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Cerknica Postojna VrhnikaLogatec
Napovedujemo  

Teden obrti in podjetništva
Obiskali smo Radol'co Brezplačno spletno  

izobraževanje o DDV
40 let dejavnosti  
Radić G. d.o.o.

Krpanov glas
Glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic Poštnina plačana 

pri pošti 1102 Ljubljana

leto XI, štev. 4
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Stiki

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.

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 3000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler
ISSN številka: 2232-3104 (tiskana izdaja), 

2670-580X (spletna izdaja)
Fotografija na naslovnici: Po vročem poletju prehajamo v barvito jesen. 

 Foto: splet

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

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 Cerknica 
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
 spletna stran: 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: www.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  
 gsm: (051) 307 349
 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
 spletna stran: www.ooz-vrhnika.si 
 e-naslov: adela.cankar@ozs.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
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AktualnoKrpanov glas
Zmoremo? Zmoremo!
V majski kolumni se je zapisalo, da primež 
omejitev popušča in je do poletja upati 
na dovoljšnjo precepljenost za odpravo 
večine prepovedi. Na začetku jeseni mo-
ramo zapisati, da je precej prepovedi si-
cer odpravljenih, a se zaradi nizke prece-
pljenosti nadaljnje sproščanje omejitev 
ne obeta. Prej obratno. Smo torej zatajili? 

Slovenija je po številu na novo okuženih v 
očeh Evrope spet v celoti obarvana rdeče. 
Kaj se nam napoveduje? Najbrž ne more-
mo kar stati križem rok in zgolj opazovati, 
kaj se dogaja. Vsak posameznik lahko na-
redi tisto, kar more. Gregorčič je zapisal: 
»… Ne, kar veleva mu stan, kar more, to 
mož je storiti dolžan!« Zmoremo pa veliko. 
To smo dokazali tudi pred tridesetimi leti. 
Bodimo možje tudi zdaj!

Gospodarstvo nenehno išče poti razvoja 
in preživetja. Tu ni izbire, ne omejevanja 
osebne gospodarske svobode: delaš, ali 
pa te ni. Upoštevaš zakonodajo, ali pa 
grozijo sankcije. Je pa pandemija pokaza-
la zobe tudi drugače: sprožila je val po-
dražitev, omejevalni ukrepi so spodbudili 
prezaposlovanje delavcev iz ene panoge 
v drugih. Kje bo po koncu sedanje stiske 
najti, denimo, gostince? Kakovostnih že 
poprej ni bilo dovolj.

OZS tudi ves krizni čas skuša omiliti teža-
ve, s katerimi se spopadajo mali podje-
tniki. Opozarja na ne dovolj domišljene 
ukrepe, predlaga take, ki bi bili gospodar-
stvu ustreznejši, tudi bolj smiselni. Nered-
ko ji država prisluhne. Območne zborni-
ce vse svoje moči in znanje usmerjajo v 
kakovostno obveščanje in svetovanje, ki 
je v poplavi hitrih informacij še kako po-
membno. Zgodi se sicer, da na kakšno 
vprašanje ni deciznega odgovora. Tedaj 
se išče pot do inštance, ki naj bi zaneslji-
vo odgovorila. 

Po naših zbornicah zaradi uveljavljenih 
omejitev ne bo nekaterih tradicionalnih 
dogodkov ob koncu leta. Uspele so vsaj 
z izobraževanjem voznikov, obdobnimi 
izobraževanji iz varstva in zdravja pri delu 
… Logaška pa pripravlja vse potrebno za 
teden obrti in podjetništva v drugem te-
dnu septembra.

Urednik

53. MOS vabi v Celje 
Sejem se bo odvijal v času od 15. do 19. septembra. Za otvoritveni dan lahko 
na območnih zbornicah dobite brezplačne vstopnice. 

V času nastajanja prispevka je veljalo, da je za obiskovalce za vstop potreben 
pogoj PCT. 

Več lahko preberete na skupnih straneh glasila.

PREVOZNIKI – dovolilnice 2022
Prevozniki, ki želite, da vam delivec določi letni načrt dodelitve dovolilnic za 
naslednje leto (2022), morate oddati vlogo v času od 1. do 15. 9. 2021.

Tisti, ki ste že prejemniki dovolilnic, ste bili obveščeni o možnosti oddaji sple-
tne vloge. V kolikor možnosti spletne oddaje nimate, lahko na svoji zborni-
ci dobite obrazec, ki ga izpolnjenega pošljete na OZS, Oddelek dovolilnic,  
Celovška 71, 1000 Ljubljana. 

OZS podaljšala rok
OZS je do 30. 9. 2021 podaljšala rok za prijavo na tri razpise. Naj povzamemo 
vsebino razpisov: 

• OBRTNIK LETA 2021. Kandidat mora biti član v zbornici vsaj pet let, imeti 
mora poravnan obveznosti do zbornice, podizvajalcev, zaposlenih in države, 
imeti do vključno pet zaposlenih. Na izbor vplivajo naslednji kriteriji: opra-
vljanje dela na obrtni način, poslovna uspešnost, razvoj in trajnost dosežkov, 
poslovna odličnost, inovacije, skrb za varstvo okolja, kadre, strategija razvoja, 
aktivnost v stanovskih vrstah.

• PODJETNIK LETA 2021. Kandidat nora biti član zbornice, imeti poravnane 
obveznosti in imeti več kot 5 zaposlenih. Na izbor vplivajo naslednji kriteriji: 
delo se opravlja na industrijski način, poslovna uspešnost, globalno delova-
nje, razvoj dejavnosti, inovacije, skrb za okolje, kadre, strategija razvoja, aktiv-
nost v stanovskih vrstah.

• NAJSTAREJŠI OBRTNIK – tisti, ki najdlje opravlja dejavnost.

Vloge oz. prijavnice dobite na svoji OOZ. Kandidata lahko predlaga OZS, OOZ 
ali obrtnik sam. Vabljeni, da predlagate kandidate, za katere mislite, da si zaslu-
žijo ta laskavi naziv. Priznanja bodo podeljena na slavnostni prireditvi v decem-
bru skupaj s priznanji za leto 2020, če ponovno ne bo posegel vmes COVID-19. 

Naslednja številka KG
Zaradi še vedno veljavnih omeje-
valnih ukrepov proti širjenju korona 
virusa je izobraževalna in družabna 
dejavnost zbornic utesnjena.

Glede na ponovno širjenje okužb 
zbornice ne pripravljajo dogodkov, ki 
jih v jesenskem in zimskem času pra-
viloma pripravljajo. Članstvo sproti 
obveščajo o aktualnih spremembah 
zakonodaje in ukrepih, ki jih spreje-
ma država. Zato naslednjo letošnjo 
številko Krpanovega glasa načrtuje-
mo izdati proti koncu leta.

Kazalo 
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Aktualno  ......................................... 3
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 OOZ Logatec  ......................... 6
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Obiskali smo Radol'co
No, priznati je treba, da je bilo s tokratno udeležbo na 
strokovni ekskurziji kar nekaj težav, saj bi se je še mnogi z 
veseljem udeležili, če bi ne bilo pogoja PCT, ki pa je - tako 
kot povsod drugod - vstopnica za udeležbo. Še vedno ve-
lja: »Varujmo sebe in varujmo druge!«

Radovljica je znana kot najbolj sončno mesto na Gorenj-
skem. In tudi zadnji četrtek v avgustu, ko smo se odpravili 
proti Gorenjski, nas je pričakal sončen dan, eden zadnjih 
toplih v iztekajočem se poletju. V Begunjah na Gorenjskem, 
samo lučaj od Radovljice, smo si ogledali prvi primer dobre 
prakse. Gostilniško dejavnost skozi več desetletji pod ime-
nom »Gostilna pri Jožovcu«, delovanje muzeja in muzej-
ske trgovine, ki »trži« izjemno življenjsko in poslovno zgod-
bo velikanov slovenske narodno zabavne glasbe Slavka 
in Vilka Avsenika.

MOS Celje 
Letošnji 53. MOS v Celju traja od srede, 15. 9., do nedelje, 
19. 9. 2021. Tako kot vsako leto, so na OOZ Cerknica članom 
zbornice na voljo brezplačne vstopnice za prvi dan in brez-
plačni kuponi za druge dni sejma. Vljudno vabljeni. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

Pot nas je nato vodila v tovarno Elan, kjer smo si ogledali 
vse štiri divizije - kot so poimenovali posamezne dele pro-
izvodnje. 

Elan je najbolj prepoznaven po izdelavi, tako pravijo, naj-
boljših smuči na svetu, ki se izdelujejo v Zimsko športni 
diviziji. Divizija Elan kompoziti je specializirana za izdelavo 

Na Avsenikovem odru

Bogata notranjščina Galerije Avsenik

Po ugotovitvah strokovnjakov imajo podjetniki veliko 
večje tveganje za izgorelost kot druge skupine.  

Saj sami veste: noga vedno na pedalu,  
mobitel ves čas na ušesu,…

Kaj storiti, da ne izgorimo?

Na temo

KAKO BITI V REDU 
bo v torek, 14. 9. 2021, ob 17. uri

v KULTURNEM DOMU CERKNICA

poskusil kar najbolje odgovoriti

ALJOŠA BAGOLA.

Vsebina:

• primarni preživetveni vzorci

• vzorci delovanja, ki vodijo v izčrpanost in izgorelost

• vpliv družbenih medijev

• vsiljena prepričanja in pričakovanja

• kakovostni premik k večji učinkovitosti, inovativnosti 
in izpolnjenosti.

Aljoša Bagola je tudi avtor knjige  
KAKO IZGORETI, ISKRENO O SEBI.

Naj vam ne bo žal časa, ki si ga boste vzeli zase. 

Ne pozabite – za vstop potrebno potrdilo PCT.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Prijave: silva.sivec@ozs.si; janja.oozc@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija.

REPUBLIKA SLOVENIJA
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in razvoj kakovostnih in zahtevnih kompozitov za industri-
jo, v večini za vetrno energijo. V Navtični diviziji se izde-
lujejo plovila, v diviziji Elan Inventa pa poteka razvoj in 
izdelava mobilnih sedežnih rešitev za stadione in druge 
prireditvene prostore. 

V Elanu d.o.o. je zaposle-
nih okrog 700 delavcev. 
Srečujejo se z enakim 
problemom kot mnogi 
delodajalci v Sloveniji: po-
manjkanjem delovne sile v 
proizvodnji. Rešujejo ga z 
zaposlovanjem delavcev iz 
tretjih držav. Nekateri deli 
proizvodnje so potrebni 
modernizacije in avtoma-
tizacije. Podjetje na leto 
ustvari preko 90 milijonov 
eur prihodkov. 

Na OOZ Radovljica so nas 
prijazno sprejeli predsednica Marija Hudovernik ter gosta 
popoldanskega dogajanja, Marcela Klofutar in Uroš Šte-
felin, izjemen poslovni par. Z udeleženci sta delila zgodbo 
o uspehu vile Podvin in butičnega hotela Linhart v Ra-
dovljici. Sta primer dobre prakse partnerstva v poslu, saj 
dodaja vsak svoj del: Marcela ustvarjalnost in vodenje, Uroš, 
ki je prejemnik Michelinove zvezdice, pa kulinarične mojstro-
vine, saj je eden najbolj znanih slovenskih kuharjev. »Oživlja« 
pozabljene slovenske jedi in napitke iz sezonskih sestavin z 
domačega vrta, okoliških, ter tudi kmetij iz drugih pokrajin 
Slovenije, ki pa jih je vse manj. 

Seja skupščine
Zaradi corone se je letos skupščina OOZ Cerknica sesta-
la kasneje kot običajno, 22.7.2021. Predsednik NO Anton 
Udovič je v imenu NO, ki ga poleg predsednika sestavljata 
članici Erika Mulec in Berta Janež, podal pozitivno mne-
nje o poslovanju v letu 2020. 

Skupščina je potrdila poročila o delu in finančnem poslova-
nju za leto 2020 ter plan za leto 2021, v okviru katerega bo 
še letos izvedena prenova vhoda in dvorišča pred zbornico, 
ki je v slabem stanju. Predsednik zbornice Anton Cvetko se 
je na skupščini zahvalil članu Iztoku Klančarju za brezplačno 
izvedbo sanacije dela temeljev zbornične hiše, ki bo pola-
goma dobila lepšo podobo. Hvala za izraženo pripadnost.
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V družbi najboljših : Tomaž Stojanovič, Marcela Klobučar, Siva Šivec, 
Uroš Štefelin, Marija Hudovernik

Mojstrovine Uroša Štefelina

Mirjana Markovič, udeleženka 
ekskurzije, v Alpskem muzeju

Staro mestno jedro Radovljice je zaradi ohranjene stavbne 
kulturne dediščine in ponudbe vredno ogleda in obiska. 
Cerkev Sv. Petra na skrajnem robu, Šivčeva hiša s trenutno 
gostujočo razstavo iz Mehike, Čebelarski muzej, Lekarniški 
in alkimistični muzej, antikvariat… Vsekakor pa je posebne 
omembe vredna Gostilna Lectar, kjer gost ob glasbenem 
sprejemu, estetiki prostora, urejenosti osebja, vrhunski hra-
ni in možnosti ogleda izdelave lectarjev preprosto samo 
uživa v dovršenosti in vrhunskosti.

Dan izjemnih doživetij v Radol'ci, kot ji pravijo domačini. 
Res je vredna obiska in ogleda. 

Glasbena dobrodošlica pred Gostilno Lectar

Nadaljevanje na str. 9.
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REPUBLIKA SLOVENIJA

Teden obrti in podjetništva
September bo v Logatcu s pestrim dogajanjem podjetni-
ško obarvan. OOZ Logatec namreč pripravlja tradicional-
ni teden obrti in podjetništva s poudarkom na promociji 
in krepitvi logaške obrti, podjetništva ter turizma. Podje-
tniki so nosilci kreativne kulture in generatorji novih idej. 
Več kot 300 jih je združenih v logaško obrtno zbornico, ki 
deluje že skoraj pol stoletja in je prepoznaven servis za 
malo gospodarstvo.

Zvrstili se bodo številni dogodki, ki bodo v prostorih obrtne 
zbornice in na njenem zelenem vrtu. S kakovostnim pro-
gramom bomo oživili in popestrili dogajanje v logaškem 
podeželskem mestnem jedru.

Dan odprtih vrat: vabilo na kavo!
V ponedeljek, 6. septembra, bo svoja vrata na stežaj odpr-
la zbornica in s tem njena SPOT točka (Slovenska poslovna 
točka, nekoč VEM), ki je vsak dan v letu na razpolago za pod-
porne podjetniške storitve vsem zainteresiranim. Občanom 
bodo na voljo brezplačna svetovanja. Vabljeni na kavo!

Krožno gospodarstvo: ravnanje z embalažo
Podjetnik mora dandanes razpolagati s široko paleto znanj, 
ki jih mora nenehno nadgrajevati. Zato bo teden obrti iz-
obraževalno obarvan z brezplačnimi vsebinami. Osrednja 
tema bo namenjena krožnemu gospodarstvu, katerega 
zelo pomemben vidik je prav ravnanje z odpadki: prepre-
čevanje nastajanja odpadkov, ponovna uporaba in recikli-
ranje surovin (stekla, embalaže, papirja, plastike, kovin …) 
in drugih komunalnih odpadkov ter zmanjšanje količine 
vseh vrst odpadkov. Zato bomo v torek, 7. septembra, na 
spletnem seminarju govorili o obveznostih podjetij po novi 
uredbi o embalaži in odpadni embalaži, katere namen je za-
gotavljanje visoke ravni varstva okolja.

Na mladih (poslovni) svet stoji
Že vrsto let mladim približujemo podjetništvo in mlade spod-
bujamo k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju. Pred-
vsem s promocijo podjetništva, naravoslovja in tehnike. Tudi 
tokrat bomo za logaške učence pripravili malo šolo podjetni-
štva in tehnike. Ta bo v sredo, 8. septembra na Osnovni šoli 
Tabor Logatec v obliki ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo 
mladi iskali in ustvarjali inovativne rešitve konkretnih izzivov 
podjetij ter s tem krepili podjetniški način razmišljanja.

Konkurenčna prednost: močna blagovna znamka
Blagovna znamka je lahko ključnega pomena za uspešnost 
vsakega podjetja. Na četrtkovem seminarju, 9. septembra, 
bomo udeležencem delavnice predstavili, kaj je blagovna 
znamka in na kaj vse morajo biti pozorni, ko gradijo pod-
jetje oziroma blagovno znamko. Izvedeli bodo, kako načr-
tovati in uvajati sodobne marketinške aktivnosti ter kako 
uspešna blagovna znamka govori tisto, kar dejansko daje: 
da to, kar uporabnik pričakuje, tudi dobi.

Obrtniško kuhanje golaža
Petkovo popoldne bo namenjeno sproščenemu druženju 
in izmenjavi dobrih praks med podjetniki. Ob Tržaški pa bo 
tudi prijetno dišalo. Notranjski obrtniki bodo na zbornič-
nem zelenem vrtu kuhali golaž in ga obiskovalcem – pod-
jetnikom, občanom in prijateljem zbornice – ob 18. uri tudi 
brezplačno ponudili.

Druženje na zelenem vrtu: Okusi z Goriškega
Nadaljuje se niz gostovanj regijskih zbornic na logaškem 
tednu obrti. Letos se bo predstavila Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica iz Nove Gorice in poskrbela za petkov 
družabni in kulinarični vrhunec večera. Z razkošjem okusov 
bodo od 17. ure dalje obiskovalce sredi Logatca razvajali 
izbrani vinarji iz Goriških Brd. Med kulinaričnimi dobrota-
mi bodo kraljevale suhe mesnine, siri, domače testenine 
in kruh, grozdje, štruklji, pince ... in druge dobrote iz mesta 
vrtnic ter okoliških krajev. Vse to bo še kako teknilo v spro-
ščenem vzdušju, ki ga bo prepletala ambientalna glasba na 
letnem zborničnem vrtu.

Krvodajalska akcija in tečaj prve pomoči
Aktivnosti tedna obrti in podjetništva pa se bodo nadaljeva-
le tudi v naslednjih dneh. Logaški obrtniki in podjetniki se 
že tradicionalno odzovejo na družbeno odgovorno akcijo in 
eno najplemenitejših oblik pomoči sočloveku – krvodajalsko 
akcijo. Ta bo letos 2. oktobra v Logatcu. Teden dni prej, 28. 
septembra, pa zbornica organizira še usposabljanje delav-
cev za prvo pomoč. Tako zakonsko kot za varovanje zdravja 
in varnosti zaposlenih je pričakovati, da so zaposleni v podje-
tju dobro usposobljeni za nudenje prve pomoči.

Več informacij in prijave na www.ooz-logatec.si. 

Vabljeni, vstop na vse dogodke je prost!

Projekt SPOT Svetovanje je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada  
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  

ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Tečaj PP za delovne organizacije
Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalca obvezuje 
zagotoviti, da je v delovnem procesu v sleherni krajevno 
ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en dela-
vec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči na delov-
nem mestu. Zato organiziramo usposabljanje delavcev 
za prvo pomoč, ki vsebuje zakonsko predpisano teore-
tično in praktično usposabljanje ter pisni izpit. Veljavnost 
potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči za zaposlene 
traja pet (5) let. Usposabljanje bo v torek, 28. septembra 
2021, od 7.00 do 15.00 na OOZ Logatec (izvajalec Rdeči 
križ Slovenije). Kotizacija je 88,02 (z DDV) za člane OOZ 
Logatec, za nečlane pa 97,80 evrov (z DDV). Obvezna je 
predhodna prijava, več na www.ooz-logatec.si.

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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Pripravljata  
Dejan Šraml in Anja Žagar

Logaško poletje
Za podjetništvo smo tudi tokrat navduševali mlade v okviru 
festivala Logaško poletje, ki ga tradicionalno konec avgusta 
organizira Klub logaških študentov. Mladi se dobro zaveda-
jo, da je podjetništvo danes lahko njihov »life style« kot svet 
brezmejnih priložnosti in možnosti za dokazovanje, ki je za 
mlade bolj in bolj zanimiv. Za uspešno podjetništvo pa je 
pomembno tudi ustrezno podporno okolje, ki nudi ciljne 
informacije, usposabljanja in mentorstvo. Zato je mladim 
na razpolago Slovenska poslovna točka SPOT Svetovanje 
na OOZ Logatec, kar smo izpostavili na delavnici, ki jo je vo-
dil direktor zbornice mag. Dejan Šraml.

Brezplačne vstopnice za MOS
Na OOZ Logatec lahko člani prevzamejo brezplačne vsto-
pnice za ogled prvega dne Mednarodnega obrtno podje-
tniškega sejma v Celju, to je v sredo, 15. 9. 2021.

Koda 95 uspešno za nami
OOZ Logatec je zadnjo avgustovsko soboto uspešno iz-
peljala redno usposabljanje poklicnih voznikov »koda 95«, 
ki je tokrat bila zaznamovana s preventivnimi zaščitnimi 
ukrepi za preprečevanje okužbe s covid-19 ter posledično 
potekala v največji logaški dvorani narodnega doma.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Nova uredba o (odpadni) embalaži
Vabljeni na spletno delavnico, na kateri bodo predstavlje-
ne obveznosti podjetij na področju embalaže in odpadne 
embalaže. Te so del evropske politike, katere namen je, 
s temi dodatnimi ukrepi zmanjšati količino odpadkov, in 
zagotoviti trajnejše izdelke. Tako naj bi se do leta 2050 iz 
družbe, ki deluje po principu »vzemi-izdelaj-zavrzi« razvili 
v ogljično nevtralno, okoljsko trajnostno, nestrupeno in po-
polnoma krožno gospodarstvo.

Pripravlja se več novosti s področja okolja, ki prenašajo 
obveznosti iz Evropskih direktiv in bodo prenesene tudi v 
novi Zakon o varstvu okolja. Te novosti se delno že izvajajo, 
saj je aprila letos v veljavo stopila nova uredba o embalaži 
in odpadni embalaži. S tem je za vsa podjetja, ki dajejo na 
trg Republike Slovenije embalirano blago, nastopila doda-
tna obveznost, da na svoje stroške poskrbijo za ravnanje z 
embalažo, ne glede na mesto nastanka v Sloveniji. Na semi-
narju bo predstavljena nova zakonodaja in uredba, zatem 
obveznosti za podjetja in podjetnike, kdo so zavezanci ter 
kakšne so njihove obveznosti.

Kdo je zavezan k izpolnitvi obveznosti za embalažo?
Obveznost velja za vso embalažo, ne glede na uporabljeni em-
balažni material in ne glede na količino. Velja za vsako podje-
tje, ki pri svoji dejavnosti embalira izdelke in jih da na trg RS, 
uvozi embalirano blago in ga tako kot prvi daje na trg RS, pa 
tudi, če na daljavo kupi embalirano blago od tujega podjetja.

Predavatelj bo Franci Turk iz podjetja SLOPAK d.o.o., spletni 
seminar bo v torek, 7. septembra 2021, od 10.00 do 11.30. 
Prijave in dodatne informacije: anja.zagar@ozs.si, 051 417 
778. Delavnica je za udeležence (podjetnike in potencialne 
podjetnike) brezplačna.

Delavnica je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija,  

javna agencija.

Kultura in gospodarstvo
Tako kot v zahodnih državah so tudi v Sloveniji številne prilo-
žnosti, kako uspešno povezati kulturo in gospodarstvo,. Sko-
zi pogovor, bogat z idejami, so se na avgustovski okrogli mizi 
letošnjega Festivala VERIS v organizaciji Glasbene šole Loga-
tec oblikovale smernice, ki bodo podlaga za nadaljnje delo in 
razmišljanja, kako bolj povezati gospodarstvo in kulturo ter 
tako nadgraditi družbeno odgovornost deležnikov. Obenem 
pa preko uspešnega sodelovanja občanom ponuditi dodano 
vrednost bivanja v Logatcu in okolici. Še toliko bolj pa vse pri-
sotne in še številne druge to navdušuje ob napovedi oziroma 
skorajšnjem začetku gradnje novega Narodnega doma v Lo-
gatcu. Med razpravljali so bili predstavniki glasbene umetno-
sti, lokalne skupnosti in gospodarstva. Med slednjimi je bil 
predsednik logaške zbornice Bogdan Oblak.

Odbor za slovensko zastavo
Na pobudo člana zbornice Tomaža Šušteršiča iz podjetja 
ŠUŠTERŠIČ d.o.o. sta OOZ Logatec in Občina Logatec pri-
čela projekt postavitve največje slovenske zastave. Zastava 
bo ponosno plapolala na najvišjem vrhu logaške kotline, 
Sekirici. Na upravnem odboru zbornice je bil imenovan 
šestčlanski odbor za postavitev, ki ga sestavljajo Tomaž 
Šušteršič, Bogdan Oblak, Silvester Pivk, Andraž Maru-
šič, Andrej Rožmanc in Matjaž Jereb. Člani odbora so se 
sestali konec avgusta in takoj stopili v akcijo za pridobitev 
vseh potrebnih informacij, dovoljenj in soglasij ter za teren-
ski ogled dobrih praks tovrstnih zastav v naši regiji.

Zavzeto iskanje podatkov na prvem sestanku odbora za zastavo
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Podaljšanje veljavnosti kode 95
Preverite veljavnost kode 95 v vozniškem dovoljenju. Neka-
terim veljavnost poteče 10. 9. 2021, zato pohitite. Vozniki, 
katerim veljavnost kode poteče in je ne podaljšajo pravoča-

V A B I L O

na brezplačno spletno izobraževanje

v sredo, 8. septembra 2021 s pričetkom ob 10. uri

»DDV pri transakcijah z nepremičninami«

Na delavnici bomo obravnavali transakcije v zvezi z ne-
premičninami z vidika DDV-ja.

Cilj seminarja je odpraviti dilemo kdaj pri prodaji ne-
premičnine plačamo DDV in kdaj davek na promet ne-
premičnin.

Program:

• Kdaj pri prodaji nepremičnine plačamo DDV

• Kdaj je potrebno plačati 2% davek na promet  
nepremičnin

• Obdavčitev najemov

• Zaračunavanje obratovalnih stroškov

Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v 
družbi Movens d. o. o. Medvode, kot davčna svetovalka. 
Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo 
poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala 
v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglo-
bljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na 
področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem 
na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice 
davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne član-
ke in predava na seminarjih, kongresih in simpozijih, po-
vezanih z davčno tematiko.

Način dela: Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM 
orodja. Udeleženci se morajo predhodno prijaviti.

Prijave zbiramo do 07.09.2021 do 12.00 ure. 

Prijavo oddajte na povezavi:  
https://forms.gle/L4iUmeq7EmPmiHXUA

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli poveza-
vo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

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

ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

V A B I L O

na brezplačno spletno izobraževanje

v torek, 21. septembra 2021 s pričetkom ob 13. uri

»Vračilo DDV – ja plačanega v tujini«

Na delavnici se bomo seznanili s postopkom in pogoji 
vračila DDV-ja plačanega v tujini, nekaterimi oprostitva-
mi in posebnimi ureditvami.

Cilj seminarja spoznati postopek uvaljavljanja DDV-ja 
plačanega v tujini.

Program:

• Kdaj lahko zahtevamo vračilo DDV-ja, plačanega 
v tujini

• Oprostitve plačila DDV-ja

• Mali davčni zavezanci (kdaj se registrirati za DDV)

• Pavšalno nadomestilo

• Turistične agencije, plačevanje DDV-ja od razlike 
v ceni

Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v 
družbi Movens d. o. o. Medvode, kot davčna svetovalka. 
Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo 
poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala 
v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglo-
bljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na 
področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem 
na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice 
davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne član-
ke in predava na seminarjih, kongresih in simpozijih, po-
vezanih z davčno tematiko.

Način dela: Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM 
orodja. Udeleženci se morajo predhodno prijaviti.

Prijave zbiramo do 20.09.2021 do 12.00 ure.

Prijavo oddajte na povezavi: 
https://forms.gle/6ct5nmRG8CSGE27u8

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli poveza-
vo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

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

ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

sno, morajo za podaljšanje imeti opravljenih 35 ur rednega 
usposabljanja po programih določenih za pet let nazaj, šte-
to od leta v katerem želi voznik ponovno podaljšati veljav-
nost kode.

Vozniki se lahko odločijo za letno (7-urno usposabljanje) po 
programih, ki so predpisani za tekoče leto ali pa opravijo 
usposabljanje za vseh 5 programov v zadnjem letu – pre-
den jim poteče veljavnost kode.
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Pripravlja  
Irena Dolgan

Brezplačni poslovni kuponi
Kdor si želi ogledati 53. Mednarodni sejem obrti in podje-
tnosti, ki bo letos potekal od 15. do 19. septembra, lahko 
na zbornici dobi brezplačni poslovni kupon. Pokličite nas 
ali pišite na e- naslov: irena.dolgan@ozs.si, da vam pošlje-
mo registracijsko kodo z navodili za registracijo in si tako 
poslovno vstopnico lahko natisnete sami. Lahko pa vam na 
zbornici natisnemo poslovno vstopnico in vam jo pošljemo 
po elektronski pošti. S tem se boste izognili čakanju v vr-
sti 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 pri-
pada 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 vstopnic, ki jih prevzamete na 
OOZ Postojna. Število vstopnic je omejeno, zato pohitite.

Za vstop na sejem morate izpolnjevati PCT pogoj.

MOJSTRSKI IZPIT – pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe
V teku je 2. pristopni rok v letu 2021 za pri-
javo na mojstrski izpit. Prijavo je potreb-
no oddati najpozneje do 24. septembra 
2021 – predpisan obrazec s prilogami. 

Na voljo je 52 možnih mojstrskih nazivov. 
Tudi za večino deficitarnih poklicev, za 
katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen. Pri-
dobljen naziv mojstru predstavlja priložnost za večjo zapo-
sljivost v izbranem poklicu, podjetju pa konkurenčno pred-
nost, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari 
mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev. 

Prednosti naziva so še naslednje: 

• mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo
• ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster 

nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah
• mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD
• mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje do-

ločenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih 
dejavnostih

• mojster je lahko vodja gradbenih del in omogoča vpis v 
imenik Vodij del, skladno z Gradbenim zakonom, za dela, 
za katera ima pridobljen mojstrski naziv (npr. zidarski 
mojster, tesarski mojster, mojster strojnih instalacij, elek-
troinštalaterski mojster, itd.)

• mojstrski naziv je časten
• mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za 

odličnost izdelkov in storitev
• mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS).

Posebej bi opozorila na mojstrske nazive v gradbeništvu 
in na področju inštalacij, ki vam omogočajo vpis v imenik 
vodij del.

Podjetniki z opravljenim MI ali podjetja z zaposlenim moj-
strom, lahko izobražujete vajence ali dijake na praksi, saj iz-
polnjujete pogoj pedagoško-andragoškega usposabljanja. 

Prijava na MI je v pisni obliki na predpisanem obrazcu z 
vsemi podatki, ki jo pošljete s potrebnimi dokazili na OZS, 
Celovška 71, 1000 Ljubljana.

Za prijavnico in dodatne informacije pokličite svojo zborni-
co ali Suzano Kljun na OZS: (01) 58 30 500, (01) 58 30 574, 
suzana.kljun@ozs.si

Nadaljevanje s strani 5

Novičnik za živilce
SMaRT projekt (Sales Management and Relationships for 
Trade) je osredotočen na pripravo novega kurikula za ma-
nagement prodaje in odnosov v živilski industriji. V sklopu 
projekta se razvijajo nove, na »učenju skozi igro« temelječe 
izobraževalne tehnike. Vabljeni, da sledite novicam projek-
ta. To lahko naredite tako, da se na seznam prejemnikov 
vpišete na dnu spletne strani https://smarteuproject.eu.

Vse mogoče »arcnije« in »žavbe« je najti na policah Lekarniško alki-
mističnega muzeja 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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stran pa je, da za obveznosti odgovarjaš s celotnim premože-
njem, pri d.o.o. pa praviloma le z ustanovitvenim kapitalom. 

G. Mirko Radić. Ste direktor podjetja, ki ga je ustanovil 
oče. Ste morda že prej bili pri njem zaposleni? 

Pri očetu sem se zaposlil po končanem šolanju, vendar sem 
bil v podjetje vpeljan že kot najstnik med počitniškim in štu-
dentskim delom. Oče se je namreč zavedal, da bo v prihodno-
sti podjetje prenesel na mlajšo generacijo. Zato me je začel v 
posel vpeljevati takoj, ko sem izkazal veselje do dela. Sedaj 
imam cilj, da podjetje RADIĆ G strojni ometi, zidarstvo, fasa-
derstvo d.o.o. posluje uspešno vsaj toliko let, kot je očetov s.p.

Ste prevzeli tudi vso odgovornost za vodenje in poslo-
vanje, ne glede na lastniško strukturo podjetja? 

Smo družinsko podjetje in podjetje je v lasti očeta. Sam 
sem prevzel vso odgovornost za vodenje in poslovanje, mi 
pa vedno prav pridejo očetovi nasveti in sestrina pomoč, da 
skupaj izbiramo prave smeri in cilje.

Kako se je lanska t.im. korona kriza odrazila pri poslo-
vanju podjetja? Sta morda prejeli katere od spodbud, 
ki jih je ponudila država podjetjem med pandemijo bo-
lezni, ki znova narašča?

Sami smo se dokaj dobro soočili s korona krizo. Delo smo 
prilagodili tako, da smo imeli čim manj izpada. Nekate-
re projekte smo zamrznili in jih izvajali, ko so se omejitve 
sprostile. Medtem pa smo delali projekte, kjer smo lahko 
zagotovili zahtevane ukrepe. Sami nismo sprejeli nobenih 
spodbud od države, ker smo lahko dobro poslovali.

Ocenjujete, da so bile spodbude smiselne in so resnič-
no olajšale poslovanje podjetij v zaostrenih pogojih in 
omejitvah, ki so jih je terjali ukrepi za omejevanje širje-
nja bolezni?

Nekateri ukrepi so bili smiselni in dobrodošli, n.pr. finančna 
pomoč, skrajšan delovni čas... Pri nekaterih pa nismo videli 
smisla; takšen je n.pr. razmak med zaposlenimi na gradbišču, 
ki se na gradbišče vozijo, v istem vozilu. Vsekakor pa smo ve-
seli, da nam teh finančnih pomoči ni bilo potrebno koristiti, 
in da smo lahko svoje delo opravljali brez velikih omejitev.

Boste štiridesetletnico dejavnosti posebej obeležili ali 
raje počakali na petdesetletnico?

Načrtujemo manjše slavje ob koncu leta. Vendar je vse od-
visno od korona situacije ter takratne epidemiološke slike in 
možnosti druženja. Vsekakor pa bomo obeležili 50-letnico! 

Vaše sporočilo bralcem Krpanovega glasa? 

Želel bi reči, da se nikoli ne sme obupati. Treba je slediti svo-
jim ciljem, ki se sicer lahko skozi leta spremenijo. Tudi naši 
so se v minulih letih, saj smo lahko bili priča velikim izzivom. 
Vsak neuspeh nas ne sme pahniti v pogubo. Sam sem se 
naučil razločevati, komu lahko zaupam in komu ne. Vedno 
je treba imeti tudi rezervni plan in stremeti k temu, da so 
zaposleni del družine. 

Gospoda Gojko in Mirko Radić, hvala za pogovor.
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Zunanja podoba zgradbe, kakršno je izdelalo podjetje Radić G

Mirko Radić

Gojko Radić

Štiri desetletja dejavnosti
Kdo od podjetnikov si ne želi, da bi njegovo podjetje uspe-
šno poslovalo dolga leta in desetletja! Ni pa vsakomur 
dano. Vrhniškemu podjetniku Gojku Radiću pa je. Zato 
lahko smelo zre na prehojeno pot in gleda v prihodnost. 

G. Gojko Radić. Letos obeležuje-
te 40-letnico svojega podjetja. 
Začeli ste kot samostojni podje-
tnik. Kako se je firma imenovala 
tedaj in s čim ste se ukvarjali?

Takrat sem bil samostojni podje-
tnik. Skrajšani naziv firme je bil 
Gojko Radić s.p. Na začetku smo se 
ukvarjali predvsem s strojnimi no-
tranjimi ometi. Kasneje smo začeli 
izvajati še fasaderska dela.

Ste zaposlovali delavce? Ste mor-
da imeli vajence, učence poklicnih 
šol na praktičnem izobraževanju?

Na začetku samostojne poti sem 
svoje prve zaposlene poiskal v kro-
gu družine. Zaposlil sem predvsem 
starejše brate. Izvajali smo stroj-
ne omete po celotni Sloveniji, pa 
tudi po nekaterih bližnjih predelih naše bivše države, kot 
sta Istra in Kvarner. Pohvalimo pa se lahko, da smo izvajali 
omete tudi za olimpijsko vas v Sarajevu 1984. leta.

Po 32 letih ste s.p. preosnovali v d.o.o. Kaj je bil razlog 
za to spremembo?

Prehodu iz s.p. v d.o.o. je botrovalo več dejavnikov. Najpo-
membnejši je bil, da sem prišel do točke, ko se je bilo treba 
upokojiti.

Kakšna je po vašem mnenju prednost s.p. pred d.o.o., 
in obratno?

Mogoče bi rekel, da sem zaradi možnosti s.p. lahko začel sa-
mostojno pot, saj nisem potreboval začetnega kapitala. Slaba 



Obvestila OOZ VrhnikaKrpanov glas

Pripravlja   
Adela Cankar

VARSTVO PRI DELU  
petek, 17. september 2021

Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležen-
ce razpisujemo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in 
požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v pe-
tek, 17. septembra 2021, 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 de-
lavce 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. 

Pogoj za udeležbo je PCT (preboleli, cepljeni, testirani). 
Poskrbeli bomo za vašo varnost v skladu z navodili NIJZ 
(razkužilo, varnostna razdalja, število udeležencev, pleksi 
pregrada za predavatelja…), vi poskrbite, da pridete zdra-
vi in z masko.

Naslednje usposabljanje bo v oktobru 2021, če bo situaci-
ja v zvezi COVID-19 to dopuščala. 

PRVA POMOČ – 28. september 

Tečaj prve pomoči za gospodarstvo bo 28. septembra na 
OOZ Logatec. Podrobnosti preberite na njihovih straneh 
glasila. 
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RAZPISA ZA NEPOVRATNA 
SREDSTVA 
OBČINA BOROVNICA in OOZ VRHNIKA
Letošnji razpis za dodeljevanje finančne pomoči za pospeše-
vanje razvoja obrti in podjetništva je odprt do 17. septembra 
2021. Na voljo je 11.000 €. Sredstva so namenjena za:

• subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih posoji-
lih, ki so pridobljeni za stroške nakupa, urejanja in opre-
mljanja zemljišč in projektne dokumentacije za gradnjo 
poslovnih prostorov; za stroške nakupa, graditve poslov-
nih prostorov opreme; za posodobitev obstoječe pro-
izvodnje; za nakup patentov, licenc… Subvencija znaša 
maksimalno 2,5 odstotne točke oz. 50% obresti kredita. 
Kreditna pogodba mora biti sklenjena v obdobju od  
1. 10. 2020 do 17. 9. 2021.

• spodbujanje začetnih investicij in investicij v širjenje  
dejavnosti. Za nakup osnovnih sredstev, programske 
opreme, licenc…v obdobju od 1. 10. 2020 do 17. 9. 2021. 
Subvencija znaša maksimalno 25% upravičenih stroškov, 
za največ 10 računov.

• usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in samostoj-
nih podjetnikov. Sem sodijo kotizacije za seminarje, stro-
ški inštruktorjev, potni stroški udeležencev…Izobraževa-
nje se je moralo izvajati v času od 1. 10. 2020 do 17. 9. 
2021 ali za šolsko leto 2020/21.

• nove zaposlitve. Subvencija se dodeli v višini 7,5 % bruto 
plače za dve leti za zaposlene z območja občine Borov-
nica. Nova zaposlitev se je morala realizirati v času med  
1. 10. 2020 do 17. 9. 2021.

Za vse ukrepe velja, da lahko zanje zaprosijo podjetja in sa-
mostojni podjetniki s sedežem na območju občine Borov-
nica. Pri ukrepu zaposlovanja pa mora tudi novo zaposleni 
biti s tega območja. 

Vloge se odda po pošti s priporočeno pošiljko najpozne-
je do 17. 9. 2021 na naslov: OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 1360  
Vrhnika. 

Celoten razpis in ustrezne obrazce najdete na spletni strani 
občine Borovnica, za dodatne informacije lahko pokliče-
te na 051 619 215, 01 750 74 68 ali pišete na mail: adela. 
cankar@ozs.si 

OBČINA VRHNIKA in OOZ VRHNIKA:
Razpis Občine Vrhnika je za vse ukrepe odprt do 30.9.2021. 
Na voljo je 35.000 € sredstev, ki so namenjena za naslednje 
ukrepe:

• subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna posojila 
sklenjena od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 za stroške nakupa, 
urejanja zemljišča; graditev poslovnih prostorov opreme; 
posodobitev proizvodnje…

• udeležba na sejmih in razstavah v času od 1. 10. 2020 do 
30. 9. 2021. 

• usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in samostoj-
nih podjetnikov. Pri tem je mišljeno povračilo dela stro-
škov za kotizacije seminarjev, delavnic, potne stroške 
udeležencev, ostale stroške. 

• novo zaposlovanje. Subvencija znaša 7,5 % bruto plače 
za dve leti za delavca, ki ste ga zaposlili v obdobju od  
1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Zaposleni mora biti z območja 
občine Vrhnika.

Za vse ukrepe velja, da zanje lahko zaprosijo podjetja s se-
dežem na območju občine Vrhnika.

Vloge se odda po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 1360 Vrhnika do 30. 9. 2021 ali 
osebno na istem naslovu. 

Celotno besedilo razpisa najdete na spletni strani občine 
Vrhnika, dodatne informacije pa dobite na naši zbornici: 051 
619 215, adela.cankar@ozs.si ali pri Eriki Červek 01 755 54 21.

Prepozno vložene vloge komisija ne bo niti odprla in obrav-
navala.

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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53. MOS, od 15. do 19. 9. 
Po dobrem letu in pol bo MOS ponovno odprl svoja vrata 
za obiskovalce. Predstavilo se bo cca 500 razstavljavcev iz 
sedmih držav, država partnerica je letos Madžarska. Sejem 
bo usmerjen v pet ključnih sklopov: Dom, Turizem, Tehnika, 
B2B in Plus.

Dom namenjen razstavljavcem, ki ponujajo trajnostne 
energetske rešitve, Turizem s poudarkom na kampingu in 
karavaningu, zelenem turizmu, kulinariki, Tehnika okolju in 
prijaznim tehnologijam, B2B za informiranje, poslovne do-
godke, okrevanje gospodarstva po pandemiji, Plus za izdel-
ke široke potrošnje in e-mobilnosti. 

Madžarska se bo predstavila z inovacijami, tradicijo, običaji. 

OZS se bo predstavila s sekcijami, organizirala tradicionalno 
mednarodno poslovno srečanje in pripravila tako imenovano 
ulico obrti, na kateri se bodo predstavili posamezni poklici.

Ob uradni otvoritvi sta obisk napovedala Predsednik vlade 
Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban. 

Po trenutno veljavnih predpisih o varnostnih ukrepih glede 
COVID-19 velja, da bodo na sejmišče lahko vstopali le obi-
skovalci s pogojem PCT. Celjski sejem zagotavlja, da bodo 
na vhodu organizirali hitro testiranje.

Za prvi, otvoritveni dan sejma, lahko na svoji zbornici 
dvignete brezplačne vstopnice.

Predstavitev OZS na MOS
Na razstavnem prostoru OZS, v dvorani L1 bodo potekale 
predstavitve celovitih podpornih storitev za obrt in podje-
tništvo. Od srede do petka, od 10. do 16.00 ure bodo pote-
kala tudi svetovanja svetovalcev Svetovalnega centra OZS.

Predstavitev strokovnih sekcij OZS in članov
Letos se bosta predstavili dve strokovni sekciji OZS in Od-
bor za znanost in tehnologijo pri OZS s člani v dvorani L1, 
in sicer:

• Odbor za znanost in tehnologijo OZS

• Sekcija kovinarjev

• Sekcija plastičarjev

Predstavitev območnih obrtno-podjetniških 
zbornic in članov
Letos se bo predstavila OOZ Ormož in OOZ Krško s člani, in 
partnerji v dvorani L1.

Ulica Obrti – predstavitev obrtnih poklicev
Kljub velikim možnostim za zaposlitev in nadaljnjo poklic-
no kariero in prizadevanj gospodarstva premalo otrok od-
loča za izobraževanje na srednjem poklicnem nivoju. Veliko 
poklicev na srednji poklicni ravni je deficitarnih, zato je pro-
mocija poklicev in predstavitev kariernih možnosti mladim 
zelo pomembna.

Obrtno–podjetniška zbornica Slovenije s svojimi člani in 
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami v sodelova-
nju s Centrom RS za poklicno izobraževanje, ter srednjimi 
poklicnimi in strokovnimi šolami, bo tudi letos pripravila 
tako imenovano Ulico obrti, v dvorani L1, kjer bo predsta-
vljenih 11 zanimivih obrtnih poklicev ter domača in ume-
tnostna obrt. Osrednja točka ulice bo »Vajeniška pisarna«, 
kje bodo lahko vsi zainteresirani prejeli vse informacije o 
vajeniškem sistemu izobraževanja v Sloveniji.

Ulica obrti bo organizirana po načelu »vse na enem mestu«, 
saj boste hkrati lahko videli demonstracijo posameznih 
poklicev, vključitev dijakov v proces praktičnega usposa-
bljanja z delom, dobili informacije srednjih šol in Centra RS 
za poklicno izobraževanje ter spoznali strokovno podporo 
obrtno-zborničnega sistema. Učenci se bodo lahko tudi 
sami aktivno vključili v izdelavo izdelka oziroma storitve in 
se preizkusili v posameznem poklicu.

Predstavitev kartice Mozaik podjetnih
Na razstavnem prostoru OZS v dvorani L1 bodo potekale 
predstavitve partnerjev kartice Mozaik podjetnih. Partner-
ji Mozaika podjetnih bodo predstavljali ugodnosti, ki so v 
okviru sodelovanja z OZS na voljo članom.

Predstavitev domačih partnerjev OZS
V okviru OZS predstavitve v dvorani L1 se bo predstavil 
domači partnerji OZS, in sicer SID Banka s predstavitvijo 
finančnih instrumentov in zavarovanj za mala in srednje 
velika podjetja.

Obsejemski program
Slavnostno odprtje 53. MOS bo v sredo, 15. 9. 2021, ob 
11.00 uri, v Modri dvorani, v poslovni stavbi Celjskega sej-
mišča. Slavnostni otvoritelj bo predsednik vlade RS Janez 
Janša.

V četrtek, 16. 9. 2021, ob 10. uri, v Modri dvorani, v poslovni 
stavbi Celjskega sejmišča, bo potekalo tradicionalno med-
narodno poslovno srečanje z naslovom »Connect2Slo-
venia«, dogodek je namenjen poslovnem povezovanju 
malim in srednje velikim podjetjem ter start up podjetjem, 
ki proizvajajo izdelke in nudijo storitve ter inovativne reši-
tve na področju: avtomobilske industrije, kovinsko prede-
lovalne industrije, lesno predelovalne industrije, trajnostne 
gradnje, elektrike in elektronike, plastike in kompozitov, 
obnovljivih virov energije, rešitev v industriji 4.0 / tehnolo-
gije (pametni stroji, roboti, pametna logistika, kibernetska 
varnost, itd.), raziskovanja, razvoja in prenosa tehnologij, 
transporta in logistike, trgovine.
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mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Z izvedbo dogodka želimo omogočiti našim članom nove 
poslovne stike s tujimi poslovnimi partnerji, kar naj bi tudi 
vodilo do sklenitve novih poslov in posledično do razvoj-
ne rasti podjetij. Poslovno srečanje z vnaprej pripravljenimi 
individualnimi sestanki so odlična poslovna priložnost za 
navezovanje poslovnih stikov za bodoče sodelovanje in za 
izmenjavo izkušenj ter poslovnih informacij.

V času sejma bodo potekala brezplačna poslovna in 
pravna svetovanja Svetovalnega centra OZS, od srede 
do petka, od 10. do 16. ure, na razstavnem prostoru OZS, v 
dvorani L1. Več na: https://www.ozs.si/koledar

Sejemska priznanja OZS – Cehi 2021
OZS bo v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno Obči-
no Celje najuspešnejšim razstavljavcem podelila sejemska 
priznanja OZS - zlati, srebrni in bronasti ceh. Slavnostna po-
delitev najvišjih zborničnih sejemskih priznanj, bo potekala 
v četrtek, 16. 9. 2021, ob 17.30 uri, pri fontani v dvorani L.

Brezplačna izobraževanja 
Pomen emocionalne inteligence (EQ)  
za poslovni uspeh
SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije organizira brez-
plačno usposabljanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska uni-
ja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izvedba bo v naslednjih 3 terminih po 5 šolskih ur + odmor:

 1. DAN: četrtek, 09. 09. 2020, od 9:00 do 12:45

 2. DAN: četrtek, 23. 09. 2020, od 9:00 do 12:45

 3. DAN: četrtek, 30. 09. 2020, od 9:00 do 12:45

Kontakti OZS SPOT svetovanje: (01) 58 30 570, Mateja Lo-
parnik Učakar, podjetniška svetovalka SPOT: mateja.lopar-
nik@ozs.si

Brezplačni individualni pogovori na MOS 2021 na raz-
stavnem prostoru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v 
dvorani L1 Celjskega sejma.

 Sreda, 15. 9.2021, delovno, pokojninsko in gospodarsko 
področje.

 Četrtek, 16.09.2021, delovno in gospodarsko področje.

 Petek, 17.09.2021, davčno in gospodarsko področje.

Za uskladitev termina individualnega srečanja na sejmu vas 
na podlagi vaše prijave pokličemo oziroma vam pišemo!

DODATNE INFORMACIJE: (01) 58 30 553, Svetovalni in izo-
braževalni center OZS svetovanje@ozs.si

Več o vsem tem tem lahko preberete na straneh OZS. Naj 
omenimo še dvoje plačljivih spletnih seminarjev:

Zahtevki izvajalcev in podizvajalcev zaradi rasti cen 
materialov ter Kako doseči podaljšanje rokov pri izvaja-
nju gradbenih del. Kotizacija 20 €, dodatne informacije in 
prijave na izobrazevanje@ozs.si

Povračilo stroškov za prevoz 
Uradni list 104 in 114 letošnjega leta, sta prinesla spremem-
bo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na povra-
čila stroškov za prevoz na delo in z dela.

Spremembe se začnejo uporabljati pri obračunu povračil 
stroškov za mesec september 2021.

Povračilo stroškov se obračuna do 0,18 € za vsak polni kilo-
meter razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela 
za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela 
vsaj en kilometer od običajnega prebivališča.

Sprememba – stroški prevoza niso več vezani na višino 
cene javnega prevoza.

Če je izračunani znesek za posamezen mesec nižji od 140 €, 
se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza v 
višini 140 € mesečno.

Pri vseh izračunih pa je potrebno upoštevati tudi interne 
akte delodajalca in kolektivne pogodbe, katerih določila 
lahko vplivajo na izračun povračila, ki ga je potrebno izpla-
čati delavcu.

Glavna dejavnost podjetja
Turistične bone 2021 je mogoče unovčiti za različne dejav-
nosti, vendar morajo te biti pri posameznem poslovnem 
subjektu vpisane kot glavna dejavnost. 

Glavna dejavnost se vpiše ob registraciji poslovnega su-
bjekta. Določi jo glede na to, s katero dejavnostjo bo ustva-
ril pretežni del dodane vrednosti, ustvaril pretežni del pri-
hodkov ali dejavnost, ki zaposluje največje število oseb.

V kolikor se med poslovanjem spremeni razmerje prihod-
kov, zaposlenih ali dodane vrednosti, se lahko glavna dejav-
nost tudi spremeni. Sprememba glavne dejavnosti se vpiše 
v poslovni register na podlagi vloge oz. zahteve subjekta. 
AJPES lahko ugotavlja dejansko stanje in poslovni subjekt 
pozove k uskladitvi podatkov. 

Določitev glavne dejavnosti je lahko izrednega pomena, saj 
vpliva na pravice in obveznosti poslovnega subjekta (lahko 
zapade pod določbe druge kolektivne pogodbe; lahko kan-
didira za sredstva na razpisih ali pa ne…). 

V času ukrepov za blažitev posledic epidemije, zaprtosti do-
ločenih dejavnosti… je glavna dejavnost pomembna tudi 
za možnost koriščenja bonov 21. Odlok določa, da mora 
gospodarski subjekt imeti za glavno dejavnost v poslov-
nem registru vpisano eno od v odloku naštetih, da lahko 
posamezniki pri tem gospodarskem subjektu koristijo oz. 
unovčujejo bone 21.

Vir vseh prispevkov na 12. in 13. strani: OZS
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE« 

Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste ob-
vezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejav-
nosti. 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, 20 ali 
30 €, 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 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od povprečne bru-
to plače za oktober 2020 oz. 0,53 % od 1.821,44 €, kar znaša 9,65 €. Poleg tega, 
plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače za oktober 2020 oz. 6,36 
% od 455,36 €, kar znaša 28,96 €. Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Od 1. 4. 2021 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 
38,68 € (Ur. list RS, št. 18/2020).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za avgust 2021:

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  38,68 € 

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 

 0,53 % od PP oktober 2020 – 1.821,44 € 9,65 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2020 – 455,36 € 28,96 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 38,61 €

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 zavarova-
ni za najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50 % pokojnine, se bo k pokojnini 
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 21 je izračun naslednji: PIZ 67,80 €, ZZ 37,45 €, zaposlovanje 
in starševsko varstvo 1,11 €, skupaj torej 106,36 € prispevkov. Lestvica za polno 
zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

ŠT. DELOVNIH UR: 
avgust 2021: redno delo: 22 dni: 176 ur, praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur

IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2021 – lestvica se ni spremenila in velja 
za vsa izplačila v letu 2021!!! 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2021 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 
2021 – lestvica je enaka!!!! 

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 2021 ne more biti manjši od 60 % zadnje znane pov-
prečne plače. Od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 se uporablja povprečna plača 
za leto 2019 (1.753,84 €; 60 % znaša 1.052,30 €), po 1. 3. 2021 se upora-
blja povprečna plača za leto 2020 (1.856,20 €; 60 % znaša 1.113,72 €). 

Od 1. 7. 2021 je po PKP 8 minimalna plača enaka minimalni zavaroval-
ni osnovi. To pomeni, da je najnižija osnova za plačilo prispevkov za 
delavce v delovnem razmerju 1.024,24 €. 

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 od-
ločite 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 določila 
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. 2021 – 31. 12. 2021 
je 1.024,24 € (Ur. list RS, št. 12/21) – višina velja tudi za obračun pri-
spevkov za zaposlene od 1. 7. 2021 dalje. 

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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Prispevki in dajatve 

PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV

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 od 01.01. 2021 mesečno 
plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,46 € oz. 0,30 % od pov-
prečne plače oktober 2020 (0,30 % od 1.821,44 €). 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 – POSLO-
VODNE OSEBE

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate prispevke od osnove, določene v pred-
pisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za leto 2021 so prispevki najmanj 90 % od pov-
prečne plače. (1.753,84 €; 90 % je 1.578,46 €), za obračun prispevkov od 1. 3. 2021 dalje boste upora-
bljali povprečno plačo 2020 oz. 1.856,20 €, najmanj 90 % povprečne plače za leto 2020 znaša 1.670,58 €.

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 

Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (osnova je dobiček za preteklo 
leto + obračunani prispevki za socialno varnost, zmanjšani za 25 %, preračunano na mesec). 

Najnižja osnova je 60 % zadnje znane povprečne plače. Za januar 2021 ste uporabili povprečno 
plačo 2019 oz. 1.753,84 €, od tega 60 % znaša 1.052,30 €, za februar 2021 in naprej pa uporabite 
povprečno plačo 2020, ki znaša 1.856,20 €. Osnova oz. 60 % povprečne plače znaša 1.113,72 €.

Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in vam ga 
vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje 
do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni or-
gan, 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 spremem-
bo (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 iz-
vršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. 
člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – AVGUST 2021

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

1.856,20 Prehodni davčni podračun Referenca
60 % PP** 3,5 PP***

1.113,72 6.496,70
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50 %   172,63 1.006,99
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85 %   98,56 574,96
Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 271,19 1.581,95
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36 %   70,83 413,19
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56 %   73,06 426,18
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53 %   5,90 34,43
Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 149,79 873,80
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10 %   1,11 6,50
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10 %   1,11 6,50
Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,22 13,00
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14 %   1,56 9,10
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06 %   0,67 3,90
Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,23 13,00
Skupaj drugi prisp.    4,45 26,00
PRISPEVKI SKUPAJ    425,43 2.481,75

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 zbir-
no. 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 prikazova-
nja 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 zaposlo-
vanje.
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 družbeni-
ke, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popoldan-
ce. 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_izvrs-
ba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/
novica/placila_vseh_mesecnih_prispevkov_za_soci-
alno_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 druga-
čen, kakor prispevki.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem pla-
čate 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 skup-
ščina 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 za-
poslenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članari-
ne dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – AVGUST 2021

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

1.856,20 Prehodni davčni podračun Referenca
90 % PP** 3,5 PP***

1.670,58 6.496,70
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50 %   258,94 1.006,99
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85 %   147,85 574,96
Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 406,79 1.581,95
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36 %   106,25 413,19
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56 %   109,59 426,18
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53 %   8,85 34,43
Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 224,69 873,80
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10 %   1,67 6,50
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10 %   1,67 6,50
Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,34 13,00
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14 %   2,34 9,10
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06 %   1,00 3,90
Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,34 13,00
Skupaj drugi prisp.    6,68 26,00
PRISPEVKI SKUPAJ    638,16 2.481,75
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Oglasna sporočila

Ponedeljek, 6. 9.
Dan odprtih vrat, vabljeni na kavo!

Brezplačna podjetniška svetovanja

SPOT točka

Torek, 7. 9.
Krožno gospodarstvo: ravnanje z embalažo

10.00 Spletni seminar: Nova uredba o embalaži in     

            odpadni embalaži, namen katere  je

            zagotavljanje visoke ravni varstva okolja.

Konkurenčna prednost: močna blagovna znamka

10.00 Spletni seminar: Blagovna znamka

Četrtek, 9. 9. 

Sreda, 8. 9.
Na mladih (poslovni) svet stoji

10.00 Mala šola podjetništva in tehnike na OŠ Tabor  

            Logatec v obliki ustvarjalnih delavnic, na     

            katerih bodo mladi iskali in ustvarjali

            inovativne rešitve konkretnih izzivov podjetij.

Petkovo popoldne na 
zborničnem 
zelenem vrtu, 10. 9.

Sklepna družabna prireditev

13.00 Obrtniško tekmovanje

            v kuhanju golaža

17.00 Okusi z Goriškega

Gostujoča zbornica iz Nove Gorice: vina iz Goriških 

Brd, kulinarične in druge dobrote iz mesta vrtnic

18.00 Brezplačen golaž

            Ambientalna glasba na letnem vrtu

Sobota, 2. 10. 
Krvodajalska akcija  podjetnikov

Torek, 28. 9.
Usposabljanje delavcev za prvo pomoč

Vabljeni v Logatec!

Obcina Logatec

Organizator: Območna obrtna-podjetniška zbornica Logatec, Tržaška c. 11, Logatec
Več na: ooz-logatec.si, 051 651 538, info@ooz-logatec.si

6.–12. september 2021

Logaški teden obrti in podjetništva
letos v znamenju okusov z Goriškega

PRVA
POMOČ

Projekt SPOT Svetovanje je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.


