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Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si  
 dejan.sraml@ozs.si

tel.: (01) 750 90 80 
mobi: (051) 651 538

Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
 sre 14.00 – 16.00 

Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. Dejan Šraml

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 
 Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: 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
Fotografija na naslovnici: Postojnski obrtniki in gostje so počastili  

prejemnike jubilejnih priznanj 
Foto: Atelje Murovec

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 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 
tel.: (05) 720 18 70

Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00

Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan predsednik Janez Marinčič sekretarka Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si

tel.: (01) 755 77 40 
mobi: (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
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Bolje bo, če…
Praznične luči ugašajo. Tako in druga-
če so predlogo svetile v novembrski in 
decembrski čas, pa malo še v januar-
ski. Tako, da ne bi pozabili. Dočakali 
smo še en praznični dan več, na hitro, 
kot bi ga iz klobuka potegnili čarodeji 
in drugi dobri možje, ki so v vrsti ko-
rakali v bleščavi, iščoč svoj smisel in 
prismojenost spektaklov, ki ne vedo 
drugega, kot zabavati. Zabavati, že. Pa 
tudi razveseliti v srcu? Precej dvomim. 
Kot dvomim v umetnost zmagovalcev 
6. sezone šova Slovenija ima talent. Ne 
v njuno virtuoznost in drugačnost, v 
tem pogledu se jima odkrijem in do 
tal poklonim. Preden pa bi šel na njun 
enourni koncert in moral ves čas po-
slušati to bravuroznost, pa bi presneto 
razmislil. In verjetno ne šel.
Kaj drugačnega kova so podjetniki, 
pa ne samo onih šest, ki jim je zbor-
nica decembra podelila naziv obrtniški 
vzor, enemu izmed njih, Štefanu Pavli-
njeku pa naziv obrtnik leta 2016! Leta 
in desetletja vizije, garaškega dela, sme-
losti, tveganih odločitev, premnogih 
trenutkov, ko sta bila na tehtnici uspeh 
in propad. Pa je kal pognalo seme in se 
razraslo v čvrsto, viharjem kljubujoče 
drevo, ki rodi sadove podjetnikom in 
pri njih zaposlenim ter vsem tistim, ki 
jim je njihovo delo namenjeno. To je 
pač nekaj drugega kot obleči se v do-
brega moža in deliti darila, za katera so 
poskrbeli drugi. Ne zamerite, da sem 
to dvoje sploh vzporejal, saj je zgolj 
naključje, da se je oboje dogajalo v de-
cembrskem času.
A po novem letu bo bolje. Obeta se 
občutno več zaposlovanja kot doslej, 
vlada bo uresničila napovedi o refor-
mi zdravstvenega sistema in nas smelo 
usmerjala na poti v lepše dni, zbornici 
bo uspelo… Vse lepe želje in obeti pa se 
bodo udejanjili le, če bo na vseh ravneh 
prevladala treznost in če bo dovolj is-
krene želje po dobrem za vse ljudi. Tudi 
za one, ki so nam morda konkurenti in 
tekmeci. Če se prav obrnemo, lahko po-
stanemo uspešni soustvarjalci. A treba 
je hoteti in znati. Hočemo in znamo?

Urednik

Bližnja izobraževanja na OZS 
V učilnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana 
bodo v januarju in februarju 2017 zanimivi seminarji in delavnice.
Strokovni seminar: Vse kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu bo 
12. januarja od 14:00 do 16:15
Strok. delavnica: Kako družbena omrežja izkoristiti v poslovne namene, 
13. januarja od 9:00 do 11:15
Strokovni seminar: Čezmejne ovire pri poslovanju z Avstrijo v skladu z 
novostmi 2017, skupaj s predlogom Zakona o napotitvi delavcev v tujino, 
18. januarja, od 9:30 do 12:00
Strokovna 5-urna delavnica: Davčni in računovodski vidik obračunavanja in 
knjiženja osebnih in drugih prejemkov fizičnih oseb, 13. februarja od 
9:30 do 13.15 
Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alerge-
nov s pisnim preizkusom 16. februarja od 9:30 do 12:30

Takega zakona nočemo!
Člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so na svoji 
zadnji letošnji seji soglasno nasprotovali zadnjemu predlogu zakona o va-
jeništvu, ki sindikatom omogoča nadzor delodajalcev. Predlog predvideva 
ustanovitev posebnih komisij, v katerih bi bili tudi predstavniki sindikatov, 
delodajalci pa bi morali celo pred delovno sodišče, če ne bi izpolnili vseh 
svojih obveznosti. Pri vajeništvu gre v prvi vrsti za proces izobraževanja in ne 
za delovno razmerje, zato je nadzor sindikatov popolnoma neprimeren. Za 
OZS je torej nov predlog zakona povsem nesprejemljiv in neresen, zato pre-
dlagajo, naj v primeru takega zakona, vajence raje izobražujejo kar sindikati.

Pomen standardov za podjetja
Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST vabi v sredo, 25. januarja 2017 
ob 9. uri v predavalnico 2 v drugem nadstropju SIST. Tam bo brezplačno 
predavanje o pomenu standardov za podjetja. Več o tem pišemo na 13. strani 
januarskega KG. 
Tema je pomembna bolj, kot se morda zdi na prvi pogled. Ne spreglejte in 
ne zamudite.

Prometne informacije 
Morda ne bo odveč namig, da se, preden krenete na pot, pozanimate o stanju 
na cestah. Možnosti je več. S stanjem na cestah se lahko seznanite prek: 
• spletne strani promet.si; 
• operaterja na 1970, Prometno-informacijski center za državne ceste 

(PIC) ali odzivnik 080 22 44; 
• mobilne aplikacije DarsPromet+;
• družbenih omrežij (@DARS_si in www.facebook.com/Vozimo.pa-

metno); 
• spremljanja prometnih informacij na radijskih postajah. 
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Internacionalizacija
Internacionalizacija je proces širjenja podjetja v tujino. To 
je za slovenska podjetja skoraj neizogibno, saj je za večino 
naš trg premajhen, da bi lahko bilo delovanje in poslova-
nje uspešno.
Logaške podjetnike smo pred časom prek ankete povpra-
šali o ukrepih na področju internacionalizacije Gospo-
darski strateški svet Občine Logatec, posvetovalno telo 
župana, je na zato na decembrski seji posvetil pozornost 
ukrepom za uspešno širjenje poslovanja v tujino..
Kaj lahko stori oziroma kako logaškim podjetnikom po-
maga gospodarski svet? Priložnosti vidimo na področju 
individualnih podjetniških svetovanj, skupinskih izobra-
ževanj in strokovnih seminarjev, organiziranih skupinskih 
sejemskih nastopov z vodenjem in prevajanjem, pomoči 
pri napotitvi delavcev v tujino ter ustanavljanju podjetja v 
tujini, digitalizaciji in prevodih spletnih strani, raziskavah 
o panogah in dejavnostih na izbranem trgu, okroglih mi-
zah o internacionalizaciji ... 
Logaški podjetniki, obrtniki ter podjetja! Slišati želimo 
vaše potrebe po individualnih ali skupinskih aktivnostih 
na področju internacionalizacije – kje vi vidite potrebe, 
da bi vam lahko pomagali pri uspešnejši internacionali-
zaciji. Zdaj vam to možnost nudimo prek in v sodelo-
vanju z Gospodarskim strateškim svetom Občine Loga-
tec. Vaše pobude in želje pričakujemo na OOZ Logatec:  
info@ooz-logatec.si ali 051 651 538.

Nazdravili sedemnajstici!
Prvo decembrsko soboto smo se, zdaj že tradicionalno 
zbrali člani logaške zbornice. Tokrat na Krasu, kjer smo 
zaokrožili letošnje leto in nazdravili novemu.
V samem osrčju Krasa, na kmetiji Mahnič v Grahovem 
Brdu, smo se gurmansko razvajali z domačimi dobrotami, 
okusili vrhunska vina, sire, pršut in druge sušene mesnine. 

Za prijetno vzdušje in plesno glasbo je poskrbela logaška 
skupina Oaza. Pripravili smo številna presenečenja, manj-
kala ni niti nagradna igra in spoznavanje obrtnikov. 
Predsednik Bogdan Oblak je članom namenil poslanico.  
S podpredsednikom Silvestrom Pivkom sta na srečanju 
prisotnim letošnjim jubilantom, ki poslujejo deset, dvajset 
… let, podelila zaslužna in prestižna zbornična priznanja.
Najvišje priznanje, priznanje za najdaljši obrtniški staž, to je 
35 let, je tokrat šlo v roke avtoprevoznika Jerneja Merlaka.

Za božič je še bolj dišalo
Naše članice so se odločile, da bo letošnji božični po-
grinjek za njihove bližnje nekaj posebnega. Prvič so ga 
posladkale s pravo čokoladno torto tartufatta ter božično 
ingverjevo sladico v lončku.
O pripravi nove gurmanske sladic so se poučile na delav-
nici peke praznične torte, ki jo je za slajši uvod v veseli 
december na zbornici izvedla Željka Bohar, slaščičarka in 
lastnica Torterije. Spoznale se veliko novega o kremah in 
glazurah ter si drznile preizkusiti nove kombinacije oku-
sov. Domači so jih bili ob vrnitvi domov zagotovo veseli, 
saj so prišle polnih in slastnih rok.
Tudi sosedom je tako letos dišalo po čokoladni tartufatti s 
hrustljavimi praženimi lešniki ter božični sladici v lončku 
z ingverjem, cimetom, jabolčno čežano, vanilijo in kara-
melo. Z novim letom pa načrtujemo nadaljevanje »sladke 
šole« pri Torteriji. 

Presenečenje na saneh
Za zadovoljne nasmehe na licih otrok so tudi v letošnjem 
decembru v Logatcu poskrbeli Miklavž, Božiček in dedek 
Mraz. Slednja sta se v logaški narodni dom pripeljala kar 
s pravimi sanmi.
Sto petdeset otrok je najprej razveselila zabavna predstava 
Škrat Lenko in njegova darila v izvedbi glasbeno-zabavne sku-
pine Mali BU. S skupnimi močmi so na oder priklicali Mi-
klavža, Božička in dedka Mraza, ki so otrokom z veseljem 
prisluhnili in jih obdarili. Otroci so se polni isker v očeh 

Tečajnice s svojimi tartufattami Foto: Željka Bohar/Torterija

Letošnji prejemniki jubilejnih priznanj (z leve) Andrej Grom, Leopold 
Kranjc, Robert Trček, Miha Laknar, Janez Korenč, Janez Istenič, Janez 
Nagode, Jernej Merlak in predsednik Bogdan Oblak. Foto: Peter Oblak
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Pripravlja Dejan Šraml
Tečaj AutoCAD – zadnji opomnik
Na 30-urnem tečaju boste spoznali osnove tehničnega 
risanja na računalniku, načine, kako si lahko pomagate  
s programom AutoCAD pri pripravi risbe in risanju  
elementov v 2D pogledu – ravninskem koordinatnem 
sistemu, ter opremljanje in izrisovanje risbe. 
Tečaj bo na OOZ Logatec od 10. do 26. 1. 2017, in sicer 
ob torkih in četrtkih ob 16.00 (šest srečanj po pet šolskih 
ur). Strojno in programsko opremo zagotovi izvajalec 
tečaja. Cena, verjetno najugodnejša na trgu, je od 6,63 
evrov/uro dalje (199,00 evrov + DDV; člani drugih OOZ 
plačajo 10, nečlani pa 30 % več). Program in dodatne in-
formacije na ooz-logatec.si. Rok za prijavo: 6. 1. 2017!

Seminar: letna poročila za 2016
Poznate vse novosti pri oddaji letnega poročila? Kaj po-
meni poenotenje bilančnih shem za vse vrste poslovnih 
subjektov? Katere bilančne novosti in poročevalske ob-
veznosti prinašajo novela ZGD-1I, Slovenski računo-
vodski standardi in Enotni kontni okvir? 
Seznanite se z novostmi, ki z novim letom prihajajo na 
področju sprejema in vnosa letnih poročil za leto 2016. 
To možnost boste imeli na seminarju 26. januarja 2017 
ob 10.00 na OOZ Logatec, ko bomo gostili predstavni-
ke Ajpesa. Obvezne prijave na info@ooz-logatec.si ali  
051 651 538. 
Poleg novosti na področju letnih poročil – sprememba 
predpisov, novi SRS 2016, nova aplikacija LP 2016, no-
vela ZGD-1l), zaključna poročila 2017 …, boste imeli 
priložnost kaj več izvedeli tudi o statističnih raziskova-
njih ter se pozanimati o poteku postopkov o prekrških.
Seminar je namenjen: samostojnim podjetnikom, gospo-
darskim družbam, zadrugam, društvom in nepridobi-
tnim organizacijam, pravnim osebam zasebnega prava.

Jezikovni tečaji 
V poslovnem svetu je zaradi internacionalizacije, konku-
renčnosti in gospodarske uspešnosti pomembno znanje 
tujih jezikov, poznavanja običajev, navad, tradicije, vre-
dnot drugih držav. Za uspešno poslovanje in prodajo 
je pomembno dobro komunikacijsko znanje kjerkoli v 
svetu, pri tem pa je bistveno znanje (tujega) jezika. Zato 
bomo na OOZ Logatec razpisali jezikovne tečaje. Pred 
tem želimo oceniti vaš odziv oziroma potrebo po takih 
tečajih. Izvajali bi jih v popoldanskem času – prilagodlji-
vo vašemu času, enkrat tedensko, v manjših skupinah,  
v zbornični predavalnici, po sodobni – hibridni metodi, 
s prilagojenimi programi, garancijo kakovosti ter po naj-
ugodnejših cenah za člane OOZ Logatec.
Angleščina – začetni ali nadaljevalni
Nemščina – začetni ali nadaljevalni
Tečaje bomo razpisali in izvajali, če bomo na ta poziv pri-
dobili vsaj šest (6) interesentov za posamezni tuji jezik. 
Zato tisti, ki vas zanima tečaj tujih jezikov, to do 13. ja-
nuarja sporočite na info@ooz-logatec.si ali 051 651 538 

Trije dobrotniki in škrat med njimi Foto: Foto studio Sannja

fotografirali z dobrimi možmi in z velikim pričakovanjem 
odpirali velike barvite darilne škatle in vreče z darili. 
Že tradicionalno decembrsko obdarovanje otrok in vnu-
kov svojih članov pripravlja OOZ Logatec. Za dobro so-
delovanje se zahvaljuje Občini Logatec in podjetju Em-
balazar s.p.

Gremo smučat!

Vabljeni na 6. smučarski dan OOZ Logatec, ki bo v sobo-
to, 14. januarja 2016 na avstrijskem smučišču Gertlitzen 
(Osojščica).
Smučišče sredi Koroške se vzpenja vse do nadmorske vi-
šine 1.911 m. Šestdeset km dobro pripravljenih prog 
na vse strani neba, moderne in udobne žičniške napra-
ve, široke smučarske proge vseh težavnostnih stopenj in 
najnovejše zasneževalne tehnologije zagotavljajo sanjsko 
panoramsko smučarsko zabavo. 
Kotizacija: člani OOZ Logatec in pri članu zaposleni  
ter družinski člani 50 evrov (otroci letnik 2002–2010  
35 evrov), nečlani 60 evrov (otroci 45 evrov).
Paket vključuje: celodnevno smučarsko vozovnico, kosilo 
ob povratku v Slovenijo, avtobusni prevoz in organizacijo.
Rok prijave: 10. januar 2017. Ob prijavi poravnate koti-
zacijo – izključno na TRR OOZ Logatec. 
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Na srečanju počastili jubilante
Letos so se obrtniki in podjetniki ter upokojeni obrtniki 
s svojimi najbližjimi zbrali na prednovoletnem srečanju 
v Krpanovem domu v Pivki. Na prireditvi je predsednik 
zbornice podelil jubilejna priznanja. Vseh jubilantov v letu 
2016 je bilo 24, na prireditvi pa jih je priznanje prevzelo 17. 
Predstavljamo nekaj fotografskih zapisov s prireditve.

Podpisi k fotografijam na naslovnici 
(zgoraj) Jubilejna priznanja so prejeli (od leve): 
predstavnica podjetja Komus d.o.o., Olga Smerdel, Miran Malnaršič 
(MFM Intarzija d.o.o.), Vojko Adamič, Mira Pozderec, Stojan Premrl, 
Marta Grže (Kemična čistilnica Grže d.o.o.), Saša Stegel, Vera Konrad, 
Drago Ostanek, Milan Vučanović, Janez Marinčič (Marinčič d.o.o.), 
čepijo (od leve): Matej Žnidaršič, Miloš Natlačen (MI Oskrba d.o.), 
Branko Rupnik, Iztok Jager in Rado Bizjak;

Do solz so nas nasmejale članice KETŠD Alojzij Mihelčič iz Harij z 
veseloigro Zdrava prehrana

Pevski akcent so prireditvi dodale pevke ŽVS Elum p. v. Karoline Repar

Dogodek se je zaključil s pogostitvijo in druženjem v preddverju Krpanovega doma
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(levo spodaj): Zbrane in ju-
bilante je nagovoril predsednik 
OOZ Janez Marinčič;

(desno spodaj): Prireditev in jubilante je počastil tudi župan Občine 
Pivka Robert Smerdelj (levo), ob njem predsednik OOZ Janez Marinčič  
s soprogo, podpredsednik UO in jubilant Stojan Premrl, jubilantka  
Marta Grže s soprogom
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Pripravlja Irena Dolgan

Redno usposabljanje voznikov 
2017
OOZ Postojna bo redno usposabljanje voznikov po 
programu za leto 2017 organizirala v soboto, 8. aprila 
2017 ob 8. uri v Šolskem centru Postojna. 

Vabilo na dogodke  
OOZ Logatec
AJPES: Novosti na področju sprejema in vnosa le-
tnih poročil za leto 2016; Logatec, 26. januarja 2017 
ob 10.00. Več na str. 5.
Računovodski in davčni obračun za leto 2016 ter 
davčne novosti v 2017; Logatec, 16. februarja 2017 ob 
8.30. Če ste zamudili seminar na to temo v Postojni, se 
mu lahko pridružite v Logatcu. Več na str. 5. 

Zapisano za zgodovino
Letos je po enaidevetdesetih letih zaradi spremenjene 
zakonske ureditve poslovanja samostojnih podjetnikov 
svoja vrata zaprl frizerski salon Ozbič. TV Studio Prote-
us je v ciklu Stari Postojnčani decembra predstavil nje-
govo zgodovino in mojstra Janka Ozbiča, ki je bil dolga 
leta tudi član zbornice.
S filmskim zapisom bo ohranjen spomin na eno od  
postojnskih obrtniških legend.

Brezplačno!
Ugotovite, koliko znate in prejmite potrdilo 
Ste se tujega jezika učili samostojno? 
Je od formalnega učenja minilo že nekaj časa in ne veste 
več, koliko še znate?
Bi radi samo ugotovili, katero stopnjo znanja tujega jezika 
dosegate in o tem pridobili potrdilo?
Ljudska univerza Postojna bo v januarju 2017  
izvajala brezplačno vrednotenje znanja angleščine  
in nemščine. 
Vrednotenje znanja je namenjeno zaposlenim.
Prijave sprejemamo do 20. 1. 2017.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani:  
www.lu-postojna.si ali na številki: 05/721 12 80.
Dejavnost sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.
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Iz dela organov zbornice
UO zbornice je konec decembra na svoji redni seji obrav-
naval osnutek programa dela in finančnega plana za leto 
2017. Zbornica bo izvajala standardne naloge: svetovanje 
na različnih področjih, informiranje, zastopanje članov, iz-
obraževanje in usposabljanje. Večji poudarek v letu 2017 
bo predvidoma namenjen delu sekcij in sekcijskem po-
vezovanju s člani sosednjih zbornic, da bi lahko skupaj 
organizirali kakšen dogodek, delavnico, ekskurzijo, obisk 
sejma ipd. 

Osnutek programa dela in finančnega plana bo januarja 
na svoji seji obravnavala skupščina. O podrobnejši vsebini 
sprejetih planskih dokumentov za leto 2017 vas bomo in-
formirali v prihodnji številki glasila.

Razpis subvencije – poročilo
Konec septembra se je iztekel rok za prijavo na javni raz-
pis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvo-
ja obrti in podjetništva. 

Na razpis se je v roku prijavilo 14 samostojnih podje-
tnikov in podjetij. Nekateri so kandidirali na sredstva za 
en ukrep, nekateri za več ukrepov. Komisija je vse vloge 
pregledala in morala dve zaradi neizpolnjevanja razpisnih 
pogojev zavrniti. 

Prosilci, ki so zadostili vsem razpisnim pogojem, so vlo-
žili naslednje zahteve: ena za subvencijo obrestne mere, 
devet za nove zaposlitve, dve za udeležbo na sejmu in šti-
ri za usposabljanje oz. izobraževanje. Razdeljenih je bilo 
14.191,57 € sredstev iz občinskega proračuna Občine 
Vrhnika in 2.049,14 € iz sredstev OOZ Vrhnika.

Tudi tokrat niso bila porabljena vsa sredstva, pa bi lahko 
bila, saj vemo, da je bilo v obdobju enega leta več izo-
braževanj, novih zaposlovanj pa verjetno tudi aktivnega 
sodelovanja na sejmih.

Sredstva bodo na voljo tudi v letu 2017, na kar vas bomo 
pravočasno opozorili v glasilu, na spletni strani in v Na-
šem časopisu. Predvidoma bo javni razpis objavljen junija 
ali v začetku julija 2017. 

Priporočilo
Preberite tudi skupne strani glasila, da se seznanite z no-
vostmi, pa tudi logaške in postojnske strani, da izveste, kaj 
in kje se dogajajo zanimive stvari. Prispevke za socialno 
varnost za mesec december lahko vplačate do 20. januarja. 
Več na straneh 14 in 15.

Novoletna prireditev za otroke 
V soboto, 17. decembra, je otroke, ki so težko pričakovali 
obisk dedka Mraza, v pravljični svet popeljal Boris Kono-
nenko. Pripravil je predstavo tradicionalnega japonskega 
papirnatega gledališča - kamišibaj, pri katerem pripove-
dovalec s pomočjo papirnatih risbic pripoveduje zgodbo. 
Tokratna je imela naslov Medvedek in njegova zvezda. 
Medvedek, ki je bil sam in žalosten, se je zagledal v zvez-
dno nebo in med milijonom zvezd na nebu si je zaželel 
družbo vsaj ene, da ne bi bil več tako osamljen. Kar na-
enkrat se je zvezdica utrgala z neba in prišla k medvedku 
na obisk ter ostala v njegovem srčku kot prijateljica, da ne 
bo nikoli več sam – torej, če bomo vedno nosili prijatelje 
s seboj v srcu, nikoli ne bomo sami.
Po končani predstavi so otroci s pesmijo priklicali dedka 
Mraza. Ta je z bogatimi darili iz svojega koša razveseli vse 
prisotne otroke.

Pravljičar Boris je otroke pritegnil z navdihujočo pravljico         Foto: A. C.

Še fotografija z Dedkom; koš pa že precej prazen Foto: A. C.
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo - znova 20. januarja 
Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo 
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarne-
ga varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,  
20. januarja 2017, z začetkom ob 7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita za člane in pri njih zaposlene 
delavce je 25, za nečlane pa 35 €. 
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad 
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z 
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za 
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.
Usposabljanje in izpit bomo ponovno organizirali  
v februarju.

Tečaj HACCP
Na OOZ Vrhnika smo pred časom že organizirali uspo-
sabljanje iz HACCP. Zanimanje zanj je po tem presah-
nilo. Kaže pa, da spet oživlja. Zato ga bomo za živilce 
in gostince, predvidoma v marcu, znova organizirali. 
V ta namen zbiramo informativne prijave. Pokličite na 
zbornico na 01 755 77 40, 051 619 215 ali sporočite po  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si

Tečaji tujih jezikov
Če se želite izpopolniti v znanju tujih jezikov, poglejte 
razpis OOZ Logatec na strani 5, ki vabi k vpisu na tečaj 
angleščine in nemščine. 
Tečaji so prirejeni podjetnikom in omogočajo pridobi-
tev znanja za uspešno komunikacijo na vašem področju 
delovanja.

AutoCAD - osnovni
Želite pridobiti znanja za risanje v 2D tehniki s progra-
mom AvtoCAD? Izobraževanje bo na OOZ Logatec ob 
torkih in četrtkih od 10. do 26. januarja ob 16. uri. Več na 
strani 5 in na spletni strani OOZ Logatec.

Letna poročila 2016 – AJPES
Vse o novostih pri oddaji letnega poročila za leto 2016 
na AJPES boste izvedeli na seminarju 26. januarja 2017 
ob 10. uri na OOZ Logatec. Poročali bodo predstavniki 
AJPES. Prijave so obvezne, več na strani 5.

Smučanje – Katschberg,  
28. januarja 
Že v prejšnji številki glasila smo vas obvestili, da bo to 
sezono smučarski dan organiziran na Katschbergu. Smu-
čišče nudi 16 smučarskih naprav (kabinske žičnice, sede-
žnice, vlečnice) in 70 km smučarskih prog različnih težav-
nostnih stopenj. Prav tako so ob smučišču koče, gostilne 
in restavracije z različno ponudbo hrane (pice, burgerji, 
domača hrana, slaščice….), da ne boste lačni. Smučanje bo 
v soboto, 28. januarja 2017.
Cene za smučarske vozovnice so naslednje:
odrasli – 33 €; otroci (letnik 2002-2010) – 16,50 €; mladi-
na (letnik 1998-2001) – 26,50 € in seniorji (letnik 1951 in 
starejši) 26,50 €. Za plačilo vozovnice vam bomo izstavili 
račun.
Prijave po telefonu: 755 77 40, 051 619 215 ali na mail: 
adela.cankar@ozs.si do zasedenosti mest na avtobusu. 
Stroške prevoza za člane s plačano članarino in družinske 
člane krije zbornica, zunanji udeleženci prispevajo 10 €. 

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

mojobrtnik.com

Kjer se zbiramo
dobri obrtniki.
Uporaba portala je za kupce brezplačna!

naJVečJI SlOVenSKI 
ObrTnIŠKI pOrTal

mo_poloznica_SPLOSNA_b2c_80x60.indd   1 8.12.2016   13:22:48



januar 2017

Krpanov glas  Sekcije

10

Živilci in gostinci
Sporočamo veselo novico. Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano oz. Uprava za varno hrano, je ugodilo 
zahtevi Sekcije živilskih dejavnosti pri OZS in določilo iz-
jeme glede označevanja hranilnih vrednosti živil, natanko 
tako, kot smo predlagali: v skladu z 19. točko priloge V 
Uredbe 1169/2011/EU (v nadaljevanju Uredba) označe-
vanje hranilne vrednosti na predpakiranih živilih ni 
obvezno: za obrtno proizvedena živila torej živila, ki jih v 
okviru svoje živilske dejavnosti dajejo na trg posamezniki, 
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ali mi-
kro družbe v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske 
družbe, katerih povprečno število delavcev v poslovnem 
letu ne presega 10. Po razlagi MGRT se ne štejejo samo 
zaposleni, temveč vsi, ki delajo za določeni pravni subjekt 
(torej tudi študentsko delo, pogodbeno dela ...skratka pre-
karne oblike zaposlitve).
Sprememba je objavljena v Ur.l. RS 74/2016 z dne 
25.11.2016 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravil-
nika o posebnih zahtevah glede označevanja in predsta-
vljanja predpakiranih živil.)
Nekaj poudarkov: 
3. točka 2. člena navaja, da so obrtno proizvedena živila, ki 
jih v okviru svoje živilske dejavnosti dajejo na trg posame-
zniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ali 
mikro družbe v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske 
družbe, katerih povprečno število delavcev v poslovnem 
letu ne presega 10.
Za nepredpakirana živila pa označevanje hranilnih 
vrednosti tako ali tako ni potrebno (alergene in obve-
zne označbe pa morate navajati). 
Dne 6. 2. 2017 stopi v veljavo Pravilnik o splošnem ozna-
čevanju živil, ki niso predpakirana (Ur.l.RS 66/2016), ki 
na novo uvaja razširjeno definicijo nepredpakiranih živil. 
Po njem je nepredpakirano živilo tisto živilo, ki se daje na 
trg v nepredpakirani obliki, živilo, ki je pakirano na pro-
dajnem mestu na zahtevo potrošnika, ali živilo, ki je paki-
rano za neposredno prodajo. Nadalje, živilo, pakirano za 
neposredno prodajo (torej nepredpakirano), je živilo, ki ga 
nosilec živilske dejavnosti zapakira brez prisotnosti kupca 
v enem izmed svojih obratov ter ga trži v okviru istega ali 
drugih svojih obratov.
V praksi, če prodajate nepredpakirana živila, torej npr. 
pakirane piškote v PVC embalaži, pašteto v kozarec 
ipd. v svoji prodajalni in imate tudi več kot 10 zapo-
slenih, niste dolžni označevati hranilnih vrednosti, saj 
dajete na trg nepredpakirana živila, ki jih Uredba ne 
zajema. Res je, da nov Pravilnik stopi v veljavo 6.2.2017, 
vendar tudi sedanji pravilnik definira neposredno prodajo. 
V primeru morebitnih nejasnosti pri nadzori, predlagamo 
da se obrnete na zbornico.

Povzeto po Iris Kseniji Brkovič

Avtoserviserji
Obveščam vas, da imamo na OZS (že) na razpolago nado-
mestne vinjete za leto 2017!
Do nadomestne vinjete je upravičen cestninski zavezanec, 
ki je že imel na svojem vozilu ustrezno nameščeno vinjeto 
za leto 2017, pa je: 
- zaradi uničenja zamenjal vetrobransko steklo ali del mo-

tornega kolesa, na katerega je bila nameščena vinjeta, 
- v garancijski dobi zamenjal vozilo, vetrobransko steklo 

ali del motornega kolesa, 
- oddal vozilo v razgradnjo na predpisanem prevze-

mnem mestu izrabljenih vozil. 
Avtoserviserji, ki opravljajo dejavnosti, povezane z zgoraj 
navedenimi situacijami pa lahko svojim strankam poma-
gajo oz. olajšajo postopek pridobitve nadomestne vinjete! 
To storijo tako, da na podlagi dogovora med DARS in 
OZS, na OZS pridobijo nadomestne vinjete pod poseb-
nimi pogoji., ki so opredeljeni v članku na spletni stra-
ni sekcije avtoserviserjev pri OZS (http://www.ozs.si/
Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviser-
jev/Aktualnoizsekcije.aspx) in v pogojih za pridobitev, 
ki temeljijo na določbah 38. člena Zakona o cestninjenju 
(Ur.l. RS, št. 24/2015).
Na spletni strani sekcije pri OZS je dostopna tudi vloga 
za pridobitev.

Vir: OZS

Letno strokovno srečanje
Obveščamo vas, da na Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije, tako kot vsa leta, konec januarja 2017 organizira-
mo skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev, 
krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in inštalaterjev-
-energetikov, ki bo 27. in 28. januarja 2017, v Kongre-
snem centru Terme Zreče.
Za leto 2017 smo se na sorodnih sekcijah s področja grad-
beništva OZS odločili, da organiziramo skupno strokovno 
srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, slikopleskarjev, fa-
saderjev in instalaterjev-energetikov. Strokovno srečanje bo 
prvi dan dopoldan in drugi dan ob zaključku potekalo sku-
pno za vse tri sekcije. Skupen bo tudi program za spremlje-
valke in seveda slovesni in družabni del z večerjo prvi dan 
srečanja. Popoldanske vsebine prvega dne in dopoldanske 
vsebine drugega dne pa se bodo odvijale ločeno po posa-
meznih sekcijah v ločenih dvoranah ob skupnem predpro-
storu, kjer bo prostor za pokrovitelje in razstavljavce.
Posebnost letošnjega srečanja bo popestren večerni pro-
gram prvega dne srečanja, saj kar tri od sodelujočih sekcij 
praznujejo 20. obletnico svojega delovanja. Ob tej prilo-
žnosti bodo Sekcija gradbincev, Sekcija kleparjev krovcev 
in Sekcija instalaterjev-energetikov med kulturno-umetni-
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škim programom podelile zbornična priznanja svojim naj-
bolj zaslužnim članom. Uradni del večera pa bomo zaklju-
čili slovesno podelitvijo znakov odličnosti v gradbeništvu. 
Večer se bo nadaljeval z druženjem in večerjo ob glasbi in 
zabavnim programom. 
Na posameznih sekcijah pa bomo, kot po navadi, poglo-
bljeno obravnavali strokovne teme, ki se tičejo posamezne 
dejavnosti.
Podrobnosti si lahko preberete na spletni povezavi Sku-
pno strokovno srečanje gradbenikov kjer je tudi možna 
prijava, ki je OBVEZNA preko spletne strani. 

Vir: OZS

Prevozniki
Vloge ABC tablic
Prosimo vas, da vlog za dodelitev abc tablic ne pošiljate 
več, kajti vse zbrane in evidentirane podatke smo že po-
slali v usklajevanje na GZS in DARS. O nadaljnjih postop-
kih vas bomo obvestili.
Prejeli smo večje število vlog, ki so prispele na najrazličnejše 
naslove, zato se te ponavljajo. Vse podvojene, potrojene vlo-
ge je potrebno prav tako obdelati in uskladiti tudi z GZS ter 
DARS. Ugotavljamo tudi, da podjetja posredujejo podatke 
registrskih oznak, ki sploh ne obstajajo. Ko bomo podatke 
prečistili, bomo lahko šele ugotovili pravilno število zapro-
šenih tablic. Potrudili se bomo, da bo to čim prej. Pričaku-
jemo, da jih boste lahko fizično prevzeli v mesecu januarju. 
O točnem datumu in načinu prevzema vas bomo obvestili 
po e-pošti (na naslov, na katerega prejemate naša obvestila).

Nemčija 
Od 1. januarja 2017 je spremenjen način prijave, vezane na 
napotitev. To pomeni, da najave voznikov ne boste mogli 
več opraviti preko fax številke +49 (0) 221 964 870 (ta šte-
vilka ni več namenjena za sektor transporta). Do 30. juni-
ja 2017 boste voznike lahko najavili preko NOVE fax št.  
+49 (0) 221 964 872 ali preko spletnega portala: https://
www.meldeportal-mindestlohn.de/ (trenutno še ne deluje). 
Najave voznikov boste lahko preko NOVE fax št opralv-
jali le do 30. 6. 2017, nato pa obvezno preko spletnega 
portala. 
Istočasno vas obveščamo, da se s 1. januarjem 2017 zvišu-
je veljavna minimalna plača v Nemčiji iz 8,50 EUR bruto/
uro na 8,84 EUR bruto/uro.

Prevoz odpadkov
Od 20. 12. 2016 velja Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o 
pošiljkah odpadkov, ki ureja čezmejne prevoze odpadkov.
Še posebej bodite pozorni na spremljajoče dokumente, ki 
morajo biti ustrezno izpolnjeni (podatki prevoznika).

Uredba določa, da mora prevoznik ali njegov pooblašče-
nec izpolniti ustrezne rubrike v transportnem doku-
mentu in podpisanega izročiti drugemu prevozniku ali 
njegovemu pooblaščencu in zagotoviti, da ta dokument ves 
čas spremlja prevoz odpadkov in da so izpolnjeni pred-
pisani pogoji iz dokumenta (za lažjo predstavo vam pri-
lagam dokumenta, ki spremljata čezmejni prevoz odpadkov. 
V rubriki »Prevoznik« mora voznik vnesti podatke, če le-ti 
niso bili vneseni ob prevzemu blaga.
Opozorilo: bodite pazljivi, kajti marsikje ob prevzemu 
blaga voznik ne prejme ustreznih dokumentov (zadnji 
pogosti primeri v Italiji), zato je voznik tisti, ki mora 
vztrajati, da te dokumente prejme. Globe zaradi pomanj-
kljive dokumentacije so v vseh državah izredno visoke 
(od 5.000 EUR navzgor).
Pomembno pri prevozu odpadkov (v to skupino sodijo 
tudi: lubje in les, papirna in kartonska embalaža, opeka, 
steklo, papir in karton,….):
Prevoznik mora biti vpisan v evidenco prevoznikov od-
padkov pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). 
Izpolnjen obrazec – Vloga za pridobitev/spremembo po-
trdila o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov z dokazi-
lom o plačilu upravne takse v višini 9,00 EUR je potrebno 
poslati na naslov:
AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Vojkova 1B, 1000 LJUBLJA-
NA, tel: 01 47 84 000, fax: 01 47 84 052 ali 01 47 84 051, 
e-mail: gp.arso@gov.si ; kontaktna oseba g. Semenič.
Vlogi priložite fotokopijo licence (če opravljate komerci-
alne prevoze) ali fotokopije prometnih dovoljenj (če opra-
vljate prevoze za lastne potrebe).
V kolikor se upravna taksa plača na podračun Agencija RS 
za okolje, se znesek upravne takse - državne (namen plačila)  
nakaže na račun št. 0110-0100-0315-637, referenca: 11 
25518-7111002-35470016.
Dodatne registracije prevoznikov odpadkov (pomeni, da 
tuja država zahteva dodatno registracijo) so zahtevane še 
v: Italiji, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Nizozemskem.
Obvezna oznaka pri prevozu odpadkov: na sprednji in za-
dnji strani vozila (priklopa ali polpriklopa) mora biti na 
vidnem mestu nameščena bela opozorilna tabla (40 cm 
širine x 30 cm višine) z napisom »A« v črni barvi (višina in 
debelina črke: 20 cm, 2 cm). Vozila so lahko označena tudi 
s priklopno tablo enake velikosti.

Razvrščanje v razrede EURO
DARS je poslal obvestilo o razvrščanju v razrede EURO. 
»Vsa vozila emisijskega razreda EURO (V) EEV so bila 
do sedaj v cestninskem sistemu uvrščena v kategorijo 
EURO V. Zaradi zagotavljanja pravilnega zaračunavanja 
cestnine v skladu z novim cenikom, ki začne veljati s 
1. 1. 2017 in bo ta vozila uvrščal v kategorijo EURO VI, 
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obvešča o poenotenih obrazcih
Na podlagi bilančnih določb novele ZGD-1I, Slovenskih 
računovodskih standardov (2016) in Enotnega kontnega 
okvira je AJPES za leto 2016 za namen državne statistike 
in javne objave pripravil poenotene obrazce za predložitev 
podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslov-
nega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne 
podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne 
osebe zasebnega prava. V bilančnih shemah so posebnosti 
le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu.
V Excel datoteki Obrazci_LP2016.xlsx, ki je objavljena na 
spletni strani AJPES, sta obrazca podatki iz bilance sta-
nja in podatki iz izkaza poslovnega izida na prvih dveh 
listih (BS_za_VSE_poslov.subjekte, IPI_za_VSE_poslov.
subjekte). Za posamezno vrsto poslovnega subjekta se 
obrazca izpišeta z uporabo filtra v zeleno obarvani celici 
obeh poimenovanih listov. Filter je nastavljen na izpis po-
datkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega 
izida za gospodarsko družbo.
Poleg poenotenih obrazcev bilance stanja in izkaza po-
slovnega izida bodo posamezne vrste poslovnih subjektov 
morale predložiti še dodatne podatke. Vrsta poslovnega 
subjekta, na katerega se obveza nanaša, je razvidna iz ime-
na lista Excelove datoteke.
Na predlog uporabnikov bodo poslovni subjekti podatke 
predložili v evrih s centi, aplikacija LP za leto 2016 bo za vse 
vrste poslovnih subjektov imela vgrajene avtomatske seštev-
ke in bo na razpolago za vnos podatkov predvidoma od dru-
ge polovice januarja 2017 dalje na spletnih straneh AJPES.
Več informacij: http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Splosno

B2B poslovno srečanje  
v Kranjski Gori 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v času Mednaro-
dnega zimskega srečanja v Kranjski Gori organizirala tudi 
B2B srečanje obrtnikov in podjetnikov iz držav EU in 
JV Evrope, ki bo potekalo v petek, 3. februarja 2017. 
Srečanje bo namenjeno podjetjem, ki delujejo na podro-
čju kovinske industrije, strojegradnje, gradbeništva, 
obnovljivih virov energije, lesne industrije, plastične 
industrije, elektro industrije, logistike, IT tehnologi-
je, prehranske industrije in turizma.
Srečanje bomo organizirali v sodelovanju z domačimi in 
mednarodnimi partnerji ter Evropsko podjetniško mrežo 
EEN. Udeležba na B2B srečanju je za podjetja brezplačna. 
Več informacij se nahaja na spletni povezavi https://www.
b2match.eu/b2b-slovenia-wintergames2017, kjer podjetja 
opravijo tudi registracijo na b2b srečanje.

Vir objav na str. 12: OZS

morajo cestninski zavezanci upravljavcu cestninskih cest 
posredovati seznam vozil z registrskimi številkami, ki jih 
imajo registrirana za plačilo cestnine in so razreda EEV. 
Ta vozila bo DARS z uveljavitvijo novega cenika cestnine 
iz kategorije EURO V prenesel v kategorijo EURO VI. 
Samo na ta način bo upravljalec cestninskih cest lahko za-
gotovil zaračunavanje nižje cestnine. 
Kaj morate storiti? Pošljite seznam vaših vozil (ki ste jih 
že prijavili v sistem DARS in za njih plačujete cestnino kot 
EURO 5, so pa dejansko EURO 5-EEV) na ENEGA  
od naslednjih kontaktov: e-naslov: cuc@dars.si,  
fax: 01 518 8 305 ali po pošti: DARS d.d., Dunajska 7,  
1000 Ljubljana s pripisom »za CUC«

Sprememba cestnin
Kot ste že seznanjeni, bo DARS s 1. 1. 2017 zvišal ceno 
cestnine na AC omrežju v RS. Ministrstvo je na pobudo 
DARS že vložilo v vladno proceduro in sprejem potreb-
nih predpisov za oblikovanje novih cen. To pomeni, da bi 
DARS podražil cestnino, ne glede na nasprotovanje pre-
vozniških asociacij.
Sekcija za promet pri OZS in Združenje za promet pri 
GZS sta kljub temu skušali za prevoznike pridobiti na ta 
račun vsaj nekaj ugodnosti.

Kaj nam je uspelo:
- zamik podražitve cestnine za 1 leto,
- preprečiti izbris poplačniških popustov in znižanje 

predplačniških popustov, 
- preuvrstitev vozil ekološkega standarda EURO V,
- pridobitev omejene količine ABC tablic,
- odprta vsa parkirišča ob AC križu tekom celega leta,
- ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil iz 

AC/HC ter postavljena max. cena odvoza
- z uvedbo novega sistema cestninjenja (predvideno  

1. 1. 2018) naj bi se obračunal popust na podjetje

Kaj lahko še dosežemo
- opredelitev znižanja letne dajatve za EURO 6 za -40%
- opredelitev znižanja letne dajatve za EURO 5 za -30%
- način obračunavanja letne dajatve za uporabo vozil v 

cestnem prometu (prešlo se bo iz mesečnega obračuna 
v dnevni obračun),

- sprožitev postopkov spremembe Zakona o cestninje-
nju, ZDCOPMD – odprava oziroma znižanje glob, 

- ureditev uradne evidence vozil (MVRL), 
- proučitev možnosti izvajanja de minimis ukrepov/ 

spodbud,
- pisno zagotovilo s strani MF, da se ohranja davčne olaj-

šave.
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Vabimo vas na brezplačni seminar

»POMEN STANDARDOV  
ZA PODJETJA«,

ki bo v sredo, 25. 1. 2017, ob 9. uri
v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo, 

Šmartinska c. 152, Ljubljana,  
v predavalnici 2 v drugem nadstropju

Ali se vam je že zgodilo, da je bil proizvod, ki ste ga uvozili 
v Slovenijo, umaknjen s trga, ker ni bil v skladu s predpisa-
no tehnično zakonodajo in standardi?
Skladnost proizvoda s predpisi in standardi je ele-
ment kakovosti in pomeni varnost za uporabnika in 
proizvajalca. Za proizvajalca, ki sledi tem usmeri-
tvam, je to lahko tudi tržna priložnost.
Kako delovati, da bomo z zahtevami seznanjeni ter da 
jih bomo upoštevali in jih tudi najlažje izpolnili, hkrati pa 
imeli racionalno, uspešno in konkurenčno poslovanje?
Slovenski inštitut za standardizacijo je odgovoren za 
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje nacionalnega siste-
ma standardizacije ter dosledno upošteva pravila evropske 
in mednarodne standardizacije.
S tem izobraževanjem želimo udeležencem osvetliti po-
men standardov in predstaviti delo standardizacije, ki po-
teka tako na mednarodni in evropski ravni kot na regio-
nalni in nacionalni. Udeleženci se bodo seznanili tudi z 
drugim osnovnim znanjem na področju standardizacije in 
ga povezali z že znanimi informacijami s tega področja.
Poudarek pa bo na predstavitvi možnosti, ki jih za 
uspešno delovanje in izpolnjevanje zakonodajnih 
zahtev na slovenskem in tujih trgih nudi Kontaktna 
točka SIST s posredovanjem brezplačnih informacij.

Na seminarju bodo predstavljene naslednje vsebine:
– Vloga Slovenskega inštituta za standardizacijo kot 

nacionalnega organa za standarde
 (predstavili bomo vlogo in naloge SIST, njegovo organiziranost in 

tudi pravne podlage za delovanje, pojasnili bomo, kaj so standardi 
ter kako lahko vplivate na njihov nastanek in vsebino, ter podali 
informacije o jezikih in cenah standardov)

– Uporaba standardov za podporo rasti in konku-
renčnost ter vrste standardizacijskih dokumentov 
in njihova vloga

 (pojasnili bomo, kako poteka delo na področju standardizacije, 
kakšno vlogo imajo standardi za mikro, majhna in srednja pod-
jetja, predstavljene bodo vse vrste standardizacijskih dokumentov, 
metode priprave in označevanje ter možnost aktivnega sodelovanja 
in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih)

– Tehnični predpisi in standardi
 (pojasnili bomo razliko med tehničnim predpisom in standardom 

ter kdaj je standard treba uporabiti, opozorili bomo na upora-
bo neobveznih standardov v podporo zakonodaji in pomembnost 
vloge harmoniziranih standardov v podporo direktivam novega 
pristopa ter podali informacije o zahtevah CE-označevanja in 
ugotavljanja skladnosti)

– Kontaktna točka SIST
 (predstavili bomo pristojnosti Kontaktne točke SIST, informa-

cije o možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih 
pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za po-
samezno vrsto proizvoda, ali je po zakonodaji ustrezne države 
članice za posamezno vrsto proizvoda treba zahtevati predhodno 
odobritev ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja)

PROGRAM SEMINARJA
Ciljna skupina: vsi, katerim so namenjeni standardi

URA NASLOV PREDAVATELJ
9.00–9.10 Uvodni nagovor mag. Marjetka  

Strle Vidali,  
Direktorica SIST

9.10–9.40 Predstavitev in vloga 
Slovenskega inštituta 
za standardizacijo

mag. Jožica Škof   
Nikolič, Vodja služ-
be Kontaktna točka

9.40–10.00 Uporaba standardov 
za podporo rasti in 
konkurenčnost

Vesna Klofutar, 
Vodja službe  
Standardizacija

10.00–10.20 Vrste standardiza-
cijskih dokumentov, 
označevanje in njiho-
va vloga

Vesna Klofutar, 
Vodja službe  
Standardizacija

10.20–10.40 Odmor
10.40–11.10 Ko standard postane 

del tehničnega pred-
pisa in vloga harmo-
niziranih standardov

mag. Jožica Škof   
Nikolič,  
Vodja službe  
Kontaktna točka

11.10–11.40 Vloga Kontaktne toč-
ke SIST – brezplačne 
celovite informacije 
o zahtevah za vstop 
proizvodov na trg

Enisa Šmrković, 
Kontaktna točka 
SIST

11.40–12.00 Razprava (vprašanja 
in odgovori)

Ker je število udeležencev omejeno, prosimo, da nam 
svojo udeležbo sporočite po e-pošti: info@sist.si. 
Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01 478 3068. 
V primeru velikega zanimanja bomo seminar ponovili.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvez-
no zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškod-
be 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. Višina članarina je po sklepu skupščine 
10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne 
(podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino pla-
čate 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 po-
slovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
S 1. 1. 2016 velja nova višina prispevkov za ZZ za poškodbe pri delu in 
poklicno bolezen in je vezana na višino povprečne bruto plače v RS 
za oktober predhodnega leta (za oktober 2015 znaša 1.540,58 €). Od 
januarja 2016 do vključno decembra 2016 znaša prispevek za ZZ 0,53 
% od povprečne bruto plače za oktober 2015 oz. 0,53 % od 1.540,58 
€, kar znaša 8,17 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne 
bruto plače za oktober 2014 oz. 6,36 % od 385,15 €, kar znaša 24,50 
€. (za januar 2017 bo nova osnova za obračun prispevkov, upoštevana 
bo povprečna plača za oktober iz leta 2016)
Od 1. 4. 2016 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 
32,43 € (Ur. list RS, št. 21/2016). 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za december 2016:
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  32,43 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
 0,53 % od PP oktober 2015 – 1.540,58 € 8,17 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2015 – 385,15 € 24,50 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,67 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Za uživalce pokojnine, ki ste ohranili status s.p. velja, da prejemate lahko 
največ ¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa 
oz. za najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼ 
minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za december je izračun 
naslednji: 44 ur december: PIZ 53,04 €, ZZ 31,39 €, zaposlovanje in star-
ševsko varstvo 0,87 €, skupaj torej 85,30 € prispevkov. Lestvica za polno 
zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v decembru 2016:  
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2017 – lestvice veljajo od 
1.1.2017 oz. za vsa izplačila v letu 2017!!! 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2017 so fiksni zneski in se 
med letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je od-
visna od višine skupnega dohodka:
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja se upošteva naslednja lestvica:

če znaša mesečni bruto dohodek  
iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih

nad do
905,53 543,32

905,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,22

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

Posebne olajšave

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

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA 
V LETU 2017
V letu 2017 je sprememba lestvice v tem, da je dodan tretji razred in 
spremenjene stopnje davka v tretjem in četrtem davčnem razredu.

Nad Do € + % nad €
668,44 16 %

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

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2016 znaša 790,73 € 
(Ur. list RS, št. 6/2016) in je, glede na leto 2015, nespremenjena.
Definicija minimalne plače (uporablja se pri obračunih za plačilo dela 
opravljenega od 1. 1. 2016 dalje): 
Zakon določa, da je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno 
v polnem delovnem času. Iz tega izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi 
elementi plače, ki jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna 
plača delavca za določen mesec in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka 
za delo preko polnega delovnega časa, dodatka za nočno delo, dodatka za 
delo v nedeljo, dodatka za delo na praznik in dela prost dan po zakonu.
Zaposleni, ki za delo v polnem delovnem času v skladu s pogodbo o za-
poslitvi oziroma zakonom prejema minimalno plačo, mora v primeru, da 
opravlja delo preko polnega delovnega časa, poleg minimalne plače prejeti 
še plačilo in dodatek za delo preko polnega delovnega časa. 
V minimalno plačo se ne vštevajo prejemki, ki imajo naravo povračil stro-
škov v zvezi z delom, kot so npr. dnevnice, terenski dodatki, povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za prehrano med 
delom. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva regres za letni dopust.
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obra-
čunati od zneska, ki v letu 2016 ne more biti manjši od 52% zadnje 
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2016 do 29.2.2016 se upo-
rablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52% znaša 800,93 €), 
za izplačila po 1.3.2016 se uporablja povprečna plača za leto 2015, ki 
znaša 1.555,89 €, osnova za prispevke je 52% in znaša 809,06 €.
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70 % cene najcenejšega javnega prevoza, če 
se javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km 
razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delo-
dajalca oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo); 
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na 
dan. Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno 
višjega (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za 
prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi 
km ob uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgor-
nji znesek po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30 % 
cene bencina v EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede 
na ceno bencina višja, vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga 
določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva 
v davčno osnovo.
Regres za letni dopust v letu 2017: najmanj v višini minimalne plače 
(790,73 €) povečane za 1% znaša 798,64 €. Izplačan mora biti do 1. ju-
lija tekočega koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar najkasneje 
do 1. novembra, v primeru nelikvidnosti delodajalca. 
STOPNJE PRISPEVKOV:

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

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % 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): 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR

Zavezanec plača prispevke najpozneje do 20. 1. 2017;

Zavezanec obračun prispevkov odda preko sistema eDavki na predpisanem obrazcu najpozneje do 
16. 1. 2017

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar 
2016 prispevke od najmanj 70% povprečne plače 2014 (1.540,25 €; 70% je 
1.078,18 €), za obračun prispevkov od februarja 2016 dalje pa uporabljate 
najmanj 70% povprečne plače za leto 2015. Povprečna plača za leto 2015 je 
1.555,89, osnova za obračun v višini 70% te plače je 1.089,12 €.
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 265,20

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 146,49

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 4,36

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 416,05

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2016 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispevkov ter 
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 28%). 
Za obračun prispevkov za januar 2016 je minimalna osnova 56% povprečne 
plače iz leta 2014 (1.540,25 €; 56% je 862,54 €) za obračun prispevkov za ZZ 
pa 60% povprečne plače iz leta 2014 (1.540,25 €; 60% je 924,15 €). 
Od februarja 2016 dalje je minimalna osnova 56% povprečne plače iz leta 
2015 (1.555,89 €; 56% je 871,30 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60% 
povprečne plače za leto 2015 (1.555,89 €; 60% je 933,53 €).
Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavil v naprej iz-
polnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil 
zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v me-
secu za pretekli mesec.
Če podatki v POPSV, ki ga bo pripravil davčni organ, ne bodo pravil-
ni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ne bo 
odložil, bo moral zavezanec sam predložiti OPSVZ obrazec najpoz-
neje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Zavezanec bo moral sam 

v OPSVZ obrazcu posredovati tudi morebitne spremembe osnov, ki 
so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniška, starševski do-
pust…) ali če se bo odločil za spremembo zavarovalne osnove.
VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje) 

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi 
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za 
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, 
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika  
19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino 
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 
210. Plačilni nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik 
po pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek ne-
plačane 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 opravl-
jate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine 
dodatne informacije pokličite svojo OOZ.
Prispevke lahko po novem plačate s 5-dnevnim zamikom (velja za vsa pla-
čila od 1.1.2017 dalje – tudi za prispevke za december), kar pomeni, da 
prispevke za december lahko plačate najpozneje 20. januarja, obračun pa 
morate še vedno oddajati do 15. v mesecu za pretekli mesec, za december 
do 16. januarja
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56 % PP** 3,5 PP***

871,30 5.445,62

933,53

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 135,05 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 77,11 481,94

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 212,16 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 59,37 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 61,24 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,95 28,86

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,74 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,22 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,52 3,27

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,74 10,89

Skupaj drugi prisp. 3,48 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 341,20 2.080,23

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % 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): 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR

Zavezanec plača prispevke najpozneje do 20. 1.  2017;

Zavezanec obračun prispevkov odda preko sistema eDavki na predpisanem obrazcu najpozneje do 16. 1. 2017

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - DECEMBER 2016

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR*
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Povzetek 19. razpisa za mojstrske izpite

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih  
(Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive: 

avtokleparski mojster • avtokleparska mojstrica
mojster avtomehanik • mojstrica avtomehaničarka

frizerski mojster • frizerska mojstrica
mojster kozmetične nege • mojstrica kozmetične nege

mojster elektronik • mojstrica elektroničarka
mojster strojne mehanike • mojstrica strojne mehanike

mojster šivilja-krojač • mojstrica šivilja-krojač
mizarski mojster • mizarska mojstrica
tesarski mojster • tesarska mojstrica
zidarski mojster • zidarska mojstrica

mesarski mojster • mesarska mojstrica
mojster izdelovalec krznenih oblačil • mojstrica izdelovalka krznenih oblačil

mojster avtoelektrikar • mojstrica avtoelektričarka
mojster toplotne obdelave kovin • mojstrica toplotne obdelave kovin

mojster oblikovalec kovin • mojstrica oblikovalka kovin
orodjarski mojster • orodjarska mojstrica
čevljarski mojster • čevljarska mojstrica

mojster preoblikovalec kovin • mojstrica preoblikovalka kovin
mojster vzdrževanja tekstilij • mojstrica vzdrževanja tekstilij

mojster splošne elektromehanike • mojstrica splošne elektromehanike
mojster stavbni steklar • mojstrica stavbna steklarka

pekovski mojster • pekovska mojstrica
dimnikarski mojster • dimnikarska mojstrica

mojster strojnih instalacij • mojstrica strojnih instalacij
urarski mojster • urarska mojstrica

mojster biromehanik • mojstrica biromehaničarka
slaščičarski mojster • slaščičarska mojstrica

mojster tapetnik in dekorater • mojstrica tapetničarka in dekoraterka
elektroinštalaterski mojster • elektroinštalaterska mojstrica

mojster telekomunikacij • mojstrica telekomunikacij
slikopleskarski mojster • slikopleskarska mojstrica

fotografski mojster • fotografska mojstrica
mojster klepar-krovec • mojstrica kleparka-krovka

zlatarski mojster • zlatarska mojstrica
kamnoseški mojster • kamnoseška mojstrica
avtoličarski mojster • avtoličarska mojstrica

pečarski mojster • pečarska mojstrica
mojster polagalec keramičnih oblog • mojstrica polagalka keramičnih oblog

cvetličarski mojster • cvetličarska mojstrica
vrtnarski mojster • vrtnarska mojstrica
kuharski mojster • kuharska mojstrica

mojster strežbe • mojstrica strežbe
čebelarski mojster • čebelarska mojstrica

Razpisni rok začne teči 9. januarja 2017 in traja do 31. 
decembra 2017.
Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kan-
didati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in 
ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, 
ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na http://www.
ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/
Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx

Prijavnina
Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravlja-
nje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje 
mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun 
stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpol-
njevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za 
vsak naziv objavljen na spletni strani OZS ter na vseh ob-
močnih obrtno-podjetniških zbornicah. 
Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obr-
tno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, 
telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si.


