
Poštnina plačana 
pri pošti 1102 Ljubljana

glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic leto VIII, štev. 9, september 2018

kazalo
Stiki  .............................................................................................  2
Aktualno  ............................................................................  3
OOZ Cerknica ...........................................................4 
OOZ Logatec ...........................................................  6
OOZ Postojna  ........................................................  8
OOZ Vrhnika  .......................................................  10
Napotila in sekcije  ......................................12
Prispevki, dajatve  ...........................................14
Srečanje in konferenca  ......................16

LogatecCerknica Postojna Vrhnika
Napoved Tedna obrti 
in volitev

SPOT NPR ter PIN – 
kratice, ki obetajo

Izobraževalna  
dneva SPOT
Napoved volitev 

Oktobra po Krasu,  
Istri in Trstu



september 2018

Krpanov glas Stiki

2

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

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

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

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

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografije na naslovnici: Septembra tradicionalno zaživi MOS.  

Letos že enainpetdesetič.
 Foto: Splet

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.

predsednica  
Andreja Sterle Podobnik

sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak direktor mag. Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel.: (05) 726 17 20 
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
spletna stran: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40 
gsm: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Simon Hlebec 
Sekretarka: Adela Cankar predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar

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

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
spletna stran: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80 
gsm: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00, sre 14.00 – 16.00 
Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. Dejan Šraml
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Znova dobrodošli 
Kar precej premen »jezeru je, jezera 
nej« se je zgodilo, kar so se Cerkničani 
poslovili iz našega glasila. Zdaj se vračajo. 
Dobrodošli spet med nami! Upamo, 
da se bodo udobno umestili na svoje 
nekdanje mesto in s svojim živahnim 
utripom bogatili glasilo ter bralcem 
odstirali pogled v svoje žitje in bitje.
V novi, bleščeči podobi se obeta 
oblikovati in prikazati nova, 13. sloven-
ska vlada. Jo dobimo 13. septembra? 
Vladala bo s podporo Levice, kadar bo to 
zanjo primerno in sprejemljivo. »Nobena 
juha se ne poje tako vroča, kot se skuha«, 
pravi naš pregovor. Kako vročo nam bo 
vlada servirala, ne vemo. Nerodno je, če 
je treba v juho močno pihati, namesto 
da bi jo hladili s kruhom. Bo po okusu 
prijaznejša tistim, ki ustvarjajo novo 
vrednost ali onim, ki si jo jemljejo, najsi 
so k njej kaj prispevali ali ne?
Cerkničani predstavljajo SPOT NPR, 
svetovalno podjetniško točko, v 
katero so se vključili skupaj z NEC 
in ilirskobistriško zbornico. Ponujajo 
različne izobraževalne in svetovalne 
dogodke. Kaže jih izkoristiti. Kdo pa 
še danes kaj daje brezplačno?
Na Logaškem se bo znova zgodil 
Teden obrti in podjetništva. Program 
obširneje napovedujemo, člane pa 
seznanjamo tudi z volilnimi opravili, ki 
jih čakajo tja do decembra.
Tudi za člane OOZ Postojna bo prve 
dni septembra SPOT NPR v Pivki 
pripravil dvodnevno svetovanje s 
področja DDV ter odnosa do delavcev, 
da bi ne prihajalo do sporov. Delavnici 
sta lahko koristni in sta brezplačni. Se 
pa tudi na Postojnskem napovedujejo 
volitve zborničnih organov in že vabijo 
k razmisleku o možnih kandidatih. 
Vrhničani se bodo oktobra podali 
na enodnevni izlet na Kras in bližnje 
kraje onstran meje, vse do Miramara. 
Septembra pa nudijo poslovne vstopni-
ce, in – tako kot vse ostale zbornice 
– poslovne kupone za že 51. MOS. 
Opozarjajo na bližnji spodbujevalni razpis 
v sodelovanju z borovniško občino.
Naj bodo jesenski dnevi lepi in prijazni. 

Urednik

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Gradbinci – poziv za uskladitev  
gradbenih dejavnosti
Iz podatkov Poslovnega registra Slovenije (AJPES) je razvidno, da se po-
datki o registriranih dejavnostih v obrtnem registru in Poslovnem registru 
razlikujejo. Posledično se razlikujejo tudi na izdanih dokumentih (odločbi o 
obrtnem dovoljenju in reprezentativnem obrtnem dovoljenju).
Skladno s spremenjeno zakonodajo, to je z Uredbo o obrtnih dejavnostih, ki 
je začela veljati 5. 8. 2013 (Ur. list RS, št. 63/13) in z določili Obrtnega zako-
na, ki je začel veljati 27. 4. 2013 (Ur. list RS, št. 40/04 ObrZ-UPB1, 102/07, 
30/13, 36/13-popr) je potrebno uskladiti dejavnosti v obrtnem registru, zato 
vabimo vse, ki imate registrirane gradbene dejavnosti, da se oglasite na vaši 
zbornici in uskladite dejavnosti.
Čeprav je čas za vpis v imenik vodij del do 31. 5. 2020 se pozanimajte, če 
izpolnjujete pogoje za vpis. Vsem, ki pogojev za vpis ne izpolnjujete pripo-
ročamo, da čim prej pridobite ustrezno izobrazbo.

Stvarna veljavnost KPOP
KPOP - Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je imela do decembra 
2017 glede stvarne veljavnosti v 4. členu zapisano, da velja za vse delodajalce, 
ki opravljajo skladno z zakonom obrtno dejavnost ali obrti podobno dejav-
nost po veljavnem predpisu, in za druge delodajalce, ki so člani stranke te 
kolektivne pogodbe. Navedeno je pomenilo, da je KPOP veljala tudi za člane 
podpisnic (OZS in ZDOPS), ki niso opravljali obrtne dejavnosti.
Določba glede stvarne veljavnosti je bila decembra 2017 spremenjena in se 
po novem glasi: Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki v skladu z 
zakonom opravljajo obrtno dejavnost. (Opomba: ne nujno kot glavno de-
javnost!). Z navedeno spremembo se je iz stvarne veljavnosti KPOP izvzelo 
le nečlane OZS in ZDOPS, ki opravljajo obrtno dejavnost (ne nujno kot 
glavno), ker razširjena veljavnost velja le za delodajalce, ki opravljajo obrtno 
kot glavno dejavnost.
Glede na navedeno lahko povzamem, da KPOP v okviru stvarne veljavnosti 
velja:
 - zaradi razširjene veljavnosti za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost 

 opravljajo obrtno dejavnost po Uredbi ali Listi,
 - zaradi novega 4. člena KPOP za člane OZS in/ali ZDOPS, ki opr- 

 vljajo obrtno dejavnost (ne nujno kot glavno) in so vpisani ali bi po  
 ObrZ morali biti vpisani v obrtni register.

Član OZS in/ali ZDOPS, ki opravlja (ne kot glavno dejavnost) obrtno de-
javnost, lahko v skladu z drugim odstavkom 5. člena ObrZ OZS poda izjavo, 
da dejavnost, ki jo opravlja ni obrtna, ker se uvršča vsaj pod eno od izjem. 
Na podlagi take izjave OZS člana izbriše iz obrtnega registra (ne pa tudi član-
skega). Zaradi izbrisa iz obrtnega registra, potem člana OZS in/ali ZDOPS, 
KPOP ne zavezuje več.

Povzeto po mag. N. S. Kavčnik
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Natanko po štirih letih se OOZ Cerknica znova 
vključuje med soizdajateljice Krpanovega glasa. 
Verjamemo in upamo, da vam bodo informacije, 
ki bodo kontinuirano in v znani obliki prihajale do 
vas, v pomoč in se boste ponovno seznanjali tudi 
z dogajanjem v ostalih sodelujočih zbornicah širše 
regije in tudi preko njenih meja. 
Krpanov glas boste člani prejemali v elektronski 
obliki. 

Program PIN – Podjetna  
in Inovativna Notranjska 
V okviru LAS-a je od lanskega avgusta do zadnjih dni junija 
letošnjega leta potekal program Podjetna in inovativna 
Notranjska. OOZ Cerknica je kot vodilni partner skupaj z 
NEC Cerknica in z ostalimi sodelujočimi partnerji izvajala 
aktivnosti predvsem za ciljne skupine osnovnošolcev, 
mladih in brezposelnih ter MSP ( podjetnike posameznike, 
pravne osebe zasebnega in javnega prava ). 
Aktivnosti so se izvajale v obliki številnih svetovanj, 
delavnic in predavanj na temo inovativnosti, design-
thinkinga, sodobnih in obrtniških poklicev, finančnega in 
davčnega opismenjevanja, inovativnega in zelenega turizma, 
pridobivanja znanj in kompetenc izven šolskega sistema, 
ravnanja z okoljem, skrbi za zdravje na delovnem mestu in 
drugih. Nekaterih ste se udeležili tudi člani zbornice. 
Sodelujoči v projektu že načrtujemo in se dogovarjamo 
o nadaljnjem sodelovanju pri razvoju podjetniških in 
s podjetništvom povezanih kompetenc ter razvoju 
inovativnosti in podjetniške miselnosti.

Z junijskega posveta na OŠ Notranjski odred Cerknica – evalvacija in 
načrtovanje 
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Naložbo sofinancirajo Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj

SPOT - Slovenska POslovna 
Točka NOTRANJSKO  
PRIMORSKE REGIJE 
Kot smo v letošnjih obvestilih že zapisali, se je v okviru 
podpornih storitev države za poslovne subjekte z letom 
2018 uvedel nov nacionalni sistem SPOT- Slovenska 
poslovna točka, pod okrilje katerega je prešel tudi sistem 
VEM, kjer se opravlja registracija, spremembe in izbrisi 
s.p., enostavnih d.o.o. ter prijava v registre in evidence 
FURS, ZZZS, OZS. 
OOZ Cerknica skupaj z NEC Cerknica in OOZ Ilirska 
Bistrica tvori SPOT NOTRANJSKO PRIMORSKE 
REGIJE, okrajšano SPOT NPR, ki je ena od dvanajstih 
slovenskih SPOT točk. Sedež je v Ilirski Bistrici, kjer se 
nahaja tudi SHOW ROOM. K sodelovanju v tem okviru 
smo vas že povabili. V prihodnje pa vas bomo še spomnili 
na možnost in priložnost, da se v okviru Show room-a 
predstavite in promovirate svojo dejavnost.
V okviru SPOT NPR potekajo tudi druge aktivnosti, 
predavanja, delavnice, seminarji, usposabljanja, ki ste 
se jih že lahko udeležili, potekale pa bodo tudi v prihodnje. 
Ne pozabite na usposabljanje 5. in 6. septembra na temo 
davkov in delovnih razmerij, ki bo potekalo v Pivki. 
12. septembra pa bova s sosvetovalko SPOT NPR 
Alenko Volk Penko na stojnici vseslovenskega SPOT na  
51. MOS v Celju obiskovalcem na voljo za predstavitev 
delovanja SPOT-a, nasvete in svetovanja. Veseli bova 
vašega obiska. 

Javno nastopanje 
Septembra bo v Ljubljani vseslovensko srečanje vseh 
svetovalcev SPOT, v okviru katerega se bomo predstavile 
posamezne SPOT točke. Predstavitve smo se lotili v 
okviru našega SPOT-a. V ta namen nas je obiskala 
Ga. Nika Močnik iz podjetja Eventnika, ki se ukvarja z 
organizacijo dogodkov. Podjetje deluje po licenci TED. 
Kaj TED je?
»TED je neprofitna organizacija posvečena širjenju 
idej. Začetek zgodbe sega v leto 1984, ko se je v Kali-
forniji odvil štiridnevni dogodek namenjen združitvi 
zamisli s treh različnih področij: tehnologije, zabave 
in oblikovanja = Technology, Entertainment, Design. 
Od tedaj TED deluje preko raznolikih mednarodnih 
pobud in aktivnosti. Na vsakoletni TED konferenci 
vodilni svetovni misleci in akterji svoje znanje posre-
dujejo v 3 do 18 minut dolgih nastopih. Po dogodku so 
na TED.com njihovi govori brezplačno dostopni vsa-
komur. Med obstoječimi govorniki so številna znana 
imena kot so Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, itd. »
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Pripravlja Silva Šivec

MOS 2018 
Kupone za dvig brezplačnih vstopnic za ogled 51. 
MOS v Celju, ki bo potekal od torka, 11. 9. do nedelje, 
16. 9. dobite na OOZ Cerknica. Lahko jih pošljemo 
tudi po klasični- ali e-pošti, da kupone doma sami 
natisnete. Pokličite. Za prvi dan sejma pa smo iz OZS 
prejeli brezplačne vstopnice.         Vljudno vabljeni. 

Kaj je pri nastopu najpomembneje ?
Govor moramo časovno omejiti, da nam bodo poslušal-
ci prisluhnili in nam sledili. Razvijati moramo eno idejo, 
ki ji vedno damo osebno noto. Pomembna je neverbalna 
komunikacija - govorica rok, telesa. Vsakdo mora naj-
ti način, kako premagati prevelik odmerek treme (joga 
smeha, dihanje s prepono …).
Na nastop se je vedno treba pripraviti, četudi smo z 
isto vsebino že nastopili in že »ogreli« občinstvo. Prav 
prepričanje, da vsebino in nastop obvladamo, nas lahko 
spravi v nepričakovano in neprijetno situacijo. Dobro 
je, da sporočilo predhodno predstavimo različnim 
deležnikom, saj lahko le na ta način preverimo, če je 
naše sporočilo sploh razumljivo. Ne smemo pozabiti na 
primerna oblačila in obutev, pri čemer visoke pete za 
ženske govornice niso obvezne; čevljem z visoko peto so 
»balerinke« enakovredne.
Predavateljica nas je opozorila na govorni nastop dr. Sane-
le Banović »Objem, dotik, poljub«. Morda si boste lahko 
kdaj vzeli čas, si ga ogledali in mu prisluhnili na //youtu.
be/-Sj-ibwNCB0
Urejenost, izbrano govorjenje, prijeten glas, razumljivost 
sporočila, način podajanja, vse to oblikuje naš nastop, brez 
tega v splošni komunikaciji in tudi v podjetništvu ne gre. 

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Svetovalci SPOT NPR Gordana Fatur, Alenka Volk Penko, Tomaž 
Stojanović in Silva Šivec s predavateljico Niko Močnik
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REPUBLIKA SLOVENIJA

Na podlagi 2. točke 17. člena in 6. alineje 19. člena Statuta 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica, sprejetega na 
seji skupščine dne 8. 5. 2014 je Skupščina Območne obrtno-
podjetniške zbornice Cerknica na 6. redni seji, dne 28. 6. 2018 
sprejela naslednji

S K L E P 
O RAZPISU VOLITEV V ORGANE OBMOČNE 

OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE CERKNICA 
ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

1. S tem sklepom se razpisuje volitve v organe Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Cerknica (v nadaljevanju: OOZ 
Cerknica) za mandatno obdobje 2018-2022.

2. Volitve poslancev v skupščino OOZ Cerknica so pisne. Voli 
se 11 poslancev skupščine. Volilno pravico imajo vsi člani 
zbornice.

3. Volilna komisija vodi postopek evidentiranja kandidatov, 
presoja njihovo ustreznost ter skrbi za pravilen potek in 
časovno usklajenost volitev po tem sklepu. Daje tudi ustrezna 
navodila in pojasnila v zvezi z izvedbo le-teh.

4. Evidentiranje kandidatov za poslance skupščine bo 
potekalo do 15. septembra 2018. Vsi člani OOZ Cerknica 
prejmejo povabilo k sodelovanju v organih zbornice in v 
podpis soglasje za nameravano kandidaturo. 

5. V času od 16. do 20. septembra 2018 se sestane volilna 
komisija, in pripravi kandidatno listo za poslance skupščine 
OOZ Cerknica, ki šteje najmanj 17 kandidatov. 

6. Volitve poslancev skupščine se izvedejo pisno, v času od 25. 
septembra 2018 do 1. oktobra 2018. Vsak član zbornice 
prejme po pošti glasovnico s priloženima kuvertama 
za njeno vračilo. /Glasovnice OOZC odda na pošto v 
ponedeljek, 24. septembra 2018, kuverta za vračilo 
glasovnice je označena s pripisom: NE ODPIRAJ-
VOLITVE, kuverta v kateri se kuverta z glasovnico 
vrača je označena z nazivom člana zbornice, njegovo 
zaporedno številka iz volilnega imenika ter pripisom: 
NE ODPIRAJ-VOLITVE. Volilna komisija izvede štetje 
glasov v času od 2. do 8. oktobra 2018 na sedežu OOZ 
Cerknica, Tabor 5b, 1380 Cerknica. Upoštevajo se glasovnice, 
ki so oddane na pošto (poštni žig) v času od 25. septembra 
do 1. oktobra 2018.

7. Prvo konstitutivno sejo skupščine zbornice skliče pristojni 
organ zbornice. Novoustanovljena skupščina OOZ Cerknica 
se sestane na svoji prvi redni seji v roku enega meseca, 
najkasneje do 8.11.2018, kjer se v skladu s tem sklepom in 
statutom zbornice izvrši izvolitev organov in funkcionarjev 
zbornice:
• predsednika skupščine zbornice
• podpredsednikov skupščine
• predsednika in dveh članov nadzornega odbora
• predsednika zbornice in podpredsednikov zbornice
 ter potrdi
• upravni odbor

8. Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ Cerknica ter poslancev, 
oziroma predstavnikov v organih OOZ Cerknica preneha z 
izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov OOZ.

9. Ta sklep se objavi na oglasni deski OOZ Cerknica, spletni 
strani OOZ Cerknica ter v obvestilih članom zbornice. 

Datum: 28. 6. 2018
OOZ Cerknica, Predsednik skupščine Janez Puntar l.r.
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Teden obrti in podjetništva
Letos v znamenju okusov s Krasa
Začetek oktobra bo Logatec s pestrim dogajanjem 
podjetniško obarvan. Območna obrtno-podjetniška 
zbornica namreč pripravlja tradicionalni teden obrti 
in podjetništva, s poudarkom na promociji in krepitvi 
logaške obrti, podjetništva in turizma. Podjetniki so 
nosilci kreativne kulture in generatorji novih idej. 
Blizu 300 jih je združenih v logaško obrtno zbornico, 
ki deluje že od leta 1976 in je pomemben podporni 
podjetniški servis, ki je na razpolago občanom in 
podjetnikom.
Med 3. in 5. oktobrom se bodo zvrstili številni dogodki, 
ki bodo potekali v prostorih zbornice – na Tržaški cesti 
11 – in na njenem letnem vrtu. V dopoldanskem času 
bo mala šola podjetništva za osnovnošolce iz regije, v 
popoldanskem času strokovni seminarji in usposabljanja 
za (bodoče) podjetnike. Vrhunec dogajanja pa bo v petek 
popoldne, ko zbornica na zelenem letnem vrtu pripravlja 
obrtniško tekmovanje v kuhanju golaža ter gosti regijske 
kolege iz sežanske območne zbornice, ki bodo predstavili 
svoje kulinarične dobrote.

Dan odprtih vrat in krvodajalska akcija 
Teden obrti in podjetništva se bo v sredo zjutraj, 3. 
oktobra, začel z družbeno odgovorno akcijo in eno 
najplemenitejših oblik pomoči sočloveku – krvodajalsko 
akcijo logaških obrtnikov in podjetnikov. Nato bo svoja 
vrata na stežaj odprla zbornica in s tem njena SPOT točka 
(Slovenska poslovna točka, bivša VEM), ki je vsak dan 
v letu na razpolago za podporne podjetniške storitve 
vsem zainteresiranim. Občanom bodo na ponudbo 
brezplačna podjetniška svetovanja. V sklopu SPOT jim 
bo na razpolago celovit sistem storitev podjetniškega 
svetovanja, informiranja in podjetniškega usposabljanja. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

Mala šola podjetništva
Ker je promocija podjetništva, naravoslovja in tehnike 
med mladimi zelo pomembna, bodo za osnovnošolce pri-
pravili malo šolo podjetništva. Ta bo v obliki številnih ustvar-
jalnih delavnic in predavanj o podjetništvu in osnovah 
finančnega opismenjevanja, mladi bodo izvedeli, kako iz 
hobija nastane posel, registrirali bodo svoj s.p., predstavili 
jim bodo obrtniške poklice, krepili kreativnost in ustvar-
jalnost ter spoznavali tehniko in naravoslovje.

Podjetniške delavnice in usposabljanja
Današnji podjetnik mora razpolagati s široko paleto znanj, 
ki jih je treba nenehno nadgrajevati. Za sodobno podjetni-
štvo pa niso dovolj le poslovna, strokovna in poslovodna 
znanja, ampak tudi inovativnost in kreativnost ter številne 
mehke veščine – od komunikacijskih sposobnosti, timske-
ga dela, upravljanja časa, reševanja konfliktov … Zato bo 
sredino in četrtkovo popoldne izobraževalno obarvano z 
uglednimi strokovnjaki, ki bodo ponudili serijo brezplač-
nih delavnic na teme novih trendov: od ideje do podjetniške 
priložnosti, digitalni marketing in internacionalizacija, osnove fi-
nančnega poslovanja, od startupa do blagovne znamke …

Obrtniško tekmovanje v kuhanju golaža
Petkovo popoldne bo namenjeno sproščenemu druženju 
in prenašanju dobrih praks med podjetniki. Ob Tržaški pa 
bo tudi prijetno dišalo, saj bodo obrtniki iz širše notranj-
ske regije na zborničnem velikem letnem vrtu kuhali golaž 
in ga obiskovalcem brezplačno ponudili ob 18.30.

Regija se predstavi: Okusi s Krasa
Letos se začenja tudi niz gostovanj regijskih območnih 
zbornic na logaškem tednu obrti in podjetništva. Kot prva 
se bo predstavila Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Sežana in poskrbela za petkov kulinarični vrhunec večera. 
Z razkošjem okusov bodo od 17.30 dalje obiskovalce v 
Logatcu razvajali izbrani kraški vinarji s svojimi paradnimi 
vini, deležni bodo demonstracije in pokušine ročno re-
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Pripravlja Dejan Šraml
Vstopnice za MOS
Želite obiskati 51. MOS na prvi sejemski dan? To bo za 
vas še posebej ugodno, saj na zbornici lahko dobite brez-
plačno vstopnico. Oglasite se. Vabljeni na ogled sejma 
tudi v druge dni, sejemski dogodki se bodo zvrstili od 
11. do 16. septembra.

Najem/oddaja poslovnih  
prostorov
Podjetnik iz Logatca bo imel v letu 2019 v industrijsko-
obrtni coni Zapolje na voljo za prodajo ali oddajo skupno 
350 m2 velik poslovni prostor oziroma posamično 
en prostor 150 m2 in drugi 200. V najem odda tudi 
pisarniške prostore na Tovarniški cesti v Logatcu – 
velikost prostora po dogovoru. Kontakt: 040 88 61 24.

V Logatcu na Tržaški cesti oddajo v najem delavnico 
v velikosti 340 m2 in s spremljajočimi prostori (dve 
pisarni) in parkirišči za vozila. Kompleks je namenjen 
proizvodno/skladiščni dejavnosti. Kontakt: 041 67 07 07.

Podjetnica Janja Modrijan s.p. iz Logatca odda tri 
opremljene poslovne prostore primerne za mirnejšo 
dejavnost, predvsem storitveno dejavnost. Dva od 
njih sta v velikosti cca 8 m2, tretji pa 12 m2. Možnost 
dolgoročnega najema ali pa tudi drugih poslovnih 
dogovorov (najem na uro, »najem stola« za frizersko/
kozmetično dejavnost« ipd.). Poslovni prostori so v 
sklopu Frizerskega salona »Jana« v Gornjem Logatcu na 
Tržaški cesti 87B. Kontakt: 040 75 95 16.

Podjetje ROSSANA d.o.o. odda več poslovnih 
prostorov na Tržaški cesti 17 v Logatcu – Vila Tollazzi 
(»pri Krpanu«): Oddaja poslovni prostor v pritličju, 16 
m2, lastni vhod s Tržaške ceste z velikim izložbenim 
oknom, zatem poslovni prostor v pritličju, 90 m2, lastni 
vhod s Tržaške ceste z 2 velikima izložbenima oknoma. 
Zaželena je kvalitetna gostilna, lahko tudi druga 
dejavnost, odda tudi poslovni prostor v pritličju, 70 m2, 
lastni vhod s Tržaške ceste s 3 velikimi izložbenimi okni. 
Slednji prostor bo na voljo drugo leto od septembra 
dalje. Kontakt: 041 71 95 67.

Podjetje AN-JAN, cvetličarstvo in vrtnarstvo, d.o.o. 
zaradi selitve prodaja leseno hišico na Tržaški cesti 17 
v Logatcu. Velikost: 24 m2, lasten WC, topla in mrzla 
voda, dve tendi, električni radiator, klima. Zemljišče na 
katerem stoji hišica je v lasti podjetja ROSSANA d.o.o., 
zato se je glede zemljišča treba pogovarjati z njimi. Cena: 
5.000 evrov + DDV. Kontakt: 040 55 54 60.

Podjetje OBLAK GROUP d.o.o. v prostorih na Tržaški 
cesti 80A v Logatcu oddaja skladiščni prostor v velikosti 
100 m2 in višino stropa 4,5 m ter 100 m2 velik pisarniški 
prostor z možnostjo pregraditve. Slednji prostori so 
namenjeni predvsem poslovno-trgovinski dejavnosti. 
Kontakt: 041 61 45 02.

zanega pršuta ter posebnih sirov, manjkalo ne bo butič-
no domače pivo. Vse to bo še kako teknilo v sproščenem 
vzdušju, ki ga bo prepletala glasba na letnem zborničnem 
vrtu.
Več informacij bo objavljenih na ooz-logatec.si.
Podjetniki in občani, vljudno vabljeni, da se udeležite dogodkov  
Tedna obrti in podjetništva! 

Jesen v znamenju volitev
V drugi polovici septembra se bosta sestala upravni odbor 
in skupščina OOZ Logatec, z osrednjim razlogom: razpis 
volitev v organe zbornice za mandat 2019–2022.
Skupščina bo razpisala volitve za člane skupščine, nadzor-
nega odbora in predsednika zbornice. Volitve bodo po-
tekale po dosedanjem principu: kandidature s soglasjem 
kandidata vlagajo posamezniki, volilna komisija jih preve-
ri, volitve članov skupščine se opravijo na zborih sekcij. 
Nadzorni odbor in predsednika zbornice pa izvoli nova 
skupščina. Pravico predlagati kandidate imajo vsi člani 
zbornice. 
Predlagatelji naj pri kandidiranju posvetijo potrebno po-
zornost pravilu, da veljavno kandidirajo le tisti, ki redno 
poravnavajo članske obveznosti. Volilni zbori sekcij bodo 
predvidoma v drugi polovici novembra, volitve predse-
dnika pa na decembrski, ustanovni seji skupščine.
K predlaganju kandidatov bodo člani povabljeni s pozi-
vom prek glasila Krpanov glas in prek e-pošte.

Čebele na zbornici

Fo
to

: D
Š

Čebele je ljudstvo od nekdaj cenilo zaradi medu in voska ter pozitivnih 
lastnosti – delavnost, gospodarnost, nesebičnost. Kjer so čebele, je okolje čisto. 
Za kilogram medu morajo čebele obleteti štiri milijone cvetov in preleteti 
štiri dolžine ekvatorja. Ni čudno, da so simbol pridnosti in marljivosti. 
Letos jih gostimo tudi na logaški zbornici. Natančneje, na zborničnem 
objektu idilične Hrušice na nadmorski višini 800 m, ob nekdaj zelo 
pomembni rimski cesti. Po njeni trasi pa je zdaj speljana najkrajša 
povezava med Logatcem in Vipavo.
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Izobraževalna dneva SPOT  
Primorsko-notranjske regije

VABILO

Kdaj: 5. in 6. september 2018, od 9.00 ure dalje
Kje: Multimedijski center v Krpanovem domu,  

Prečna ulica 1, Pivka

I. DDV pri storitvah in dohodek iz zaposlitve

sreda, 5. septembra, s pričetkom ob 9. uri

Program: 
1. DDV pri storitvah
2. Dohodek iz zaposlitve

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka za 
delovno področje davčnih zadev OZS

Napoved volitev  
na OOZ Postojna 
Na podlagi 19. člena statuta OOZ Postojna je skupščina 
10. 5. 2018 na svoji 5. seji sprejela sklep o razpisu volitev v 
organe OOZ Postojna za mandatno obdobje 2018-2022. 
Volitve poslancev v skupščino OOZ Postojna bodo v sre-
do, 22. 11. 2018, kjer boste volili 11-člansko skupščino, 
izvoljena skupščina pa bo izvolila predsednika zbornice. 
Pravico predlaganja kandidatov imajo vsi člani OOZ 
Postojna, zato bo v začetku oktobra v glasilu Krpanov glas 
objavljen obrazec, na katerem boste lahko predlagali sebe in 
člane zbornice za katere menite, da bi bili najbolj primerni za 
zastopanje vaših interesov. Pri sestavi skupščine se upošteva 
sestava članov glede na dejavnosti, tako, da je zastopanih 
čim več različnih dejavnosti. Predlagani kandidati morajo 
podpisati izjavo, da sprejemajo in soglašajo s kandidaturo 
in da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti 
na dan oddaje kandidature in izvolitve nimajo dospelih, 
zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

II. Kako pravilno postopati s problematičnim 
delavcem in zagotavljanje dostojnega dela, 
zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z 
namenom preprečevanja delovnih sporov

četrtek, 6. septembra, s pričetkom ob 9. uri

Program: 
1. Kako pravilno postopati s problematičnim 

delavcem?
 Predavatelj: Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec SC 

OZS
2. Problematika preventivnih zdravstvenih 

pregledov
 Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
3. Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena 

vsebina in izdelava
 Predavatelj: Roman Lubec, univ. dipl. inž. str.
4. Dejanske obveznosti delodajalcev na področju 

varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja 
delavcev in osebne varovalne opreme

 Predavatelj: Roman Lubec, univ. dipl. inž. str.
Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi 
potrdilo o udeležbi.

Izobraževanje je brezplačno. Potrebna je predhodna prijava na alenka.volk@ozs.si ali irena.dolgan@ozs.si
Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

Veselimo se srečanja z vami!

Ugoden kratkoročni kredit
Ponovno vas obveščamo, da so na razpolago sredstva 
za najem kratkoročnega kredita. Sredstva so namenjena 
članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna 
za financiranje tekočega poslovanja, nabavo osnovnih 
sredstev, refinanciranje posojil, poravnavo zapadlih 
davčnih in drugih obveznosti. Posojilo se obrestuje po 
1,50 % letni obrestni meri, odplačuje se 12 mesecev, 
višina posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, 
bonitet, kreditne sposobnosti oziroma ne sme presegati 
20.000 EUR. Obdelava zahtevka za vodenje posojila 
znaša 70 EUR, ki se plača ob odobritvi posojila.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbor-
nici.

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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Pripravlja Irena Dolgan

Brezplačni poslovni kuponi
Kdor si želi ogledati 51. Mednarodni sejem obrti in 
podjetnosti, ki bo letos potekal od 11. do 16. septem-
bra, lahko na zbornici dobi brezplačni poslovni ku-
pon. Pokličite nas ali pišite na e- naslov: irena.dolgan@
ozs.si, da vam pošljemo registracijsko kodo z navodili za 
registracijo in si poslovno vstopnico lahko sami natisne. 
Lahko pa vam na zbornici natisnemo poslovno vstopni-
co in vam jo pošljemo po elektronski pošti.
S tem se boste izognili čakanju v vrsti na sejemski blagaj-
ni za zamenjavo poslovnega kupona. Natisnjeno vsto-
pnico boste pokazali pri osebju na vhodu, kjer vam jo 
bodo odčitali.
Seveda to velja za člane, ki imajo poravnano članarino. 
Članu, ki plačuje 18 € članarine pripada 1 poslovni 
kupon, tistemu, ki plačuje 27 € članarine pa pripadata  
2 poslovna kupona.
Za prvi dan sejma pa lahko prejmete več (do 6) brez-
plačnih vstopnic, ki jih prevzamete na OOZ Postojna. 
Število vstopnic je omejeno, zato pohitite. 

vas vabi k vpisu v 
programe 2018/19 

1  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

2  NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE    

         socialni oskrbovalec na domu, računovodja, varuh predšolskih otrok  

3  PROGRAMI ZA ZAPOSLENE  

          digitalna pismenost, tuji jeziki, slovenščina za tujce, programi za poklicno in  
       življenjsko uspešnost 

Brezplačno za starejše od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo. 

4  PROGRAMI ZA BREZPOSELNE  

        programi aktivne politike zaposlovanja (tečaji, NPK …), socialna aktivacija 

5  PROGRAMI ZA PROSTE URICE  

         tečaj šivanja in krojenja, cvetličarske delavnice, eterična olja in ajurveda, različni 
ustvarjalni in tematski dogodki 

6  BREZPLAČNO SVETOVANJE   

           informiranje, svetovanje in pomoč pri izbiri izobraževalnega programa ali   
 kariernem razvoju 

7  UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
programi za upokojence 

8  VEČGENERACIJSKI CENTER TOČKA MOČI    

        brezplačni tečaji, delavnice in predavanja 

Več o nas:       

W: www.lu-postojna.si  
T: (05) 721 12 80 
E: lu-postojna@zavod-znanje.si 

Vpis na mojstrski izpit
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi k vpisu na 
mojstrski izpit. V okviru 20. razpisa v letu 2018 je določen 
drugi pristopni rok 9. oktober 2018 (rok za oddajo 
popolnih vlog je 28. september 2018).
Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost 
za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa 
konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo 
blagovne znamke »Mojster« poudari odličnost izdelkov 
ali storitev, poleg tega prinaša še številne druge prednosti. 
Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva mojster?
• ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo
• ker daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih 

strokovnih šolah 
• ker boste lahko kot mentor v obratovalnici izobraževali 

dijake
• ker boste izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za opravljanje 

nekaterih obrtnih dejavnosti
• ker boste lahko odgovorni vodja del na objektu (poklici, 

vezani na Gradbeni zakon)
• ker boste lahko uporabljali blagovno znamko 

MOJSTER, ki predstavlja znak kakovosti obrtnih 
izdelkov in storitev.

Mojstri predstavljajo v okviru slovenskega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja eno najpomembnejših 
ciljnih skupin. So vrhunski strokovnjaki na svojih 
strokovnih področjih, podkovani s praktičnimi in 
strokovno-teoretičnimi znanji, ob enem so usposobljeni 
za samostojno vodenje podjetja in so v večini primerov 
tudi delodajalci. Mojstri predstavljajo tudi pomemben 
kamenček v mozaiku poklicnega izobraževanja, saj svoja 
znanja mentorji prenašajo na sodelavce in dijake pri 
praktičnem usposabljanju z delom. 
Več na spletni strani:  
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BE 
evalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx
Za vse dodatne informacije pokličite go. Suzano Kljun, 
01 58 305 74.
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RAZPIS – SUBVENCIJE 
V prejšnji številki glasila je bila objavljena priloga: Razpis 
za finančna sredstva iz proračuna Občine Vrhnika in iz 
sredstev naše zbornice (razpis je objavljen tudi na spletnih 
straneh zbornice in Občine Vrhnika ter v Našem časopi-
su). Sredstva so na voljo za štiri različne ukrepe: kot sub-
vencija za pokrivanje dela obrestne mere pri dolgoročnem 
kreditu; subvencija za nastop na sejmu, razstavi; subvenci-
ja za novo zaposlitev; subvencija za izobraževanje in uspo-
sabljanje samostojnih podjetnikov ali zaposlenih delavcev.
Če ste v obdobju 1.10.2017 – 30.9.2018 najeli dolgoročni 
kredit, zaposlili osebo z območja občine Vrhnike, svoje 
zaposlene poslali na kakšno izobraževanje ali ste se izo-
braževali sami ali se predstavili na sejmu, razstavi doma ali 
v tujini, ne pozabite vložiti vloge za pridobitev subvencije. 
Rok za oddajo vloge je 1. oktober 2018. 
Vlogo, s potrebnimi prilogami, vložite po pošti s pripo-
ročeno pošiljko na naslov: OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 
1360 Vrhnika ali osebno na isti naslov. Na prednji strani 
ovojnice označite: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI 
RAZPIS – PODJETNIŠTVO 2018«, na zadnji pa napiši-
te podatke vlagatelja.

Člane iz Občine Borovnica obveščamo, da je v 
pripravi razpis za dodelitev finančnih sredstev iz 
proračuna občine in sredstev OOZ tudi za vse go-
spodarske subjekte z območja Občine Borovnica. 
OOZ s svojimi sredstvi ne bo sodelovala pri vseh raz-
pisanih ukrepih, ampak le pri nekaterih in samo za svo-
je člane. Takoj, ko bo razpis potrjen, ga bomo objavili 
na spletni strani, na občini pa so se odločili, da ga ob-
javijo tudi v Uradnem listu. O objavi boste obveščeni, 
da ne bi zamudili roka za prijavo, ki bo predvido-
ma do 15. oktobra 2018.

Iščete nove zaposlene? 
Izkoristite javno povabilo Zavoda za zaposlovanje – de-
lovni preizkus za obdobje 2018/19. Na voljo je 1,8 mio € 
za predvidoma 2.000 brezposelnih, ne glede na starost in 
trajanje brezposelnosti.
Delodajalci oddate ponudbo za delovni preizkus v 
elektronski obliki na portalu www.zadelodajalce.si pred 
sklenitvijo delovnega razmerja. S preizkusom lahko 
preverite znanja, veščine, spretnosti delavca in njegovo 
vključevanje v vaše delovno okolje.
Delovni preizkus poteka pod strokovnim vodstvom 
mentorja, brez delovnega razmerja in se praviloma izvaja 
8 ur dnevno, največ 5 dni v tednu. Pred začetkom, mora 
kandidat opraviti zdravniški pregled, na katerega ga napoti 
delodajalec, z zavodom skleniti pogodbo o vključitvi v 

Vrhunska keramika.
Odlična cena!

Firence d.o.o., Tržaška cesta 3a (Bivši DG), 1360 Vrhnika

T: 041 735 100  www.firencekeramika.si

• Profesionalno svetovanje
• Keramika na zalogi

• Dostava na dom
• Profesionalna izvedba

program in delavca obvezno zavarovati za invalidnost in 
smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 
Delodajalec dobi za izveden delovni preizkus povrnjene 
stroške v višini 206 €/udeleženca. 
Pozanimajte se na zavodu za zaposlovanje ali preberite 
podrobnosti na njihovi spletni strani www.ess.gov.si

Najem dvorane v domu obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z 
zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, 
pa ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega 
prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem 
veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v  
2. nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli, 
veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored 
učilnice), ima brezžično internetno povezavo, platno, 
projektor za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev 
miz in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim 
potrebam in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10 € 
vsaka nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten 
najem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno. 
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri 
najemu prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 
50% popust na zgoraj omenjeno ceno. Pokličite in se 
pozanimajte.
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – 14. september 2018
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. 
septembra, z začetkom ob 7.30 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih 
zaposlene 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 
oktobru 2018.

JESENSKI IZLET 
Miramare, Trst…, sobota, 6. oktober 2018
V soboto, 6. 10. 2018 gremo s Kompasom na izlet po 
Krasu, Istri in Trstu. 
Odhod z Vrhnike zjutraj in vožnja po AC proti Primor-
ski oz. Slovenski Istri, mimo Črnega Kala proti prvi vasici 
Kubed. Prvi zapisi o tej vasici segajo v srednji vek, ko je 
širše območje spadalo med cerkvene posesti Tržaške oz. 
Koprske škofije. Slovenska Istra, kjer so posneli nekatere 
kadre nanizanke Usodno vino, nas bo očarala z razgledi, 
idiličnimi vasicami na gričkih, oljčnimi nasadi in vinogradi. 
Videli bomo Gračišče, Popetre, Truške, kjer bo daljši po-
stanek za sprehod in degustacijo pri vinarju Rodica. 
Sledi vožnja do Trsta. Sprehod po starem delu mesta s 
trgom Unità, ki je obkrožen z zanimivimi palačami. Čas za 
pravi italijanski kapučino ali nakupe. Po ogledu vožnja do 
gradu Miramare, ogled razstavnih salonov z razkošnim 
pohištvom, slikami…Sprehod po parku z eksotičnim 
rastlinjem. Popoldne vožnja proti Sesljanu, Portopiccolu, 
ki je naselje na robu zaliva, zraslo na območju zapuščenega 
kamnoloma. Sprehod, nekaj časa za morda še kakšno 
kavico. Pozno popoldne povratek proti domu, Ustavimo 
se še v gostilni Muha v Lokvah na večerjo. Povratek na 
Vrhniko okrog 22. ure.

Cena izleta je 55 € pri najmanj 45 potnikih. Vključuje  
vožnjo po programu, degustacijo pri Rodici, vodenje, 
vstopnino v grad Miramare, večerjo, organizacijo in DDV.
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 17. septembra  
oz. do zasedenosti mest na avtobusu. 

MOS 2018 – 11. do 16. september 2018 
Letošnji, že 51. MOS, vabi. 
Sejmišče se bo odprlo v torek, 11., in zaprlo v nedeljo, 
16. septembra. Obiščite sejmišče in si oglejte razstavljene 
eksponate, udeležite se katerega od izobraževalnih 
dogodkov, delavnic, obiščite poslovnega partnerja ali 
poiščite novega, izkoristite številne svetovalce različnih 
področij na enem mestu, začutite sejemski utrip in 
obsejemske dogodke.
Za prvi, otvoritveni dan, torek, 11. september, lahko 
člani na zbornici dvignete brezplačne vstopnice, za 
ostale dni pa lahko naročite in dvignete vstopnice po 
polovični ceni. 

Nekaj več o sejmu preberite tudi na zadnji strani. 
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Odprto pismo petorčku
Predsednik OZS Branko Meh je prvakom političnih 
strank, ki so sestavljale t.i. petorček (LMŠ, SAB, SMC, 
SD, DeSUS), sredi avgusta poslal pismo, v katerem med 
drugim pojasnjuje, zakaj obrtniki in podjetniki potrebujejo 
ministra za malo gospodarstvo. 

Med drugim je bilo v pismu zapisano:
»… Na Forumu (obrti in podjetništva v Portorožu, op. ur.) ste bile 
vse politične stranke, ki sestavljate t.i. petorček, naklonjene ideji o 
ministru ali vsaj državnem sekretarju za malo gospodarstvo. Veseli 
nas, da se tudi v medijih te dni omenja ta možnost, kar pomeni, 
da se resno pogovarjate o tem. V Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, ki je največja zbornica gospodarstva v državi, ponovno 
apeliramo na vas, da malemu gospodarstvu dodelite svojega ministra. 
Želimo tudi, da v koalicijsko pogodbo zapišete predvolilne zaveze, 
da boste, če boste v Vladi, pomagali pri odpravi birokratskih ovir 
in razbremenitvi gospodarstva. 
Če bo šlo dobro gospodarstvu, bo šlo dobro vsem državljanom 
Republike Slovenije. To pa je zagotovo tudi cilj nove Vlade.«

Bomo, še četrtič od leta 1991, dobili ministra za malo 
gospodarstvo?

Delovni preizkus 2018/2019
Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega 
preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede 
na starost in trajanje brezposelnosti. Javno povabilo je 
odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev oziroma 
najkasneje do 23. 10. 2019.
Javno povabilo je objavljeno na spletni strani Zavoda RS 
za zaposlovanje. Za oddajo ponudb je odprto od 8.8.2018 
od 9.00.
Na voljo je skupaj 1,8 milijona EUR iz slovenskega 
proračuna.
Predvidena je vključitev 2.000 brezposelnih, ki so 
prijavljeni pri Zavodu.
 
Na kratko o povabilu
Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne iz 
ciljne skupine povabila preizkusite in spoznate na 
konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede 
njihove zaposlitve. Povrnemo vam upravičene stroške 
delovnega preizkusa, udeležencem pa izplačamo dodatek 
za aktivnost in za prevoz.
Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v naši 
evidenci brezposelnih, ne glede na njihovo starost in 
trajanje brezposelnosti.
Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. 
Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 
1 mesec.

Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zago-
tovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša pravilo-
ma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja 
največ 5 vključenih udeležencev.

Kako in do kdaj se prijavite?
Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste 
pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register 
Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. 
Opredeljeni so v 5. poglavju javnega povabila. 
Prijavite se tako, da oddate ponudbo v elektronski obli-
ki na našem portalu za delodajalce. Vložite jo lahko od 
8.8.2018 od 9.00 do objave obvestila o razdelitvi razpo-
ložljivih sredstev, najdlje do 23.10.2019 do 23:59, ko se 
izteče končni rok za vložitev ponudb.
Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo 
predčasno zapremo. Obvestilo bomo objavili na spletni 
strani.
V eni ponudbi lahko predlagate več delovnih preizkusov. 
Vložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo 
biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz pred-
hodne ponudbe zaključeni in izpolnjeni tudi pogoji glede 
zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.
 
Vključevanje kandidatov
Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v eviden-
ci brezposelnih, ne glede na starost in trajanje brezpo-
selnosti.
Pred začetkom delovnega preizkusa morajo z Zavodom 
za zaposlovanje skleniti pogodbo o vključitvi v program. 
Poleg tega morajo uspešno opraviti predhodni zdrav-
niški pregled, na katerega ste jih napotili. Udeležence 
morate v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati 
za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 
Ravno tako morate zagotoviti morebitna druga obvezna 
zavarovanja v skladu z zakonodajo. 
Delovni preizkusi se morajo zaključiti do 31.12.2019.
 
Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti
Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s 
sklenjeno pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.
Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji 
upravičeni strošek: 206 EUR za udeleženca ali samo de-
jansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled 
udeleženca: delodajalcem iz posebej opredeljenih sku-
pin v javnem povabilu (SKIS), kadar se delovni preizkus 
predčasno prekine (ne glede na razlog), kadar se oseba ni 
mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene 
predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljene-
mu zdravniškemu pregledu zaradi razlogov na svoji strani.
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Več informacij o dokumentaciji, s katero dokazujete 
izvedbo delovnega preizkusa in uveljavljate povračilo 
stroškov, je na voljo v javnem povabilu in sklenjeni 
pogodbi.
Pri izvajanju delovnega preizkusa in uveljavljanju 
upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:
Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja 
- oddate jo na Portalu za delodajalce, kjer so na voljo 
ustrezna navodila;
Poročilo o uspešnosti udeleženca - oddate ga na Portalu 
za delodajalce, kjer so na voljo ustrezna navodila;
Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov 
(objavljeno 1. 8. 2018) – pošljete jo pa navadni ali 
elektronski pošti ali jo oddate osebno na pristojno 
območno službo.

Zahtevek za izplačilo oddate kot eRačun preko:
bank in ponudnikov elektronskih storitev, s katerimi ima 
UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov ali
portala UJPeRačun, ki podpira pošiljanje eRačunov za 
manjše izdajatelje.
 
Kontaktna oseba
Dodatna pojasnila glede prijave: 
Kontaktni center, brezplačni telefon 080 20 55, 
elektronski naslov: kontaktni.center@ess.gov.si ali
Dragomila Šeško, skrbnica programa v Centralni službi, 
elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si.

Nova kolektivna pogodba  
dejavnosti trgovine 
15. avgusta 2018 je pričela veljati nova Kolektivna 
pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, ki pa še nima 
razširjene veljavnosti.

Nekatere ključne novosti:
1. Jasno določilo, da v primeru neenakomerne 

razporeditve delovnega časa, le ta ne sme trajati dlje 
kot 56 ur na teden.

2. Če delavec v 12-mesečnem referenčnem obdobju ne 
izrabi presežka ur, mu je delodajalec v naslednjem 
mesecu dolžan izplačati presežek ur s 60 % dodatkom.

3. Bolj določno je urejeno izmensko delo.
4. Delodajalec ne sme naložiti dela ob nedeljah in 

praznikih delavcu, ki skrbi za otroka do tretjega leta 
starosti. Takšno delo se delavcu lahko omogoči le na 
podlagi njegove izrecne pisne pobude, ki jo delavec 
lahko kadarkoli prekliče.

5. Delavec ne sme biti razporejen na delovno obveznost 
več kot 2 nedelji na mesec in ne več kot 20 nedelj na leto.

6. Delodajalec ne sme razporediti delavca (razen izjem) 
na delo na vseh 15 praznikov, ki so z zakonom dolo-
čeni kot dela prosti dnevi: 1. in 2. januar – novo leto; 
8. februar – slovenski kulturni praznik, velikonočna 
nedelja; velikonočni ponedeljek; 27. april – dan upora 
proti okupatorju; 1. in 2. maj – praznik dela; binkoštna 
nedelja; 25. junij – dan državnosti; 15. avgust – Ma-
rijino vnebovzetje; 31. oktober – dan reformacije; 1. 
november – dan spomina na mrtve; 25. december – 
božič; 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.

7. V primeru kršitev določil nedeljskega in nočnega dela 
mora delodajalec delavcu v naslednjem mesecu, izpla-
čati znesek v višini 500 %, upoštevajoč osnovno plačo 
delavca oz. ustrezne urne postavke.

8. Izjeme od omejitev dela na nedelje in praznike so jasno 
določene.

9. Od 1. septembra 2018 bo dodatek za delo ob nedeljah 
povišan iz 5,40 EUR na 6,05 EUR/uro, oziroma zna-
ša 100 % od osnovne plače delavca oziroma ustrezne 
urne postavke, v kolikor je to za delavca ugodneje.

10. Natančneje je določen dodatek za nadurno delo.
11. Od 1. 1. 2019 dalje se najnižje osnovne plače povečajo.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Vabilo na izhodno delegacijo 
na Tirolsko
Veleposlaništvo RS na Dunaju v sodelovanju 
z Gospodarsko zbornico Tirolske, Slovensko 
gospodarsko zvezo, Advantage Austria Ljubljana, 
SPIRIT Slovenija, Gospodarsko zbornico Slovenije, 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Slovensko 
turistično organizacijo na Dunaju in Lesarskim 
grozdom obvešča, da 15. in 16. oktobra 2018 načrtuje 
obisk slovenske gospodarske delegacije v Innsbrucku 
na Tirolskem.
Obisk bo priložnost za oblikovanje in krepitev neposrednih 
poslovnih vezi s tirolskimi podjetji.
Natančnejši program obiska delegacije bo na razpolago 
naknadno in bo prilagojen prijavljenim slovenskim 
podjetjem ter avstrijskim partnerjem.
Prijave: do petka, 14. septembra 2018.
Kotizacije ni.
Dodatne informacije: Edina Zejnić, tel. +386 1 583 0586,  
e-naslov: edina.zejnic@ozs.si

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE« 
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno 
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno 
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za 
obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate najpozneje do 20. v 
mesecu za pretekli mesec, obračun prispevkov vam na predizpolnjenem ob-
razcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec pripravi FURS in ga po-
trdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnos-
ti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). 
Plačuje se ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na 
račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca 
je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri 
plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in 
nato referenco. 

S 1. 1. 2018 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 2017 znaša 1.621,46 €). Od janu-
arja 2018 do vključno decembra 2018 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od 
povprečne bruto plače za oktober 2017 oz. 0,53 % od 1.621,46 €, kar zna-
ša 8,59 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače 
za oktober 2017 oz. 6,36 % od 405,37 €, kar znaša 25,78 €. Plačilo do 20. 
v mesecu za pretekli mesec.

Od 1. 4. 2018 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in smr-
ti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 33,90 € 
(Ur. list RS, št. 19/2018).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za avgust 2018:

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

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  33,90 €

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 
 0,53 % od PP oktober 2017 – 1.621,46 € 8,59 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2017 – 405,37 € 25,78 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 34,37 €

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 naj-
več ¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa oz. za 
najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne 
osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za avgust 18 je izračun naslednji: 46 
ur avgust PIZ 59,43 €, ZZ 32,82 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 0,98 €, 
skupaj torej 93,23 € prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je 
objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE 
ŠT. DELOVNIH UR v avgustu 2018:  
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2018 – lestvice veljajo od 
1.1.2018 oz. za vsa izplačila v letu 2018!!!

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2018 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 1.109,74 275,22 +  
(1660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)

1.109,74 275,22

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 2018

V letu 2018 lestvica za obračun dohodnine ni spremenjena, 
sprememba je le pri splošni olajšavi.

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 2018 znaša 842,79 € 
(Ur. list RS, št. 5/2018).

Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem 
času. Zajema osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za 
poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila 
stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in 
drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela 
krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračuna-
ti od zneska, ki v letu 2018 ne more biti manjši od 54% zadnje zna-
ne povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2018 do 28.2.2018 se uporablja 
povprečna plača za leto 2016 (1.584,66 €; 54% znaša 855,72 €), za izpla-
čila po 1.3.2018 se uporabljala povprečna plača za leto 2017 (1.626,95), 
oz. 54% povprečne plače, kar znaša 878,55 €. 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, 
če se javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni 
km razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do 
sedeža delodajalca oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in 
podjetništvo); 

Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na 
dan. Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno 
višjega (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za 
prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).

Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km 
ob uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji 
znesek po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene 
bencina v EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno 
bencina višja, vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa 
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov… Presežek se všteva v davčno 
osnovo.

Regres za letni dopust v letu 2018: najmanj v višini minimalne 
plače (842,79 €) povečane za 1% znaša 851,22 €. Izplačan mora biti 
do 1. julija tekočega koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar 
najkasneje do 1. novembra, v primeru nelikvidnosti delodajalca.

STOPNJE PRISPEVKOV:

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

976,17 5.694,33

976,17

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 151,31 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 86,39 503,95

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 237,70 1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 62,08 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 64,04 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,17 30,18

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 131,29 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,98 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,98 5,69

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,96 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,37 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,59 3,42

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,96 11,39

Skupaj drugi prisp. 3,92 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ 372,91 2.175,23

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.626,95 x 3,5 = 5.694,33 EUR

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

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

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

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - AVGUST 2018

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referencaosnova za prispevke je PP za leto 2017 - 1.626,95 €*

Prispevki, dajatve

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 

odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.626,95 x 3,5 = 5.694,33 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.

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate do 
28.2.2018 prispevke od najmanj 80% povprečne plače 2016 (1.584,66 €; 80% 
je 1.267,73 €), za obračun prispevkov od 1.3.2018 dalje uporabljate najmanj 
80% povprečne plače za leto 2017. Povprečna plača za leto 2017 je 1.626,95 
€ (80% JE 1.301,56 €).
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove za 
izplačila po 1. 3. 2018. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 316,93

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 175,06

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 5,20

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 497,19

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v 
letu 2018 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki za 
socialno varnost, zmanjšani za 25%, preračunano na mesec). 
Za obračun prispevkov za socialno varnost za januar 2018 je minimalna 
osnova 60% povprečne plače iz leta 2016 (1.584,66 €; 60% je 950,80 €), od 
februarja 2018 dalje bo minimalna osnova 60% povprečne plače iz leta 2017 
(1.626,95 €; 60% je 976,17 €).

Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno 
varnost (POPSV) in vam ga vroči elektronsko prek portala eDavki najkas-
neje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate 
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pre-
tekli mesec. Kot zavezanec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati 
tudi morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih 
pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odločite za spremembo 
(povišanje, znižanje) zavarovalne osnove. 
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Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in 
popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. 
Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - 
ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi 
izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem 
postopku - ZDavP-2.

Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

VPLAČILNI RAČUNI: 

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

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

DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, 
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika  
19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.

Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.

Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino 
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 
210. Plačilni nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik po 
pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane 
članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka. 
Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo ob-
močno zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za 
posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umet-
nostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez 
zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne in-
formacije pokličite svojo OOZ.
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Mednarodni gospodarski forum
Vabljeni na mednarodni gospodarski forum v sredo,  
12. septembra s pričetkom ob 9.45 v Modri dvorani II 
Celjskega sejma d. d., Dečkova 1, Celje.
Letošnji, že 51. MOS, kot državo partnerico sejma gosti 
Republiko Srbijo, ki je, po Hrvaški, ki je bila partnerica 
sejma lani, druga država partnerica v vsej zgodovini naj-
večje sejemske prireditve pri nas in v regiji. 
Namen foruma je prispevati k nadaljnji krepitvi gospo-
darskega sodelovanja ter podjetniškega povezovanja na 
območju nekdaj skupnega tržišča.
Izbor vsebin in sodelujočih na forumu temelji na 
prizadevanjih za predstavitev aktualnih poslovnih okoliščin 
in priložnosti hkrati pa tudi odgovorov na različne izzive,  
s katerimi se soočamo na posameznih tržiščih. 
Spoštovane podjetnice in podjetniki, forum bo zagotovo 
odlična priložnost za poslovno mreženje in pridobivanje 
novih informacij, zato vas vljudno vabimo k udeležbi! 
Prijave: spletna prijava https://doodle.com/poll/
azmd6myf3rpvw67i ali na e-naslov: janja.starc@ozs.si

Poslovno srečanje na MOS
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s partnerji 
organizira v okviru 51. Mednarodnega sejma obrti in 
podjetnosti v Celju tradicionalno Mednarodno poslovno 
srečanje z naslovom »Uspešno v Sloveniji«, ki bo potekalo 
v četrtek, 13. 9. 2018, s pričetkom ob 10. uri, v Modri 
dvorani celjskega sejmišča (Dečkova 1, Celje).
Z izvedbo poslovnih srečanj želimo omogočiti našim članom nove 
poslovne stike s tujimi poslovnimi partnerji, kar naj bi tudi vodilo 
do sklenitve novih poslov in posledično do razvojne rasti podjetij. Po-
slovna srečanja z vnaprej pripravljenimi individualnimi sestanki so 
odlična poslovna priložnost za navezovanje poslovnih stikov za bo-
doče sodelovanje in za izmenjavo izkušenj ter poslovnih informacij. 
Mednarodni dogodek je namenjen vzpostavljanju nepo-
srednih kontaktov med podjetji, ki delujejo na področju: 
Gradbeništva, Elektro industrije, Kovinske industrije, Ob-
novljivih virov energije, Lesne industrije, Plastike, Logistike
Udeležba na dogodku je brezplačna, podjetja svojo ude-
ležbo potrdijo preko spletne aplikacije https://slove-
nia2018.b2match.io/ v kateri označijo podjetja s kateri-
mi želijo imeti sestanke, najkasneje do 9. 9. 2018! 
Dodatne informacije:
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić, 

t. 01 58 30 586, edina.zejnic@ozs.si
- Advantage Austria Ljubljana, Mateja Čakš, t. 01 51 39 

770, mateja.caks@advantageaustria.org
Na dan dogodka udeleženci prejmejo tudi brezplačno 
vstopnico za ogled 51. MOS.

Druga konferenca o izzivih  
poslovanja v tujini
Termin: četrtek 25. 10. 2018
Lokacija: Radisson Blu Plazza Hotel, Ljubljana

Program:

8. 30 – 9.00 Prihod udeležencev in pogostitev 

9.00 – 9.05
Uvodni pozdrav 
Branko Meh, predsednik  
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

9.05 – 10.45

Postopek pridobitve delovnega  
dovoljenja za delavce iz BIH in  
soglasja k enotnemu dovoljenju
Anka Rode, vodja področja svetovanja 
in dela tujcev, Zavod RS za zaposlovanje

10.45 – 12.00

Postopek zaposlitve delavcev  
iz tretjih držav
Zdenka Bedekovič, svetovalka - speci-
alistka za poslovanje v tujini, Obrtno – 
podjetniška zbornica Slovenije

12.00 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 14.30

Izdajanje obrazca A1 – izkušnje iz 
prakse
Klemen Ganziti, direktor Področja  
za urejanje zavarovanj in mednarodno 
zdravstveno zavarovanje, Zavod za  
zdravstveno zavarovanje Slovenije

14.30 – 15.30

Davčni vidik izplačil napotenim 
delavcem
Jasmina Malnar Molek,svetovalka -  
specialistka za davke, Obrtno – 
podjetniška zbornica Slovenije

Kotizacija: 190,00 EUR (DDV ni vključen) 

Člani OZS in pri njih zaposleni imajo 42% popusta – 
110,00 EUR (DDV ni vključen)
Kotizacija vključuje: strokovna, s prakso podprta predava-
nja, power point prezentacije predavateljev, jutranjo kavo 
s prigrizki in kavo po kosilu, kosilo, potrdilo o udeležbi.

Prijava: Spletna prijavnica ali na jana.golic@ozs.si.

Dodatne informacije:  
Jana Golić, 01 5830 553 ali 051 301 735

ZBORNICA  SLOVENIJE
OBRTNO-PODJETNIŠKA


