnosti delodajalca. 

STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar 
2017 prispevke od najmanj 75% povprečne plače 2015 (1.555,89 €; 75% 
je 1.166,92 €), za obračun prispevkov od februarja 2017 dalje uporabljate 
najmanj 75% povprečne plače za leto 2016. Povprečna plača za leto 2016 je 
1.584,66, osnova za obračun v višini 75% te plače je 1.188,50 €.
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove. 
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58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

950,80

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp. 3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ 355,36 2.118,71

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače;  

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - OKTOBER 2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.584,66 EUR*

Prispevki, dajatve

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne 

letne plače;
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki zna-

ša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga naj-
pozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem 
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 289,40

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 159,86

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 4,75

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 454,01

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v 
letu 2017 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispev-
kov ter znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 25%). 
Za obračun prispevkov za januar 2017 je minimalna osnova 58% povpreč-
ne plače iz leta 2015 (1.555,89 €; 58% je 902,42 €) za obračun prispevkov 
za ZZ pa 60% povprečne plače iz leta 2015 (1.555,89 €; 60% je 933,53 €). 
Od februarja 2017 dalje je minimalna osnova 58% povprečne plače iz leta 
2016 (1.584,66 €; 58% je 919,10 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60% 
povprečne plače za leto 2016 (1.584,66; 60% je 950,80 €). 
Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno 
varnost (POPSV) in vam ga vroči elektronsko prek portala eDavki najkas-
neje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate 
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pre-
tekli mesec. Kot zavezanec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati 
tudi morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih 
pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odločite za spremembo 
(povišanje, znižanje) zavarovalne osnove. 
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in 
popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. 
Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - 
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ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi 
izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem 
postopku - ZDavP-2.
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.
VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje) 

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi 
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za 
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, 
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika  
19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino 
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 
210. Plačilni nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik 
po pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek ne-
plačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna 
številka. Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete 
svojo območno zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS 
in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in 
umetnostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravl-
jate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine 
dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 
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»Notranjska« praznuje in vabi
Zadnji septembrski dan je Obrtniški mešani pevski zbor »Notranj-
ska« s svečano prireditvijo zaznamoval svojo tridesetletnico. V polno 
obiskani dvorani Narodnega doma v Logatcu je predstavil svojo novo, 
tretjo zgoščenko Oj, planine!, z video projekcijo osvetlil najpomemb-
nejše trenutke iz svoje zgodovine in odpel slavnostni del programa, v 
katerem je sodeloval tudi moški zbor Obrtnik iz Selnice ob Dravi. 
Zbor so notranjska obrtna združenja ustanovila zato, da 
bi se obrtniki povezovali tudi v družabnem in reprezen-
tativnem pogledu, ne le formalno prek usklajevalnega od-
bora notranjskih združenj. Vanj so se vključevali obrtniki, 
njihovi družinski člani, pri obrtnikih zaposleni delavci in 
tisti, ki so bili z obrtništvom tako ali drugače povezani. 
Takšno strukturo zbor ohranja ves čas.
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Nadaljevanje pogovora s 4. strani 
Kje iščete in najdete posel?
Del posla iščemo prek javnih razpisov za šolske in druge 
javne prevoze. Vendar se nanj ni mogoče preveč zanašati. 
Koncesije se podeljujejo za tri leta. To je prekratek rok, da 
bi človek lahko resno načrtoval kakšno širitev. Vsaj pet let 
je treba, da se investicija v morebitno širitev izide. Zato 
iščemo še druge možnosti. Zato vozimo še za več agencij.

Kam usmerjate svoj razvojni pogled?
Pričakujemo, da bomo pridobili licenco za svojo agencijo. 
Za to se ustrezno izobražujemo. Opravljamo tudi dejavnost 
čiščenja tahografov: tako kartice kot naprave same je tre-
ba po zakonu periodično »očistiti«. Pri tem delu smo dokaj 
prilagodljivi in strankam opravimo to storitev tako, kot jim 
najbolj ustreza, da izgubijo čim manj časa za ta namen. 

Vozite tudi v tujino?
Seveda. A je pri tem ogromno birokracije. V vse več dr-
žavah je treba opravljanje prevozniških storitev vnaprej 

Zbor se je zahvalil podpornikom svoje dejavnosti. Predsednik Jani Nagode 
izroča zahvalo županu Občine Logatec Bertu Menardu

Območne obrtno-podjetniške zbornice, naslednice nek-
danji obrtnih združenj z Vrhnike, Logatca, Postojne, pa 
tudi Cerknice so zboru še vedno naklonjene in po svojih 
zmožnostih k delovanju primaknejo nekaj sredstev.

napovedati, plačevati tam davke, dokazovati, da so vozniki 
pravilno (dovolj) plačani… Za eno vožnjo morda plačaš 
davek v treh, štirih državah. Ni preprosto, kot je bilo nek-
daj. Poleg tega pa je v eni državi tako, v drugi drugače. 
Veliko je treba vedeti, da se s tem lahko sploh ukvarjaš.

Ste član kolegija predsednika in UO OOZ Logatec. 
Kako gledate na zbornično delo?
Podjetje je včlanjeno v obe zbornici, obrtno in gospodarsko. 
V gospodarsko še od prej, ker je prevozniško licenco pod-
jetje pridobilo pri GZS, v obrtno pa zato, ker je registrirana 
tudi avtomehanika, kar sodi pod obrtne dejavnosti. Na GZS 
iščem nekatere pravne informacije, na OZS pa vse druge.  
Z odzivom območne, logaške zbornice sem zelo zadovoljen, 
ker je odziv takojšen. Na OZS je postopek praviloma daljši. 
GZS ima nekaj nižjo članarino, vendar to ni izključno merilo 
za članstvo. Se pa naša zbornica zares trudi zagotavljati kar 
največ storitev, ki jih člani iščejo. Lahko bi jih iskali tudi še več.
G. Jurca, hvala za čas in pogovor. Uspešen razvoj in srečo na poteh 
Vam želim. 

Nadaljevanje dela kliče po novih, mlajših pevkah in 
pevcih, da se standardni del zbora okrepi in mu po žilah 
zapolje gibčnejša kri. Vabljeni vsi, ki bi želeli osmišljati na-
men iz ustanoviteljskih časov. Danes ni nič manj aktualen, 
kot je bil pred desetletji! Pridite in poglejte. Pri nas je de-
lavno, a prijetno in sproščujoče. Srečujemo se Vrhničani, 
Logatčani, Cerkničani, Postojnčani, Idrijčani…
Stik: omepz.notranjska@gmail.com, predsednik Jani 
Nagode 041 705 755. Vadimo ob ponedeljkih zvečer na OOZ 
Logatec. Vabljeni. Skupaj bomo močnejši.

Zbor je doslej nastopil prek petstokrat v domovini, sose-
dnjih državah, posnel tri zgoščenke. Spremljal je obrtnike 
na triglavskih pohodih, sodeloval na gorniških slovesnostih. 
Nastopil je v velikih koncertnih dvoranah in na podežel-
skih odrih, v katedralah in kapelicah. Enaintridesetkrat se 
je oglasil na revijah slovenskih obrtniških zborov, štiri od 
njih tudi organiziral. Nastopil je na Sozvočenjih, se udeležil 
festivala Slovakia Cantat, sodeloval na kulturnih dogodkih 
v zamejstvu, pa tudi na prireditvah območnih zbornic in 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Za svoje delo je že 
bil prejel občinska in zbornična priznanja, na slovesnosti pa 
še visoko priznanje OZS, jubilejno priznanje JSKD, pevci 
so prejeli Gallusove značke. Zboru so voščili prijatelji od 
blizu in daleč. Na povsem svoj način pa so s prikazom va-
škega dogajanja zboru voščili Šavrini in anka Šavrinke. 
Peti slovenske ljudske in umetne, pa domovinske pesmi 
je bilo in ostaja vodilo programske zasnove zbora; peti 
obrtnikom udejanjanje ustanovitvenega namena in kako-
vostni dosežki želeni cilj, h kateremu zbor teži. Polna tri 
desetletja pod vodstvom Janeza Gostiša, tudi dolgoletne-
ga uslužbenca OOZ Logatec in poslej pod mlajšo in stro-
kovno še bolj veščo roko.


