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Stiki

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

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

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

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

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
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: Cesta do vrhniškega doma obrtnikov končno
asfaltirana. Trak so prerezali Simon Hlebec,
Vera Miljković in Stojan Jakin.
Foto: S. Seljak

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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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 %
Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10 % popust.
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

Objavo naročite na svoji območni zbornici
ali neposredno pri OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Krpanov glas
Razpis za podelitev priznanj

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je tudi letos objavila razpis za podelitev treh osrednjih priznanj:
- obrtnik leta 2018,
- podjetnik leta 2018, in
- najstarejši obrtnik leta 2018.
Kandidate za priznanje obrtnik/podjetnik leta lahko predlagajo upravni
odbori strokovnih sekcij, upravni odbori ali predsedniki OOZ, lahko pa se
kandidati predlagajo tudi sami, kandidate za najstarejšega obrtnika pa poleg
njih še skupščina zbornice, sami pa se ne morejo predlagati.
Razpisana priznanja so najvišja priznanja OZS, ki jih lahko v okviru zborničnega sistema prejme posameznik. Prijavni rok se zapre 31. julija.
Razmislite, kdo v naši okolici bi si zaslužil prestižni naziv, kdo je poslovno
uspešen, razvojno naravnan, ima trajne dosežke, uvaja inovacije, skrbi za kadre in njihovo usposabljanje, ima strategijo razvoja, prispeva k razvoju okolja,
je aktiven na zbornici. Razmislite o tem in sporočite na svojo zbornico, kdo
se vam zdi pravi za pridobitev naslova.
Več o razpisu lahko preberete v marčevski številki Obrtnika podjetnika na str. 24 do 26.

Volitve organov sekcij OZS

V aprilu so nekatere sekcije pri OZS že izvedle volitve svojih organov za
mandatno obdobje 2018–2022, nekatere sekcije bodo to opravile v maju.
Kdo so novoizvoljeni predsedniki sekcij, ali komu je bil zaupan še en mandat,
bomo objavili v naslednji številki glasila. Spremljajte tudi strani svoje OOZ,
kjer OOZ objavi svoje člane v upravnih odborih posamezne sekcije.

Volitve tudi na ZDOPS
za mandat 2018–2022
Skupščina ZDOPS - Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
GIZ je sprejela sklep o razpisu volitev v skupščino in organe združenja.
Območni odbori morajo do 7. maja izvesti kandidacijske postopke za izvršilni odbor območnega odbora in kandidaturo poslanca.
Vsi, ki ste člani ZDOPS, lahko kandidirate, če imate poravnane obveznosti
do združenja. Za kandidaturo morate oddati izpolnjeno soglasje, ki ga dobite
na svoji zbornici.
Izvršilni odbori se bodo nato sestali v času od 7. do 30. maja in potrdili poslance združenja iz seznama predlogov območnih odborov.
Izvoljeni poslanci se bodo sestali na prvi, konstitutivni seji, predvidoma
19. junija.
Pokličite na zbornico za soglasja h kandidaturi.
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Aktualno
Igre in delo

Reka ljubezni, Zvezde plešejo, Masterchef kuharski izzivi ob vsaki novi oddaji prikujejo gledalce pred televizorje.
Upam si trditi, da jih je neprimerno več
kot gledalcev Izzivov. Bolj nas privlačijo šov in iskrivi komentarji kot trezno
in argumentirano obravnavanje resnih
tem. Tako pač gre v življenju: raje spremljamo tekmovalce, »izvedensko« komentiramo njihove domislice in dosežke kot pa sami poskušamo narediti kaj
več od tistega, kar sicer počnemo. Težko sprevidimo, da je za tem, kar gledamo in vidimo, ogromno dela, naporov,
tveganj, preizkušenj in spopadanj z izzivi, za katere ne vemo, kako se bodo izšli.
Center za družinsko podjetništvo je
sredi preteklega meseca pripravil Dan
družinskega podjetništva OZS. Center
je zbornica zasnovala zato, ker je pri
nas skoraj 83 odstotkov podjetij družinskih, z vsemi prednostmi in pastmi,
ki jih družinsko podjetništvo prinaša:
da je zgolj 9 odstotkov potomcev motiviranih za prevzem podjetja in da dve
tretjini podjetij propade zaradi prenosa
dejavnosti na naslednike. Pričakovati
je, da bo center, tudi s svojim spletnim
portalom www.druzinskopodjetnistvo.
si v tehtno pomoč pri izboljševanju sicer ne preveč spodbudnih ugotovitev.
Najmanj, kar bi od njega pričakovali,
je spodbujanje in poglabljanje dialoga med ustanovitelji in potencialnimi
nasledniki. Če ni prave komunikacije,
odprtega dialoga, ni pravega razumevanja, ne v družini, ne v državi. Pa volja
mora biti razumeti drug drugega!
Na območju naših zbornic se marsikaj
premika in ureja. Logaška se je z vsemi
silami vpregla v širše projekte, SPOT
in Interreg, Na Vrhniki se končno lahko do zbornice sredi mesta pripeljejo
po asfaltirani poti – tako, čez prst je
vsega kakih 50 m – na kar se je čakalo
več kot 30 let, pa še je bilo treba kar
globoko seči v žep za to. Na postojnskih straneh KG pa predstavljamo zanimivo mizarsko podjetje, v katerem so
svoje moči združili trije poprej samostojni podjetniki. V slogi je moč!
Urednik
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Obvestila OOZ Logatec

Nova svetovalka na zbornici

ukrepov za spodbujanje podjetništva in podjetniške kulture. V ta okvir sodijo brezplačna usposabljanja in delavnice z namenom ponuditi podjetnikom in potencialnim
podjetnikom možnost, da pridobijo in izboljšajo svoje
sposobnosti in kompetence, ki jim bodo v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Pomembna aktivnost je tudi
izmenjava dobrih praks in odpiranje novih priložnosti ter
sodelovanje pri oblikovanju podpornega okolja za poslovne subjekte. Zadnji nivo predstavlja t.i. nacionalna točka
SPOT Global, v okviru katere bo javna agencija SPIRIT
Slovenija zagotavljala strokovno pomoč večjim domačim
in tujim investitorjem ter domačim podjetjem zagotavljala
informacije glede poslovanja, razvoja in možnosti širitve
na tuje trge.

Se lahko kratko predstavite?
Po izobrazbi sem diplomirana pravnica in
študentka magistrskega študija, smer pravo.
Svoje želje po pridobivanju novih znanj izpolnjujem tudi v okviru
neformalnega izobraževanja s področja prava in osebne rasti. Do
nedavnega sem bila
zaposlena v manjšem
družinskem
podjetju
kot vodja pravne službe Mateja Skočir
in administracije, pri čemer sem imela možnost dodobra
spoznati dinamiko delovanja manjših podjetij in se v praksi srečati z težavami, ki pestijo verjetno velik delež malih
in srednjih podjetij.
Kaj Vas je zvabilo k projektu SPOT?
V projektu SPOT vidim predvsem možnost s pridobljenimi znanji pomagati podjetnikom in potencialnim podjetnikom pri reševanju različnih težav v okviru njihovega
poslovanja oz. bodočega poslovanja. Podjetniki bi z ustrezno in pravočasno pomočjo zato lahko neovirano poslovali in bi svoj čas lahko kvalitetno porabili za ustvarjanje
novih poslovnih priložnosti in razvoj inovativnih idej.
Nam lahko predstavite različne nivoje uresničevanja
tega projekta?
Sistem SPOT - Slovenska poslovna točka združuje štiri
nivoje. Prvi nivo predstavlja portal SPOT, ki bo postopoma nadomestil zdaj že dodobra poznani e-VEM portal
in bo kot ključni portal še naprej usmerjen k zagotavljanju
enostavnega, hitrega in brezplačnega poslovanja podjetnikov in poslovnih subjektov z državo. Drugi sistemski nivo
predstavljajo točke SPOT. Gre za dosedanje točke VEM,
kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke v
okviru portala SPOT. Regijske točke SPOT Svetovanje
predstavljajo tretji nivo. Njihov namen je zagotavljanje
strokovne pomoči na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, mreženja subjektov podpornega okolja
kot so šole, zbornice, združenja in društva ter promocija
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Foto: zasebni arhiv M. S.

Logaška zbornici bo prvič v svoji zgodovini imela zaposlena dva
strokovna delavca: direktorja, mag. Dejana Šramla in strokovno
sodelavko za projekt SPOT, podjetniško svetovalko Matejo Skočir.
Direktorja, ki mu teče že četrto leto zaposlitve, že poznamo po kar
težko verjetni predanosti delu za člane. Strokovno sodelavko pa
bomo predstavili na začetku njene delovne vpetosti v podporno okolje
za obrt in malo podjetništvo. Z njo se je pogovarjal urednik.

Projekt se šele začenja uresničevati. Kje vidite največ
priložnosti za podjetnike, kateri nivoji bodo po Vaši
oceni najbolj privlačni?
Glede na to, da portal e-VEM deluje že dobro desetletje,
lahko predvidevam, da je ciljni javnosti dobro poznan.
Menim, da bo brezplačna strokovna pomoč v okviru točk
SPOT Svetovanja koristila tako tistim, ki s poslom šele začenjajo, kot onim, ki so v poslu že »stari mački«. Pričakujem
tudi veliko zanimanja potencialnih investitorjev in izvoznikov, kako izboljšati konkurenčnost na mednarodnih trgih.
Kje pa Vi sami vidite največje izzive?
Vsak projekt, ki se začenja na novo, je postavljen pred določene izzive. Za zdaj ocenjujem, da bo največji izziv predstavljala vez med podjetnikom in podjetniškim svetovalcem.
Pomembno je, da podjetniki pravočasno dobijo prave informacije, to pa je odvisno tudi od aktivnosti podjetnika
samega. Podjetnik naj ve, da smo tu zanj; upam, da bomo
tâko stopnjo obveščenosti lahko dosegli. Svojevrsten izziv
predstavlja tudi vzpostavitev naprednih elektronskih storitev, ki bodo omogočile še hitrejše, enostavnejše in povsem
varno poslovanje poslovnih subjektov z državo.
Nekaj malega izkušenj s projektom ste si že pridobili.
Kakšne so?
Po začetnih težavah projekt sedaj teče v začrtani smeri.
Kot sem že poudarila – pomembno je, da so podjetniki
in potencialni podjetniki pravočasno obveščeni, da imajo
prave informacije, ki jim lahko pomagajo in jih usmerjajo pri razvoju njihove poslovne ideje ali že utečenega posla. Pomembno je spodbujanje podjetniške miselnosti in
inovativnosti, na kar imajo velik vpliv tudi - in predvsem
- izobraževalne institucije. Pri tem je izrednega pomena
medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj.
Kaj bi želeli reči podjetnikom, članom obrtno-podjetniške zbornice?
Nasvet, ki sem ga dobila na enem izmed predavanj je bil:
bodi odprt za nove ideje, povezuj se, predvsem pa imej
maj 2018

Pripravlja Dejan Šraml

pogum in zaupaj vase. Ko je narejen prvi korak v podjetništvo – registracija in začetek poslovanja – se pot šele
začne. Od tod naprej pa se za nasvet in pomoč lahko
obrnete na zaposlene pri obrtno-podjetniški zbornici v
Logatcu. Z veseljem vam bodo v pomoč pri ustvarjanju
vašega podjetniškega uspeha.
Ga. Skočirjeva, hvala za Vaš pogled na novo (državno) spodbudo podjetništvu. Ko bo ta novi projekt
prebolel svoje otroške bolezni, pa Vas vabim k novemu pogovoru.

Podjetniške delavnice SPOT

sodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega
kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu
kreditov. 6-mesečni EURIBOR znaša + 0,65 % ali 0,90 %
za zavarovanje klasičnih projektov; + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov ter + 1,15 %
za zavarovanje dejavnosti iz šifre G.
Zato v okviru projekta SPOT Svetovanje vabljeni na delavnico, ki bo v sredo, 16. 5. ob 17.00 na OOZ Logatec.
Predavatelj: Stanislav Prodanović
Udeležba je brezplačna. Udeležbo pa morate potrditi
vnaprej na info@ooz-logatec.si.

Majske srede namenjene poslovnemu izobraževanju

Embalaža – nova obveznost za podjetnike

Nova Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo podjetnikom nalaga nove obveznosti. Tako imajo vsi podjetniki, podjetja, organizacije in posamezniki, ki imajo na
različne načine opraviti z embalažo (npr. cvetličarji, slaščičarji, trgovci, tiskarji, gradbinci, proizvajalci servisne
embalaže, embalerji, distributerji ter številni drugi) že v
letu 2018 obveznost vzpostaviti ustrezne evidence, pa
čeprav bodo morali o količini embalaže poročati šele v
prihodnjem letu. To velja ne glede na količino embalaže.
Kazni za neupoštevanje zakonskega predpisa so od 1.500
do 4.000 evrov.
Ker je glede tega še veliko vprašanj, kot npr.: Kdo se mora
vpisati v posebno evidenco, ki jo vodi Agencija RS za okolje? Kdo
mora poročati o embalaži, dani na trg? Kaj sploh šteje za embalažo in
kaj ne? … vas vabimo na delavnico v okviru projekta SPOT
Svetovanje, ki bo v sredo, 9. 5. ob 10.00 na OOZ Logatec.
Predavateljica: dr. Lucija Jukić Soršak.
Udeležba je brezplačna. Predhodno morate potrditi
udeležbo na info@ooz-logatec.si.

Bančna praksa
financiranja podjetij

Podjetniki in podjetja bi morala poznati pogled na podjetje (MSP) z vidika poslovne banke ter kaj je skozi analizo
finančnih podatkov in ostalo pripadajočo dokumentacijo
pomembno pri obravnavi vlog za financiranje.
Tovrstno poznavanje pa je ključno tudi pri javnih razpisih
za bančne kredite s subvencionirano obrestno mero. Trenutno ima Slovenski podjetniški sklad odprt Produkt P1
plus 2018, v skupni višini 79,2 mio evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, ki je namenjen hitrejšemu,
lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki
zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, pomaj 2018

Zlata vredno druženje

Kaj se dogaja z mojim denarjem, če je rast cen višja od obresti na
banki? Zakaj je rast količine denarja v evro območju že 10 let višja
od 25 % na leto in zakaj je ta podatek zelo pomemben za mojo
prihodnost? Kakšna je povezava med rastjo javnih dolgov, tiskanjem
denarja in rastjo cen in kako mi ta informacija lahko koristi? Kako
so Benetke postale najbogatejše mesto in kakšno vlogo so plemenite
kovine imele pri tem? Kakšna je preprosta in učinkovita strategija
razporeditve premoženja, ki deluje že stoletja in so jo v zgodovini in jo še danes - uporabljali bogata ljudstva in posamezniki?
Če želite odgovore na ta vprašanja vas vabimo, da se v
okviru projekta SPOT Svetovanje udeležite delavnice Zlata vrednega druženja, ki bo v sredo, 23. 5. ob 18.00 na
OOZ Logatec. Predstavniki podjetja Elementum d.o.o.,
ki se ukvarja z možnostmi zaščite in optimizacije premoženja z naložbami v plemenite kovine, bodo z vami delili
znanje finančnega opismenjevanja, ki so ga v več kot 10
letih pridobili tako doma kot v tujini.
Udeležba je brezplačna. Predhodno morate potrditi
udeležbo na info@ooz-logatec.si.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
REPUBLIKA SLOVENIJA

Gremo na Forum!

Vabljeni na 16. Forum obrti in podjetništva. Zahteve
slovenske obrti in podjetništva 2018 bodo predstavljene
predsednikom političnih strank, ki bodo kandidirale na
letošnjih volitvah v Državni zbor RS. Forum bo v petek,
11. maja 2018 ob 11.00, v Hotelu Slovenija, Portorož.
Iz Logatca bo zagotovljen avtobusni prevoz. Udeležbo
vnaprej priglasite na 051 651 538, info@ooz-logatec.si.
Za člane OZS brezplačno.
Obvestilo OOZ Logatec preberite v desnem stolpcu na strani 12!
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Obvestila OOZ Postojna

Skupaj smo močnejši!

Nemalokrat se zgodi, da se dobri delavci, ki imajo še nekaj podjetniške žilice, odločijo zapustiti podjetje, v katerem delajo in začeti na
svoje. Podobno pot so ubrali trije ustanovitelji podjetja MAR d.o.o.,
a so jo zastavili drugače. Potem, ko se je vsak od njih preskusil kot
samostojni podjetnik, so združili moči in ustanovili skupno podjetje.
S prokuristom Andrejem Bajcem se je o tem in o razvoju podjetja
pogovarjal urednik.

Mnogo kolesc za premičnost pohištva

Foto: J. G.

Prihodnje leto bo podjetje Mizarstvo M.A.R. zaokrožilo dvajsetletnico poslovanja. Kako pa je nastalo?
Trije znanci, prijatelji še
iz mladih let smo se po
koncu šolanja menili o
svojih življenjskih načrtih. Prve izkušnje smo si
nabirali v Javorju, eden
od nas kasneje še v Italiji. Čutili smo, da nas bo
delo v velikem podjetju
utesnjevalo, da želimo
nekaj drugega. Odprli smo vsak svoj s.p. in
začeli na svoje. Vezi pa
so ostale, zato smo se Andrej Bajc
ob koncu tisočletja odločili ustanoviti skupno podjetje.
M.A.R. so začetnice naših imen.

Foto: arhiv MAR d.o.o.

Poslujete v svojih prostorih?
Spočetka smo prostore v Velikem Otoku imeli v najemu.
Ko je lastnica postala občina, smo najprej odkupili že najeti prostor. Kasneje smo konkurirali še za nakup večjega
proizvodnega prostora, nato še upravnega. Površina vseh
skupaj je okrog 500 m2.
Po podatkih, dostopnih na spletu, imate širok proizvodni program. Zaposlujete, imate ustrezno izobražene delavce?

Usposobljeni delavci in CNC stroji zagotavljajo kakovost izdelkov
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Foto: arhiv MAR d.o.o.

Zaposlenih je osmerica delavcev, za montažo sodelujemo
še z dvema samostojnima podjetnikoma, ker sami vsega ne
zmoremo opraviti. Vsi so strokovno usposobljeni: inženirji, tehniki, kvalificirani delavci. Fluktuacije praktično ni.
Kljub visoki izobrazbeni stopnji pa so se zaposleni morali
dodatno usposobiti za delo z upravljavsko zahtevnejšimi
stroji. Uporabljamo CNC stroje, načrtovanje in programiranje zahteva specialno računalniško usposobljenost.
Izdelujete predvsem notranje pohištvo. V ponudbo
vključite tudi aparate in drugo dopolnilno opremo?
Spočetka smo imeli širši proizvodni program. Izdelovali smo
tudi notranja vrata, stopnice. Ponudbo smo zožili na notranje pohištvo, a smo jo v tem segmentu bistveno obogatili.
Vse, kar danes izdelujemo, je namenjeno posameznemu,
konkretnemu kupcu in se skoraj do potankosti prilagaja
njegovim potrebam in željam. Dandanes notranje pohištvo
ni več postavljeno stacionarno. Večinoma je pripravljeno
tako, da ga je mogoče uporabljati in sestavljati po trenutnih
potrebah kupca. Nastavljivo je po višini, mogoče so različne kombinacije. To je trend, ki se vse bolj uveljavlja.
Zaradi prilagajanja konkretnemu uporabniku in prostoru
je pohištvo vse bolj individualizirano. Uporabniku mora
zagotavljati kar najboljše počutje in mu omogočati prilagajanje različnim potrebam. Ponudimo, seveda, tudi aparate in druge dodatke, če jih kupec ne zagotovi sam. Če
pa jih, njihove karakteristike upoštevamo pri načrtovanju.
Kupci morajo torej vedeti, kaj želijo. Jim pomagate
pri konkretizaciji zahtev in uokvirjanju želja?
Seveda. Ko nam povedo svoje želje in zahteve, se lotimo načrtovanja, izrisovanja. Pri tem sodelujemo – sami,
ali naše stranke – s projektanti. Ker vemo, kaj je mogoče
izdelati, pa tudi, na kaj je treba biti pozoren pri načrtovanju, lahko s svojimi izkušnjami načrtovanje privedemo do
obojestransko ustreznega dogovora s strankami.
Prav ta prilagodljivost in svetovanje nam zagotavljata najboljšo promocijsko pot: reklamo oz. priporočila od ust
maj 2018

Spodbujanje začetnih investicij
Pripravlja Irena Dolgan

do ust. Na spletne predstavitve se odzove morda desetina
vseh interesentov.
Sledimo trendom, ki se sicer spreminjajo. Dandanašnji naj
bi bila oprema minimalistična, obenem mobilna, individualizirana, kolikor je pač lahko.
Večina naših kupcev je domačih. Nekaj malega smo sicer
tudi izvozili, vendar se na tuje trge še nismo intenzivneje
podali.
Kako bi na kratko opisali vaše podjetje?
Smo proizvajalci z najboljšo tehnologijo, proizvodnja je računalniško vodena, zaposleni so delavci z bogatimi dobrimi
izkušnjami. V kratkem času zmoremo izdelati izdelke vrhunske kakovosti. Imamo fleksibilni delovni čas- Ker v zadnjem
času potrošnja občutno raste, ocenjujemo, da bomo še lažje
zadovoljevali potrebe kupcev in še naprej dvigali kakovostno raven izdelkov, kot bi jih, če bilopovpraševanje majhno.
Včlanjeni ste v obrtno-podjetniško zbornico. Izpolnjuje vaša pričakovanja?
Člani smo bili že prej, izstopili nismo. Zbornica je nudila
kar precej možnosti, a jih je treba izrabiti. Člani smo preveč zaposleni s svojim delom, da bi jih izrabili več.
Vaše sporočilo bralcem?
Vsak naj v življenju dela tisto, kar ga veseli. Le tako bo
lahko srečen. Seveda, na delodajalcih je, da zaposlenim
zagotovijo takšne pogoje dela, da se bodo dobro počutili
in delali z veseljem. Zadovoljni zaposleni pa so motivirani
delati dobro.
G. Andrej Bajc, hvala za pogovor. Podjetju želim
uspešno poslovanje v zadovoljstvo kupcev.

Inovativna Postojna 2018

Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna in Zavod Znanje Postojna objavljata natečaj Inovativna Postojna 2018
–Od ideje do poslovne priložnosti v 3 mesecih.
Navodilo in prijavnico najdete na www.inkubator-postojna.si/inovativna-postojna, kamor prijavnico tudi oddate.
Rok za oddajo je 14. maj 2018.
Na istem spletnem naslovu pa je razpis tudi objavljen.
Za pojasnila lahko pokličete tudi na 031 257 222

Subvencioniranje stroškov

Občina Postojna je 15. 3. 2018 objavila razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov za delovanje mladih
podjetij v 2018.
Predmet razpisa: dodelitev proračunskih sredstev v obliki subvencije upravičenih stroškov za delovanje mladih
podjetij. Mlado podjetje je novoustanovljeno podjetje, ki je
staro manj kot tri leta od datuma oddaje vloge prijavitelja.
maj 2018

Občina Postojna je 15. 3. 2018 na svojih spletnih straneh
www.postojna.si objavila razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.
Namen razpisa: vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja
v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za
ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti
ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.
Pogoji za sodelovanje (povzetek): Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo
z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali s.p. ter imajo najmanj 1 oz. največ 20
zaposlenih in do 2 mio letnega prometa oz. bilančne vsote.
Podjetje mora imeti sedež ali poslovno enoto na območju občine. Sofinancirane bodo le nove investicije in investicije v razširite ali diverzifikacijo dejavnosti (ne pa v
povečanje že obstoječih zmogljivosti za iste proizvode).
Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 18.000 €.
Rok: Skrajni rok za oddajo prijave je 30. 9. 2018 oz. do
zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč
pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na občini Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: (05) 7280 789,
e-naslov: tatjana.rolih@postojna.si.
Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je
na voljo na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna.
Več o javnem razpisu najdete na https://www.postojna.si/objava/129584

Ne spreglejte…

tudi izobraževalnih dogodkov v sosednjih zbornicah in prelistajte njihove strani.
Namen razpisa: namen pomoči je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbujati nastanek novih, subvencionirati
stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.
Pogoji za sodelovanje: (povzetek): Upravičenci so podjetja in s. p., ki imajo sedež in poslovne prostore na območju občine Postojna, nimajo neporavnanih obveznosti
do RS in občine ter podjetij, katerih ustanovitelj je občina,
katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči
v EU, in ki imajo zagotovljenih vsaj 50% lastnih sredstev
oz. sredstev sovlagateljev.
Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev
znaša 10.000 €.
Rok: Skrajni rok za oddajo prijave je 30. 9. 2018 oz. do
zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Več o javnem razpisu najdete na www.postojna.si
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Obvestila OOZ Vrhnika

Končno urejena cesta!

Po več kot 30 letih dogovarjanj, pogajanj, razgovorov z
različnimi odločevalci (Občina, OOZ, Krajevna skupnost,
mejaši…), ki so bili vključeni v projekt ureditve občinske
cestne povezave Tržaška – Stara cesta mimo Doma obrtnikov, je v letu 2018 končno prišlo do uresničitve. Novembra 2017 podpisana pogodba se je udejanjila šele marca 2018 (saj je dolga zima z obilico snega dela kar precej
zamaknila v pomlad), ko je cesta končno dobila asfaltno
prevleko. Na cestne oznake pa bo treba še počakati.
V petek, 20. aprila, so otvoritveni trak ceste prerezali župan Občine Vrhnika Stojan Jakin, predsednica KS Vrhnika - Center Vera Miljković in predsednik OOZ Vrhnika
Simon Hlebec. Največ finančnih sredstev je prispevala
Krajevna skupnost, preostanek pa mejaši s cesto in Občina Vrhnika v približno enakem deležu.
Župan je izpostavil, da se spominja, da se je o ureditvi
ceste govorilo že ob njegovem prihodu na Vrhniko, pa
potem, ko je bil direktor KP Vrhnika in končno v manda-

Vse fotografije z odprtja: Simon Seljak

Pogled še z druge strani, proti Tržaški

Živahni pomenki pred odprtjem asfaltirane ceste ob zbornici

tu županovanja, ko so se zainteresirani uspeli dogovoriti
in urediti to ulico. Simon Hlebec je dejal, da se je moralo v
času urejanja te ceste zamenjati kar nekaj vodstev zbornice: predsednikov, poslancev v skupščini in članov upravnega odbora, da smo končno dočakali asfalt. Makadamska
cesta v centru mesta še KS Center ni mogla biti v ponos,
zato je tudi predsednica Vera Miljkovič izrazila zadovoljstvo, da je projekt uspešno izveden in zaključen.
Prireditev, na katero so bili vabljeni člani zbornice, vsi bivši predsedniki, poslanci skupščin in člani upravnih odborov, se je zaključila s pogostitvijo: golažem, ki ga je skuhala
ekipa obrtnikov, manjkali pa niso niti odojek niti piškoti
sosednje Pekarne Adamič.
Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje ter vsem, ki ste v
tem dolgem obdobju kakorkoli karkoli pripomogli, da je
cesta urejena.

Ravnanje z odpadno embalažo
– 9. maj ob 10. uri

Trak je že napet, se nekaj priprav, in zgodilo se bo.
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Dajete na trg embalažo?
Ste zavezanec za poročanje?
Odgovore na ti dve in še druga vprašanja dobite na seminarju o odpadni embalaži, ki
ga v sodelovanju s podjetjem INTERSEROH d.o.o. organiziramo organiziramo v sredo, 9. maja ob 10. uri v mali
predavalnici OOZ Vrhnika. Do sedaj so morala poročati
le podjetja z odpadno embalažo nad 15 ton, sedaj velja
poročanje tako rekoč za vse. Do 31. Januarja 2018 bi se že
morali registrirati na ARSO, prvo poročanje pa bo obvezno do 31. marca 2019. Bodite pripravljeni. Predavala bo
Nadja Košmrlj, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
maj 2018

Varstvo pri delu – 25. maja 2018
Pripravlja Adela Cankar

Na seminarju boste spoznali:
- pomen posameznih izrazov (embalaža dana na trg,
uvožena za lastno dejavnost…
- postopek prijave na ARSO
- vsebino poročanja
- kako vzpostaviti evidence in katere
- novosti pri plastičnih vrečkah
Kotizacija za člane OOZ Vrhnika s plačano članarino je 25 €,
za člane drugih OOZ 60 €, za zunanje udeležence 90 €.
Prijave na tel: 051 619 215 ali na mail: adela.cankar@ozs.si
seminar bo izveden, če bo vsaj 10 prijavljenih kandidatov.

Varstvo osebnih podatkov –
GDPR –14., 15. ali 16. maj

Vse bolj se približuje 25. maj, ko začne veljati evropska
uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Ne glede na
to, da pri nas do takrat še ne bo sprejet Zakon o varstvu
osebnih podatkov-2, se bo uredba začela uporabljati v
vseh državah članicah EU. Uredba bo veljala za vsa podjetja in organizacije, ki obdelujejo osebne podatke.
Cilj te uredbe je boljša zaščita osebnih podatkov, kar pomeni številne obveznosti za podjetnike, podjetja, društva…za vse, ki kakorkoli obdelujejo osebne podatke.
Da ne ostanete nevedni, vas vabimo na seminar o varstvu
osebnih podatkov s praktičnimi rešitvami. Seminar bo 14.,
15. ali 16. maja v času od 9. – 13. ure v veliki sejni dvorani
OOZ Vrhnika, Tržaška 8a na Vrhniki.
Predavateljica bo Mellanie Grudnik, univ.dipl.prav. s pravosodnim izpitom in dolgoletnimi izkušnjami na področju
svetovanja podjetnikom v zvezi z delovnim in gospodarskim pravom.
Ne pustite, da vas nadzorni organ – Informacijski pooblaščenec, dobi popolnoma nepripravljene in se prijavite na
seminar: 051 619 215 ali adela.cankar@ozs.si
Kotizacija za člane OOZ Vrhnika 50 €, za člane drugih
zbornic 70 €, za ostale udeležence 90 €.

Volitve OOZ Vrhnika
mandat 2018 – 2022
Ne pozabite, in se udeležite volitev v organe OOZ Vrhnika, ki bodo v sredo, 16. in sredo, 23. maja 2018, na sedežu
zbornice, Tržaška cesta 8a.
Vse o volitvah si lahko preberete na naši spletni strani ali
pa pokličite na zbornico. Z veseljem vam bomo posredovali želeno informacijo. Želimo, da aktivno sodelujete
pri oblikovanju organov, ki bodo vodili zbornico v naslednjem 4-letnem obdobju in se udeležite volitev.
maj 2018

Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in
sicer za delodajalce in delavce v petek, 25. maja, 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 zaposlene 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 do poletja organizirali še v
juniju 2018.

Konkretno o osebnih financah
– 29. maja ob 16. uri

Vabljeni na brezplačni seminar, ki ga OOZ Vrhnika
organizira v sodelovanju z neodvisno finančno svetovalnim podjetjem Vzajemci Skupina d.o.o. Z udeležbo na
seminarju boste izboljšali znanje o osebnih financah, se
seznanili, kako se izogniti pastem slabih naložb in kako
prepoznati dobre produkte.
S konkretnimi primeri boste izvedeli tudi:
- kako učinkovito ravnati s svojimi prihranki,
- kakšna so tveganja, stroški in morebitne pasti posameznih finančnih produktov,
- konkretne odgovore na ključna vprašanja pri zavarovanjih in naložbah.
Pridite v torek, 29. maja 2018 ob 16. uri, v veliko predavalnico OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, na Vrhniki. Seminar
bo trajal cca 1,5 ure, udeležencem ne nalaga nobenih obveznosti, je pa aktivno sodelovanje pri razpravi dobrodošlo in zaželeno.

Volitve v organe OZS
– poslanci skupščin
V skladu z razpisom oz. sprejetim sklepom o razpisu volitev v organe sekcij OZS so nekatere sekcije že izvedle
volitve svojih organov, nekatere pa to še čaka. Po prejetih informacijah sekcij, sta iz naše zbornice postala člana
upravnih odborov sekcij:
STANISLAV ČEPON – Sekcija za promet
IGNAC JERŠINOVIČ – Sekcija za predelavo kož
Imena ostalih članov organov sekcij pri OZS bomo objavili v naslednji številki glasila.
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FRIZERJI
Seminar STEP BY STEP - 19. maja v Ljubljani
Na Gospodarskem razstavišču predstavitev umetnosti
striženja in barvanja las.
Ne zamudite. Na svoji zbornici se pozanimajte za subvencijo vstopnice za udeležbo na letos že tretji izvedbi atraktivnega seminarja Metoda Tasiča.
Za vstopnice pokličite: 051 604 207

TRGOVCI

Delodajalci v trgovski branži, ali veste, da so za zaposlene
z letom 2018 uveljavljene spremembe, ki se navezujejo na
delo v nedeljo in na dela proste dneve? Uveljavljen je aneks
h kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine Slovenije.
Pred prazniki bi vas radi opozorili na določene omejitve,
ki izhajajo iz te kolektivne pogodbe in veljajo za zaposlene
pri delodajalcih, ki jih ta kolektivna pogodba zavezuje.
Velja za delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z
zakonom registrirano področje trgovinske dejavnosti (G),
in jo opravljajo kot glavno dejavnost:
45 – trgovina z motornimi vozili in popravila motornih
vozil
46 – posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozil
47 – trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
Delo na nedeljo se ne sme naložiti:
- delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti
- delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu,
oziroma v času dojenja otroka
- enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in živi
sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo.
Vsi ostali zaposleni lahko delajo največ dve nedelji v mesecu in na največ 15 nedelj v letu.
Omejeno je tudi delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na katere delodajalec ne sme
naložiti dela:
- delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti
- delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu,
oziroma v času dojenja otroka
- enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in živi
sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo.
Ne glede na status, pa zaposleni ne smejo biti razporejeni
na delo na naslednje praznike:
- 1. januar – Novo leto
- 8. februar – Slovenski kulturni praznik
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Sekcije
- Velikonočna nedelja
- 1. maj – Praznik dela
- Binkoštna nedelja
- 25. junij – Dan državnosti
- 15. avgust – Marijino vnebovzetje
- 1. november – Dan spomina na mrtve
- 25. december – Božič
Drugi prazniki so lahko delovni.
V primeru, da kot delodajalec kršite te določbe, ste dolžni
delavcu v naslednjem mesecu obračunati in izplačati znesek v višini 500% od osnovne plače delavca oz. ustrezne
urne postavke za vsako dopolnjeno uro kršitve.
Sicer pa so dodatki za nedeljsko delo 100% oz. ne manj
kot 5,40 €/uro, za delo na praznike pa 250 %.
Zgornja omejitev za nedeljsko delo ne velja za nosilca dejavnosti in njegove družinske člane oz. za samostojnega
podjetnika in njegove družinske člane.
Povzeto po spletni strani informiran.si

SOBODAJALCI
Sobodajalci in izdajanje računov
Na vprašanje sobodajalcev, kako naj napišejo na računu davčno
številko v primeru, ko so atipični DDV zavezanci, torej plačujejo
DDV od provizij portalov kor so Booking in Airbnb, ali je pravilno če na izdanem računu napišejo davčno številko brez SI in dodajo
opombo, da niso DDV zavezanci po 94. členu ZDDV-1 in ali
je pravilno, če v izdani račun napišejo pod svojo davčno številko SI
in spodaj opombo »atipični davčni zavezanec (4. odst. 78. člena
ZDDV-1)«, je Finančni urad Kranj pojasnil:
»Davčni zavezanec (sobodajalec) mora zagotoviti, da je za
opravljeno storitev oddajanja nastanitvenih zmogljivosti
na ozemlju Slovenije gostu izdan račun in ga davčno potrditi, če je plačan z gotovino.
Davčni zavezanec (sobodajalec), ki ni identificirani za namene DDV (mali davčni zavezanci), izda
račun brez DDV z najmanj naslednjimi podatki: datum
izdaje računa; zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa; svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma
stalno prebivališče; prodajno ceno storitve (brez DDV) in
skupno vrednost opravljene storitve (brez DDV). V tem
primeru je dobava storitve oproščena plačila DDV zato
je treba navesti tudi ustrezni člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 ali veljavno določbo Direktive
Sveta 2006/112/ES ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da
je dobava oproščena DDV.
Davčni zavezanec (sobodajalec), ki je identificirani za namene DDV, za opravljeno storitev izda račun, na katerem od
storitev oddajana nastanitvenih zmogljivosti gostom obračuna DDV po ustrezni davčni stopnji. Če je sobodajalec identimaj 2018
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ficiran za namene DDV le kot prejemnik storitev posredovanja, za katere je plačnik DDV naročnik storitve je potrebno
na izdanem računu navesti klavzulo »Obrnjena davčna obveznost« ali »Reverse Charge«. Zaradi lažjega evidentiranja
računov in večje razumljivosti pa se priporoča, da se poleg
navedene klavzule navede tudi ustrezni člen ZDDV-1 ali Direktive Sveta 2006/112/ES, in sicer »DDV ni obračunan po
prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 ali »VAT is not settled
under article 44 of Directive 2006/112/EC«.
Celotni odgovor lahko zainteresirani dobijo na svojih
zbornicah. Treba je namreč poudariti, da odgovor ne
more biti enoznačen za vse primere.

GOSTINCI
Slovenija Evropska gastronomska regija?
Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost
in turizem IGCAT je Slovenijo potrdil kot kandidatko
za naziv Evropska gastronomska regija 2021. Slovenija se ima tako možnost pridružiti desetim že nagrajenim
regijam s tem laskavim nazivom, okrepiti promocijo svoje
gastronomije na mednarodni ravni, na lokalni pa nadgraditi medsektorsko povezovanje in razvoj.
Gastronomija je eden ključnih elementov turistične ponudbe in veliko pripomore k promociji, prepoznavnosti
in ugledu države in turizma. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 jo je identificirala kot enega
od desetih vodilnih turističnih produktov, kot takega jo
Slovenska turistična organizacija izpostavlja v vseh svojih tržno-promocijskih aktivnostih že 22 let in še posebej
intenzivno od svoje ponovne osamosvojitve v letu 2015.
V okviru različnih aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost
v gastronomiji, izobraževanje za bolj zdravo in sonaravno življenje ter promocijo naše edinstvene gastronomske
kulture, se je Slovenija odločila kandidirati za naziv Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021. V ta namen
se je povezalo dvanajst deležnikov – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za zdravje, Slovenska turistična organizacija,
Turizem Ljubljana, Turistično združenje Portorož, Turistično gostinska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Višja strokovna šola
za gostinstvo in turizem Maribor ter Univerza na Primorskem –, deset pa jih je podpisalo dogovor, v katerem so
se zavezali k temu, da se bodo potegovali za laskavi naziv.
Kandidatura Slovenije za naziv Evropske gastronomske
regije 2021 predstavlja promocijsko in razvojno enega največjih projektov v slovenskem turizmu.
Ta zaveza je prepričala Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem International Institute
of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism IGCAT, da je
Slovenijo potrdil za kandidatko za naziv Evropska gastronomska regija 2021.
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Napotila
Slovenija je v prijavi izpostavila glavne cilje, ki jih namerava
doseči s pomočjo kandidature, ki je odlična priložnost za
medsektorsko povezovanje na področju prehranske politike, gastronomije, gostinstva, turizma, kmetijstva, zdravja,
izobraževanja in trajnostnih načel, pri čemer bi izkoristili
gastronomijo za pospeševanje lokalnega in regijskega ekonomskega, kulturnega, socialnega in okoljskega razvoja s
pomočjo zainteresiranih deležnikov. Kandidatura omogoča
mreženje, spoznavanje in deljenje dobrih praks tako znotraj
regije kot širše in ustvarjanje skupnih projektov. Predstavlja tudi odlično priložnost za izboljšanje zdrave ponudbe
v gostinstvu in njene prepoznavnosti, predvsem pa je velika priložnost za dodatno mednarodno promocijo celotne
slovenske gastronomske ponudbe. Naziva ne podelijo zgolj
zaradi odlične gastronomske ponudbe, pač pa programa,
predstavljenega v tako imenovani ponudbeni knjigi, in zlasti
zaradi sposobnosti regije nasloviti ključne fokusne točke,
kot jih opredeljuje platforma gastronomskih regij (https://
igcat.org/projects/regionsofgastronomyplatform/).
IGCAT je na 13. srečanju gastronomskih regij v aktualni
nosilki naziva Severnem Brabantu na Nizozemskem ob
prisotnosti uradne koordinatorke projekta za Slovenijo
Darje Škufca Adlešič z Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter Barbare Zmrzlikar, vodje raziskav s Slovenske turistične organizacije, podpisal sporazum, s katerim je formalno potrdil kandidaturo Slovenije. Pri tem se
je zavezal k podpori njenih prizadevanj za pridobitev naziva Evropska gastronomska regija 2021. Slovenija mora
do 30. maja oddati tako imenovano ponudbeno knjigo, na
podlagi katere bo mednarodna strokovna žirija IGCAT
presodila o njeni kandidaturi. Ponudbeno knjigo bo pripravil prof. dr. Janez Bogataj, ki je sicer tudi del globalne
mreže IGCAT strokovnjakov.
IGCAT je mednarodna neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2012. Deluje na področju gastronomije, kulture,
umetnosti in turizma. S pomočjo globalne mreže strokovnjakov si pri lokalnih skupnostih prizadeva za povečanje
razumevanja svojega potenciala, ki ga imajo na omenjenih področjih. IGCAT je tudi uradni nosilec nagrade in
platforme Evropska gastronomska regija. Ta naziv podeli
mednarodna žirija strokovnjakov z namenom promocije
značilne prehranske kulture, izobraževanja na področju
zdravih prehranskih navad in trajnosti in stimuliranja inovacij na področju gastronomije. Kdor se prijavi za ta naziv,
sodeluje pri platformi držav in regij, prek katere se lahko
povezujejo ter delijo svoje znanje in izkušnje.
Dosedanje nosilke naziva Evropska gastronomska regija so: Katalonija in Minho/Portugalska (2016), Aarhus/
Danska, vzhodna Lombardija in Gauja/Riga (2017), Galway/zahodna Irska in Severni Brabant (2018), Sibiu/Romunija in južni Egej (2019) ter Kuopio/Finska (2020).
Več informacij na: https://igcat.org/
Sporočilo za javnost OZS
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Napotila

Aktivni do upokojitve

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil
novo Javno povabilo Aktivni do upokojitve.
Na podlagi javnega povabila lahko pridobite subvencijo
za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali
več. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim
delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.
Ponudbo na predpisanem obrazcu lahko oddate v elektronski obliki na Portalu za delodajalce RZZ. Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje
do 30. 6. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.
Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta
vam na voljo:
• Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni telefon)
in elektronski naslov: kontaktni.center@ess.gov.si,
• Martina Stanonik, skrbnica programa v Centralni službi,
elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si
Več informacij na spletni strani Zavoda.

Izobraževalni dan SC OZS

V Radisson Blu Plazza Hotelu v Ljubljani bo 4. junija med
8.50 in 15.15 Svetovalni center OZS pripravil izobraževalni dan, v katerem se bodo zvrstila razna predavanja s
področja zaposlovanja delavcev.
Teme:
- Kako pravilno postopati s problematičnim delavcem
- Najpogostejše napake delodajalcev pri nadurnem delu
- Davčni vidik bonitet
- Fleksibilne oblike dela
- Promocija posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem
- Izbrana poglavja varnosti in zdravja pri delu - pogoste
dileme
- Zaposlitev tujca		
Cena: 180,00 € + 22% DDV = 219,60 €, za člane OZS
in njihove zaposlene (popust 30 %) 126,00 € + 22 %
DDV = 153,72 €
Predavali bodo priznani svetovalci s posameznih področij.
Prijave in Dodatne informacije: Jana Golić, 01 5830 553
ali 051 301 735, jana.golic@ozs.si.
Več na straneh Svetovalnega centra OZS.
Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
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vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Forum obrti in podjetništva
Portorož, 11. 5. 2018 ob 11. uri
Letošnji Forum bo v kongresnem centru Portus v hotelu Slovenija v Portorožu. OZS je pripravila sveženj predlogov za izboljšanje zakonodaje in poslovnega okolja za
obrt in malo gospodarstvo. Predlogi bodo predstavljeni
predsednikom političnih strank, ki bodo sodelovale na
prihajajočih volitvah – možnost, da zahteve slovenske
obrti vključijo v svoje programske dokumente.
Forum bo letos izveden v okviru projekta za krepitev
usposobljenosti socialni partnerjev s področja obrti in
podjetništva in je sofinanciran s strani RS in EU socialnega sklada.
Še obvestilo z OOZ Logatec:

Izobraževanje za upravljavce
TGM, viličariste in dvigaliste
Na podlagi 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(Ur. list RS, št. 43/11) mora delodajalec vnaprej usposobiti delavca za varno opravljanje dela.
Na OOZ Logatec organiziramo teoretično izobraževanje za TGM, viličariste in dvigaliste, ki bo v sredo,
16. 5., ob 8.00. Prijave na info@ooz-logatec.si do 13. 5.
Vsebina: strokovno usposabljanje, usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter pisni preizkus znanja iz teoretičnega dela. Praktični del mora opraviti kandidat še
na svojem delovnem mestu oz. stroju in pristopi k izpitu
potem, ko se ustrezno praktično usposobi pri delodajalcu.
Uspešno opravljen tečaj (izpit) nudi delavcu dodatno strokovno usposobljenost.
Kotizacija: 160 evrov + DDV. Ugodnost za člane OOZ
Logatec: od 10 do 40 % popust (odvisno od števila prijavljenih). Kotizacija vključuje izvedbo seminarja, interno
gradivo in izkaznico za kandidata.
Praktični del usposabljanja ni predmet tega seminarja. Ta
se, tako kot izpit oz. preverjanje praktičnega znanja izvede
na delovnem mestu kandidata, na brezhibni in periodično
pregledani delovni opremi – termin po dogovoru. Cena
praktičnega dela se obračuna po ceniku Inštituta za varnost Lozej (cena je odvisna od oddaljenosti posameznega
podjetja in števila kandidatov).
Pogoj za pristop k praktičnemu delu usposabljanja je
izjava odgovorne osebe naročnika (za vsakega kandidata
posebej), da je najmanj 50 delovnih ur delal na ustreznem
viličarju, gradbenem stroju ali dvigalu pod nadzorom
strokovno usposobljene osebe. Delavec mora imeti tudi
veljavno zdravniško potrdilo za tovrstna dela.
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Društvo DUPOS:
Aktivna udeležba na volitvah 2018
Društvo DUPOS želi družno s sistemom OZS vse obrtnike/male podjetnike v Sloveniji ter njihove upokojene
kolege, spodbuditi k aktivni udeležbi na letošnjih državnozborskih in kasneje lokalnih volitvah.
Tole povabilo je nastalo zaradi – po naši presoji - naslednjih bistvenih dejstev:
- Državni zbor RS je mesto odločanja o vseh zadevah,
tudi tistih, ki zadevajo sleherno obratovalnico. Posebej
za našo strukturo je pomembna zakonodaja s področja
finančnih obremenitev obratovalnic in ona, ki uveljavlja
čedalje hujše birokratske postopke za razmerja, ki so jih
v tujini že zdavnaj rešili bolj enostavno in učinkovito.
Pa se po njihovih rešitvah ne zgledujejo, čeprav mnogi
politiki poudarjajo prav to.
Boljše zakonske rešitve za nas bomo v bodoče dobili le,
če bomo ne glede na stranko na poslanska mesta izvolili čim več poslancev, ki poznajo delovanje obrtništva
in drobnega gospodarstva nasploh. Verjamemo, da se
bodo kot takšni znali – tudi z našo pomočjo – upreti
neživljenjskim kabinetskim rešitvam, ponudenih DZ
RS s strani birokratov v posameznih ministrstvih.

Napotila
- Občinske uprave ustvarjajo mikro pogoje za operativno postavitev posamezne obratovalnice v konkretnerm
okolju in za njihov kasnejši razvoj. Fleksibilnost teh
pogojev bo zagotovo večja in pogoji za njihov razvoj
boljši, če bo Občinski svet imel med svetniki tudi močno skupino iz vrst obrtnikov ali vsaj poznavalcev obrtništva oz. malega podjetništva.
- Upokojevanje obrtnikov/malih podjetnikov in življenje že upokojenih zadeva veljavna posebna zakonodaja, ki je specifična ter sprejeta v DZ RS. Sem prištevamo tudi vso zakonodajo, ki zadeva človeka – nosilca
poslovne dejavnosti. Pozicija takšnega človeka v družbi
je zelo specifična in se z njeno ureditvijo, žal, ne ukvarja
praktično nobena institucija; občasno le OZS in seveda
naše društvo DUPOS. Za nas pozitivne spremembe v
tej zakonodaji bodo dosežene le, če bodo med poslanci DZ RS poznavalci problematike in, če bodo hkrati
pripravljeni prisluhniti nam in OZS z namenom sprejemanja bistvenih argumentov za njene spremembe. Le
te mi poznamo.
Menimo, da je sedaj trenutek, da tudi sami - z udeležbo na
volitvah in kasneje z aktivnostmi v posvetovalnih organih
za poslance - pričnemo novo poglavje našega skupnega
javnega delovanja v interesu tistega dela slovenskega gospodarstva, ki bi moralo biti nosilno v tako majhni ekonomiji kot je Slovenija.
Za društvo DUPOS in njegov UO predsednik
Jože Elersič
DUPOS vabi upokojene obrtnike in male podjetnike
iz Slovenije, da se včlanijo v društvo DUPOS. Željo
za včlanitev nam posredujete po e-pošti: dupos.je@
siol.net ali po navadni pošti na naslov: Društvo DUPOS, CELOVŠKA CESTA 71,1000 LJUBLJANA.
V odgovoru vam bomo posredovali potrebno dokumentacijo. Zato nujno potrebujemo kontaktne podatke vsakega interesenta za včlanitev (št. mobija, naslov,
e-pošta, kdor jo ima)
V članstvo vabimo tudi upokojene bivše funkcionarje
zbornic, katerim nudimo priložnost, da svoje obsežno
znanje in izkušnje pri vodenju zborničnih enot uporabijo tudi za vodenje območnega odbora DUPOS v
njihovem okolju.

Cenejše mobilne telekomunikacijske storitve
Ugodnosti, ki jih vsak mesec lahko izkoristite naročniki Telekoma Slovenije,
ki ste hkrati imetnik kartice Mozaik podjetnih:
Ú 20 % popusta na osnovno mesečno naročnino kateregakoli mobilnega
paketa Telekoma Slovenije,
Ú 50 % popusta na naročnino storitve Prednostna obravnava.
Ugodnost lahko sklenete za 12 mesecev. Za nadaljnje koriščenje ugodnosti
morate ponovno oddati vlogo.
Ugodnost velja za nove in obstoječe naročnike Telekoma Slovenije.
Vlogo in ponudbo najdete na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si/partnerji.
Dodatne informacije na 080 14 42 in mozaik.podjetnih@ozs.si.
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno 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 najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, obračun prispevkov vam na predizpolnjenem obrazcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec pripravi
FURS in ga potrdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec. Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce 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 elektronskega bančnega poslovanja
morate navesti model 12 in nato referenco.
S 1. 1. 2018 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 2017 znaša 1.621,46 €). Od januarja 2018 do vključno decembra 2018 znaša prispevek za ZZ 0,53 %
od povprečne bruto plače za oktober 2017 oz. 0,53 % od 1.621,46 €,
kar znaša 8,59 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne
bruto plače za oktober 2017 oz. 6,36 % od 405,37 €, kar znaša 25,78 €.
Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Od 1. 4. 2018 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na
33,90 € (Ur. list RS, št. 19/2018).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za april 2018:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 33,90 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2017 – 1.621,46 €
8,59 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2017 – 405,37 €

25,78 €

TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 34,37 €
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 april 18 je izračun
naslednji: 42 ur april: PIZ 59,43 €, ZZ 32,82 €, zaposlovanje in starševsko
varstvo 0,98 €, skupaj torej 93,23 € prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

ŠT. DELOVNIH UR v aprilu 2018:
redno delo: 19 dni: 152 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2018 – lestvice veljajo od
1.1.2018 oz. za vsa izplačila v letu 2018!!!
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2018 so fiksni zneski in se
med letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je odvisna 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
nad
do

930,53

930,53
1.109,74
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1.109,74

znaša splošna olajšava v evrih
543,32

275,22 +
(1660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)
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
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA
V LETU 2018
V letu 2018 lestvica za obračun dohodnine ni spremenjena,
sprememba je le pri splošni olajšavi.
Nad
668,44
1.700,00
4.000,00
5.908,93

Do
668,44
1.700,00
4.000,00
5.908,93

€ + % nad €
16 %
106,95 + 27 % nad 668,44
385,47 + 34 % nad 1.700,00
1.167,47 + 39 % nad 4.000,00
1.911,95 + 50 % nad 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2018 znaša 842,79 €
(Ur. list RS, št. 5/2018).
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 obračunati od zneska, ki v letu 2018 ne more biti manjši od 54% zadnje
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2018 do 28.2.2018 se uporablja povprečna plača za leto 2016 (1.584,66 €; 54% znaša 855,72 €),
za izplačila po 1.3.2018 se uporabljala povprečna plača za leto 2017
(1.626,95), oz. 54% povprečne plače, kar znaša 878,55 €.
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 delodajalca 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 znesek 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
višja, 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 2018: najmanj v višini minimalne
plače (842,79 €) povečane za 1% znaša 851,22 €. Izplačan mora biti
do 1. julija tekočega koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar
najkasneje do 1. novembra, v primeru nelikvidnosti delodajalca.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate do
28.2.2018 prispevke od najmanj 80% povprečne plače 2016 (1.584,66 €;
80% je 1.267,73 €), za obračun prispevkov od 1.3.2018 dalje uporabljate
najmanj 80% povprečne plače za leto 2017. Povprečna plača za leto 2017 je
1.626,95 € (80% JE 1.301,56 €).
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove
za izplačila po 1. 3. 2018.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

316,93

13,45 %

175,06

0,40 %

5,21

38,20 %

497,20

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v
letu 2018 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki
za socialno varnost, zmanjšani za 25%, preračunano na mesec).
Za obračun prispevkov za socialno varnost za januar 2018 je minimalna
osnova 60% povprečne plače iz leta 2016 (1.584,66 €; 60% je 950,80 €),
od februarja 2018 dalje bo minimalna osnova 60% povprečne plače iz leta
2017 (1.626,95 €; 60% je 976,17 €).
Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno
varnost (POPSV) in vam ga vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje 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 pretekli 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 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 neplačane 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 opravljate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine
dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - APRIL 2018
60 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

976,17

osnova za prispevke je PP za leto 2017 - 1.626,95 €*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

3,5 PP***
5.694,33

976,17

15,50%

151,31

8,85%

86,39

503,95

237,70

1.386,57

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

882,62

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

62,08

362,16

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

64,04

373,55

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

5,17

30,18

131,29

765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

1,96

11,38

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,37

7,97

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,59

3,42

1,96

11,39

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.

3,92

22,77

PRISPEVKI SKUPAJ

372,91

2.175,23

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
pomeni
zavezanca
**DŠ
Minimalna
osnovadavčna
za prispevke številka
samozaposlenih
v letu 2018 znaša 60 % 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
* Povprečna
mesečna
bruto
plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.626,95 x 3,5 = 5.694,33 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.

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;

maj
2018možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2):
15 1.626,95 x
*** Najvišja

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

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 p
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Paketni računi za
MIKRO podjetja

DO 12
MESECEV
BREZPLAČNO

Znižajte si stroške poslovanja
Vodenje računa že od 3 EUR na mesec.
Preizkusite nas brezplačno!
Vaša zgodba. Vaša banka.
080 22 65
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www.sberbank.si
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