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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: September že dolga desetletja zaznamuje MOS, največja
obrtno-podjetniška sejemska prireditev pri nas
Foto: splet

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.

september 2019

Krpanov glas

Aktualno

Obvestilo o nadzorih Inšpektorata za delo

Inšpektorat RS za delo opravlja usmerjeno akcijo nadzora, v kateri inšpektorji pri delodajalcih v dejavnostih gostinstva in gradbeništva nadzirajo
vodenje evidence o izrabi delovnega časa. Inšpektorji v nadzorih preverjajo
izvajanje določb Zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva
(ZEPDSV) – na primer ali vodijo evidenco, na kakšen način jo vodijo, katere podatke je mogoče razbrati iz evidence – poleg tega pa tudi spoštovanje
določb predpisov glede delovnega časa, predvsem glede odmorov in počitkov ter glede odrejanja dela prek polnega delovnega časa.
Pravna podlaga in pojasnila na to temo, ki vam bodo v pomoč:
1. Vročitev obračuna plače delavcu (135. člen ZDR-1): Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so
razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z
delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega
obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.
2. Evidenca delovnega časa (18. in 19. člen ZEPDSV): Za pravilno vodenje
evidence delovnega časa sta predvsem pomembna omenjena dva člena,
iz katerih izhaja med drugim tudi to, da se ne zahteva ura prihoda in
ura odhoda, kot se to npr. zahteva pri delu upokojenca ali pa pri delu
družinskega člana pri t.i. kratkotrajnem delu, zagotovo je pa tako najbolj
enostavno ugotavljati dnevno število ur, seveda to velja predvsem pri
delodajalcih, ki ne delajo po terenu. Evidence na področju dela vodijo
le delodajalci za zaposlene. Torej, če s.p. nima zaposlenega, potem teh
evidenc ne vodi. Niti sam ni zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
torej tudi zase ne.
3. Razporejanje delovnega časa, podaljšanje in nadure (144. in 148. člen
ZDR-1): Delodajalec ima možnost podaljšati tedenski delovni čas preko običajnih 40 ur na 2 načina (Neenakomerna razporeditev delovnega
časa, Nadurno delo), pri čemer v nobenem primeru delavec ne sme delati
več kot 56 ur tedensko, niti preko neenakomerne razporeditve delovnega
časa, niti preko nadurnega dela kot tudi ne v primeru kombinacije enega
in drugega inštituta.
Vir: OZS

Zaposlovanje srbskih državljanov

S septembrom se začne izvajati sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Sloveniji.
Zavod RS za zaposlovanje organizira brezplačni posvet v Ljubljani, ki
bo 5. 9. 2019, od 10. do 13. ure, na sedežu Zavoda RS za zaposlovanje v
Rožni dolini, Cesta IX/6. Ta je namenjen vsem delodajalcem, ki bi želeli več
informacij o zaposlovanju tujih delavcev v Sloveniji, še posebej izvajanju
sporazuma s Srbijo.
Ker je število udeležencev posveta omejeno, je nujna predhodna prijava
na dogodek na elektronskem naslovu: Mihaela.Cvetkovic@ ess.gov.si. Prijave zbirajo do zasedbe prostih mest.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
september 2019

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Zbogom, poletje!

Kar nekam nanagloma je na vrata potrkala letošnja jesen. Poletje je lebdelo
med vročino, nevihtami in pomori ovac,
ob čemer je plamtelo besedno prerekanje med zagovorniki zveri in prizadetimi
rejci živali. Pa je menda zagato mogoče
elegantno rešiti: z istrskimi osli. Zavarovati konkretno čredo že morda, odpraviti problem pa ne. Je človek že preveč
posegel v naravo, da bi ta sama postavila
stvari na svoje mesto.
Jesen se začenja z veliko sejemsko prireditvijo v Celju. Veliko bo obsejemskega
vrveža, velike besede bodo obljubljale
uveljavljanje zdravi pameti. Pa bo le-ta
res pridobila veljavo, ki ji gre? Težka bo.
Vse dotlej, dokler ne bo zakonodaja poenostavljena, a do tančin domišljena. Da
je dober zakon kratek, so vedeli že stari
Latinci. Pri nas pa pristojni organi dve
leti nadzirajo gradnjo, in ko je končana
ugotovijo, da je črna…
Cerkničani se pripravljajo na slovesnost
ob 50-letnici ustanovitve obrtnega združenja, iz katerega je zrasla sedanja območna zbornica. Davnega leta 1969 jih
še ni bilo dosti po Sloveniji, a vendar toliko, da so se povezala v Zvezo obrtnih
združenj, sedanjo Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije, ki bo prav na MOS
obeležila svoj zlati jubilej.
V Logatcu dogodki prehitevajo drug
drugega: zaposlili so novo strokovno
sodelavko, uredili vrt, na Logaškem poletju za podjetništvo navduševali mlade.
Za bralce KG pa smo pokukali v steklarsko delavnico. O podelitvi priznanja
uveljavljenemu mizarju bomo več pisali
v naslednji številki.
Postojnčani še naprej najavljajo več izobraževalnih dogodkov in vabijo člane na
bližnje prireditve. Kdor želi, ima kaj dobiti zase – za svojo podjetniško in strokovno širino. Premnogokrat na videz nezanimiva tema odpre povsem nova obzorja.
Za vrhniško je tudi borovniška občina
razpisala spodbude za razvoj obrti in podjetništva. Razpis je dokaj zajeten, zato ga
nismo mogli objaviti v celoti, ga le predstavljamo. Najavljamo pa še jesenski izlet.
Urednik
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REPUBLIKA SLOVENIJA

Celje sodi, poleg Ljubljane in Gornje Radgone med
tri najpomembnejša slovenska sejemska mesta. Sredi 60. let prejšnjega stoletja je postalo mesto Celje z
MOS-om tudi središče slovenske obrti.
V samem začetku nastanka so bili sejmi prodajno
naravnani, namenjeni stiku kupca in prodajalca, sčasoma so prerasli v stičišče informacij, znanja, idej,
poslovnih stikov in priložnosti. Letos se bo na MOS
sejmu predstavilo 1.500 domačih in tujih razstavljavcev in 100.000 obiskovalcev, med katerimi bomo tudi
mi – SPOT svetovanje PNR.
Vabimo Vas, da se nam pridružite. V soboto, 14. septembra organiziramo strokovno ekskurzijo z bogatim programom na kateri bi bilo škoda manjkati.
V Celje se bomo odpravili z avtobusom, ki bo startal v
Ilirski Bistrici. Ob 8.45 vstopimo na Uncu. Pot nas bo
mimo Trojan vodila do Celja, kjer bo naš prvi postanek v
Fotoateljeju in galeriji Pelikan. Ogledali si bomo originalni stekleni fotografski atelje, zgrajen leta 1899. Do konca
prve svetovne vojne je v njem deloval znan celjski fotograf Josip Pelikan. Danes je to kulturni spomenik državnega pomena, saj gre za edini ohranjen primer tovrstnega
steklenega fotografskega ateljeja v Sloveniji in je tudi eden
redkih v Evropi. Ogled muzeja pa ni vse!
V steklenem fotografskem salonu, kjer je s pomočjo naravne svetlobe ustvarjal mojster Pelikan, se boste lahko
tudi fotografirali v stari fotografski tehniki. In če boste
želeli preizkusiti, kako bi bili videti stoletje nazaj, si boste
v muzeju lahko izposodili tudi star kostum, kar pa nam
morate sporočiti ob prijavi na strokovno ekskurzijo. Izposoja stane 6 eur, fotografije pa plačate po ceniku fotografskega ateljeja.
Iz fotoateljeja se bomo odpravili na sejem, kjer nas bo na
stojnici SPOT-a čakala kava. Udeležencem bodo zagotovljeni brezplačne vstopnice. Svetovalci SPOT svetovanje
PNR bomo na voljo za svetovanje. V bogatem utripu napovedanega sejemskega dogajanja boste prav gotovo našli
dovolj kakovostne in zanimive ponudbe v blagu, storitvah,
znanju, idejah in tkanju novih poslovnih vezi, znanstvu
in še v čem. Za hrano poskrbite sami. Priložnosti, da na
sejmu ne ostanete lačni, bo dovolj.
4

Obvestila OOZ Cerknica
Po 18. uri se bomo odpravili proti Žalcu, kjer si bomo
ogledali obiranje hmelja po starem, nazdravili s pivom ob
domači glasbi pri Fontani piv Zeleno zlato. Gre za prvo
fontano piv na svetu, kar ni naključje, saj je Slovenija peta
največja proizvajalka hmelja na svetu, hmelj pa je tista »začimba«, ki daje pivu okus in prepoznavno noto. Kdor bo
želel degustirati pivo, kupi kozarec za 8 € (ostane mu v
trajni lasti), degustira pa 6 dl piva.
Število mest je omejeno, zato se prijavite čim prej:
silva.sivec@ozs.si, gsm: 051-642-540.

Krajša izobraževanja
in delavnice v 2020

Do konca oktobra na SPOT svetovanje PNR oblikujemo
vsebine izobraževanj in delavnic, ki se bodo izvajale v letu
2020. Veseli bomo vsakega vašega predloga, saj želimo, da
se vsebine čim bolj približajo vašim željam in potrebam.
Hvala. silva.sivec@ozs.si/051-642-540.

Želite stopiti na pot odličnosti?
Brezplačno usposabljanje za podjetja
Na usposabljanju (sklop štirih celodnevnih delavnic v
septembru in oktobru 2019 ) se bodo prijavljena podjetja seznanila z evropskim modelom merjenja poslovne
odličnosti EFQM ter bila na koncu že sposobna narediti
okvirno samooceno svojega podjetja in s tem že stopiti na
pot poslovne odličnosti.
Delavnice so odlično izhodišče za kasnejšo možnost uveljavljanja Vavčerja za uvajanje poslovne odličnosti v
podjetja po modelu EFQM, ki bo predvidoma odprt
konec septembra in s katerim bodo podjetja lahko uveljavljala svetovalne storitve za samooceno ter usposabljanje
za licencirane tečaje EAT (s katerim postaneš ‘notranji
ocenjevalec’ v podjetju …). Napovedujemo pa tudi ogled
dobrih praks – obisk odličnih podjetij, ki so dobila priznanje v okviru modela EFQM.
Več informacij in prijavnico najdete na https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplacno-usposabljanje-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-v-podjetja-9541
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Javna dražba

Za 19. 9. 2019 je razpisana javna dražba za prodajo poslovnega objekta v Cerknici – stavba Zavoda za
zdravstveno zavarovanje; več na: https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/22191-javna-drazba-za-prodajo-poslovnega-objekta-v-cerknici
september 2019

Pripravlja Silva Šivec

Praznovanje petdesetletnice

V soboto, 21. septembra s pričetkom ob 18.00 bo OOZ
Cerknica v Kulturnem domu v Cerknici slavnostno obeležila 50. obletnico delovanja. Vabilo na slavnostno prireditev člani prejmete po pošti.
Na slavnostni prireditvi bodo članom podeljena jubilejna in druga visoka priznanja OOZ Cerknica in OZS.
V nadaljevanju objavljamo seznam prejemnikov priznanj.
Prosimo, da nas opozorite na morebitne napake v navedbah jubilejev.

JUBILANTI 2019
10 let dejavnosti
• Aleš Doles s.p. – zaključna gradbena dela Mita
• ENERMETAL, CNC obdelava kovin d.o.o.
• Klemen Grže s.p. – avtoprevozništvo
• HIPRO tehnološke rešitve, proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o.
• Marta Hribljan s.p. – Čistilni servis Sijaj
• KANDARE, proizvodnja in trgovina
oblazinjenega pohištva, d.o.o.
• Mitja Kočevar s.p. – vulkanizerstvo
• DAMIJAN KOŠIR s.p. – DKPACK,
mehanika in strojno ključavničarstvo
• Damijan Urbančič s.p. – PARK-MONT,
parketarstvo in montaža
20 let dejavnosti
• PALČIČ TONI s.p. – avtoprevozništvo in TGM
• GODEJŠA JANEZ s.p. – avtoprevozništvo
• MARJAN KEBE s.p. – servis in montaža
obdelovalnih strojev
• KOVINOPLASTIKA LOŽ,
DRUŽBA POOBLAŠČENKA d.d.
• VERA KRANJC s.p. – AOP računovodski servis
• ROT STANKO s.p. – montaža pohištva
• Franc Turšič s.p. – tesarstvo – krovstvo – kleparstvo
25 let dejavnosti
• AVTOSERVIS VIDRIH, podjetje za vzdrževanje,
trgovino, popravilo in storitev d.o.o.
• HACE ALEŠ s.p. – avtoprevozništvo
• KLANČAR VOJKO s.p. – avtoprevozništvo
• KOREN BORIS s.p. – splošno zidarstvo
• KRAŠEVEC HELENA s.p. – frizerski salon Maša
• JANEZ PETROVČIČ s.p. – avtoprevozništvo
• SLAVKO PUNTAR s.p. – SONERGO elektrotehnika
september 2019

Brezplačni poslovni kuponi
za MOS

Če se napovedane strokovne ekskurzije ne boste udeležili, si pa želite ogledati 52. Mednarodni sejem obrti in
podjetnosti, od 10. do 15. septembra, lahko na zbornici
dobite brezplačne poslovne kupone. Pokličite nas ali
pišite na e- naslov: silva.sivec@ozs.si, 051-642-540.
Za prvi dan sejma, ko v Celju poteka tudi slavnostna
otvoritev pa lahko prejmete večje število brezplačnih
vstopnic. Več o spremljajočih sejemskih dogodkih si lahko preberete na skupnih straneh glasila.

Prevozniki - KODA 95

Na zbornici se nahajajo spričevala o opravljenem rednem usposabljanju voznikov za podaljšanje kode 95.
Veliki večini prevoznikov se koda izteče v mesecu septembru.

Protokolarni kažipot

V organizaciji Podjetniškega inkubatorja Postojna se lahko 13. septembra od 10.00-13.00 udeležite brezplačnega seminarja ga. Ksenije Benedetti. (Več na straneh OOZ
Postojna).

Frizerji

V soboto, 19. oktobra bo na GR Ljubljana potekal
Jubilejni 20. slovenski frizerski festival. (Več na skupnih
straneh).
30 let dejavnosti
• VLT, transport in logistika, d.o.o.
• ASPC DROBNIČ d.o.o. – avtoservisno prodajni center
• DROBNIČ DANILO s.p. – mizarstvo
• SREČKO GRUDEN s.p. – gostilna Glaž'k
35 let dejavnosti
• PETRIČ SLAVKO s.p. – avtokleparstvo – vulkanizerstvo - avtopralnica
• VESEL PETER s.p. – RTV servis in popravila gospodinjskih aparatov
• ŽNIDARŠIČ ROMAN s.p. – strojno ključavničarstvo
40 let dejavnosti
• PUNTAR TRANSPORT, podjetje za transport in
logistiko, d.o.o.
• UDOVIČ ANTON s.p. – Udovič transport
45 let dejavnosti
• KRANJEC MARKO s.p. – popravilo elektrotehničnih
strojev in naprav v prostorih naročnika
5
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Obvestila OOZ Logatec

Od tuš kabine do steklenih sten

mo za kaljenje, če je potrebno. Kalimo drugje, ne doma.
Peskamo pa sami.

Zanimive so poslovne poti podjetnikov. Nemalokrat se uspešne začnejo skorajda naključno, »po sili razmer«. A se, če sta volja in
zavzetost dovoljšnji, odvijajo v dalj, ki ji skoraj ni videti izteka.
Ena takih je pot Steklarstva Zgonec, Andrej Zgonec s.p. s Tržaške
82 v Logatcu. O njej se je z nosilcem dejavnosti pogovarjal urednik.

Lahko tudi zamenjate razbito steklo v oknih, vratih,
če je treba?
Seveda, tudi interventno. Če je potrebno, sami naredimo
tudi običajno termopansko steklo, plinsko pa naročimo.

Foto: zasebni arhiv

G. Zgonec, kot s.p. ste se
v poslovni register vpisali v začetku leta 2010. Ste
tedaj šele začeli opravljati steklarsko dejavnost ali
ste jo opravljali že prej?
Vpis v poslovni register za
opravljanje steklarske dejavnosti je bil neke vrste
prisilna poslovna dejavnost. Prej sem bil štiri leta v
partnerskem odnosu, ki pa
se, seveda, ni obnesel. Tako
sem bil tako rekoč prisiljen
začeti na svoje.

Na medmrežju imate prijazne predstavitvene strani.
Katere od dejavnosti pa so vaše prednostne?
Poleg že omenjenih tuš kabin izdelujemo tudi vse vrste
izdelkov iz stekla, ki se uporabljajo v gradbeništvu, kot
so ograje, nadstreški predelne stene, vetrolovi, zasteklitve
pisarn itd.

Andrej Zgonec

Je steklarstvo vaš poklic ali zgolj poslovna usmeritev?
Moj prvi poklic je elektromonter. V tem poklicu sem
vztrajal samo leto in pol, potem pa me je pot, zaradi boljšega plačila, zanesla v trgovski poklic. Dvajset let sem bil
prodajalec na bencinske servisu, potem pa sem prodal nekaj privarčevanih delnic in se po spletu okoliščin usmeril
v steklarsko panogo.
Naj povem anekdoto. V svoji dejavnosti sem popolni samouk. Kmalu po odprtju obrti je k meni prišel prijatelj in
me vprašal ali naredim tudi tuš kabino. Jaz sem mu to zelo
samozavestno potrdil, potem pa sem se z avtom odpeljal v
prodajni salon kopalniške opreme in si tam ogledal okovje in izdelavo. Nato sem v katalogih izbral slično okovje,
kabino izdelal in tudi montiral. Od takrat smo zelo napredovali v izdelavi tuš kabin. Sami tudi uvažamo okovje za
kabine in je to, seveda poleg kvalitete izdelava in montaže,
naša velika prednost.

Delavnico imate v nekdanji avtomehanični delavnici
Janeza Oblaka na Brodu. Zadošča potrebam?
V logaški občini imamo dve industrijski coni, vendar ne
v prvi ne v drugi ni mogoče kupiti tisoč m2 zemlje za postavitev manjše delavnice in s tem pridobiti možnosti za
širjenje in novo zaposlovanje, kajti trenutne smernice kažejo za vse večjo uporabo stekla v gradbeništvu. Za nakup
večjega zemljišče pa taka, majhna delavnica finančno ni
sposobna. Izven obrtne cone pa - po mnenju občinarjev nobeno zemljišče ni primerno za mirno obrt.

Včasih so steklarji predvsem steklili okna in vrata.
Danes ni več (samo) tako. Na različne načine obdelano steklo je postalo široko uporaben material, tako
zelo, da je prešel celo v pomensko poistovetenje načina gradnje: jeklo in steklo.
Seveda. Danes so išče čim več svetlobe. Prostori so večji,
zato rabijo več svetlobe. Večjo osvetljenost omogočajo
tako večja okna kot panoramske stene, steklene ograje …
Sami obdelujete steklo ali ga le oblikujete (kaljenje,
peskanje, graviranje …)?
Steklo režemo, brusimo, naredimo izvrtine in ga pripravi6

Začelo se je s tuš kabino

Foto: arhiv Steklarstva Zgonec
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Zaposlujete? Lahko dobite izučene sodelavce ali jih
morate za delo šele priučiti?
Pri svojem samostojnem začetku sem zaposlil tudi svojega
sina, ki je ravno takrat končal srednjo šolo in mu je bila
ponujena služba v drugem podjetju, vendar se je odločil,
da bo meni pomagal pri začetku. Sedaj sva že prava partnerja in si brez njega ne znam zamišljati nadaljnje poti.
Dejavno sodelujete v upravnem odboru območne
zbornice. Menite, da zbornica članom nudi to, kar
od nje pričakujejo?
Z delom obrtne zbornice sem zelo zadovoljen. Viden je
zelo velik napredek od časa, ko je bilo članstvo še obvezno.
Velika pohvala pa velja predsedniku Bogdanu Oblaku.
G. Zgonec, hvala za pogovor. In še mnogo pravih korakov po zastavljeni poslovni poti!

Nova sodelavka

Z odhodom Mateje Skočir na porodniški dopust, se nam
je v avgustu pridružila nova sodelavka Anja Žagar. Njena
zaposlitev je vezana za delo na projektu SPOT Svetovanje
Osrednjeslovenska – izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za
obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022, katerega je logaška zbornica v konzorciju s petimi projektnimi
partnerji uspešno pridobila na razpisu lansko leto.
Anja Žagar je zaključila magistrski študij mednarodnih
odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Strokovne in praktične izkušnje je pridobila z delom v svetovalnem podjetju, kjer je delala na področju pridobivanja
nepovratnih sredstev na nacionalnih in evropskih razpisih. Sodelovala je tudi pri pripravi strokovnih priročnikov
za pomoč pri prijavah na razpise programa Obzorja 2020.

Gradbena dela na zbornici

Logaška obrtna zbornica se lahko pohvali z enim najlepših
zelenih vrtov v podeželskem mestnem središču. Vrt ima
tudi tradicijo, namreč sredi 20. stoletja se je na njem razprostiral mogoči zeliščni vrt prve logaške lekarne ter se razprostirala mogočna rdečelistna bukev, ki ji je usodno pokončal
najhujši žledolom v Sloveniji. Danes pa na tem vrtu ustvarjamo kulturo obrti, podeželja in pristne kulinarične izkušnje
ob vsakoletnem praznovanju tedna obrti in podjetništva.
Na obrtni zbornici smo konec avgusta ustrezno uredili
zbornični vrt, da bo ta še bolj infrastrukturno primeren družabnim dogodkom, ki jih bomo v prihodnje še pogosteje
organizirali ter tudi na ta način članom ponudili dobre družabne dogodke v prijetnem naravnem in zelenem ambientu.
Ob škarpi je tako na novo tlakovana pot oziroma pas, na
kateri bodo lahko postavljene stojnice ter mize in stoli,
september 2019

Brezplačne vstopnice za prvi
dan MOS

Na OOZ Logatec lahko člani prevzamete brezplačne
vstopnice za ogled prvega dne Mednarodnega obrtno
podjetniškega sejma v Celju, to je v torek, 10. 9. 2019.
vzpostavili smo elektrifikacijo za stojnice, sistem odvodnjavanja ter uredili zelenico.

Priznanje Janezu Nagodetu

Upravni odbor OOZ Logatec je na svoji avgustovski seji
obravnaval predlog za priznanje OZS podjetniku in dolgoletnemu članu zbornice Janezu Nagodetu iz podjetja OKNA
IN VRATA NAGODE d.o.o. ob svečanem odprtju njihovih novih poslovno-proizvodnih prostorov s sodobnimi
stroji za proizvodnjo oken v IOC Zapolje 30. avgusta 2019.
Logaško podjetje OKNA IN VRATA NAGODE d.o.o.
dolgoletno uspešno deluje na področju obrti in podjetništva, z več kot 20-letno tradicijo. Zato je upravni odbor
OOZ Logatec predlagal upravnemu odboru OZS, da se
podjetju podeli priznanje bronasti pečat OZS, podjetniku
in ustanovitelju Janezu Nagodetu pa priznanje bronasti
pečat OZS. Upravni odbor je predlog soglasno potrdil.
Priznanje OZS sta podjetniku Janezu Nagodetu izročila
direktor OZS Danijel Lamperger in predsednik OOZ
Logatec Bogdan Oblak.

OZ na Logaškem poletju

Podjetništvo je več kot razvoj poslovnih priložnosti v praksi, je način življenja. Zato smo za podjetništvo zadnjo
avgustovsko sredo navduševali študente na največjem logaškem festivalu – Logaško poletje 2019.
Za udeležence smo v okviru projekta SPOT Svetovanje
na prireditvenem prostoru pred Narodnim domom izvedli delavnico ABC podjetništva, na kateri so lahko mladi
pridobili informacije in spoznanja o podjetništvu za mehkejši vstop na samostojno podjetniško pot.
V soboto pa smo prek hišne blagovne znamke Logaška
kuhinja promovirali logaške gostince in živilce, ki so udeležencem z Notranjske ter širše približali kulinariko prek
lokalno pridelanih jedi podeželskega mesta.

Foto: arhiv OOZ Logatec

Pripravlja Dejan Šraml

Dejan Šraml med predstavljanjem teme ABC podjetništva zainteresiranim
mladim udeležencem delavnice
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REPUBLIKA SLOVENIJA

Gremo v Celje

V soboto, 14. septembra 2019 gremo z avtobusom v
Celje. Start iz Ilirske Bistrice je ob 8. uri, vstopanje še v
Pivki, Postojni in na Uncu.
V Celju si bomo poleg Mednarodnega obrtnega sejma
ogledali še Fotoatelje in galerijo Pelikan. Gre za originalni stekleni fotografski atelje, zgrajen leta 1899. Do konca
prve svetovne vojne je v njem deloval znan celjski fotograf
Josip Pelikan. Danes je to kulturni spomenik državnega
pomena, saj gre za edini ohranjen primer tovrstnega steklenega fotografskega ateljeja v Sloveniji in je eden redkih
v Evropi. V steklenem fotografskem salonu, kjer je s pomočjo naravne svetlobe ustvarjal mojster Pelikan, se boste
lahko tudi fotografirali -fotografiranje v stari fotografski
tehniki. To pa ni vse! Lahko si boste izposodili tudi stare
kostume. Vstop je prost, v kolikor bi se želeli fotografirati v
starih oblačilih morate to prej javiti. Fotografijo plačate po
ceniku, izposoja kostumov pa stane 6 €/kostum.
Sledi ogled MOS-a, priložnost za sklepanje novih poznanstev, navezavo novih stikov, mogoče se vam utrne še
kakšna ideja. Veseli vas bomo na »štantu« SPOT-a, kjer
vas pričakujemo s kavico. Lahko se naročite tudi za svetovanje, svetovalci vam bomo ves čas na razpolago. Lahko
obiščete hišo starih obrti… Če imate osnovnošolce, priporočamo, da obiščete predstavitev obrtnih poklicev….
Ob 18. uri si bomo v Žalcu ogledali obiranje hmelja po
starem, se zavrteli ob zvokih domače glasbe in nazdravili
pri Fontani piv Zeleno zlato. Gre za prvo fontano piv na
svetu, kar ni naključje, saj je Slovenija peta največja proizvajalka hmelja na svetu, hmelj pa je tista »začimba«, ki
daje pivu okus in prepoznavno noto. Kdor bi želel degustirati pivo, kupi kozarček za 8 € (ta mu ostane v trajni
lasti), degustira 6 dl piva. Za hrano poskrbite sami.
Prijave na: irena.dolgan@ozs.si ali 05 726 17 20. Pohitite
s prijavami, ker je število mest omejeno.
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Protokolarni kažipot
Brezplačni dogodek v Postojni
Datum: 13. september 2019, od 10. do 13. ure
Kraj: Podjetniški inkubator Perspektiva, Postojna
Vsebina predavanja:
• Uvod - poznavanje pravil je vaša osebna odličnost.
• Nebesedna komunikacija (prvi vtisk, rokovanje, primerna uporaba mobilnih telefonov)
8
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• Besedna komunikacija: govorna (naslavljanje, predstavljanje, mali pogovor, vikanje-tikanje) in pisna (dopisi,
elektronska pošta, čestitke, zahvalna pisma, sms-i)
• Primerno poslovno oblačenje
Dogodek je namenjen start up podjetjem, podjetjem, potencialnim podjetnikom, zlasti turističnim ponudnikom,
ki bi želeli izboljšati svoje storitve.
Dogodek bo trajal 4 ure, vodila pa ga bo Tamara Bergoč, PIP.
Predavatelj: Ksenija Benedetti
Udeležba je brezplačna.
Dodatne informacije: Več informacij dobite pri Tamari
Bergoč, e-naslov: tamara.bergoc@inkubator-postojna.si.
Dogodek se izvaja v okviru operacije SIO 2018-2019.
Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Jubilejni 20. Slovenski frizerski
festival

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 19. oktober 2019
Obveščamo vas, da je predprodaja vstopnic za jubilejni
20. Slovenski frizerski festival že v polnem teku. Prodali
so že več kot polovico vstopnic za veliko dvorano.
Letošnji festival bo izjemoma potekal v soboto, z malce
kasnejšim pričetkom in sicer v veliki dvorani ob 14.30 uri.
Sejemska dejavnost pa bo trajala od 12. do 21. ure zvečer.
Po prireditvi pa sledi še JUBILEJNI AFTER PARTY.
Vstopnice so v predprodaji do 23. 9. 2019. Naročite jih
na reviji SALON, E: nolas@siol.net, M: 051 604 207. Članom s plačano članarino bo OOZ Postojna ob predložitvi
računa ali potrdila o plačilu povrnila 20 eur po osebi.

Usposabljanje mentorjev

Vabimo vas na usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem
izobraževanju (PRI).
Usposabljanje (PAUM) bo potekalo po javnoveljavnem
programu za usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu, objavljenem na spletni strani Centra
RS za poklicno izobraževanje.
september 2019

Pripravlja Irena Dolgan

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnic in sicer tri dni.
KRAJ IZVEDBE: v prostorih ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna 6230
Termini usposabljanja:
1. 23. 9. 2019 (ponedeljek), od 13.30 do 20.00
2. 25. 9. 2019 (sreda), od 13.30 do 20.00
3. 30. 9. 2019 (ponedeljek), od 13.30 do 20.00
Gradivo prejmejo udeleženci na prvem srečanju, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizke.
Kandidat, ki bo uspešno opravil usposabljanje po postopku, ki je določen s tem
programom pridobi naziv Mentor praktičnega usposabljanja z delom (krajša
oznaka naziva: Mentor PUD) oziroma Mentor praktičnega izobraževanja (krajša
oznaka naziva: Mentor PRI) in potrdilo o pridobljeni usposobljenosti.
Usposabljanje bo organizirano v okviru projekta »Usposabljanje mentorjev
2016-2021«, zato je udeležba brezplačna.
Prosimo vas, da prijave pošljete na naslov: natasa.kristan@sckr.si do 18. 9. 2019.
Takrat vas bomo tudi obvestili o natančnem razporedu usposabljanj. Prijavnico
na usposabljanje lahko dobite na zbornici.
Kontakt: Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž.,
tel.: +386 4 280 40 45, GSM: 051 628 886, natasa.kristan@sckr.si

Brezplačni
poslovni kuponi
Kdor si želi ogledati 52. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti,
ki bo letos od 10. do 15. septembra v Celju, lahko na zbornici dobi brezplačni poslovni
kupon. Pokličite nas ali pišite na
e- naslov: irena.dolgan@ozs.si, da
vam pošljemo registracijsko kodo
z navodili za registracijo. Poslovno vstopnico si lahko natisnete
sami, lahko pa vam jo natisnemo
na zbornici in vam jo pošljemo po
elektronski pošti. S tem se boste
izognili čakanju v vrsti na sejemski blagajni za zamenjavo poslovnega kupona. Natisnjeno vstopnico boste pokazali pri osebju na
vhodu, kjer vam jo bodo odčitali.
Seveda to velja za člane, ki imajo poravnano članarino. Članu,
ki plačuje 20 € članarine pripada
1 poslovni kupon, tistemu, ki
plačuje 30 € članarine, pripadata
2 poslovna kupona.
Za prvi dan sejma (na dan otvoritve) pa lahko prejmete več (do 6
kosov) brezplačnih vstopnici, ki
jih prevzamete na OOZ Postojna.
Število vstopnic je omejeno, zato
pohitite.

Koda 95
V vozniškem dovoljenju preverite,
če vam morda letos preteče koda
95. Veljavnosti kode je mogoče
podaljšati z opravljenim 35-urnim
rednim usposabljanjem (5 usposabljanj po 7 ur) po programih, ki
so predpisani za zadnjih 5 let. Za
podaljšanje kode potrebujete spričevalo, ki vam ga izda pooblaščeni
center, pri katerem ste opravljali
zadnje usposabljanje. S spričevalom vam na Upravni enoti podaljšajo veljavnost kode od dneva
zaključka usposabljanja do 2024.
september 2019
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Borovnica:
Finančne pomoči za razvoj

V prejšnji številki glasila je bil v celoti objavljen razpis za
dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva za leto 2019 (za podjetnike in podjetja s sedežem na območju Občine Vrhnika). Razpis najdete tudi na spletni strani občine www.vrhnika.si in na naši
spletni strani www.ooz-vrhnika.si
Podoben razpis – Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva - je na svoji spletni strani za
podjetnike in podjetja s sedežem na območju Občine Borovnica objavila tudi Občina Borovnica: www.borovnica.
si. Objavljamo ga tudi na naši spletni strani, v nadaljevanju
tega članka pa izpostavljamo najpomembnejšo vsebino
razpisa.
Namen: vzpostavitev podpornega okolja za sobodajalce,
podjetnike, mikro in mala podjetja, povečanje možnosti
ustanavljanja novih podjetij, registracija novih podjetnikov, ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje usposabljanja in izobraževanja in promocije – nastopanja na
sejmih, razstavah.
Na voljo je 15.000 € + 5.000 € sredstev.
Konkretni nabor ukrepov:
• Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene
dejavnosti in razvoj,
• Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
• Spodbujanje usposabljanja, izobraževanja in promocijskih aktivnosti,
• Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih
prostorov in obratov,
• Spodbujanje sobodajalstva.
Spodbujanje investicij zajema subvencioniranje obrestne
mere pri dolgoročnih kreditih sklenjenih v času od 1. 10.
2018 do 30. 9. 2019 za zemljišča, projektno dokumentacijo,
nakup, graditev, preureditev poslovnih prostorov, nakup in
posodobitev opreme, stroške nematerialnih investicij.
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest – gre za nove
zaposlitve pri delodajalcu v obdobju od 1. 10. 2018 do 30.
9. 2019. Zaposleni mora imeti stalno bivanje na območju
občine Borovnica.
Spodbujanje usposabljanja vključuje stroške kotizacije seminarjev, stroške morebitnega inštruktorja, stroške udeležencev seminarjev. Usposabljanje se je moralo izvajati v
času od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 ali gre za študijsko leto
2019/2020.
Spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah vključuje
povračilo dela stroškov za najem sejemskega prostora,
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stojnice, delovanje stojnice, predstavitev – promocijski
material. Gre za udeležbo na sejmu v obdobju od 1. 10.
2018 do 30. 9. 2019.
Pri sobodajalstvu se subvencija dodeli za stroške gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov, okolice, za
stroške opreme (brez drobnega inventarja), za promocijske aktivnosti. Upošteva se 10 računov (pogodb) za investicije izvedene v času od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.
Na spletni strani najdete besedilo celotnega razpisa in dokumentacije, prijavne obrazce za posamezen ukrep, merila
za vrednotenje vlog k posameznemu ukrepu, vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Vloge je potrebno oddati do vključno 30. 9. 2019 osebno ali po pošti na naslov: OOZ Vrhnika, Tržaška 8a,
1360 Vrhnika v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ
– VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PODJETNIŠTVO BOROVNICA 2019« na prednji strani in polnim nazivom
pošiljatelja na zadnji strani Vse dodatne informacije so
na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu 01/755-77-40,
051 619 215 ali po e-pošti: adela.cankar@ozs.si ter na
Občini Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, po
telefonu 01/750-74-68 – Andrej Klemenc.
Ne zamudite s prijavami. Sredstva, ki bodo dodeljena posameznikom, so nepovratna.

Prvi dan sejma – brezplačen ogled

Letošnji, že 52. Mednarodni obrtni sejem v Celju, se začne
v torek, 10. septembra. Izkoristite ugodnost brezplačnega ogleda prvi sejemski dan in pridite na zbornico po
kupon oz. vstopnico oz. si vstopnico rezervirajte po tel.
051 619 215 ali mailu adela.cankar@ozs.si. Interesenti lahko dobite več vstopnic. Pohitite, ker je število razpoložljivih vstopnic omejeno. Velja le za prvi - otvoritveni dan
sejma za člane s plačano članarino.
Za preostale sejemske dni lahko pridobite vstopnico oz.
poslovni kupon po polovični ceni. Če se boste oglasili,
vam bomo poslovni kupon natisnili, če pokličite, vam ga
pošljemo po mailu in si ga natisnete sami. Zakaj bi čakali
v vrsti, če se lahko gneči pri vstopu izognete z že v naprej
pridobljeno vstopnico.
Več o sejemskih dogodkih, delavnicah, seminarjih si lahko preberete
na strani 12 oz. si ogledate na spletni strani OZS.
september 2019

VARSTVO PRI DELU
Pripravlja Adela Cankar

Ne zamudite 20. Frizerskega festivala na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. V soboto, 19. oktobra 2019.
Pohitite in kupite vstopnice v predprodaji po občutno
nižji ceni, kot bodo v redni prodaji (če jih bo sploh kaj
ostalo za redno prodajo). Predprodajne cene veljajo do
23. septembra. Vstopnice naročite: 051 604 207 ali na
mail: nolas@siol.net
Vsem članom s plačano članarino, bomo iz sredstev Sekcije frizerjev povrnili ½ vrednosti cene ene vstopnice v
predprodaji. Vlogo z dokazilom o plačilu oz. nakupu vstopnice oddajte na našo zbornico osebno, po pošti, lahko
tudi po mailu.
Na festivalu bo zanimivo: Osrednji oder (45 €) Mič styling,
Matrix team, Subrina professional, Stevo hair academy team,
Metod Tasič (Schwarzkopf professional), Kristjan Petek,
Gašper Karničar. Specialni seminar (35 €) – Matej Bogataj;
poslovni seminar (20 €) - Tanja Ciglarič. Sejemska dejavnost
v hali A1 in seveda AFTER PARTY. (Cene so za vstopnice
v predprodaji, možne so tudi različne kombinacije).

Izterjava na podlagi
verodostojne listine

Imate neplačane račune? Bi radi prišli do zasluženega plačila? Mi vam lahko pomagamo.
Odločite se za izterjavo na podlagi izdanega računa. Zakaj bi
na zaslužen denar čakali dlje, kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili ali pa na zasluženo plačilo čakali celo zaman.
Tudi vi morate plačati prejete račune, davčne obveznosti…
in jih težko, če vam vaši dolžniki ne plačajo vaših.
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo.
Za vas opravimo administrativni del priprave predloga za
e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek
do poplačila terjatve.
Pokličite nas, splača se, gre za vaš denar. Stroške izvršbe in
sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik plačal
skupaj z glavnico in obrestmi.

Jesenski izlet - najava

V oktobru - predvidoma v soboto, 12. oktobra, datum pa
še ni dokončen - bomo organizirali enodnevni izlet v eno
od slovenskih pokrajin. Tako kot vedno, bo nekaj ogledov lokalnih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Ne
bomo pozabili na kulinarična doživetja in dobro kapljico.
Več o izletu bo znanega po 4. septembru, ko bo seja
upravnega odbora. Že sedaj pa vljudno vabimo na vandranje s prijetno družbo.
september 2019

petek, 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 uri.
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.

Pedagoško andragoški
(PA) seminar
Brezplačno usposabljanje mentorjev na OZS
OZS je partner konzorcija, ki izvaja brezplačne PA seminarje v skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru sredstev Evropskega
socialnega sklada.
Brezplačno usposabljanje v obsegu 24 ur se izvaja 3 dni,
tokrat 9., 10. in 16. septembra na OZS, Celovška 71,
Ljubljana.
Udeleženci se usposabljajo za mentorje dijakom in študentom ter drugim udeležencem praktičnega usposabljanja – vajencem. Pedagoško andragoški izpit je eden
od pogojev za verifikacijo učnega mesta (izobraževanje
vajencev), usposabljanje je tudi brezplačna priprava na
4. del mojstrskega izpita.
Pokličite za prijavnico ali dodatne informacije (na OOZ
– Adelo Cankar ali na OZS - Suzano Kljun).

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.
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Napotila in sekcije
poslovanje potencialnih in obstoječih poslovnih partnerjev redno preverjate.

Sejem MOS

Največji sejem v regiji, ki se bo odvijal med 10. in 15. septembrom v Celju, ponuja malim in srednje velikim podjetjem priložnost za promocijo, povezovanje, mreženje, pridobitev novih poslov in izmenjavo izkušenj. Tako kot lani
bo razdeljen na pet ključnih področij: MOS Dom, MOS
Turizem, MOS Tehnika, MOS B2B in MOS Plus.
Na sejmu se bo predstavljal tudi nacionalni sistem
SPOT, Slovenska poslovna točka, ki je nadgradnja dosedanjega sistema VEM (točk VEM in portala e-VEM).
Tako za obiskovalce kot za razstavljavce bodo od torka do
sobote na voljo svetovalci iz vseh 12 regijskih točk SPOT
Svetovanja z namenom, da podjetnike in potencialne podjetnike informirajo o brezplačnih storitvah, financiranih s strani Republike Slovenije in Evropske Unije, ki jih
za dvig podjetništva in inovativnosti izvajajo v regijah.
MOS spremljajo predavanja, dogodki in delavnice s številnih. V okviru Svetovalnega in izobraževalnega centra
OZS izpostavljamo (Dodatne informacije: Jana Golić,
051 301735, jana.golic@ozs.si)
Pogovor ob kavi s strokovnjaki iz OZS
Na razstavnem prostoru OZS v dvorani L1 Celjskega sejma,
od 10. do 13. 9. 2019, 10:00–16:00
Brezplačno individualno podjetniško svetovanje s področja delovno pravne zakonodaje, socialnega prava, pokojninske problematike, davkov in poslovanja v tujini.
Kaj morate vedeti kot podjetnik ali gospodarska
družba, da bo vaše poslovanje BREZ NAPAK - nasvet odvetnika
Modra dvorana 1, 11. 9. 2019, 10:00–12:00
Na predavanju vam bo odvetnik predstavil največje napake in opozoril na največje pasti ter nevarnosti pri poslovanju. Ne glede na to, ali že imate podjetje (družbo) ali
pa ga (jo) še nameravate imeti ter s katero dejavnostjo se
ukvarjate, bo predavanje koristno za vse.
Kako hitro in enostavno PRODATI SVOJE TERJATVE ter na kaj vse morate misliti v postopku izterjave dolžnikov?
Dvorana Celjanka, 11. 9. 2019, 10:00–12:30
Na izobraževanju boste izvedeli, kako najlažje in najhitreje do svežega kapitala ter na kaj vse morate misliti v
postopku izterjave dolžnikov in zakaj je učinkoviteje, da
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Mednarodno poslovno srečanje “Uspešno v Sloveniji”
Modra dvorana, 12. 9. 2019, pričetkom ob 10. uri
Odlična priložnost za promocijo podjetja, pridobitev novih poslov, izmenjavo izkušenj in razvijanje idej o novih
projektih ter navezovanje stikov za izvedbo le-teh s tujimi podjetji iz regije Alpe Adria. Dogodek je namenjen
podjetjem, ki delujejo na področju: gradbeništva, elektro
industrije, elektronike, avtomatizacije in merilne tehnike,
raziskav, razvoja, prenosa tehnologij, strojev za obdelavo
in oblikovanje kovin in orodij, kovinske industrije, obnovljivih virov energije, lesne industrije, plastike in logistike
ter transporta.
Rok za prijavo: 9. 9. 2019
Okrogla miza »Pol stoletja stanovskega povezovanja
obrtnikov in podjetnikov«
Modra dvorana, 13. 9. 2019, 10:00–12:00
OZS letos obeležuje 50-letnico svojega delovanja. Ob tej
priložnosti bodo na okrogli mizi predstavili razvoj obrti in podjetništva v minuli polstoletni zgodovini, razvoj
zborničnega sistema in obenem opozorili na ključne mejnike, ki so zaznamovali obrt in podjetništvo na slovenskih
tleh. Svoj pogled na obrt in podjetništvo nekoč in danes
pa bodo predstavili uspešni obrtniki in podjetniki, člani
OZS. Okroglo mizo bo povezoval direktor OZS Danijel
Lamperger.
Za vse dogodke so potrebne prijave prek
www.ozs.si/koledar.
Brezplačne vstopnice za ogled prvega dne Mednarodnega obrtno podjetniškega sejma v Celju (torek,
10. 9. 2019) lahko člani OZS prevzamete na območnih
zbornicah!

JAVNI RAZPISI
Semenski kapital – SI-SK 2019
Objava: Uradni list RS, št. 48, datum: 2. 8. 2019, stran: 1673
Namen razpisa je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki
težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank
oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana.
Cilj javnega razpisa je lastniško financiranje inovativnih
zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;
spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja.
september 2019

Krpanov glas
Roki za predložitev vlog: 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12.
2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.
Dodatne informacije:
Nina Urbanič, tel: (02) 234-12-61,
e-naslov: nina.urbanic@podjetniskisklad.si
Rok Huber, tel: (02) 234-12-41,
e-naslov: rok.huber@podjetniskisklad.si
Razpisna dokumentacija: www.podjetniskisklad.si

Spodbujanje trajnostne poslovne strateške
transformacije
Objava: Uradni list RS, št. 39, datum: 21. 6. 2019, stran: 1403
Namen razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v
poslovne/korporativne strategije in poslovne modele
ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo
dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost
pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu
ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.
Cilj razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi
trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.
Roki za predložitev vlog: 19. 7. 2019, 29. 11. 2019, 30. 4.
2020, 30. 9. 2020, 23. 4. 2021.
Dodatne informacije: tst@spiritslovenia.si.
Razpisna dokumentacija: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila

Višji upravičeni stroški za usposabljanje
Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je 21. avgusta
2019 objavil spremembe pri štirih aktualnih javnih povabilih: Usposabljanje na delovnem mestu 2019 (UDM),
Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 (UDM
– mladi), Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z
mednarodno zaščito 2018/2019 (UDM za osebe z mednarodno zaščito) ter Delovni preizkus 2018/2019 (DP).
Spremembe bodo pomenile višji znesek upravičenih
stroškov za delodajalca, ki usposablja brezposelno osebo na delovnem mestu: dosedanjih 370 EUR za 2-mesečno usposabljanje se spremeni v 526 EUR, 493 EUR za
3-mesečno usposabljanje pa v 732 EUR.
Novo je tudi to, da se v programa UDM in UDM – mladi
lahko vključijo brezposelni takoj po prijavi pri Zavodu (prej so morali biti prijavljeni najmanj 3 mesece), prav
tako se lahko osebe iz socialne aktivacije vključijo v usposabljanje že po vključitvi v program socialne aktivacije in
ne več šele po zaključku tega programa.
Po novem usposabljanja na delovnem mestu trajajo enotno 3 mesece, izjemoma – kadar tako odločijo na Zavodu
– lahko trajajo 2 meseca (npr. pri usposabljanju na enostavnih, nezahtevnih ali manj zahtevnih delovnih mestih).
september 2019

Napotila in sekcije
Pri UDM – mladi tudi ni več pogoja, da se lahko v 3-mesečno usposabljanje vključijo samo iskalci prve zaposlitve.
Več sredstev je na razpolago tudi za izvedbo javnih povabil UDM osebe z mednarodno zaščito in za DP. Poleg tega se na dan objavljene spremembe poveča mesečni
strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca za izvajanje
UDM za osebe z mednarodno zaščito z 250 EUR na 373
EUR, pri DP pa se strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca z 206 EUR poveča na 278 EUR.
Vse spremembe povabil bodo veljale za vse ponudbe,
prejete po 22. 8. 2019.

SEKCIJA FRIZERJEV IN KOZMETIKOV
20. slovenski frizerski festival

Predprodaja vstopnic za jubilejni 20. slovenski frizerski
festival, ki bo potekal v soboto, 19. oktobra 2019, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je že v polnem teku.
Za vse dodatne informacije so vam na voljo na reviji SALON, Uroš Popovič, E: nolas@siol.net, M: 051 604 207.

SEKCIJA PLASTIČARJEV
Sejem K Duesseldorf 2019

Sekcija plastičarjev vas vabi k ogledu največjega svetovnega sejma plastike in gume z letalom od 19. do 21.
oktobra 2019. Sekcija plastičarjev je za člane OZS pridobila 8 % popust pri izvajalcu potovanja, dodatno pa sekcija članom sofinancira tudi del kotizacije za eno osebo na
posamezno prijavljeno podjetje. Člani OZS ob prijavi obvezno navedite opombo »ČLAN OZS« in naziv podjetja,
s katerim ste član OZS, da boste prejeli oba dogovorjena
popusta na navedeno ceno!
Zadnji rok za prijavo je 10. september 2019
Prijave in dodatne informacije: KOMPAS CELJE d.d.,
Brane Preša, Tel.: 03 428 03 24,
e-mail: brane.presa@kompas-celje.si

SEKCIJA PREVOZNIKOV

Reševanje problematike SLO-HR prevoznikov
Sredi julija so se sestali predsedniki obeh obrtno-podjetniških zbornic iz Slovenije in Hrvaške (OZS in HOK) in
predstavniki prevoznikov, s ciljem čim hitrejšega pretoka
skozi mejne prehode slovenskih in hrvaških prevoznikov.
Zaprtje mejnih prehodov je politično vprašanje, ki ima za
posledico visoke stroške za gospodarstvo ene in druge države. Vodstva obeh zbornic zahtevajo od obeh vlad hitro
reševanje problemov, prvenstveno zahtevajo, da se čim
prej sestane meddržavna mešana komisija, v kateri bodo
predstavniki slovenskih in hrvaških prevoznikov ter predstavnikov policije obeh držav.
Vir: OZS
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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 avgust 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 avgust 19 je izračun naslednji: 44
ur avgust 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 avgustu 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 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

september 2019

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 - AVGUST 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

2,02

11,77

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.

4,04

23,55

PRISPEVKI SKUPAJ

385,42

2.248,23

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:
zavezanec
lahko za
prispevke
največ(PP):
od osnove,
ki znaša 3,5 PP
(v skladu s petim
mesečna
bruto
plača
letoplača
2018
1.681,55
EUR
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.

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

*** Najvišja možna
september
2019zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2):
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Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektro

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

Krpanov glas

Sporočila

Ko telo naenkrat potrebuje več pozornosti. Ko glava bi, a telo ne zmore.
Medicinski aparat Ceragem Master V3 s personalizirano avtomatsko masažo
lajša bolečine in pomaga pri zdravstvenih težavah: visok krvni pritisk, sladkorna bolezen,
artritis, kronični gastritis, povišan holesterol, vnetje tkiva ob ramenskem sklepu, vnetje prostate,
zaprtje, inkontinenca, koncentracija, nespečnost, stres in … uravnavanje telesne teže …

100 % naravna terapija. 12 programov.
Dolgi IR žarki • Kiropraktika • Akupresura • Moksa • Glasba • Alpha stanje

NO
KLINIČ O
AN
DOK A Z
TRETMAJI: Tržaška 18, Logatec
rezervacije: 01 235 15 20
TRETMAJI, NAJEM in NAKUP
Hiša dobrega počutja

Zastopa in prodaja: Anvina, d.o.o., Cankarjev trg 6, Vrhnika

www.ceragem-slo.com
Ceragem Hiša dobrega počutja

Za domačo uporabo, zdrave kotičke v podjetjih, poslovna ali jubilejna darila, wellness centre, hotele.

Seminarji in dogodki OZS

• Izobraževanje: Obisk davčnega inšpektorja
OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana, 5. 9. 2019 ob 9.00
• Izobraževanje: Ključne dolžnosti po GDPR!
OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana, 17. 9.2019 ob 9.00
(brez kotizacije)
• Usposabljanje: Usposabljanje za NPK računovodja
OZS, Celovška 71, Ljubljana, od 24. 9. 2019 dalje
(dvakrat tedensko)
• Delavnica: Dobro počutje – temelj poslovne uspešnosti
OZS, Celovška 71, Ljubljana, 26. 9. 2019 ob 9.00
• Delavnica: Prenos lastništva podjetja
OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana, 2. 10. 2019 ob
10.00 (brez kotizacije)
• Izobraževanje: Embalaža in odpadki – vse kar
morate vedeti, da vas ne doleti kazen in
predvidene spremembe
OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana, 14. 10. 2019 ob 9.00
• Delavnica: Storytelling
OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana, 17. 10. 2019 ob 9.00
• Izobraževanje: Delovno pravo za računovodje
OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana, 24. 10. 2019 ob 9.00
Dodatne informacije in prijave na:
https://www.ozs.si/koledar.
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Inšpektorat za delo tudi letos
poostreno nad gradbišča

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v prvi polovici leta na
gradbiščih opravil že 860 inšpekcijskih pregledov, kar je
za 32 % več pregledov kot v enakem obdobju lani, ko
je IRSD opravil 652 pregledov. Ob tem so inšpektorji v
primerjavi z istim obdobjem lani ugotovili tudi 23 % več
kršitev – 1133 kršitev v letu 2019 in 924 kršitev letu 2018
– in izdali 10 % več ukrepov – 472 ukrepov v letu 2019 in
428 ukrepov v letu 2018.
Ob tem pojasnjujejo, da lahko inšpektor z enim ukrepom
(na primer odločbo o prekršku, upravno odločbo,…)
sankcionira več ugotovljenih kršitev.
Ker se razmere na slovenskih gradbiščih v prvi polovici leta
niso izboljšale, bo inšpektorat v nadaljevanju leta nadzore
na gradbiščih dodatno okrepil in poostril ter tudi dosledno
ukrepal zoper delodajalce, odgovorne osebe delodajalcev in
delavce, ki ne bodo spoštovali zahtev veljavnih predpisov.
Med ugotovljenimi kršitvami s področja varnost in zdravja
pri delu v dejavnosti gradbeništva sicer že leta prevladujejo
nepravilnosti glede varnega dela na višini, letos pa najbolj
izstopajo ugotovljene nepravilnosti v zvezi z namestitvijo
in urejenostjo varnostnih ograj ter urejenostjo odrov, zaskrbljujoča pa je tudi neuporaba osebne varovalne opreme.
Povzeto po IRSD
september 2019

