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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: Pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju 

je v sodelovanju z OZS tekel pogovor ”Pripravljenost 
obrtnikov in podjetnikov na ohlajanje gospodarstva” 
Foto: Eva Mihelič

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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Živeti, delati
Delam, da živim, ali živim, da delam? 
Eno od vprašanj, ki vsake toliko prite-
gne pozornost in včasih celo postane 
vodilni motiv za angažiranje širokega 
kroga ljudi. To navidezno dilemo je mo-
goče spretno izrabiti zato, da se sprošča 
nezadovoljstvo skozi ozke tesni med de-
lom in kapitalom. Pridih filozofije daje 
dilemi pridih legitimnosti. 
Maj se začne z mednarodnim prazni-
kom dela. Delo je zagotovo ena temelj-
nih vrednot. Pa ne samo fizično. Tudi 
upravljanje in vodenje je delo. Pa razi-
skovanje, šport, kultura - ustvarjanje in 
poustvarjanje tudi. Pa je delo primerno 
nagrajeno, zagotavlja zanesljivost, tudi 
preživetje? To pa so vprašanja, na kate-
ra iščemo resnične, vsebinske odgovore. 
Ne iščimo jih v parametrih svojih pri-
čakovanj. Ta so velika. Sooblikujejo jih 
do potankosti domišljena in preudarje-
na reklamna sporočila, kaj vse je must 
have, kaj kupiti zdaj in naročiti takoj! da 
bomo srečni in zadovoljni. A življenje ni 
usmerjeno zgolj v srečo in zadovoljstvo. 
Kakšno zaslugo pa imamo, da sploh 
smo na svetu? Ni bilo odvisno od nas, 
ampak smo bili rojeni, ustvarjeni za ta 
svet. Zato smo vsi dolžni delati tako, da 
s svojim ravnanjem izkazujemo hvale-
žnost za svoje tuzemsko bivanje. Iskre-
no in hvaležno. Ko bo tako, ne bo vzro-
kov za prekarstvo ne v materialnem ne v 
duhovnem pomenu.
Vlada je imenovala državnega sekretarja 
za področje malega gospodarstva. Če že 
ni minister, je pa prvi ob njem. Ker je 
iz življenja, iz obrtniških vrst, so v nje-
govo imenovanje položene mnoge nade 
in dobre želje. K imenovanju g. Veselu 
iskrene čestitke! Da bi le imel kaj be-
sede tam, kjer se uokvirja prožnost in 
zanesljivost poslovnega okolja. »Višje, 
hitreje, močneje« - vsega spoštovanja 
vredno olimpijsko načelo. Ni pa vseeno, 
kdo ga izgovarja, kdo skuša uresniče-
vati in kdo odloča o udejanjanju. Svojo 
pravo vrednost doseže, ko je sprejeto  
v svoji prvobitnosti, izvirnem pomenu. 
In tako tudi v gospodarstvu. 

Urednik

Nepremičninski davek – letos še ne 
Geodetska uprava RS (Gurs) množičnega vrednotenja nepremičnin po no-
vem sistemu ne bo izvedla letos poleti, kot je bilo sprva predvideno, am-
pak spomladi prihodnje leto. Potrebuje namreč dodaten čas za pripravo 
modelov vrednotenja. Zamik je predviden s predlogoma novel zakonov o 
množičnem vrednotenju nepremičnin in o evidentiranju nepremičnin. Rok 
za uveljavitev novih modelov in izvedbo novega cikla vrednotenja nepre-
mičnin bi po predlogu prestavili z 31. julija 2019 na 31. marec 2020. 
Lastniki naj bi obvestila o novih vrednostih nepremičnin tako prejeli aprila 
2020, pred-izračun pa jeseni 2019. 

Vir: TFL

Državni sekretar za MG
Pravzaprav bi morali z velikim črkami zapisati, da je z aprilom 2019 delo dr-
žavnega sekretarja za malo gospodarstvo nastopil Franc Vesel iz Ribnice, 
obrtnik, ki se je 30 let ukvarjal s predelavo lesa in dobro pozna probleme 
malega gospodarstva. Ob prevzemu funkcije je dejal, da je njegova prven-
stvena naloga realizacija zahtev slovenske obrti ter preprečevanje novih ad-
ministrativnih ovir. Veliko uspeha pri delu mu želimo. Njegov uspeh je »naš 
uspeh«.
Slišanost in prodornost njegove besede pa bo na preizkušnji že 10. maja na 
Forumu obrti in podjetništva. 

Vabljeni! 

AJPES v družini Mozaik podjetnih
V Mozaiku podjetnih se nam je pridružila tudi Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve.
Nudijo - 15 % popust popust pri naročilu novega letnega dostopa do sple-
tnega orodja Fi=Po Finančni pomočnik, pri čemer se popusti ne sešteva-
jo. Polna cena letnega dostopa znaša 285 eur.
Gre za spletno orodje, ki na enem mestu združuje vse, kar morate vedeti 
o poslovanju slovenskih poslovnih subjektov. Omogoča vam hiter pregled 
najpomembnejših podatkov o teh subjektih, hkrati pa ponuja možnost 
izvoza seznamov in podatkov za pripravo lastnih pregledov in analiz. 

Izobraževanje na OZS
Center za družinsko podjetništvo OZS vabi na: 
• brezplačno strokovno delavnico z Urošem Kavsem na temo prenosa 

lastništva podjetja, ki bo v OZS dne 8. 5. 2019,
• na interaktivno delavnico z mag. Martinom Liscem »Razvijanje in kre-

pitev pripadnosti zaposlenih«, ki bo v OZS dne 10. 6. 2019
Več na spletni strani Svetovalnega in izobraževalnega centra OZS.
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Regres
Vlada je sprejela prvi ukrep v okviru predstavljenih davč-
nih sprememb, predlog sprememb zakonov o dohodnini 
in pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, s katerima 
se regres za letni dopust v višini do 100 odstotkov pov-
prečne plače razbremenjuje dohodnine in prispevkov 
za socialno varnost. 
Razbremenitev velja že za leto 2019. Z ukrepom se z 
dohodnino razbremenjuje tudi že izplačani regres. 
Predlagana zakonska novela namreč predvideva tudi po-
stopek vračila že odtegnjene oz. odmerjene akontacije 
dohodnine v tem letu. Finančna uprava RS bo na osnovi 
odločb že obračunano in plačano dohodnino vrnila pod-
jetjem, ta pa naprej zaposlenim.
Novela zakona o dohodnini predvideva, da se v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva regres 
za letni dopust od zakonsko predpisane višine v višini 
minimalne plače (letos je to 886,63 evra bruto) do vi-
šine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih 
v Sloveniji, pri čemer se pri določanju tega zneska upo-
števa zadnji podatek statističnega urada (januarja je bil ta 
1729,15 evra bruto).
S predlogom sprememb zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju se spreminja tudi zavarovalna osnova 
za plačilo prispevkov za socialno varnost od regresa za le-
tni dopust, tako da se po novem prispevki plačujejo le od 
zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 odstotkov 
povprečne plače zaposlenih v Sloveniji za predprete-
kli mesec. Sedaj je regres prispevkov oproščen do višine 
70 odstotkov povprečne plače.
Po izračunih naj bi 98 % zaposlenih prejelo večji regres. 
Ob navedenem ukrepu se seveda postavlja tudi vpra-
šanje, kje bo država zagotovila »izpad prihodkov«. 
Ocenjuje se, da bo predlagana rešitev glede davčne razbre-
menitve regresa letos prihodke od dohodnine znižala za 
okoli 90 milijonov evrov, na ministrstvu za delo pa napo-
vedujejo, da bo negativni učinek razbremenitve regresa pri-
spevkov za socialno varnost za proračun prek prispevkov 
za starševsko varstvo za brezposelnost predvidoma 230.000 
evrov, medtem ko bo zaradi prispevkov za socialno varnost 
blagajna Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
prikrajšana za okoli 1,4 milijona evrov, blagajna Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije pa za 760.000 evrov.
Enega od odgovorov ponuja odločitev vlade o zapo-
slitvi 90 pravnikov, od tega 30 na področju glob, ki so 
glede na nerazumno določene višine vse pomemb-
nejša proračunska postavka!
Inšpektorat za delo je med drugim začel z usmerjenim 
nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za lan-

sko leto. Delodajalce, ki delavcem še niso izplačali regresa, 
poziva, naj to storijo še pred obiskom inšpektorjev. V tem 
primeru jim bodo ti izrekli le opomin ali opozorilo, v na-
sprotnem primeru sledi globa, ki znaša od 3.000 do 20.000 
eur! Inšpektorat izvaja nadzor tako med manjšimi kot ve-
čjimi delodajalci, izhaja iz podatkov FURS-a o predloženih 
obrazcih REK, namenjenih obračunu davčnega odtegljaja 
za dohodke iz delovnega razmerja. Ti obrazci kažejo, da so 
nekateri delodajalci lani izplačali plače, ne pa tudi regresa.
Na inšpektoratu so zapisali: “S stalnim izvajanjem nadzora 
želimo tako delodajalcem kot delavcem sporočiti, da je plačilo za 
delo neodtujljiva pravica delavcev, ki jo je treba dosledno spoštovati. 
Uresničevanje pravice do regresa za letni dopust je zelo pomembno 
tudi zato, ker je v tesni povezavi s koriščenjem letnega dopusta, ki je 
namenjen obnovi psihofizičnih sposobnosti delavcev. “
Naj še posebej opozorimo na dejstvo, da regres pripada 
vsem zaposlenim, ne glede na to, ali so bili na delu ali so 
bili odsotni celo leto zaradi bolniškega ali porodniškega 
dopusta. Za vse, predvsem za majhne delodajalce je to 
velika, bolje rečeno prevelika obremenitev, na kar ves čas 
zakonodajalca opozarja tudi OZS. Navedeno bo izposta-
vljeno tudi med letošnjimi zahtevami slovenske obrti. Le 
upamo lahko in si želimo, da zadnjič. 

Blagovna znamka 
Na OOZ Cerknica je 9. aprila mag. Dejan Šraml udeležen-
cev predstavil pomen, uporabo in postopek registracije 
blagovne znamke. Ker se na omenjeni datum vsi zaintere-
sirani k udeležbi delavnice niste mogli udeležiti vas želimo 
spomniti na ponovitev delavnice, ki bo potekala od 15.00-
17.00h, 15.5.2019 v Ilirski Bistrici. Sledila ji bo delavnica 
na temo pogojev poslovanja v Republiki Italiji, ki jo bo 
vodil Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospo-
darskega združenja iz Trsta - več o tem na skupnih straneh 
KG. Vljudno vabljeni. 

Mag. Dejan Šraml med predavanjem o blagovni znamki
Foto: S. Š.
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Forum obrti in podjetništva 
Obrtna zbornica Slovenije bo zahteve slovenske obr-
ti in podjetništva 2019 predstavila na tradicionalnem, že  
17. Forumu obrti in podjetništva, ki bo v petek, 10. maja, 
ob 11. uri v Hotelu Slovenija v Portorožu.
Med udeleženci bodo poleg predstavnikov OZS tudi mi-
nistri, državni sekretarji, poslanci, državni svetniki, pred-
stavniki domačih in tujih partnerskih organizacij ter obr-
tniki in podjetniki.
Vljudni vabljeni, da se srečanja udeležite, saj s številčno 
udeležbo potrjujemo resnost zahtev po spremembi zako-
nodaje.
Forum je tudi izvrstna priložnost za navezovanje novih 
stikov, poznanstev, odpiranje novih poslovnih priložnosti 
in možnost predstavitve lastne dejavnosti.
Po zaključenem Forumu in pogostitvi bo sledil pogovor z 
znanim slovenskim podjetnikom oz. podjetnico. Predstavi-
tve uspešnih podjetnikov so vedno navdihujoče, poučne, 
spodbudne; sogovorniki pa naravnani h kreativnosti in dr-
znosti, kar prinese vedno svežega vetra v podjetniška jadra. 
Vašo prijavo pričakujemo na e-mail: janja.mihelcic@ozs.si 
/ silva.sivec@ozs.si Glede prevoza se bomo z interesenti 
naknadno dogovorili. 

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

Srečanje s predsednikom Pahorjem
23. aprila je v Ljubljani potekalo srečanje članov zbornice s 
predsednikom Borutom Pahorjem na temo pripravljenost 
obrtnikov in podjetnikov na ohlajanje gospodarstva.
V pogovoru so sodelovali trije slovenski obrtniki, ki so 
spregovorili o osebni izkušnji, kako preživeti v tem za 
podjetnike dokaj neugodnem okolju. Četrti gost je bil 
osebni svetovalec predsednika Boruta Pahorja, Cerkničan 
dr. France Arhar, ki je razložil, kako deluje bančni sistem 
pri nas, v Evropi, Ameriki in drugod po svetu. Predse-
dnik OZS Branko Meh je pohvalil predsednika RS Boruta 
Pahorja v njegovem prizadevanju pri odpiranju vrat slo-
venskim podjetnikom na tuje trge. Izpostavil je tudi po-
datek, da je v Sloveniji 117 tisoč obrtnikov in podjetnikov, 
ki zaposlujejo 350 tisoč delavcev, kateri si zaslužijo zako-
nodajo, ki bo omogočala njihov nemoten razvoj in kon-
kurenčnost. Srečanja se je udeležil tudi predstavnik OOZ 
Cerknica Bojan Španić, član UO OOZ Cerknica.
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Pripravlja Silva Šivec

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Objava prostega delovnega 
mesta 
Obveščamo vas, da lahko člani OOZ Cerknica svoja pov-
praševanja po prostih delovnih mestih objavite na ogla-
sni tabli, ki se nahaja pred prostori OOZC. Oglas lahko  
posredujete na elektronski naslov: janja.mihelcic@ozs.si 

Brezplačne vstopnice za sejme 
v Celju
Sočasno s sejmom Avto in vzdrževanje v Celju od  
6. do 9. maja (novosti s področja avto-servisne dejavnosti 
in avtomobilizma) bosta potekala tudi sejem Gospodar-
ska vozila in logistika (predstavitev trendov gospodar-
skih in dostavnih vozil, opreme ter učinkovitih logističnih  
rešitev) in sejem Moto boom (poslastica za ljubitelje 
motociklizma).
Če se boste odločili za ogled sejma, lahko na OOZ  
Cerknica člani zbornice naročite brezplačno poslovno 
vstopnico.    Vabljeni!

8. maj 2019 – rok za oddajo vlog 
Tega dne poteče rok za oddajo vlog na Javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja  
malega gospodarstva – Občina Cerknica.

Prevozniki 
OZS nam je posredovala spričevala o opravljenem re-
dnem usposabljanju voznikov, za tiste šoferje, ki bo-
ste letos (10. 9. 2019) podaljševali kodo 95 do leta 2024. 
Spričevala so na voljo na zbornici. 

Pogovora pri predsedniku RS se je udeležil tudi Bojan Španić 

Fo
to

: E
va

 M
ih

el
ič



maj 20196

Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

REPUBLIKA SLOVENIJA

WWW.SHANT ISHANT I . S I
Konoplja pridelana z ljubeznijo

Poln spekter kanabinoidov, terpenov in flavonoidov!

SHANTI ponuja konopljin macerat, narejen na podlagi 11 letnih izkušenj v vzgajanju konoplje in njeni  
predelavi v ekstrakte. 

Vse cvetove pridelam sam s tehnikami permakulture, brez uporabe fitomedicinskih in  
farmacevtskih sredstev na slovenski obali.  

100% Ekološko / Ročni pridelano in predelano v Sloveniji / Brez stranskih učinkov 

CBD / CBDa / CBG / CBGa / CBN / THC / THCa

* Shanti konopljin macerat je narejen iz sorte konoplje, ki je v katalogu dovoljenih sort konoplje v Sloveniji in Evropi.  
Vsebnost THC in THCa ne presegata dovoljene količine 0.2% v končnem izdelku. Izdelek ni psihoaktiven! 

Omejena količina / Ena serija letno

SHANTI KONOPLJIN MACERAT
z dodano surovo konopljino smolo!

550 mg

051 498 389Peter Shanti

Javni pozivi za 10 vavčerjev
Spodbude malih vrednosti 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je z leto-
šnjim letom uvedel nov program finančnih spodbud za mi-
kro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) ter 
s tem omogočil podjetjem bistveno poenostavljen dostop 
do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih 
bodo krepila svojo konkurenčnost na trgu in kompetence. 
Vavčerje odlikuje enostavnost prijave, hitra obravnava vlog 
in sofinanciranje v višini 60 % upravičenih stroškov. Na vo-
ljo bodo skozi vse leto, na podlagi javnega poziva pa bodo 
odprti do leta 2023, oziroma do porabe sredstev.
Najprej je SPS 25. 1. 2019 objavil javni poziv za dva vavčerja 
– vavčer za certifikate kakovosti, katerega namen je dvi-
gniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem 
dvigniti konkurenčnost podjetij ter vavčer za zaščito inte-
lektualne lastnine, katerega namen je zaščititi intelektualno 
lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih. 
SPS je nato 22. 2. 2019 objavil še paket vavčerjev za po-
moč podjetjem pri internacionalizaciji. Podjetja lahko v 
okviru vavčerjev za internacionalizacijo pridobijo vavčer 

za tržne raziskave tujih trgov, vavčer za udeležbo na 
mednarodnih forumih, vavčer za udeležbo v gospo-
darskih delegacijah v tujino in vavčer za skupinske 
predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v 
tujini. Namen vavčerjev je spodbujanje udeležbe MSP v 
izhodnih gospodarskih delegacijah, srečanj B2B v tujini in 
drugih oblik iskanja poslovnih partnerjev v tujini, aktivne 
udeležbe MSP na mednarodnih strokovnih forumih, kon-
ferencah in kongresih, spodbujanje skupinskih sejemskih 
nastopov in tržnih raziskav.
Tretji sklop vavčerjev, namenjenih digitalizaciji, je SPS 
objavil 5. 4. 2019. Znotraj tega sklopa lahko podjetja pri-
dobijo vavčer za dvig digitalnih kompetenc, vavčer 
za pripravo digitalne strategije in vavčer za digitalni 
marketing. Namen tega sklopa vavčerjev je spodbuditi 
MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstve-
nega kadra za ključna področja digitalizacije, spodbuditi k 
pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transfor-
macije ter spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga.
Zadnji vavčer je SPS objavil 12. 4. 2019 – vavčer za ki-
bernetsko varnost. Cilj tega vavčerja je povečanje kiber-
netske varnosti v sklopu aktivnosti sistemskega varno-
stnega pregleda in/ali vdornega (penetracijskega) sistema. 
SPS bo javne pozive objavljal še naprej na spletni strani 
podjetniskisklad.si in v Uradnem listu RS.    

Mateja Skočir  



maj 2019 7 

Pripravlja Dejan Šraml

jetniških delavnic, osrednja bo letos namenjena krožnemu 
gospodarstvu kot priložnosti za podjetništvo, ki jo pripra-
vljamo v sodelovanju z logaškim komunalnim podjetjem.

Krvodajalska akcija
Delovni teden se bo v petek dopoldne zaključil z družbe-
no odgovorno akcijo in eno najplemenitejših oblik pomo-
či sočloveku – krvodajalsko akcijo logaških obrtnikov in 
podjetnikov. 

Petkovo obrtniško kuhanje golaža
Petkovo popoldne bo namenjeno sproščenemu druženju 
in prenašanju dobrih praks med podjetniki. Ob Tržaški pa 
bo tudi prijetno dišalo, saj bodo obrtniki iz širše notranj-
ske regije na zborničnem velikem letnem vrtu kuhali golaž 
in ga obiskovalcem ob 18. uri brezplačno ponudili.

Regija se predstavi: Okusi iz Vipavske doline
Nadaljuje se niz gostovanj regijskih območnih zbornic 
na logaškem tednu obrti in podjetništva. Kot druga se bo 
predstavila Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdo-
vščina in poskrbela za petkov kulinarični vrhunec pole-
tnega večera. Z razkošjem okusov bodo od 16.00 dalje 
obiskovalce v Logatcu razvajali izbrani vipavski vinarji s 
svojimi paradnimi vini, deležni bomo demonstracije in 
pokušine ročno rezanega pršuta ter sirov, manjkalo ne bo 
butično domače pivo. Vse to bo še kako teknilo v spro-
ščenem vzdušju, ki ga bo prepletala ambientalna glasba na 
letnem zborničnem vrtu.

Sobota: Logaška kuhinja sredi zelenega vrta
Na obrtno-podjetniški zbornici in Občini Logatec se za-
vedamo, da je pridelava in predelava lokalne hrane ena 
najbolj strateško pomembnih področij v državi. Zato že-
limo izkazati spoštovanje do dela vseh, ki na Logaškem 
delujejo na področju gostinstva, živilstva in turizma. Vse 
več nas je občanov, ki si želimo sveže hrane iz naše bližine. 
In zdaj bomo imeli priložnost jo okusiti na enem mestu! V 
soboto, 8. junija, dopoldne se bo logaška kuhinja predsta-
vila na zborničnem zelenem vrtu.
Več informacij bo objavljenih na ooz-logatec.si.  
Podjetniki in občani, vljudno vabljeni, da se udeležite 
dogodkov Tedna obrti in podjetništva!

Logaški teden obrti in podjetništva
Letos v znamenju okusov iz Vipavske doline
Začetek junija bo Logatec s pestrim dogajanjem podje-
tniško obarvan. Območna obrtno-podjetniška zbornica 
namreč pripravlja tradicionalni Logaški teden obrti in 
podjetništva, s poudarkom na promociji in krepitvi lo-
gaške obrti, podjetništva in turizma. Podjetniki so nosilci 
kreativne kulture in generatorji novih idej. Blizu 300 jih je 
združenih v logaško obrtno zbornico, ki deluje že od leta 
1976 in je pomemben podporni podjetniški servis, ki je na 
razpolago občanom in podjetnikom.
Med 3. in 8. junijem se bodo zvrstili številni dogod-
ki, ki bodo potekali v prostorih obrtne zbornice – na 
Tržaški cesti 11 – in na njenem zelenem vrtu. S kako-
vostnim programom bomo oživili in popestrili doga-
janje v logaškem podeželskem mestnem jedru.

Vabilo na kavo!
V ponedeljek, 3. junija, bo svoja vrata na stežaj odprla 
zbornica in s tem njena SPOT točka (Slovenska poslovna 
točka, bivša VEM), ki je vsak dan v letu na razpolago za 
podporne podjetniške storitve vsem zainteresiranim. Ju-
tro bomo začeli z novinarsko konferenco. Nato pa bomo 
občanom na voljo za brezplačna svetovanja – v sklopu 
SPOT Svetovanja celovit sistem storitev podjetniškega 
svetovanja, informiranja in podjetniškega usposabljanja. 
Zato občani in podjetniki, vljudno vabljeni na kavo!

Mala šola podjetništva
Ker je promocija podjetništva, naravoslovja in tehnike 
med mladimi zelo pomembna, bomo za logaške učence 
pripravili malo šolo podjetništva. Ta bo v obliki številnih 
ustvarjalnih delavnic in predavanj o podjetništvu in osno-
vah finančnega opismenjevanja, mladi bodo izvedeli, kako 
iz hobija nastane posel, registrirali bodo svoj s.p., pred-
stavili jim bodo obrtniške poklice, krepili kreativnost in 
ustvarjalnost ter spoznavali tehniko in naravoslovje.

Trajnostno podjetništvo
Današnji podjetnik mora razpolagati s široko paleto znanj, 
ki jih je treba nenehno nadgrajevati. Za sodobno podjetni-
štvo pa niso dovolj le poslovna, strokovna in poslovodna 
znanja, ampak tudi inovativnost in kreativnost ter številne 
mehke. Zato bo teden obrti izobraževalno obarvan z ugle-
dnimi strokovnjaki, ki bodo ponudili serijo brezplačnih pod-

Podjetniška ekskurzija v Italijo
V okviru projekta SPOT – čezmejna izmenjava dobrih 
praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti – vabi 
(tudi bodoče) podjetnike na enodnevno strokovno ek-
skurzijo v Italijo, v torek, 21. maja. Odhod ob 7.00 iz 
Logatca. Obiskali bomo Slovensko deželno gospodar-
sko združenje v Trstu, ki bo predstavilo izzive in prilo-
žnosti poslovanja na italijanskem trgu ter čezmejnega 
opravljanja storitev, ter si ogledali obrtno-industrijske 
cone ter obiskali mikro pražarne kave, spoznali njihov 
turizem in okusili kulinariko. Program in prijave na 
ooz-logatec.si
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TVU in  
parada učenja
Kot vsako leto bo pod okriljem Ljudske univerze Postojna 
tudi letos v mesecu maju potekal Teden vseživljenjske-
ga učenja. Tokrat prirejamo festival učenja štiriindvajse-
tič, in sicer med 10. in 19. majem (osrednji termin), oziro-
ma med 10. majem in 30. junijem 2019 (razširjeni termin), 
ko je najširši javnosti, po vsej državi brezplačno na voljo 
na tisoče izobraževalnih, informativno-svetovalnih, kul-
turnih in drugih dogodkov.
Letos smo pripravili vsebinsko bogat in pester Teden, ki 
je namenjen vsem vam, ki vam učenje in znanje nekaj po-
menita. Skupaj z več kot tridesetimi soprireditelji bo Ljud-
ska univerza Postojna izpeljala zanimive in raznolike učne 
dogodke, na katerih bo lahko vsakdo našel nekaj zase. 
Koledar bo objavljen v začetku maja na spletnih straneh 
prirediteljev, v lokalnih glasilih in družabnih omrežjih. In-
formacije o vseh dogodkih pa lahko spremljate na spletni 
strani nacionalnega koordinatorja TVU: http://tvu.acs.
si/predstavitev/.

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 - pod-
jetniške 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 subven-

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 zado-
stno jamstvo za vračilo kredita (pri zavarovalnici, s poro-
štvom, 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. 

V mestnem parku Postojna se bo 15. maja kot poseben 
dogodek odvijala Parada učenja, ki bo prepoznavna v 
svoji barviti in raznoliki ponudbi učenja in izobraževanja 
za vse generacije. Zasnovali smo jo kot ̀ sejem` priložnosti 
za učenje in ustvarjalnost na javnem mestu – udeležencem 
bodo namenjene informativne in svetovalne stojnice, pre-
davanja, delavnice, projekcije, nastopi učečih se, kulturni 
nastopi različnih generacij in drugi, za široko javnost pri-
vlačni dogodki.
Parada razživi naše mesto in poveže različne akterje, ki v 
Primorsko-notranjski regiji skrbijo za rast in širjenje zna-
nja. Poleg promocije vseživljenjskega učenja gre ob tem 
tudi za spodbujanje sodelovanja, druženja in medsebojnih 
izmenjav, ki jih v sodobni družbi vse bolj pogrešamo. Pa-
rada učenja s svojo barvitostjo, navdušenjem in iskrivostjo 
tako najbolj neposredno razblinja mit o neprivlačnosti 
učenja.

TVU 2019 
Uradni termin: 10. maj – 19. maj 

Širši temin: 10. maj – 30. junij

Parada učenja: 15. maj
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Pripravlja Irena Dolgan
Usposabljanje voznikov 
V soboto, 13. aprila se je usposabljanja voznikov v  
Postojni udeležilo 120 voznikov. 

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Predavatelj Rajko Palčar je vešče animiral udeležence, da so z zanima-
njem sledili njegovim napotkom
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Dodatna možnost usposabljanja 
Tiste, ki ste usposabljanje v Postojni zamudili, obve-
ščamo, da bo usposabljanje za leto 2019 še v soboto,  
11. maja 2019 ob 8.00 v Gostilni s prenočišči Potok, 
Dolenje 64, 6254 Jelšane.
Za prijavo pokličite na OOZ Il. Bistrica, tel.: 714 55 11, 
ali pišite na e-pošto: gordana.fatur@ozs.si.

Usposabljanje voznikov na OZS
Tisti, katerim 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 
• Program usposabljanja za leto 2015:  

v nedeljo, 12. 5. 2019, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2016:  

v nedeljo, 19. 5. 2019, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2017:  

v soboto, 25. 5. 2019, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2018:  

v nedeljo, 26. 5. 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.

Oddamo v najem 
V pritličju stavbe 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.

REPUBLIKA SLOVENIJA

V okviru kampanije  
EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019,  

ki letos poteka že peto leto, organizira  
SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije  

dve brezplačni izobraževanji.

BLAGOVNE ZNAMKE,  
Marketinško orodje za uvajanje  
in upravljanje blagovnih znamk

Kdaj: 15. 5. 2019 od 15.00–17.00 ure
Kje: v prostorih SPOT Svetovanje PNR,  

Bazoviška cesta 13, Ilirska Bistrica
Predavatelj: mag. Dejan Šraml, direktor OOZ Logatec

POGOJI POSLOVANJA  
V REPUBLIKI ITALIJI

Kdaj: 15. 5. 2019 od 17.00–19.00 ure
Kje: v prostorih SPOT Svetovanje PNR,  

Bazoviška cesta 13, Ilirska Bistrica
Predavatelj: Andrej Šik, direktor Slovenskega deželne-
ga gospodarskega združenja Trst

Število mest je omejeno. Vljudno prosimo, da udelež-
bo na brezplačno izobraževanje potrdite najkasneje do 
10.5.2019 na alenka.volk@ozs.si ali gordana.fatur@
ozs.si ali 05/71 00 360 ali 031/641 311.
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna 
agencija.
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Delovno srečanje 
V ponedeljek, 8. aprila je v prostorih zbornice poteka-
lo srečanje vodstva zbornice s podžupanom Gregom 
Kukcem in direktorico občinske uprave Občine Vrhnika 
mag. Gordano Tekavčič. Predsednik se je zahvalil za hi-
tro odzivnost občine in izpostavil naslednje: teži nas dol-
goletna neurejenost poslovno-obrtne cone Pod Hruševco 
(POC); pomanjkanje možnosti za širitev zaradi prostor-
skih omejitev; neodzivnost občinskega vodstva in uprave 
za domače podjetnike in obrtnike. Z novim vodstvom, je 
dejal, upamo na pozitiven premik, ne toliko v finančnem 
pogledu, kakor v pripravljenosti na sodelovanje in pravno 
podporo pri projektu ureditve POC. 
Podžupan Grega Kukec je podprl zahtevo Projekt CONA 
in možnost sodelovanja lokalnih podjetij na javnih razpisih. 
Prav tako je bil pozitivno sprejet predlog, da nas občina ob-
vešča o javnih razpisih in javnih naročilih in o možnostih na-
jema poslovnih prostorov ki se oddajajo in so v lasti občine. 
Razgovor je tekel tudi o možnostih spremembe namemb-
nosti zemljišč iz kmetijskih v stavbna, za kar je vloga že 
nekaj let v reševanju. Za potrebno poprejšnjo spremembo 
OPPN pa Občina ni bila dovolj angažirana.
Predsednik je še opozoril na visoko nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in izpostavil možnost 
znižanja vrednosti točke za obračun, če bi bile evidence ne-
premičnin urejene in bi NUSZ plačevali vsi, ki bi ga morali. 

Podžupan Graga Kukec in direktorica OU občine Vrhnika mag. Gorda-
na Tekavčič z vodstvom OOZ Vrhnika
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Vabilo
na četrto »Podjetniško druženje z gostom«
v torek, 14. maja z začetkom ob 17. uri

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

Vabljeni ste na brezplačno predavanje Matjaža Kovačiča 
z naslovom »Dvigni svojo samozavest v prodaji«.
Matjaž Kovačič, partner v konceptu »Training By Selling«, 
trener na Inštitutu za Profesionalno Prodajo in MSX In-
ternational, je avtor knjige »Zbudi prodajalca v sebi«, ki 
pomaga posameznikom razumevati in premagovati psiho-
loške blokade, ki jih ovirajo pri uspešnejšem delu. 
V svetovalni posel prihaja iz gospodarstva. Zato so v 
njegovih nasvetih in prijemih vsebine, ki jih v podjetjih 
vsakodnevno uporabljajo. V zadnjih letih se predvsem 
usmerja na področje vodenja, osebnostne rasti in prodaje 
med podjetji (B2B). Vsebinsko je poudarek na razvoju or-
ganizacij, standardizaciji postopkov, razumevanju kupcev 
in uvajanju principov svetovalne prodaje in s tem pove-
čanja uspešnosti in učinkovitosti prodajnih organizacij, 
upravljanju prodaje in napovedovanju prihodkov.
V zadnjih letih je usposobil prodajalce in vodje v večdeset 
podjetjih kot so Hilti, Hyundai, Intersocs, HRC, E3, Jor-
dan, Bial... Kot mentor pa je pomagal tudi mnogim mla-
dim podjetnikom in startupom širom Slovenije.
Dogodek, ki ga organizira Javni zavod Cene Štupar – Cen-
ter za izobraževanje Ljubljana, v sodelovanju z Občino 
Vrhnika in Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrh-
nika, bo trajal predvidoma dve uri.
»Vem, da se sliši utopično, a napačno razumevanje prodaje je rodilo 
tisoče trpečih prodajalcev in prodajalk. Si tudi ti med njimi? Tudi 
ti ne uživaš, ko ti nekdo reče NE? Nisi edini/a. Tudi sam sem bil 
tak. Dokler nisem odkril napake v mojem razumevanju prodaje. 
S spremembo v razmišljanju, ki je za seboj pripeljala veliko spre-
memb v strategijah in taktikah, sem do danes s prodajo postal »na 
ti«. Prodaja mi je užitek in zavrnitve me več ne bolijo. Te zanima, 
kakšna sprememba v razmišljanju je potrebna? Na tem predavanju 
ne bomo gradili novih strategij in taktik, niti ne bo nihče postal raz-
svetljen, bo pa nov pogled marsikomu omogočal vse to v prihodnje.«

Matjaž Kovačič

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opomnik
Ne pozabite na 17. Forum obrti in podjetništva, ki bo v 
petek, 10. maja v Portorožu. OZS bo predstavila ključ-
ne Zahteve slovenske obrti in podjetništva. Prijave na 
spletni strani www.ozs.si 
Več o zahtevah lahko preberete v aprilski reviji Obrtnik podjetnik. 

Vljudno vabljeni.
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – 24. maj 
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, 24. maja 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 zaposle-
ne 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 pred dopusti organizirali še 
v juniju 2019. 

Prva pomoč – 22. maj
Razpisujemo tečaj oz. usposabljanje iz prve pomoči in 
preizkus znanja v sredo, 22. maja, od 7.30 do cca 14.30 
v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, Vrhnika. 
Cena usposabljanja in tečaja znaša za člane naše zbornice 
s plačano članarino 78,75 €. Enaka cena je tudi za vse pri 
članih zaposlene, ki jih boste poslali na izobraževanje. 
Po uspešno opravljenem preizkusu udeleženec prejme 
potrdilo - kartico, ki dokazuje usposobljenost nudenja 
prve pomoči. Kartico pošljemo po pošti na naslov pod-
jetja, ki je osebo poslalo na usposabljanje. 
Prijave po telefonu 01 755 77 40, 051 619 215 ali  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si do srede, 15. maja. Pri pri-
javi obvezno navedite ime in priimek udeleženca, naslov 
prebivališča ter rojsten podatke. 
Usposabljanje poteka v dogovoru z Območnim združe-
njem rdečega križa Vrhniki in ga bo vodil Zlatko Kvržić, 
mag. zdravstvene nege.

Avtoserviserji 
Sejem AVTO in VZDRŽEVANJE  
Celje, 9. – 12. maj 2019

Pozor: spremenjena objava iz prejšnje številke KG!
Sekcija ASRD pri OOZ Vrhnika, ki jo vodi Peter Caserman, 
članom naše zbornice s plačano članarino povrne sredstva 
za nakup vstopnice; že pred odhodom na sejem pa lahko na 
zbornici prevzamete brezplačni poslovni kupon za obisk in 
ogled sejma (ena brezplačna vstopnica na člana). 
Poleg sejma Avto in vzdrževanje (novosti s področja avto-
-servisne dejavnosti in avtomobilizma) bo istočasno tudi 
sejem Gospodarska vozila in logistika (predstavitev tren-
dov gospodarskih in dostavnih vozil, opreme ter učinkovi-
tih logističnih rešitev) in sejem Moto boom (poslastica za 
ljubitelje motociklizma). 
Pokličite 051 619 215 ali pišite na mail.
Seveda vabljeni na sejem tudi drugi člani, ne le avtoservi-
serji.
Avtoserviserji vabljeni tudi na delavnico – seminar o ak-
tualnih zadevah na področju avtoservisne in vulkanizerske 
dejavnosti v Pivko, v četrtek, 16. 5. 2019. Več na strani 13.
 

Potepanje po Carigradu
V aprilu smo se člani zbornice in partnerji odpravili na 
4-dnevni izlet v islamski svet. Obiskali smo 22- milijonsko 
turško mesto Carigrad. Nismo točno vedeli, kaj naj priča-
kujemo, vsi pa smo bili prijetno presenečeni. Že sam pri-
stanek letala na novem, komaj nekaj dni odprtem letališču, 
ki bo do končne podobe v izgradnji do leta 2026, da bo 
največje na svetu, je bil nekaj posebnega. Mesto na stiku 
dveh celin je ponudilo zelo urejeno podobo: je zelo čisto, Stran 1

 
 
 
 
 
  
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ljudje so prijazni, povsod je veliko rož. Mačehe in tulipa-
ni v polnem razcvetu krasijo obcestne zelenice in parke. 
V večdnevnem pohajkovanju po mestu peš, s tramvajem, 
ladjico in trajektom smo si ogledali več zgodovinskih in 
kulturnih znamenitosti, barantali na tržnicah za boljšo 
ceno, si privoščili njihov čaj, kavo, rakijo, bili deležni pred-
stave s trebušnimi plesalkami in degustirali njihove jedi, 
še posebno njihove slaščice – baklave in ratluk različnih 
okusov in oblik. 
Začutili smo dih Orienta, doživeli drugačen svet na prelo-
mnici med Evropo in Azijo in se polni vtisov brez nezgod 
vrnili v domače okolje. 
Prvi odzivi udeležencev so bili zelo različni. Nekateri bi 
naslednje leto ponovili obisk v islamskem svetu z obi-
skom Egipta, drugi bi raje ostali v Evropi ... Do naslednje 
pomladi, ko se bo vodstvo odločalo kam na potepanje, je 
še daleč, a svojo željo, kaj bi si želeli ogledati in videti, nam 
lahko zaupate že danes.Pred vodnjakom v Uskudarju - na azijski strani Carigrada
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mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Prihodnost gradnje
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v okviru projekta 
Enterprise Europe Network organizira sodelovanje sloven-
skih podjetij na mednarodni konferenci in poslovnem 
srečanju “Future of  Building 2019”, ki bo potekalo v 
torek, 4. 6. 2019, od 8. do 17.30 ure, na Avstrijski gospo-
darski zbornici, Wieder Haupstr. 63 na Dunaju. 
Na dogodku sodeluje več kot 600 udeležencev iz več kot 
50 držav. Dogodek je idealna priložnost za promocijo 
podjetja in pridobitev novih poslov ter izmenjavo izkušenj 
na področju gradnje, razvijanje idej o novih projektih ter 
navezovanje stikov za izvedbo le-teh. 
Poseben poudarek dogodka bo tudi na predstavitvah no-
vosti na področju gradbeništva, novih metod gradnje, 
robotike, energetske učinkovitosti, trajnostne in zele-
ne arhitekture, obnovljivih virov energije, inženirin-
ga, načrtovanja, opremljanja, lesne industrije itd. 
Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da potrdijo 
svojo udeležbo na mednarodni konferenci in poslov-
nem srečanju na spletni strani: https://buildings2019.
b2match.io/home. S prijavo si podjetja zagotovijo in-
dividualne sestanke z najbolj zanimivimi tujimi podjetji. 
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je obvezna 
predhodna prijava. 
Rok za prijavo je 18. 5. 2019!
Dodatne informacije: Edina Zejnić, tel. 01/58 30 586, 
edina.zejnic@ozs.si

Gostinci
Akrilamid in transmaščobne kisline 
Gostinska sekcija pri OZS je vse gostince seznanili glede 
Pravilnika, ki določa največjo dovoljeno vsebnost tran-
smaščobnih kislin v živilih, že v mesecu decembru 2018. 
Prav tako so hkrati gostincem poslali vse, kar morajo na-
rediti glede nove Uredbe o blažilnih ukrepih in referenč-
nih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih.
Glede na to, da inšpektorji Uprave RS za varno hrano na 
terenu opozarjajo na nove obveznosti ter glede na to, da 
Uredba in Pravilnik veljata že od lani, vas želimo spomniti, 
da navedeno uredite čim prej. Svoje zaposlene usposobite 
in seznanite z novostmi glede akrilamida in transmaščob-
nih kislin. 
V ta namen ste prejeli dva obrazca za interno usposablja-
nje. Lahko jih dobite tudi na svoji območni zbornici. 

JR za sofinanciranje šolnin 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije ima še vedno odprt javni razpis za sofi-
nanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posa-
meznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe 
oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji: 
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega 

izobraževanja (SSI),
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e. programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f. maturitetni tečaj, 
g. poklicni tečaji (PT), 
h. mojstrski izpiti,
i. delovodski in poslovodski izpiti.
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:
• ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino 

na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo 
poklicno izobrazbo ali manj;

• ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni pro-
gram (do 30. 9. 2022);

• so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022.
Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinan-
ciranja šolnine do vključno 2.500,00 EUR.
Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/
razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-iz-
obrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

Inovatorji pozor:
natečaj za inovacije  
s področja trajnostne energetike!
Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih 
družbenih izzivov. V podporo in spodbudo k inoviranju 
na področju energetike, je Borzen pripravil poseben na-
gradni natečaj, katerega sklad znaša kar 17.000 EUR. 
Natečaj “Inovacije trajnostne energetike” vabi k sode-
lovanju vse posameznike in podjetja v fazi razvoja inova-
cije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji 
lektrične energije ali pri učinkoviti rabi energije. Ob tem je 
pomembno, da inovacija v času prijave še ni komercialno 
dostopna in da zagotavlja izkoristke, ki so nadpovprečni 
oziroma višji od trenutno dostopnih na trgu. Inovacije, 
ki so lahko izdelki ali storitve, lahko zajemajo katerikoli 
vidik proizvodnje, pretvorbe, prenosa oziroma transporta, 
porabe ali shranjevanja energije in morajo izkazovati prak-
tično uporabnost ter izvirnost. Nagradni sklad v višini 
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17.000 EUR pa ni edini razlog, ki privlači potencialne pri-
javitelje. Vsak vlagatelj prejme brezplačno udeležbo na de-
lavnici 'Od ideje do uspešne poslovne zgodbe', prav tako 
pa tudi strokovno podporo v nadaljnjih fazah razvoja.
Prijave potekajo vse do 9. junija 2019 preko spletne 
strani, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi 
z natečajem.
Z natečajem želi Borzen, slovenski operater trga z elektri-
ko, ki pod blagovno znamko “Trajnostna energija” infor-
mira in ozavešča o trajnostni energiji, spodbuditi inovacije 
na področju učinkovite rabe energije in vsem inovatorjem 
pomagati na njihovi poti.

Prevozniki 
Nakupi vozil 1997-2011
Do konca meseca maja OZS zbira podatke o kupljenih 
novih in rabljenih tovornih vozilih v letih 1997-2011, ka-
terih prodajne cene so bile kartelno dogovorjene in za 
katere bodo v drugi polovici leta potekala pogajanja za 
vračilo dela kupnine. 

Strokovno srečanje plastičarjev
31. maj in 1. junij 2019
V sklopu dvodnevnih predavanj bodo udeleženci prvi dan, 
v petek, 31. maja v Hotelu Dvorec Tolmin spregovorili 
o avtomatizaciji procesov s poudarkom na izvedenih 
primerih (Miel, d.o.o.) in ogledu podjetja TERA d.o.o., 
dan pa bo namenjen tudi splošno podjetniškim vsebinam, 
kjer bo beseda tekla o spodbudah malih vrednosti v 
obliki vavčerjev SPS in temu, kako svoj denar prejeti 
takoj po opravljeni storitvi (prodaji odprtih terjatev).
V soboto, 1. junija, bo poudarek na stroki: beseda bo tekla 
o novih materialih in novih EU direktivah, ki so lahko 
poguba ali nova priložnost za plastičarje. Osredoto-
čili se bodo na biomateriale, superizolacije, funkcionalne 
in pametne materiale blend, obvezno reciklažo, 3D tisk, 
nove površinske obdelave… Obdelali bomo tudi novosti 
pri karakteriziranju polimerov in primere analiz, ki so 
potrebne tudi manjšim obratom. Predavala bosta plasti-
čarjem že dobro znana specialista tega področja Janez Na-
vodnik, univ.dipl.ing. in mag. Silvester Bolka s Fakultete za 
tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec. 
Udeleženci si boste ogledali tudi Tolminski muzej in 
obiskali sotočje Tolminke in Soče, v soboto pa boste 
poslušali predavanje na temo Trženja z rezultati.

V programu bo poskrbljeno tudi za spremljevalke –  
v soboto se bodo lahko udeležile programa presenečenja 
v kozmetičnem salonu ANA in ogleda nakita iz poldra-
gih kamnov. 
Razmislite pa lahko tudi o promociji vašega podjetja v 
e-zborniku srečanja.
Prijavite se lahko najkasneje do 24. maja 2019 na spletni 
strani OZS

Avtoserviserji in vulkanizerji
Sporočamo, da je seminar »Aktualno na področju av-
toservisne in vulkanizerske dejavnosti«, na katerega 
smo vabili v prejšnji številki KG, prestavljen s 25. 4. na 
četrtek, 16. 5. 2019. Čas: od 18.00 do 20.00 v Krpanovem 
domu Pivka, Prečna ulica 1.
Seminar bo vodil Igor Pipan, sekretar sekcije avto-re-
montnih dejavnosti pri OZS.

Sejem TRANSPORT  
& LOGISTIC 
Sejem TRANSPORT & LOGISTIC se organizira v 
Münchnu vsako drugo leto. 
Ključne teme sejma: - storitve za tovorni promet in logistiko / - in-
tralogistika, sistemi za upravljanje skladišč, avtomatska identifika-
cija in pakiranje / - sistemi tovornega prometa / - IT, telematika, 
e-poslovanje, telekomunikacije / - raziskave in razvoj ... Bogat je 
tudi spremljevalni program (konference, predavanja, predstavitve), 
kjer sodeluje preko 200 strokovnjakov iz vsega sveta. 
Odhod: četrtek, 6. junija 2019. 
1. dan: odhod avtobusa iz Ljubljane ob 4. uri zjutraj.  

V opoldanskem času prihod na sejmišče in takoj-
šen obisk sejma TRANSPORT & LOGISTIC; ta 
dan je na slovenskem razstavnem prostoru v hali 
A4 namenjen slovenskim cestnim prevoznikom. 
Po zaprtju sejmišča večerja. Namestitev v hotel v 
bližini centra mesta Muenchen. 

2. dan: Zajtrk in ponovni obisk sejma. Popoldne povra-
tek proti Sloveniji. Prihod v Ljubljano v kasnejših 
večernih urah. 

Cena: 90 EUR pri najmanj 40 potnikih na enem avtobusu 
(razliko do polne cene 200 EUR krijeta Sekcija za promet 
OZS in Združenje za promet pri GZS). Cena ne vključuje 
vstopnine za sejem (vstopnice za sejem se urejajo v režiji 
naročnika). 
Kontakt za vse informacije: TA SAJKO, (02) 80 51 806, 
e-mail: marinka@sajko-turizem.si 
Za fiksno prijavo je potrebno najkasneje do 15. maja  
vplačati 90 EUR/osebo. 
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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. 2019 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in smr-
ti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 35,05 € 
(Ur. list RS, št. 17/2019).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za april 2019:

1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za in-
validnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  35,05 €

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 naj-
več ¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa oz. za 
najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne 
osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za april 19 je izračun naslednji: 44 ur 
marec 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 aprilu 2019:  
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 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 stro-
škov 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 pov-
prečna 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 delo-
dajalca oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo); 

Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na 
dan. Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno 
višjega (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za 
prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).

Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km 
ob uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji zne-
sek po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, 
ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene bencina 
v EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina 
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 po-
večane 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 - APRIL 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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Oblikujemo in izdelamo ves promocijski material!

Izstopajte, naj si vas zapomnijo!

- oblikovanje in tisk,
- letaki, prospekti, vizitke,
- navodila za vaše izdelke,

- promocijska stojala, plakati, panoji, 
- dotisk (delovnih) oblačil, 

- nalepke in avtonalepke, ...
mob.: 031 795 438
Rovtarske Žibrše 13 a, Rovte
PE: Stara cesta 10, Logatec

Embalazar s.p. info@embalazar.si
www.embalazar.si                 embalazar s.p.

100 barvnih vizitk:  od 17€ brez ddv

500 kos letak A5 v barvah: 47€ brez ddv

100 kos plakat A3 v barvah: 38€ brez ddv

100 kos plakat B2 v barvah: 199€ brez ddv

potisk majic - do 50 kos:  od 35€ brez ddv

AKCIJSKA PONUDBA
v mesecu maju:

Cene ne vsebujejo stroška oblikovanja.

   Z dobrim prvim vtisom gre vse lažje.

Kartica omogoča hkrati plačilo nakupov izdelkov in 
storitev po vsem svetu ter identifikacijo pri izkoriščenju 
storitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema in po-
nudbe partnerjev Mozaika podjetnih. Kartica Moza-
ik podjetnih Diners Club omogoča članom veliko – od 
prihrankov, obročnih plačil, udobja v letaliških salonih do 
varnega poslovanja.
Vsem, ki boste prvič pridobili poslovno ali osebno Mo-
zaik podjetnih Diners club kartico, bo Diners club po-
slal tudi Spar bon v vrednosti 20 EUR.
Za pridobitev kartice nam lahko pošljete izpolnjeno pri-
javnico ali jo izpolnite in vrnete elektronsko. V kolikor še 
niste član in bi želeli pridobiti našo kartico ugodnosti si 
tu lahko ogledate ugodnosti članstva. Za vsa dodatna 
vprašanja smo vam na voljo na 080 12 42 in mozaik.pod-
jetnih@ozs.si.

Ekipa Mozaik podjetnih, OZS 

REPUBLIKA SLOVENIJA

Delavnica o vavčerjih 
- vabilo na delavnico
Slovenski podjetniški sklad je letos že objavil deset pozi-
vov za spodbude malih vrednosti prek vavčerjev. Obšir-
nejšo predstavitev objavljamo na logaških straneh tokra-
tnega KG pod naslovom Javni pozivi za deset vavčerjev. 

Vabljeni na delavnico,  
kjer bodo vavčerji nadrobneje predstavljeni. 

Delavnica bo 8. maja ob 16. uri na  
SPOT Svetovanje PNR v Ilirski Bistrici, Bazoviška 13.

Udeležbo potrdite na alenka.vovk@ozs.si

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so 
prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslov-
nih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 
12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani 
http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-
-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.
Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slo-
venskega podjetniškega sklada www.podjetniskisklad.si.

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

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna


