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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: Na gregorjevem semnju v Logatcu se je tudi letos  

zbralo veliko ljudi
 Foto: P. Sark

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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Pomlad
Pa smo jo dočakali. Pomlad. Za zdaj še 
suho, s prav poletnimi temperaturami 
podnevi, zjutraj pa z belo kopreno na 
poljih. Ja, na Javornikih še leži sneg. 
Bilance so za nami. Računovodje bodo 
na kratko predahnili, AJPES bo objavil 
prve preglednice lanskega poslovanja 
gospodarstva. Pričakujejo se boljši od 
tistih izpred leta dni. 
Na Logaškem se je v lepem, a hladnem 
vremenu odvilo letošnje gregorjevo se-
manje dogajanje. Semenje in z njim še 
mnoge stvari za pod in za na zob, pa 
metle, kebli in keblice, premnoge cunji-
ce, copati in sveče. Pisan kulturni pro-
gram na trgu pred cerkvijo s pevci, fol-
kloristi, mažoretkami. Številčen obisk. 
Tudi tam, koder se je na zunaj pokazala 
logaška OOZ. Navznoter pa dejavnosti 
sledijo druga drugi. Marec je bil bogato 
dejaven, takšen se napoveduje tudi april. 
Na Postojnskem burja in veter bistri-
ta poslovno klimo. Kdaj pa kdaj tudi z 
nenavadnimi pihljaji, kakršen je pona-
gajal udeležencem šoferskega usposa-
bljanja, koder se je preverjala avtentič-
nost udeležbe. Ni vseeno, če si tam, ali 
zgolj daješ vtis, da si tam bil.
Vrhničanom se obetajo brezplačni uvo-
dni računalniški seminarji, avtoserviser-
jem tečaji in izpiti za vgradnjo in vzdrže-
vanje klimatskih naprav, pa predstavitev 
veščin za upravljanje s časom…Čas, ki 
ga večini primanjkuje. Pa ne gre za količi-
no, pač pa za smotrno izrabo. Umetnost, 
kako si ga razporediti, da bo c njem pro-
stor za vse, za kar ga res potrebujemo.
Sredi aprila se bo zgodil tudi največji 
krščanski praznik, velika noč. Kristjani 
se nanj navznoter pripravljajo z odre-
kanjem, poglobljenimi pogovori z Bo-
gom, navzven pa z dobrimi deli. Pre-
mnogi naši bližnji so, žal, odmaknjeni, 
v velikih stiskah in s temnimi obeti zro 
v jutrišnji dan. Naj tudi njim zasije sve-
tloba brezmejnega upanja vstajenjske-
ga jutra in naj svet vsem postane prija-
znejši in dobrih želja poln. Izpolnjenih 
stvarnih želja, ne fantazije.
Vsem bralcem voščim veselo veliko noč.

Urednik

Moj spletni priročnik
Bodite informirani in se pridružite več kot 50.000 zadovoljnim prejemnikom 
e-priročnika, ki ga MGRT brezplačno zagotavlja mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem
Tedensko vam v elektronski nabiralnik prinaša informacije o:
• javnih razpisih in virih financiranja,
• novostih v zakonih in predpisih,
• borzi ponudb in povpraševanj
• podjetniških usposabljanjih, seminarjih, delavnicah...,
• novih programih, projektih, storitvah in idejah, namenjenih razvoju in  

internacioanalizaciji malih in srednjih podjetij.
Prijave na: https://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/e-publikacije/
moj-spletni-prirocnik

Pazite, kaj podpisujete
Ponovno opozarjamo na prevare v smislu izpolnjevanja raznovrstnih obraz-
cev, na podlagi katerih naj bi vaše podjetje vpisali v poslovni register ipd. 
Bodite pazljivi, kajti ponudbe so na prvi pogled videti kot brezplačne, kar pa 
v resnici ne drži (ponovno znani primeri: 770 EUR, 980 EUR…). 
Več si lahko preberete tudi v članku : http://www.ozs.si/TabId/278/De-
fault.aspx?ArticleId=4477.

Najava
Letošnji, 15. Forum obrti in podjetništva bo v petek, 2. junija 2017, ob  
11. uri v GH Bernardin v Portorožu. 

Obrazec M-4
Vsi, ki zaposlujete delavce, morate do 30. aprila na Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije posredovati obrazec M-4 (podatki o plačah 
oz. osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih za 
leto 2016) v elektronski obliki. Za elektronsko oddajo obrazca mora dajalec 
podatkov imeti kvalificirano digitalno potrdilo, ki se uporablja pri elektron-
skem izmenjavanju podatkov za identifikacijo dajalca podatkov. 
Navodila si lahko preberete na spletni strani http://www.zpiz.si/src/m4na-
vodila/. Aplikacija preko katere se posredujejo podatki na obrazcu M-4, je 
dostopna prek internetne strani Zavoda www.zpiz.si oziroma neposredno na 
spletnem naslovu https://m4.zpiz.si/m4

Vesele velikonocne praznike!

^
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Znanje za podjetniški uspeh:  
finance v podjetništvu
Gospodarski strateški svet Občine Logatec v sodelovanju 
z OOZ Logatec vabi podjetnike in druge na seminar Fi-
nanciranje investicij in premoženje (sredstva) podje-
tja, ki bo 12. aprila 2017 ob 16.00 na OOZ Logatec.
Iz vsebine: spoznali boste načine financiranja podjetja ter 
njihove prednosti in slabosti, dobili informacije o optimal-
ni dolgoročni zadolženosti podjetja ter kapitalski ustre-
znosti in investicijski sposobnosti. Pogledali bomo vpliv 
posameznih konkretnih poslovnih odločitev (npr. inve-
sticije) na proste denarne tokove, davke in druge vidike 
poslovanja podjetij (s primeri iz prakse). Podali nasvete o 
upravljanju s kratkoročnimi sredstvi podjetja (zaloge, ter-
jatve do kupcev, denarna sredstva, kratkoročne finančne 
naložbe) ter vpliv na obratni kapital podjetja. Izboljšanje 
upravljanja s terjatvami do kupcev podjetja ter poslovanja 
in »dinamične« vrednosti podjetja.
Seminar bo vodil doc. dr. 
Boštjan Aver, direktor Ko-
munalnega podjetja Logatec, 
z dolgoletnimi izkušnjami 
na področju bančništva, za-
varovalništva, podjetništva, 
obvladovanja finančnih tve-
ganj, vrednotenja podjetij 
in ocenjevanja investicij, fi-
nančnega nadzora izvajanja 
projektov. Zasedal je številne 
pomembne funkcije v podje-
tjih, kot so Vzajemna, Banka Koper, Juteks, Kapitalska 
družba ... Dr. Aver je avtor znanstvenih in strokovnih 
člankov s področja financ, računovodstva, kontrolinga in 
projektnega managementa. Predava na številnih fakulte-
tah v Sloveniji in tujini.
Seminar je namenjen samostojnim podjetnikom, direk-
torjem podjetij in javnih ustanov, vodjem računovodskih 
in finančnih služb, računovodskim servisom, računovod-
jem, finančnikom ...
Obvezne predhodne prijave do 7. 4. 2017:  
info@ooz-logatec.si, 051 651 538 (OOZ Logatec).
Brez kotizacije za podjetnike/podjetja s sedežem v 
Logatcu ter občane Logatca! Člani drugih OOZ/OZS 
pa plačajo 49,90 evrov.

Podjetniki: Ekskurzija v Celovec
Za slovenska podjetja je internacionalizacija skoraj neiz-
ogibna, ker je za večino podjetij naš trg premajhen, da bi 
delovanje in poslovanje lahko bilo optimalno. Zato OOZ 
Logatec vabi podjetnike in drugo zainteresirano javnost 
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na enodnevno podjetniško ekskurzijo v Celovec (Av-
strijo). Predviden datum je 20. april 2017.
Obiskali bomo Slovensko gospodarsko zvezo v Celov-
cu, kjer nam bodo predstavili aktualne razmere na avstrij-
skem trgu in kjer bomo spoznali primere dobrih praks 
podporne ustanove, ki je namenjena slovenskim podjetni-
kom. Gostitelji nam bodo iz prve roke predstavili aktualne 
pogoje poslovanja in čezmejnega opravljanja storitev (za-
konodajne novosti) ter informacije o napotitvi delavcev v 
tujino ter o ustanavaljanju podjetja/izpostave v Avstriji. 
Spoznali bomo zgledne primere slovensko-avstrijskega 
poslovnega sodelovanja, dobili kontakte zastopnikov, po-
srednikov in agentov, se dogovorili za mednarodno sreča-
nje B2B in obisk delegacije tudi v Logatcu ter dorekli sku-
pne sejemske nastope. Sprejeli nas bodo tudi na Občini 
Železna Kapla-Bela, ki jo vodi edini slovenski župan na 
avstrijskem Koroškem, Franz Josef  Smrtnik.
Več informacij bo objavljenih na ooz-logatec.si, dobite pa 
jih tudi na: info@ooz-logatec.si, 051 651 538 (OOZ Lo-
gatec). 

Avtoserviserji: klimatske naprave
OOZ Vrhnika načrtuje v maju organizirati teoretično 
usposabljanje in izpit za vzdrževalce in serviserje klimat-
skih naprav v motornih vozilih. Usposabljanje je zakon-
sko predpisano od leta 2011 dalje.
Serviserji so se dolžni strokovno usposobiti za opravlja-
nje svoje dejavnosti, poznati morajo veljavne predpise in 
standarde, imeti znanja in veščine s področja preprečeva-
nja emisij ter zajemanja ozonu škodljivih snovi ter varnega 
ravnanja z opremo. Vsi serviserji in vzdrževalci klimatskih 
naprav v vozilih morajo opraviti osemurno teoretično in 
praktično usposabljanje ter izpit. Teoretični del izpita bo 
v prostorih OOZ Vrhnika, praktični pa v delavnici Hitri 
servis Caserman na Vrhniki.
Več informacij o usposabljanju lahko preberete na ooz-
-vrhnika.si ali pa pokličete na OOZ Logatec ter oddate 
informativno predprijavo. Logaškim članom bo kotizacijo 
delno sofinancirala OOZ Logatec. 

doc. dr. Boštjan Aver
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Pripravlja Dejan Šraml
Tečaj in izpit iz prve pomoči 
Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu delodajalce zavezuje 
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 
delovnem mestu. Pri izvajanju del, kjer iz ocene tve-
ganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod, zakon 
delodajalcu nalaga, da zagotovi za nudenje prve pomoči 
usposobljeno osebo na vsakih 20 delavcev. 
Na OOZ Logatec organiziramo usposabljanje delav-
cev za prvo pomoč, ki vsebuje zakonsko predpisano 
teoretično in praktično usposabljanje ter pisni izpit. 
Usposabljanje bo v torek, 11. aprila 2017, od 8.00 do 
15.00 na OOZ Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec. 
Kotizacija za člane OZS: 78,75 evrov (z DDV). Rok 
prijave: 4. april. Število mest je omejeno. Vsem prija-
vljenim bomo sporočili podatke za nakazilo kotizacije, ki 
jo boste poravnali na TRR Rdečega križa Slovenije.
Obvezna je predhodna prijava prek prijavnice na naslovu 
http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica?id=
a0Nb00000117abaEAA
Udeleženci prejmejo uradno potrdilo o opravljenem tečaju prve pomo-
či in poravnanem plačilu. Veljavnost potrdila o opravljenem tečaju 
prve pomoči za zaposlene traja pet (5) let. Po preteku petih let so za-
posleni svoje znanje dolžni obnoviti, s ponovnim opravljanjem tečaja.

Z gregorjevim vstopili v pomlad
Tradicionalni gregorjev semenj se je drugo marčevsko so-
boto razvil po ulicah Logatca. Obeležujemo ga že celo 
stoletje in s številnimi prireditvami na Logaškem ohranja-
mo tradicijo in ljudsko izročilo. Tudi letos je OOZ Loga-
tec med 161 razstavljavci predstavljala logaške obrtnike in 
podjetnike. Precej članov nas je tudi obiskalo ali se nepo-
sredno predstavilo tisočerim obiskovalcem. 
Zbornico sta na stojnici pred cerkvijo svetega Nikolaja 
predstavljala direktor mag. Dejan Šraml in dijakinja na 
praksi Nina Oblak. Poleg logaških obrtnikov ter njihovih 
storitev sta izpostavila zbornične aktivnosti in produkte, 
kot so prenovljeni portal MojObrtnik.com, svetovalni 
center OZS, točko VEM, seminarje, zastopanje malega 
gospodarstva, ugodnosti Mozaika podjetnih itn. 
Soorganizatorja semnja, Občina Logatec in Komunalno 
podjetje Logatec, sta vnovič poskrbela za bogat spremlje-
valni program, kjer so se predstavila domača kulturna in 
turistična društva, med njimi tudi (naš) hišni pevski zbor 
OMePZ »Notranjska«.

Logaški paviljon na gregorjevem semnju Foto: arhiv OOZ Logatec

Informatizacija:  
za lažje in boljše rešitve 
OOZ Logatec vabi logaške podjetnike in drugo zaintere-
sirano javnost na niz strokovnih delavnic na temo in-
formatizacije poslovanja, ki jih pripravlja v sodelovanju 
s podjetjem Prolog. Predstavljene bodo uporabne reši-
tve na internetu, sodoben sistem za vodenje evidence 
prisotnosti na delovnem mestu ter orodje za urejanje 
spletnih strani.
Delavnice bodo v maju 2017. Več informacij bo obja-
vljenih na ooz-logatec.si, dobite pa jih tudi na: info@ooz-
-logatec.si, 051 651 538 (OOZ Logatec).

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Izobraževanje v sosednjih OOZ
Tečaj in izpit prve pomoči za delovne organizaci-
je - usposabljanje bo v torek, 11. aprila 2017, od 8.00 
do 15.00 na OOZ Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec. 
Tečaj vsebuje zakonsko predpisano teoretično in prak-
tično usposabljanje ter pisni izpit. Izvajalec je Rdeči križ 
Slovenije. 
Kotizacija za člane OZS: 78,75 evrov (z DDV). 
Rok prijave: 4. april 2017. Število mest je omejeno. 

Več si preberite na str. 5.

Seminar: Financiranje investicij in premoženje pod-
jetja – seminar bo v sredo, 12. april 2017 ob 16.00 na 
OOZ Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec. Na seminarju 
se boste seznanili z osnovnimi znanji in orodji ter reši-
tvami na področju poslovnih financ: način financiranja 
podjetja ter njihove prednosti in slabosti, optimalna dol-
goročna zadolženost podjetja, upravljanje s kratkoročni-
mi sredstvi podjetja, … 
Kotizacija za člane OZS: 49,90 evrov (z DDV).

Več si preberite na str. 5.

Usposabljanje avtoserviserjev klimatskih naprav – 
OOZ Vrhnika v sodelovanju s Šolskim centrom Celje 
v maju 2017 načrtuje organizacijo teoretičnega usposa-
bljanja in izpita za vzdrževalce in serviserje klimatskih 
naprav v motornih vozilih. Udeleženci so lahko člani, pri 
članih zaposleni delavci ali zunanji udeleženci. Usposa-
bljanje je zakonsko predpisano od 1.1.2011 dalje.
Da bo usposabljanje izvedeno, mora biti najmanj 15 pri-
javljenih kandidatov. Prijavite se lahko na OOZ Vrhnika 
ali na svoji OOZ do 28. aprila 2017.
O točnem datumu teoretičnega in praktičnega usposa-
bljanja ter izpita, boste prijavljeni naknadno obveščeni. 

Več si preberite na str. 8.

Organizacija časa – ob zadostnem številu prijav bodo 
v sredo, 19. aprila od 16. do 20. ure na OOZ Vrhnika 
organizirali 4-urni seminar oz. delavnico, na kateri vas 
bo predavatelj Vladimir Pirc seznanil s pomembnostjo 
organizacije časa, organizacijo delovnega dne, vrstnega 
reda del, pomembnosti nalog in razvrstitvi organizacije 
dela po posameznih delavcih.
Cena za člane iz drugih OOZ je 60 €, za zunanje udele-
žence pa 75 € (cena je končna).
Prijave pričakujejo na OOZ Vrhnika do 14. aprila, de-
lavnica bo izvedena ob prijavi najmanj 10 udeležencev. 

Več si preberite na str. 9.

Frizerke so se izobraževale
Na sončno soboto v marcu smo se frizerke OOZ Postojna 
odzvale vabilu OOZ Ajdovščina in se udeležile seminarja 
LOOK AND LEARN s Tomažem Turkom in Matjažem 
Okornom. Predstavila sta nam njihovo novo kolekcijo 
CMYK ter 3 barvanja in 3 striženja. Dala sta nama nekaj 
idej in zagon za pomlad in poletje. 

Tomaž Turk z modelom in pomočnico, našo članico Miro Pozderec

Matjaž Okorn (levo) in Tomaž Turk (desno) z modeli

Udeleženke seminarja 
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Pripravlja Irena Dolgan
Usposabljanje voznikov  
za 2017
V soboto, 18. marca je bilo v Postojni usposabljanje voz-
nikov. Usposabljanja se je udeležilo sto voznikov. 
Tiste, ki ste usposabljanje v Postojni zamudili obvešča-
mo, da bo usposabljanje za leto 2017 tudi:
- v soboto, 8. aprila 2017 ob 7.00, Gasilni dom Cerkni-

ca, Notranjska cesta 42b, Cerknica
 Za prijavo pokličite na OOZ Cerknica Silvo Šivec, 

GSM: 051 642 540, tel.: 01 709 62 90, ali pišite na  
e-pošto: silva.sivec@ozs.si;

- v soboto, 6. maja 2017 ob 7.00, na OOZ Vrhnika, 
Tržaška cesta 8a, Vrhnika

 Za prijavo pokličite na OOZ Vrhnika Adelo Cankar, 
GSM: 051 619 215, tel.: 01 755 77 40, ali pišite na  
e-pošto: adela.cankar@ozs.si. 

Zaradi poostrenega nadzora bodite točni in imejte  
s seboj osebni dokument.

Podpora in znanje podjetnikom
Vse pogosteje slišimo o pomembnosti podjetništva za 
razvoj lokalnega gospodarstva, vedno več pa je tudi pro-
gramov, ki zainteresiranim nudijo informacije in sveto-
vanja pri razvoju njihovih podjetniških idej. Prav zaradi 
vse večjega povpraševanja na RRA Zeleni kras v Pivki že 
nekaj časa krepijo storitve kot so podjetniško svetovanje, 
priprava vlog na razpise, poslovnih načrtov in podobnih 
dokumentov, poleg tega pa podjetnikom nudijo tudi vklju-
čitev v štipendijsko shemo, podeljujejo garancijske sheme 
in izvajajo delavnice za podjetnike. 
Med podjetniki, ki se obrnejo na svetovalce na RRA je naj-
več takšnih, ki iščejo pomoč pri iskanju finančnih virov, v 
vedno večji meri pa tudi pomoč pri načrtovanju promoci-
je lastnih izdelkov, organiziranju svojega delovanja ali celo 
načrtovanju svoje razvojne dejavnosti. Zaposleni na RRA 
imajo zelo različna znanja in so specializirani na različnih 
področjih dela: podeželje, turizem, podjetništvo, razvoj 
človeških virov, okoljevarstvene tematike in še kaj. Zato 
tudi lahko nudijo specializiran pristop k strankam. Kot 
pojasnjuje ena izmed njihovih svetovalk: »S podjetnikom 
najprej opravimo uvodni razgovor, ki je brezplačen za vse 
podjetnike v Primorsko-notranjski regiji. V približno eni 
uri skušamo ugotoviti, kaj podjetnik pravzaprav potrebuje 
in kako mu lahko pri tem pomagamo. Ker je vsak od nas 
specializiran za določena področja dela, običajno to lahko 
storimo na RRA. Če pa ugotovimo, da nečesa ne vemo ali 
ne znamo, pa gotovo vemo, kje lahko pomoč poiščemo. 
In to za naše svetovance tudi redno počnemo«. 
V decembru 2016 so na RRA Zeleni kras začeli izvajati 
tudi podjetniške delavnice o osnovnih podjetniških tema-
tikah kot so razvoj poslovne ideje, osnove financ in trže-
nja. Delavnice so izvedli v Pivki, Ilirski Bistrici in Cerknici 
in vse delavnice so bile izjemno dobro obiskane. »Prav 
vse delavnice, ki sem se jih udeležila so absolutno presegle 
moja pričakovanja. Izvajalci izredno dobro usmerjajo raz-
mišljanje podjetnika, ne samo o zapletenih temah, ampak 
tudi o osnovnih vprašanjih, ki jih pogosto preskočimo. 
Npr. v resnici se nikoli nisem vprašala, kdo je zares moj 
kupec, pa čeprav je to tisto, kar najbolj vpliva na moje 
poslovne odločitve,« pojasnjuje udeleženka ene izmed za-
dnjih delavnic, na temo, kako do kupcev. Ostali udeleženci 
pa med prednosti delavnic uvrščajo tudi preprost, a zelo 
razumljiv in sistematičen prikaz najrazličnejših tem, pred-
vsem pa tudi možnost, da so delavnice podkrepljene tudi 
z individualnim svetovanjem podjetnikom.
Na RRA pa na vse to pravijo: »Pri oblikovanju naših sto-
ritev zelo pozorno spremljamo, kaj podjetniki pravzaprav 
potrebujejo. Če zaznamo, da jih neka tematika še posebej 
zanima, lahko pripravimo dodatne aktivnosti, nove delav-
nice ali pa okrepimo individualno svetovanje.« Zato še po-
sebej vabijo vse tiste, ki iščejo nova znanja in priložnosti 

za razvoj svojih poslovnih idej, izdelkov ali storitev, da se 
oglasijo na RRA Zeleni kras, bodisi osebno ali pa prek 
elektronske pošte. Najdete jih na naslednjih kontaktih: 
RRA Zeleni kras, Prečna ulica, 6257 Pivka 05 721 22 33 ali  
05 721 22 48 info@rra-zk.si, lahko pa jim sledite tudi prek 
njihovih spletnih strani: www.rra-zk.si, www.cir.si in www.
zelenikras.si ali pa prek FB profila: https://www.facebo-
ok.com/rrazelenikras/?ref=aymt_homepage_panel

PREVOZI 
MATJAŽ VRČON s.p. 

Reška cesta 9, 6258 Prestranek

Tel.: 041 959 037
E-mail: matjaz.vrcon@gmail.com

  ugodni prevozi po Sloveniji in tujini
 prevozi od vrat do vrat
 prevozi na letališča, luke, železniške  

in avtobusne postaje, izlete in zabave
 uro odhoda in prihoda določite sami
 izvajamo tudi  

paketne prevoze
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KODA 95 za prevoznike – 6. maj 2017
Redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov/bla-
ga v cestnem prometu po predpisanem programu za leto 
2017 bo na OOZ Vrhnika v soboto, 6. maja 2017 z začet-
kom ob 7. uri zjutraj. 
Vnaprejšnja prijava je obvezna: 051 619 215, 01 755 77 40 
ali po e-pošti – pokličite za prijavnico.

Iz vsebine usposabljanja:
Zdravje pri delu in varovanje okolja
• ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobno-

sti
• načela zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkohola, 

drog ali drugih snovi, ki lahko vplivajo na obnašanje 
voznika

• psihofizično stanje voznika in njegovo ravnanje v neu-
godnem psihičnem ali psihofizičnem stanju

• simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in stresa
• vožnja motornega vozila in stres
• shema stresne situacije
• faze stresa (faza alarma, faza odpora, faza izčrpanosti)
• načini tehnike in metode sproščanja za voznike
• zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotaplje-

nja ilegalnih priseljencev; posledice za voznike in pre-
ventivni ukrepi

• seznanitev z osnovnimi zahtevami varovanja okolja 
v cestnem prometu iz vidika emisije hrupa, vibracij, 
vsebnosti in emisije škodljivih snovi v zrak, sevanj ter 
energijske varčnosti oz. učinkovitosti

Socialna zakonodaja – pravila glede časa vožnje, po-
čitkov, odmorov in uporaba tahografa
Uporaba tahografa:
• analogni tahograf
• uvedba digitalnih tahografov
• sestava digitalnega tahografa
• zapisovanje digitalnega tahografa
• uporaba pametnih kartic
• obveznost prisotnosti dokumentacije v vozilu (kartice, 

tahografski vložki, izpisi iz digitalnega tahografa)
• praktična uporaba tahografa (vstavljanje kartice, različ-

ne nastavitve ob različnih dogodkih in aktivnostih
• prepisovanje podatkov iz tahografa oziroma iz vozni-

kove kartice

Pravila vožnje, odmorov in počitkov:
• vožnja
• počitek
• čas razpoložljivosti
• čas pripravljenosti
• vožnja, odmori, dnevni počitki, tedenski počitki

• sankcije na območju Republike Slovenije
Kotizacija 7-urnega usposabljanja je za člane 34,20 €, za 
nečlane pa 40,00 € (DDV v ceni). 

Usposabljanje serviserjev  
klima naprav – maj 2017
OOZ Vrhnika, v sodelovanju s Šolskim centrom Celje, 
načrtuje v maju organizirati teoretično usposabljanje in iz-
pit za vzdrževalce in serviserje klimatskih naprav v motor-
nih vozilih. Udeleženci so lahko člani, pri članih zaposleni 
delavci ali zunanji udeleženci. 
Usposabljanje je zakonsko predpisano od 1.1.2011 dalje. 
Serviserji so se dolžni strokovno usposobiti za opravljanje 
svoje dejavnosti, poznati je potrebno veljavne predpise in 
standarde, imeti znanja in veščine s področja preprečeva-
nja emisij ter zajemanja ozonu škodljivih snovi ter varnega 
ravnanja z opremo. Vsi serviserji in vzdrževalci klimatskih 
naprav v vozilih, morajo opraviti osem-urno teoretično in 
praktično usposabljanje in izpit.
Teoretični del izpita se bo odvijal v prostorih OOZ Vrh-
nika, Tržaška cesta 8a, praktični pa v delavnici Hitri servis 
Caserman, Peter Caserman s.p., Pod Hruševco 14, Vrhnika. 

Možnosti: 
1. prva pridobitev spričevala, usposabljanje traja 8 ur  

(5 + 3). Udeleženci po usposabljanju pridobijo potrdilo 
za pristop k izpitu. Spričevalo je trajne narave. Cena je 
371,60 €.

 Pogoji za pristop k izpitu: Starost najmanj 18 let in 
- dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih 

del opreme iz te uredbe, 
- končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnič-

ne smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju 
vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali 

- končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih 
smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju 
vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana 
najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 
12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrže-
valnih del opreme iz te uredbe 

2. podaljšanje veljavnega spričevala, udeležba na 3 ur-
nem usposabljanju in opravljen izpit, spričevalo, ki se 
pridobi, je trajno. Cena je 87,60 €.

 Pogoji za pristop k izpitu:  
Kandidat ima veljavno spričevalo.

3. ponovna pridobitev spričevala, če je to že poteklo; 
udeležba na usposabljanju, ki traja 3 ure ni obvezna, 
obvezno je opraviti izpit. Cena je 152 € (samo izpit) ali 
188,60 € (usposabljanje + izpit).
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – 14. april 2017
Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo 
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega 
varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 14. 
aprila 2017, 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 zapo-
slene delavce 25 €, za nečlane 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.
Usposabljanje in izpit bomo ponovno organizirali v 
maju.

Opozorilo: M-4
Ne pozabite na ZPIZ posredovati obrazca M-4 s podat-
ki za leto 2016. Z obrazcem M-4 posredujete podatke 
o plačah in nadomestilih plače, o zavarovalnih osnovah 
ter o vplačanih prispevkih in obdobju zavarovanja, ki so 
potrebni za izračun pokojninske osnove. 
Za samostojne podjetnike, ki ste vključeni v obvezno 
zavarovanje, bo podatke posredoval FURS kot zakoniti 
dajalec podatkov, za vaše zaposlene morate podatke po-
sredovati sami ali za to pooblastiti računovodski servis.
Podatki za leto 2016 se posredujejo na enak način kot 
pretekla leta - po spletni aplikaciji. 

 Pogoji za pristop k izpitu:
 Starost najmanj 18 let in 

- dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih 
del opreme iz te uredbe, 

- končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnič-
ne smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju 
vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali 

- končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih 
smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju 
vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana naj-
manj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 
mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih 
del opreme iz te uredbe. 

Da bo usposabljanje izvedeno, mora biti najmanj 15 
prijavljenih kandidatov. Prijavite se lahko na OOZ Vrh-
nika ali na svoji OOZ do 28. aprila 2017.
O točnem datumu teoretičnega in praktičnega usposablja-
nja ter izpita, boste prijavljeni naknadno obveščeni. 

Računalniške delavnice 
– od 22. maja 2017 dalje
Če ugotavljate, da imate premalo računalniškega znanja za 
nemoteno delo in komunikacijo, ste starejši od 45 let in 
imate srednjo izobrazbo ali manj (ni nujno, je zaželeno), se 
lahko vključite v brezplačne delavnice, ki jih bo podje-
tje Agora v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport ter EU, Socialnim skladom in OOZ Vrh-
nika izvajalo v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a. 
Na delavnici boste spoznali aplikacije za pripravo besedil, 
preglednic, shranjevanje in upravljanje podatkov, delo s 
spletom, elektronsko pošto. Spoznali boste, da vam raču-
nalniška tehnologija lahko pomaga pri vašem konkretnem 
delu, lažje boste komunicirali s strankami ali celo lažje ob-
držali zaposlitev. 
Delavnica obsega 50 šolskih ur, računalniško predznanje 
za udeležbo ni potrebno. 
Izvajala se bo v času od 16. – 20. ure ali 8. – 13. ure – od-
visno od želje prijavljenih. Delavnica se začne 22. maja in 
traja do 2. junija ali 6. junija, odvisno, kako se boste udele-
ženci s predavateljem dogovorili za razpored ur.
Vsebine: Orodje za spletno poslovanje: elektronska po-
šta Gmail, spletne shrambe, Googlovi dokumenti in pre-
glednice, Skype, facebook.
Digitalno kompetentni: Windows, Raziskovalec, Word, 
Excel, Internet in elektronska pošta.
Za podrobnejši opis posameznih vsebin se pozanimajte na 
zbornici. Pokličite in se prijavite.
Zakaj bi vam računalniška tehnologija bila breme, naj vam 
bo v veselje.

ORGANIZACIJA ČASA 
– 19. april 2017
Vabimo vas k prijavi na 4-urni seminar oz. delavnico, 
na kateri vas bo predavatelj Vladimir Pirc seznanil s po-
membnostjo organizacije časa, organizacijo delovnega 
dne, vrstnega reda del, pomembnosti nalog in razvrstitvi 
organizacije dela po posameznih delavcih.
Vse in tudi vas verjetno moti, da ljudje ves čas govorijo 
nimam časa. Se tudi vi srečujete s to težavo? Večina ljudi 
nima časa za poslušanje drugih, za priprave na dogovore, 
za usposabljanje delavcev, za pripravo dela. Zaradi tega ne 
niso izkoriščene lastne sposobnosti in sposobnosti zapo-
slenih. Učinki in finančni rezultati so slabši, kot bi lahko 
bili. Rešitev? Vsi imamo na razpolago 24 ur na dan, zato 
je potrebno s časom upravljati. Znanje kako, boste pri-
dobili na delavnici, ki bo 19. aprila od 16. do 20. ure v 
prostorih Ooz Vrhnika.
Cena za posameznega udeleženca je 50 € (drugi udeležen-
ce iz podjetja ima 50% popust), za člane iz drugih OOZ je 
cena 60€, za zunanje udeležence pa 75 € (cena je končna).
Prijave pričakujemo na OOZ Vrhnika do 14. aprila, de-
lavnica bo izvedena ob prijavi najmanj 10 udeležencev.
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mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Spletna trgovina in obisk  
inšpektorja
Vedno več podjetij in samostojnih podjetnikov prodaja 
svoje izdelke in storitve tudi prek spleta. Ste med njimi 
tudi vi? Izpolnjujte določila zakonodaje s področja spletne 
prodaje?. Če nimate vsega urejenega kot je treba, vas lah-
ko doleti globa. Nadzor nad spletnimi trgovinami izvaja 
Tržni inšpektorat in preverja skladnost poslovanja z za-
konom o varstvu potrošnikov, zakonom o elektronskem 
poslovanju na trgu in zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno. 
Podjetje, ki se ukvarja s prodajo na spletu, mora imeti de-
javnost določeno v statutu, družbeni pogodbi oz. usta-
novnem aktu, samostojni podjetnik pa mora imeti vpi-
sano med dejavnostmi, ki so registrirane pri AJPES. Če 
dejavnost ni registrirana, se smatra, da gre za delo na črno. 
Prav tako morajo biti v spletni trgovini jasno navedeni po-
datki podjetja z elektronskim naslovom in podatki o vpisu 
v register.
S potrošniki je potrebno komunicirati v slovenskem jezi-
ku, izjemoma v italijanskem oz. madžarskem jeziku, nava-
ja zakon o varstvu potrošnikov.
Pri spletnem nakupu gre za sklepanje pogodb, zato mora-
jo biti te v obliki, ki jo lahko potrošnik shrani.
Spletni trgovec mora pred naročilom poskrbeti, da kupec 
izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. 
Kupca je potrebno seznaniti, da ima možnost odstopa od 
pogodbe v 14 dneh od prejema blaga, sicer ima možnost 
odstopa 12 mesecev od prejema blaga (tudi tu so določe-
ne izjeme, ko kupec ne more odstopiti od pogodbe: hitro 
pokvarljivo blago; blago, izdelano po naročilu kupca, ča-
sopisi in periodični tisk…).
Če inšpektor ugotovi kršitve, lahko da trgovcu nekaj dnev-
ni rok za odpravo nepravilnosti, lahko pa odredi globo.
Zakonodaja varuje potrošnike le pri spletnih nakupih 
v Sloveniji, pri nakupih iz tujine se težave in morebitne 
reklamacije rešuje s pomočjo Evropskega potrošniškega 
centra v Sloveniji. 
Za spletno trgovino torej najprej poglejte ustanovni akt 
ali sklep v vpisu v poslovni register, če imate registrirano 
dejavnost s šifro: 
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Če tega nimate, nemudoma doregistrirajte svoje dejavno-
sti, da ob morebitnem obisku inšpektorja ne boste prese-
nečeni. Doregistracijo lahko opravite sami preko portala 
eVEm ali na vseh vstopnih točkah sistema eVEM. 

Gostinci
Nov tobačni zakon – nekatera določila veljajo 
že od 11.3.2017
Pošiljam vam informacijo glede novega tobačnega zako-
na. Več informacij je članom na voljo na spletnih straneh 
sekcije za gostinstvo in turizem.
V novem Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in pove-
zanih izdelkov (Uradni list RS 9/2017 z dne 24. 2. 2017), 
je upoštevanih veliko pripomb zbornice, ki je nekaterim 
predlaganim spremembam ostro nasprotovala. Tako med 
drugim ne bo visokih stroškov zaradi licenc za prodajo to-
bačnih izdelkov, ki bi obrtnike in podjetnike dodatno obre-
menili za najmanj 200 evrov na leto na prodajno mesto. 
Novi zakon uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih iz-
delkov in povezanih izdelkov za obdobje 5 let, ki jih 
bo izdajalo pristojno ministrstvo, za izdajo dovoljenja se 
bodo zaračunali le stroški postopka in upravne takse. In-
formacijski sistem za izdajo dovoljenj naj bi se vzpostavil 
do novembra 2017. Podrobnosti glede obrazca in vloge 
naj bi minister določil do septembra 2017. Takrat bodo 
znane podrobnosti, kako zaprositi za izdajo dovoljenja in 
vas bomo o tem obvestili.
Na zahtevo OZS so iz predloga zakona črtali stavek, ki je 
definiral zaprti prostor, in sicer so črtali stavek »Za odprti 
del se šteje le popolnoma odprta površina.« Zakon do-
polnjuje definicije za pojme zaprt prostor, streha, stena, 
dodane so tudi obrazložitve, ki so bile dodane z namenom 
boljšega razumevanja zakona in, kar je najbolj pomembno, 
da se zadev v povezavi s terasami in vrtovi ne zaostruje. 
Nekatera določila novega zakona veljajo že od 11. marca: 
- Od 11. marca velja prepoved posrednega oglaševanja 

tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s to-
bačnimi znamkami, logotipi in podobnimi barvami, 
zato morajo gostinci in trgovci že takoj umakniti vse 
pepelnike, vžigalice, vžigalnike in podobne izdelke z lo-
gotipi in tobačnimi znamkami! 

- Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih 
se po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: 
elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikoti-
na, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke.

- Pripomb glede kadilnic niso upoštevali v celoti. Vsem, 
ki imajo kadilnice, priporočamo, da na vidnem mestu 
obesijo obvestilo, da je v kadilnico prepovedano vnaša-
nje hrane in pijače, kar na novo določa zakon (do sedaj 
je bilo prepovedano uživanje hrane in pijače). 

- Uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v 
kadilnice (125 evrov). 

- Dodatno je od 11.3. prepovedano kajenje oziroma 
uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdel-
kov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, 
tudi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 
18 let (globa je 250 €). Nadaljevanje na 12. strani.
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SERVIS TUDI NA TERENU Z VAMI ŽE 19 LET

SERVIS IN VZDRŽEVANJE
RAČUNALNIŠKE OPREME

POPRAVILO RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV, 
MENJAVA KOMPONENT, MENJAVA LCD ZASLONOV, 

ČIŠČENJE IN OPTIMIZACIJA SISTEMOV,...
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- Kazni po novem dvakrat višje! Sekcija je že na odbor 
za zdravje posredovala amandmaje in ostro nasproto-
vala predvidenim novim visokim kaznim, ki so po no-
vem tudi za 100 odstotkov višje in nadzoru z mladole-
tnimi osebami. Žal jih poslanci niso upoštevali.

 Prehodna obdobja pomembna za tiste, ki prodaja-
jo tobačne izdelke:

- V treh mesecih je potrebno odstraniti oglaševanje toba-
ka in tobačnih izdelkov na notranjih in zunanjih izve-
skih, ki so bili dovoljeni v skladu z 11. členom starega 
tobačnega zakona. 

- V 12 mesecih morajo prodajalci tobaka, tobačnih in po-
vezanih izdelkov preurediti prodajna mesta na način, da 
izdelke shranjujejo tako, da niso niti vidni niti dostopni.

Sekcije gradbincev skupno na 
MOS
Glede na že vzpostavljeno dobro sodelovanje OZS in 
strokovnih sekcij s Celjskim sejmom d.d., smo se tudi le-
tos dogovorili za zelo ugoden skupinski sejemski nastop 
na mednarodnem obrtnem sejmu MOS 2017 v Celju, ki 
bo septembra v Celju.

Avtoprevozniki
Naj vas obvestimo, da so v Avstriji v postopku spremem-
be zakona, ki se nanašajo na Zakon o plačnem in so-
cialnem dumpingu. Nakazane so poenostavitve najav 
prevoznih storitev (ZKO-3). Še vedno je odprto vpraša-
nje obveznih dokumentov, ki se morajo nahajati v vozilu.  
S prijavnim obrazcem naj bi bilo možno prijaviti prevoze 
za daljše obdobje (npr. 6 mesecev), vključeval pa naj bi 
le podatke o vozniku in registrski oznaki vozila. Kakšne 
bodo »nove« obveznosti, vas bomo pravočasno obvestili. 
Vsekakor pa naj bi po predvideni časovnici spremembe 
stopile v veljavo že s 1. 6. 2017.
Do uveljavitve zakona naj bi se v praksi pri nadzoru upo-
števali »pravni in tehnični problemi izvajanja obstoječega 
zakona«.
Obveščali smo vas že, da smo v Sekciji za promet OZS in 
Združenju za promet GZS pripravili dodatek oz. aneks k 
pogodbi o zaposlitvi voznika (ki je zahtevan, kot obvezni 
dokument). Žal vam ne moremo predložiti potrditve s strani 
avstrijskih pristojnih organov, ker jo enostavno ne dobimo. 
V primeru, da opravljate prevoze blaga nad 3,5 t vam zato 
svetujemo, da v kolikor niste oblikovali svojega aneksa, da 
se poslužujete kar vzorca aneksa, ki je priloga kolektiv-
ne pogodbe za prevoz blaga. Tudi za ostale vrste prevoza 
lahko uporabljate vzorec ankesa, ki ga smiselno priredite 
(sklic na ustrezno kolektivno pogodbo).

OPOZORILO: Seznanjeni smo bili, da na terenu prevo-
znikom v nakup ponujajo vzorec pogodbe o zaposlitvi za 
voznike (mobilne delavce) v slovenskem in nemškem jezi-
ku. Opozarjamo vas, da tovrstni nemški prevod pogodbe 
o zaposlitvi, ko predstavlja samostojno listino ni v redu, 
saj mora slovenski delavec pogodbo o zaposlitvi podpisati 
v slovenskem jeziku, prevod pa mora biti zraven sloven-
skega besedila in ne v svoji samostojni listini. Poleg tega 
morate v primeru nakupa slovenskega in nemškega vzorca 
pogodbe z voznikom skleniti novo slovensko pogodbo o 
zaposlitvi, saj bo le tako nemški prevod ustrezal slovenski 
verziji. V primeru, da se poslužujete le nemškega prevoda, 
ste v kršitvi tako naše, kot tuje zakonodaje, ker ne gre za 
prevod dejansko sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
Prav tako smo ves čas vse sile usmerili k iskanju rešitve ure-
ditve mednarodnih cestnih prevozov blaga in potnikov, tako 
na domačih kot tudi na evropskih političnih nivojih (https://
twitter.com/Bulc_EU/status/841233380876382209). 
Lahko rečemo, da ne obstaja institucija, ki ji ne bi posredo-
vali strokovno utemeljenih zahtev po nujnih spremembah 
ureditve prevozov na evropski ravni. Glede avstrijskega no-
vega zakona smo postavili zahtevo, da se pravila napotitve 
uporabljajo le za kabotažo, kot to tudi navaja Uredba ES št. 
1072/2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednaro-
dnega prevoznika. 
Pripravili smo povzetek trenutno znanih pravil, ki veljajo 
za prevoze v/iz/po Avstriji. Vse obrazce in povzetek pra-
vil lahko dobite na vaši zbornici.
Naj vas istočasno obvestimo, da nam je uspelo, da je Vlada 
na seji 16.3.2017 sprejela mnenje, s katerim ne podpira 
predloga zakona o dopolnitvah Zakona o prevozih v ce-
stnem prometu, ki ga je Državnemu zboru RS predložila 
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Mihom 
Kordišem. Skupina poslank in poslancev predlaga vgra-
dnjo tahografa tudi za dvosledna vozila z višino vozila nad 
prvo osjo 1,3 metra ali več, ter za vozila, katerih največja 
masa ne presega 3500 kg, in so zasnovana in izdelana za 
prevoz več kot šestih potnikov, poleg voznika. Poleg tega 
predlagajo, da se kot pogoj za začetek izvajanja prevozov 
predpiše, da se prevoz lahko opravi samo, če ima voznik 
vozila s prevoznikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 
določen ali nedoločen čas. 
Vlada v zvezi z obvezo po vgradnji tahografa v dvosledna 
vozila meni, da je primerneje, da se to v primeru dogovo-
ra uredi enotno na nivoju EU in to v okviru predvidenih 
sprememb uredbe, ki ureja pravila o časih voženj, odmo-
rih in počitkih voznikov. V zvezi s področjem zaposlo-
vanja pa vlada meni, da je sistemsko najustrezneje, da to 
področje ureja krovni Zakon o delovnih razmerjih in ni 
potrebno dodatno urejati tega področja v Zakonu o pre-
vozih v cestnem prometu.

Vir: MzI

Nadaljevanje z 10. strani.
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Krpanov glas

Z vami od leta 1978

Nove dimenzije 
ogrevanja

ZUNANJA ENOTA
      Visoko učinkoviti spiralni kompresor
      Varčni EC ventilator
      Kontrola vbrizga hladiva z elektronskim
      ekpanzijskim ventilom
      V uparjalnik Integriran sistem proti
      zamrzovanju korita kondenzata
      Delovanje do zunanje temerature -25 °C

NOTRANJA ENOTA 
      Uporabniku prijazen zaslon na dotik
      s prikazom delovanja ogrevalnih krogov
      Možnost priklopa na internet
      Integrirani 200 l bojler sanitarne in
      100 l zalogovnik ogrevalne vode
      6 kW električni grelec

M: +386 (0) 41 752 954
T:  +386 (01) 754 10 14 
       (sprejemna pisarna)

E: info@menardra.si
www.menardra.si

Menard Ra, d.o.o. 
Tržaška cesta 14a
1370 Logatec

TOPLOTNE ČRPALKE

Izdelano v
SLOVENIJI
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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 dejavnosti. 
Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in 
članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate najpo-
zneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Višina članarina je po sklepu skup-
ščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali 
ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino 
plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije 
št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, 
številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega ban-
čnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
S 1. 1. 2017 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 2016 znaša 1.567,99 €). Od 
januarja 2017 do vključno decembra 2017 znaša prispevek za ZZ 0,53 
% od povprečne bruto plače za oktober 2016 oz. 0,53 % od 1.567,99 
€, kar znaša 8,31 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne 
bruto plače za oktober 2016 oz. 6,36 % od 392,00 €, kar znaša 24,93 €. 
Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
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 marec 2017:
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 2016 – 1.567,99 € 8,31 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2016 – 392,00 € 24,93 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 33,24 €
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 marec je izračun 
naslednji: 46 ur marec: PIZ 55,95 €, ZZ 31,97 €, zaposlovanje in starševsko 
varstvo 0,92 €, skupaj torej 88,84 € prispevkov. Lestvica za polno zavarova-
nje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v marcu 2017: 
redno delo: 23 dni: 184 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 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
930,53 543,32

930,53 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 2017 znaša 804,96 € 
(Ur. list RS, št. 4/2017).
Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem 
času. Zajema osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za 
poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila 
stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in 
drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela 
krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obraču-
nati od zneska, ki v letu 2017 ne more biti manjši od 52% zadnje zna-
ne povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2017 do 28.2.2017 se uporablja 
povprečna plača za leto 2015 (1.555,89 €; 52% znaša 809,06 €), za iz-
plačila po 1.3.2017 se bo uporabljala povprečna plača za leto 2016, ki 
znaša 1.584,66 € oz. 52% povprečne plače, kar znaša 824,02 €. 
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 = zgornji zne-
sek 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 
(804,96 €) povečane za 1% znaša 813,00 €. 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

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar 
2017 prispevke od najmanj 75% povprečne plače 2015 (1.555,89 €; 75% 
je 1.166,92 €), za obračun prispevkov od februarja 2017 dalje uporabljate 
najmanj 75% povprečne plače za leto 2016. Povprečna plača za leto 2016 je 
1.584,66, osnova za obračun v višini 75% te plače je 1.188,50 €.
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove. 
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58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

950,80

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp. 3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ 355,36 2.118,71

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % 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): 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR

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

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

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

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAREC 2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.584,66 EUR*

Prispevki, dajatve

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % 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): 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR

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

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 289,40

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 159,85

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 4,75

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 454,00

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2017 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispevkov ter 
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 25%). 
Za obračun prispevkov za januar 2017 je minimalna osnova 58% povprečne 
plače iz leta 2015 (1.555,89 €; 58% je 902,42 €) za obračun prispevkov za ZZ 
pa 60% povprečne plače iz leta 2015 (1.555,89 €; 60% je 933,53 €). 
Od februarja 2017 dalje je minimalna osnova 58% povprečne plače iz leta 
2016 (1.584,66 €; 58% je 919,10 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60% 
povprečne plače za leto 2016 (1.584,66; 60% je 950,80 €). 
Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen ob-
račun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elek-
tronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zave-
zanec sam predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za 
pretekli mesec. Zavezanec mora sam v OPSVZ obrazcu posredovati tudi 
morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic 
(bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odloči za spremembo (poviša-
nje, znižanje) zavarovalne osnove. 
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in 
popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahte-
va. Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postop-
ku - ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki 
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bo tudi izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona 
o davčnem postopku - ZDavP-2.
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

VPLAČILNI RAČUNI: 

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

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi 
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za 
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 

DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah 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 opra-
vljate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine 
dodatne informacije pokličite svojo OOZ.
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Posodobitev  
profilov  
Moj obrtnik
Kot ste že bili obvešče-
ni, so na OZS nadgradili 
portal Moj obrtnik – največji slovenski portal za povezo-
vanje obrtnikov z njihovimi kupci. Portal je idealna rešitev 
za vse, ki si želite povečati število kupcev in s tem širiti 
svoje poslovanje. Na portalu si lahko dopolnite svoj profil 
z vašo ponudbo, obratovalnim časom in ga popestrite z 
vašim logotipom in slikami, …, zato vas vabim, da si čim 
prej posodobite svoj profil. Za člane OZS je brezplačna 
celovita predstavitev na portalu Moj obrtnik. http://
www.mojobrtnik.com/. 
PRED ZAČETKOM UREJANJA: Najprej morate kli-
kniti v zgornji vrstici »V REDU«, da se strinjate z upora-
bo piškotkov, da se vam prikaže polje PRIJAVA, kjer se 
prijavite z geslom.
GESLO: Za urejanje profila podjetja potrebujete geslo, ki 
je enako geslu za dostop do spletnih strani OZS. Zadnje 
geslo je bilo na računu OZS za mesec julij 2016. V koli-
kor gesla nimate lahko pokličete 080 12 42 ali ob PRI-
JAVI kliknete na »Podatki za prijavo - za člane OZS«, 
kamor vpišete številko kartice Mozaik podjetnih ali vašo 
davčno številko, ter vaš e-naslov, na katerega dobivate e-
-obvestila iz zbornice.
Dodatno se lahko odločite za:
• Obrtniški groš je prav tako novost, ki jo uvajajmo na 

portalu. Lahko se odločite in obrtniške groše spreje-
mate tudi pri vas. Uporabnik portala ga kupi in podari, 
obdarjenec pa morda izbere prav vašo storitev ali izde-
lek. (Provizija pri vnovčenih groših znaša za člane OZS 
9% od prodane vrednosti). Za ponudbo Obrtniških grošev, 
prosimo, da izpolnite pristopnico na mojobrtnik.com/postanite-
-ponudnik. Potem, ko boste oddali pristopnico (naročilo na Obr-
tniški groš), bo program omogočil vnos grošev.

• Povpraševanja/ponudbe. V kolikor se boste odlo-
čili lahko preko portala prejemate povpraševanja. 
Kupci bodo preko portala oddali povpraševanja. Vi kot 
naročnik portala, pa jih lahko pregledate in oddate svo-
jo ponudbo. (Brezplačno 90 dni za člane OZS, nato je 
naročnina 90€/leto - cena ne vsebuje 22% DDV. 

• SOS obrtnik. Brezplačno. Možno le, v kolikor ste na-
ročeni na Povpraševanje.

Da bodo fotografije videti čim lepše, uporabite za dimenzijo fotografij 
370x210 pikslov.
Več o pogojih sodelovanja na povezavi: http://www.mo-
jobrtnik.com/postanite-ponudnik
POMOČ PRI UREJANJU: V kolikor potrebujete po-
moč pri izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42.

MOS - letos od 12. do 17. septembra 
Razpis velja za člane OZS z dejavnostjo gradbeništva, za-
ključnih gradbenih del, kleparsko krovskih del in strojnih 
inštalacij.
Ker vemo, da veliko naših članov potrebuje za sejemski 
nastop manjše površine in ker želimo čim bolj znižati 
stroške nastopa, smo se na sekcijah z gradbenega podro-
čja odločili za skupni nastop (Sekcija gradbincev, Sekcija 
kleparjev krovcev, Sekcija instalaterjev-energetikov,…). 
Stroške prijave in priključkov plačajo sekcije. Vsem so-
delujočim bomo zaračunali BRUTO potrebno površino 
(dejansko zaseden prostor + prostor potreben za poho-
dne poti) po zelo ugodni ceni 30,00 eur/m2+DDV za 
standardno opremljen razstavni prostor (nadstandardno 
opremo pa bo potrebno naročiti naknadno). 
Najmanjša možna kvadratura je bruto 3,0 m pri ek-
sponatu tlorisne površine 1,0 m2.
Vse zainteresirane prosimo, da obrazec, ki ga lahko dobite 
na vaši OOZ, izpolnite v celoti. Rok za prijavo je četr-
tek, 20. april 2017. Izpolnjene prijavne obrazce – naro-
čilnice, pošljite skenirane po e-pošti, ali po navadni pošti.
Lahko pa na sejmu brezplačno predstavite samo svoje 
promocijsko gradivo (pisna gradiva, …) – tudi to nam 
sporočite. Gradiva bo potrebno dostaviti do 8. septembra 
na OZS ali 11. septembra na razstavni prostor v Celje.
V primeru velikega zanimanja (ker smo prostorsko ome-
jeni) bomo upoštevali vrstni red prijav.

Vir: CS

Izobraževalni dogodki na OZS
06. 4. 2017 Odpoved pogodbe in drugi načini pre-

nehanja delovnega razmerja
11. 4. 2017 Imate svoje premoženje pravilno zavarovano?
12. 4. 2017 Postanite magnet za stranke!
13. 4. 2017 Delovno pravo za računovodje
18. 4. 2017 Ali ima vaša zunanja podoba moč?
21. 4. 2017 Facebook oglaševanje
11. 5. 2017 Higiena živil in HACCP sistem ter 

označ. alerg. s pisnim preizk.
12. 5. 2017 Izvršba na plačo
18. 5. 2017 20 urna Šola računovodstva  

(18.-26.5.2017)Si parbit. Serdiemquam

mojobrtnik.com

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