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Krpanov glas

Stiki

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

predsednik Anton Cvetko

sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Franci Šemrl

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
spletna stran: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80
gsm: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00, sre 14.00 – 16.00
Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel.: (05) 726 17 20
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
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

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica),
Dejan Šraml (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografije na naslovnici: V organizaciji SPOT Svetovanje NPR so se udeleženci
ekskurzije na Koroško seznanili z delovanjem SGZ
in dveh uspešnih zasebnih podjetniških subjektov
Foto: Arhiv SPOT NPR

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
cena za člane 40 % popusta
1/1 stran (A4)
200 €
120 €
½ strani (A5)
150 €
90 €
¼ strani (A6)
100 €
60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
45 €
Križanka
100 €
60 €
Oglas na zadnji strani:
+ 40 %
Oglas na predzadnji strani:
+ 20 %
Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10 % popust.
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

Objavo naročite na svoji območni zbornici
ali neposredno pri OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

julij-avgust 2019

Krpanov glas
Delo upokojenih podjetnikov

Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb zakona o pokojninskem zavarovanju. Obrtniki in podjetniki že dolgo zahtevajo, da bi lahko po upokojitvi še naprej delali, a prejemali polno pokojnino. Pripravljeni so tudi
plačevati prispevke za socialno varnost.
Že sedanja zakonska ureditev to dopušča, vendar v zelo omejenem obsegu in z omejenimi pravicami do višine pokojnine. Obrtniki so pričakovali
končno ureditev tega vprašanja v svoj prid, a kaže, da iz te moke ne bo
pričakovanega kruha. Pogajanja še tečejo, končnih predlogov še ni. Kaže pa
ne, da bi se pogajanja stekla obrtnikom v prid.
Je kaj novega pod soncem?

SPAR Avstrija vabi

SPAR Avstrija vabi podjetnike in podjetja, da izrazijo interes za udeležbo na
predstavitvi slovenskih podjetij in izdelkov v trgovinski verigi SPAR Avstrija. Dogodek bo predvidoma oktobra 2019 na sedežu podjetja v Salzburgu.
V okviru »Dneva slovenskih dobaviteljev« bodo podjetja imela možnost
osebno predstaviti svoje izdelke na centrali podjetja SPAR Avstrija. Neposredno ob predstavitvenem omizju pa bodo potekali razgovori med udeleženimi podjetji ter nabavniki verige SPAR Avstrija.
Dogodek bo izpeljan v več fazah, temeljni bo sestava liste slovenskih izdelkov in podjetij iz živilsko predelovalne industrije, izdelkov široke potrošnje
in iz drugih sektorjev (izdelki za osebno nego in čiščenje ipd.). Za predstavitev izdelkov so primerni zlasti izdelki, ki so ustrezni za plasiranje na
avstrijski trg ter mednarodna tržišča Italije, Madžarske in Hrvaške
(ne pa za slovenski trg). Za SPAR Avstrija so potencialno zanimivi izdelki
s področja živil, kozmetike, drogerij ter čistilnih sredstev oz. pripomočkov. Svoj interes posredujte tista podjetja, ki imate vsaj pol milijona
EUR letnega prometa in vsaj 1 zaposlenega, najkasneje do 31. julija 2019.
Za stik: tjasa.fras@spiritslovenia.si.

Enostavneje do eDavkov

Dostop do informacijskega sistema eDavki Finančne uprave RS (Furs) je
spremenjen in poenostavljen. Zavezanci namreč za oddajanje dokumentov
ne potrebujejo več kvalificiranega digitalnega potrdila in podpisne komponente, ki je bila do zdaj nameščena na uporabnikovem računalniku.
Poenostavljen način oddajanja dokumentov, ki je že v uporabi pri oddaji dokumentov, kadar se v portal eDavki vstopa prek mobilne aplikacije oz. prek
uporabniškega računa, so tako razširili še na primere, ko se v portal eDavki
vstopa z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.
Spremenjena rešitev zagotavlja enostavno uporabo sistema eDavki na različnih brskalnikih (IE, Firefox, Chrome) in različnih operacijskih sistemih
(Windows, OS X, Linux) brez zahtevnega nameščanja podpisne komponente v vaše brskalnike.
Poenostavljen način velja tudi pri oddaji eVročilnice, vendar pa lahko to
odda le tisti zavezanec, ki je vstopil v portal eDavki z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.
Zavezanci lahko informacijski sistem eDavki uporabljajo od leta 2003. Trenutno ga uporablja več kot 50.000 fizičnih oseb ter vsi podjetniki in podjetja, ki morajo s Fursom poslovati elektronsko na podlagi zakona.
Vir: Moj spletni priročnik
julij-avgust 2019

Aktualno
Poletje je tu

Poletje. Vročina se je po hladu konec maja
nenadoma razplamtela v vsej svoji bohotnosti. Razplamtel se je tudi požar v coni
pri Rakeku, čigar dimne oblake so videli
celo Dolenjci, ne le domačini. Bes vplačevalcev v SOP se tudi še ni polegel. Kako
se bodo iztekla pričakovanja upokojenih
s.p., da bi lahko še delali in obenem dobivali polno pokojnino? Res, vroče je.
Dan državnosti smo počastili vsaj z izobešenimi zastavami, kajne?
Državni sekretar za malo gospodarstvo
že vleče prve poteze. Kako iznajdljiv
bo? Bo sledil zahtevam slovenske obrti
in podjetništva, ki jih leto za letom Vladi
predlaga OZS ali bo iskal druge, morda tudi koristne rešitve, ki pa bi jih bilo
morda lažje uresničiti? Politika je pač –
kot diplomacija – umetnost mogočega,
ne pa uresničevanje sanj in obljub.
Cerkniška zbornica je pred letom dni
pridobila novo strokovno sodelavko.
V današnjem KG jo predstavljamo skoz
pogovor z urednikom.
Na Logaškem je izzvenel letošnji teden obrti in podjetništva. Med drugim
je odstiral poti, po katerih naj bi hodili
nadebudni mladi podjetniški kandidati
– osnovnošolci, da bi čez nekaj let stopili na samostojno podjetniško pot. In
če jim tovrstne izkušnje ali že sam način
razmišljanja kaj pomore k bodoči uspešnosti, smo lahko veseli. Je pa bilo v tem
tednu najti tudi kaj sproti koristnega in
prijetnega na zelenem vrtu sredi mesta.
RRA Zeleni kras, d.o.o. bo v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske
regije letos spet sofinancirala obresti
podjetniških kreditov podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom
o socialnem podjetništvu.
Vrhničani tudi letos nudijo nekaj sredstev za spodbujanje razvoja. Nekateri pa
se z inovativno vizijo uspešno vključujejo v celostno, krožno gospodarstvo,
kjer naj bi bilo čim manj še uporabnih
ostankov. Sem sodi pridobivanje brodke,
o čemer pišemo na vrhniških straneh.
Prijetne počitniške dni želimo vsem
bralcem. Naslednji Krpanov glas bo
septembrski.
Urednik
3

Krpanov glas
Najboljše rešitve za podjetnika

OOZ Cerknica je v svojem jubilejnem letu – 50 let mineva od
ustanovitve cerkniškega obrtnega združenja – poiskala možnost za
razširitev že tako razvejanih svetovalnih in storitvenih dejavnosti
za svoje člane. Sekretarki Silvi Šivec se je 9. julija lani pridružila
strokovna sodelavka Janja Mihelčič. Z njo se je pogovarjal urednik.
Ga. Mihelčičeva, člani cerkniške zbornice Vas že poznajo. Se
lahko na kratko predstavite vsem bralcem
Krpanovega glasa?
Po poklicu sem diplomirana ekonomistka. Izhajam iz družine, katere večina članov dela doma, v
družinskem podjetju in
je to delo pritegnilo tudi
mene. Za polovico de- Janja Mihelčič
Foto: osebni arhiv
lovnega časa sem zaposlena v domačem podjetju ELCA d.o.o., za drugo polovico
pa na Območni obrtno-podjetniški zbornici Cerknica.
Zunaj zaposlitve pa s skavti že več let sodelujem pri delovnih akcijah, prireditvah v občini in projektih v župniji.
Zelo rada delam z mladino. Kot predsednica vodim Salezijanski mladinski center Cerknica. Najsrečnejša sem med
otroki. Organiziram rojstnodnevna srečanja, novoletne in
druge prireditve – če le mogoče, v naravi, ker želim otrokom privzgojiti skrb za naravo ter za medsebojno pomoč
in sodelovanje.
Delo strokovnih sodelavcev območne zbornice je
razvejano in zajema mnoga svetovalna področja. Kaj
od vsega je zaupano Vam?
Moje delo je predvsem svetovanje članom pri ustanavljanju podjetij – s.p. ali d.o.o. – in izvedba postopka ustanovitve ali zaprtja podjetja.
Svetovalna področja zbornice so še davki, delovno pravo,
zakonodaja, računovodstvo, standardi, organizacija izobraževanj … skratka, vsa področja, ki zanimajo obrtnike in
podjetnike. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pa ima
področne strokovnjake, ki jih lahko povprašamo za nasvet.
Na zbornici delate leto dni. S čim se največkrat srečujete, po čem najbolj povprašujejo člani zbornice?
Večina članov želi na zbornici urediti spremembe glede
števila delavcev, prevozniških licenc, vnesti spremembe v
obrtno dovoljenje ali obrtni register. Zato je moje najpogostejše delo prijava in odjava delavcev. Letos pa vpisujemo še vodje del v register vodij del in mojstre v register
obrtnih mojstrov.
Zbiram prijave na seminarje, ki jih organizira naša zbornica in sodelujem pri sklicevanju sestankov in pripravi gra4

Obvestila OOZ Cerknica
div. Na novo smo odprli facebook stran, kjer skrbim za
aktualne objave dogodkov OOZC.
Katere storitve pa so po vaši oceni tiste, ki bi se jim
strokovno kazalo še bolj posvetiti?
Prav na vseh področjih se dogajajo spremembe. Nenehno je treba slediti predvsem spremembam zakonodaje, se
učiti in izpopolnjevati; z mojega delovnega področja je to
predvsem ustanavljanje in prenehanje poslovanja podjetij.
Dobro pa bi bilo, da bi se v zbornico vključilo čim več
novih podjetnikov, predvsem mlajših. Članstvo pa bi bilo
za nove člane zanimivo, če bi jim zbornica predstavila čim
več članskih ugodnosti.
Kaj bi želeli sporočiti bralcem KG?
Bralcem bi želela sporočiti, da je OOZ Cerknica namenjena podpori in pomoči obrtnikom in podjetnikom. S
sekretarko Silvo bova z nasvetom ali storitvijo z veseljem
pomagali vsakomur. Skupaj bomo našli rešitev, ki bo zanj
kot podjetnika najboljša.
Ga. Mihelčičeva, hvala za pogovor.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Kultura pitja vina
- od pradavnine do danes

10. junija 2019 smo v okviru SPOT svetovanje PNR na delavnici
Kultura pitja vina od pradavnine do danes gostili vinsko svetovalko
– sommelierko Majdo Debevc.
Predavateljica je Notranjka, kjer, kot je dejala in Notranjci
to tudi vemo, grozdje na južni strani hiš, zaradi mraza ne
dozori vsako leto. Znanje si je pridobivala na poklicni poti
ter mnogih delavnicah in seminarjih, obiskala pa je tudi
mnogo proizvajalcev in se učila od njih. Izpit za vinskega
svetovalca je opravila leta 1997.
Po predstavitvi delovanja in aktivnosti SPOT svetovanje
PNR in razpisanih vavčerjih je sledilo predavanje o kulturi
pitja vina.
Predavateljic je spregovorila o pomenu pitja vina, o vplivu
na evropsko kulturo in filozofijo zahodne civilizacije skozi
stoletja. »Žlahtna kapljica«, kot radi poimenujemo vino, je
tista pijača, ki je skozi čas dajala težo dogodku, določala
vrednost gostitelju in dala čast gostu. In še danes je tako.
Tudi v poslovnem svetu.
Vsak gostitelj bi moral po besedah predavateljice poznati
zvrsti vina in zakonitosti strežbe vina. Kot je dejala, ni
pomembno samo vino. Enako pomemben kot vino je tudi
kozarec iz katerega pijemo. Kozarec ima moč, da določi
in celo spremeni okus in vonj vina, kar je delo dobrega vinarja. Za različna vina – različni kozarci. Kozarci so oblikovani prav s sodelovanjem enologov in vinskih svetovaljulij-avgust 2019

Rož, Podjuna, Zila

Predavateljica Majda Debevc govori o kulturi pitja

Foto: Arhiv SPOT PNR

cev. Estetsko, za oko všečno oblikovan kozarec ni dovolj,
da bi ga lahko uvrstili med primerne izdelke za uživanje
vina. Cilj vinarja ali gostitelja je, da uporabnik, gost vonja
in okusi tisto, za kar se je vinar trudil in zato potrebuje
pravi kozarec.
Predavateljica je spregovorila tudi o količini vina, ki je dopustna in sprejemljiva. Kozarec ali dva, eden za žensko
in dva za moške, povzročita sproščenost, več pa… Bog
je dal trto in človeku svobodno voljo, na kar včasih radi
pozabimo.
Med udeleženci predavanja sta bila vinarja Šperne iz Tomaja, ki sta podelila osebno izkušnjo sajenja, obdelovanja
in ekološkega pristopa pri skrbi za trto in vino. Izpostavila
sta škropljenje in shranjevanje vina ter trženje, oblikovanje
cene na osnove eko pristopa pri prodaji vina.
V nadaljevanju so udeleženci aplicirali izkušnje eko pridelave in prodaje vina na druga področja, ki so priložnost na
Notranjskem.
Ob koncu predavanja smo dvignili kozarce in nazdravili z
vinom Špernetovih iz Tomaja.

Skupinski ogled MOS 2019

Od 10. do 15. septembra bo v Celju 52. MOS, Mednarodni obrtni sejem v Celju. MOS je poslovno-sejemska prireditev, ki leto za letom privabi veliko število
razstavljavcev in obiskovalcev. Spremljajo ga tudi druga dogajanja: predavanja, dogodki in delavnice različnih področij z uporabnimi informacijami. Drugo leto
zapored bomo na sejemskem prostoru SPOT svetovanje prisotni in na razpolago za svetovanje svetovalci iz
celotne Slovenije, z vseh 12 SPOT točk.
V soboto, 14. septembra v okviru SPOT svetovanje
PNR organiziramo skupinski ogled sejma. Na pot v
Celje se bomo podali z avtobusom. Poleg dogajanja na
sejmu in SPOT nas bo skozi dan družil tudi ogled katere
od drugih celjskih znamenitosti in zanimivosti. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo do zasedbe mest.
Vljudno vabljeni.
julij-avgust 2019

Tri doline za Karavankami, vpete v slovensko domoljubno pesem, do katere me misel najprej ponese ob besedi
Koroška. Slovenci smo se na Koroškem naselili v 6. st.
in na Koroškem se že dalj časa kot nemško govori slovensko, vendar, na žalost, vse manj. Leta 1920, po plebiscitu je Koroška pripadla Avstriji. Od takrat se spreminja
tudi jezikovna podoba dežele. Koroška je ena od devetih zveznih dežel Avstrije, velika skoraj za pol Slovenje, z
okoli 560.000 prebivalci, od katerih je po zadnjem popisu
15.000 pripadnikov slovenske narodne skupnosti na Koroškem (po neuradnih podatkih okrog 50.000).
13. junija 2019 smo se udeleženci strokovne ekskurzije
SPOT svetovanje PNR odpravili na Koroško in se najprej
ustavili na Slovenski gospodarski zvezi v Celovcu. Svetovalce SPOT svetovanje PNR je sprejel generalni sekretar zveze
mag. Andrej Hren, ki je predstavil vlogo in pomen zveze za
podjetnike tako na slovenski kot avstrijski strani ter dobro
sodelovanje s pomembnimi institucijami v Sloveniji, kot sta
Obrtno-podjetniška zbornica in Gospodarska zbornica, ki
na ta način zagotavljata slovenskim podjetnikom dragocene
in prepotrebne informacije ob vstopu na avstrijski trg. V
zvezo se kljub obvezni zbornični članarini v Avstriji včlanjujejo tako slovenski kot avstrijski podjetniki.
Strokovno predavanje na temo vstopa na avstrijski trg
je pripravil mag. Miran Breznik, priznani in certificirani
podjetniški svetovalec z dolgoletnimi izkušnjami in izjemni poznavalec avstrijske zakonodaje. Na predavanju so
se nam pridružili člani SGZ Celovec.
Udeleženci smo postavljali številna vprašanja in ugotavljali, da so nekatere zadeve v Avstriji bolje urejene kot
pri nas, ne pa vse. V Avstriji imajo veliko manj pravic iz
naslova starševskega varstva, krajši porodniški in starševski dopust, saj je Avstrija patriarhalno naravnana in teži k
temu, da ženske opravijo poslanstvo v družini, na drugem
mestu pa sta poklic in kariera.
Poklicno kariero je v Celovcu pripeljala na želeni cilj podjetnica, lastnica modnega salona MODE -I-EU, Irena
Novinšek, ki je pred tem vodila svoj modni salon v Sloveniji. Prav večje zaledje in način življenja sta pogojila njen
Nadaljevanje na strani 13

Foto: arhiv SPOT PNR

Pripravlja Silva Šivec

Mag. Miran Breznik med predavanjem o delovni in davčni zakonodaji v
Avstriji«
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Logatec

Zbornica vnovič povezala
logaške podjetnike

Foto: arhiv OOZ

Podjetniki so nosilci kreativne kulture in generatorji novih
idej. Blizu tristo se jih združuje v logaško obrtno zbornico
- OOZ, ki deluje od leta 1976 in je prepoznaven servis za
obrt in malo gospodarstvo na Logaškem. Predvsem njim
in občanom notranjske regije je bil posvečen tradicionalni
Logaški teden obrti in podjetništva.
OOZ Logatec je s kakovostnim programom tudi tokrat
oživila in popestrila dogajanje v mestnem jedru s promocijo in v okrepitev pomembnosti močnega malega gospodarstva v kraju z dvema obrtnima conama. Ena od potrditev gospodarsko dobro razvite občine in danosti za razvoj
gospodarstva je, nenazadnje, tudi prihod švicarske družbe
Lonstroff s tovarno medicinskih elastomerov.
Teden obrti so na začetku zaznamovali dnevi odprtih vrat,
promocija SPOT točke, novinarska konferenca, aktivnosti
dveh večjih zborničnih projektov, sofinanciranih iz državnih in evropskih kohezijskih sredstev.
Ustvarjalno razmišljanje, spodbujanje inovativnosti, znanje, nove izkušnje, vztrajnost, svoboda, podjetnost … so
le nekatere od temeljnih vrednot človeka. Udejanjamo jih
prav prek podjetništva, kot priložnosti za številne, sploh
mlade. Pomembno jim jih je približati. Tega se na logaški zbornici že dolgo zavedamo, zato vrsto let osnovnošolcem predstavljamo podjetništvo in jih spodbujamo k
ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju. Tokrat smo
izvedli malo šolo podjetništva v obliki ustvarjalnih delavnic o podjetništvu in finančnem opismenjevanju. Mladi so
izvedeli, kako iz hobija nastane posel, kako se odpre s.p.;
neposredno so spoznavali obrtniške poklice, krepili podjetniško razmišljanje ter obiskali podjetnika in obrtnika.
Današnji podjetnik mora razpolagati s široko paleto znanj,
ki jih mora nenehno nadgrajevati. Izobraževanje je ena temeljnih dejavnosti zbornice, zato je prostor našla tudi ob
prazniku obrti. Letošnji intenzivni strokovni seminar je bil

Foto: arhiv OOZ

Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak je nagovoril zbrane na zelenem
vrtu sredi mesta

Tako je z jedmi: pripravljamo jih dolgo časa, pojemo pa jih hitro. Na
fotografiji ena od ekip, ki so pripravljale golaž.
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posvečen plačilni (ne)disciplini oz kako do denarja – od
faktoringa do izterjave.
Konec tedna je bil namenjen sproščenemu druženju in
prenašanju dobrih praks med podjetniki. Ob Tržaški je
tudi prijetno dišalo, saj so obrtniki na idiličnem zborničnem zelenem vrtu kuhali golaž.
Na tednu obrti so znova gostovali prijatelji iz regijskih
zbornic, tokrat Ajdovci in poskrbeli za petkov kulinarični
vrhunec večera. Z razkošjem okusov so obiskovalce razvajali izbrani vipavski vinarji s svojimi paradnimi vini, pokušino ročno rezanega pršuta ter sirov, manjkalo pa ni niti
butično domače pivo, vse to dolgo v zvezdnato junijsko
noč ob ambientalni glasbi melodičnega hanga.
Češnja na torti tedna obrti pa je bila letošnja novost – prva
Logaška kuhinja sredi zelenega vrta. Z Občino Logatec
se zavedamo, da je pridelava in predelava lokalne in varne
hrane eno najpomembnejših področij. Vse več je občanov,
ki si želijo sveže hrane iz svoje bližine. Tokrat so jo imeli priložnost okusiti na kulinaričnem dogodku, s katerim
smo na zbornici občanom omogočili preskus raznovrstne
kulinarične ponudbe, ki jo ponuja zeleni Logatec. In to
prav na tistem vrtu, kjer se je sredi 20. stoletja razprostiral
zeliščni vrt prve logaške lekarne, danes pa na njem ustvarjamo kulturo obrti, podeželja in pristno kulinariko.
Z obiskom so teden obrti in logaško zbornico počastili
državni sekretar za malo gospodarstvo Franc Vesel, poslanka v Državnem zboru RS Jerca Korče, logaški župan
Berto Menard, predsedniki in sekretarji območnih obrtnih zbornic, krovne OZS ter številni drugi visoki gostje.
Predvsem pa v velikem številu domači in sosednji obrtniki, podjetniki, občani ter prijatelji zbornice.
Teden obrti in podjetništva 2019 so omogočili Občina
Logatec, Komunalno podjetje Logatec, OOZ Ajdovščina
in podjetja Pivk Electric, EVMA, Naklo Logatec, Levček
ter Gostilna Turk Izidor Zelenc s.p.
julij-avgust 2019

Pripravlja Dejan Šraml

Albanija očarala obrtnike

Pestro, zanimivo

Foto: zasebni arhiv udeleženca

Logaški obrtniki so se od 23. do 26. maja mudili v Albaniji. V Tirani jih je sprejel častni generalni konzul Republike Slovenije v Tirani, Edvin Libohova, s katerim so
izmenjali poglede na gospodarsko sodelovanje obeh držav
ter izkoristili priložnost za navezovanje stikov na področju
podjetništva ter bilateralnega sodelovanje z logaško obrtno-podjetniško zbornico.

Popotniki, kakor jih je ujel objektiv v Skadru

Rdeča nit podjetniške ekskurzije je bilo mreženje logaških
podjetnikov ter ogled kulturnih in naravnih znamenitosti. Albanija jih je v vsej svoji veličini očarala s svojo drugačnostjo, pristnostjo, prijaznostjo ljudmi in kraljestvom
neokrnjenih naravnih lepot. Štiridnevno raziskovanje
skrivnostne pokrajine, dežele divje narave imenovane tudi
dežele orlov ter arheoloških najdišč pod zaščito Unesca,
je hitro minilo in že jih je čakal povratni let proti Ljubljani.

Izjave za razrešitev SOP

Kot ste bili v junijskem glasilu že obveščeni, je skupščina
Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) maja 2019 izglasovala sklep, ki prejemnikom znižuje poklicne pokojnine za
30,4 %. To dejanje se nam zdi izredno nekorektno in nepotrebno. Taki samovolji sklada, ki so ga ustanovili obrtniki,
se želimo upreti z vsemi pravnimi in drugačnimi sredstvi.
Zato se je logaška obrtna zbornica s predsednikom Bogdanom Oblakom aktivno lotila perečega problema in junija
sklicala sestanek, na katerega je povabila prejemnike poklicnih pokojnin. Zbralo se jih je 20 iz Logatca in širše regije, ki
so ogorčeni nad tovrstnim znižanjem ter so pripravljeni sodelovati pri apelu proti samovolji obstoječe skupščine SOP.
Na obrtno-podjetniški zbornici zdaj zbiramo izjave za razrešitev članov skupščine SOP. Zato naj se vsi tisti, ki izjave
še niste podpisali, oglasijo na zbornici ali pokličejo na 051
651 538. Opozorite nas na tiste, za katere veste, da to pokojnino prejemajo, pa menite, da tega obvestila niso dobili, jim
to obvestilo posredujte ali jih pokličite, da se nam oglasijo.
julij-avgust 2019

V letošnjem delu pevske sezone 2018/19 je »Notranjska«
dejavno vadila in nastopala: 22 vaj in 14 nastopov se je zapisalo v delovno statistiko zbora in njegovih skupin. Naj
jih nekaj omenimo: koncerti s sproščujočim programom
v štirih domovih za ostarele v Logatcu in Idriji, pustni
letni koncert v Logatcu, nastop na gregorjevem semnju,
območni pevski reviji v Logatcu in obrtniški v Zagorju,
gostovanje na Visu ter ob zaključku sezone še udeležba na
jubilejnem, 50. taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Vsak od teh nastopov je pevcem podaril
novo izkušnjo, poslušalcem pa – po odzivih sodeč – prijazno doživetje. Posebno je bilo sodelovanje pri naši v Vrhpolju, ki ga je s slikovito predstavitvijo največjega oltarnega mozaika, dela p. Marka Ivana Rupnika dopolnil gospod
Janez Kržišnik. V poletnem času bo zbor sodeloval še pri
slovesnostih v spomin na dogodke iz naše osamosvojitvene vojne na Cesarskem vrhu in v ljubljanski stolnici.
Lahko ti podatki koga nagovorijo, da bi se vključil v »Notranjsko«? Bržda ne. Zapisati bi jih bilo treba drugače, z
doživljajske plati pevcev: kako smo varovance domov nevsiljivo nagovorili, da so družno prepevali z nami, da smo
poslušalce letnega koncerta spravili v dvom, če smo potem,
ko smo se pustno preuredili res še isti zbor z isto zborovodkinjo, da smo na območni reviji v Logatcu nastopili kot
predskupina najboljših in bili na obrtniški reviji po kakovosti odstopajoči zbor (navzgor, seveda), da smo na Visu
videli iz morja dvignjene amfore, spoznali bolhač, cvetico,
ki odganja komarje, prepevali pod oljkami domačije, ki je
nudila domači sir in vino in oljčno olje, se vozili z barko in
zapeli v zaklonišču za podmornice, ki ni nikoli služilo svojemu namenu, ima pa odmevno akustiko, da so koncertnemu
petju prisluhnili morski dopustniki na jahtah, jedoč jastoge,
da smo se v Šentvidu pošteno potili, pa nam je kosilo še
toliko bolj teknilo … Kogar mika spoznati to drugo plat
sodelovanja v zboru, dobrodošel med nami. »Za več informacij pokličite na svojo zbornico« ali Janija na 041 705 755.
J. G.

»Notranjska« med koncertom v Kutu na Visu

Foto: J. G.
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Sofinanciranje obresti
podjetniških kreditov

RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi letos v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za
Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov za leto 2019
na območju Primorsko-notranjske regije.
Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit
ne sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600
EUR oz. 75% vseh plačanih obresti za posamezno
vlogo. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge.
Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.
Pogoji za sodelovanje: na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične
osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo po zakonu
o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem
podjetništvu in prihajajo iz: Občine Bloke, Občine
Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška
dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.
Vrednost razpisa: sredstva za sofinanciranje subvencije
obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije
obrestne mere so namenska.
Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2019 za izvedbo povabila sredstva v znesku:
Zap. Občina, kjer ima podjetje
Sredstva
št. sedež (domicil)
v EUR
1.
Pivka
2.000,00
2.
Postojna
12.000,00
Rok: rok za oddajo vloge je 18. 10. 2019.
Dodatne informacije: RRA Zeleni kras, d.o.o.,
Prečna ulica 1, Pivka, Kontaktna oseba: Živa Ložar,
e-naslov: ziva@rra-zk.si, Tel: (05) 721 22 40.
Razpisna dokumentacija: celotno povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu:
www.rra-zk.si.

V najem oddamo
poslovni prostor

V pritličju stavbe OOZ Postojna na Jenkovi ul. 1 oddamo 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.
8

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.
Na razpolago je še 160.000 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 (skupna obrestna mera znaša 3,50% letno, OOZ Postojna
subvencionira 2,00%), odplačuje se do 36 mesecev, višina posameznega zneska kredita je odvisna od vaših prilivov, 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. Zavarovanje: 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.

Obisk MOS 2019

V soboto, 14. septembra v okviru SPOT svetovanje PNR
organiziramo skupinski ogled sejma. Na pot v Celje se
bomo podali z avtobusom, poleg dogajanja na sejmu in
SPOT nas bo skozi dan družil tudi ogled katere od drugih
Celjskih znamenitosti in zanimivosti. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Prijave na:
irena.dolgan@ozs.si.
Vljudno vabljeni.
Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

julij-avgust 2019

Pripravlja Irena Dolgan

Poslovanje v PNR 2018
Gospodarske družbe
Družbe Primorsko-notranjske regije so v letu 2018 poslovale zelo uspešno. Leto so zaključile z neto čistim dobičkom v višini 66.590 tisoč evrov. Rezultate so izboljšale
za 24 % v primerjavi z rezultati poslovanja družb, ki so
predložile podatke iz letnih poročil za leto 2017, te so
ugotovile neto čisti dobiček v višini 53,8 milijonov evrov.
Dobiček se konstantno povečuje s primerljivo stopnjo rasti kot v preteklih letih. Po stopnji rasti dobička se naša
regija uvršča na 5. mesto med regijami v Sloveniji.
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu
2018 na območju Primorsko-notranjske regije novoustanovljenih 34 družb, izbrisanih pa 47 družb. Nad 14 družbami je bil med letom 2018 uveden insolvenčni postopek
(12 stečajev, 2 likvidaciji, nobene prisilne poravnave).
Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je AJPES izpostavi
Postojna predložilo 1.135 družb s sedežem v Primorsko-notranjski regiji, 0,9 % več kot leto poprej. Glede na velikost je 953 ali 84 % družb spadalo med mikro, 148 ali 13 %
med majhne, 26 ali 2 % med srednje in 8 ali 1 % med
velike družbe.
Na uspešnost poslovanja gospodarstva v Primorsko-notranjski regiji so najbolj vplivale srednje družbe. Te so s 23 %
vseh zaposlenih v regiji ustvarile 30 % vseh prihodkov in
28 % neto dodane vrednosti. Skupaj 26 srednjih družb je
ustvarilo dobro tretjino ali 35 % vsega neto čistega dobička
družb v regiji. Tik za petami sledijo velike družbe, ki so v
preteklem letu podvojile rezultat. Zaslužne so za drugo tretjino ustvarjenega neto čistega dobička. Čisti dobiček nad
500.000 evrov je zabeležilo 24 družb, skupaj 43,8 milijona
evrov ali 61 % čistega dobička družb. Čisto izgubo večjo od
500.000 evrov sta ugotovili 2 družbi, skupaj za 1,1 milijona
evrov, kar predstavlja 22 % ugotovljene čiste izgube družb v
regiji in vpliva na znižanje skupnega dobička regije.
Na ustvarjen neto čisti dobiček regije v letu 2018 so najbolj vplivale družbe v občini Postojna, ki so ustvarile 22,5
milijona evrov neto čistega dobička in tako po 2 letnem
obdobju ponovno prevzele vodstvo. Sledijo družbe občine Ilirska Bistrica, ki so ustvarile 16,6 milijonov evrov
neto čistega dobička. Družbe občine Cerknica so pristale
na 3. mestu in leto zaključile z 12,1 milijoni evrov. Neto
čisti dobiček so v letu 2018 zabeležile vse občine, najmanj
družbe občine Bloke (338 tisoč evrov).
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pri družbah v regiji se je napram letu 2017 zvišala za 51 evrov,
znašala je 1.443 evrov, ampak še vedno za 13 % zaostaja
za republiškim povprečjem, ki je 1.652 evrov. V preteklem
letu se je, po nihanju v preteklih obdobjih, ponovno vzpostavil pozitiven trend rasti števila zaposlenih pri družbah v
regiji, za 6 %, tako da so ob koncu leta 2018 družbe regije
zaposlovale 8.672 delavcev.
julij-avgust 2019

Samostojni podjetniki posamezniki
Samostojni podjetniki posamezniki v Primorsko-notranjski regiji so poslovanje v letu 2018 zaključili s pozitivnim
poslovnim izidom. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 9.982 tisoč evrov. Rezultate so v primerjavi z
letom 2017 izboljšali za 9 %. Če rezultat podjetnikov primerjamo s poslovanjem gospodarskih družb v letu 2018
lahko ugotovimo, da so oboji poslovali pozitivno, vendar
je delež neto podjetnikovega dohodka v dobičku gospodarstva regije padel iz preteklih 16 % na 13 %.
Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je AJPES izpostavi
Postojna predložilo 1.525 podjetnikov s sedežem v Primorsko-notranjski regiji, 2 % manj kot leto poprej (trend
rasti št. normircev: povečanje za 13 %). Po merilih ZGD1 jih je 1.509 sodilo med mikro podjetnike, 16 ali 1 % pa
med majhne. Največ neto podjetnikovega dohodka ali 63
% vsega so ustvarili podjetniki, ki zaposlujejo najmanj delavcev in sicer do 1 zaposlenega (sam s.p. ni vštet).
Podjetniki so v letu 2018 ustvarili 130,9 milijonov evrov prihodkov in izkazali 120,9 milijonov evrov odhodkov. Največ
prihodkov kot tudi odhodkov so zabeležili podjetniki iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, z
vidika občin pa podjetniki iz občine Ilirska Bistrica.
Podjetniki so v letu 2018 zaposlovali 1.046 delavcev, njihovo
število pomeni le 11 % delavcev zaposlenih v gospodarstvu
regije. Povprečna bruto plača na zaposlenega pri podjetnikih
v regiji je znašala 1.044 evrov in se je v letu 2018 povečala
za 64 EUR. Še vedno pa precej zaostaja za povprečno plačo zaposlenih v gospodarskih družbah regije, ki znaša 1.443
evrov, vendar le malo za povprečno plačo zaposlenih pri
podjetnikih na ravni republike, ki znaša 1.055 evrov.
Pripravila: Larisa Benassi, vodja izpostave AJPES Postojna
Vir: AJPES

Podjetniški inkubator poslovni prostori

Občina Postojna je v preteklih letih že uspešno pridobila
sredstva iz EU skladov, s katerimi je obnovila del stavbe
na Velikem otoku za namene delovanja podjetniškega
inkubatorja, kjer so urejene pisarne, skupni prostori in
delavnice. V letošnjem letu nameravajo z dopolnitivjo dogovora pridobiti še dodatna sredstva za prenovo drugega
nadstropja stavbe, kjer bodo na voljo dodatni prostori za
podjetja. Na vas se obračamo s prošnjo, da na nas naslovite morebitna podjetja, ki bodo v roku enega oziroma dveh
let potrebovala poslovne prostore, saj si lahko s pisno izraženo namero prostor že v naprej zagotovijo.
Dodatni pojasnili: sedež podjetja ni vezan na sedež podjetja v Postojni, lahko je tudi drugod; predvidena cena najema je od 1,2 do 4 € za m2, odvisno od starosti podjetja.
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Obvestila OOZ Vrhnika

Nagrajena inovativnost

Foto: zasebni arhiv

Zagotovo si vsak samostojni podjetnik po prenehanju opravljanja
dejavnosti želi, da bi dejavnost nadaljeval kateri od ožjih družinskih članov, praviloma naslednik. Ta želja se je uresničila tudi Mileni in Cirilu Kržiču, ki je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja
začel z žganjekuho in leta 2016 ob upokojitvi dejavnost prenesel na
podjetje svojih naslednikov, Žganjekuha Kržič d.o.o. Vrhnika. Na
letošnji 6. Agrobiznis konferenci v Ljubljani je podjetje za svojo
žgano pijačo brodka prejelo priznanje za najboljši izdelek po izboru porabnikov. O dejavnosti, izdelkih in usmeritvah se je urednik
pogovarjal z Martinom Kržičem.
G. Kržič. Pridružujemo se mnogim čestitkam za prejeto priznanje. Nam lahko najprej na kratko predstavite podjetje in sebe?
Hvala. Smo družinsko podjetje, ki že od začetka proizvaja
različne žgane pijače. Začel je oče s popoldansko dejavnostjo, prešel v redno, se pred tremi leti upokojil, dejavnost
pa je prešla na d.o.o. Izdelujemo skorajda dvajset različnih
žganih pijač in likerjev, od tradicionalnih (sadna žganja,
»borovničke«) do inovativne brodke. Zahvaljujoč vmesniku, destilacijski koloni, destiliramo samo enkrat. Destilate potem še filtriramo. Sam sem po poklicu diplomirani
naravovarstveni biolog, pripravljam magistrsko nalogo s
področja managementa trajnostnega razvoja.

Foto: iz arhiva podjetja Kržič d.o.o.

Martin Kržič v proizvodnih prostorih. Na desni je vidna destilacijska
kolona, ki skrajšuje destilacijski proces.

Nagrajenci na letošnji Agrobiznisovi konferenci. Martin Kržič prvi z leve.

Nagrajena Brodka?
Ime pove, da gre za žgano pijačo, narejeno iz - kruha. Na
konferenci o krožnem gospodarstvu sem slišal, da iz kruha izdelujejo pivo. Bi potem takem iz kruha lahko pridobivali tudi žganje? Poskusili smo. Pravzaprav je bilo manj
težav z izdelavo kot s pridobivanjem dovoljenj, »čeprav so
se institucije in državni organi, na katere smo se obrnili,
odzivali korektno«, je med pogovorom dodala mati. Težava je bila v nasprotujočih si zakonskih določilih, kaj sme
biti surovina za izdelavo tega živila in iz kakšnega kruha se
sme pridobivati. Iz neprodanega ne, ker je klasificiran kot
odpadek, odpadek pa se ne sme uporabljati za nadaljnjo
predelavo ... Za izdelavo zato uporabljamo sveže odrezke
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prepečenca. Brodko bi sam ocenil kot pijačo, po okusu
podobno vodki, a z drugačnim karakterjem, polnejšim
okusom. Pijača pa mora po destilaciji in filtracijah odležati
najmanj pol leta, da dobi karakteristiko in slast, kakršno
smo izbrali.
Eno je, seveda, proizvodnja, drugo prodaja. Kako gre
to pri vas?
Naša prodaja gre v dveh smereh. Prva je darilni program,
druga gostinski. Darilni program je predvsem sezonskega značaja in v precejšnji meri domuje na sedežu podjetja
Ob potoku na Vrhniki, druga pa neposredno po lokalih
in prek manjših distributerjev. Z enim izdelkom pa smo
se uvrstili tudi na premium linijo ene največjih trgovskih
verig v Sloveniji.
Se s surovinami oskrbujete na slovenskem trgu?
Industrijsko sadje kupujemo pri velikem slovenskem trgovcu; jabolka so na voljo vse leto, druge vrste so sezonske. Po brinje moramo prek meje. Prepečenec pa je, seveda, tudi domač.
Mimogrede še vprašanje: kakšna je razlika med brinjevcem in ginom?
Izdelujemo oboje. Brinjevec je destilat brinja. Gin je alkohol, v katerem se v procesu izdelave za nekaj časa namočijo aromati, med katerimi je brinje, seveda, temeljni. Za
svoj gin jih dodajamo šest.
Vaša vizija razvoja?
S sodelovanjem v Odprti kuhinji in udeležbo na festivalih
utrditi svoje mesto med ponudniki pijač. Razvoj pa vidimo v vključevanju presežkov hrane v proizvodnjo.
G. Kržič, hvala za zanimiv pogovor o dejavnosti, katere izdelki se ne smejo reklamirati. Podjetju želimo
uspešno poslovno pot in nadaljnjih inovativnih domislekov za zmanjševanje količine neporabljene hrane,
ki bi končevala v bioplinarnah.
julij-avgust 2019

Pripravlja Adela Cankar

Obrtniški golaž

Obrtniška kuharska ekipa pod vodstvom Cirila Moleka se
je 21. junija ponovno izkazala in obiskovalcem prireditve
»Južna na Stari cesti« v okviru Argonavtskih dnevov pripravila izvrsten golaž in slastne palačinke. Nič ni ostalo,
vse je bilo prodano. Pozdravljamo dobrodelnost prireditve, saj je šel del izkupička v dober namen - letos obnova
mlinskega kolesa v Starem malnu.

Obveščamo, da se bo startup vikend, ki je bil predviden
od 7. do 9. junija na Vrhniki, odvijal konec avgusta.
Če imate kakršnokoli podjetniško idejo in bi jo radi predstavili, se prijavite na naslov: mira.jakupaj@cene-stupar.si
Sodelovanje na dogodku je brezplačno.

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

Najem dvorane – Dom obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 2.
nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli,
veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored
učilnice), ima brezžično internetno povezavo, platno, projektor in tablo (piši-briši). Razporeditev miz in stolov je
lahko poljubna in se prilagodi vašim potrebam in željam.
Cena najema znaša 40 € za prve tri ure najema. Vsaka nadaljnja začeta ura je 10 €. V kolikor se odločite za večkraten najem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno.
Člani naše zbornice s plačano članarino imate pri najemu
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% popust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.

Obvestilo

Od 15. do vključno 31. julija do zbornica zaprta zaradi letnega dopusta. Zadeve na VEM- oz. SPOT- točki
boste lahko urejali na OOZ Logatec, OZS v Ljubljani
ali drugih VEM oz. SPOT točkah.
julij-avgust 2019

VARSTVO PRI DELU
– 20. september 2019

Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležence, v septembru organiziramo usposabljanje in izpit iz
varstva pri delu in požarnega varstva, in sicer za delodajalce in delavce v petek, 20. septembra 2019, z začetkom ob 7.30.
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30.
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 25 €, za ostale udeležence 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.

Finančna sredstva 2019
– gospodarstvo

V tokratnem glasilu je dodatna priloga, ki je ne smete spregledati člani s sedežem na območju Občine Vrhnika.
Gre za objavo javnega razpisa za dodeljevanje finančnih
sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za
leto 2019. Sredstva v obliki nepovratne subvencije so na
voljo za štiri različne ukrepe: subvencijo obrestne mere za
spodbujanje investicij, spodbujanje udeležbe na sejmih in
razstavah, usposabljanje zaposlenih in samostojnih podjetnikov ter za odpiranje novih zaposlitev.
Rok za oddajo vloge je do vključno 30. 9. 2019. Pri
oddaji vloge bodite pozorni na oznako na kuverti in v
razpisu navedene zahtevane priloge, ki jih priložite vlogi.

Tekstilci

Ne spreglejte povabila na dvodnevni obisk sejma v Milanu
(21. in 22. septembra) in ne zamudite prijave na vsakoletno srečanje tekstilcev in predelovalcev kož, ki bo 11.
in 12. oktobra v Ankaranu. Več lahko preberete na strani 12.
Za programe prireditev lahko pokličete tudi na zbornico.

Grafičarji

Vabljeni na kongres grafičarjev, ki bo 20. in 21. septembra v Mariboru. Če morda niste prejeli programa, ki ga
je članom posredovala sekcija pri OZS, pokličite, da vam
ga pošljemo.

Sekcija za promet

ima spremenjeno in aktualizirano spletno stran:
https://www.ozs.si/sekcija-za-promet, na kateri najdete
sveže informacije s področja transporta in druge zanimivosti za cestne prevoznike.
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Delovna zakonodaja
Razlika - starejši delavec in delavec pred
upokojitvijo
Starejši delavec je po zakonu o delovnih razmerjih delavec, ko dopolni starost 55 let. Tak delavec uživa posebno
varstvo med delovnim razmerjem:
- če se delno upokoji, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi
oz. ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem delovnem mestu;
- delodajalec mu brez pisnega soglasja delavca ne sme
odrediti nadurnega ali nočnega dela;
- ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta;
Delavec pred upokojitvijo je delavec, ki je dopolnil starost 58 let ali mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe. Tak delavec uživa posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi:
- delodajalec delavcu pred upokojitvijo ne sme brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za
pridobitev pravice do starostne pokojnine (ne velja, če so
izpolnjeni drugi pogoji za odpoved pogodbe);
Varstvo delavca pred upokojitvijo ne velja:
- če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino;
- če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu (91. in 92. člen ZDR);
- če delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo;
- v primeru prenehanja delodajalca;
Za ugotavljanje omenjenih pogojev lahko (more oz. sme) delodajalec za posameznega delavca pridobi(ti) podatke iz evidenc ZPIZ, ali od ZPIZ zahteva(ti) podatke o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
Pripravila Adela Cankar

Mozaik podjetnih
in TELEKOM

Nova ponudba podjetja Telekom za člane:
• 5 EUR popusta na mesečno naročnino pri paketih Naj
A, Naj B, Naj C, Dostopni Start, Dostopni A, Dostopni B, Brezskrbni A, Brezskrbni B, Dogaja, Enostavni A, Enostavni B, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi A, Paket SOS-plus, Penzion Brezskrbni.
• Ugodnost velja za nove in obstoječe naročnike izbranega mobilnega naročniškega paketa, ki so hkrati novi
ali obstoječi naročniki izbranega paketa fiksnih storitev
in imajo skupni račun (mobilni paket + fiksni poslovni
paketi in/ali elektrika in/ali paket fiksnih storitev).
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Napotila in sekcije
• Ugodnost velja za fizične in poslovne imetnike rdeče
kartice Mozaik podjetnih. Ugodnost ne velja za imetnike modre kartice za ožje družinske člane in zaposlene.
• Vlogo se odda v Telekomovem centru ali pošlje po faksu na 080 80 82 ali na info@telekom.si. Poleg je potrebno priložiti tudi kopijo oz. sliko kartice.
• Ugodnost se sklene za 12 mesecev. Za nadaljnje koriščenje je potrebno ponovno oddati vlogo.
• Naziv na kartici Mozaik podjetnih mora biti enak nazivu na Telekomovem računu.
Če že izrabljate ugodnosti, ne pozabite oddati nove
vloge za podaljšanje izrabljanja, saj ugodnost velja
12 mesecev in jo je treba letno obnavljati.

SEKCIJE - Tekstilci
Sejem v Milanu
Kompas organizira dvodnevni ogled sejma in mesta
Milano 21. in 22. septembra.
Odhod avtobusa ob 3:30 iz dogovorjenega mesta v Ljubljani.. Predviden prihod v Milano ob 10. uri in obisk sejma do zaprtja. Okoli 18. ure bo sledila vožnja do hotela v
okolici ter nastanitev, večerja in nočitev.
Po zajtrku ogledi: trg Piazza Duomo z veličastno gotsko
katedralo, sprehod pod arkadami galerije Vittorio Emanuele, zaključeki pri sloviti milanski operni hiši Teatro alla
Scala. Sledilo bo nekaj prostega časa za samostojne oglede in nakupe. Po ogledih povratek proti Sloveniji, kamor
bomo prispeli v nočnih urah.
Prijave do 8.7.2019.
Informacije: Tina Petelin - tina.petelin@kompas.si ;
040 473 328; 01 2344143

Strokovno srečanje v Ankaranu
Sekcija pri OZS vabi, da sodelujete na strokovnem srečanju tekstilcev in predelovalcev kož pri OZS, ki bo 11. in
12. oktobra 2019 Hotelu Adria Ankaran.

Grafičarji
V Mariboru bo 21. in 22. septembra kongres grafičarjev.
Gre za v Sloveniji, ki druži strokovnjake s področja grafično papirnih dejavnosti in ga organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Na kongresu bodo predstavljene vse obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in
varstva okolja. Sledila bo zelo aktualna tema predstavitev
Spodbud malih vrednosti v obliki vavčerjev SPS ter
ostalih aktualnih tem, ter aktualne vsebine, ogled primera
dobre prakse in številna druženja.
julij-avgust 2019

Krpanov glas

Napotila in sekcije

Na kongresu bodo poleg strokovnih tem predstavljene
tudi teme, ki pomembno vplivajo na vsakdanji delovni
proces, v okviru kongresa pa bomo obiskali tudi znano
Mariborsko tiskarno in si ogledali njihov proces dela.
Pridružite se in bodite del najpomembnejšega dogodka za
grafičarje v Sloveniji!

In(eks)kluzivno

Regres za letni dopust je treba zaposlenim izplačati do
1. julija. Ali to pomeni »pred 1. julijem« ali »najkasneje
1. julija«? Letos je bilo to vprašanje še posebej pomembno, saj je bila zadnjega junija nedelja, pred njo sobota in bi
torej v prvem primeru veljal datum 28. junij; enoznačnega, nedvomnega odgovora na vprašanje pa ni bilo.

uspeh. Ob obisku v njenem, za številčno skupino majhnem salonu, v katerem nas je sprejela, je povedala, da je za
razliko od Slovenije članarina v avstrijski obrtni zbornici
obvezna. V okviru zbornice je zelo dejavna, članstvo je
velik doprinos k njenemu splošnemu znanju, odpiranju
poslovnih priložnosti in medsebojnim stikom. Dejavnost,
ki jo opravlja, je v novi številčni sredini izjemno zaživela.
Njeno delo je cenjeno, spoštovano in v večini primerov
plačano vnaprej. Kljub uspešni poslovni poti na avstrijskem Koroškem si vendarle želi, da bi njeni otroci našli
dovolj velik kos kruha doma, v Sloveniji.
G. Andrej Hren nas je popeljal tudi v Makerspace v Celovcu, kjer se začetniki, entuziasti in vsi, ki drugje nimajo možnosti in priložnosti, lahko preizkusijo v različnih
dejavnostih, preizkusijo in izpopolnijo svoje znanje, svoje
idejo. Prostori so opremljeni različno, pač glede na potrebe dejavnosti, ki se opravlja, od navadnega šivalnega
stroja, stružnic, 3D tiskalnika do drugih modernih strojev.
Pred njihovo uporabo se morajo uporabniki usposobiti
za varno delo in tudi prevzeti odgovornost za nepravilno
uporabo in posledice, ki bi se lahko ob tem pojavile.
Za konec smo obiskali še ekološko bio kmetijo pri Kumru. Gospa Olga je z udeleženci podelila odločitev, ki sta
jo pred leti sprejela z možem, da se iz dobrih plačanih
služb lotita kmetije staršev in jo v petih letih spravita do
nivoja prihodka, ki bi družini zagotovil dovolj visok življenjski standard.
Danes ob 15 angleških kravah in dvesto litrih senenega
mleka, katerega dodana vrednost je v jogurtu in skuti, ter
trženju zgodbe eko kmetije preživita družino, zaposlujeta
delavca in sta ob tem tudi zelo hvaležna staršem, ki še
vedno »držijo štango« takrat, ko je največ dela in zmanjkuje časa. Krave ne poznajo praznikov in prostih dni. Tudi
primer dobre prakse, da je v slogi moč, da je sožitje več
generacij, ki smo ga Slovenci dobro poznali in nas je kot
julij-avgust 2019

Foto: arhiv SPOT PNR

Nadaljevanje s strani 5

Ga. Olga s kmetije Kumer govori o senenem mleku

narod skozi zgodovino ohranil, pa naj si bo to na kmetiji
ali podjetništvu, doprinos, in ne nujno zlo.
Potrebno je poudariti tudi, da ima Avstrija velik posluh
za ohranjanje podeželja, kulturne krajine in tudi finančno vzpodbuja take in podoben zanesenjake, kot sta Olga
in Markus na Kmetiji Kumer, ki sta se kmetovanja lotila
na nov, ekološki način, svoje znanje delita in se še vedno
učita. Na kmetiji imata tudi samopostrežno trgovino z avtomatom, kjer si obiskovalci, ki prihajajo po bio mlečne
izdelke tudi po 40 km daleč, sami postrežejo. Del trženja
je tudi strokovno mnenje o zdravilnih učinkih senenega
mleka.
Vtise o videnem, slišanem in okušenem smo si udeleženci
podelili na avtobusu. Znanje, volja in trdo delo sta merilo
za uspeh. Doma in prek meja. Nič ne pade z neba. Osnovni pogoji, obdavčitev, finančne spodbude za »malega človeka« pa so tisto, kar ločuje.
Na drugi strani Karavank, na poti proti Ljubljani nas je,
na žalost, pričakal prvi oblak dima iz gorečega Fragmata
v Podskrajniku.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za
obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate najpozneje do 20. v
mesecu za pretekli mesec, obračun prispevkov vam na predizpolnjenem obrazcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec pripravi FURS in ga potrdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS).
Plačuje se ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na
račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca
je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri
plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in
nato referenco.
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 smrti, 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 junij in julij 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 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 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 junij 19 je izračun naslednji: 40 ur
junij, 46 ur julij 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 juniju 2019:
redno delo: 19 dni: 152 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 ur.
v juliju 2019:
redno delo: 23 dni: 184 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 23 dni: 184 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 odvisna od višine skupnega dohodka.
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega
razmerja se upošteva naslednja lestvica:
če znaša mesečni bruto dohodek
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do

930,53

930,53
1.109,74
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1.109,74

znaša splošna olajšava v evrih
543,32

275,22 +
(1660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)
275,22

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

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA
V LETU 2019
V letu 2019 lestvica za obračun dohodnine ni spremenjena.
Nad
668,44
1.700,00
4.000,00
5.908,93

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

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

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 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
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

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

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10
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Krpanov glas

Prispevki, dajatve

PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH
ČLANOV – NOVO!!!

Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družinske člane, morate zanje v letu 2019 mesečno plačevati prispevek za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,03 € oz. 0,30 % od povprečne
plače oktober 2018 (0,30% od 1.676,38 €). Njihovo delo pa je brezplačno in
se lahko opravlja maksimalno 40 ur/mesečno.
Prispevek se nakaže na TRR za ZZ: 0110 0888 3000 073, sklic na št. 19 DŠ
- 45004

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE

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

Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni,
se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi
šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem
primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu
z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

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 €.

Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali
popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate sami
predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Kot zavezanec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi morebitne
spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odločite za spremembo (povišanje, znižanje)
zavarovalne osnove.

Za plačilo

24,35 %

348,04

13,45 %

192,24

0,40 %

5,72

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 socialno 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.

VPLAČILNI RAČUNI:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika
19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210.
Plačilni nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik po
pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane
članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka.
Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo območno zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za
posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez
zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JUNIJ in JULIJ 2019
60 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

1.008,93

osnova za prispevke je PP za leto 2018 - 1.681,55 €*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

3,5 PP***
5.885,43

1.008,93

15,50%

156,38

8,85%

89,29

520,86

245,67

1.433,10

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

912,24

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%

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

5,35

31,19

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

2,02

11,78

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

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

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ
DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 EUR
DŠ pomeni davčna številka zavezanca
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;
**** Povprečna
Najvišja možna zavarovalna
osnova:bruto
zavezanec
lahko prispevke
plača2018
največ od
osnove,1.681,55
ki znaša 3,5 PP
(v skladu s petim
mesečna
plača
za leto
(PP):
EUR
odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 EUR

2,02

11,77

4,04

23,55

385,42

2.248,23

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

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;

*** Najvišja možna
julij-avgust
2019zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2):
15 1.681,55 x

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

Krpanov glas

Sporočila

Izdelki za vzdrževanje
in popravilo asfalta

REFALT

STRADALAN

REFUG 2K

krpanje
udarnih jam

obnova
asfaltnih povšin

zalivanje reg
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Izdelek STRADALAN lahko do jeseni pri nas
kupite po akcijski ceni in sicer 78 € z ddv
( 30 kg vedro zadostuje za približno 15 m2 ).

LAN

STRADA

Vianova
Slovenija d.o.o., IOC Zapolje III 11, SI-1370 Logatec, Tel. + 386 1 2415 700, info@vianova.si
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