Poštnina plačana
pri pošti 1102 Ljubljana

glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic

leto VIII, štev. 11, november 2018

Cerknica

Logatec

Postojna

Vrhnika

Izvoljeni poslanci
v skupščino zbornice

Coworking in drugo
izobraževanje

Nova možnost
ugodnega
kreditiranja

Pogovor z županskimi
kandidati

kazalo
Stiki .............................................................................................. 2
Aktualno ............................................................................. 3
OOZ Cerknica............................................................4
OOZ Logatec ........................................................... 6
OOZ Postojna ......................................................... 8
OOZ Vrhnika ........................................................ 10
Napotila in sekcije .......................................12
Prispevki, dajatve ............................................14
Sporočila ........................................................................16

Krpanov glas

Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
spletna stran: http://www.oozc.si/
e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90
gsm: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednica: Andreja Sterle Podobnik
Sekretarka: Silva Šivec

predsednica
Andreja Sterle Podobnik

sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
spletna stran: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80
gsm: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00, sre 14.00 – 16.00
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
spletna stran: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40
gsm: (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
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica),
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: Teden logaške obrti in podjetništva se je sklenil
s promocijsko - družabno prireditvijo
na velikem zeenem vrtu zbornice.
Foto: Nesi Videos in Siniša Rančov

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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Aktualno

Slavnostna prireditev - Obrtnik leta

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo na slavnostni prireditvi v
četrtek, 6. decembra, ob 18. uri v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju podelila prestižni priznanji: Obrtnik leta 2018 in Podjetnik leta 2018,
razglasila Najstarejšo obrtnico/obrtnika ter že osemnajsti generaciji podelila mojstrske diplome.
Ne zamudite priložnosti za druženje z najuspešnejšimi obrtniki in podjetniki ter mojstri. Vljudno vas vabimo, da si za navedeni termin rezervirate čas.

Prijava tujih računov prek eDavkov

FURS obvešča, da lahko na zaprtem portalu eDavki zavezanec (pravna oseba, fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) oziroma njegova
pooblaščena oseba, odda Prijavo tujih računov (gl. pod »Ostale vloge,
DR-Račun«).
Zavezancem, ki so oziroma bodo odprli račun v tujini je s tem omogočena
(poleg prijave tujega računa v papirni obliki - na obrazcih DR-02, DR-03
oz. DR-04) tudi prijava (oziroma sprememba podatkov) o računu, odprtem
izven Republike Slovenije preko sistema eDavki.
V skladu z določbami Zakona o finančni upravi mora namreč vsaka oseba,
ki je subjekt vpisa v davčni register, v osmih dneh po nastanku spremembe
sporočiti finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni
register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (med temi podatki so tudi podatki o računih, odprtih izven Republike Slovenije).
Prijavi morajo biti priložene listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih zavezanec prijavlja (npr. scan pogodbe o odprtju bančnega računa, bančne
kartice, ipd.). V kolikor bodo za vpis v davčni register potrebne dodatne informacije (o podatkih, navedenih na obrazcu DR-Račun), bo finančni urad
pozval zavezanca, da predloži dodatna dokazila, ne glede na status obrazca
DR-Račun - Obdelan (uspešno).
Vir: FURS

Delo na praznične dni

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik je na blogu objavila podrobno napotilo
o razporejanju delavcev na delo na praznična dneva 31. 10. in 1. 11. Ker
Krpanov glas izide šele v prvih dneh novembra, naj tistim delodajalcem,
ki ga bodo sicer v elektronski obliki prejeli prej, svetujemo, da si preberejo
napotilo na omenjenem blogu.
Zelo poenostavljeno rečeno velja, da na ta dva praznična dneva na delo ne
smejo razporejati redno zaposlenih delavcev, če uporabljajo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine (KPDTS) in imajo trgovsko dejavnost registrirano kot glavno dejavnost ali imajo v pogodbi o zaposlitvi zapisano veljavnost
te kolektivne pogodbe.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
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vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Veselimo se jutra

Po malem je že čutiti bližajoči se konec
leta. Zbornice pripravljajo letna srečanja
članov, urejajo evidence prejemnikov
priznanj za desetletja dela in vztrajnosti, dobri možje trkajo na vrata, misli že
uhajajo proti novemu letu. Po dolgi, prijazni jeseni se sicer obetajo tudi vlažni
dnevi, a brez moče pač ne gre. Še dobro,
da je je kaj. Brez nje bi na suho piskali.
V treh zbornicah še tečejo temeljna
volilna opravila, vrhniška jih je že pred
meseci sklenila. Prav velike gneče za
najodgovornejše funkcije ni pričakovati. Predsedovanje zbornici in odločanje
v skupščinah terja zajetno mero angažiranja, če naj bodo naloge in dela opravljene, kot se spodobi. V današnjem
času še posebej, in zagotovo precej večjo kot tedaj, ko je bila zbornica z zakonom zapovedana organizacija. Zdi se, da
zori čas, ki terja znova opredeliti in oblikovati vizijo razvoja, da bi se nenehno
ne spotikali ob vprašanju, kaj pa imam
od zbornice? Kaj pa sem ji, razen članarine, dal? Sem se potrudil za njeno dobro ime, ugled, pozitiven imidž? Nisem
morda s tistimi, ki jim je obrtništvo in
podjetništvo napoti, sadil grenkih zelišč
na njen vrt in jim po tihem pritrjeval?
Za prvenstvo pa se bodo spopadli tudi
županski kandidati in tisti, ki želijo biti
občinski svetniki.
V državi je završalo ob razkritju predlaganih stopenj davka na nepremičnine. Tako
zelo, da je odneslo državno sekretarko,
poprej tudi finančno ministrico. Že odkar se je začelo govoriti o tem davku, je
veljalo, da ljudje ne bodo obdavčeni bolj,
kot so sedaj z nadomestilom za uporabo
stavbnih zemljišč. A zdaj se - vsaj napol
všečno - sliši, da naj bi s tem davkom država vendar dobila nekaj več, da bi potem
nekoč lahko razbremenila oz. zmanjšala
obdavčitev dela. Tako torej?
No, še en premik ure na zimski čas, v
naglici prižgana sveča na tem in onem
pokopališču, in že se pogled upira naprej. Kam? Vsak dan je nov, zjutraj poln
pričakovanj, zvečer že na straneh zgodovine. Ne tožimo nad večerom, veselimo
se jutra.
Urednik
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Obvestila OOZ Cerknica

Izvoljena skupščina 2018 – 2022

V ponedeljek, 15.10.2018 se je sestala volilna komisija
OOZ Cerknica v sestavi : Bojan Kraševec (predsednik),
Gregor Ažman (član), Jože Virant (član) ter ob prisotnosti
predsednice NO Berte Janež izvedla evidentiranje oddanih glasovnic ter izvedla štetje glasov.
Od 193 članom na pošto oddanih glasovnic se jih je vrnilo
77 (39,89%), od tega je bilo neveljavnih 9, kar pomeni, da
je člane skupščine izvolilo 68 (35,23 %) članov.
V skupščino za mandatno obdobje 2018 – 2022 so izvoljeni:
1 Cvetko Anton Gerbičeva 33, 1380 Cerknica
ELCA d.o.o. Cerknica
2 Drobnič
Podskrajnik 28, 1380 Cerknica
Zmago
ASPC DROBNIČ d.o.o.
3 Govednik
Fara 15, 1385 Nova vas
Klemen
Govednik elektrostoritve d.o.o.
Partizanska cesta 17, Cerknica
4 Gruden
Srečko
Gostilna Glaž'k, Srečko Gruden s.p.
5 Klančar Iztok Pod zidom 6, 1386 Stari trg
Zidarstvo, Iztok Klančar s.p.
6 Kos Miroslav Cesta 4. maja 11a, 1380 Cerknica
ABAKOS grafični studio d.o.o.
7 Kovač Mojca Ograde 46, 1386 Stari trg
ASSISTA, storitvene dejavnosti,
Mojca Kovač s.p.
8 Puntar Janez Cesta pod Slivnico 2, 1380 Cerknica
PUNTAR transport d.o.o.
9 Sterle Samo Gradišče 8, 1386 Stari trg
Samo TGM, storitve z gradbeno
mehanizacijo, Samo Sterle s.p.
10 Šega Matjaž Notranjska cesta 14, 1380 Cerknica
M&M d.o.o.- trgovina in gostinstvo
11 Turšič Franc Bezuljak 30, 1382 Begunje pri Cerknici
Tesarstvo-Krovstvo-Kleparstvo,
Franc Turšič s.p.
12 Zakrajšek
Nova vas 74, 1385 Nova vas
Milena
MIGO, prevozništvo, gradbene
storitve, Milena Zakrajšek s.p.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Odpiranje poslovnih priložnosti

Ena od osnovnih nalog SPOT točk je tudi izmenjava
dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti, tako znotraj Slovenije kot tudi čezmejno za potencialne podjetnike in mala in srednje-velika podjetja.
Rusija res ni takoj za mejo, vendar je navezovanje stikov s
predstavniki institucij katerekoli države, ki nudijo pomoč
pri vstopu na njihov trg, nadvse dobrodošla.
Tako je v Mariboru 9. oktobra v prostorih OOZ Maribor
potekalo srečanje s predstavniki rusko-slovenskega
poslovnega kluba, ki ima sedež v mestu Tolyatti v regiji
Samara in deluje s podporo SPIRIT Slovenija. V regiji so
razvite vse gospodarske panoge v ruski federaciji. Kot zanimivost – v tem mestu so včasih izdelovali vozila Lada.
Mesto je pobrateno s slovenskim Novim mestom.
Klub šteje 60 članov, med njimi je 23 slovenskih podjetij oz. podjetnikov ter 21 tujih podjetij. V klubu nudijo
pomoč pri organizaciji gospodarskih obiskov in delegacij,
posredujejo kontakte ruskih podjetij in institucij, informirajo o poslovnih priložnostih, nudijo pomoč pri pridobitvi
vizuma in podobno.
Klub vodi direktorica mag. Anastasia Putkina, ki je poleg podpredsednika kluba Vladimirja Putkina pozdravila
prisotne udeležence in predstavila regijo iz katere izhaja.
Kot je sama dejala v pogovoru, je klub odprt za pomoč in
sodelovanje ter vstop na ruski trg. Več si lahko preberete
na njihovi spletni strani: http://www.rsbslub.com, kjer so
navedeni tudi kontakti.

Hvala vsem, ki ste soglašali s kandidaturo, vsem za oddano volilno listo in čestitke izvoljenim.
V novembru bo nova skupščina imenovala in izvolila
predsednika zbornice in upravni odbor ter nadzorni odbor za naslednje mandatno obdobje.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Silva Šivec s direktorico in podpredsednikom Kluba RUS-SLO poslovnega kluba
Foto: zasebni arhiv
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Izdaja dovoljenj
za prodajo tobaka

Pripravlja Silva Šivec

REPUBLIKA SLOVENIJA

Srečanje treh generacij
V Ljubljani so se srečale tri generacije udeleženk programa Podjetnost je ženskega spola na temo »Nova
priložnost za uspeh«
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna Agencija SPIRIT Slovenija že nekaj let sofinancirata
projekt Podjetnost je ženskega spola, skozi katerega je
šlo šest generacij bodočih podjetnic (1500) iz cele Slovenije, tudi iz naše regije. Bodoče podjetnice, ki se vključijo
v stourno podjetniško usposabljanje, pridobijo osnovna
znanja in veščine ter ob zaključku tudi certifikat o zaključenem podjetniškem usposabljanju. Vključitev v brezplačno usposabljanje pa je tudi pogoj za pridobitev subvencije
Zavoda za zaposlovanje (5.000,00 eur).
Ker se akterji programa Podjetnost je ženskega spola
zavedajo pomena in odgovornosti, da se udeleženke tudi
pozneje srečujejo, podpirajo, izmenjujejo izkušnje, organizirajo tudi po koncu izobraževanja srečanja v ta namen,
da jim to omogočijo. Zadnje je potekalo 10. oktobra v
Orehovem gaju v Ljubljani. Dogodek je bil zasnovan kot
sejem, saj so se na stojnicah predstavljale podjetnice z raznovrstnimi izdelki in storitvami. Bogat program so sooblikovali imenitni moderatorji z gosti, kot je Petra Škarja,
Lucija Smolnikar, Maja Križar. Na okrogli mizi smo imeli možnost prisluhniti izbranim Evam«, ki so predstavile
svoje edinstvene samostojne poslovne poti.
Na srečanju je tudi SPOT na svoji stojnici predstavljal
svoje storitve. Svetovalke SPOT-a smo izmenjale svoje izkušnje po nekajmesečnem delu v tem projektu.

Temeljita priprava
na zaključek poslovnega leta
Mesec ali dva pred zaključkom leta je še čas, da osvežimo
znanje in razmislimo o »optimizacijskih« korakih s katerimi bomo poslovanje spravili v pričakovane okvire.
Na SPOT PNR smo za to v našo sredino povabili gospo
Jasmino Malnar Molek, davčno svetovalko OZS, z dolgim
stažem dela in izkušenj s področja financ, računovodstva
in davkov.
Vabljeni, da se udeležite seminarja, ki bo v sredo, 14.
novembra 2018 s pričetkom ob 10.00h v Krpanovem
domu v Pivki, Prečna ulica 1.
Seminar je brezplačen. Zaradi organizacije prosimo za
vašo prijavo do 12.11.2018.
Celotno vabilo je objavljeno na strani 8, OOZ Postojna.
november 2018

Vlogo za pridobitev dovoljenja je možno oddati samo
elektronsko prek portala e-VEM (SPOT). Rok za oddajo
je 11. november. Predhodno je potrebno pooblastiti osebo, ki bo vlogo oddala (na OOZ Cerknica). Dovoljenje
izda Ministrstvo za zdravje in velja pet let od dneva izdaje z možnostjo podaljšanja za pet let.
Ob oddaji vloge je za dovoljenje za posamezno poslovno enoto treba plačati upravno takso v višini 18,10
EUR. Pri oddaji vlog se zatika, kot je običajno pri vseh
novotarijah »na vrat na nos.«. Gospa Vlasta Markoja iz
OZS je na pristojno ministrstvo naslovila dopis za urgentno rešitev tehničnih nepravilnosti in vsebinskih
vprašanj, na katere, vsaj upamo, bomo do izida časopisa
že prejeli odgovore.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Javno nastopanje in komunikacija
V Krpanovem domu v Pivki je 25. oktobra potekal trening komunikacije, ki sta ga izvedla izkušena izvajalca
Anja Hlača Ferjančič in mag. Martin Lisec.
Anja Hlača Ferjančič je novinarka in radijska voditeljica,
ki je kar petkrat kot poročevalka spremljala olimpijske igre
in je četrtkovo srečanje obogatila z bogatimi izkušnjami
skozi desetletno vodenje delavnic in predavanj s področja
javnega nastopanja, retorike, odnosov z mediji ter vodenjem vaj za študente novinarstva.
Delo mag. Martina Lisca temelji na dolgoletnem praktičnem delu z ljudmi. Cenjen in iskan je kot terapevt, predavatelj ter osebni svetovalec. Na treningu je navdušil s svojim sproščenim, enostavnim in dobrodušnim pristopom.
Udeleženci treninga so spoznavali osnove komunikacije
in javnega nastopanja, priprave na javni nastop, pomembnost prvega vtisa in sporočilnost neverbalne komunikacije, vzroke in razloge za tremo ter njeno premagovanje,
razvijali so osebni govorni slog, spoznavali načine improvizacije v javnem nastopanju in se pri tem tudi zabavali.
V nadaljevanju so izvedli in analizirali lastne nastope ter
evalvirali vsebino treninga.

Udeleženci treninga s predavateljema.

Foto S. Š.
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Ob napovedi delavnice o sodobni registraciji in evidenci delovnega
časa, se je urednik pogovarjal z Branetom Orešnikom, soustanoviteljem podjetja Prolog iz Logatca.
G. Orešnik, na delavnici boste govorili o programskem
orodju, ki ga razvija vaše podjetje. Kaj zagotavlja?
Zagotavlja celovito rešitev za izpolnjevanje zakonske obveznosti delodajalcev o evidentiranju delovnega časa zaposlenih. Ustreza tako s pravnega gledišča kot z gledišča
GDPR, predvsem pa je lahko dragocen pripomoček delodajalcem.
Gre za novost v vaši ponudbi? Zakaj sploh evidentiranje prisotnosti na delu?
Že pred 20 leti smo razvili program Portir, pred tremi leti
smo ga povsem prenovili. Prilagodili smo ga novim, sodobnim možnostim razvojnih orodij in interneta ter razmahu pametnih telefonov. Poimenovali smo ga e-Portir.
Prilagodili smo ga zahtevam naročnikov, ki se vse bolj zavedajo pomena sprotno dostopnih podatkov, pa tudi glob
zaradi nespoštovanje teh predpisov. Nadgrajeni program
omogoča več načinov zajemanja podatkov in njihovo neposredno uporabo za spremljanje prisotnosti, učinkovitosti opravljenega dela in obračunavanje plač. Pri voznikih se lahko istočasno spremljajo prevoženi kilometri, v
proizvodnji se spremljajo posamezne faze proizvodnega
procesa …
Kako se podatki zajemajo in kaj z njimi uporabnik
pridobi?
Načinov je več, prek registrirnega terminala z obeskom ali
kartico, prstnim odtisom, prepoznavo obraza, prek NFC
nalepke z uporabo telefona, ali prek računalnika.
Na voljo so najrazličnejše analize in preglednice: sprotni
pregled izrabljenega dopusta, viški in manki ur, bolniške
... Možnosti je lahko toliko, kot jih naročniki potrebujejo.
Kaj mora delodajalec storiti, da evidentiranje delovnega časa ne bi pomenilo zgolj formalnega izpolnje6

Obvestila OOZ Logatec
vanja (administrativne) obveznosti? Ste delodajalcu
pri tem v pomoč?
Delodajalec postavlja pravila in določa sankcije za kršenje
teh pravil. Sprejme akt, s katerim jih določi. Pri oblikovanju mu naše podjetje z bogatimi izkušnjami s tega področja pomaga, če to želi. Našo programsko rešitev smo
prilagodili uporabi v trgovini, pa tudi v drugih državah.
Program še razvijate?
Ves čas! Sledimo željam in zahtevam podjetij. Dodajamo
možnost kreiranja urnikov, kadrovskih evidenc (npr. potek veljavnosti preskusa iz varstva pri delu in požarnega
varstva) ter t. im. ''job control'' - povezava prisotnosti z
delovnim procesom in učinkovitostjo, sledljivostjo vgrajenih materialov itn. Program je cenovno dostopen, pa tudi
preverjen v dolgoletni praksi. Ves čas smo uporabnikom
na voljo za prilagoditve njihovim potrebam.
Mnoge rešitve torej, ki se lahko navežejo na preprosto evidenco delovnega časa. G. Orešnik, hvala za pogovor.

Jubilanti 2018

Zbornica bo tudi letos članom podelila priznanja za dolgoletno opravljanje dejavnosti. Priznanja podeljuje samostojnim podjetnikom in podjetjem za čas, ko so vpisani v
poslovni register. V evidencah lahko nastanejo odstopanja zaradi preimenovanj, prehodov iz ene v drugo organizacijsko obliko, sprememb nosilcev dejavnosti ... Zato
vljudno prosimo, preglejte spodnji seznam in nam sporočite morebitne nedoslednosti, pomanjkljivosti seznama ali
napake, da evidenco uskladimo tako, da bo zajemala vse
relevantne podatke.
10 let: Divna Bursać s.p. – čistilni servis; Gregor Čuk s.p.
– mizarstvo; Matjaž Kolar s.p. – kovinarstvo; Roman Mivšek s.p. – zaključna gradbena dela; SOGAL
d.o.o.
20 let: AG mal d.o.o.; PEPI JAKA d.o.o.; Marijan Pivk
s.p. – pleskarstvo; Karel Poredoš s.p. – avtoprevozništvo; TFS d.o.o.; Matjaž Trpin s.p.; Milan Žibert
s.p. – prevozi
25 let: Bojan Mihevc s.p. – servis oljnih gorilcev; NATURA KERN d.o.o.; ROSSANA d.o.o.; Bojan Skvarča s.p. – prevozi
30 let: Maruša Loštrek Bizjak s.p. – okrepčevalnica in
prenočišča; Peter Oblak s.p. – kamnoseštvo
35 let: Mihael Ambrožič – avtoprevozništvo

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si
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Koda 95 za 2019
Pripravlja Dejan Šraml

Coworking:
Podjetniške priložnosti & mladi

Logaška zbornica daje pomemben poudarek tudi mladim
in potencialnim podjetnikom in podjetnicam ter izmenjavi
idej in izkušenj. Imeti znanje je pomembna vrlina, znanje
deliti z drugimi pa je v današnjem svetu vrednota. Zato
pripravljamo številne seminarje, predavanja in delavnice s
področja posameznih strok, podjetniških veščin ter poslovanja in podjetniškega delovanja.
Eno takšnih pripravljajo v torek, 20. 11. 2018, ob 17.00 na
sedežu zbornice (Tržaška c. 11, Logatec) z naslovom Od
podjetniške ideje do podjetniške priložnosti in jo bo
vodil redni profesor podjetništva dr. Mitja Ruzzier.
V drugem delu tega predavanja pa bo čas za sproščen klepet - okrogla miza z mladimi podjetniki, ki so se na pot
podjetništva odpravili v zadnjem obdobju.
Več na ooz-logatec.si

Vabljeni na prednovoletno
srečanje!

Tradicionalno prednovoletno srečanje OOZ Logatec bo
letos v Lescah na Gorenjskem, ob naravnem jezeru Kampa Šobec. Gostila nas bo moderna restavracija, zgrajena v
tipičnem gorenjskem slogu, narejena iz lesa, skozi velika
okna pa se razprostira pogled na neokrnjeno naravo in
jezero. Pogled na vršace Julijskih Alp in Karavank, ki se
zrcalijo v kristalno čistih vodah Save Dolinke in naravnega
jezera Šobec je prava paša za oči. Dobra družba, prijetna
glasba in okusna domača hrana iz lokalnih sestavin bodo
obarvali sobotni večer, 1. decembra 2018. Vljudno vabljeni člani in upokojeni člani ter vaši spremljevalci! Za
plesno glasbo bo skrbel blejski ansambel Trio Muska.
Prispevek na udeleženca je 25 evrov. Pijačo plača vsak
sam. Plačilo prispevka izključno na TRR OOZ Logatec.
Avtobus iz Rovt in Hotedršice bo odpeljal ob 17.30, spred
Krpana v Logatcu pa ob 18.00. Vstopiti bo mogoče tudi
na Kalcah, v Gornjem Logatcu (hotenjski avtobus) in v
Zajelah in pri Smétarju (rovtarski). Na telefonski številki
051 651 538 bomo dosegljivi ves čas tudi v soboto.

Dobri možje trkajo na vrata

Zbornica bo tudi letos poskrbela za obisk Miklavža, Božička in dedka Mraza pri otrocih podjetnikov, obrtnikov
in pri njih zaposlenih delavcev. Prireditev z zabavno predstavo in obdaritvijo bo v Narodnem domu v Logatcu v
četrtek, 13. 12. ob 17.30.
Zaradi organizacije in priprave daril so potrebne vnaprejšnje prijave. Ob prijavi navedete: ime in priimek
november 2018

Redno usposabljanje voznikov po predpisanem programu za leto 2019, t.i. »koda EU 95« bo na OOZ Logatec
v soboto, 22. 12. 2018, ob 7. uri zjutraj. Število mest je
omejeno, zato pohitite s prijavo in že v letošnjem letu
opravite obveznost za leto 2019.
Kotizacija: 35 evrov za člane OZS in njihove zaposlene;
za zunanje pa 50 evrov. Prijavnica je objavljena na spletni
strani ooz-logatec.si. Lahko jo tudi osebno izpolnite na
zbornici, kjer vam uredijo vse potrebno za prijavo. Zato
jo obiščite. Vnaprejšnja prijava je obvezna.
REPUBLIKA SLOVENIJA

Pomen trženja
in blagovnih znamk

Zbornica v okviru projekta SPOT Svetovanja Osrednjeslovenske regije organizira 10-urno intenzivno podjetniško-marketinško usposabljanje »Pomen trženja in
blagovnih znamk«. Izvedeno bo v dveh delih, in sicer
v četrtek, 8. 11. ter torek, 13. 11., obakrat od 16.30 do
20.00. Moči globalno uspešnih blagovnih znamk ne gre
pripisati zgolj naključju in sreči, temveč sistematičnemu
in trdemu delu, od njihove pr(a)ve ideje, razvoja, uvajanja
pa vse do nenehnega vzdrževanja edinstvenih odnosov s
ciljnimi porabniki.
Predstavljeno bo razumevanje trženja v sodobnih podjetjih, kaj je blagovna znamka in zakaj je pomembna.
Seminar bo vodila prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier z
Ekonomske fakultete.
Obvezne vnaprejšnje prijave na: info@ooz-logatec.si.
otroka, 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 Logatec št. IBAN SI56 0202 5001 4966 622 (NLB). Namen:
Obdarovanje otrok. Koda namena: OTHR. Naslov: OOZ
Logatec, Tržaška c. 11, Logatec. Kotizacija zajema strošek
darila in del stroškov organizacije dogodka, razliko pa pokrije OOZ Logatec.
Prijave sprejemamo do 22. 11. na 051 651 538, info@
ooz-logatec.si.

Drugi dogodki OOZ Logatec

Seminar: Obdavčitev plač in drugih dohodkov ter optimizacija plačnih modelov | 6. november, ob 9.00
Delavnice: Prepoznavanje in obvladovanje stresa | srede,
od 7. do 28. novembra
Seminar: Pomen trženja in blagovnih znamk pri poslovanju podjetij v konkurenčnem okolju | 8. in 13. november
Tečaj prve pomoči za delovne organizacije | 27. november ob 8.00
Več na: ooz-logatec.si, info@ooz-logatec.si, 051 651 538.
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Krpanov glas
Jubilanti v letu 2018

Članom, ki ste - ali - boste v letošnjem letu dopolnili 20,
25, 30, 35 ali 40 let dela v obrti in članom, ki so se v letošnjem letu upokojili, bomo na prednovoletnem srečanju
podelili jubilejna priznanja.
Jubilante prosimo, da spodnji seznam pregledate in nam
najpozneje do 10. 11. 2018 sporočite, če ste v letošnjem
letu jubilant in se na seznamu ne najdete ali morda niste v
pravi skupini. Pokličite nas na tel. 05/ 726 17 20 ali nam
pišite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si.
Vse člane, ki se upokojijo, pa prosimo, da nas o tem
obvestijo, da jih uvrstimo na seznam upokojenih obrtnikov pri OOZ Postojna in jim podelimo jubilejno priznanje ob upokojitvi
Jubilanti – 20 let
1. AVTOROSI, trgovina in storitve d.o.o. – Turk Simon
2. Furlan Albin s.p. – vzdrževanje kovinskih konstrukcij
3. Jelović Petar s.p. – avtoprevozništvo
4. Mislej Miran s.p. – avtoprevozništvo
5. Srebovt Danijel s.p. – avtoprevozništvo
6. Sušelj Marko s.p. – kovinostrugarstvo
7. Špilar Stanko s.p. – avtoprevozništvo
8. Urbančič Ivan s.p. – avtoprevozništvo
Jubilanti – 25 let
1. Ambrožič Vesna s.p. – frizerski salon
2. Gruden Jožef s.p. – gradbena dela
3. Klemen Dušan s.p. – elektroinštalatersvo
4. Marušič Igor s.p. – avtoprevozništvo
5. Mlakar Peter s.p. – avtoelektrika
6. Morel Marko s.p. – avtoprevozništvo in predelava lesa
Jubilanti – 30 let
1. Požar Marko s.p. – avtoprevozništvo
2. Ukmar Bojan s.p. – avtoprevozništvo
3. Vidrih Ivan s.p. – pleskarstvo

Obvestila OOZ Postojna
REPUBLIKA SLOVENIJA

VA B I L O
na brezplačno izobraževanje
TEMELJITA PRIPRAVA NA ZAKLJUČEK LETA
v sredo, 14. novembra 2018 s pričetkom ob 10.00 uri
v Krpanovem domu v Pivki, Prečna ulica 1.
Program:
1. Zakonske obveze ob zaključku poslovnega leta
2. Optimizacija po korakih
3. Inventura (priprava, izvedba, uskladitev)
4. Razlika v računovodski in davčni obravnavi
• Popravki in odpisi terjatev
• Oblikovanje rezervacij
- Kratkoročne časovne razmejitve
- Poslovanje s povezanimi osebami
- Prevrednotenja
- Davčne olajšave
Seminar bo vodila Jasmina Malnar Molek svetovalka v SC
OZS. Predavateljica z več kot 25 leti delovnih izkušenj s
področja financ, računovodstva in davkov, ki bo odgovarjala tudi na zastavljena vprašanja slušateljev ter poskušala
odpraviti morebitne dileme, ki jih bodo imeli slušatelji z
obravnavano tematiko.
Gradivo: Power Point prezentacija
Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem izobraževanju potrdite na alenka.volk@ozs.si ali 05/71 00 360 ali
031/641 311, najpozneje do 12.11.2018.
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Popravek

V prispevku »Volitve v skupščino OOZ Postojna –
mandatno obdobje 2018-2022«, objavljenem v oktobrski številki KG 2018 je v 9. vrstici napačno zapisano
»obdobje 2014-2018«. Zapis se pravilno glasi »obdobje
2018-2022«.
Za anahronizem se opravičujemo.
Uredništvo
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Napoved izobraževanj v 2019
• Davčni obračun za leto 2018,
v četrtek, 7. februarja 2019
• Usposabljanje voznikov po programu za leto
2019 (koda 95), v soboto, 13. aprila 2019.
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Pripravlja Irena Dolgan

Vabilo na volitve
OOZ Postojna

Vabimo vas, da se udeležite volitev v skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna za mandatno obdobje 2018–2022.
Volitve bodo v četrtek, 22. novembra 2018 na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna, v
Postojni, Jenkova 1.
Volišče bo odprto od 8. do 17. ure.
Volili boste predstavnike, ki bodo zastopali vaše interese, zato vas vljudno prosimo, da se volitev udeležite
v čim večjem številu.
Predsednik OOZ Postojna, Janez Marinčič, l.r.

Vabilo na prednovoletno
srečanje

Vse članice in člane zbornice, pri njih zaposlene delavce, upokojene obrtnike ter njihove zakonce vabimo, da
se udeležijo prednovoletnega srečanja, ki bo v petek,
30. novembra 2018 ob 18. uri v Krpanovem domu v
Pivki.
Na prireditvi bodo nastopili člani Kulturnega društva
Grgar s komedijo Zidarja, nato bo sledila še podelitev
jubilejnih priznanj. Po podelitvi jubilejnih priznanj nas
bo v avli ob dobri hrani in pijači zabaval Ansambel
Strel. Udeležba na prireditvi je brezplačna. Prijave
sprejemamo na zbornici do vključno torka, 27. novembra 2018.
Lepo vabljeni!

RAZPIS
ZA DODELITEV KREDITOV ZA POSPEŠEVANJE
RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO
OOZ Postojna in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Poslovna enota v Postojni, razpisujeta kredit za člane Območne obrtno - podjetniške zbornice Postojna.
Razpoložljiva sredstva znašajo 200.000,00 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno - podjetniške zbornice Postojna za:
- financiranje tekočega poslovanja,
- nabavo osnovnih sredstev.
Krediti se bodo odobravali pod naslednjimi pogoji:
Posojilo se obrestuje po 0,00 % letni obrestni meri (skupna
obrestna mera znaša 2,00 % letno, OOZ Postojna subvennovember 2018

cionira 2,00%), odplačuje se do največ 36 mesecev, višina
posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet,
kreditne sposobnosti, in ne sme presegati 20.000 EUR.
Zavarovanje: vse oblike, ki za banko predstavljajo zadostno jamstvo za vračilo kredita (pri zavarovalnici, s poroštvom, zastavo – hipoteko in drugo).
Priloge k vlogi:
- izjava o članstvu v OOZ Postojna za čas odplačevanja
posojila,
- sklep OOZ Postojna o izpolnjevanju pogojev,
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo
poslovno leto, medletni podatki in
- potrdilo o plačanih davkih.
Obdelava zahtevka znaša 1,00% od zneska kredita,
ki se plača ob odobritvi, stroški vodenja kredita pa
7,00 EUR/mesečno.
Vloge za kredit so na voljo na OOZ Postojna do porabe
sredstev.
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Iz dela organov zbornice

Na svoji redni seji v oktobru je UO OOZ Vrhnika razpravljal o pripravah na srečanje s kandidati za župane vseh
treh občin (v nadaljevanju glasila je članek o samem srečanju), seznanil se je z vlogami za subvencije po razpisu Občine Vrhnika, pregledal sezname jubilantov v letu 2018, ki
bodo prejeli priznanje in plaketo na decembrski prireditvi v CD na Vrhniki, potrdil izbor gledališke predstave za
to priložnost (Čaj za dve), obravnaval vlogo oz. predlog
enega od najemnikov prostorov na Zbornici, da bi uredili dostop za gibalno ovirane osebe, potrdil destinacijo in
termin spomladanskega izleta (Istanbul, 11. aprila 2019).
Člani UO so se še dogovorili, da se udeležijo prireditve
6. decembra na Brdu pri Kranju, na kateri bodo podeljeni
nazivi Obrtnik- in Podjetnik leta, Najstarejši obrtnik leta,
pa tudi mojstrske diplome.

Prednovoletno srečanje
in jubilanti – 15. decembra 2018

Leto se hitro obrne in ponovno vas vabimo na prednovoletno srečanje aktivnih in upokojenih članov naše
zbornice. Dogodek bo v soboto, 15. decembra 2018, v
Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. Začnemo
ob 18. uri s podelitvijo listin in plaket za delovne jubileje oz. članstvo v naši zbornici, nadaljujemo z gledališko
predstavo – Partljičevo komedijo ČAJ ZA DVE; odigral
jo bo Dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež. Večer
bomo zaključili z druženjem v Mali dvorani kulturnega
hrama ob prigrizku in kozarcu pijače.
Za prireditev boste prejeli še posebna vabila, v katerih bo
navedeno, od kdaj naprej lahko na OOZ Vrhnika dvignete
vstopnice za prireditev. Veljal bo sedežni red. Na prireditev se že lahko prijavite po tel., mailu ali osebno na zbornici in rezervirate mesta v dvorani.
Sobotni večer v decembru si že danes rezervirajte in se
udeležite napovedanega dogodka. Vljudno vabljeni.
Jubilanti in prejemniki listin in plaket na letošnjem
srečanju so naslednji:
listino in bronasto plaketo za 10 let prejmejo: Baruca
Dorjano s.p., Čuden Matej s.p., Jenko Tomaž s.p., Lavrič
Klemen s.p., Mizarstvo Nagode d.o.o., Nadlišek Peter s.p.,
Perko Marko s.p., SVK, servis vozil d.o.o., Tomšič Anton
s.p., Trček Janez s.p., Troha Adam s.p.;
listino in srebrno plaketo za 20 let prejmejo: Iskra Jernej s.p., Jesenko Roman s.p., Kačič Sebastjan s.p., Kuclar
Stanislav, Pišek Tomaž s.p., Rijavec Gregor s.p., Srbljan
Roman s.p.,Turšič Klemen s.p., Vrhovec Ivan s.p.;
listino in zlato plaketo za 30 let prejmejo: Bergant Franc
s.p., Elektro Medič d.o.o. - Marko Medič, IT 100 d.o.o., TIS-trade d.o.o. – Igor Sajovic, Zupančič Karmen s.p.;
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Obvestila OOZ Vrhnika
listino in platinasto plaketo za 40 let prejme: Vargalant
original d.o.o. – Oto Prebil
Jubilanti boste dobili še posebno obvestilo o svojem jubileju. V kolikor ste jubilant tudi vi in vas ni na seznamu,
nam to sporočite do 15. novembra, da pregledamo arhivske evidence in obrtni register ter uskladimo podatke in
vas uvrstimo na seznam prejemnikov listine in plakete za
delovni jubilej. Sporočite nam tudi, če se z napisanim ne
strinjate, da uskladimo podatke.

Srečanje s kandidati za župane
Povabilu vodstva zbornice na srečanje kandidatov za župane s člani zbornice so se odzvali skoraj vsi, ki so oddali
svoje kandidature za župana. Iz fotografije je razvidno, da
manjkata Domen Cukjati za Log- Dragomer, ki je svojo
odsotnost opravičil in Igor Trček za Borovnico.
Kandidatom smo vnaprej poslali po dve vprašanji.
Zanimive odgovore preberite na spletnih straneh zbornice.

Foto: A. C.

Krpanov glas

Kandidati za župane med predstavitvijo na vrhniški zbornici (z leve):
Bojan Čebela - Borovnica, Viktor Sladič - Vrhnika, Tadej Trček in
Miran Stanovnik - Log-Dragomer, Peter Gabrovšek - Vrhnika, Marko
Kupljen in Matjaž Ocepek - Borovnica ter Daniel Cukjati - Vrhnika.

Spomladanski izlet – Carigrad,
11. - 14. april 2019

Za pomlad 2019 je UO zbornice potrdil program izleta.
Gremo za 4 dni, v Carigrad – mesto dveh celin.
Program vključuje prevoz do letališča, povratni letalski prevoz s toplim obrokom, križarjenje po Bosporju, zgodnjo
večerjo, ogled starega dela mesta, Hagie Sofije, Tokapi,
Cisterno, večerjo v turški restavraciji s folkloro in plesalkami, Kapali čaršijo, sprehod po Taksimu – novi del mesta, možno z metrojem pod Bosporjem v Azijo, večerjo v
hotelu, sprehod do razgledišča Camlica Hill, z gondolo na
Pierre Loti, avtobusne prevoze, prenočevanja v 2-posteljnih sobah (hotel 4* Grand Washington ali Ramada Istanbul
Grand Bazzar), organizacijo in vodenje potovanja.
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Varstvo pri delu – 16. novembra

Pripravlja Adela Cankar

Cena je 599 € ob prijavi do 30 oseb, 615 ob prijavi do 25
oseb oz. 594 ob prijavi do 35 oseb.
Za potovanje v Turčijo boste potrebovali potni list, veljaven vsaj še 3 mesec od datuma obiska.
Zaradi rezervacije letalskih kart prosimo za prijave do
5. decembra 2018 sicer vam ne bomo mogli zagotoviti
prostora na letalu. Povpraševanje po destinaciji Carigrad je
namreč zelo veliko in se karte prodajajo kot vroče žemljice.

Dan za delodajalce
– 8. novembra ob 12. uri
Ne zamudite priložnosti, da se seznanite z delom Zavoda
RS za zaposlovanje. Srečanje s predstavniki Zavoda bomo
organizirali v četrtek, 8. novembra z začetkom ob 12. uri.
Vabljeni delodajalci, ki iščete nove kadre, delodajalci, ki
potrebujete informacije o zaposlitvenih možnostih tujcev,
o delovanju pisarne za delodajalce pri Zavodu…
Vsebina srečanja: trenutno stanje trga dela, delo Pisarne
za delodajalce, aktualni programi Aktivne politike zaposlovanja.
Prijave na srečanje na tel.: 755 77 40, 051 619 215 ali na
e-naslov: adela.cankar@ozs.si

Novoletna prireditev za otroke
– sobota, 15. decembra
Ste že prijavili otroke na novoletno
prireditev in obdaritev?
Letošnji obisk dedka Mraza bo v soboto, 15. decembra dopoldne.
Starši oz. delodajalci, ki želite, da
se otroci srečajo z Dedkom Mrazom boste prispevali za
posamezno darilo 25 €, za vse ostalo bomo poskrbeli na
Zbornici (prostor, animacijo, izbor daril…) Letos pride
ponovno na obisk Jole Cole s svojimi čarovniškimi spretnostmi in prijazen Dedek Mraz s košem daril.
Prijave za prireditev pričakujemo najkasneje do srede, 14.
novembra 2018, da bomo lahko pri dobavitelju pravočasno naročili primerne igrače oz. darila. Otroci do vključno
6. leta starosti bodo prejeli darilo (skupine so naslednje: do
1 leta, 1 – 2 leti, 3 – 4 leta in 5 – 6 let), starejši otroci (od 7 10 let) bodo prejeli darilni bon, ki ga bo mogoče unovčiti v
trgovinah Kocka (igrače, vse za šolo…), Blago mix (igrače,
oblačila…), Molek servis (vse za šolo, računalništvo…).
Ob prijavi navedite ime, priimek ter starost otroka, da ga
bomo uvrstili v pravo skupino.
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Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega
varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 16. 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 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 organizirali tudi v decembru 2018.

Ponovno delavnice
za delo z glino – novembra 2018

V novembru ponovno začenjamo z delavnicami za delo
z glino. Vabljeni novi tečajniki in tudi lanski obiskovalci delavnic.
Glina je naravni material, ki kar vabi k gnetenju, oblikovanju….
Suzana Buček Rožmanc (Trgovina Levček) bo delavnice
za oblikovanje gline vodila v prostorih OOZ Vrhnika.
Prva delavnica se začne v torek, 13. novembra ob 17.
uri, za nadaljnje termine delavnic se boste udeleženci
dogovorili z mentorico glede na vaš čas in razpoložljivost prostorov na zbornici.
Na delavnici boste spoznali material in z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, lepljenjem ali odtiskovanjem izdelali
kakšen uporaben ali okrasni predmet. Zaželeno, da na
delavnico prinesete valjar in kakšne modelčke za odtiskovanje na glino.
Participacija udeleženca je 15 €/srečanje + DDV oz.
20 €/srečanje + DDV za zunanje udeležence.
Prijave sprejemamo na zbornici: 01 755 77 40, 051 619 215
ali adela.cankar@ozs.si

Sekcije

Srečanje kovinarjev,
17. in 18. novembra v Zrečah – več na strani 13
Srečanje fotografov,
17. in 18. novembra v Bohinju – več na strani 13
Srečanje frizerjev in kozmetikov,
17. in 18. novembra v Portorožu – več na strani 13.
Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si
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Izobraževanja na OZS
- Strokovna delavnica z Branko Urbanija: VPLIV BARV
NA POSLOVANJE PODJETJA - Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica 9.11.2018, 9:00 - 12:15
- Redno usposabljanje voznikov, program 2016 - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška
cesta 69, Ljubljana - 10.11.2018, 7:00 - 13:00
- Redno usposabljanje voznikov, program 2017 - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška
cesta 69, Ljubljana - 11.11.2018, 7:00 - 13:00
- Priprava ponudbe po ZJN-3, z aktualno prakso
DKOM - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, Velika dvorana OZS - 14.11.2018, 13:00
– 16:00
- Odpoved pogodbe o zaposlitvi in drugi načini prenehanja delovnega razmerja - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, učilnica - 15.11.2018,
9:00 - 11:15
- Usposabljanje serviserjev hladilnih naprav - november 2018 - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška
71, Ljubljana - 16.11.2018, 9:00 - 17.11.2018, 15:00
- Redno usposabljanje voznikov, program 2018 - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška
cesta 69, Ljubljana - 17.11.2018, 7:00 - 13:00
- NPK Vodja projekta 20.11.2018 - Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, mala sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana - 20.11.2018, 16:00 - 27.11.
- 20 URNA OZS-jeva ŠOLA DOHODNINE: Na
hiter način se seznanite s praktičnimi znanji s področja dohodnine - 3 srečanja - Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica - 21.11.2018,
9:00 - 23.11.2018, 13:30
- DDV pri storitvah - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica - 28.11.2018, 9:00 12:15

Mozaik podjetnih – razširitev
kroga uporabnikov
Do ugodnosti lahko sedaj dostopa tudi vaša »poslovna družina« Poslovni kartici tisočerih ugodnosti Mozaik podjetnih
se je pridružila še osebna kartica Mozaik podjetnih Diners
club. Osebna kartica je kartica za fizične osebe in je namenjena vašim ožjim družinskim članom in zaposlenim.
Z novo kartico so tudi njim postale dosegljive ugodnosti
Mozaika podjetnih tako za osebne kartice kakor tudi
Dinersove ugodnosti.
Novosti preberite na straneh OZS.
12

Napotila in sekcije
Predlog dveh zakonskih novel

Vlada je na 3. redni seji 4. 10. 2018 potrdila predlog novel
dveh zakonov, s katerima se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki smo jih dolžni prenesti do
konca letošnjega leta.
Predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost
uvaja poenostavitve obveznosti plačevanja DDV ter izdajanja računov pri opravljanju telekomunikacijskih storitev,
storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo končnim potrošnikom v drugih državah
članicah. Predlog novele zakona v delu, ki se nanaša na
obravnavo kuponov, vsebuje določbe, s katerimi se zagotavlja enotna DDV obravnava vseh vrst kuponov v vseh
državah članicah.
Predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo
2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja
davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega
trga, v delu, ki se nanaša na splošno pravilo proti zlorabam in pravilo glede nadzorovanih tujih družb.

Napoved razpisov, nepovratna
sredstva

Do konca leta nas na področju nepovratnih sredstev čakajo še internacionalizacija, investicije v lesarstvu in kmetijstvu, raziskovalno razvojni projekti z investicijami, mednarodna razvojna sodelovanja in še več.
Vedno pomembnejši so projekti, hkrati pa je pri večini
razpisov pomembno tudi obstoječe poslovanje podjetij.
Ko razmišljate o nepovratnih sredstvih je tako vedno potrebno najprej preveriti osnovne pogoje ter nato izračunati točke ter s tem oceniti, če je prijava na razpis smiselna.
Prihajajoči razpisi po področjih:
Lesarstvo
Decembra je napovedan razpis za razvojne in investicijske
projekte v lesarstvu. Torej za podjetja, ki bodo nepovratna
sredstva do višine 0,5 mio € namenila za nakup strojev,
programske opreme, izplačilo plač novo zaposlenih ali
plačilo zunanjih izvajalcev. Subvencija bo od 25 % – 45 %,
odvisna od velikosti podjetja, vendar samo za mala in srednje velika podjetja (MSP).
Na področju lesarstva bo objavljen razpis tudi za prvo
predelavo lesa, in sicer za investicije v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. Subvencija bo predvideno do 40 % in 0,5 mio €.
Razvoj
Še vedno je odprt razpis za razvoj novih ali bistveno izboljšanih produktov/storitev/procesov, kjer lahko za inovativnovember 2018
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ne projekte, ki imajo širše učinke in tržni potencial pridobite
do 45 % sofinanciranja plač zaposlenih oziroma od 0,1 do
0,5 mio €. Projekti morajo biti v povezavi s Strategijo pametne specializacije oz. posameznim prioritetnim programskim področjem. Rok za oddajo je september 2019.
Investicije na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije
Konec leta bo objavljen razpis za investicije na področju
UVE in OVE, kjer bodo lahko podjetja pridobila do 20 %
nepovratnih sredstev in brezobrestne kredite. Višina nepovratnih sredstev naj bi bila odvisna od velikosti podjetja
in od višine energetskih prihrankov, ki jih bodo podjetja
dosegla. Če načrtujete investicije v zamenjavo izolacije,
razsvetljave, ogrevalne naprave in podobno, se boste lahko prijavili na omenjen razpis.
Vir Tiko Pro d.o.o., več na: www.tiko-pro.si

SEKCIJE
Fotografi
OZS organizira Strokovno srečanje fotografov, ki bo
17. in 18. novembra 2018 v Hotelu Jezero ****, Ribčev
Laz 51, 4265 Bohinjsko jezero. Tokratno srečanje bo potekalo pod naslovom: INSPIRACIJA, kako prebuditi v
udeležencih lakoto po fotografiranju, da dejansko uživajo
v tem kar delajo, da ni fotografiranje le služba.
Na srečanju bo sodeloval in mentoriral udeležence Samo
Rovan, ki je svetovno priznan poročni fotograf, saj je po
izboru ameriškega združenja poročnih fotoreporterjev
postal poročni fotograf leta 2015.
Kotizacija za seminar: Za nečlane je cena 89 € (ddv je
vključen).
Za člane sekcije razliko v kotizaciji plača strokovna sekcija
fotografov, zato je za člane sekcije fotografov in njihove
zaposlene cena seminarja je 18 € (ddv je vključen), kjer je
zajeta bife večerja, pri večerji je vključena tudi neomejena
točena pijača (vino, pivo, sok, voda).
Prijavo za strokovni del seminarja za sekcijo posredujte Adrijani Poljanšek preko e-pošte E: adrijana.poljansek@ozs.si dodatne informacije: 01/58 30 826.
Za rezervacije v Hotelu Jezero****, Ribčev Laz 51,
4265 Bohinjsko jezero javite s sklicem strokovno srečanje
fotografov na e-pošto: info@hotel-jezero.si ali pokličite
na telefonsko številko: 04 57 29 100. Nočitev z zajtrkom
stane 33 EUR na osebo na dan v dvoposteljni sobi. Doplačilo za enoposteljno sobo je 15 EUR na dan. Turistična
taksa s prijavo in zavarovanjem se doplača in je 2 EUR na
osebo na dan. Prenočišča si rezervirajte najkasneje do
6.11.2018.
november 2018

Kovinarji
OZS organizira 28. Strokovno srečanje kovinarjev, ki
bo 17. in 18. novembra v Termah Zreče.
Program zajema vrsto predavanj, med drugimi predavanje
na temo, kaj storiti ko nas obišče delovni inšpektor ter
kakšne so vaše obveznosti vezane na spremembe uredbe
o ravnanju z odpadno embalažo. Obiskali boste podjetje
TEKOMA MARGUČ, STROJEGRADNJA MARGUČ,
d.o.o. ter si ogledali zanimivosti Žičke kartuzije(prikaz
lončarstva, ogled zeliščnih vrtov, zeliščne lekarne, muzeja, degustacija bele in roze penine v Otakarjevi peninski
kleti).
V drugem delu srečanja se boste seznanili s hitrim in
učinkovitim programiranjem CNC strojev, HPC ((High
performance Cutting) pri struženju, frezanju in brušenju), novimi izzivi pri hladilno mazalnih sredstvih ter preprečavanju deformacij pri varjenju.Za zaključek bo sledil
intervju z Markom Lotričem - pot uspeha od obrti do
mednarodno uveljavljene skupine ter predavanje o komuniciranju z Anjo Križnik Tomažin. Možnost se boste imeli
preizkusiti tudi v izdelavi domačih krem pod vodstvom
Društva Smetlika.

Frizerji in kozmetiki
Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev pri OZS bosta letos prvič organizirali skupni Kongres frizerjev in kozmetikov, ki bo 17. in 18. novembra v Hotelih Bernardin
v Portorožu. Za kozmetike in frizerje pripravljamo zanimiv, pester program z aktualnimi temami. Spoznavali boste novosti na področju permanetnega make up-a, pedikure, manikire, maderoterapije in drugih dejavnosti. Novosti
boste lahko spoznavali, tako na predavanjih, kot tudi na
zanimivih predstavitvah razstavljavcev in dobaviteljev
kozmetičnih izdelkov in opreme v preddverju dvorane.
Poleg ostalih razstavljavcev bodo novosti predstavili tudi
trije zlati pokrovitelji:
- Buki d.o.o. - Thailon
- Kozmetika Afrodita
- Akademija elitne kozmetike - Crystal Nails, LuxLash
V soboto zvečer pripravljamo zanimivo druženje z večerjo in glasbo.
V kolikor bi katero podjetje želelo sodelovati kot pokrovitelj ali razstavljavec strokovnega kongresa lahko kontaktira sekretarko sekcije pri OZS preko e-naslova vlasto.
markoja@ozs.si.
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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 oktober 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 oktober 18 je izračun naslednji: 46
ur oktober 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 oktobru 2018:
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 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 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
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 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 %

5,20

38,20 %

497,19

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 - OKTOBER 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%

5,17

30,18

131,29

765,89

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

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

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ
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
za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
odstavkom 145. člena
ZPIZ-2): 1.626,95
x 3,5 =plača
5.694,33 EUR

1,96

11,39

3,92

22,77

372,91

2.175,23

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;

november
2018zavarovalna 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 možna

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

Krpanov glas
Odmeven logaški teden obrti
in podjetništva

pripravila sklepno družabno prireditev tedna obrti, namenjeno sproščenemu druženju in izmenjavi dobrih praks
med podjetniki. Privabila je 300 udeležencev, ki sta jih pozdravila prva moža zbornice – predsednik OZS Branko Meh
in predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak, ter župan Občine Logatec Berto Menard. Ob Tržaški cesti je prijetno
dišalo, saj so se obrtniki iz širše notranjske regije pomerili
v kuhanju golaža in ga brezplačno ponudili obiskovalcem.
Logaška zbornica je letos na tednu obrti odprla pričakovani
niz gostovanj regijskih območnih zbornic. Kot prva se je
predstavila zbornica iz Sežane in poskrbela za kulinarični
presežek večera. Obiskovalci so bili tako deležni pokušine
ročno rezanega pršuta, domačih sirov in štrukljev, z razkošjem okusov pa so jih razvajali priznani kraški vinarji;
manjkalo ni niti domačega butičnega piva. S tisočletno tradicijo so se predstavili kraški kamnoseki. Prijetno vzdušje
na zborničnem vrtu je prepletala glasba ekspresivnega saksofonista Tomaža Nedoha.
Zahvaljujejo se sponzorjem tedna obrti in podjetništva:
NLB d.d., Delavski hranilnici d.d., Občini Logatec, Komunalnemu podjetju Logatec, podjetju Pivk Electric
d.o.o., medijskemu sponzorju Novice Svet24 ter številnim
drugim podpornikom, ki so omogočili izvedbo dogodkov.

Začetek oktobra je bil na Logaškem zapolnjen s pestrim podjetniškim dogajanjem. Zbornica je namreč
pripravila tradicionalni teden obrti in podjetništva s
ciljem promocije in krepitve logaške obrti, podjetništva in turizma. Zvrstili so se številni dogodki, ki so
obogatili dogajanje na sedežu zbornice in njenem
zelenem vrtu.
Ker je promocija podjetništva, kreativnosti in ustvarjalnosti med mladimi zelo pomembna, so za osnovnošolce v
dopoldanskem času organizirali malo šolo podjetništva.
Današnji podjetnik mora imeti široko paleto znanj in jo
nenehno nadgrajevati, zato so bili popoldnevi v znamenju podjetniških strokovnih seminarjev in usposabljanj
– o veščinah v prodaji in marketingu, pomenu blagovnih
znamk, davčni in finančni optimizaciji, megatrendih in
podjetniških priložnostih … Oktobra začeta bogata bera
izobraževanj tedna obrti in podjetništva se bo razpotegnila vse do konca novembra.
Zbornica je na stežaj odprla svoja vrata z brezplačnimi
podjetniškimi svetovanji in promocijo storitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema za malo gospodarstvo ter njene točke SPOT – Slovenska poslovna točka
(poprej VEM), ki je za Logatec pomemben javni servis.
Obrtniki in podjetniki so se tudi tokrat odzvali z družbeno
odgovorno akcijo in eno najplemenitejših oblik pomoči
sočloveku – krvodajalsko akcijo in jo letos še nadgradili
s podporo in sodelovanjem na humanitarnem dogodkom
Športni svet – Dobrodelni Logatec, ki je v nedeljo s
športnimi navdušenci preplavila industrijsko-obrtno cono
Zapolje v Logatcu (v organizaciji medija Svet24, radia
Aktual in Občine Logatec). Teka se je udeležilo 20 članov
zbornice in združilo rekreacijo in dobrodelnost.
Vrhunec dogajanja pa je bil v petek popoldne, 5. oktobra.
Zbornica je prvič na svojem velikem zelenem letnem vrtu

Foto: Fotostudio TIM

Vrhničani na izletu

Vrhničani so se pred ogledom Trsta, gradu Miramare in Portopiccola ustavili pri vinarju Rodici na Truškah nad Koprom in se nastavili fotografskemu objektivu.

Foto: Siniša Rančov

V nedeljo popoldne

Zaključne prireditve so se udeležili in ji nazdravili (z leve) direktor OOZ
Ajdovščina Marko Rondič, predsednik OZS Branko Meh, predsednik
OOZ Logatec Bogdan Oblak in logaški župan Berto Menard
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Naš Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« je petnajstič - petič na Vrhu Sv. Treh Kraljev - pripravil prireditev
V nedeljo popoldne bo luštno pri nas. Ob njem so nastopili
šolarji domače podružnične šole, duo Peter in Martin Žust
ter Trlice, pevke ljudskih pesmi iz Ligojne. Do zadnjega
polna dvorana poslušalcev je prireditev, ki sta jo iskrivo vodila Maja in Jože Gladek, hvaležno in navdušeno spremljala.
Na svidenje ob letu, so sklenili.
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