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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 %

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: 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: Tudi letos so se Vrhničani dodobra nasmučali  

na Katchbergu. Foto: A. C. 

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

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

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

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

predsednik Anton Cvetko sekretarka Silva Šivec

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
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
Predsednik: Franci Šemrl
Sekretarka: Irena Dolgan

predsednik Franci Šemrl 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 predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar

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
Predsednik: Anton Cvetko
Sekretarka: Silva Šivec

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
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Zgolj videz?
Letošnji februar je kazal svojsko, neobi-
čajno lice. Prve pomladne rože so neza-
držno poganjale iz zemlje. Če bi ne bilo 
hladnih noči, bi morda že lahkomiselno 
sodili, da je zimskega časa konec. A iz-
kušnja nas uči, da se ne kaže veseliti pre-
zgodaj. Ne vremena, ne česa drugega.
Za nami je nekaj let pomladno brsteče-
ga gospodarskega razvoja. Kriza spred 
desetletja se je umaknila sorazmerne-
mu blagostanju. Čez noč najbrž ne bo 
splahnelo, a zanašati se nanj ne kaže. Za 
leti debelih krav pridejo ona druga, suha.  
A tako je v življenju.
Prvemu ministru javnomnenjske ankete 
kažejo rožnato podobo. Več je zadreg 
z ministri, bolj so mu ljudje naklonje-
ni. Kako tudi ne: že ob nastopu so bili 
kot za šalo – čeprav verjetno brez trdih 
pogajanj ni šlo – doseženi sporazumi s 
sindikati javnega sektorja, ki so grozili s 
stavkami. Brez veliko besedi se urejajo 
razmere, kjer jih je treba urediti. Koli-
kšna bo cena tega zatišja, bo pokazal čas. 
Ni pa zatišja na področju gradbene za-
konodaje. Mojstri se sprašujejo, kaj moj-
strstvo pomeni, če z njim ne smejo sa-
mostojno opravljati poklica, za katerega 
so si naziv pridobili. Pa ne gre le za to. 
Dokaj neenotnosti se kaže pri razume-
vanju predpisa. Res ne moremo pravil 
postaviti tako, da bodo hkrati življenj-
ska, enostavna in razumljiva?
Vse tri občine, katerih občani so člani 
cerkniške zbornice, namenjajo nekaj pro-
računskega denarja spodbujanju razvoja 
mikro in malih podjetij; starotrška mora 
sicer s predlogom še pred svoje svetnike.
V logaški zbornici so ustanovili novo 
povezovalno telo za računovodsko, 
pravno in poslovno svetovanje. Z njim 
naj bi povezali vse, ki se s to problema-
tiko srečujejo in jo vsak zase rešujejo. 
Vrhničani so se odločili za izobraževa-
nje frizerk v svojem kraju, kar ni prav 
pogosta praksa. V Postojni pa so se sre-
čali člani nekdanjega izvršilnega odbora 
tamkajšnjega združenja, oživili spomine 
in se zavezali k nadaljnjemu srečevanju.
Naj le še sije sonce in prikliče pravo po-
mlad. Urednik

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Vabljeni na Forum obrti
OZS bo v petek, 10. maja 2019, ob 11. uri v Kongresnem centru Portus, 
Hotel Slovenija v Portorožu organizirala 17. Forum obrti in podjetništva. 
Po končanem forumu bo popoldanski del programa.
Ker gre za izjemno pomemben dogodek za slovensko obrt in podjetništvo, 
vas prosimo, da si za navedeni termin rezervirate čas in s svojo udeležbo 
prispevate k odmevnosti dogodka. 

Obračun prispevkov
Zaradi objavljenega podatka o poprečni lanski plači so se spremenile osno-
ve za plačevanje prispevkov za socialno varnost. Upoštevajte. Podatki so na 
straneh 14 in 15.
Že nekaj časa je uveljavljen nov način izračunavanja prispevkov za s.p. . 
Davčni organ za vas sestavi vnaprej izpolnjen obračun prispevkov za so-
cialno varnost (POPSV) in vam ga najkasneje do 10. v mesecu za pretekli 
mesec elektronsko vroči prek portala eDavki. Če niste bili na bolniški, če ne 
uveljavljate olajšav ipd., postane tak obračun (na kratko imenovan POPSV) 
tudi podlaga za plačilo prispevkov, sicer pa morate davčni organ obvestiti o 
drugačnih dejstvih in obračun spremeniti. Tudi prek eDavkov. 

Spremenjeno mnenje FURS
Prejeli smo obvestilo FURS glede potrjevanja računov iz vezane knjige 
računov (VKR). Po novem mnenju z dne 8. 1. 2019 je potrebno potrjevati 
vse račune, napisane v VKR, tudi, če je bilo plačilo izvedeno na transakcijski 
račun. Če torej uporabljate VKR za izdajanje računov in so med njimi poleg 
gotovinskih tudi taki, ki jih uporabljate za negotovinska plačila, jih morate 
po novem obvezno potrjevati. Podrobneje je opisano na spletni strani www.
fu.gov.si (VKR). V kolikor uporabljate VKR samo za negotovinske račune, 
na FURS-u svetujejo, da jih raje zamenjajte za navadne paragonske bloke. 

Področje internacionalizacije 
Za podporo delovanju že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri 
izvajanju aktivnosti internacionalizacije bo na voljo 350.000 evrov na razpi-
su Poslovni klubi 2019. Nekaj manj kot 5 milijonov evrov pa bo na voljo za 
krepitev prepoznavnosti blagovnih znamk.
Obetajo se tudi sredstva za podporo digitalni transformaciji v podjetjih.  
V ta namen bo na razpisu, ki naj bi bil objavljen marca, na voljo 10 milij. €.
Javna agencij SPIRIT Slovenija namerava podpreti 10 partnerstev, sesta-
vljenih iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, ki bi sodelovala na 
področju izvoza na tuje trge. Predvidoma junija naj bi bil objavljen razpis, 
vreden 2,8 milijona evrov.
V tem sklopu bo razpisanih še nekaj več kot 12,2 milijona sredstev, od tega 
2,1 milijona za izboljšanje konkurenčnosti podjetij prek procesnih izboljšav 
in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0 ter 10,13 milijona evrov za iz-
vedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja. Vir: Spirit
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Usposabljanje prevoznikov
V soboto, 2. februarja 2019 je OOZ Cerknica organizirala 
redno letno usposabljanje za prevoznike. Usposabljanja 
se je udeležilo 125 voznikov. Potrdila bodo na voljo 
na zbornici po 15. marcu. Lahko se hranijo tudi na 
zbornici in po končanem 5-letnem usposabljanju šoferji 
prevzamete samo spričevalo, ki je pogoj za vpis KODE 
95 v vozniško dovoljenje. 

Občinski razpisi  
za pospeševanje MG 
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva (MG) v Občini Cerknica 
za leto 2018 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
in samozaposlovanja, bo v Slivniških pogledih objavljen v 
mesecu aprilu. Kot je napovedala višja svetovalka za stike 
z javnostjo in gospodarstvo Občine Cerknica Jasna Zalar, 
ostajajo pogoji razpisa nespremenjeni. Pogoj za pridobi-
tev sredstev je samozaposlitev ali zaposlitev osebe, prija-
vljene na Zavodu za zaposlovanje kot iskalca zaposlitve za  
24 mesecev. 
Z enakimi pogoji je Občina Bloke v mesecu februarju že 
objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke za 
leto 2019. Razpis je odprt od 15. 2. do 31. 10. 2019, oziro-
ma do porabe sredstev. Na voljo je 10.000,00 €. 
Občina Loška dolina je po besedah župana Janeza Ko-
midarja v predlog proračuna letos prvič uvrstila sredstva v 
višini 30.000,00 eur, namenjena spodbudam v drobnemu 
gospodarstvu. Če bo proračunska postavka potrjena, bodo 
sredstva na voljo za na nove samozaposlene in zaposlene v 
letu 2019, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. 

OZS za voznike, ki se rednih letnih usposabljanj niso mo-
gli udeležiti, organizira usposabljanja za pretekla štiri leta 
(2015, 2016, 2017, 2018). Termini so objavljeni na spletni 
strani zbornice –www.ozs.si.
Termini rednega usposabljanja voznikov na OZS v me-
secu marcu:
- za leto 2018: v nedeljo, 3. 3. 2019, od 7.00 do 13.00
- za leto 2015: v nedeljo, 17. 3. 2019, od 7.00 do 13.00
- za leto 2016: v nedeljo, 24. 3. 2019, od 7.00 do 13.00 

Kontakt: Mojca Poje, 01 58-30-520, 051-616-482 
Več o dogodkih najdete na spletni strani OOZ Cerknica - 
http://www.oozc.si/

Sproščeno udeleženci usposabljanja so se morali tudi evidentirati
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Iz vsebine delavnice:   
 Razumevanje in pomembnost blagovnih znamk v podjetništvu 
 Njen vidni del – logotip, slogan, ime … in nevidni del – vrednote, poslanstvo, vizija, 

osebnost , edinstvena zgodba … 
 Dojemanje blagovne znamke vaših kupcev. Graditi identiteto, kakovost, zvestobo in 

premoženje v njihovih očeh – opazujmo in prisluhnimo jim! 
 Orodja za uspešno uvajanje, vzdrževanje in komuniciranje blagovne znamke 
 Razvoj blagovnih znamk z uporabo vitkega pristopa 
 Konkretne rešitve za vaše podjetje      

   Vabljeni! Udeležba je brezplačna. Več o projektu na www.inno.si.  
    Predavatelj mag. Dejan Šraml je direktor Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec in podjetniški 

svetovalec. Kot zunanji predavatelj sodeluje z IBS Mednarodno poslovno šolo Ljubljana. Pred zaposlitvijo  
v podpornem podjetniškem okolju je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem vodil področje 
tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. Bil je vodja primorske regije Slovenskega društva za  
odnose z javnostmi. Zaključil je magistrski študij s področja managementa in podjetništva ter bil izvoljen  
v visokošolski in raziskovalni naziv asistent z magisterijem za področje managementa. 

    Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica (Tabor 5b, Cerknica) 
    Trajanje: od 18.00 do 20.00 
    Prijave in dodatne informacije: silva.sivec@ozs.si, janja.mihelcic@ozs.si    01-7096-290, 051-642-540 
 

Udeleženca v živahnem pogovoru s predavateljem Ervinom Tomšičem
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Vljudno povabljeni na  
celodnevno usposabljanje – seminar na temo

KOMUNIKACIJA  
S TEŽAVNIMI STRANKAMI 
IN ČUSTVENA AGILNOST

Seminar bo potekal  
v četrtek, 7. marca od 8.00 - 18.00,  

v Krpanovem domu Pivka, Prečna ulica 1.
Seminar bo vodil:  

mag. Martin Lisec, Inštitut stopinje.

Vsebina seminarja: 
• Konfliktnost pri delu s strankami (kakovostna 

komunikacija, neizogibnost konfliktov, psihologija 
konflikta …, interaktivne vaje)

• Konflikt in čustva (obvladovanje čustev v konflik-
tu, soočanje in upravljanje s konfliktom pri delu s 
strankami ...)

• Komunikacijska orodja pri delu s težavnimi 
strankami (pomen neverbalne komunikacije, 
tehnika aktivnega poslušanja in tehnika povzemanja, 
tehnika zastavljanja vprašanj,…. )

Vljudno vabljeni!
Prijave: janja.mihelcic@ozs.si ali silva.sivec@ozs.si; 
051-642-540, 01-7096-290.

Dogajanju in aktivnostim zbornice  
lahko sledite na spletni strani 

www.oozc.si

Davčni obračun 2018  
in trošarina 
Davčni seminarji so še vedno med najbolj obiskanimi. 
Tudi 7. 2. 2019 v Pivki je bilo tako. Predavateljica 
Jasmina Malnar Molek je v nekajurni delavnici osvežila 
mnoge, večini že znane vsebine. Udeleženci so s svojimi 
izkušnjami in znanjem dopolnjevali vsebino seminarja. 
Neodgovorjeno je ostalo vprašanje, na katerega smo 
obljubili odgovor in ga navajamo:
Vprašanje: Samostojni podjetnik posameznik je 
normiranec. FURS mu na osnovi vloge mesečno vrača 
trošarino. Kot smo udeleženci seminarja ugotavljali, 
se v praksi pojavljata dva načina knjiženja - v 7 (med 
prihodke) in v storno 4 (odhodke). V primeru obdavčitve 
po dejanskih odhodkih knjiženje nima vpliva na dobiček. 
Kadar pa gre za normiranca je pravilnost knjiženja 
odločujoča za višino osnove od katere se davek odmeri. 
Katero evidentiranje zahtevka za trošarino je pravilno ?
Svetovalka Jasmina Malnar Molek nam je posredovala 
pojasnilo Slovenskega inštituta za revizijo in Zveze ra-
čunovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki pravi, 
da se vračilo trošarine pripozna med prihodki or-
ganizacije (7). Gre za državno podporo, nevračljivo 
posojilo vlade, ki ga je treba razumeti v najširšem smi-
slu, med drugim tudi za oblike, na primer obveznosti, 
ki nastanejo do države ali državnega organa, ki jih or-
ganizaciji ni treba poravnati.
Skladno z računovodsko pripoznavo, se pri normiran-
cih za višino prejete državne podpore - vračilo troša-
rine - povečajo prihodki, ugotovljeni v računovodskih 
izkazih in posledično tudi v davčnem obračunu dohod-
ka iz dejavnosti.

5 

Pripravlja Silva Šivec
Rok za predložitev letnih  
poročil 
AJPES opozarja vse zavezance, ki so zavezani do 
ponedeljka, 1. 4. 2019 do 24.00 predložiti redna letna 
poročila, da se držijo zakonskega roka, ker bo po 
navedenem času dostop do portala za oddajo podatkov 
zaklenjen. Vse kršitelje, ki bodo z oddajo zamudili, bodo 
kaznovali. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Priprava seminaristov na »davčni maraton« 7. 2. 2019 v Pivki

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska regija, 
Bazoviška cesta 13, SI-6250 Ilirska Bistrica
NEC, Cerknica, OOZ Ilirska Bistrica, OOZ Cerknica

Foto: arhiv SPOT
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Priznanje  
Podjetniški uspeh 2018
V februarskem Krpanovem glasu smo poročali, da so na prireditvi 
regijskega Radia 94 NTR Gostilni Turk iz Hotedršice podelil pri-
znanje Podjetniški uspeh leta 2018 in napovedali pogovor z nosil-
cem dejavnosti Izidorjem Zelencem. Z njim se je pogovarjal urednik. 
G. Zelenc, Gostilna Turk in njeni vodje so v letih svo-
jega delovanja prejeli že več priznanj. Kaj vam pome-
ni zdaj prejeto?
To sedanje priznanje razumemo kot priznanje gostilni z 
vso njeno tradicijo, imenom in generacijami, ki so doslej 
ohranjale svojo razpoznavnost. Je pa še eno priznanje, ki 
ni napisano, je pa živo: zaupanje gostov, ki se k nam vedno 
znova vračajo. 

Načrtujete morda razvoj tudi izven neposredno go-
stinske dejavnosti?
Že zdaj nudimo tudi prenočišča. V to smer se bomo verje-
tno še razširili. V soseščini imamo v mislih vaško trgovino 
in ponudbo spominkov, a se sami s tem najverjetneje ne 
bomo spopadli. 

Sami načrtujete, kar je načrtovati treba?
Spodbujam ustvarjalnost vseh, ki so vpet v delo našega 
lokala. Najsi gre za sestavo jedilnikov, posodabljanja po-
nudbe, oglaševanja … Kar dolgo časa smo tako prenavlja-
li našo celostno podobo, od logotipa naprej; kar zajetno 
opravilo. 

Imate ustaljen ritem poslovanja?
Čez teden postrežemo povečini prehodne goste z mali-
cami in kosili. Gostimo pa tudi udeležence poslovnih ko-
sil, konferenc in seminarjev. Čez vikende pa popotnike in 
zaključene skupine. Poseben izziv predstavlja cathering. 
Pomalem že presega meje zdržnega. Na tem segmentu bi 
bilo povezovanje vsaj dveh ponudnikov več kot dobro-
došlo.

Kje v gostinstvu vidite največjo prepreko za razvoj?
Tam, kje gostinci poslujejo v najetih prostorih, tam naje-
mnine požro pretežni del investicijskih sredstev. Zato so v 
najetih lokali tudi kar pogoste menjave najemnikov. Če pa 
se to dogaja, lokal izgublja svoje (dobro) ime in se zlepa 
ne obdrži.

Gostinstvo in turizem v Hotedršici?
Hotedršica ima zelo močan turistični potencial. Hotedrši-
ca je prva vas na poti od Ljubljane proti Tolminu. Ima kaj 
zanimivega pokazati: enega od dveh mlinov na ponoru 
vode v Evropi, stare hiše, ravniško cerkev, da ne naštevam 
naprej. Vas sama pa nima nobene turistične kmetije. Tu-
ristično društvo se trudi, vendar to ni podjetniška dejav-
nost. Če v dejavnosti ne najdeš tudi ekonomskega učinka, 
se na dolgi rok ne obdrži.

G. Zelenc, še veliko let dejavnosti želimo Gostilni 
Turk.

V delo gostilne Turk vpeti Zelenčevi; nasledniki pa še drgnejo šolske klopi, 
zato jih na fotografiji še ni.

Odbor za računovodstvo
Upravni odbor OOZ Logatec je na svoji februarski seji 
ustanovil Odbor za računovodsko, poslovno in pravno 
svetovanje. Namen odbora bo povezovanje posamezni-
kov, ki delajo na področju računovodstva, davkov, financ, 
ekonomije ter poslovnega in pravnega svetovanja, z na-
menom učinkovitega in aktualnega prenosa znanj in sto-
ritev, ki jih danes potrebujemo pri svojem delu v podjetju 
oziroma kot samostojni podjetnik. 

Kaj združuje, s čim je opredeljen podjetniški uspeh 
gostilne Turk?
Na kratko: družina, tradicija, hrana. Družina, ker smo v 
delo in razvoj vpeti člani moje širše družine. Tradicija, saj 
začetki segajo v čas pred prvo svetovno vojno. Hrana: re-
cepti, ki temeljijo na kuharskih veščinah in malih skrivno-
stih starih staršev, obogateni s sodobnim védenjem in času 
prilagojenimi okusi.

Ko ste prevzemali vodenje gostilne, niste obstali na 
tem, kar ste prevzeli?
Na začetku je bila prenova prostorov. Kuhinjo smo prila-
godili zakonskim zahtevam in nameravanemu povečanju 
zmogljivosti, zatem smo povečali in prilagodili prostore, 
namenjene gostom. Z dodatnim urejanjem smo v seda-
njih razmerah do konca izpolnili oz. zapolnili prostorske 
možnosti. Preden bi se lotili nadaljnje širitve, bo treba vi-
deti, če bo volja in želja naslednjega rodu, da nadaljuje z 
dejavnostjo. To bo jasno razmeroma kmalu, saj otroci hi-
tro rastejo. Prve poklicne odložitve so že skoraj pred vrati.
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Pripravlja Dejan Šraml

Obveznosti iz novih gradbenih 
predpisov – vpis v imenik  
vodij del
S 1. junijem 2018 je stopila v veljavo nova gradbena 
zakonodaja, ki jo sestavlja Gradbeni zakon (GZ), Zakon 
o urejanju prostora (ZUreP-2) ter Zakon o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti (ZAID) in je nadomestila do sedaj 
veljavna Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ter ZUreP-1. 
Na tokratni delavnici se boste v okviru SPOT svetovanja 
seznanili z novostmi in zahtevami, ki jih prinaša nova 
zakonodaja s poudarkom na vpisu v imenik vodij del.
Vsebina:
• Pomembne novosti, ki jih za izvajalce del prinaša nova 

gradbena zakonodaja.
• Obveznosti, ki jih mora izpolnjevati izvajalec del, gle-

de na zahtevnost in vrsto del.
• Vpis odgovornih oseb izvajalca v imenik vodij del 

(pogoji za vpis, kje se vpisati).
• Novi pogoji za vodenje posameznih del in celotnih 

objektov.
• Vodenje dokumentacije na objektu (pogodbe o izved-

bi, dokazilo o zanesljivosti objekta).
• Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost in 

vrsto objektov (nov podzakonski predpis).
• Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih povezanih z 

graditvijo (nov podzakonski predpis).
• Pravilnik o gradbiščih. 
• Druge obveznosti izvajalca del.
Organizator: Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Logatec (OOZ Logatec) 
Izvajalec: Janko Rozman, sekretar sekcije gradbincev 
pri OZS
Udeležba: brezplačna
Kraj izvedbe: OOZ Logatec, Tržaška c. 11, Logatec 
Datum in ura: četrtek, 7. marec, od 17.00 do 19.30
Dodatne informacije in prijave (do 5. 3.): 051 417 778, 
info@ooz-logatec.si

Drugi dogodki OOZ Logatec
6. marec  
ob 12.00

Kako postati (še bolj) uspešen  
podjetnik

19. marec  
ob 17.00

Z uspešnim nastopom na Facebooku 
do boljše prepoznavnosti

7. maj  
ob 17.00 

Anja Križnik Tomažin:  
Učinkovito poslovno komuniciranje 
(Coworking Logatec)

maja 2019 Izzivi in priložnosti na italijanskem 
trgu – podjetniška ekskurzija v Italijo

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Seminar: Urejanje delovnih 
razmerij - posebnosti
Delovno pravo in socialno pravo sta področji, s kate-
rim se delodajalci srečujejo vsak dan, s pravnega, ka-
drovskega in finančnega vidika. Njegovo nepoznava-
nje ima lahko za delodajalca hude posledice, ki se lahko 
odražajo na poslovanje celotne družbe.
Iz vsebine:
• Kako urediti delovna razmerja v podjetju – kadro-

vske evidence.
• Posebnosti pogodb o zaposlitvi.
• Pogodba o zaposlitvi za določen čas.
• Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
• Posebnosti pogodb o zaposlitvi s tujci.
• Posebnosti pogodb o zaposlitvi z napotenimi delavci.
• Katero kolektivno pogodbo upoštevati.
• Pasti zaposlovanja.
• Kako ukrepati, kadar pride do kršitev pogodbe  

o zaposlitvi.
• Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek.
• Redna odpoved.
• Izredna odpoved.
• Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev.
Predavateljica Nina Ličar, univ. dipl. prav. je pravnica 
pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slo-
venije, z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delo-
dajalcev v sodnih postopkih na področju delovnega 
prava, prava socialne varnosti in civilnega prava.
Seminar bo na OOZ Logatec v četrtek, 4. aprila 
2019, ob 12.00 (zaključek do 15.30).
Kotizacija: člani OOZ Logatec 39,90; člani drugih 
OOZ/OZS 49,90; nečlani OZS 79,90 evrov.

Na srečanjih bodo udeleženci izmenjevali mnenja in izku-
šnje iz prakse, gostili strokovnjake iz prakse, reševali pere-
ča vprašanja … Odboru bo znanje in kompetence nudila 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec s svojimi 
sodelavci, strokovnjaki ter zunanjimi svetovalci. Srečanja 
bodo praviloma vsak prvi četrtek v mesecu, ob 8. uri 
zjutraj. Prvo uvodno srečanje bo 7. marca 2019.

REPUBLIKA SLOVENIJA
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Razpis za dodelitev kreditov  
za pospeševanje razvoja malega  
gospodarstva – subvencija obrestne mere
OOZ Postojna in Banka Intesa Sanpaolo d.d. Koper, 
Poslovna enota Postojna in Sektor poslovanja z malimi 
in srednjimi podjetji-lokacija Postojna razpisujeta kredite 
za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna. 
Razpoložljiva sredstva znašajo 400.000 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 1,50 % letni obrestni meri (sku-
pna obrestna mera znaša 3,50 % letno, OOZ Postojna 
subvencionira 2,00 %), odplačuje se do 36 mesecev, vi-
šina posameznega zneska kredita je odvisna od vaših pri-
livov, bonitet, kreditne sposobnosti in ne sme presegati 
20.000 EUR. Obdelava zahtevka in vodenje kredita znaša 
70 EUR, ki se plača enkratno ob odobritvi kredita. Za-
varovanje: vse oblike, ki za banko predstavljajo zadostno 
jamstvo za vračilo.
Vloge za kredit so na voljo na OOZ Postojna od januarja 
2019 dalje do porabe sredstev. 

Usposabljanje voznikov  
za 2019
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna organi-
zira v soboto, 13. aprila 2019 ob 8. uri v sejni dvorani 
Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna 
redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga 
v cestnem prometu za leto 2019. Usposabljanje je name-
njeno vsem voznikom, ki imajo v vozniškem dovoljenju 
že vpisano kodo 95 in morajo opraviti 7-urno usposablja-
nje za podaljšanje kode 95. Usposabljanje je namenjeno 
tako voznikom kategorij D1, D1+E, D ali D+E, kot voz-
nikom kategorij C1, C1+E, C ali C+E.
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur.
Program:
Prevoz tovora – tehnologija prevozov (polovica časa)
- pojem »tovor« in delitve tovorov po: 
 o fizikalnih lastnostih
 o pogojih transporta in skladiščenja
 o njihovi količini
 o strukturi - klasifikaciji tovorov
 o vrstah tovorov po primernosti za prevoz 

- transportne sposobnosti tovora in način nalaganja, pri-
trditve in prevoza

- poznavanje pojmov embalaža, embaliranje in pakiranje, 
- značilnosti in vrste embalaže, 
- lastnosti posameznih vrst in nalog embalaže ter izbora 

pakiranja
- poznavanje napisov in oznak na embalaži in predpisov 

v zvezi z embalažo
- poznavanje manipulativnih sredstev in pojem manipulacije
- sistemi pretovornih manipulacij (ročne, mehanizirane 

in avtomatizirane)
- pretovorna mehanizacija in poznavanje delovnih učin-

kov in njena tehnična in eksploatacijska storilnost
- poznavanje transportnih priprav: 
 o paketa kot elementa tehnologije prevoza 
 o standardov in dimenzije paketov 
 o palet (vrst standardov in značilnosti)
 o zlaganja palet na transportna sredstva in v kontej- 

 nerje, izračuna potrebnega števila palet 
- razložiti zgradbo in funkcionalno delovanje naprav za 

dviganje, dviganje in prenašanje bremen
- pojasniti zgradbo in delovanje transportnih manipula-

tivnih sredstev, ki služijo za nakladanje in razkladanje 
vozil

- osnove specifičnih vrst prevozov blaga:
 o prevoz nevarnega blaga
 o prevoz hitro pokvarljivega blaga
 o prevoz živih živali
 o pzredni prevozi
Nalaganje in pritrjevanje tovora (polovica časa)
- sposobnost nalaganja vozila z upoštevanjem varno-

stnih predpisov in pravilne uporabe vozil,
- izračun nosilnosti vozila ali skupine vozil,
- izračun koristnega volumna tovornega prostora,
- pravilna razporeditev tovora,
- vpliv preobremenitve vozila na osi,
- stabilnost vozila in težišče,
- tehnike pritrjevanja in privezovanja, uporaba zaščitnih 

jermenov, varnostnih letev, uporaba vpenjalnih pripo-
močkov, pritrdilna mesta na vozilu, uporaba naprav za 
pretovarjanje, pritrjevanje in odstranjevanje ponjav,

- seznanitev s strukturo tehnologije prevoza tovora: sto-
pnje prevzema tovora in dokumentacije, načinov na-
tovora, raztovora, zavarovanja in zaščite tovora, preto-
vornih postaj, prevoza in predaje prejemniku.

Cena usposabljanja: 
- člani OOZ Postojna s poravnano članarino (za eno 

osebo) plačajo kotizacijo v višini 9,00 €;
- zaposleni pri članih OOZ Postojna plačajo kotizacijo v 

višini 15,00 €;
- vsi ostali udeleženci plačajo kotizacijo 39,00 €.
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Pripravlja Irena Dolgan
Poslovni prostor v najem
V pritličju zgradbe OOZ Postojna na Jenkovi ul. 1 odda-
mo v najem poslovne prostore (pisarno) v izmeri 32 m2. 
Pisarna je primerna predvsem za računovodski servis, 
odvetniško pisarno, ker se nahaja v neposredni bližini 
sodišča v središču mesta.
Za več informacij pokličite na telefon: 05 726 17 20.

Usposabljanje voznikov na OZS
Tisti, ki vam manjka katero od usposabljanj po progra-
mu za leto 2015, 2016, 2017 ali 2018, se ga lahko udele-
žite na OZS, Celovška 69,1000 Ljubljana. Usposabljanje 
bo izvedeno ob zadostnem številu prijav. 
Termini rednega usposabljanja voznikov na OZS v me-
secu marcu:
• Program usposabljanja za leto 2018:  

v nedeljo, 3. 3. 2019, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2015:  

v nedeljo, 17. 3. 2019, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2016:  

v nedeljo, 24. 3. 2019, od 7.00 do 13.00
Termini usposabljanja in prijavnica so objavljeni na  
internetni strani OZS: www.ozs.si.
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite na OZS,  
ga. Mojco Poje na tel.: 01 58 30 520.
Prijavnico in pojasnila lahko dobite tudi na naši zbornici.

Ne spreglejte izobraževanj v ostalih zbornicah!

Da ne pozabim
• Oddaja davčnega obračuna, do 1. aprila.
• Poročanje o odpadkih, do 31. marca.

Po treh desetletjih znova zbrani nekdanji člani IO OZ Postojna: (z leve) 
Bernard Ogrizek, Matija Debevec, Majda Kolenc, Srečko Vadnjal, Mar-
ta Grže, Anton Meze in Rudi Blažek

Znesek kotizacije nakažite na račun: SI56 1010 0002 9110 
568, sklic: SI00 130419, namen: SUBS, Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Postojna, Jenkova ulica 1, Postojna
Prijava na usposabljanje je obvezna s prijavnico, ki jo 
dobite na zbornici. Prijave sprejemamo od 11. marca 
dalje do zapolnitve mest. 

Srečanje po 30 letih
Na pobudo nekaterih članov Izvršilnega odbora Obrtne-
ga združenja Postojna, predhodnika sedanjega Upravnega 
odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna, 
ki je deloval v letih 1983-1987, so se po dolgih letih zbrali 
skoraj vsi še živeči člani, ki so v takrat opravljali funkcijo 
člana izvršilnega odbora.
Na prijetnem srečanju so obudili predvsem lepe spomine 
na takratne čase, ko so z velikim zanosom gradili obrtni-
ško organizacijo. Čeprav so se na samostojno pot poda-
jali v precej skromnejših razmerah, so bili med seboj so 
bili veliko bolj povezani, kot so člani danes. Opravljanje 
funkcije v stanovski organizaciji jim ni bilo odveč, kajti, 
tudi v tem druženju so se porajale mnogotere poslovne in 
nemalokrat celo prijateljske vezi.
Zbrani niso pozabili na čas, ko so med člani združenja zbirali 
prostovoljne prispevke za nakup poslovne stavbe, pa na 
sestanke, ki so trajali pozno v noč, na razstave obrti, ki so jih 
postavljali obvezno v večernem ali nočnem času, na športne 
igre, pa tudi na izlete in, seveda, na vsakoletno prednovoletno 
srečanje, ki se je odvijalo v prvih letih v motelu Proteus, v 
kasnejših pa v restavraciji Postojnske jame. 
Kljub temu, da je od opravljanja funkcije člana izvršilnega 
odbora v že omenjenem obdobju minilo dobrih 30 let, so 
še vedno tako vitalni, da bi se določenih aktivnosti - ob 
morebitni organizaciji - zelo radi udeležili.
Ker so skupaj preživeli lep večer, so sklenili, da se bodo 
tako še srečali.

V imenu prisotnih zapisala Majda Kolenc

Prireditve v Občini Postojna
20.3.2019  
ob 16:30

OE Ljudska 
univerza 
Postojna

Ustvarjalna delavnica ŠKATLICA 
PRESENEČENJA
Na delavnici bomo pod vodstvom 
izkušene ustvarjalke papirnatih umetnin 
izdelali unikatno škatlico, ki lahko služi 
kot izvirno darilo. Cena: 5 EUR
Obvezne so predhodne prijave 
(05/7211280).

21.3.2019 
ob 17:00

OE Ljudska 
univerza 
Postojna

Delavnica MOJE SOBNE RASTLINE 
Vabljeni na delavnico, kjer bo izkušena 
floristka Melita Jurca spregovorila o 
sobnih lepoticah. Predstavila bo temelje 
ustrezne nege lončnic, da nam bodo te 
resnično v ponos. Vsak bo prejel svojo 
rastlino in se jo naučil pravilno zasaditi.
Obvezne so predhodne prijave 
(05/7211280). Cena: 5 EUR
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Embalaža in odpadna embalaža 
– 4. marec 2019
Vabimo vas na delavnico, ki je namenjena podjetnikom 
in podjetjem različnih dejavnosti. Dobili boste odgovore 
na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi; od tega 
ali morda tudi vi sodite med embalerje (naredim izdelek, 
ga zaščitim z embalažo in prodam v Sloveniji), uvoznike 
izdelkov iz drugih držav (za nadaljnjo prodajo ali za lastno 
porabo), proizvajalce ali uvoznike servisne embalaže (no-
silne vrečke, škatle za pice ipd.), morda uporabljate pla-
stične vrečke na svojih prodajnih mestih? Posebnosti za 
podjetja, ki imajo servisno in običajno embalažo (živilci in 
podobne dejavnosti). 
V drugem delu predavanja vam bodo predstavljene ob-
veznosti na področju ravnanja z odpadki glede na nastale 
odpadke in obveznosti v povezavi z nastalimi odpadki; 
vodenje evidenc, označevanje odpadkov, začasno shranje-
vanje, priprava letnega poročila o odpadkih. 
Lanskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za 
podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno 
skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih 
izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. 
Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni 
več odpustkov glede vodenja evidenc. 
Z omenjeno tematiko vas bo seznanila mag. Katarina 
Železnik Logar, vodja ljubljanske podružnice Inštituta za 
varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor. 
Iz vsebine:
• Obveznosti embalerjev in uvoznikov izdelkov vezane 

na embalažo
• Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov servisne embalaže
• Obveznosti pri uporabi plastičnih vrečk na prodajnih 

mestih
• Praktični primeri iz posameznih dejavnosti
• Obveznost registracije na Agenciji RS za okolje
• Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost)
• Priprava poročila o embalaži, kaj je primarna, sekundar-

na in terciarna embalaža 
• Vprašanja udeležencev
• Obveznosti povzročiteljev odpadkov glede na vrste na-

stalih odpadkov
• Vodenje evidenc
• Priprava in oddaja letnega poročila o ravnanju z odpad-

ki do 31. 3. 2019 
Seminar bo v prostorih OOZ Vrhnika v ponedeljek,  
4. marca, z začetkom ob 16.30. Prijave obvezne do sre-
de, 27. Februarja, na običajen način.
Cena za udeležence: člani OOZ Vrhnika 30 €, člani 
drugih OOZ: 40 €, zunanji udeleženci: 60 €.

Vabilo
na drugo podjetniško druženje z gostom,
v torek. 12. marca z začetkom ob 16. uri

v predavalnici v 2. nadstropju Doma obrtnikov,
Tržaška cesta 8a, Vrhnika

Tema drugega podjetniškega druženja bo BLAGOVNA 
ZNAMKA. Ta je lahko ključnega pomena za uspešnost vsa-
kega podjetja. Prek vsebine boste spoznali, na kaj vse morate 
biti pozorni, ko gradite podjetje oz. blagovno znamko. 
Dobili boste konkretne napotke pri načrtovanju in uva-
janju sodobnih marketinških aktivnosti, sploh pri start-
-upih. Skozi delavnico vam bo predavatelj, mag. Dejan 
Šraml, predstavil, kako uspešna blagovna znamka komu-
nicira tisto, kar dejansko daje od sebe – to, kar uporabnik 
pričakuje, tudi dobi. 
Zgodba je tista, ki odraža edinstvenost in konkurenčnost 
nekega produkta. Z njo se ustvarja uspeh oziroma neu-
speh nekega produkta. Podjetja z uspešnimi blagovnimi 
znamkami so namreč znala v pravem trenutku najti prave 
nastavke, nekateri so to naredili povsem intuitivno, drugi 
bolj strukturirano.
Na dogodku bo tekla beseda o:
- razumevanju in pomembnosti blagovnih znamk v pod-

jetništvu;
- vidnem delu – logotip, slogan, ime… in nevidnem delu 

– vrednote, poslanstvo, vizija, osebnost, edinstvena 
zgodba;

- dojemanje blagovne znamke vaših kupcev, gradnji 
identitete, kakovosti, zvestobi in premoženju v očeh 
kupca – opazujmo in prisluhnimo jim;

- orodjih za uspešno uvajanje, vzdrževanje in komunici-
ranje blagovne znamke, ter o

- razvoju blagovnih znamk z uporabo vitkega pristopa.
Seminar je zelo konkreten in praktično naravnan, udele-
ženci bodo slišali koristne in uporabne informacije o po-
menu blagovnih znamk v podjetništvu. 
Družili se bomo dve uri.
Na dogodku bomo v uvodu predstavili še SPOT točko 
(Mateja Skočir).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – 15. marec 2019
Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposablja-
nje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in 
sicer za delodajalce in delavce v petek, 15. marca 2019, 
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 ponovno organizirali v  
aprilu 2019. 

Frizerji – 9. marec 2019 
Strokovni seminar LOOK & LEARN – sobota, 9.  
marec ob 14. uri v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška 
cesta 8a, Vrhnika.
Cena: 30 € oz. za člane OOZ Vrhnika, 50 € za člane 
drugih OOZ, 60 € za zunanje udeležence in vključuje 
izobraževanje, pripomočke in materiale, mape za 
skiciranje tehnik striženja, modele za demonstracijo.
Ne zamudite izjemne priložnosti in se udeležite intenziv-
ne delavnice – demonstracija najnovejših modnih tren-
dov v striženju »korak za korakom«. Prikazane bodo tri 
tehnike dvoplastnega striženja, s katerimi se doseže pre-
prostost frizure, saj ta v današnjem času največ pomeni.
Pridite in se družite z ekipo MIČ STYLING oz. Toma-
žem Turkom.
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 4. marca 2019 po 
tel.: 01 755 77 40, 051 619 215 ali na mail naslovu: adela.
cankar@ozs.si

Opomnik
Ne pozabite oddati davčnega obračuna za 2018; letos 
ga je treba oddati do 1. 4. 2019, ker je 31. 3. nedelja in 
se rok za oddajo podaljša do naslednjega delovnega dne. 
Udeležite se posveta za delodajalce, ki ga na UE Lo-
gatec organizira Zavod RS za zaposlovanje v četrtek, 21. 
marca 2019 
Združenje delodajalcev vabi na posvet delodajalcev 
– najava dogodka za torek, 26. marec v hotelu Mons v 
Ljubljani. Za program pokličite na zbornico, saj bomo 
podrobnosti prejeli v začetku marca.
Usposabljanje KODA 95 za leto 2019 bo 13. 4. 2019 v 
Postojni. Razpis poglejte na strani 8.

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

www.vip-prevozi.si

Drive with style
Prevozi: 

• na izlete in turisti~ne oglede • na koncerte • na sejme  
• osebnih dogodkov • sve~anih osebnih dogodkov  

• poslovnih poti • na/z letali{~a • v/z pristani{~a 
• poslovnih partnerjev • sve~anih poslovnih dogodkov  
• na konference in kongrese • protokolarnih dogodkov

Najem vozil z voznikom

Info: t +386 41 661 918 • e vip.prevozi@gmail.com
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Smučarski dan v Avstriji
Letošnji smučarski dan smo 23. februarja sicer začeli 
z manjšo zamudo, vendar: slab začetek, dober konec! 
Smučišče Katschberg nas je pričakalo v prekrasnem 
sončnem vremenu in kako prav je bilo, da smo termin 
prestavili z 2. na 23. februar. Vsi udeleženci smo se lahko 
nasmučali, ker na smučišču ni bilo pretirane gneče, sneg pa 
je bil naravnost idealen za februarsko smuko. 
Ponovno se vidimo in srečamo na smučeh naslednje 
leto. Vabljeni, da se nam pridružite tudi tisti, ki se letos 
smučanja niste mogli udeležiti. 

Dokler smo bili še skupaj, smo si v bleščečem soncu zapisali fotografsko 
podobo za spomin. Potem pa smo se razkropili po prostranih smučiščih.

Fo
to

: A
. C

.
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Finančne spodbude  
za zaposlovanje invalidov
Imate več kot 20 zaposlenih in plačujete kvoto za nezaposlovanje 
invalidov?
Imate zaposlene invalide in ste zanje upravičeni do finančnih vzpod-
bud, a jih ne prejemate?
Imate lažja montažna in podobna dela, ki jih lahko zaupate nam 
in s tem dosežete nadomestno kvoto?
Želite pred zaposlitvijo usposabljati osebo za delo in jo tako bolje 
spoznati?
Zadostuje en pozitiven odgovor, da vzpostavimo poslov-
no sodelovanje, katerega skupni imenovalec je pomoč 
ranljivim osebam v naši sredini
Poslovni sistem Papilot, Zavod sestavlja mreža zavo-
dov, ki so specializirani za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidov ter so koncesionar Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti za izvajanje poklicne 
oziroma zaposlitvene rehabilitacije, socialne vključenosti 
in karierne orientacije. Naše enote delujejo skoraj v vseh 
regijah Slovenije.
Kdor vzpostavi poslovno sodelovanje z Zavodom PA-
PILOT, pridobi zanesljivega kooperanta, s poslovnim so-
delovanjem pa lahko tudi izpolni zahtevano kvoto (nado-
mestna kvota), če nima zaposlenih (dovolj) invalidov. Delo 
opravljamo kakovostno, skladno z zahtevami standardov 
kakovosti ISO 9001:2015 in EQUASS. Na enoto sprejme-
mo vsa dela, ki so tihe narave in jih po zahtevnosti lahko 
izvajajo naši uporabniki. Možnost pa je tudi, da naši upo-
rabniki delo opravijo v prostorih poslovnega partnerja.
Kdor pa ima zaposlene invalide oziroma presega določe-
no število invalidov glede na število zaposlenih, pridobi 
nagrado za preseganje kvote. Nagrada je ena izmed 
več različnih finančnih vzpodbud, ki jih lahko deloda-
jalec pridobi s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. 
Druge vzpodbude, ki jih lahko pridobite so še:
- oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalid-

sko zavarovanje,
- subvencija plač invalidom,
- plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sred-

stev za delo,
- plačilo stroškov podpornih storitev in
- plačilo stroškov prilagoditve vozil.
Možnost sodelovanja pa obstaja tudi z usposablja-
njem oseb, ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo. 
To pomeni, da se oseba usposablja na sedežu delodajalca 
neko obdobje, za delodajalca pa ne pomeni nikakršne-
ga finančnega bremena. V tem času delodajalec osebo 
temeljito spozna in nauči dela, da je po zaključku usposa-
bljanja takoj pripravljena za samostojno delo.

Naše delovanje temelji na humanosti in k poslovnemu so-
delovanju vabimo vse, ki vidite možnosti delitve dela ter 
znanja in izkušenj s slehernim zaposlenim na trgu dela. 
Vzpodbude, ki jih lahko pridobimo za vas iz naslova nižje 
učinkovitosti zaposlenega, povrnejo tudi našo odgovor-
nost do družbe kot celote in njenih posameznikov, ki ni-
majo enakih možnosti kot jih ima večina. Vabimo vas, da 
se pridružite nekaj večjim poslovnim partnerjem na Obali 
in skupaj naredimo korak naprej, korak več.
Za več informacij pokličite na številko 051 335 204 (Kse-
nija Bažon) ali e-naslovu: ucne.delavnice.kp@papilot.si.

Vir: PS Papilot

Forum Agenti Regionali 
Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira srečanje z 
italijanskimi agenti v okviru dogodka Forum Agenti 
Regionali, ki bo potekalo 19. aprila 2019 v Trbižu - Tre-
visu (Italija)
Enodnevni dogodek Forum agenti Regionali je name-
njen tako domačim (italijanskim) kot tudi tujim podjetjem 
pri iskanju agentov in zastopnikov za italijanski trg, ter 
vzpostavljanju neposrednih kontaktov med ponudni-
ki izdelkov in storitev, ki iščejo zastopnike in agente za 
vstop na Italijanski trg. Za vsa slovenska podjetja bodo 
b2b sestanki z agenti organizirani in bodo potekali po v 
naprej pripravljenih urnikih. Glede na pričakovanja itali-
janskih organizatorjev bo vsako slovensko podjetje imelo  
do 9 sestankov z agenti in zastopniki.
Vsako prijavljeno podjetje bo imelo svoj prostor za indi-
vidualne sestanke ter razstavljanje manjših izdelkov 
in predstavitvenih materialov.
Večino stroškov udeležbe in organizacije b2b sestankov 
z agenti krije SPIRIT Slovenija. Posamezno podjetje, ki 
se bo dogodka udeležilo krije le del stroškov, in sicer 150 
EUR (v to ceno je všteta tudi 1 nočitev z zajtrkom v dvo-
posteljni sobi). Udeleženci Forum agente Regionali boste 
račun za udeležbo prejeli direktno s strani organizatorja 
Agent 123. Prevoz si organizira vsak sam.
Prijava: Ker je število udeležencev v delegaciji omejeno, 
vas prosimo, da svoj interes za udeležbo potrdite čim prej 
in sicer preko spletne prijavnice, v kateri označite »Treviso 
Forum Agenti Veneto 19 April 2019«. Zadnji rok za prija-
vo je 29. marec 2019.
Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
Kontaktna oseba: Tina Lukan, Tel: (01) 5309-826, e-na-
slov: tina.lukan@spiritslovenia.si.

Vzdrževalci tekstilij 
Ne pozabite na svoje letno strokovno srečanje 8. in 9. 
marca v Hotelu & resort Adria Ankaran.
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Gradbinci
Aktualno: vpis v imenik vodij del
Glede na množico nejasnosti in vprašanj v zvezi z vpisom 
v imenik vodij del, je sekretar sekcij gradbincev, klepar-
jev krovcev in inštalaterjev energetikov pri OZS pripravil 
povzetek najpomembnejših informacij.
»V imenik se ni potrebno vpisati izvajalcem zaključnih 
gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zah-
teve za objekte (15. člen Gradbenega zakona). Iz nabo-
ra zaključnih gradbenih del (glejte SKD 43.3 - zaključna 
gradbena dela), so bila že v obrazložitvi h gradbenemu za-
konu izvzeta fasaderska dela – toplotno izolacijske fasade. 
Torej: izvajalci toplotno izolacijskih fasad se morajo vpi-
sati v imenik vodij del in izpolnjevati druge pogoje (zava-
rovanje odgovornosti). Zelo na meji pa so tudi vsi drugi ki 
vgrajujejo toplotne in zvočne izolacije, ter vsi, ki izvajajo 
požarno zaščitne ukrepe – zato je za vse te moje priporo-
čilo, da se vpišejo v imenik vodij del in uredijo zavarovanje 
odgovornosti. 
Vsi izvajalci vseh drugih del na gradbenih objektih se ob-
vezno vpišejo v imenik vodij del in si uredijo zavarovanje 
odgovornosti.
Za vse, ki imajo obrtno dovoljenje (teh je velika večina), 
je najpreprosteje, da se v imenik vodij del vpišejo na OZS 
kot nosilec dejavnosti iz svojega obrtnega dovoljenja. 
Enako velja za njihove zaposlene, če sami lastniki niso no-
silci dejavnosti. 
Skrajni zakonsko določeni rok za izvedbo vpisa v imenik 
vodij del je 31. 5. 2020 – vendar naj nikakor ne čakajo na ta 
datum. Vpis zelo velikega števila v zadnjem mesecu ali dveh 
bo fizično težko izvedljiv. Prav tako nekateri investitorji že 
zdaj zahtevajo vpis v imenik vodij del, ko iščejo izvajalca. 
Zahteva je popolnoma legitimna in se lahko (investitorji) 
tudi na podlagi vpisa odločajo, komu bodo oddali dela.
Z vpisom v imenik vodij del na OZS – kot nosilec dejav-
nosti, izvajalec lahko izvaja vsa vzdrževalna dela s svojega 
področja registracije oz obrtnega dovoljenja. Prav tako naj 
bi tako vpisani izvajalci lahko izvajali dela kot podizvajalci 
posameznih del na gradbenih objektih. Glavni izvajalec, ki 
ne želi prevzeti odgovornosti svojih podizvajalcev seveda 
lahko od podizvajalcev zahteva, da izpolnjujejo pogoje, 
vendar je to stvar dogovora.
Kadar izvajalec izvaja (posamezna) dela na novogradnji, 
pa mora imeti zaposlenega vodjo del, ki ima opravljene-
ga enega od izpitov (mojstrski, delovodski, strokovni). To 
ni novost tega novega Gradbenega zakona, vsi ti izpiti se 
opravljajo že desetletja (še najmanj časa mojstrski, ki so 
se pričeli izvajati okrog leta 2000). Novost Gradbenega 
zakona iz l. 2018 je, da se mojstri, delovodje in tehniki, 
ter tudi nosilci dejavnosti vpisujejo v imenike vodij del; 
inženirji so se v imenike vpisovali že po stari zakonodaji. 

BAUMA 2019
V Münchnu, glavnem mestu Bavarske, bo od 8. do 14. 
aprila na ogled vodilni sejem gradbene mehanizaci-
je in materialov, rudarskih strojev in gradbenih vozil. 
Razstavljavci na sejmišču v Münchnu bodo predsta-
vljali vsebinske sklope vse za gradbišče, rudarstvo 
pridobivanje in predelavo surovin, proizvodnjo 
gradbenih materialov, ter dobavitelji in stori-
tve. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani:  
www.bauma.de 
Podjetje ABC Tour vabi na dvodnevi ogled, 10. in 11. apri-
la. Cena 195 €. Prijave do zbirajo 4. marca na e-naslovu:  
info@abctour.si ali na naslov Abctour d.o.o., Celovška c. 
69, 1000, Ljubljana. 

Kovinarji
Vabljeni na strokovno ekskurzijo na Bavarsko z ogledom 
podjetja HERMLE AG v Gosheimu. V času ekskurzije 
bomo obiskali tudi zanimivi mesti Nemčije, ki se ponašata 
z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino: München in 
Tübingen. Odhod: 21. 3, povratek dan pozneje. 
Program: 21. 3. ogled BMW Welta, sveta, ki nam bo 
prikazal močno avtomobilsko industrijo BMW. Nekaj 
prostega časa bomo preživeli tudi v Olimpijskem 
parku, povzpeli se bomo na stolp od koder se nam nudi 
prekrasen razgled na mesto. Sledi vožnja v center in 
sprehod po starem delu mesta. Nekaj prostega časa in 
ob 16.00 nadaljevanje poti proti našemu cilju nastanitve, 
kraju Donaueschingen. 22. 3.: ogled podjetja Hermle AG, 
po končanem ogledu vožnja do Tübingena, sprehod skozi 
stari center mesta z njegovimi znamenitostmi. V mestu je 
živel in delal naš znani reformator Primož Trubar. 
Prijave do 5. marca. O ekskurziji ste bili člani sekcije že 
obveščeni.

Polagalci keramičnih oblog 
Odbor polagalcev keramičnih oblog pri OZS, tako kot 
vsako leto, organizira usposabljanje polagalcev keramičnih 
oblog. Usposabljanje bo potekalo v podjetju JUB d.o.o., 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani v sredo, 
13. marca 2019 s pričetkom ob 12.45 in predvidenim 
zaključkom ob cca 17.30 uri.
Kotizacije za člane OZS in njihove zaposlene ni, za 
zunanje udeležence je 39,00 € (vključno z ddv). 
Obvezna je prijava preko spletnega portala. Prijavnica na 
spletni strani Odbora.
Stik za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije: sekretar 
sekcije gradbincev Janko Rozman 01/58 30 540, 031 347 
201 ali e-naslov janko.rozman@ozs.si(nadaljevanje v prihodnji številki KG)
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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 ob-
razcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec pripravi FURS in ga po-
trdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnos-
ti 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. 2019 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 2018 znaša 1.676,38 €). Od 
januarja 2019 do vključno decembra 2019 znaša prispevek za ZZ 0,53 
% od povprečne bruto plače za oktober 2018 oz. 0,53 % od 1.676,38 €, 
kar znaša 8,88 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto 
plače za oktober 2018 oz. 6,36 % od 419,10 €, kar znaša 26,65 €. Plačilo 
do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Od 1. 4. 2018 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in smr-
ti, 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 februar 2019:

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 2018 – 1.676,38 € 8,88 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2018 – 405,37 € 26,65 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 35,53 €

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 februar 19 je izračun naslednji:  
40 ur februar PIZ 61,42 €, ZZ 33,93 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 
1,01 €, skupaj torej 96,36 € prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. –  
8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE 
ŠT. DELOVNIH UR v februarju 2019:  
 19 dni: 152 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2019 – lestvice veljajo od 
1.1.2019 oz. za vsa izplačila v letu 2019!!! 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2019 so fiksni zneski in se 
med letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je od-
visna od višine skupnega dohodka.
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja se upošteva naslednja lestvica:
če znaša mesečni bruto dohodek  

iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih
nad do

930,53 543,32

930,53 1.109,74 275,22 +  
(1660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)

1.109,74 275,22

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

Posebne olajšave

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

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA 
V LETU 2019

V letu 2019 lestvica za obračun dohodnine ni spremenjena.

Nad Do € + % nad €
668,44 16 %

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

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2019 znaša 886,63 € 
(Ur. list RS, št. 83/2018). 

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 2019 ne more biti manjši od 56% zadnje znane 
povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2019 do 28.2.2019 se uporablja 
povprečna plača za leto 2017 (1.626,95 €; 56% znaša 911,09 €), za izplačila 
po 1.3.2019 se uporablja povprečna plača za leto 2018, ki znaša 1.681,55 €, 
oz. 56% povprečne plače, kar znaša 941,67 €.

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 2019: najmanj v višini minimalne plače 
povečane za 1%, kar znaša 895,50 €. 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 Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici
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60 % PP** 3,5 PP***

1.008,93 5.885,43

1.008,93

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 156,38 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 89,29 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 64,17 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 66,19 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,35 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,41 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,61 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77

Skupaj drugi prisp. 4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 385,42 2.248,23

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 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 odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 EUR

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

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

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

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referencaosnova za prispevke je PP za leto 2018 - 1.681,55 €*

Prispevki, dajatve

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 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 

odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 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.

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate do 28.2.2019 
prispevke od najmanj 85% povprečne plače 2017 (1.626,95 €; 85% je 1.382,91 €), 
za obračun prispevkov od 1.3.2019 dalje uporabljate najmanj 85% povprečne 
plače za leto 2018, ki znaša 1.681,55 €; 85% je 1.429,32 €.

V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove za 
izplačila po 28.2.2019. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 348,04

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 192,24

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 5,72

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 546,00

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2019 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki za so-
cialno varnost, zmanjšani za 25%, preračunano na mesec). 

Za obračun prispevkov za socialno varnost za januar 2019 je minimalna 
osnova 60% povprečne plače iz leta 2017 (1.626,95 €; 60% je 976,17 €), od 
februarja 2019 dalje je minimalna osnova 60% povprečne plače iz leta 
2018 (1.681,55 €; 60% je 1.008,93 €).

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 sta-
lež, starševski dopust) ali če se odločite za spremembo (povišanje, znižanje) 
zavarovalne osnove.

Krpanov glas
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Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in po-
polni, 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 na-
slov 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 svetu-
je, 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 pla-
čate 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 ob-
močno zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za 
posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umet-
nostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez 
zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne in-
formacije pokličite svojo OOZ.
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Krpanov glas

Vida Moda šiviljstvo – Vida Govekar s.p.
Podjetje Vida Moda šiviljstvo ponuja izdelavo delovnih oblačil kot so 
kombinezoni, delovna obutev, kape, hlače, delovne bluze in brezrokavnike, 
bunde, predpasnike, softhshell jakne in strojno vezenje.

041 379 028  |  info@vidamoda.si  |  www.vidamoda.si

Dodana vrednost izdelkov Vida Moda:
• proizvodnja prilagojena potrebam in željam strank glede barv, dizajna oblek
• vsak izdelek je lahko narejen po meri, za katero se po potrebi oglasimo pri stranki
• kroji niso klasični
• kakovostni materiali
• surovinska sestava materialov prilagodljiva potrebam (bombaž, poliester, negorljiv material …)

Poleg šivanja vam nudimo tudi izdelavo vezenih ali tiskanih logotipov.  
Nudimo promocijski tekstil priznanih proizvajalcev FRUIT OF THE LOOM, PEN DUICK, RESULT ter ostalih.

Poleg delovnih oblačil delamo in šivamo večerne in poročne obleke ter obleke  
za druge priložnosti (valeta in maturantski plesi, obhajila, gala plesi …). 

V našem šiviljstvu nudimo tudi vse ostale šiviljske storitve  
kot so ožanje, krajšanje, menjava zadrg, menjava podlog …

Dodatna ugodnost: brezplačno izdelamo program za vezenje (npr. logotipa).

Vavčerji - enostavne spodbude 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je v letu 
2019 uvedel nov program spodbud malih vrednosti za 
mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Na 
voljo bodo vavčerji z naslednjimi vsebinami: Zaščita 
intelektualne lastnine, Certifikati kakovosti in poslovna 
odličnost, Internacionalizacija, Prenos lastništva in statusno 
preoblikovanje podjetij, Digitalizacija in omogočitvene 
tehnologije, Krožno zeleno gospodarstvo, Prototipiranje.
SPS bo za vsako skupino vavčerjev objavil javni poziv, 
skladno s katerim bo nato podjetje lahko oddalo svojo 
vlogo. Na podlagi odobrene vloge in dokazil o plačanih 
upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja, 
bo podjetje lahko pridobilo sofinanciranje v višini 60 % 
upravičenih stroškov. 
Za posamezni vavčer je najvišja vrednost, ki jo lahko 
podjetja pridobijo, manjša od 10.000 EUR. Skupna višina 
vavčerjev pa na posamezno podjetje ne sme preseči 
30.000 EUR na leto.
Javne pozive za vavčerje z drugimi različnimi vsebinami 
bo SPS objavljal postopoma. Upravičeni stroški za vsa 
vsebinska področja vavčerjev so od 1. 1. 2019 dalje.
Po objavi javnih pozivov je možno dobiti brezplačno 
pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah 
(SPOT) Svetovanje, gl. http://evem.gov.si.

Dan obrtnic in podjetnic
Letošnji dan žena bomo na OZS proslavili na prav 
poseben, ženski način. V četrtek, 7. marca v G Design 
Hotel, Tržaška 330, Ljubljana vabljene obrtnice, podjetnice 
ter ženske, ki doma podpirate vse štiri vogale. Program:

8.15–9.00 Dan se začne s kavico
ob 9.00 Uvodni pozdrav, Branko Meh, predsednik OZS

9.15–10.00 Image našega podjetja,  
Dr. Andrej Pompe, strokovnjak za znamke

10:00–10.45 Modne smernice, Lorella Flego, modna 
strokovnjakinja, novinarka, moderatorka

10.45–11.30 Sproščena in poslovna podoba uspešne ženske, 
Lea Pisani, strokovnjakinja in svetovalka za celovito 
podobo osebnosti

11.30–12.15 Sodobni bonton za uspešne ženske, Bojana Košnik 
Čuk, strokovnjakinja za bonton in protokol

12.15–13.30 Dobro kosilo
13.30–14.15 Uravnoteženja stresa in doseganje odličnosti s 

pomočjo barv, Branka Urbanija, strokovnjakinja za 
energijsko delovanje barv

14.15–15.00 Naučite se reševati izzive srednjih let, ker je 
najboljše šele pred vami, Magdalena Fabčič, tvoja 
vodnica skozi menopavzo

Kotizacija 150 €, ddv ni vključen. Članice OZS in njihove 
zaposlene imajo 20% popusta, 120 €, ddv ni vključen. 
Prijave na jana.golic@ozs.si, dodatne informacije: jana 
Golič, 01 583 05 53 ali 051 301 735


