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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost cena za člane 40 % popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
Križanka 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: + 40 %
Oglas na predzadnji strani: + 20 %

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Silva Šivec (OOZ Cerknica),  

Dejan Šraml (OOZ Logatec),  
Irena Dolgan (OOZ Postojna),  
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),  
Janez Gostiša (urednik)

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografije na naslovnici: Letošnje poletje je v gore privabilo mnoge, premnoge, 

ki so občudovali prelestne cvetove 
Foto: J. G.

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

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

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

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

predsednik Anton Cvetko sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak direktor mag. Dejan Šraml

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

predsednik Franci Šemrl sekretarka Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
e-naslov: adela.cankar@ozs.si
spletna stran: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40 
gsm: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Simon Hlebec 
Sekretarka: Adela Cankar predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar

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

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

Poletje, ko smo unovčevali turistične 
bone, ki nam jih je poklonila država, da 
bi spodbudila domači turizem, se posla-
vlja. Epidemiji smo se v tem času neka-
ko privadili. Vsak pa si še išče svoj način, 
kako se prilagoditi razmeram. Na splo-
šno trošimo menda nekaj manj, a tudi 
ustvarjamo manj. Vlada je prisluhnila 
gospodarstvu in z ukrepi omilila posle-
dice zmanjševanja. V nedogled pa tega 
ne bo mogla zagotavljati. Upajmo torej, 
da bo v sprejemljivem, bližnjem času na 
voljo pravo orodje za zajezitev bolezni. 
Dotlej pa lahko vsak od nas poskrbi, da 
se ne bo izpostavljal v škodo ne sebi, ne 
drugim. Tako bomo zmanjšali tveganje 
na najmanjšo mogočo raven.
Na Cerkniškem so podjetnike povpraša-
li, kako močno epidemija vpliva na nji-
hovo poslovanje. Večina je odgovorila, 
da kakih katastrofalnih posledic niti ni 
čutiti. Celo, da je v tem tudi kaj dobrega. 
Kot pravijo: vsaka nesreča je k nečemu 
sreča. Na logaških straneh lahko, med 
drugim, beremo o podjetniškem kam-
pu, poletni šoli podjetništva, ki so se je 
udeležili osnovnošolci. Na mladih svet 
stoji. Jutri, pojutrišnjem bodo stopili na 
samostojno pot. Takšno spoznavanje 
priložnosti jim utegne priti še kako prav.
Na Postojnskem so srečno izpeljali letno 
usposabljanje voznikov tik preden so za-
čeli veljati še ostrejši omejevalni ukrepi 
za zajezitev širjenja korona virusa. Na 
njihovih straneh pa beremo tudi o bla-
žitvi posledic in kako se jo je lotila Ob-
čina. Spodbudno. Vrhniška zbornica pa 
je tudi letos z obema občinama, vrhni-
ško in borovniško, razpisala nepovratna 
sredstva za različne namene.
Kakšna bo jesen? Bomo še dolgo morali 
biti previdni in zadržani v medsebojnih 
stikih, bo še potrebne toliko previdno-
sti? Četudi jo bo postopno lahko manj, 
naj pa vendar ostane spoštljivost in ob-
zirnost, ki ju je bilo v minulih mesecih 
vendarle mogoče občutiti na povsem 
človeški ravni. In, ljudje smo vendar – 
ljudje, vredni spoštovanja sebe in drugih.

Urednik

Prevozniki, do 15. septembra!
Od 1. do 15. 9. 2020 je zakonsko predpisani rok, v katerem morajo pre-
vozniki, ki želijo, da jim delivec določi letni načrt dodelitve dovolilnic za 
naslednje leto, oddati vlogo.
Vsem prevoznikom, ki so v preteklem in tekočem letu prejemali dovolilnice, 
je OZS v začetku meseca avgusta poslala obvestila glede oddaje spletne vloge.
V primeru, da prevozniki nimajo možnosti oddati vloge preko spleta, 
lahko izpolnijo pisni obrazec in ga pošljejo na naslov Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije. Za obrazec lahko pokličejo na svojo območno zbornico. 

Spremembe pri licencah Skupnosti
Spremenjena zakon o prevozih v cestnem prometu in pravilnik o licencah za 
opravljanje prevozov v cestnem prometu sta prinesla nekaj novosti na podro-
čju urejanja mednarodnih prevozov. Naj na kratko povemo, da se spremembe 
nanašajo samo na licence skupnosti, ne pa tudi na nacionalne licence, 
če naj se izrazimo pogovorno. Torej, za prevoznike, ki opravljate prevoze 
samo po Sloveniji, sprememb glede licenc ni in velja vse tako, kot doslej. Za 
prevoze zunaj RS pa je nekaj novosti, o katerih pišemo na skupnih straneh 
tokratnega Krpanovega glasa, nanje pa je že opozarjala tudi OZS. 

Cestni promet
DARS je s 1. 9. 2020 ukinil rabate pri poplačniškem sistemu plačevanja cestnine.
Ne pozabite na naslednje: s 1.9.2020 bo uveden nov cestninski razred 
(R2) za težja motorna vozila z dvema osema in NDM presega 3,5 t. 
Zato bodo na novo označeni razredi in sicer:
• prvi cestninski raz. (oznaka: R2)-motorna vozila z dvema osema katerih 

NDM presega 3,5 t;
• drugi cestninski razred (oznaka: R3)- motorna vozila (ali skupina vozil)  

s tremi osmi katerih NDM presega 3,5 t;
• tretji cestninski razred (oznaka: R4)-motorna vozila (ali skupina vozil)  

s štirimi ali več osmi katerih NDM presega 3,5 t
Pomembno: za pravilno obračunavanje cestnine za vozila z dvema osema 
(R2)! morajo poskrbeti lastniki vozil ali vozniki. Potrebno je nastaviti pra-
vilno število (dveh) osi na napravi DarsGo. V nasprotnem primeru boste 
preplačali cestnino, do povračila preplačila pa ne boste upravičeni.
Za vozila na alternativni pogon, ki glede emisij izpolnjujejo zahteve, ki so 
predpisane za emisijski razred EURO VI (vozila na plinski ali električni po-
gon; ne velja pa za vozila na hibridni pogon) preverite, kateri emisijski razred 
imate trenutno registriran v sistemu. Če ta ni EURO VI, morate to takoj 
sporočiti družbi DARS (klicni center: +386 1 518 8 350 ali e-naslov: info@
darsgo.si) kjer boste prejeli navodila, kako spremembo najhitreje popraviti. 

Sporočilo v zvezi z brexitom 
Združeno kraljestvo bo s 1. januarjem 2021 za preostalih 27 držav članic 
EU dokončno postalo tretja država in ne bo več del notranjega trga EU in 
EU Carinske Unije. Po tem datumu bodo pošiljke živali, rastlin in blaga pri 
izvozu v Veliko Britanijo morale izpolnjevati pogoje, ki bodo določeni v 
njihovi zakonodaji, pošiljke pa bodo predmet pregledov pred uvozom.
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Turizem v času korone 
Po besedah ministra za gospodarstvo Zdravka Poči-
valška, ki je pred kratkim predstavil aktualne podatke o 
unovčenju turističnih bonov, so prav slednji pripomogli, 
da slovenski turizem ni potonil v breznu »koronske« krize. 
V lanskem letu je po statičnih podatkih Slovenijo obiskalo 
dobrih 75 % tujih turistov in slabih 25 % domačih. Od 
tujih so prednjačili Italijani in Nemci s po 12 %, sledili so 
jim Avstrijci, Hrvatje, Madžari, Čehi, Angleži. Do konca 
julija 2020 se je delež slovenskih turistov povečal na 62 %, 
38% obiskovalcev je bilo iz drugih držav, kjer kar s 32 % 
prednjačijo Nemci, sledijo Čehi, Avstrijci, Madžari in Ita-
lijani. Statistični podatki kažejo tudi na to, da je bilo v Slo-
veniji v primerjavi z lanskim letom domačih turistov julija 
kar za 176 % več. 
Turistični boni so vsekakor priložnost, da se podamo v 
katerega še neobiskanih delov Slovenije in prepoznavamo 
še neodkrite in nepoznane predele, ki jih kljub slovenki 
majhnosti, merjeni v km2, ne manjka. Kot je dejal mini-
ster, so turistični boni tudi priložnost, da Slovenijo tudi  
v bodoče uvrščamo na osebno lestvico obiska vrednih  
turističnih destinacij. 
Res je, da je bilo največ turističnih bonov unovčenih v 
Piranu, ki ga tudi tuji obiskovalci navajajo kot eno najbolj 
mikavnih destinacij, sledijo mu tudi druga običajno turi-
stično najbolj obiskana slovenska mesta: Kranjska Gora, 
Bohinj, Brežice, Moravske Toplice, Podčetrtek in Bled. 
Mnogi Slovenci pa so kraj za oddih našli tudi v manj tu-
ristično prepoznanih krajih in kotičkih, v zvrsti butičnega 
turizma, miru, tišini, naravi in prvovrstni naravno pridela-
ni hrani, ki postaja vse bolj pomemben segment ponudbe 
v razvoju turizma, tako domačega, kot tujega obiskovalca. 
Po ministrovih besedah, jo bo slovenski turizem kljub sla-
bim prvim napovedim dobro odnesel na račun turističnih 
bonov, pa tudi upoštevanja premišljeno zastavljenih ukre-
pov in uspešnega preprečevanja okužb. 

Če se boste podali v katerega večjih, v preteklih desetletjih 
obleganih turističnih mest v Italiji, boste ugotovili, da je 
velika smrtnost kot posledica COVID 19, med prebival-
stvom pustila velik strah, da se obnaša ogovorno do sebe 
in drugih. Na ulici ne boste srečali pešca brez maske; tako 
ravnajo tudi kolesarji in motoristi. Po pripovedovanju 
»preživelih« so umirali ljudje v - kot pravimo - »najboljših 
letih«, brez kroničnih bolezni. Zato v njihove diskoteke in 
nočne klube lahko vstopate le ob strogem nadzoru, zgolj 
z masko in rokavicami. Tudi dogajanje je »okrnjeno«. Prav 
zato je Italija, vsaj v času pisanja navedenega članka, za 
vstop, še vedno »zelena«. Prav nasprotno pa se dogaja na 
sosednjem Hrvaškem. Tudi slovenski vladni govorec Jel-
ko Kacin vedno poudarja, da so glavni viri okužb slabo 
nadzorovana veseljačenje in popivanje na zabavah, bodisi 
zasebnih ali javnih, brez nadzora in brez spoštovanja zah-
tev NIJZ za izvedbo dogodkov.
Če bonov še niste izkoristili, je čas za njihovo koriščenje 
do konca leta. Od nekod so pricurljale informacije, da bo 
rok za njihovo koriščenje podaljšan, kar pa ne drži. 
In kako ocenjujemo turistično sezono na lokalnem 
nivoju ?
Povprašali smo Zdenka Trudna iz TIC-a v Loški dolini, 
ki je povedal, da v mesecu juliju in avgustu obisk ocenju-
jejo v višini 80 % lanskega, iz primerjave prvih sedmih 
mesecev pa je zaznati 50% upad. Občina Loška dolina je 
obiskovalcem v letošnjem letu zagotovila tudi brezplač-
no postajališče za avtodome. Podobne informacije glede  
obiska in nočitev smo dobili pri referentki Irmi Rot na 
Občini Bloke ter Ladi Klančar na turistični enoti Notranj-
skega parka v Cerknici za Občino Cerknica. 
Vsi so ocenili okrog 50-odstotni upad v prvih sedmih 
mesecih in okrog 20-odstotnega v juliju, kar potrjujejo 
tudi statistični podatki. Do konca je leta je še štiri mesece.  
Če bo jesen suha in sončna, se lahko nadejamo še kakšne-
ga procenta več na lestvici, predvsem na račun domačih 
obiskovalcev. 

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 

Slovenija, javna agencija
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Pripravlja Silva Šivec
Koda 95
Do konca leta bomo na regijskem nivoju, ob zadostno 
izraženem interesu, izvedli ponovitev usposabljanja 
KODA 95 za letošnje leto. Vse zainteresirane prosimo, 
da se prijavijo čimprej ter informacijo posredujejo mo-
rebitnim kandidatom. 

Skupščina OOZ Cerknica
Dne 2. 7. 2020 je v prostorih OOZ Cerknica potekala  
3. redna seja skupščine OOZ Cerknica, na kateri so člani 
med drugim potrdili tudi nujno obnovo skupnih pro-
storov v hiši ter dvorišča pred hišo na Taboru 5b, ki je 
v solastništvu OOZ Cerknica. Predvidoma bodo dela 
do konca leta zaključena. 

Javni poziv za nakup zaščitne 
opreme
Na skupnih straneh si lahko več preberete o javnem 
pozivu za nakup KOVID19 zaščitne opreme. Prijavijo 
se lahko podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, organizira-
na kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki po-
samezniki ali zadruge. Skrajni rok za oddajo vlog je  
31. 10. 2020. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.
Na zbornici je na voljo podatek o preverjenem lokal-
nem dobavitelju zaščitne opreme, ki vam tudi pripra-
vi vlogo na razpis. Pokličite!

Delavnica: Poslovni bonton
Poglejte vabilo na delavnico, na strani 9!

Naši člani o korona času 
Berta Janež s.p.,  
računovodski servis,  
Babno polje
Ukrepe države ocenjujem 
kot odlične, poskrbljeno je 
bilo za vse. Take pomoči 
do sedaj še ni bilo. Ukrepi 
čakanja na delo in krajšega 
delovnega časa so bili do-
brodošli, po 31. maju pa se 
podjetniki, s katerimi se sre-
čujem, navedenih ukrepov 
ne poslužujejo več. Vsi si želijo delati na polno in so naj-
bolj srečni, ko »posel laufa«. Mislim pa, da nas je korona 
postavila na realna tla, postali smo tudi varčnejši. Turistič-
ni ponudniki na našem področju pravijo, da toliko obiska 
še niso imeli. Se pa spreminja način dela, saj je segment in 
kvota obiskovalcev drugačna kot je bila. In slednjemu se 
je potrebno prilagoditi. 

Martina Lah, Hija d.o.o.,  
ponudnik gostinsko-turističnih 
storitev na Bloškem jezeru
Število obiskovalcev je ena-
ko lanskemu, a se je struk-
tura domačih in tujih gostov 
spremenila v prid domačim. 
Tuji gostje običajno opravi-
jo rezervacijo v začetku leta, 
letos je zaradi korone niso. 
Tako se je ustvaril prostor 
za domače goste. Zaposleni 
se striktno držimo ukrepov in nošenja mask, obiskovalci 
pa –kakor kdo. Ukrepi za zaposlene so bili dobrodošli, za-
poslujemo tudi sezonsko, breme tako za nas kot za vsako 
podjetje pa so fiksni stroški, ki tečejo, tudi če je obrat zaprt. 

Ervin Kraševec s.p.,  
mizarstvo, Nova vas 
Na začetku epidemije je na 
trgu in nasploh zavladala pa-
nika. Vse se je začelo usta-
vljat. Korona ukrepe smo 
koristili kratek čas, nekaj 
dni, zgolj v enem mesecu. 
Mislim, da se je v teh mese-
cih vse utirilo in teče v usta-
ljenem ritmu. Kaže dobro. 
V večini delamo za končne 
potrošnike. Če bi prišlo do znižanja davka na dodano vre-

dnost, bi to posredno dvignilo promet, saj bi končni potro-
šnik za isti denar lahko dobil več. Ob predpostavki, seveda, 
da znižanje davka ne bi povzročilo hkratnega dviga osnov-
nih cen proizvodov, blaga in storitev. 

Brane Ogrinc s.p.,  
avtobusni prevozi in  
popravila motornih vozil 
Turistični avtobusi stoji-
jo od marca. Za zaposlene 
koristimo ukrepe. Delno 
tudi za tiste v avtoremon-
tni delavnici, kjer je zaradi 
ustavitve prevoza lesa in 
drv v Italijo z gozdarskimi 
kamioni tudi manj prometa. 
V naši branži je najteže za 
začetnike, posebej tiste, ki imajo leasinge in kredite, pri-
hodka in dotoka denarja pa ni. Začenja se šola, šolski ta-
bori, upajmo, da bo šolski pouk tekel normalno, turizma 
kot je bil, pa verjetno še lep čas ne bo. V vsaki stvari je tudi 
kaj dobrega. Tokratna svetla stran je, da si lahko sestaviš 
dobro delovno ekipo.
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Podjetniška ekskurzija  
v Vipavsko dolino
Vipavska dolina premore veliko naravnih lepot in nudi 
ugodno okolje za razvoj gospodarstva in podjetništva. 
Zato se ni čuditi, da postaja vse bolj prepoznavna, pri nas 
in po svetu. Iz te doline so v svet prodrla številna uspe-
šna in inovativna podjetja. Nekatere od teh navdihujočih 
lokalnih podjetniških zgodb bomo spoznali na tokratni 
podjetniški ekskurziji.
Gospodarstvo je zraslo na temeljih tradicionalne obrti in 
nekdanjih industrijskih obratov. Na podlagi bogate prete-
klosti so se po vojni v Ajdovščini močno razmahnile pred-
vsem prehrambna, gradbena, lesna, kovinska in tekstilna 
industrija. Občina se na različne načine trudi pospeševati 
razvoj podjetništva. Tako so na obrobju mestnega sre-
dišča, kot na obrobju občine – predvsem v okolici hitre 
ceste skozi Vipavsko dolino –svoj prostor dobile komu-
nalno opremljene poslovne in obrtne cone. 
V Vipavski dolini doživlja bliskovit razcvet tudi turizem, 
že od nekdaj pa slovi kot vinorodna dežela, kjer je vino-
gradništvo že stoletja trdno zasidrano, na temeljih tradicije 
pa nastajajo nove, inovativne zgodbe.
Zato OOZ Logatec v okviru projekta SPOT – izmenjava 
dobrih praks – v četrtek, 17. 9. 2020, vabi podjetnike, tudi 
potencialne, na strokovno ekskurzijo v Vipavsko dolino. 
Odhod avtobusa iz Logatca bo ob 8.00.
Najprej bomo na OOZ Ajdovščina spoznali izzive in 
priložnosti poslovanja v obmejnem območju ter stebre 
in prihodnost razvoja podjetništva. Obiskali bomo nekaj 
uspešnih podjetij in, med drugim, videli največjo stružni-
co v Sloveniji. Priložnost bo tudi spoznati tamkajšnjo kuli-
nariko ter vinski turizem. Program ekskurzije je objavljen 
na www.ooz-logatec.si.
Udeležba je brezplačna. Obvezne predhodne prijave na 
info@ooz-logatec.si.

Logatec za evropsko nagrado 
Javna agencija SPIRIT Slovenija je tudi letos objavila javni 
natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, 
ki je namenjen spodbujanju podjetništva. Slovenijo bosta 
na jesenskem evropskem izboru zastopala dva projekta, in 
sicer Slepota ni ovira za podjetništvo ter čezmejna platforma 
podjetniških dejavnosti festINNO – festival inovativnost. Del 
slednje je tudi logaška obrtno-podjetniška zbornica.
Vsi letos prijavljeni projekti so predstavljali pomemben 
podjetniški doprinos za lokalno in regionalno gospodar-
stvo. Omenjena dva projekta pa sta izstopala po vsebini, 
izvirnosti, vplivu, prenosljivosti v druga okolja in odmev-
nosti, zato se je SPIRIT odločil, da ju predlaga za evrop-
sko nagrado. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

Veliko idej, nekatere bodo dozorele v zgodbe o uspehu Foto: zasebni arhiv

Aktivnosti so organizirane v okviru projekta SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska,  
ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva  

za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Projekt festINNO – festival inovativnosti je prepoznaven kot 
regijska, čezmejna platforma za predstavitev, povezovanje 
in snovanje širših podjetniških dejavnosti, stičišče pove-
zovanja akademske sfere, zainteresirane javnosti, gospo-
darstva in načrtovalcev politik podpore podjetništva. Je 
tudi mesto snovanja novih idej, ukrepov in projektov za 
preboj in ohranjanje konkurenčnosti regije. Projekt izvaja 
Fakulteta za management s partnerji z italijanske in slo-
venske strani. Eden slednjih, pomembnih partnerjev no-
miniranega projekta pa je tudi OOZ Logatec. OOZ je v 
zadnjih letih vsebinsko obogatila festival inovativnosti ter 
izvedla tudi številne druge aktivnosti – predvsem podje-
tniška svetovanja in delavnice o blagovnih znamkah po 
celi Sloveniji. Vse to v okviru projekta, sofinanciranega v 
okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2014–2020 iz sred-
stev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
OOZ Logatec poskuša na vse možne načine pomagati 
obrtnikom, da bi mogli lažje in bolje delovati, poslovati ter 
živeti. Zato sodeluje pri vsakršnih kakovostnih vsebinah 
na področju pridobivanja novih teoretičnih in praktičnih 
znanj ter veščin, ki jih nato nudi podjetjem in podjetnikom 
v regiji. Kot eno takšnih pomembnih podjetniških vsebin 
je (bil) tudi festival inovativnosti – festINNO. Nominacijo 
projekta je za SPIRIT Slovenija podprl tudi predsednik 
OZS Branko Meh.
Najbolje ocenjeni slovenski prijavi sta bili poslani na 
Evropsko komisijo, kjer bo posebna strokovna komisija 
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Pripravljata  
Dejan Šraml in Anja Žagar

Prodaja podjetja/poslovnih 
prostorov 
Objavljamo ponudbo za prodajo podjetja oziroma po-
slovnega prostora v IOC Zapolje.
Zemljišče velikosti 1.578 m2. Montažna hala obsega  
500 m2, delavnica (sodobno opremljena proizvodnja stro-
jev in naprav); 200 m2 poslovni prostor v pritličju (dve 
pisarni, skladišče, sanitarije, garderoba) ter 200 m2 poslov-
ni prostor v prvem nadstropju (montaža elektro opreme). 
Ogrevanje na zemeljski plin (plinski radiatorji in plinska 
sevala); telekomunikacijski priključki urjeni; gradbeno 
dovoljenje in vpisano v zemljiško knjigo; komunalni pri-
ključki – elektrika, zemeljski plin, vodovod, kanalizacija; 
več parkirnih mest.
Naprodaj je tudi njihovo podjetje s kompletnim proizvo-
dnim programom: točilni in prodajni avtomati; stroji in 
naprave za lesno industrijo; sončne in vetrne elektrarne.
Cena po dogovoru. Dodatne informacije: 051 417 778 
(OOZ Logatec).

ocenila vse prispele prijave, najboljše pa bodo nagrajene 
z evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva. Nagra-
de bodo podeljene na prireditvi v okviru letne skupščine 
Evropske komisije za mala in srednje velika podjetja, ki bo 
novembra 2020 v Berlinu.

Kamp podjetništva
Za logaške najstnike je bil začetek minulih šolskih pole-
tnih počitnic podjetniško obarvan. Med 29. junijem in  
1. julijem so člani ekipe Ustvarjalnika pod vodstvom mag. 
Matije Goljarja, voditelja TV oddaje Štartaj Slovenija, na 
OOZ Logatec mlade na zanimiv in zabaven način navdu-
ševali nad podjetništvom. Namen podjetniške šole je bil 
spodbujati podjetnost, ustvarjalnost in podjetniško misel-
nost pri mladih. 

zbornici ne pomnimo ter tako uresničil svoj namen: mlade 
navdušiti za nadaljnje raziskovanje podjetniškega sveta. Ustano-
vitev lastnega podjetja je namreč lahko za vsakega posa-
meznika ena izmed izjemno pozitivnih priložnosti.

Šolo podjetništva je organizirala Občina Logatec v sodelovanju z OOZ Logatec  
v okviru projekta LAS Formica 3. Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 3  
Cerkno-Idrija-Logatec. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  

iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Financiranje komunalnih storitev 
Občina Logatec je konec junija objavila Javni razpis za do-
delitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 
na področju gospodarstva v občini Logatec za leto 2020. 
Predmet razpisa je bilo 100-odstotno sofinanciranje stroška 
komunalnih storitev (oskrba s pitno vodo, odvajanje in či-
ščenje odpadne vode ter ravnanje z odpadki) tistim, ki jim je 
bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev potrošnikom onemogočeno poslovanje 
v času razglašene epidemije Covid-19, to je od 12. marca do 
31. maja 2020. Člane smo o razpisu obveščali in jim bili na 
razpolago tudi za izpolnjevanje ter oddajo vloge.

Seja skupščine
Julija je zasedala skupščina zbornice, ki je sprejela letošnji 
program dela in finančni načrt ter pregledala poslovno 
in finančno poročilo za lansko leto. Letos izjemoma šele 
tedaj, ker se zaradi omejitev covid-19 marca ni bilo mo-
goče sestati. Poleg letnih dokumentov pa je bila tokratna 
osrednja tema razprave odločitev o nakupu zemljišča, ki 
obdaja zbornično nepremičnino na Hrušici. Skupščina je 
soglasno potrdila namero o nakupu in vodstvu zbornice 
naložila izpeljavo postopka nakupa zemljišča, ki je trenu-
tno v lasti Republike Slovenije. 

Koliko zanimivega je bilo slišati na kampu podjetništva!           Foto: D. Š.

Prek motivacijskih iger so se mladi prvi dan seznanili z 
razvojem podjetja in spremembami, ki krojijo podjetniške 
ideje. S pomočjo mentorja so oblikovali prvo podjetniško 
idejo ter oblikovali predstavitvene brošure, prodajne na-
govore in prototipe. Drugi dan je direktor obrtne zbor-
nice mag. Dejan Šraml predstavil pomen prepoznavnosti 
blagovnih znamk za konkurenčno prednost na trgu. Tretji 
dan so se lotili tretje faze razvoja svoje poslovne ideje, 
in sicer so pripravili ponudbe ter se pripravili za prodajni 
razgovor s prvimi potencialnimi strankami. Prek pogovo-
rov s strankami je sledilo zbiranje podatkov. Na podlagi 
informacij so izboljšali svoje prodajne pristope ter nago-
vorili potencialne stranke. V sklepni fazi so se lotili na-
črtovanja nadaljnje prodaje, priprave finančnega izračuna, 
prodajnega lijaka ter časovnice izvedbe poslovne ideje. 
Sodelovala je tudi mlada Tjaša Ban, ki je s svojo poslovno 
idejo pred leti prepričala Arabce oziroma njihove kamele, 
katerim prodaja prehrambene dodatke, posel pa je bil vre-
den pol milijona evrov.
Najstniki so skozi igro, učne simulacije in praktične pri-
mere na lastni koži izkusili osnovne principe ter ključne 
veščine podjetništva. Tridnevni kamp je prinesel toliko 
smeha, igrivosti, sodelovanja, vztrajnosti, poguma, samo-
stojnosti ter novih prijateljstev, kot jih na logaški obrtni 
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ogled dobrih praks
Turistični bon, eden izmed ukrepov protikoronske za-
konodaje, kotira na samem vrhu lestvice multiplikativnih 
učinkov. Podatki kažejo, da jih je bilo največ unovčenih v 
Slovenski Istri, zato ni naključje, da so si primorsko-no-
tranjski podjetniki izbrali obalna mesta za ogled dobrih 
praks.
V organizaciji SPOT Svetovanje PNR smo konec julija 
obiskali nekdaj zelo brkinsko obarvano Izolo in prisluhnili 
zgodbi o prvi evropski tovarni za predelavo in konzervi-
ranje rib, ki datira v leto 1879. Od leta 2009 dalje je v lasti 
podjetja Pivka perutninarstvo d.d., ki nadgrajuje blagovno 
znamko Delamaris.
Nič manj ni bila zanimiva zgodba družinskega podjetja 
Radolovič. Leta 1989 so od takratnega ribolovnega pod-
jetja Riba kupili prvo ribiško barko in z njo v najboljših 
časih z mrežo kočo lovili vse do Dolgega otoka na Hrva-
škem. Po osamosvojitvi Slovenije so bili prisiljeni ribolov 
omejiti na območje slovenskega morja, barko preurediti in 
dejavnost razširiti. Zdaj razpolagajo s tremi ladjami, ki jih 
v hladnejšem delu leta, od oktobra do marca uporabljajo 
za ribolov, od aprila do septembra pa z njimi prevažajo 
potnike. Z eno izmed njih smo se vzdolž slovenske obale 
popeljali tudi mi in si ogledali školjčišče klapavic podjetja 
Prosub d.o.o., znanega po blagovni znamki Okus morja. 
Gojenje klapavic je zelo zapleten postopek. Poteka v več 
fazah in zahteva ogromno ročnega dela. Školjke pa so tudi 
zelo občutljivo živilo, zato ves čas vlagajo v gojitvene linije 
in infrastrukturo na kopnem, predvsem v izgradnjo bak-
terioloških prečiščevalnih sistemov ter tako zagotavljajo 
maksimalno varen produkt za potrošnika.
Pot po kopnem smo nadaljevali v Piranu. Obiskali smo 
kulturno središče in multimedijski muzej Mediadom Pyr-

hani ter s pomočjo najsodobnejše tehnologije v 3D teh-
niki spoznali zgodovino in kulturni razvoj mesta zraslega 
na soli.
Podatki FURS-a kažejo, da so domači turisti z boni v ve-
čji meri plačevali nastanitve v poletnih turističnih desti-
nacijah, med katerimi daleč prednjači Portorož, ki velja 
za najpomembnejši turistični, kopališki in zdraviliški kraj 
Slovenske Istre. Po zaslugi benediktincev iz samostana 
sv. Lovrenca, ki so že v 13. stoletju zdravili s pomočjo 
morske vode in blata iz bližnjih solin, se ponaša s časti-
tljivo tradicijo zdraviliškega kraja. Za uradni začetek por-
toroškega turizma pa velja leto 1885, ko so na pobudo 
piranskega zdravnika Giovannia Lugniania preuredili del 
kemične tovarne v poskusno zdravilišče, v katerem je s 
pomočjo oblog iz solnega blata in pitja slanice, uspešno 
zdravil revmatske in druge bolezni. 
V Portorožu smo se seznanili s projektom IstraCard.si, 
asociacijo turističnih in gospodarskih subjektov, združe-
nih z namenom lažjega uresničevanja tržnih ciljev ter spo-
znali nekatere zanimive deležnike. S produkti sta se pred-
stavila kmetija Morgan iz Grintovca, znana po večkrat 
nagrajenih oljčnih oljih iz ekološke pridelave, in podjetnik 
Davor Podbevšek, ki že nekaj časa uspešno piše inovator-
sko zgodbo o Barba soli.

Alenka Penko, SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

KODA 95

V soboto, 4. julija se je usposabljanja v pivškem Krpanovem domu udele-
žilo 97 voznikov. Usposabljanje je bilo sprva načrtovano v mesecu aprilu, 
a smo ga morali zaradi vsem dobro znanega virusa prestaviti na kasnejši 
čas. Sledilo je dogovarjanje za nov datum in prostor, ki bi bil primeren za 
izvedbo usposabljanja. Čeprav je spet kazalo, da bomo dogodek morali 
odpovedati, smo za las ušli poostrenim ukrepom NIJZ-ja, ki so začeli 
veljati s 5. julijem, in ga srečno izvedli. 
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Udeleženci obiska dobrih praks v Piranu Foto: arhiv SPOT



julij–september 2020 9 

Pripravlja Irena Dolgan

REPUBLIKA SLOVENIJA

Blažitev posledic korone  
v Občini Postojna 
Občina Postojna je v mesecu avgustu razpisala finančne 
spodbude za blažitev posledic epidemije COVID-19 na 
področju gospodarstva. V okviru tega razpisa bo sofinan-
cirala najemnine poslovnih prostorov v času razglašene 
epidemije (za tiste, ki jim je bilo prepovedano ali onemo-
gočeno poslovanje), del nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča zaradi razglašene epidemije ter stroške ravna-
nja z odpadki. Skupno je bilo razpisanih 250 tisoč evrov. 
Na razpis se je bilo mogoče prijaviti do 4. septembra.

Usposabljanje voznikov –  
dodatni termin
Ob zadostnem številu interesentov bo OOZ Cerknica 
organizirala usposabljanje voznikov po programu za leto 
2020. Zbiramo (čimprejšnje) informativne prijave po  
e-pošti: irena.dolgan@ozs.si. 

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Vabilo
na brezplačno izobraževanje

v torek, 8. septembra 2020  
s pričetkom ob 10. uri v prostorih  

Območne obrtno-podjetniške zbornice Ilirska Bistrica,  
Bazoviška cesta 13 

(pritličje SHOWROOM SPOT  
Svetovanje Primorsko-notranjske regije). 

Začetna delavnica  
Excela

Cilj delavnice:  
spoznati osnovne uporabne funkcije programa.

Program:
• Uvod v Excel
• Osnovne uporabne funkcije programa Excel
• Testiranje in učenje funkcij na primeru
• Izrisovanje tabel in grafov v Excelu
• Priprava lista za tiskanje

Vsak udeleženec naj ima s seboj svoj računalnik.  
Program in težavnost bo prilagojena glede  

na predhodno znanje udeležencev.

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem  
izobraževanju potrdite na alenka.volk@ozs.si  

ali 031 641 311. 

Število udeležencev je omejeno.  
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

Vabimo vas
na delavnico

Kultura vedenja,  
poslovni bonton,  

poslovna odličnost,  
se znamo obnašati? 

Delavnica bo potekala
v četrtek, 24. septembra 2020,

s pričetkom ob 10. uri, 
v sejni dvorani GZS, Regionalna zbornica Postojna, 

Cankarjeva ulica 6, Postojna. 
Predviden zaključek ob 13. uri.

»Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna  
pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo  

zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih  
našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo  
določena pravila vedenja, pravila v komunikaciji  
s partnerjem, otroki, s kolegi, na delovnem mestu,  

s poslovnimi partnerji, strankami«, 

pravi predavateljica ga. Bojana Košnik Čuk,  
z bogato poklicno potjo na področju kulture vedenja, 

bontona, poslovnega in diplomatskega protokola.  
Vsak slušatelj bo dobil tudi gradivo. 

Prijavite se čim prej. Število mest je omejeno.  
Prijave: silva.sivec@ozs.si, gsm: 051 642 540

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

RAZPISI – Občina Borovnica  
in Občina Vrhnika
Občina Borovnica in Občina Vrhnika sta, vsaka zase, v 
sodelovanju z našo zbornico, sprejeli in objavili razpis za 
dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja 
obrti in podjetništva subvencije – nepovratna sredstva za 
gospodarstvo v letu 2020.
V nadaljevanju objavljamo povzetke obeh razpisov, celo-
tno besedilo pa najdete na naši spletni strani in na spletnih 
straneh občin Borovnica in Vrhnika.

Borovnica
Na voljo je 20.000 € sredstev, za katera lahko kandidirajo 
mala podjetja, samostojni podjetniki, fizične osebe s statu-
som sobodajalca. Upravičenci so slovenski državljani s se-
dežem in krajem investicije na območju Občine Borovnica.

Do sredstev niso upravičeni: podjetja na področju ribi-
štva, primarne kmetijske proizvodnje; podjetja na področju 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov; podjetja v ste-
čajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ali likvi-
dacije; podjetja v težavah, ki pridobivajo državno pomoč po 
posebnem programu; podjetja z neporavnanimi davčnimi 
obveznostmi; za nabavo vozil za cestni prevoz tovora pod-
jetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju.

Za vse ukrepe velja, da se vloga odda na predpisanem 
obrazcu, obvezne priloge so predstavitev prosilca, izjava 
o plačanih davkih in prispevkih in soglasje za uporabo 
osebnih podatkov; časovno so se dogodki morali zgoditi v 
času od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Sredstva so na voljo za:

Subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje in-
vesticij: za dolgoročne kredite za stroške nakupa, urejanja 
in opremljanja zemljišč, stroške nakupa in gradnje poslov-
nih prostorov, stroške nakupa in posodobitve opreme, 
stroške nematerialnih investicij. Poleg splošnih prilog se 
vlogi dodajo še: kreditna pogodba z amortizacijskim na-
črtom, dokumenti, iz katerih je razviden namen kredita, 
izjava, da prosilec ni dobil državne pomoči za ta namen. 
Subvencija se dodeli za maksimum 42.000 € kredita za  
2,5 odstotne točke obresti. 

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razšir-
jene dejavnosti in razvoj. Gre za investicije v opredme-
tena in neopredmetena osnovna sredstva, pri čemer je 
naložba začetna investicija ali investicija v razširitev ob-
stoječega obrata. Vlogi je treba priložiti kopije računov oz. 
predračunov, pogodb, za OS tudi izpis iz registra osnovnih 
sredstev. Sredstva se dodeli do 25% stroškov investicije.

Pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju 
s.p. Upravičeni stroški so: kotizacije za seminarje, delav-

nice, stroški inštruktorjev, stroški udeležencev seminarjev 
… Priložiti je treba dokazila o udeležbi na seminarju in 
potrdilo o zaključenem usposabljanju oz. izobraževanju 
ter izjavo, da je bilo usposabljanje za namene podjetja oz. 
potreb pri delu. Višina subvencije znaša 17,5% s strani 
Občine Borovnica in OOZ Vrhnika oz. maksimalno dva-
kratni znesek letne članarine zbornici. 

Odpiranje novih zaposlitev, pri čemer mora biti novo 
zaposleni z območja Občine Borovnica. Višina subven-
cije znaša 7,5% bruto plače za dve leti. Za najmanj toliko 
časa mora biti tudi sklenjena zaposlitev. Priloga vlogi je 
fotokopija prve plačilne liste, M-1 o prijavi v zavarovanje, 
pogodba o zaposlitvi…

Spodbujanje sobodajalstva. Sredstva za do 50 % stro-
škov gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov, 
do 50 % stroškov za opremo prostorov. Vlogi je treba 
priložiti tudi kopije računov in potrdil o plačilu le-teh za 
nabavo materiala ali opravljene storitve, dokazila o izvede-
ni investiciji, promociji…

Za vse velja, da je potrebno vloge oddati najkasneje do  
2. 10. 2020 v zaprti kuverti na OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 
1360 Vrhnika, po pošti ali osebno. Oznaka na kuverti:  
NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – POD-
JETNIŠTVO BOROVNICA 2020.

Vrhnika
Na voljo je 25.000 € sredstev za podjetja, ki imajo sedež 
na območju Občine Vrhnika. Kdo NI upravičen do sub-
vencije, lahko preberete pri razpisu Občine Borovnica.

Za vse ukrepe velja, da so se morali zgoditi v času od 
1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Obrazcev ni, vlogo in kratko 
predstavitev podjetja napišete sami. Obvezni prilogi sta 
izjava o poravnanih davkih in prispevkih ter izjava, da za 
namen, za katerega se oddaja vloga, podjetje ni dobilo ni-
kakršne državne pomoči.

Subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje in-
vesticij. Subvencionira se do 2,5 odstotne točke obresti 
za dolgoročne kredite, maksimalno 42.000 € posojila za 
maksimalno 10 let. Priložiti je treba tudi kreditno pogod-
bo in amortizacijski načrt ter dokumentacijo kot dokazilo 
za namen kredita. 

Spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah.  
Za stroške najema stojnic, sejemskega prostora, delovanja 
sejemskega prostora. Priložiti je treba tudi pogodbo o na-
jemu stojnice /sejemskega prostora. 

Pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposablja-
nju samostojnih podjetnikov. Vlogi priložiti še potrdila 
o udeležbi in zaključenem usposabljanju/izobraževanju, 
izjavo, da je le-to bilo za potrebe podjetja oz. potreb pri 
delu, račun in dokazilo o plačilu usposabljanja.
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Varstvo pri delu 
petek, 18. september 2020
Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležen-
ce ponovno razpisujemo usposabljanje in izpit iz varstva 
pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in 
delavce v petek, 18. septembra 2020, z začetkom ob 
7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposle-
ne delavce 25 €, za 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. Za vse, ki se 
usposabljanja ne boste mogli udeležiti marca, ponovitev 
bo tudi v aprilu. 

Predčasno poplačilo  
prispevkov
Samozaposleni, ki vam je bilo po Zakonu o interventnih 
ukrepih na področju plač in prispevkov za dve leti (do 
31. marca 2022) odloženo plačilo prispevkov za social-
no varnost za obdobje od marca do maja 2020, lahko 
odložene prispevke plačate predčasno, a morate o tem 
obvestiti Furs. 

MOS prihodnje leto
Največja poslovno-sejemska prireditev Slovenije, 
53. MOS, je letos zaradi nepremostljivih ovir, pove-
zanih s koronavirusom SARS-CoV-2, po posvetova-
nju s pristojnimi inštitucijami odpovedana. V dani 
situaciji je to edina smiselna odločitev. 
Podjetje Celjski sejem ne glede na to neizbežno odpoved 
verjame, da že prihodnje leto predstavlja nov začetek, saj 
že načrtujejo popolno izvedbo MOS-a in drugih se-
jemskih dogodkov v letu 2021, za katere so prepričani, 
da bodo lahko ponovno zaživeli v vsej svoji mogočnosti. 
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Pripravlja Adela Cankar

Odpiranje novih zaposlitev. Novo zaposleni mora biti 
z območja Občine Vrhnika. Vlogi je treba priložiti tudi 
kopijo prve plačilne liste, obrazec M-1 in pogodbo o za-
poslitvi, izjavo o povprečnem številu zaposlenih … Sub-
vencija znaša 7,5% bruto plače za dve leti, za (najmanj) 
toliko mora biti tudi sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Za vse velja, da je treba vloge oddati najkasneje do  
30. 9. 2020 v zaprti kuverti na OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 
1360 Vrhnika, po pošti ali osebno. Oznaka na kuverti:  
NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – POD-
JETNIŠTVO 2020.

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na Adelo 
Cankar, tel.: 01 755 77 40, 051 619 215 ali na mail: adela.
cankar@ozs.si 

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Imate neplačane račune? Bi radi prišli do zaslužene-
ga 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 par-
tnerjem dogovorili ali pa na zasluženo plačilo čakali celo 
zaman. Tudi vi morate plačati prejete račune, davčne obve-
znosti… 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.

Najem dvorane – Dom obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z za-
poslenimi, 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% po-
pust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte. 
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Aktualne podjetniške spodbude
Država je za podjetja in podjetnike sprejela številne ukrepe 
za lajšanje poslovanja oziroma posledic upada prihodkov 
v nepredvidljivem času zaradi možnosti novih okužb s ko-
ronavirusom. V nadaljevanju predstavljajo najaktualnejše.

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme
Podjetjem je prek razpisa »COVID19 za nakup zaščitne 
opreme« na voljo 10 milijonov evrov finančnih sredstev 
za nakup zaščitne opreme. Posamezno podjetje bo lahko 
prejelo do 9.999,00 evrov pomoči. Namen projekta je za-
gotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslo-
vanja malih in srednje velikih podjetij v času epidemije oz. 
po njej, kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. 
V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup za-
ščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih 
zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, 
razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne 
temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužba-
mi in širjenjem virusa COVID19. Prijavijo se lahko mikro, 
mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podje-
tniki posamezniki ali zadruge. Skrajni rok za oddajo vlog 
je 31. 10. 2020. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije
Razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epi-
demije SARS-CoV-2 na gospodarstvo omogoča podjetjem, 
ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2, hiter in eno-
staven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugo-
dnostmi: nižje zavarovalne zahteve, ročnost kredita do 60 
mesecev, možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev, kredit 
lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, 
a največ 50.000 EUR, brez stroškov odobravanja in vodenja. 
Javni razpis je odprt do 9. 10. 2020 oz. do porabe sredstev.

Spodbude za digitalno transformacijo
Razpis za nepovratna sredstva je namenjen podjetjem, ki 
želijo posodobiti svoje poslovanje oziroma ki bodo uvaja-
la digitalno preobrazbo ključnih proizvodnih in poslovnih 
procesov: izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, 
obdelavo in vizualizacijo podatkov, razvoj procesov in 
digitalnih rešitev za podporo poslovanja, vpeljava digital-
nih poslovnih modelov in procesov, razvoj digitalnih ka-
drov in digitalnih delovnih mest, kibernetsko varnost in 
industrija 4.0.; pri tem pa bodo izboljšala tehnično opre-
mljenost (z novo programsko in/ali strojno opremo, ki 
omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo). Podjetja z 
najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna 
sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR (do naj-
več 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov – upravičeni 
stroški morajo torej znašati najmanj 50.000 EUR). Roki za 
predložitev vlog so 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021.

Sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov 
v lesarstvu
Razpis P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje 
novih produktov v lesarstvu 4.0 omogoča sofinanciranje pro-
jektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo uvedla nov 
ali izboljšan izdelek na področju predelave in obdelave 
lesa. Upravičeni stroški so nakup opredmetenih osnovnih 
sredstev (nakup nove strojne opreme in novih strojev), 
nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove 
programske opreme, do največ 10% celotnih upravičenih 
stroškov projekta); in storitve zunanjih izvajalcev (stroški 
transporta, montaže in zagona). Na razpis se lahko prija-
vijo podjetja s sedežem v RS z najmanj 1 zaposlenim in ki 
ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju 
predelave ali obdelave lesa in imajo registrirane dejavno-
sti s področja obdelava in predelava lesa, proizvodnja iz-
delkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali 
proizvodnje pohištva. Načrtovana višina sofinanciranja 
upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati 
vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR (do 45 % 
financiranja upravičenih stroškov, za razliko mora podje-
tje zagotoviti lastna sredstva). Projekt mora biti zaključen 
najkasneje do 31. 10. 2022, upravičeni stroški pa morajo 
nastati do najkasneje 30. 9. 2022. Roki za predložitev vlog 
so 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 oz. 
do porabe sredstev.

Garancije za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere
Podjetniški sklad razpisuje P1 plus 2020 – Garancije za 
bančne kredite s subvencijo obrestne mere, in sicer se 
krediti urejajo v sodelovanju s poslovnimi bankami. Ugo-
dnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti 
kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kre-
ditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost 
pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih 
jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, 
ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski 
ciklus. Razpis je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejše-
mu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in 
razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnolo-
ške opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi 
z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako 
omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljša-
nje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje fi-
nanciranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti 
na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih de-
lovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev 
razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projek-
tov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, na-
ložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter 
spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0. Naslednji roki za 
predložitev vlog so 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.
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Krpanov glas
Turizem in gostinstvo: razpis za uvajanje okolj-
skih in trajnostnih znakov v turizmu
Namen javnega razpisa je prilagoditev turistične ponud-
be zaradi epidemije, spodbujanje k uvajanju ekološkega 
oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali traj-
nostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in 
gostinskih obratih ter pridobitev mednarodno uveljavlje-
nega okoljskega ali trajnostnega znaka. Sofinancirajo se 
stroški pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega 
ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostin-
ske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo kon-
kurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, 
ki jo je pridobil z znakom. Okoljski oz trajnostni znaki, 
ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za oko-
lje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni 
ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of  Glamping Green 
in LEAF. Predmet javnega razpisa je tudi prilagoditev po-
nudbe zaradi epidemije COVID-19 na način, da se zago-
tovi varnost in zdravje gostov. Prijavitelj lahko v eni vlogi 
zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajno-
stnega znaka. Rok za prijavo je 8. 9. 2020.
Dodatne informacije o zgoraj navedenih razpisih so 
vam na razpolago na vaših območnih obrtno-podjetniških 
zbornicah.

Ukrepi in predlogi OZS
Vlada je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem 
na začasnem čakanju na delo, tudi na predlog OZS, podan 
na zadnjem srečanju z Ministrom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem, po-
daljšala še za en mesec, in sicer do 30. septembra 2020. 
V mesecu juniju so delodajalci oddali 10.930 vlog za 
64.667 zaposlenih (PKP3) za čakanje na delo. Na dan 25. 
8. 2020 (upoštevano mesec julij – do 25. avgusta) so de-
lodajalci oddali 14.903 vlog za nekaj več kot 50.900 zapo-
slenih (PKP 4). Do vključno 10. avgusta 2020 je ZRSZ za 
ukrep čakanje na delo izplačal 258 mio evrov. 
Glede na zgornje podatke lahko sklepamo, da se delo in 
življenje vrača v ustaljene tire. 
Na srečanju z ministrom so predstavniki OZS odprli tudi 
druga pereča vprašanja kot je dvojni status upokojenih 
obrtnikov, znižanje DDV, predlog zakona o dolgotraj-
ni oskrbi, kjer OZS predlaga, da se plače razbremeni za 
druge prispevke in davke v višini morebitno uvedene pri-
spevne stopnje za dolgotrajno oskrbo. Vir za financiranje 
pa bi se lahko po besedah predsednika OZS Branka Meha 
našel tudi v črni in sivi ekonomiji. 
Minister Cigler Kralj je članom UO OZS zagotovil, da 
obstaja realna možnost skrajšanja bremena bolniške v 
breme delodajalca s 30 na 15 delovnih dni! 
Predstavniki OZS so ministru predlagali tudi preureditev 

bremena bolniške odsotnosti zaposlenih zaradi po-
škodbe zunaj službenih obveznosti s pleč delodajalca 
na državo, ter da se ne sankcionira tistih delodajalcev, ki 
zaradi upada prihodkov niso ali ne bodo mogli pravoča-
sno izplačati regresa. 
Predstavniki OZS so pohvalili dosedanje ukrepe vlade na 
področju trga dela.

Znova predlagali znižanje DDV
Z negativnimi posledicami epidemije Covid-19 se so-
očajo številni obrtniki in podjetniki. V Obrtno-podje-
tniški zbornici Slovenije menimo, da bi ukrep zniža-
nja DDV po vzoru sosednjih držav pomagal k oživitvi 
tega ranljivega segmenta gospodarstva. Ministrstvu 
za Finance in Vladi RS smo zato ponovno predlagali 
znižanje stopnje DDV. 
»Naš ključni cilj mora biti, da oživimo slovensko gospo-
darstvo, ki ga je prizadela epidemija Covid-19. Zaradi upa-
da naročil so mnogi prisiljeni tudi odpuščati. Z znižanjem 
stopnje DDV, kot so to storile tudi sosednje države, bi 
pospešili domačo potrošnjo, kar bi posledično pomenilo 
tudi več prilivov v državno blagajno. Po drugi strani pa 
slovenski potrošniki ne bi kupovali izdelkov in storitev v 
sosednjih državah, ki so znižale DDV,« ob tem poudarja 
Branko Meh, predsednik OZS.
V OZS predlagamo, da se splošna stopnja DDV zniža z 
22 na 20 odstotkov, znižana stopnja pa z 9,5 na 8,5 od-
stotkov. Hkrati pa naj država za najbolj prizadete panoge 
(kozmetične storitve, avtobusni prevozi, prireditvena de-
javnost, dejavnosti kemičnega čiščenja in pranja, šivanje 
izdelkov po meri, izdelava čevljev, fotografske storitve, 
domača in umetnostna obrt) začasno omogoči obračun 
DDV po znižani stopnji (8,5 %). Za področje gostinstva, 
turizma in gostinstva (gostinske storitve prehrane, brezal-
koholne pijače, vino in pivo, razen za alkoholne pijače z 
več kot 15 vol. odstotkov alkohola) predlagamo začasno 
znižanje DDV na 7 odstotkov.
Naša največja gospodarska partnerica Nemčija je že zni-
žala splošno stopnjo DDV z 19 na 16 odstotkov, znižano 
stopnjo pa s 7 na 5 odstotkov. Sosednja Avstrija je znižala 
DDV na področju gostinstva in nastanitvenih dejavnosti 
na 5 odstotkov. Znižanje stopnje DDV pa sta že napove-
dali tudi Italija in Hrvaška.
V Sloveniji so izdelki in storitve v okviru določenih obr-
tnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za končnega potrošni-
ka, obdavčeni z 22 % DDV, zaradi česar so njihove stori-
tve in izdelki predragi za končnega porabnika. Številni so 
v času epidemije COVID-19 ostali brez dela, zmanjšala 
se je tudi kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi tako po-
menilo vsaj delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku 
in podjetniku omogočila preživetje, sicer bodo primorani 
odpuščati in zapirati obratovalnice.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE« 
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno 
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno 
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za 
obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate najpozneje do 20. v 
mesecu za pretekli mesec, obračun prispevkov vam na predizpolnjenem ob-
razcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec pripravi FURS in ga po-
trdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 20 ali 30 €, odvisno od dejavnos-
ti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). 
Plačuje se ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na 
račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca 
je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri 
plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in 
nato referenco. 

Od januarja 2020 do vključno decembra 2020 znaša prispevek za ZZ  
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2019 oz. 0,53 % od 1.741,70 €, 
kar znaša 9,23 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto 
plače za oktober 2019 oz. 6,36 % od 435,42 €, kar znaša 27,69 €. Plačilo 
do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Od 1. 4. 2020 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 36,56 
€ (Ur. list RS, št. 18/2020).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za avgust 2020:

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

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  36,56 €

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 
 0,53 % od PP oktober 2018 – 1.676,38 € 9,23 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2018 – 405,37 € 27,69 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 36,92 €

3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Ohranja se delna upokojitev za minimalen obseg zavarovanja – 10 ur na teden 
in prejemanje 75% pokojnine. Za nove delno upokojene, ki bodo zavarovani za 
najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50% pokojnine, se bo k pokojnin prištelo 
še 20% in bo upokojenec prejemal 70% pokojnine. Več o tem lahko preberete 
v Obrtniku januar 2020. Zavarovanju za 10 ur/teden oz. 2 uri/dan sledi plačilo 
prispevkov od najmanj ¼ minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri 
– za avgust 20 je izračun naslednji: PIZ 64,06 €, ZZ 35,39 €, zaposlovanje in 
starševsko varstvo 1,05 €, skupaj torej 100,50 € prispevkov. Lestvica za polno 
zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE 
ŠT. DELOVNIH UR avgust 2020: 
redno delo: 21 dni: 168 ur, praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur; 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2020 – lestvice veljajo od 
1.1.2020 oz. za vsa izplačila v letu 2020!!! 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2020 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 znaša splošna olajšava v evrih
nad do

1.109,74 291,67 +  
(1.558,37 – 1,40427 x bruto dohodek)

1.109,74 291,67

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 291,67 €.

Posebne olajšave

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

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V 
LETU 2020 – lestvica je spremenjena!!!! 

Nad Do € + % nad €
 708,33 16 %

708,33 2.083,33 113,33 + 26 % nad    708,33
2.083,33 4.166,66 470,83 + 33 % nad 2.083,33
4.166,66 6.000,00 1.158,33 + 39 % nad 4.166,66
6.000,00  1.873,33 + 50 % nad 6.000,00

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati 
od zneska, ki v letu 2020 ne more biti manjši od 58% zadnje znane 
povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2020 do 28.2.2020 se uporablja pov-
prečna plača za leto 2018 (1.681,55 €; 58% znaša 975,30 €), za izplačila 
po 1.3.2020 se uporablja povprečna plača za leto 2019, ki znaša 1.753,84 
€, oz. 58% povprečne plače, kar znaša 1.017,23 €. 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha upora-
bljati, ker ni bila sklenjena nova oz. ni bila obstoječa podaljšana. Delodajalci 
morate preveriti, katera kolektivna pogodba ali katere kolektivne pogodbe 
vas zavezujejo glede na vašo glavno dejavnost, vpisano v Poslovnem re-
gistru. Če vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša 
za delavce. Če ni nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko 
odločite za uporabo tiste, ki je po dejavnosti podobna vaši, vendar ne smete 
uporabljati določb, ki so manj ugodne za delavca, kot so urejene v zakonu. 
Ravnati morate po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), čeprav vsa do-
ločila niso urejena. 

Najbolje, da sprejmete interni akt, v katerem uredite določene pravi-
ce in obveznosti, ki jih zakon ne ureja. Take zadeve so:
- število dni letnega dopusta 
- dodatek na delovno dobo
- dodatek na nočno delo, nadurno delo, delov nedeljo, praznik, 

drug dela prost dan
- povračilo stroškov v zvezi z delom – prevoz, prehrana
- dodatek na delovno uspešnost
- jubilejna nagrada

Navajamo višine nekaterih povračil, ki so do višine Uredbe o davčni obrav-
navi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.. Če te 
višine presežete, so povračila obdavčena.
Prehrana: 6,12 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu 
Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,18 € za vsak dopolnjen km, 
če javnega prevoza ni.
Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila: 
0,37 € za vsak prevožen km
Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS
MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2020 – 31. 12. 
2020 znaša 940,58 € (Ur. list RS, št. 83/2018).

STOPNJE PRISPEVKOV:

Vrsta prispevka Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici
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60 % PP** 3,5 PP***

1.052,30 6.138,44

1.052,30

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 163,11 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 93,13 543,25

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 256,24 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 66,93 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 69,03 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,58 32,53

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 141,54 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,10 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,47 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,63 3,68

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,10 12,27

Skupaj drugi prisp. 4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 401,98 2.344,87

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP): 1.753,84 EUR

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

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.753,84 x 3,5 = 6.138,44 EUR

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

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

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

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - AVGUST 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referencaosnova za prispevke je PP za leto 2019 - 1.753,84 €*

Prispevki, dajatve

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP): 1.753,84 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače; 
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 

odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.753,84 x 3,5 = 6.138,44 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.

PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH 
ČLANOV – NOVO!!!
Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o preprečeva-
nju dela in zaposlovanju na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družin-
ske člane, morate zanje do 29. 2. 2020 mesečno plačevati prispevek za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,23 € oz. 0,30 % od povprečne 
plače oktober 2019 (0,30 % od 1.741,70 €). 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
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate prispevke od 
osnove, določene v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za 
leto 2020 so prispevki najmanj 90% od povprečne plače. (1.681,55 €; 90% je 
1.513,40 €), za obračun prispevkov od 1.3.2020 dalje uporabljate najmanj 90% 
povprečne plače za leto 2019, ki znaša 1.578,46 € (PP 2019 je 1.753,84 €; 90% 
je 1.578,46 €). V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne 
osnove za april 2020.

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 384,35

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 % 212,31

Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 6,32
PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 602,98

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2020 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki za social-
no varnost, zmanjšani za 25%, preračunano na mesec). 
Najnižja osnova je 60% zadnje znane povprečne plače. Za januar ste 
uporabljali povprečno plačo iz leta 2018, od februarja dalje pa uporabl-
jate povprečno plačo za leto 2019 (povprečna plača 2019 znaša 1.753,84 €;  
60 % znaša 1.052,30 €)
Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno var-
nost (POPSV) in vam ga vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 
10. v mesecu za pretekli mesec. 
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, 
ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate sami predložiti 
OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zaveza-
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nec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi morebitne spremembe os-
nov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski do-
pust) ali če se odločite za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove. 
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, 
se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi 
šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem 
primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu 
z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.
VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko 
varstvo + zaposlovanje) 
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic na 
številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne vrste 
davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetu-
je, da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika  
19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu, 
obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Plačilo prispevkov lahko poenostavite in jih plačate z enim e-računom. Ta 
poenostavitev velja za družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popoldance. 
Za ostale FURS sistem še pripravlja. Pri svoji spletni banki se morate prijaviti na prejem 
e-računa. Več na povezavi: https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/
placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesecnih_prispevkov_
za_socialno_varnost_z_enim_e_racunom_9245/ En račun velja za plačilo prispevkov 
(PIZ, ZZ, starš. Varstvo in zaposlovanje), akontacijo dohodnine bo potrebno plačati s 
svojim nalogom, ker ima rok plačila drugačen, kakor prispevki.
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. 
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Dekle na vrtu zelenem
Spomladi je zaradi korona virusa zvečine zastalo tudi delo 
kulturnem področju. Tudi Obrtniški mešani pevski zbor 
»Notranjska« se je znašel v primežu omejitev. Vaj, razen 
virtualnih in delnih, po glasovih kot se reče, ni bilo mo-
goče udejanjati, tudi načrtovani nastopi so se zredčili. Pa 
je zboru nekaj le uspelo: posnel je javno vajo - na njej je 
zborovodja predstavila terapijo z glasbo – zapel na slove-
snostih na Cesarskem vrhu v spomin po osamosvojitveni 
vojni preminulima teritorialcema ter v Ljubljani ob koncu 
oboroženih spopadov v tej vojni, konec avgusta s pesmijo 
počastil starejše na srečanju Vrh Svetih Treh Kraljev. 
Osrednji, koncertni dogodek pa je zbor pripravil zadnjega 
junija na velikem zelenem vrtu OOZ Logatec. V goste je 
povabil lovski pevski zbor Martin Krpan z Blok, sodelo-
val je še duo Janez in Zinka, moderator Marko Škrlj pa 
se je spustil v pogovor z Dušanom Kaplanom, pevcem 
gostujočega zbora, ki je zbranim natresel kopico ljudskih 
modrosti o vremenu, modrosti, kakršne so skozi stoletja 
izklesali Bločani, in jim še danes lahko pritrjujemo. Zbor-

OMePZ »Notranjska« z zborovodjo Mihaelo Kavčič je zaradi tistega dne 
uveljavljenih ostrejših omejitev približevanja moral poskrbeti za primerno 
oddaljenost in razporeditev poslušalcev koncerta na zelenem zborničnem vrtu

Fo
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. Š

.

nica je s tem koncertom preskusila možnosti za pripravo 
dogodkov na tem zanimivem prizorišču sredi Logatca; po 
tej izkušnji bo uredila, kar je urediti treba glede zvočnosti, 
upoštevajoč neposredno bližino magistralne ceste.
Veseli bomo, če bo ta prostor postal novo prizorišče do-
godkov na prostem. 

Protikoronski ukrepi in nove 
izjeme 
Vlada se je seznanila s strokovno oceno svetovalne skupi-
ne za Covid-19, na podlagi katere je podaljšala splošno 
prepoved zbiranja več kot deset ljudi oz. do 50 ljudi v 
primerih, ko organizator vodi seznam prisotnih. Določila 
je tudi nove izjeme, za katere ob prihodu iz tujine ne bo 
veljala obveznost karantene. 
Karantena po novem ne bo odrejena ožjemu družinskemu 
članu državljana Slovenije, ki potuje skupaj z njim in prihaja 
iz države članice EU ali države članice schengenskega ob-
močja, če lahko dokaže, da ne prihaja iz države z epidemi-
ološko visokim tveganjem, to je države z rdečega seznama.
Med ožje družinske člane štejejo zakonec, zunajzakonski 
partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske 
zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno 
odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski 
otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega 
organa nameščen v družino z namenom posvojitve.
Prehajanje meje brez obveznosti karantene je mogoče tudi 
zaradi nujnih poslovnih razlogov, v Slovenijo pa se je treba 
vrniti v 48 urah. Vstop brez karantene brez negativnega 
izvida testa na okužbo z novim korona virusom je vlada 
omogočila tudi članom vabljenih tujih delegacij.
Izjema za gospodarsko dejavnost bo v dopolnjenem od-
loku napisana bolj jasno in razumljivo. »Zadostujejo ustre-
zna dokazila, ki dokazujejo potrebo po prehodu državne 
meje zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti,« so zapi-
sali na ministrstvu za notranje zadeve.

Odlok, ki določa omenjene izjeme je bil objavljen  
28. 8. 2020.
Vsekakor je potrebno stalno spremljanje napotil NIJZ, 
za vse informacije glede »gospodarske dejavnosti« in 
prehajanje mej pa se obvezno posvetujte s svetovalko 
na OZS: Zdenko Bedekovič, 01-58-30-803, zdenka.be-
dekovic@ozs, ki je specializirana za poslovanje v tujini. 

Vir: OZS

Med karanteno 80 % plače
Slovenci, ki so odšli na Hrvaško, ko je bila ta še na rume-
nem seznamu, in se v ponedeljek 24. 8. 2020 niso vrnili 
domov, so upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače 
zaradi karantene, so potrdili na ministrstvu za delo. 
Nadomestila plač delavcev v karanteni od uveljavitve za-
dnjega proti koronskega zakona 11. julija vnovič krije dr-
žava, pri tem pa je višina po novem odvisna od vzroka za 
izdajo odločbe o karanteni.
Kot je razvidno iz pojasnila ministrstva za delo, ima de-
lavec, ki se odpravi v državo na zelenem ali rumenem 
seznamu in mu je ob povratku v Slovenijo odrejena ka-
rantena, tako kot delavec, ki mora v karanteno zaradi stika 
z okuženo osebo izven opravljanja dela, pravico do na-
domestila v višini 80 odstotkov povprečne mesečne 
plače za poln delovni čas.                               Vir: STA

Delavnica: Poslovni bonton
Ne spreglejte vabila na delavnico, stran 9!
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