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

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

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

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

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografije na naslovnici: Jesen ožarja toplino barv in plodove zemlje
 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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Pozdravljena, jesen
V dneh, ko pripravljamo oktobrsko števil-
ko KG, sije prijazno jesensko sonce. Kako 
jutro pa že napoveduje in prinese slano. Še 
domača jabolka oberemo in se poslovimo 
od toplejšega dela leta. Konec oktobra se 
ob dnevu reformacije poklonimo Trubar-
ju in njegovemu velikemu prispevku k naši 
knjižnosti, dan zatem se spomnimo pokoj-
nih, vseh svetih in se pripravimo na zaklju-
ček leta, še enega v našem življenju in za-
snujemo načrte za novo. 
Dobili smo novo Vlado. Z nekaj ministri, 
ki jim volilci niti niso zaupali poslanskega 
mandata. Novo vlado s pretežno prepo-
znavnimi ministrskimi imeni. »Nič novega 
pod soncem« je govoril že Pridigar. Nove 
pa niso niti zamisli o vnovičnem podrža-
vljenju uspešnih podjetij, ki so nedolgo na-
zaj priletele v javnost. Javno pa je bilo treba 
objaviti tudi zastarele podatke o izrečenih 
ukrepih gostincem v lanskem letu, ki so po-
manjkljivosti že davno odpravili. Da so bile 
odpravljene pa poročevalci, seveda, niso 
pripisali. 
Cerkničani so se z vsem žarom vključili v 
SPOT Primorsko-notranjske regije in imajo 
o čem poročati. Zares obsežno je delo, ki 
ga sodelovanje v tem projektu nalaga vklju-
čenim partnerjem. V mnogočem povzema 
precej tega, kar je zbornica že doslej nudila 
članom, zdaj pa nudi (mora nuditi) vsako-
mur, ki potrka na njena vrata. Zanimivo, a v 
precejšnji meri utrujajoče. 
Na Logaškem se oktober začenja z že uve-
ljavljenim Tednom obrti in podjetništva. 
Obilje dogodkov se bo sklenilo 5. oktobra z 
družabno prireditvijo na zborničnem vrtu. 
Prvič tam, odkar zbornica domuje na Trža-
ški. Obenem pa so stekla volilna opravila v 
iztekajočem se mandatu.
Tudi Postojnčani bodo letos volili svoje or-
gane. Prvi korak k volitvam je predlaganje 
kandidatov za člane nove skupščine. Obja-
vljamo tonamenski obrazec. 
Končno je tudi občina Borovnica sklenila 
podpreti malo gospodarstvo z razpisanimi 
sredstvi za pospeševanje razvoja. Želimo, 
naj bo prva izkušnja v spodbudo novim 
spodbudam. Vrhničani pa se že tudi ozirajo 
proti decembrskemu obdarovanju otrok.

Urednik

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Naj spomnimo
Če zaradi nelikvidnosti še niste izplačali regresa za letni dopust, ga 
morata najkasneje do 1. novembra. Do tega datuma, torej do 1. novem-
bra mora biti izplačan tudi zadnji obrok, če ste ga izplačevali v več delih. 
Višina regresa je minimalna plača, povečana za 1%, kar znaša 851,22 €. 

Kategorizacija nastanitvenih objektov
S 1. oktobrom 2018 stopi v veljavo Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih 
obratov (Ur. list RS, št. 22/2018), ki uvaja novost standarda Hotelstars 
za hotele in posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate. Vsi 
nastanitveni obrati bodo morali kategorijo obrata uskladiti z določbami 
Pravilnika v roku pol leta oz. do 31. marca 2019, razen tistih, ki jim je 
kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov. Za te velja kategori-
zacija do izteka veljavnosti.

Prenos podjetja
Ne zamudite brezplačnega predavanja o davčno nevtralnem prenosu 
podjetja na naslednike. 
Kje: na OZS v Ljubljani.
Kdaj: 25. oktobra, od 9. – 13. ure. 
Prijave obvezne na: https://www.druzinskopodjetnistvo.si/dogodki

Razpis – lesarji 
Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal ugodna posojila podjetni-
škim projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018. 
Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne in-
dustrije na področju začetnih investicij, z možnostjo spodbujanja tudi 
dela obratnih sredstev, na območju RS.
Roka za oddajo prijav sta dva: 8. 10. 2018 in 19. 11. 2018.
Zainteresirani lahko pridobe več informacij v času uradnih ur v Sektorju 
za izvajanje spodbud, tel: (01) 836-19-53.

Prenovljene Smernice za skladiščenje 
Na Trgovinski zbornici Slovenije so v sodelovanju z Uradom Republike 
Slovenije za kemikalije pripravili prenovljene Smernice za skladiščenje 
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti.
Smernice so objavljene na spletni strani Urada Republike Slovenije za 
kemikalije http://www.uk.gov.si/si/splosno/cns/novica/5478/ in so 
splošno dostopne.
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SPOT - Slovenska poslovna 
točka na MOS-u
Letošnji 51. Mednarodni obrtno-podjetniški sejem je obi-
skalo nekaj več kot 100.000 obiskovalcev. Sejemsko po-
nudbo je pripravilo 1417 razstavljavcev iz 32 držav. Drža-
va partnerica je bila Srbija, kar ni naključje, saj se blagovna 
menjava med državama hitro povečuje. Lani je dosegla 1,3 
milijarde evrov, kar je 100 milijonov več kot leto poprej. 
Na MOS-u se je uspešno predstavil tudi nov nacionalni 
sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, ki je nadgradnja 
dosedanjega sistema VEM, torej točk VEM in portala e-
-VEM.
V okviru razstavnega prostora Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo so bile številnim obiskovalcem sejma 
predstavljene storitve, ki jih ponujajo štirje nivoji sistema 
SPOT, Slovenske poslovne točke: SPOT Portal, SPOT 
Registracija, SPOT Svetovanje in SPOT Global.
V času od 11. do 16. septembra smo bili na sejmu na voljo 
svetovalci vseh dvanajstih regijskih točk SPOT Svetovanje 
in točk SPOT Registracija (AJPES). Obstoječe in potenci-
alne podjetnike smo informirali o obsežnem naboru stro-
kovnih in podpornih storitev, ki jih nudi SPOT Svetovanje 
z namenom povečanja podjetniške aktivnosti in kot po-
moč v različnih fazah podjetniške poti ter storitvah SPOT 
Registracija, kjer uporabnik s pomočjo referenta lahko hi-
tro in enostavno odpre podjetje in opravi druge postopke 
v zvezi z ustanovitvijo in registracijo podjetja.
Na dan, ko je sejemska vrata odprl predsednik države 
Borut Pahor, sta svetovalca SPOT Primorsko-notranjske 
regije Tomaž Stojanović in Gordana Fatur obiskala vsa 
podjetja iz naše regije, ki so se predstavljala na celjskem 

sejmu in jih informirala o ustanovitvi ter delovanju SPOT 
Primorsko-notranjske regije. 
Naslednji dan pa sva s svetovalko Silvo Šivec izkoristili 
za navezavo stikov s Slovenskim deželnim gospodar-
skim združenjem iz Trsta, Hrvatsko obrtničko komoro, 
Uradom za intelektualno lastnino, Javnim štipendijskim, 
razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS, 
Projektno enoto Inšpektorata RS za delo ter nekaterimi 
drugimi akterji podpornega okolja. Seveda pa sva obiskali 
tudi letošnjo vodilno partnerico Srbijo, ter Črno goro, ki 
napoveduje prevzem vodilne partnerice za leto 2019.

Alenka Penko, SPOT Svetovanje PNR

Dan podpornega okolja v PNR
Predstavniki podpornega okolja Primorsko-notranjske re-
gije – PNR so se 18. 9. 2018 zbrali na tretjem letnem sre-
čanju. Dogodek je potekal v Postojni. Organizator SPOT 
Svetovanje PNR je v sklopu svojih aktivnosti omogočil 
nadaljevanje iniciative povezovanja podpornih organizacij 
v regiji, ki ga je pričel RRA Zeleni kras, ki je dogodek tudi 
izvedel. 
Namen dogodka je bil posameznikom, ki delujejo v pod-
pornem okolju, v prvem delu predstaviti primere in oseb-
ne izkušnje podpornih okolji iz drugih regij, v drugem 
delu pa s pomočjo moderatorke zasnovati skupne korake 
v prihodnjem letu.
Svetovalci in drugi akterji so spoznali primere in metode 
razvoja storitev za uporabnike ter s kakšnimi izzivi so se 
soočale organizacije pri pozicioniranju v lokalnem okolju. 
Gosti na dogodku so bili mag. Tanja Kožuh iz Primor-
skega tehnološkega parka, Mojca Cvirn iz tehnološkega 
parka Ljubljana ter Mitja Bratun iz Razvojnega centra Srca 
Slovenije. Primeri praks, ki so jih poslušalci prejeli, so bili 
osnova za nadaljnje aktivnosti podpornega okolja v PNR. 
V sklopu dogodka je Ida Praček iz Javne agencije SPIRIT 
predstavila celovitost sistema SPOT in druge podporne 
aktivnosti in programe v povezavi s spodbujanjem inova-

Silva Šivec (desno) in Alenka Penko med pogovorom z Jovanko Ćalina, 
direktorico Zbornice trgovine in industrije Srbije (levo).
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Delovno vzdušje na letnem srečanju predstavnikov podpornega okolja.

REPUBLIKA SLOVENIJA
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Pripravlja Silva Šivec
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tivnosti, podjetništva in gospodarstva. Aktivnosti vključu-
jejo ciljne skupine od osnovnošolcev, potencialnih podje-
tnikov, novoustanovljenih podjetij, pa tudi podjetja v rasti 
in razvoju ter izvoznike. Poudarek je bil dan tudi priorite-
tam EU in MGRT v nadaljnjih petih letih. Te prioritete so: 
vzpostavitev sistema SPOT, osveščanje in vzpostavljanje 
sistema informacij na enem mestu o prenosu lastništva, 
osveščanje o pomenu druge poslovne priložnosti – po-
slovnih neuspehov ter vzpostavitev vavčerskega sistema.
V drugem delu dneva je Tomaž Stojanović iz SPOT Sve-
tovanje PNR predstavil možnosti sodelovanja med pod-
pornim okoljem v sklopu SPOT Svetovanje PNR ter 
pojasnil, kakšne aktivnosti v regiji je mogoče financirati 
iz tega naslova. Sledila je moderirana razprava z metodo 
»World caffee«, pri čemer je bilo ključno vprašanje »Na 
katerih področjih in kako ustvariti sinergije oz. jih še bolje 
izkoristiti med akterji podpornega okolja«. Rezultat pro-
cesa je nabor področji sodelovanja podpornega okolja pri 
skupnih akcijah v letu 2019, za nekaj akcij pa je bil tudi 
izveden konkretni plan izvedbe aktivnosti.
Udeleženci srečanja so zaključili dan s pozitivnim pogle-
dom na delovanje podpornega okolja, s poenoteno vizi-
jo in močno željo po sodelovanju in ustvarjanju sinergij  
v prihodnjih letih. 

Tomaž Stojanović, SPOT Svetovanje PNR; NEC, Cerknica

Dobra komunikacija odpira 
obzorja
V javnem nastopanju sta zelo pomembni besedna in ne-
besedna komunikacija, ki se delita na tri elemente: 55% 
našega celotnega nastopa predstavlja vizualnost, 38% av-
ditivnost in le 7% ostane sporočilu. 
Letošnjega 20. septembra se je na zaključni prireditvi v 
Ljubljani, ki je potekala pod naslovom »Dobra komuni-
kacija odpira obzorja«, predstavilo 12 slovenskih SPOT 
točk. Vsaka na svoj izviren in enkraten način. 
Rdeča nit predstavitve SPOT Primorsko-notranjske regije 
je bil ljudski junak Martin Krpan. Nekako takole gre: »Da-
nes v deželi Martina Krpana ne tovorimo več angleške soli 
iz Trsta s kobilico. Po cestah prevažajo novodobni furmani 
z vozili, ki premorejo motorje EUR VI. Teh je v strukturi 
naših svetovancev največ, kajti brez slednjih si gospodarstva 
ni mogoče predstavljati. Z vstopom v EU pa se je področje 
tovorjenja razširilo in povečalo probleme ter vprašanja… 
Pa ne le pri tovorjenju. Tudi na drugih področjih dela in 
življenja, kajti stoletne povezave naravnega zaledja Reke in 
sosednje Kastavščine, ki so bile po letu 1991 sicer za kratek 
čas prekinjene, so močno zaznamovale naše kraje…«
Naša predstavnika Gordana Fatur in Tomaž Stojanović, 
sta se s predstavitvijo SPOT točke Primorsko-notranjske 

Vse je v vaših mislih in če znate upravljati z njimi, je vaš uspeh zagoto-
vljen« (Anja Križnik Tomažin). Udeleženci zaključne prireditve z vodjo 
in prejemniki priznanj za predstavitev SPOT točk.

Izobraževanja so potekala v Multimedijskem centru Krpanovega doma na 
Pivki
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Nadaljevanje na strani 9

regije uvrstila na drugo mesto in v deželo Martina Krpana 
prinesla srebrno priznanje.
Priprave na dogodek so se začele konec meseca avgusta. 
Sprva pod taktirko organizatorke TOP dogodkov Nike 
Močnik, pozneje pa po navodilih Anje Križnik Tomažin.
Med tem časom smo se naučili veliko novega o veščinah 
javnega nastopanja, prisluhnili predavanju Bojane Košnik 
Čuk o bontonu in Anje Žagar, ki je poskušala odgovoriti 
na vprašanje, zakaj se z določenimi ljudmi razumemo do-
bro, z nekaterimi pa nikakor ne najdemo skupnega jezika.
Predvsem pa smo se naučili, da je namen dobrega javnega 
nastopa ta, da naši prejemniki slišijo, doživljajo in pono-
tranjijo to, kar pripovedujemo. Upam, da bomo slednje 
znali uporabiti pri svojem delu. 

Alenka Penko, SPOT Svetovanje PNR

Izobraževali smo se na Pivki
Na SPOT Primorsko-notranjske regije smo se odločili, 
da 5. in 6. september rezerviramo za daljša izobraževanja, 
ki smo jih sprva nameravali organizirati v Postojni, a jih 
pozneje, zaradi velikega zanimanja in prostorske stiske, 
preselili na Pivko.
Sredinega izobraževanja, na katerem nas je poskušala sve-
tovalka za delovno področje davčnih zadev OZS Jasmina 
Malnar Molek naučiti čim več o DDV-ju pri storitvah in 
dohodku iz zaposlitve, se je udeležilo 50 slušateljev.
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Volitve na zbornici
Skupščina OOZ Logatec je 24. 9. 2018 na svoji 11. seji 
razpisala volitve v organe OOZ Logatec za mandatno 
obdobje 2019–2022. V glasilu Krpanov glas objavljamo 
povzetek razpisa, celoten je bil članom poslan po e-pošti 
ter objavljen na oglasni deski na sedežu zbornice.
Člani zbornice lahko v 30 dneh od javne objave razpisa 
(to je od 4. 10. do 2. 11. 2018) predlagajo kandidate za po-
slance v skupščino iz sekcije, v katero sami sodijo. Seznam 
možnih kandidatov (seznam članov sekcij) bo članom po-
slan po e-pošti. Spodaj pa je priložen obrazec, na katerega 
vpišejo predlaganega kandidata ali več kandidatov za po-
slanca, ter izjavo predlaganega kandidata, da soglaša s kan-
didaturo in da se funkcijo obvezuje v polnosti izvrševati.
Volitve se izvedejo na volilnih zborih sekcij in na delnem 
zboru članov OOZ Logatec v času med 15. in 
30. 11. 2018. Volitve izvedejo sledeče sekcije (število po-
slancev je sorazmerno številu članov posamezne sekcije): 
sekcija avtoserviserjev -1; elektro dejavnosti in energeti-
kov -1, sekcija za gostinstvo, živilstvo in turizem -1, sek-

Volitve v organe OOZ Logatec 2018 – glasovnica 
Vlaganje kandidatur

Podpisani  , firma  (navedite skrajšano), predlagam 

 iz  (navedite ime in priimek ter firma ali naslov) oz. vlagam 

kandidaturo za (obkrožite):

1. poslanca sekcije  v skupščini OOZ Logatec (navedite sekcijo ali delni zbor)
2. člana nadzornega odbora OOZ Logatec
3. predsednika OOZ Logatec

za mandatno obdobje 2019–2022.

V  , dne  . Podpis predlagatelja 

Izjava o sprejemu kandidature

Podpisani  , iz  (ime in priimek ter firma ali naslov) 

izjavljam, da soglašam in sprejemam kandidaturo za (obkrožite):

1. poslanca sekcije  v skupščini OOZ Logatec (navedite sekcijo ali delni zbor)
2. člana nadzornega odbora OOZ Logatec
3. predsednika OOZ Logatec

za mandatno obdobje 2019–2022 ter da imam poravnane članske obveznosti po določilih statuta OOZ Logatec.

V  , dne  . Podpis kandidata 

cija gradbincev - 4, kovinarjev -2, lesarjev -2, sekcija za 
promet -2 in delni zbor članov, nerazvrščenih v sekcije - 4.
Na volilnem zboru se kandidature lahko še umaknejo ali 
kandidatne liste razširijo, upoštevajoč določilo pravilnika 
o soglasju kandidatov s kandidaturo. Rezultati volitev na 
volilnem zboru se razglasijo takoj po končanih volitvah. 
Pravilnost volitev ugotavlja volilna komisija, ki jo je potr-
dila skupščina.
Novoizvoljena skupščina se sestane na ustanovni seji naj-
kasneje v 14 dneh po volitvah, to je najkasneje 20. de-
cembra 2018. Sprejme poročilo o opravljenih volitvah, 
potrdi mandate izvoljenih poslancev ter izvoli mandatar-
ja zbornice izmed kandidatov, ki poprej predstavijo svoj 
program razvoja in dela zbornice za novo mandatno ob-
dobje. Novoizvoljeni predsednik predlaga v potrditev se-
stavo upravnega odbora zbornice. Skupščina pa izvoli še 
nadzorni odbor.
Glasovnico pošljete po navadni pošti najkasneje do 3. 11. 
2018 na: OOZ Logatec, Volitve, Tržaška cesta 11, 1370 
Logatec.

!
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Pripravlja Dejan Šraml
Aktualni dogodki in seminarji
Teden obrti in podjetništva, 1.–5. 10. 2018
40-urni nadaljevalni tečaj poslovne angleščine,  
od 8. 10. dalje, ob 16.30
Davčna & finančna optimizacija ter varčevanje za 
starost, 9. 10. ob 17.00
Uporaba NLP veščin v prodaji, 17. 10. ob 16.00
Od megatrendov do podjetniške ideje, 23. 10. ob 
17.00
Kakšen plačni model je za delodajalca optimalen ter 
Upravljanje s talenti za dostojno delo, 6. 11. od 9.00 
do 12.00
Prepoznavanje in obvladovanje stresa, srede, od 7. do 
28. 11. ob 17.00
Pomen trženja in blagovnih znamk pri poslovanju 
podjetij v konkurenčnem okolju, 8. in 13. 11. ob 16.00
Tečaj prve pomoči za delovne organizacije, 27. 11. 
ob 8.00
Prednovoletno srečanje članov OOZ Logatec, 1. 12. 
Obdarovanje dobrih mož, 13. 12. ob 17.30
Redno letno usposabljanje voznikov koda 95 za 
2019, 22. 12. ob 7.00
Več informacij in prijave na: ooz-logatec.si,  
info@ooz-logatec.si

Davčna in finančna optimiza-
cija ter varčevanje za starost
Za koga pravzaprav delamo? Kako finančno uspeti v 
državi z velikim »davčnim pohlepom«?
Zadnje čase vse pogosteje slišimo napovedi dviga obsto-
ječih davkov in uvedbo novih, ki naj bi podjetnike obre-
menili s kar 50-odstotno davčno stopnjo. Verjetno nam 
večkrat prekipi ob misli na to, koliko denarja smo že vrgli 
v davčno blagajno, na nujen zdravniški pregled pa čakamo 
tudi več mesecev.
Vendar pa je to šele začetek, saj večina podjetnikov ob upo-
kojitvi prejema pokojnino v višini zgolj 40 % njihove trenu-
tne »plače«, kljub temu da v pokojninsko blagajno vplačujejo 
precej več kot povprečni zaposleni. Si sploh predstavljamo, 
da si v zasluženi upokojitvi ne bomo mogli privoščiti niti 
enotedenskih počitnic na morju? Z gotovostjo lahko trdi-
mo, da se bo razkorak med trenutnimi prihodki in odhodki 
po upokojitvi v naslednjih letih samo še povečeval. 
Na srečo pa obstaja veliko rešitev za finančno optimiza-
cijo delovanja podjetja in davčno ugodno varčevanje za 
finančno neodvisnost v letih, ko ne bomo več delovno 
aktivni in ki si jo kot uspešni podjetniki in podjetnice za-
služimo, kakor na primer:
- davčna optimizacija poslovanja podjetji,
- davčno ugodno varčevanje,
- možnosti za zmanjšanje stroškov bančnega poslovanja 

doma in v tujini,
- varne naložbe za podjetnike in družine,
- zlato in srebro kot naložba,
- pomembnost razpršenosti investicij ter naložb.
Več o rešitvah za davčno ter finančno optimizacijo pod-
jetji ter davčno najugodnejše varčevanje bo predstavljeno 

9. 10. 2018 ob 17. uri na OOZ Logatec. Število mest je 
omejeno, saj je po predavanju zagotovljen tudi brezplačen 
posvet s finančnimi strokovnjaki podjetja Tim Valores, ki 
bodo obrtnikom individualno svetovali ter ponudili reši-
tve. Prijave na 031 487 928 ali info@ooz-logatec.si.
O podjetju: Tim Valores je podjetje, ki skupaj z domačimi 
in mednarodnimi strokovnjaki iz Švice, Nemčije, Avstrije 
in Liechtensteina ter drugih finančnih centrov po svetu 
pomaga podjetnikom do uspeha s svetovanjem na finanč-
nem in varčevalnem področju. Finančna ter davčna zna-
nja, ki jih imajo navadno zgolj velika podjetje, delijo z obr-
tniki in podjetniki in tako skrbijo za večjo konkurenčnost 
ter uspehe na dolgi rok.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Ugoden kratkoročni kredit
Ponovno vas obveščamo, da so na razpolago sredstva 
za najem kratkoročnega kredita. Sredstva so namenjena 
članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Postoj-
na za financiranje tekočega poslovanja, nabavo osnov-
nih sredstev, refinanciranje posojil, poravnavo zapadlih 
davčnih in drugih obveznosti. Posojilo se obrestuje po 
1,50 % letni obrestni meri, odplačuje se 12 mesecev, vi-
šina posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, 
bonitet, kreditne sposobnosti oziroma ne sme presega-
ti 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.

Volitve v skupščino OOZ Postojna 
- mandatno obdobje 2018-2022
V letošnjem letu poteče mandat organom OOZ Postoj-
na. Volitve poslancev v skupščino OOZ Postojna bodo 
v četrtek, 22. novembra 2018. Na volitvah boste volili 
11-člansko skupščino, izvoljena skupščina pa bo izvolila 
predsednika zbornice.
Pravico predlaganja kandidatov imajo vsi člani zbor-
nice, zato vam v nadaljevanju posredujemo obrazec »Pre-
dlogi kandidatov za skupščino OOZ Postojna za man-
datno obdobje 2014–2018« na katerega napišete sebe ali 
člane zbornice, za katere menite, da bi bili najbolj primer-
ni za zastopanje vaših interesov. Pri predlogih upoštevajte 
različne dejavnosti, ki jih opravljajo naši člani, kajti skup-
ščina zbornice mora biti sestavljena iz članov, ki pokrivajo 
raznolike dejavnosti.
Za vaše sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo in vas 
prosimo, da vaše predloge pošljete na OOZ Postojna 
do 15. OKTOBRA 2018.

Predlogi kandidatov za skupščino OOZ Postojna  
za mandatno obdobje 2018-2022

Za skupščino OOZ Postojna za mandatno obdobje 2018-2022 predlagam  
(število predlogov je neomejeno) naslednje kandidate:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

!
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Pripravlja Irena Dolgan

Na podlagi 2. točke 17. člena in 8. alineje 19. člena Statuta 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna, spreje-
tega na seji skupščine dne 15. 1. 2014, je Skupščina Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice Postojna na 5. redni 
seji, dne 10. 5. 2018 sprejela naslednji 

SKLEP O RAZPISU VOLITEV V ORGANE  
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE  

ZBORNICE POSTOJNA  
ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

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

2.
Volitve poslancev skupščine se izvedejo v četrtek, 22. no-
vembra 2018 na sedežu OOZ Postojna, Jenkova ulica 1, 
6230 Postojna, v času od 8. do 17. ure.

3.
Volitve se izvedejo po pravilniku o volitvah.

4.
Volitve poslancev v skupščino OOZ Postojna so neposre-
dne in tajne. Voli se 11 poslancev skupščine. Volilno pravi-
co imajo vsi člani zbornice. Član, ki je na dan volitev odso-
ten, lahko zaprosi za glasovnico in glasuje po pošti v času 
od 14. do 20. novembra 2018. Izpolnjeno glasovnico pošlje 
do 20. novembra 2018 na OOZ Postojna, Jenkova ulica 1, 
6230 Postojna, s pripisom NE ODPIRAJ - VOLITVE.

5.
Delovno telo, ki ga imenuje UO OOZ, vodi postopek evi-
dentiranja 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.

6.
Evidentiranje kandidatov za poslance skupščine bo pote-
kalo do 26. oktobra 2018.
Vsi člani OOZ Postojna prejmejo povabilo k sodelovanju 
v organih zbornice in v podpis soglasje za nameravano 
kandidaturo.

7.
V času od 5. do 13. novembra 2018 se sestane delovno 
telo, in pripravi kandidatno listo za poslance skupščine 
OOZ Postojna, ki šteje najmanj 15 kandidatov.

8.
Prvo konstitutivno sejo skupščine zbornice skliče pristoj-
ni organ zbornice. Novoustanovljena skupščina OOZ 
Postojna se sestane na svoji prvi redni seji v roku enega 
meseca po izvedbi rednih volitev, kjer se v skladu s tem 
sklepom in statutom zbornice izvrši izvolitev organov in 
funkcionarjev zbornice:
• predsednika zbornice in podpredsednikov zbornice
• predsednika in dveh članov nadzornega odbora
• potrdi upravni odbor

9.
Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ Postojna ter poslan-
cev oziroma predstavnikov v organih OOZ Postojna pre-
neha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov 
OOZ.

10.
Ta sklep se objavi na oglasni deski OOZ Postojna ter v 
glasilu Krpanov glas.
Datum: 10. 5. 2018

Predsednik delovnega predsedstva
Skupščine OOZ Postojna

Franci Šemrl, l.r.

Četrtkovo izobraževanje pa smo namenili delovnim raz-
merjem in varnosti ter zdravju pri delu. Predavatelj Du-
šan Bavec, svetovalec OZS, je podal nekaj napotkov, kako 
pravilno postopati s problematičnim delavcem. Poudaril 
je pomen pravilne izpeljave postopkov, spregovoril o di-
sciplinski in odškodninski odgovornosti delavca, potreb-
nih postopkih pred morebitno odpovedjo pogodbe o za-
poslitvi in obrazložil postopek redne in izredne odpovedi 
iz krivdnih razlogov. 
Predstavniki Projektne enote za izvajanje projektov, ki de-
luje v okviru Inšpektorata RS za delo, so predstavili pro-
jekt »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«.
Gre za šestletni projekt, ki se je začel izvajati februarja 2017. 
Sofinancirata ga RS in EU iz Evropskega socialnega sklada. 
Cilj projekta je okrepitev svetovalne in posredovalne vloge 
Inšpektorata RS za delo. V sklopu slednjega smo prisluh-
nili predavateljema Mladenu Markoti in Romanu Lubecu. 
Spregovorila sta o problematiki preventivnih zdravstvenih 
pregledov, se dotaknila izjave o varnosti z oceno tveganja in 
njeni vsebini ter nanizala dejanske obveznosti delodajalcev 
na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja 
delavcev in osebne varovalne opreme.
Četrtkovega izobraževanja se je udeležilo 42 slušateljev.

Alenka Penko, SPOT Svetovanje PNR

Nadaljevanje s strani 5

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Seja upravnega odbora
Jesensko delo je začel Upravni odbor zbornice in na svoji 
septembrski seji potrdil zapisnik pretekle seje, sprejel sklep 
o organizaciji srečanja s kandidati za župane vseh treh 
občin, ki jih pokriva naša zbornica, obravnaval in potrdil 
sodelovanje pri razpisu Občine Borovnica za subvencije, 
obravnaval vloge za vračilo stroškov izobraževanja, potr-
dil sodelovanje z ZRSZ za organizacijo dogodka Dan za 
delodajalce, razpravljal o dogodku OOZ Logatec – teden 
obrti in podjetništva in potrdil sodelovanje na prireditvi v 
petek, 5. oktobra, ter razpravljal o srečanju prevoznikov 
z družinami v Ajdovščini in odločil, da se ob zadostnem 
interesu članov organizira prevoz na srečanje. 

Vabilo na srečanje s kandidati 
za župane – 24. oktober 2018
UO zbornice je na svoji septembrski seji sprejel sklep, 
da se v sredo, 24. oktobra v prostorih OOZ Vrhnika or-
ganizira srečanje s kandidati za župane vseh treh občin: 
Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika, saj ste člani naše 
zbornice občani teh občin. Do 18. oktobra morajo na-
mreč biti vložene kandidature za župana, 19. oktobra pa 
se začne volilna kampanja. 
Z organizacijo srečanja dajemo vsem kandidatom prilo-
žnost, da bodo predstavili svoj program, prihodnost in pri-
oritete razvoja občine, sodelovanje z gospodarstvom …
Člani, vljudno vabljeni na srečanje, ki bo v sredo, 24. ok-
tobra ob 17. uri v veliki sejni dvorani OOZ Vrhnika. Kan-
didatom boste lahko zastavili tudi kakšno vprašanje, zato 
ne zamudite te priložnosti.
Zaradi lažje organizacije prosimo, da se na srečanje prija-
vite po telefonu, e-pošti ali osebno na zbornici.

SUBVENCIJE - Borovnica
V tej številki glasila objavljamo Razpis za dodeljevanje 
finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podje-
tništva in sobodajalstva v Občini Borovnica v letu 2018. 
Finančna sredstva zagotavljata Občina Borovnica, za del 
ukrepov in svoje člane tudi OOZ Vrhnika. 
Razpis je bil objavljen tudi v Uradnem listu, na spletni 
strani Občine Borovnica in na naši spletni strani. Sredstva 
so na voljo za različne ukrepe: kot subvencija za pokriva-
nje dela obrestne mere pri dolgoročnem kreditu za spod-
bujanje investicij; subvencija za nastop na sejmu, razstavi; 
subvencija za odpiranje novih zaposlitev; subvencija za 
izobraževanje in usposabljanje samostojnih podjetnikov 
ali zaposlenih delavcev; subvencija za spodbujanje sobo-
dajalstva.

Če ste v obdobju 30. 9. 2017 – 1. 10. 2018 najeli dolgo-
ročni kredit, zaposlili osebo z območja občine Borovnica, 
svoje zaposlene poslali na kakšno izobraževanje ali ste se 
izobraževali sami, se predstavili na sejmu, razstavi doma 
ali v tujini, vlagali sredstva v razvoj sobodajalstva, ne po-
zabite vložiti vloge za pridobitev subvencije. Rok za odda-
jo vloge je 12. 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 - BOROVNICA 2018«, na 
zadnji strani ovojnice pa napišite podatke vlagatelja.

Sklad za izobraževanje  
pri OOZ Vrhnika
Ali veste, da pri OOZ Vrhnika deluje Sklad za izobraže-
vanje? Sklad je nadaljevanja že prej obstoječega Sklada, ki 
je deloval do leta 2008, ko je bilo ukinjeno obvezno vpla-
čevanje za zaposlene pri s.p. v višini 1% od bruto plače.
V novi Sklad vplačujejo člani na podlagi lastne, pisne pri-
stopne izjave za tiste osebe, za katere se član odloči, da bo 
zanje prispevek vplačeval (s.p., zaposleni pri s.p., zaposleni 
pri d.o.o…). Višina prispevka za posameznika je 4 € me-
sečno. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabljajo 
za: izobraževanje in usposabljanje v zvezi z novimi pred-
pisi; teoretično izobraževanje iz varstva pri delu in varstva 
pred požarom; usposabljanje iz higiene živil – HACCP; 
računalniško izobraževanje; tečaje tujih jezikov; izobra-
ževanje iz računovodstva, knjigovodstva…; strokovne 
ekskurzije; prekvalifikacije in dokvalifikacije; pridobivanje 
višje stopnje izobrazbe; druge seminarje in izobraževalne 
tečaje za potrebe delodajalca…
Odvisno od namena in višine stroškov se povrne različna 
višina stroškov usposabljanja in izobraževanja. Sredstva se 
vrača na podlagi pisne vloge, ki jo obravnava UO na svoji 
redni seji. Pravica do vračila se pridobi po 6-mesečnem 
vplačevanju oz. podani pristopni izjavi v članstvo. 
Toliko osnovnih informacij, za več in podrobnosti o skla-
du pokličite sekretarko, zahtevajte pristopno izjavo …

Najem dvorane v domu obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z za-
poslenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa 
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem 
veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v  
2. nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi sto-
li, veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpo-
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – 19. oktober 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,  
19. oktobra, z začetkom ob 7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposle-
ne delavce 25 €, za 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 no-
vembru 2018. 

Dan za delodajalce 
– 8. november 2018 
Zavod RS za zaposlovanje skupaj z OZS organizira po-
slovna srečanja za delodajalce na območju Območne služ-
be Ljubljana. Srečanja bodo organizirana v okviru EU te-
dna za delodajalce, ki bo potekal med 5. in 9. novembrom. 
V dogodek se je vključila tudi naša območna obrtno-
-podjetniška zbornica. Dan za delodajalce bo na Vrhniki 
v veliki sejni dvorani v četrtek, 8. novembra 2018, z za-
četkom ob 12. uri. 
ZRSZ želi z aktivnostmi za delodajalce povečati prepo-
znavnost Zavoda, ki je eden vodilnih akterjev na področju 
trga dela ter pospešiti in omogočiti tesnejše sodelovanje z 
delodajalci. Želeli bi poudariti pomembnost vseh deloda-
jalcev kot potencialnih zaposlovalcev ter graditi zaupanje 
in krepiti sodelovanje z delodajalskimi organizacijami.
Vsebina srečanja:
• trenutno stanje trga dela
• delo Pisarne za delodajalce 
• aktualni programi Aktivne politike zaposlovanja
Na srečanje vabljeni delodajalci, ki že sodelujete z Za-
vodom in bi želeli sodelovanje okrepiti in delodajalci ki 
bi želeli sodelovanje vzpostaviti. Dobrodošli bodo tudi 
predlogi za izboljšanje sodelovanja in izboljšanje storitev 
Zavoda, da bodo storitve po vaši meri in vaših potrebah.
Vabljeni torej 8. novembra ob 12. uri v prostore OOZ 
Vrhnika.

Novoletna prireditev za otroke 
– sobota, 15. december 2018
Decembrska prireditev za otroke je na naši zbornici že 
dolgoletna tradicija. Tudi letos bo v goste prišel Dedek 
Mraz in obdaril otroke. Prireditev bo v soboto, 15. decem-
bra 2018 v veliki dvorani Doma obrtnikov na Vrhniki. 
Starši oz. delodajalci, ki želite, da se otroci srečajo z Ded-
kom Mrazom, boste prispevali za posamezno darilo 25 €, 
za vse ostalo bomo poskrbeli na zbornici (prostor, anima-
cija, izbor daril…) Letos pride ponovno na obisk Jole Cole 
s svojimi čarovniškimi spretnostmi in prijazni Dedek Mraz 
s košem daril.
Prijave za prireditev pričakujemo najkasneje do srede,  
14. novembra 2018, da bomo lahko pri dobavitelju pravo-
časno naročili primerne igrače oz. darila. Otroci do vključ-
no 6. leta starosti bodo prejeli darilo (skupine so naslednje: 
do 1 leta, 1–2 leti, 3–4 leta in 5–6 let), starejši otroci (od 
7–10 let) bodo prejeli darilni bon, ki ga bo mogoče unovčiti 
v trgovinah Kocka (igrače, vse za šolo…), Blago mix (igra-
če, oblačila…), Molek servis (vse za šolo, računalništvo…). 
Ob prijavi navedite ime, priimek ter starost otroka, da ga 
bomo uvrstili v pravo skupino.

red učilnice), ima brezžično internetno povezavo, platno, 
projektor za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev 
miz in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim po-
trebam in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10 € 
vsaka nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten na-
jem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno. 
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri najemu 
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% po-
pust na zgoraj omenjeno ceno. Pokličite in se pozanimajte.
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mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Konferenca o izzivih  
poslovanja v tujini
25.oktober 2018, Radisson Blu Plazza, 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 dovo-
ljenja 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 tre-
tjih držav
Zdenka Bedekovič, svetovalka -  
specialistka 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 VKLJUČUJE: 
• strokovna, s prakso podprta predavanja,
• power point prezentacije predavateljev,
• jutranjo kavo s prigrizki in kavo po kosilu,
• kosilo,
• potrdilo o udeležbi.

 VIŠINA KOTIZACIJA: 
• 190,00 EUR (DDV ni vključen)
• Člani OZS in njihovi zaposleni imajo 42% popusta – 

110,00 EUR (DDV ni vključen)

PRIJAVA:
Spletna prijavnica ali na svetovanje@ozs.si.

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

RAZPISI
Sofinanciranje šolnin – tudi za mojstre
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
RS je objavil razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izo-
brazbene ravni. Namen je povečati vključenost v vseži-
vljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli 
potrebujejo zaradi potreb na trgu dela. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izo-
braževanja posameznikov za naslednje zaključene izobra-
ževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republi-
ki Sloveniji: 
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega 

izobraževanja (SSI),
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e. programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f. maturitetni tečaj, 
g. poklicni tečaji (PT), 
h. mojstrski izpiti,
i. delovodski in poslovodski izpiti.
Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj 
je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do naj-
več 2.500,00 EUR.
Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa 
dalje do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2022. Odpira-
nje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v me-
secu). Celoten razpis in več informacij zasledite na spletni 
strani www.sklad-kadri.si

Izobraževanja na OZS
PRAKTIČNA DELAVNICA ZA VSAKOGAR!
Kako sam izterjam dolg?!
s predavateljico Majo Lajevec
Datum in ura: 3. 10. 2018, 16:00 - 19:15
Cena: 130,00 € + 22 % DDV - 158,60 €,  
za člane OZS in njihove zaposlene popust 40 %.
Info: Jana Golić, jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

20 URNA ŠOLA RAČUNOVODSTVA
Na hiter način se seznanite s praktičnimi 
znanji s področja računovodstva
Tri srečanja s predavateljico Jasmino Malnar Molek
Datum in ura: 3. 10. 2018, 9:00 - 5. 10. 2018, 13:30
Cena: 400,00 € + 22 % DDV - 488,00 €,  
za člane OZS in njihove zaposlene popust 30 %.
Info: Jana Golić, jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.
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12 URNI TRENING
Govorim z žarom in z veseljem  
JAVNO NASTOPAM
Tri srečanja s predavateljico Sašo Pivk Avsec
Datum in ura: 9. in 15. 10. 2018, 9:00 - 12.00.,  
22. 10. 2018, 16:00 – 19.00
Cena. 180,00 eur + 22 % DDV - 219,60 €,  
za člane OZS in njihove zaposlene popust 30 %.
Info: Jana Golić, jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

NE SPREGLEJTE!
Kultura oblačenja in modni trendi 2019  
v svetu obrtništva in podjetništva 
Delavnica z Leo Pisani in Lorello Flego
Kdaj: 10. 10. 2018, 16:00 - 19:15
Cena: 120,00 eur + 22 % DDV - 146,40 €;  
za člane OZS in njihove zaposlene popust 40%!
Info: (01) 58 30 553, Jana Golić, Svetovalni in izobra-
ževalni center OZS: jana.golic@ozs.si

SEKCIJE
GOSTINCI 
V ZDA diši po slovenski hrani!
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS bo z blagovno 
znamko in znakom Gostilna Slovenija poskrbela za pro-
mocijo naše vrhunske kakovosti na področju gostinstva 
na velikem in obetavnem trgu ZDA. Vrhunski slovenski 
gostinci bodo izpostavili Slovenijo tudi kot kulinarično 
destinacijo. Moči pri promociji slovenske kulinarike sta 
združili Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojo 
blagovno znamko Gostilna Slovenije in Slovensko-ameri-
ško gospodarsko združenje SABA.
Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Go-
stilna Slovenija pridobijo gostinci, ki izpolnjujejo stroge 
kriterije, vezane na zunanjo in notranjo ureditev lokala, v 
ponudbi morajo prevladovati hišne, lokalne in regionalne 
jedi ter ustrezna živila in živilski proizvodi lokalnih pride-
lovalcev, ustrezna pa morata biti tudi glasbena kulisa ter 
način strežbe in vrsta drugih sestavin.
Vse to lahko zdaj izpod rok slovenskih kuharjev okušajo 
tudi Američani in ob tem spoznavajo Slovenijo tudi kot 
gospodarsko in investicijsko destinacijo, kar bo dolgoroč-
no v nedvomno pomoč slovenskim podjetjem pri vstopu 
na ameriški trg.

Metanje vseh gostincev v isti koš je krivično!
Doma pa se gostinci borijo z javnim blatenjem in me-
dijskim linčem, ki jim po mnenju sekcije povzroča ogro-

mno in nepopravljivo škodo. V minulih dneh so v medi-
jih zaokrožile informacije o gostinskih obratih, v katerih 
so inšpektorji odkrili nepravilnosti (v letu 2017, op. ur.). 
Vendar sekcija opozarja, da so se na seznamu kršiteljev 
znašli tudi takšni, ki so po inšpekcijskem pregledu morali 
odpraviti le manjše tehnične pomanjkljivosti, vseeno pa so 
se znašli na seznamu kršiteljev, ki so bili predstavljeni kot 
lokali z nezadostno higieno. Taka pavšalna navajanja so za 
gostince nesprejemljiva, saj blatijo in škodijo vsem, pred-
vsem večini slovenskih gostiln, za katere na splošno velja, 
da ustrezajo najvišjim higienskim standardom in vzorno 
skrbijo za svoje obrate.

Povzeto po e-novicah OZS

Nova Kolektivna pogodba za gostinstvo in 
turizem 
KP je bila objavljena v Ur. listu RS, št. 56/2018 in velja 
od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2022. Podpisniki KP so TGZ 
Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Sindikat 
delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Velja za gospo-
darske subjekte zasebnega sektorja z glavno dejavnostjo, 
ki jo navaja KP (SKD 55.; 56.; 79. del; 92. del, 93. del. in še 
nekatere) in so člani katere od navedenih podpisnic in tudi 
za delavce, če so člani sindikata podpisnika. Delodajalca 
lahko tako zavezujeta dve kolektivni pogodbi, upoštevati 
je potrebno tisto, ki je za delavca bolj ugodna.
Nekatere spremembe in dopolnitve: določeno, kdaj lahko 
delodajalec s pisno odredbo en dan pred prerazporedi-
tvijo delavca prerazporedi; trajanje delovnega časa pri ne-
enakomerni razporeditvi in presežek ur; določena višina 
regresa 1.000 €…

FRIZERJI
Ne pozabite na 19. Frizerski festival, ki bo 21. oktobra 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
Program: Live on stage, Step by step seminarji, Veliki se-
jem opreme in kozmetike.
Sodelujejo tudi: Matrix Atristic Team, Akademija Trimu-
žijat Logatec, KSFH Kristijan Petek, Mič Styling in drugi.
Vstopnice: Ticket hotline: 051 604 207
e-mail: nolas@siol.net
Spletno naročilo: www.revijasalon.si

Najavljamo
Kongres frizerjev in kozmetikov, ki bo 17. in 18. no-
vembra v Hotelu Bernardin v Portorožu. Tokrat prvič 
obe sekciji pri OZS organizirata skupni kongres
London po Londonu 2018 bo v sredo, 10. novembra 
v centru kulture Španski borci v Ljubljani. Izkušeni tim 
Lassane bo predstavil modne smernice pričesk z london-
skega salona.
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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 
smrti, 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 september 2018:

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  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 september 18 je izračun naslednji: 
40 ur september 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 septembru 2018:  
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 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 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 2018: najmanj v višini minimalne plače 
(842,79 €) povečane za 1% znaša 851,22 €. Izplačan bi moral 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 - SEPTEMBER 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 najkasneje 
do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate sami 
predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Kot zavezanec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi morebitne 
spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški sta-
lež, 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 po-
polni, 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 na-
slov 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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