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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: Priznanje RA 94 »Podjetniški uspeh leta«, namenjeno 

Gostilni Turk iz Hotedršice, je sprejel Izidor Zelenc; 
ob njem direktor radia Sandi Curk  
in predsednik Vlade RS Marjan Šarec

 Foto: Valter Leban 
Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Objavo naročite na svoji območni zbornici  
ali neposredno pri OOZ Logatec.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10 % popust. 
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

predsednik Anton Cvetko 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
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
Predsednik: Franci Šemrl
Sekretarka: Irena Dolgan

predsednik Franci Šemrl 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
Predsednik: Anton Cvetko
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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Vse teče
Leto se je že dodobra utirilo. Praznične 
luči so ugasnile, sneg je vendarle prekril 
deželo. Odsev vznesenega pričakovanja, 
kaj vse bomo v novem letu skušali spre-
meniti, je še čutiti. A tu so že letni po-
slovni obračuni, pred nami novi načrti 
za tekoče leto … Panta rei.
Uveljavljenih je nekaj manjših zakonskih 
sprememb pri DDV, z zakonom je opre-
deljenih več nedovoljenih ravnanj v pre-
hranski verigi in spremenjena višina glob 
zanje. Občutnejša sprememba se obeta 
na področju trga delovne sile, nanj naj bi 
stopali tudi upokojenci, ki bi obenem pre-
jemali tudi že odmerjeno pokojnino v pol-
nem znesku. Tej dolgoletni zahtevi obr-
tnikov in podjetnikov naj bi vlada končno 
prisluhnila. Kot vsak splošni predpis pa 
tudi ta ne bo vsakomur enako dobrodošel. 
Poslušalci Radia 94 so tudi letos izgla-
sovali prejemnike priznanj po merilih 
akcije Ona/on leta, skupaj z GZS in 
OZS pa tudi priznanji za gospodarski in 
podjetniški uspeh leta. Priznanje za go-
spodarski uspeh je šlo podjetju Mineral-
ka iz Cerknice, za podjetniški uspeh pa 
Gostilni Turk iz Hotedršice. 
Cerkničani so se tik pred silvestrovim 
poveselili na srečanju članov. Vročili so 
priznanja jubilantom, uskladili pa tudi 
jubilejne sezname. Morda se zdi nena-
vadno, da seznami, ki praviloma teme-
ljijo na podatkih obrtnega registra, niso 
povsem zanesljivi. Niso, zaradi preime-
novanj, različnih nosilcev dejavnosti, 
vmesnih prekinitev poslovanja … Zato 
so usklajevanja potrebna in še ta ne za-
gotavljajo stoodstotne zanesljivosti za 
obdobja, ki sledijo.
Na logaških straneh objavljamo pogo-
vor z vnovičnim predsednikom zborni-
ce, Bogdanom Oblakom: ohraniti in raz-
viti, kar je bilo doslej dobro in izboljšati, 
kar je bilo manj dobro.
Postojnska OOZ je z banko Inteso San-
paolo d.d. oblikovala kreditna sredstva 
za subvencioniranje obrestne mere čla-
nom OOZ. Pričakovati je, da bodo sred-
stva dobrodošla in porabljena.
Vrhniška skupščina je sprejela letošnje 
plane. O uresničevanju bomo poročali.

Urednik

Zahteve slovenske obrti – oddati do 22. 2. 2019
OZS tudi letos pripravlja Zahteve slovenske obrti. Gre za predloge za iz-
boljšanje zakonodaje na področjih, pomembnih za obrt, podjetništvo, po-
slovanje. Zahteve so predstavljene na Forumu obrti in podjetništva. Leto-
šnje bodo predstavljene Vladi RS in zainteresirani javnosti na Forumu v 
petek, 10. maja v Portorožu. 
Strukturne reforme so potrebne tako na trgu dela, področju davkov, zdra-
vstva in poslovnega okolja. Da bi bili predpisi bolj po meri obrtnikov in 
podjetnikov, lahko s svojimi predlogi z obrazložitvijo pripomorete tudi vi. 
Predloge pričakuje OZS do petka, 22. 2. 2019 na e-naslov: zahteve@ozs.si  
ali po spletnem obrazcu na spletni strani OZS oz. do 20. 2. svoji OOZ. 
Vabljeni k oblikovanju predpisov po vaši meri in potrebah.

Članarina OZS in OOZ 
Članarina je z novim letom nekoliko višja, a vrnjena na raven izpred 6 let. 
Za izdelovalce izdelkov domače inumetnosten obrti je mesečni znesek 10 €, 
za samozaposlene je 20 € in za člane z zaposlenimi znaša 30 €.
Izkoristite možnost plačila v enem znesku za celo leto in prihranite eno 
članarino. Velja za plačila do 28. 2. 2019!

Zaposlovanje tujcev iz BiH
Če nameravate zaposlovati tujce oz. državljane BiH, lahko vlogo za izdajo 
delovnega dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev oddate 
elektronsko na portalu eVEM. Tak način bo pripomogel k hitrejšemu re-
ševanju vlog in učinkovitejšemu pridobivanju delovnih dovoljenj.

Prenehanje veljavnosti KPOP; 
uporaba še do 31. 12. 2019
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z dnem 31. 12. 2018 
zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je 
od 16. 11. 2013, uporabljala pa se je od 1. 1. 2014 dalje.
Po prenehanju veljavnosti KPOP se določbe normativnega dela uporablja-
jo še 12 mesecev, do 31. 12. 2019. To pomeni, da bistvene določbe, ki so 
zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi tarifni del.
Ker je imela KPOP razširjeno veljavnost, velja do 31. 12. 2019 za vse tiste 
delodajalce, ki je veljala do sedaj.
Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi je tudi navedba, po kateri kolek-
tivni pogodbi se bosta delavec in delodajalec ravnala. Zaradi prenehanja 
veljavnosti KPOP, sprememba pogodbe o zaposlitvi ni potrebna, razen, če 
se boste dogovorili za uporabo druge kolektivne pogodbe.
Če ste v pogodbo o zaposlitvi prepisovali konkretne določbe KPOP (doda-
tek za nadurno delo, delovno dobo ipd.), stranki te določbe zavezujejo tudi 
od leta 2020 dalje, v kolikor je ne boste spremenili.
Delodajalcem, ki jih zaradi prenehanja veljavnosti KPOP od leta 2020 dalje 
ne bo zavezovala nobena kolektivna pogodba svetujem, da določena podro-
čja (na katera napotuje ZDR-1) uredijo v internih aktih (dodatek za nadurno, 
nočno, izmensko delo, dodatek za delovno dobo, jubilejna nagrada, ipd.).

Nina Scortegagna Kavčnik, OZS
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Veselo smo praznovali 
V soboto, 29. decembra 2018 je bilo v Erasmusu v Postoj-
ni veselo. Ob zvokih Tria Turn smo se udeleženci srečanja 
članov in upokojenih članov zbornice vrteli pozno v noč 
ter se zabavali ob dogodivščinah Ranka Babića iz kome-
dije Moške copate. Fotograf  Jože Žnidaršič je v objektiv 
ujel tudi prešerno razpoložene jubilante: Tino Koščak, 
Nado Turk, Iztoka Klančarja, Andreja Zgonca, Darka Šo-
štariča, Tomaža Urbasa in Slavka Dujmenovića. 

JUBILANTI – 25 let 
MAROLT ALOJZ s.p. – Rakek, sitotisk in fotokopiranje
MEVI d.o.o. – Grahovo, računovodski finančni servis
OBREZA JOŽA s.p. – Rakek, frizerski salon
ROT PETER s.p. – Nova vas, elektroinstalacije
TERMOCENTER IMAM d.o.o. – Cerknica, trgovina in 
storitve
ULE HINKO s.p. – Grahovo, mizarstvo
ZTS d.o.o., – Cerknica, gradbene in transportne storitve 
NADA TURK s.p. – Stari trg pri Ložu, frizerski salon
FRIZERSTVO TINA d.o.o. – Cerknica, frizerske storitve

JUBILANTI – 30 let 
URBAS TOMAŽ s.p. – Rakek, avtoservis

REPUBLIKA SLOVENIJA

Nova gradbena zakonodaja
Udeleženci seminarja na temo nove gradbene zakonodaje, 
ki je 15. 1. 2019 potekal v Pivki, nad novimi zahtevami 
niso bili navdušeni. Razumljivo!
Novi Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženir-
ski dejavnosti, ki sta zamenjala obstoječi Zakon o graditvi 
objektov, sta predvsem manjše izvajalce gradbenih del, 
izvzeta so vzdrževalna dela, postavila v sekundaren po-
ložaj napram inženirjem. Tako so na osnovi povedanega 
presodili udeleženci seminarja. Nosilci obrtnih dejavnosti 
bodo od 1. 8. 2020 na osnovi predhodnega vpisa vpisa v 
imenik Vodij del pri OZS lahko opravljali gradbena dela 
na področju novogradenj kot podizvajalci, tisti, ki se bodo 
vpisali v imenik vodij gradbenih del na osnovi mojstrske-
ga izpita bodo lahko prevzemali posamezne sklope del, ki 
jih »pokriva« mojstrski izpit, enako vodje del, ki so bodo 
na osnovi delovodskega izpita vpisali v imenik pri Go-
spodarski zbornici Slovenije. Celoten skop gradbenih del 
bodo poslej lahko prevzemali Inženirji vpisani kot vodje 
del pri Inženirski zbornici Slovenije. Izvajalci na področju 
gradbeništva morajo ob vpisu izpolnjevati dva bistvena 
pogoja:
- Imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v 

zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v višini najmanj 
50.000,00 eur (prej 42.000,00)

- Imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni 
čas z najmanj enim delavcem (ali samozaposlitev), ki iz-
polnjuje pogoje za vodjo del (druge oblike sodelovanja 
niso mogoče).

Janko Rozman, ki je vodil seminar, je poudaril, da je rok, 
kljub temu, da je do 1. 8. 2020 še nekaj časa, v resnici 
kratek. Pametno je, da se gradbeniki lotijo vpisa v register 

Priznanja sta jubilantom podelila predsednik zbornice Anton Cvetko (na 
desni) in predsednik skupščine Janez Puntar (na levi)

Na prireditvi manjkajoči jubilanti se oglasite na zbornici, 
da prevzamete priznanje. Če želite, priznanje lahko slav-
nostno prevzamete tudi letos, na prireditvi s katero bomo 
obeležili 50- letnico delovanja zbornice in na kateri res ne 
bi smeli manjkati. 
Objavljamo usklajeni seznam jubilantov za minulo leto.

JUBILANTI – 10 let 
CVIJO ALEKSIĆ S.P. – Rakek, čistilni servis 
VESNA BASAR KANDŽIČ S.P. – Begunje pri Cerknici, 
avtovzdrževanje
GP DULIČ d.o.o. – Velike Bloke, gradbeništvo in prevozi
HRIBAR MARTA s.p. – Nova vas, žličarstvo 
INTIHAR PRIMOŽ s.p. – Cerknica, transport in TGM
MIHELČIČ MATEJ s.p. – Grahovo, elektro storitve
OBREZA GREGOR s.p. – Begunje pri Cerknici, strojne 
inštalacije
POJE DEJAN s.p. – Stari trg pri Ložu, elektro storitve

JUBILANTI – 20 let 
KLANČAR IZTOK s.p. – Stari trg pri Ložu, Zidarstvo
ROT JOŽE s.p. – Cerknica, avtoprevozništvo
ŠTRUKELJ BOŠTJAN s.p. – Rakek, krovstvo – stavbno 
kleparstvo
TUŠAR BREDA s.p. – Cerknica, »KONSENS«
ZALAR MARKO s.p. – Begunje pri Cerknici, lesna obrt
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Pripravlja Silva Šivec
Članarina obrtni zbornici 
Po sklepu skupščine OZS o določitvi višine in načinu 
plačevanja članarine znaša članarina od 1.1.2019 dalje za 
DUO – 10,00 EUR, za samozaposlene člane - 20,00 EUR 
in člane, ki zaposlujejo delavce -30,00 EUR. Člani boste 
o načinu in rokih za plačilo letne članarine obveščeni na 
januarskem računu (ga prejmejo v začetku meseca fe-
bruarja). Da se vam prizna popust (ena članarina manj 
v letu) morate letno članarino (znesek 11 mesečnih čla-
narin) poravnati najkasneje do 28. 2. 2019 (uporabite 
sklic z računa za januar 2019). 

Dohodnina – olajšava za družinske člane 
Zahtevek vložite do 5. februarja, če med letom niste 
uveljavljali posebne olajšave ali če želite spremeniti med 
letom uveljavljeno olajšavo. 

Embalaža 
V jeseni smo v okviru SPOT NPR organizirali seminar 
glede embalaže in poročanja. Rok 31. 3. 2019 se hitro 
približuje. Morda sodite med embalerje (naredim izde-
lek, ga zaščitim z embalažo in prodam v Sloveniji), uvo-
znike izdelkov iz drugih držav (za nadaljnjo prodajo ali 
za lastno porabo), proizvajalce ali uvoznike servisne em-
balaže (nosilne vrečke, škatle za pice ipd.), morda upo-
rabljate plastične vrečke na svojih prodajnih mestih? Se 
še niste vpisali med poročevalce? Sploh ne veste ali bi se 
morali?
Svetujemo vam, da se udeležite katerega od seminarjev 
organiziranih na OZS, ki so za člane brezplačni. Udeležite 
se lahko tudi seminarja na OOZ Vrhnika 4. marca 2019. 

vodij del čimprej, saj se ve, da se v zadnjih dneh pred ro-
kom polne veljavnosti zakona ne da ugoditi vsem vlogam 
za vpis. Hkrati je poudaril, da do 22. 2. 2019 poteka na 
OZS vpis na MOJSTRSKE IZPITE za različna podro-
čja gradbenih poklicev. Z vpisom na navedeni rok si je še 
mogoče zagotovi »vstopnico« za pravočasen vpis v imenik 
vodij del na osnovi mojstrskega izpita. Vsi, ki bodo opra-
vili mojstrski izpit s IV. Stopnjo izobrazbe in si pridobili 
s tem V. stopnjo izobrazbe je zagotovljeno popolno sub-
vencioniranje stroškov mojstrskega izpita. Glede na veli-
ko število prijavljenih bodo organizirane tudi priprave na 
izpit, ki bodo skrajšale čas priprave in zagotovile uspešen 
rezultat na izpitu. 
Prisotni podjetniki so menili, da zakonodaja posega v nji-
hove že pridobljene pravice do opravljanja dejavnosti pri-
dobljene z obrtnimi dovoljenji in v mnogih primerih tudi 
nekaj desetletnimi izkušnjami na posameznih področjih 
dela, jih dodatno časovno in finančno obremenjuje, kar je 
nekomu očitno v prid. Razšli smo se precej »razkurjeni«. 

»Vroča debata« na temo nove gradbene zakonodaje  Foto: arhiv SPOT

REPUBLIKA SLOVENIJA

Vabila na delavnice
• Računovodski in davčni obračun za leto 2018  

s spremembami zakonodaje, ki bo v četrtek, 7.  
februarja s pričetkom ob 10. uri. Prijave do 31. 1. 2019.

• Priložnosti in izzivi v turizmu, ki bo v četrtek,  
28. februarja ob 16. uri. Prijave do 25. 2. 2019.

• Celodnevno usposabljanje – seminar na temo Komu-
nikacija s težavnimi strankami in čustvena agil-
nost bo potekal v četrtek, 7. marca od 8. do 18. ure.

 Vsi dogodki bodo v Krpanovem domu Pivka, Prečna 
ulica 1.

Delavnici in usposabljanje so organizirani in v okviru 
aktivnosti SPOT PNR (primorsko-notranjska regija).
Udeležba brezplačna. Vljudno vabljeni!
PRIJAVA: janja.mihelcic@ozs.si; silva.sivec@ozs.si; 
051-642-540, 01-7096-290.

Program spodbud malih  
vrednosti
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD uvaja v letu 
2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, 
mala in srednje velika podjetja – t.i. vavčerje. Omogočil 
jim bo bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja 
posameznih storitev. 
Prvi vavčerji so že objavljeni. Če imate vprašanja glede
vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov
vavcer@podjetniskisklad.si. Brezplačno pomoč pri pri-
pravi vloge nudimo tudi svetovalci SPOT PNR .
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Izobraževanje bodi vodilo
Poročali smo že, da je skupščina OOZ Logatec na svo-
ji konstitutivni decembrski seji izvolila tudi predsednika 
zbornice in člane upravnega odbora za mandatno obdo-
bje 2018-2022. Danes objavljamo pogovor urednika z 
Bogdanom Oblakom, ki mu je skupščina podelila še en 
mandat za vodenje zbornice.

več. Zbornica zato išče tiste poti do članov, ki bi jih vodila 
k boljšemu delu, poslovanju, načrtovanju, usposabljanju. 
Sposobna je organizirati skorajda kar koli dobrega, po-
trebnega in za člane koristnega. Odziv članov pa ni vselej 
tolikšen, da bi se izobraževalne delavnice, seminarji, pred-
stavitve izvedli. No, pač poskusimo večkrat. Če ne uspe v 
prvo, morda v drugo ali tretje.

Vaša najpomembnejša naloga v tem mandatu?
Pripraviti ekipo, ki bo čez štiri leta poprijela za vodstvene 
vajeti zbornice. Takšno ekipo, ki bo hodila po svoji poti; 
če hodiš po uhojeni, lahko prideš samo do tam, do koder 
je prišel tisti, ki je pot utiral.

Ste tudi dejavni član upravnega odbora OZS. Katere so 
prednostne naloge krovne organizacije, kot rečemo?
OZS mora delati z državo, postavljati zahteve in aktivno 
spremljati izvajanje in pripravo novih predpisov.
Trenutno največ dela na spremembi zakonodaje, ki bi pod-
jetnikom po upokojitvi omogočila nadaljnje delo hkrati s 
prejemanjem pokojnine. Pokojnina je naložba, ki jo zapo-
sleni, pa tudi podjetniki, nalagajo za zrele dni. Iz naložbe 
mora izhajati tudi pravica, da jo koristiš, ko pride čas. Dru-
go vprašanje je pomanjkanje delovne sile. Brezposelnost 
je nizka, ustreznih delavcev za delo ni. Tudi z delom po 
upokojitvi bi večino potreb verjetno lahko pokrili, vedoč, 
da gre za ljudi, ki znajo delati. Drugo področje prizadevanj 
je uresničevanje zahteve, da država spet vzpostavi držav-
nega sekretarja za področje obrti in podjetništva. Z njim 
bi lahko neposredno reševali mnoga odprta vprašanja, ki 
se zdaj rešujejo – kdaj tudi med seboj neusklajeno – med 
različnimi institucijami. Blizu smo razrešitvi vprašanja re-
gresnih zahtevkov pri poškodbah pri delu. Upamo, da bo 
sprejeta razumna in znosna odločitev.

Sami ste podjetnik, vodja družinskega podjetja. Kako 
gledate na podjetništvo in odnose v podjetnih nasploh?
Podjetje ima samo kupce, lastnik pa ima samo delavce. 
Za naše podjetje si upam reči, da ima najboljše. Negovati, 
skrbeti moramo tako za orodja kot za delavce. Pri tem 
je smotrno razvrščati dobrine po pomembnosti. Na pr-
vem mestu je družina, najožje človekovo okolje. Šele na 
četrtem je denar, je plača. Če v podjetju ni dobrih odno-
sov, tudi plača ne more pretehtati. Podjetniki moramo biti 
zgled. Če zgleda ni, gre za neznanje. Pa lahko zaokrožimo 
nazaj k zbornici: izobraževanje. To bodi vodilo in vabilo 
za aktivno povezovanje v zbornico. 

Podjetniški uspeh leta: Gostilna Turk
Radio 94 je prvo soboto v letu v Jamskem dvorcu v 
Postojni uspešno izpeljal 24. prireditev Ona ali on. 
Na njej so razglasili dobitnike naziva Ona ali on – 

Bogdan Oblak Foto: zasebni arhiv

G. Oblak, čestitke za vnovični mandat in priznanje 
dosedanjemu delu. Kako boste naravnali delovanje 
zbornice?
Hvala za čestitke. Delati nameravamo naprej v zastavljeni 
smeri: obdržati in razvijati, kar se je pokazalo za dobro in 
izboljšati, kar se je kazalo kot manj dobro. 

Aktualna podoba zbornice?
Vse več je mladih članov. Direktor mag. Dejan Šraml zna 
zbornično članstvo prikazati kot vabljivo obliko pove-
zovanja. Zato smo relativno najhitreje rastoča območna 
zbornica po številu novih članov. Res je, da mladi pred-
vsem preračunajo, če se jim članstvo izplača. No, kakor je 
sedaj zastavljeno, lahko člani večinoma že samo z izrabo 
ugodnosti sistema Mozaik podjetnih prihranijo več kot 
plačajo članarine. Vendar je to samo eden od dejavnikov, 
ki pretehtajo v odločitvi, zakaj se včlaniti. Mnoge prilo-
žnosti ponujata oba projekta, v katera se je zbornica de-
javno vključila. Projekt SPOT, nadgradnja sistema VEM 
je omogočil zaposliti še eno strokovno sodelavko, dipl. 
pravnico Matejo Skočir. Sodelovanje med obema je na 
strokovnem področju že privedla do delitve dela; en sam 
ne more strokovno poglobljeno svetovati podjetnikom, 
saj so njihove potrebe preveč različne.

Čutite med člani dovolj pripadnosti organizaciji ali 
morda prevladuje računica nad pripadnostjo?
Zanimivo, celo čudno, da je bilo v časih obveznega član-
stva čutiti večjo pripadnost organizaciji. Morda tudi zaradi 
tega, ker so člani pomnili čase, ko je bila zasebna iniciativa 
nezaželena. Obrtniška organizacija je pomagala rušiti ta-
kšno miselnost. Danes si to težko sploh predstavljamo. 
V časih sovbodne zasebne iniciative pa tega dejavnika ni 
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Pripravlja Dejan Šraml
Seminarji na zbornici
5. februar 
ob 8.30 

Računovodski in davčni obračun  
za 2018 ter novosti 2019

13. februar
ob 10.00 

Policija: Naraščanje računalniške  
kriminalitete

20. februar 
ob 17.00 

Osnove grafologije – kot orodje  
pri izboru kadrov

6. marec 
12. – 17. ure 

Kako postati (še bolj) uspešen  
podjetnik

4. april 
ob 12.00 

Kako urediti delovna razmerja 
s poudarkom na posebnostih

Sosednja OOZ, Vrhnika, vabi člane na seminar o odpa-
dni embalaži, frizerje pa na spoznavanje modnih trendov 
v striženju. Več na strani 11.
Prijave in dodatne informacije: info@ooz-logatec.si, 
www.ooz-logatec.si, 051 651 538.

Članarina
V letu 2019 se je članarina uskladila z rastjo cen v zadnjih 
sedmih letih in tako podražila za dva oziroma tri evre. 
Je pa skupščina OZS tudi za 2019 sprejela sklep, da, v 
kolikor člani plačajo članarino v enkratnem znesku za 
celo leto 2019, prihranijo eno mesečno članarino. Sklic 
na plačilnem nalogu je enak kakor pri plačilu članarine za 
januar 2019. Vse o možnostih za celoletno plačilo člana-
rine bo navedeno na plačilnem nalogu za članarino za ja-
nuar, ki ga boste prejeli skupaj z revijo Obrtnik podjetnik 
v začetku februarja. Plačilo je obvezno do 28. februarja, 
sicer se zmanjšanja članarina za en mesečni znesek ne 
more upoštevati.

REPUBLIKA SLOVENIJA

dejanje leta po izboru poslušalcev. Tudi letos so v 
sodelovanju z gospodarsko ter obrtno-podjetniško 
zbornico Slovenije podelil priznanji za gospodarski 
in podjetniški uspeh leta. Slednje je pristalo v rokah 
Gostilne Turk iz Hotedršice.
Zmagovalca nominacije Ona ali on sta bila po več letih 
znova dva: postojnski policist Mihael Bezjak, pesnica in 
pravljičarka Anja Štefan iz Cerknice. Slavnostni govornik 
na prireditvi je bil predsednik Vlade RS Marjan Šarec.
V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije ter Obr-
tno-podjetniško zbornico Slovenije so podelil priznanji za 
gospodarski in podjetniški uspeh leta. Razveselili so se 
ju v družbi Mineralka iz Cerknice, kjer proizvajajo negor-
ljive mineralne plošče in v Gostilni Turk iz Hotedršice, 
kjer stavijo na tradicijo.
Gostilna Turk iz Hotedršice je prava tradicionalna dru-
žinska gostilna, ki je že devetdeset let v lasti družine Turk 
– Zelenc. V priljubljeni gostilni z rustikalno podobo se 
recepti prenašajo iz roda v rod, ob odlični hrani pa sta 
njihova glavna aduta prijetno okolje in domačnost. Izidor 
Zelenc, nosilec dejavnosti Gostilne Turk, je ob prejemu 
priznanja za Radio 94 povedal: »Še več pozornosti bomo 
posvetili turistom, ki se mimo nas vozijo na Bovško. Kuli-
narično znanje, ki se prenaša iz roda v rod, nadgrajujemo 
s sodobnimi trendi in prisegamo na domače sestavine«.
V delovanje gostilne je vpeta celotna družina, od upoko-
jenega gostinca in očeta Janeza Zelenca do sina Izidorja 
Zelenca. Opaziti je, da ženske držijo pokonci tri vogale, 
pri njih pa še kakšnega več – ker morajo poleg družine 
skrbeti še za dom in gostilno. Tudi za nasledstvo se jim ni 
pretirano bati, saj se kar pogostoma oglašajo novorojenci. 
Skratka, tam na ovinku v Hotedršici, kamor nas dostikrat 
nesejo kolesa in štejemo avtomobile na parkirišču, so Tur-
ki na preži in s kulinaričnimi dobrotami čakajo na vas.
Več o podjetniškemu uspehu leta boste lahko prebrali v 
intervjuju z Izidorjem Zelencem, ki bo objavljen v marče-
vski številki Krpanovega glasa. 
Podpredsedniku zbornice in uveljavljenemu loga-
škem gostincu Izidorju Zelencu iskrene čestitke!

Dobrodošlica novim članom
V 2018 se je logaški zbornici pridružilo 29 novih (prosto-
voljnih) članov in s tem še okrepilo številčnost članstva 
zbornice. Vodstvo zbornice se jim zahvaljuje za zaupanje 
in jim sporoča, da se bo še naprej trudilo za zastopanje 
logaškega malega gospodarstva. V nadaljevanju navajamo 
njihove firme.
Glede na velikost občine in število obstoječih članov je 
to tretje leto zapored sorazmerno najboljši rezultat med 
62. območnimi zbornicami mreže OZS. Veseli nas, da je 
toliko podjetnikov prepoznalo, da se splača biti član Obr-

tno-podjetniške zbornice Slovenije – najboljšega servisa 
za malo gospodarstvo pri nas.
Nohtni studio NE&NA, Špela Carl Fortuna s.p.; Učni 
center Nina, Nina Krička s.p.; LUNA, Iris Luna Panes 
Jerina s.p.; COTING d.o.o.; Avtovleka, Rajko Mivšek 
s.p.; ELEKTROMEHANIKA & BB d.o.o.; Mizarstvo in 
tesarstvo NAGODE, Andraž Nagode s.p.; GOZDAR-
STVO MODIC d.o.o.; BOMORIS d.o.o.; Pečarstvo in 
keramičarstvo, Niki Jurca s.p.; Šivanje in prodaja, Suza-
na Bizjak s.p.; OPTIKA LARA OPTO NAVTIC d.o.o. 
Posredništvo pri prodaji, Nataša Žakelj Podobnik s.p.; 
NATURA KERN d.o.o. Logatec; Prevoz oseb in stvari, 
Tomaž Pivk s.p.; AS Lešan, vulkanizerstvo, Marko Pe-
trovčič s.p.; KavNar, montaža in storitve, Matej Nartnik 
s.p.; TRIMAS d.o.o.; Storitve z gradbeno mehanizacijo, 
Blaž Šušteršič s.p.; Gostinske storitve Žakelj, Damijana 
Žakelj s.p.; Kovinostrugarstvo, Martin Petkovšek s.p. VO-
DOVOD-PLIN-SERVIS, VPS Joško Istenič s.p.; POLH 
d.o.o.; Diligen ICE d.o.o.; NESI Videos, Siniša Đuković 
s.p.; Svetovanje in izobraževanje v športu, Jaka Rus s.p.; 
HIDRA-FLEX d.o.o.; NAVONA d.o.o.; Zdravstvena de-
javnost, Špela Žuvić Groznik s.p.



februar 20198

Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Kako postati (še bolj) uspešen 
podjetnik
Aktualna delavnica Kako postati (še bolj) uspešen pod-
jetnik bo v sredo, 6. marca od 12h do 17h na OOZ  
Logatec.
• Večina podjetnikov si želi povečati prihodke. Ste med 

njimi? 
• Delate 12 ur dnevno in nimate dovolj časa zase in dru-

žino?
• Vam starši še niso predali dovolj odgovornosti in zna-

nja?
Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili z da, potem se 
prijavite na delavnico Kako postati (še bolj) uspešen 
podjetnik. Več najdete na povezavi https://most-institut.
eu/dogodki/.
Delavnica je primerna za vse podjetnike, ki bi radi še bolj 
uspešno poslovali. Več o vsebini poglejte v kratkem videu 
https://youtu.be/MhfIBj38zzA
Na delavnici bomo spoznali načine, tehnike in orodja, ki 
omogočajo večjo učinkovitost. 
Ključne teme:
• Vsak podjetnik (tudi prevzemnik) mora postaviti lastno 

vizijo razvoja podjetja.
• Vodenje podjetja iz podjetniškega vidika je ključno za 

dolgoročno uspešnost.
• Veliko podjetnikov večino nalog izvajajo sami. Je to res 

najbolj učinkovito?
• 7 ključnih vprašanj za ugotavljanje optimalnega načina 

vodenja podjetja…
• Kako delegirati naloge, da nam ostane dovolj časa za 

pomembne stvari?
• Zakaj je podjetniška funkcija pomembnejša od izvajal-

ske–direktorske? 
• Kako optimizirati vodenje za trajno dolgoročno uspe-

šno poslovanje?
Delavnica bo razgibana, polna resničnih zgodb, predvsem 
pa izjemno interaktivna s ciljem, da iz tega dogodka vsak 
odide z jasno vizijo in strategijo, kaj so ključni koraki za 
dolgoročno uspešnost domačega podjetja.
Spoznali bomo, kako učinkovito voditi podjetje ter obe-
nem imeti dovolj časa zase in družino.
Cena za člane je 77 €/podjetje.
Prijavite se do 21. 2. 2019 na irena.dolgan@ozs.si ali  
tel.: 05 726 17 20.

Razpis za dodelitev kreditov  
za pospeševanje razvoja malega  
gospodarstva – subvencija obrestne mere
OOZ Postojna in Banka Intesa Sanpaolo d.d. Koper, Po-
slovna enota Postojna in Sektor poslovanja z malimi in 
srednjimi podjetji-lokacija Postojna razpisujeta kredite za 
člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna. 
Razpoložljiva sredstva znašajo 400.000 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Postojna za:
• financiranje tekočega poslovanja,
• nabavo osnovnih sredstev.
Krediti se bodo odobravali pod naslednjimi pogoji: 
Posojilo se obrestuje po 1,50 % letni obrestni meri (sku-
pna obrestna mera znaša 3,50 % letno, OOZ Postojna 
subvencionira 2,00%), odplačuje se do 36 mesecev, vi-
šina posameznega zneska kredita je odvisna od vaših pri-
livov, bonitet, kreditne sposobnosti in ne sme presegati 
20.000 EUR. Obdelava zahtevka in vodenje kredita znaša 
70 EUR, ki se plača enkratno ob odobritvi kredita. Za-
varovanje: vse oblike, ki za banko predstavljajo zadostno 
jamstvo za vračilo.
Vloge za kredit so na voljo na OOZ Postojna od januarja 
2019 dalje do porabe sredstev. 

Frizerke
OOZ Vrhnika organizira strokovni seminar LOOK & 
LEARN, ki bo v soboto, 9. marec ob 14. uri v prostorih 
OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, Vrhnika. 
Ne zamudite izjemne priložnosti in se udeležite intenziv-
ne delavnice – demonstracija najnovejših modnih trendov 
v striženju »korak za korakom«. Prikazane bodo tri tehni-
ke dvoplastnega striženja, s katerimi se doseže preprostost 
frizure, saj ta v današnjem času največ pomeni. Seminar 
bo vodila ekipa MIČ STYLING oz. Tomaž Turk.
Kotizacija:
• za člane OOZ Postojna s poravnano članarino (ena 

oseba) je seminar brezplačen (stroške krije OOZ Po-
stojna)

• za zaposlene pri članih OOZ Postojna 15,00 € 
• za zunanje udeležence 60,00 €
Kotizacija vključuje izobraževanje, pripomočke in mate-
riale, mape za skiciranje tehnik striženja, modele za de-
monstracijo.
Prijave do ponedeljka, 4. marca 2019 na mobitel:  
041 448 34 - Mira Pozderec.

USPEŠNA LASTNIŠKA STRATEGIJA
DRUŽINSKIH, SREDNJIH  
IN MALIH PODJETIJ

Poznam veliko podjetnikov, zato vam lahko pomagam najti pravi kontakt.



februar 2019 9 

Pripravlja Irena Dolgan
Napovednik  
programov LU
- februar 2019
Začetni tečaj nemščine (40 ur) od 4. 2. ob 16:00
Cena: brezplačno
Prijave: do 29. 1. 2019
Tečaj je namenjen zaposlenim ali brezposelnim z nižjo 
izobrazbo in starejšim od 45 let. Naučili se boste osnov 
nemščine ali nadgradili obstoječe znanje. Srečevali se 
boste ob ponedeljkih in petkih.

Mala šola ajurvede - 2. srečanje, 5. 2. ob 16:30
Cena: 5 EUR
Prijave: do 1. 2. 2019
Na tokratnem srečanju se bomo posvetili pravilni pre-
hrani po došah (osnovna načela, kombiniranje živil, 
napotki, kako z zelišči zmanjšamo negativne učinke 
določenih živil).
Vodja delavnice bo na podlagi pulza ugotavljala katera 
doša prevladuje pri posameznem udeležencu.

Začetni tečaj angleščine (40 ur) od 6. 2. ob 16:30
Cena: brezplačno
Prijave: do 4. 2. 2019
Začetni tečaj angleščine je namenjen tako brezposelnim 
kot zaposlenim, ki so starejši od 45 let in nižje izobra-
ženi. Tečaj bo potekal ob sredah in petkih popoldan.

Začetni tečaj italijanščine (40 ur) od 11. 2. ob 17:00
Cena: brezplačno
Prijave: do 4. 2. 2019
Začetni tečaj italijanščine je namenjen tako brezposel-
nim kot zaposlenim, ki so starejši od 45 let in nižje izo-
braženi. Tečaj bo potekal ob ponedeljkih in sredah po 
3 šolske ure.

Začetni Tečaj šivanja in krojenja (24 ur) od 11. 2.  
ob 17:00
Cena: 120 EUR
Prijave: do 7. 2. 2019
Tečaj je primeren za začetnike, pa tudi za tiste, ki imajo 
že nekaj izkušenj s šivanjem in bi svoje znanje radi nad-
gradili s krojenjem, prilagajanjem krojev svoji postavi, 
spoznali pravi vrstni red postopkov šivanja…

Zdravje z aloe vero, 28. 2. ob 16:00
Cena: 5 EUR
Prijave: do 26. 2. 2019
Predstavitev zdravilne rastline aloje, izdelava in pokuši-
na napitka po receptu patra Romana Zage, pogovor o 
uporabi aloje, nasveti za gojenje in nego rastline.

Vse informacije in prijave na e-mail:  
lu-postojna@zavod-znanje.si  
ali na 05/721 12 80.

Oddamo poslovni prostor
V pritličju stavbe OOZ Postojna na Jenkovi ul. 1 od-
damo v najem poslovne prostore (pisarno) v izmeri 
32 m2. Pisarna je primerna predvsem za računovodski 
servis, odvetniško pisarno, ker se nahaja v neposredni 
bližini sodišča v središču mesta.
Za več informacij pokličite na telefon: 05 726 17 20.

Plačilo celoletne članarine
V kolikor boste do 28. februarja poravnali članarino za 
leto 2019 (11 mesečnih članarin) v enkratnem znesku, 
se vam prizna popust v višini enomesečne članarine. 
Plačate 220 namesto 240 € oz. 330 namesto 360 €. Pri 
plačilu uporabite enak sklic kot je naveden na plačilnem 
nalogu za plačilo članarine za januar 2019. Tako se izo-
gnete mesečnemu plačevanju in provizijam, pa še skrbi 
se otresete, in možnostim, da kdaj plačilo spregledate 
in imate zaradi tega zadrege pri uveljavljanju pravic, ki 
vam jih v obrtno-podjetniško-zborničnem zagotavlja 
plačana članarina.
O načinu in rokih za plačilo letne članarine boste ob-
veščeni na januarskem računu, ki ga prejmete v začetku 
meseca februarja.

Ne spreglejte izobraževanj  
na ostalih zbornicah!

REPUBLIKA SLOVENIJA

Da ne pozabim
Davčni obračun 2018 - v četrtek, 7. februarja ob  
10. uri, Krpanov dom Pivka, Prečna ulica 1. Predavatelji-
ca: Jasmina Malnar Molek, svetovalka na OZS. 

Napoved
• Delavnica PRILOŽNOSTI IN IZZIVI V TURIZ-

MU, v četrtek, 28. februarja 2019 ob 16. uri, Krpanov 
dom Pivka, Prečna ulica 1. 

 Predavateljica:. mag. Vesna Maver, OOZ Tolmin 
• Celodnevno usposabljanje – seminar KOMUNIKA-

CIJA S TEŽAVNIMI STRANKAMI IN ČUSTVE-
NA AGILNOST v četrtek, 7. marca 2019 od 8.00 - 
18.00, Krpanov dom Pivka, Prečna ulica 1. 

 Seminar vodi: mag. Martin Lisec, Inštitut stopinje 
Seminarja sta organizirana in v okviru aktivnosti SPOT 
PNR (primorsko-notranjska regija)
Udeležba brezplačna. Vljudno vabljeni!
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Seja skupščine
Januarja se je sestala skupščina zbornice, ki je po potrditvi 
zapisnika prejšnje seje obravnavala program dela in finanč-
ni plan za leto 2019. Predsednik je poudaril potrebo po 
poglobljenem sodelovanju z občinami, ki jih pokriva naša 
zbornica. Glede razpisov za subvencije bi bilo potrebne s 
strani občin več fleksibilnosti in prilagodljivosti. V zvezi z 
občinami je povedal še, da je novi vrhniški župan že tudi 
sam zaznal problematiko ureditve POC pod Hruševco. Na-
daljeval je, da bo zbornica omogočila delo sekcijam, ki bodo 
želele delati, izvesti kakšen strokovni seminar, delavnico, se 
srečati… Glede financ je dejal, da glavnino prihodkov pred-
stavljajo članarine, nekaj jih je od najemnin, kotizacij…Vsi 
člani, bi si morali prizadevati, da bi se več podjetnikov in 
podjetij vključilo v delo zbornice in se včlanilo. 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi morali začeti z ne-
formalnimi druženji, ki bi postali stalnica na zbornici (npr. 
podjetniški zajtrki), da bi se člani srečevali in se pogovorili 
med seboj o perečih problemih, dali smernice za delo…. 
Vključili naj bi se mladi. Predsednik je še dejal, da smo z 
mladimi začeli, vendar ni bilo oprijemljive povratne infor-
macije, kaj bi mladi želeli od zbornice, kaj naj bi zanje delala, 
kaj organizirala…Izpostavljena je bila tudi želja, da bi pred-
novoletnemu srečanju spremenili tako obliko kot vsebi-
no… UO bo na prvi naslednji seji razpravljal o organizaciji 
neformalnih druženj na zbornici. Skupščina je predlog pro-
grama dela in predlog finančnega plana soglasno sprejela. 
Še pred formalnim delom sestanka je potekal izobraževalni 
del, ki je bil tokrat namenjen zdravju. V goste smo povabili 
predstavnike PGD Stara Vrhnika, da bi nam predstavili in 
nas poučili o postopkih v primeru zastoja srca in nam de-
monstrirali uporabo AED (defibrilator). Koliko vas je, ki 
bi priskočili na pomoč neznancu na cesti, ki obleži? Ver-
jamem, da ne prav veliko, saj se raje umaknemo, obrnemo 
stran, gremo mimo. Pa ne, ker nam je vseeno, ampak, ker 
menimo, da ne znamo, da bomo naredili kaj narobe … 

Predstavniki reševalcev so nas poučili, da je najslabše nič 
narediti. Pokazali so celoten postopek pri oživljanju, na lut-
ki demonstrirali masažo ob zastoju srca in celoten postopek 
uporabe AED naprave. Udeleženci so se lahko tudi sami 
preizkusili v oživljanju in praktični uporabi defibrilatorja. 
Če je z vajo vsaj kateri od udeležencu ovrgel stereotip »ne 
bom pomagal, ker lahko naredim kaj narobe«, je bil namen 
izobraževanja in demonstracije dosežen. 

Poslanci skupščine so z zanimanjem prisluhnili demonstratorjem PGD 
Stara Vrhnika o postopkih ob zastoju srca.
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Utrinek z januarske seje skupščine, ki je potekala pri Botru na Vrhniki

Opomnik
Dohodnina: Tudi letos morate vsi, ki olajšave za vzdr-
ževane družinske člane niste uveljavljali pri svoji do-
hodnini čez leto ali želite olajšavo spremeniti, oddati 
vlogo za upoštevanje vzdrževanih družinskih članov. 
Vlogo oddate najpozneje do 5. februarja, da vam bo 
olajšava upoštevana že pri informativnem izračunu do-
hodnine za leto 2018. V kolikor obrazca ne boste od-
dali, boste olajšavo lahko uveljavljali le tako, da boste 
podali ugovor na informativni izračun dohodnine, ko 
boste tega prejeli. Vlogo lahko oddate preko aplikacije 
eDavki (ne potrebujete kvalificiranega digitalnega potr-
dila) ali po mobilni aplikaciji.
Kdo šteje za vzdrževanega družinskega člana preberite 
na strani 12 tega glasila. 
Članarina: Radi bi vas spomnili, da je tudi za leto 
2019 skupščina OZS sprejela sklep, da, v kolikor pla-
čate članarino za OOZ Vrhnika in OZS v enkratnem 
znesku za celo leto 2019, prihranite eno mesečno čla-
narino. Plačate 220 namesto 240 € oz. 330 namesto 
360 €. Sklic na plačilnem nalogu je enak kot pri plačilu 
članarine za januar 2019. 
Vse o možnostih za celoletno plačilo članarine bo na-
vedeno na plačilnem nalogu za članarino za januar, ki 
ga boste prejeli skupaj z revijo Obrtnik podjetnik v 
začetku februarja. Plačilo je obvezno do 28. februar-
ja, sicer se zmanjšanja skupnega zneska za en mesečni 
znesek ne more upoštevati. 
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – 22. februar 2019
Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposablja-
nje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in 
sicer za delodajalce in delavce v petek, 22. februarja 
2019, 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 mar-
cu 2019. 

Frizerji – 9. marec 2019
Strokovni seminar LOOK & LEARN – sobota, 9. marec 
ob 14. uri v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 
Vrhnika.
Cena: 30 € oz. za člane OOZ Vrhnika, 50 € za člane 
drugih OOZ, 60 € za zunanje udeležence in vključuje 
izobraževanje, pripomočke in materiale, mape za skicira-
nje tehnik striženja, modele za demonstracijo.
Ne zamudite izjemne priložnosti in se udeležite intenziv-
ne delavnice – demonstracija najnovejših modnih tren-
dov v striženju »korak za korakom«. Prikazane bodo tri 
tehnike dvoplastnega striženja, s katerimi se doseže pre-
prostost frizure, saj ta v današnjem času največ pomeni.
Pridite in se družite z ekipo MIČ STYLING oz. Toma-
žem Turkom.
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 4. marca 2019 po 
tel.: 01 755 77 40, 051 619 215 ali na mail naslovu:  
adela.cankar@ozs.si

PSP Barje – prvo srečanje uspešno
Projekt PSP Barje se je začel uresničevati. V Borovnici, v 
prostorih Občine, je bilo 15. januarja prvo podjetniško dru-
ženje z gostom. Svoje podjetniške izkušnje je udeležencem 
predstavila zeliščarica Margita Vehar. Predstavila je svojo 
pot od ideje, do potrebnih podjetniških znanj, blagovne 
znamke. Sedaj sodeluje s tremi bioresonančnimi centri v 
Sloveniji, z mladimi brezposelnimi v programu Mladi M, 
Univerzami za 3. Življenjsko obdobje….skrbi za pridelavo 
in predelavo zelišč, pakiranje, marketing, prodajo. 
Več o podjetniškem druženju lahko preberete na spletni 
strani naše zbornice.
Najavljamo 2. srečanje, ki bo predvidoma v februarju v 
občini Log-Dragomer, 3. pa 12. marca na OOZ Vrhnika. 
Glavna tema bo blagovna znamka. Že danes vabljeni vsi 
– ti, ki ste že podjetniki ali o tem šele razmišljate - da se 
seznanite, kako pomembna za uspeh podjetja je blagovna 
znamka.

Embalaža in odpadna embalaža 
– 4. marec 2019
Vabimo vas na delavnico, ki je namenjena podjetnikom in 
podjetjem različnih dejavnosti. Dobili boste odgovore na 
številna vprašanja, ki se pojavljajo o tem; od tega, ali mor-
da tudi vi sodite med embalerje (naredim izdelek, ga zašči-
tim z embalažo in prodam v Sloveniji), uvoznike izdelkov 
iz drugih držav (za nadaljnjo prodajo ali za lastno pora-
bo), proizvajalce ali uvoznike servisne embalaže (nosilne 
vrečke, škatle za pice ipd.), morda uporabljate plastične 
vrečke na svojih prodajnih mestih? Posebnosti za podjetja, 
ki imajo servisno in običajno embalažo (živilci in podobne 
dejavnosti). 
V drugem delu predavanja vam bodo predstavljene ob-
veznosti na področju ravnanja z odpadki glede na nastale 
odpadke in obveznosti v povezavi z nastalimi odpadki; vo-
denje evidenc, označevanje odpadkov, začasno shranjeva-
nje, priprava letnega poročila o odpadkih. 
Lanskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi 
za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže 
letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količin-
skih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke 
količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine 
embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc. 
S tematiko vas bo seznanila mag. Katarina Železnik Logar. 
Cena za udeležence: člani OOZ Vrhnika 30 €, člani dru-
gih OOZ: 40 €, zunanji udeleženci: 60 €.«

Iz vsebine:
• Obveznosti embalerjev in uvoznikov izdelkov vezane 

na embalažo
• Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov servisne embalaže
• Obveznosti pri uporabi plastičnih vrečk na prodajnih 

mestih
• Praktični primeri iz posameznih dejavnosti
• Obveznost registracije na Agenciji RS za okolje
• Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost)
• Priprava poročila o embalaži, kaj je primarna, sekun-

darna in terciarna embalaža
• Obveznosti povzročiteljev odpadkov glede na vrste na-

stalih odpadkov ...
Seminar bo v prostorih OOZ Vrhnika v ponedeljek,  
4. marca, z začetkom ob 16.30. Prijave so obvezne do 
srede, 27. februarja na običajen način.
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Dohodnina – olajšava  
za družinske člane
Vlogo za uveljavljanje olajšave za družinske člane vložite, 
če med letom niste uveljavljali posebne olajšave ali če želi-
te spremeniti med letom uveljavljeno olajšavo. 
Vlogo je potrebno oddati do 5. februarja, da vam bo olaj-
šava upoštevana pri informativnem izračunu, sicer boste 
za njeno uveljavljanje morali podati ugovor na informativ-
ni izračun dohodnine.
Vlogo lahko oddate preko sistema eDavki - kvalificirano 
potrdilo ni potrebno ali preko mobilne aplikacije. V tem 
primeru boste morebitno vračilo dohodnine na svoj TRR 
prejeli 13 dni prej, kot je zakonsko določen rok. Vlogo 
lahko oddate tudi po pošti ali osebno na pristojni finančni 
urad oz. izpostavo. 
Vzdrževani družinski član je: lasten otrok, posvojenec, 
pastorek, vnuk (če nima staršev ali imate dovoljenje star-
šev…); zakonec, zunajzakonski partner, ki ni zaposlen, če 
nima lastnih sredstev za preživljanje; starši oz. posvojitelji, 
če nimajo lastnih sredstev za preživljanje.
Otrok je vsak otrok do dopolnjenega leta starosti oz. do 
26. leta starosti, če nadaljuje šolanje, ni zaposlen, ne opra-
vlja dejavnosti, nima lastnih sredstev. 
Zakon določa še nekatere druge pogoje, kdo je vzdrževan 
otrok, ki jih lahko preberete na spletni strani FURS. 

O letnem dopustu zaposlenih
Je vašim zaposlenim ostalo kaj lanskega dopusta?
Kot delodajalec ste delavcu dolžni zagotoviti izrabo od-
merjenega dopusta v tekočem koledarskem2 letu, delavec 
pa mora planirati izrabo najmanj dveh tednov v tekočem 
koledarskem letu. Če preostanka dopusta delavec ni izko-
ristil in mu je »ostalo« kaj lanskega dopusta, ga je lahko 
prenesel v letošnje leto. Ta preostanek mora izkoristiti do 
30. junija razen, če ga ni mogel izkoristiti zaradi bolezni, 
poškodbe, porodniškega dopusta, dopusta za nego otro-
ka. V teh primerih ga lahko izkoristi do 31. decembra, si-
cer mu »propade«.
Delavec se izrabi dopusta tudi ne more odpovedati, niti 
za morebitno odškodnino oz. nadomestilo, saj je namen 
dopusta počitek in regeneracija. Izjema je le v primeru 
prenehanja delovnega razmerja, ko je med delodajalcem 
in delavcem možen dogovor za denarno nadomestilo. Pa 
še to le v primeru, če dopusta ni mogel izkoristiti do izteka 
pogodbe o zaposlitvi in je izrabo zahteval. 
Ne pozabite, da morate vsakemu delavcu vsako leto po-
sebej odmeriti dolžino pripadajočega dopusta in delavca o 
tem seznaniti do 31. marca tekočega leta.

Višja minimalna plača – 886,63 €
V Ur. listu RS, št. 83/18 je bila objavljena Novela Zakona 
o minimalni plači (ZMinP), ki velja od 25. 12. 2018. Ta 
določa, da znaša minimalna mesečna plača 886,63 € bruto, 
za delo opravljeno v polnem delovnem času in za plačilo 
dela, opravljena v letu 2019.
Za delo, opravljeno v letu 2020, bo minimalna mesečna 
plača znašala 940,58 EUR bruto, od leta 2021 dalje pa se 
bo izračunavala po predpisani formuli (znesek bo minister 
objavil v Uradnem listu). Se bo pa minimalna plača vsako 
leto usklajevala najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Le še za delo, opravljeno v letu 2019, so nekateri dodatki 
vključeni v minimalno plačo. Od leta 2020 dalje, bodo vsi 
dodatki, določeni z zakoni ali drugimi predpisi ter s ko-
lektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in 
plačilo za poslovno uspešnost, iz minimalne plače izvzeti 
(se vanjo ne bodo vštevali), kar pomeni velik skok osnove 
za obračun prispevkov.
V minimalno plačo se samo še to leta všteva: dodatek za 
delovno dobo, dodatki za posebne pogoje dela (izmensko 
delo, popoldansko delo, terensko delo ipd.) in plačilo za 
delovno uspešnost (stimulacija).
Ne pozabite pa, da je kljub višji minimalni plači, najnižja 
osnova za obračun prispevkov delojemalca v letu 2019 
drugačna in sicer najmanj 56 % zadnje znane povpreč-
ne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 
Za vsa izplačila od 1. januarja do 28. februarja 2019, se 
za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače leta 2017, za 
izplačila od 1. marca 2019 dalje pa znesek povprečne plače 
leta 2018. Najnižja osnova za obračun prispevkov za 
izplačila od 1. 1. - 28. 2. 2019 znaša 911,09 EUR.

IPF – nova pogodba, višje cene
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov Slovenije (IPF) tudi članom OZS pošilja 
v podpis nove pogodbe o javni priobčitvi fonogramov. 
Obrtniki in podjetniki nas sprašujejo, ali morajo pogodbo 
podpisati?
Leta 2006 sta OZS in GSZ z IPF sklenili Skupni sporazum 
o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz reperto-
arja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejav-
nosti (Sporazum 2006). Sporazum 2006 je članom OZS in 
tistim, ki opravljajo obrtno dejavnost po Obrtnem zakonu 
omogočil, da so plačevali nižje nadomestilo, če so z IPF 
sklenili pogodbo. Pogodbe, ki so jih takrat sklepali obrtni-
ki in podjetniki z IPF imajo kot pravno podlago naveden 
Sporazum 2006, ki še vedno velja, saj s strani IPF ni bil 
odpovedan.
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mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

S 1. januarjem 2019 se je pričel uporabljati Skupni spo-
razum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko va-
rovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih 
centrov, blagovnih centorv, prodajaln, tržnic in bencinskih 
črpalk (Sporazum 2019). Le tega je z IPF podpisala Trgo-
vinska zbornica Slovenije.
Seveda so v sporazumu 2019 nadomestila občutno višja, 
kot v Sporazumu 2006.
IPF v tem času članom OZS in drugim obrtnikom in 
podjetnikom, ki imajo trgovino dejavnost ali bencinsko 
črpalko, v podpis pošilja nove pogodbe, ki temeljijo na 
Sporazumu 2019.

Morate novo pogodbo podpisati?
Pravno gledano je Sporazum 2006 veljaven, zato je veljav-
na tudi pogodba, ki so jo obrtniki in podjetniki sklenili na 
podlagi tega sporazuma.
Po našem mnenju, če imate veljavno pogodbo na podlagi 
Sporazuma 2006, niste dolžni podpisati nove pogodbe, ki 
temelji na Sporazumu 2019. Končna odločitev pa je na 
vsakem posamezniku.
V kolikor imate dodatna vprašanja, pišiteOZS na sve-
tovanje@ozs.si.

Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

Obdavčevanje digitalnih  
storitev po 1. 1. 2019 
S 1. 1. 2019 so začele veljati nekatere novosti glede obdav-
čitve digitalnih storitev. 
Zavezanec, ki nima več kot 10.000 EUR prometa digital-
nih storitev, opravljenih končnim potrošnikom iz drugih 
držav članic EU, mora do 31. januarja 2019 prek sistema 
eDavki poslati vlogo za deregistracijo iz posebne uredi-
tve mini VEM (na obrazcu EU-M1SS-DeReg), poročilo o 
skupni vrednosti opravljenih digitalnih storitev končnim 
potrošnikom iz drugih držav članic v letu 2018 (obrazec 
DDV-TBE) in izjavo o izpolnjevanju pogojev za določitev 
kraja opravljanja storitev v Sloveniji (obrazec DDV-TBE). 
Zavezanec, ki bo vlogo za deregistracijo iz posebne ure-
ditve mini VEM predložil v januarju 2019, bo iz nje iz-
ključen s 1. aprilom 2019. Tudi tak zavezanec mora do 
31. januarja 2019 predložiti obrazec DDV-TBE, da lahko 
od 1. januarja 2019 obračunava slovenski DDV. Za prvi 
kvartal leta 2019 bo zavezanec še vedno dolžan predložiti 
tudi posebni obračun DDV, v katerem bo navedel vre-
dnost nič. 

Vir – spletna stran FURS

Kvotni sistem zaposlovanja  
invalidov 
Z že sprejeto novelo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov ter imenovanjem Komisije za 
ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri 
delodajalcu, so bili s 1. januarjem 2006 izpolnjeni vsi for-
malni pogoji, za začetek postopkov za odpoved pogodbe 
o zaposlitvi invalidu.
Uzakonitev te možnosti je v dogovoru s socialnimi par-
tnerji hkrati prinesla tudi uvedbo kvotnega sistema zapo-
slovanja invalidov.
Kvotni sistem zaposlovanja invalidov pomeni obveznost 
delodajalcev, da od skupnega števila zaposlenih delavcev 
zaposlujejo predpisan odstotek invalidov, ki je predpisan 
z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. 
list RS, štev. 32/2007 in nasl.).
Na podlagi Uredbe je zavezanec za izpolnjevanje kvote 
vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb.Ta se do-
loči različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v 
skladu z Uredbo in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti in sicer od dva do šest odstotkov.

Celotno besedilo na straneh e-svetovanje OZS

Štipendije za deficitarne poklice
Tudi letos je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in pre-
živninski sklad Republike Slovenije objavil razpis dodeli-
tve štipendij za izobraževanje za deficitarne poklice. Pode-
ljenih bo 1000 štipendij. Razpis je podoben lanskemu, ki 
smo ga v celoti objavili v marčevskem KG 2018.
Višina štipendije: 100 evrov mesečno za celotno obdobje 
trajanja izobraževalnega programa.
Nekaj pogojev:
• biti državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Re-

publiki Sloveniji ali imeti katerega od drugih statusov, 
opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 (npr. dovoljenje za 
prebivanje »rezident za daljši čas«); 

• bo v šolskem letu 2019/2020 v Republiki Sloveniji vpi-
san v 1. letnik zgoraj navedenega deficitarnega poklica

• je bil v izobraževalni program, za katerega uveljavlja 
pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 
22. letom starosti;

• v letnik, v katerega bo vpisan v šolskem letu 2019/2020, 
še ni bil predhodno vpisan;

• hkrati ne prejema kadrovske štipendije;
• bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendi-

ranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že 
pridobljene.

Več o razpisu in pogojih na: www.sklad-kadri.si 
Tel.: 01 434 15 36; www.sklad-kadri.si; deficitarne@sklad-
-kadri.si 
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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. 2019 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 2018 znaša 1.676,38 €). Od 
januarja 2019 do vključno decembra 2019 znaša prispevek za ZZ 0,53 % 
od povprečne bruto plače za oktober 2018 oz. 0,53 % od 1.676,38 €, kar 
znaša 8,88 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto 
plače za oktober 2018 oz. 6,36 % od 419,10 €, kar znaša 26,65 €. 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 januar 2019:

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 2018 – 1.676,38 € 8,88 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2018 – 405,37 € 26,65 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 35,53 €

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 januar 19 je izračun naslednji:  
46 ur januar 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 januarju 2019:  
21 dni: 168 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2019 – lestvice veljajo od 
1.1.2019 oz. za vsa izplačila v letu 2019!!! 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2019 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 2019

V letu 2019 lestvica za obračun dohodnine ni spremenjena.

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 2019 znaša 886,63 € 
(Ur. list RS, št. 83/2018). 

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 stro-
škov 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 obračunati 
od zneska, ki v letu 2019 ne more biti manjši od 56% zadnje znane 
povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2019 do 28.2.2019 se uporablja pov-
prečna plača za leto 2017 (1.626,95 €; 56% znaša 911,09 €), za izplačila 
po 1.3.2019 se bo uporabljala povprečna plača za leto 2018 (še ni znana), 
oz. 56% povprečne plače.

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 2019: najmanj v višini minimalne plače po-
večane za 1%, kar znaša 895,50 €. 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 2019 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 - JANUAR 2019

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 2019 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 28.2.2019 
prispevke od najmanj 85% povprečne plače 2017 (1.626,95 €; 85% je 1.382,91 
€), za obračun prispevkov od 1.3.2019 dalje boste uporabljali najmanj 85% 
povprečne plače za leto 2018 – še ni znana.

V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove za 
izplačila do 28.2.2019.

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 336,74

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 186,00

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 5,53

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 528,27

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2018 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki za so-
cialno varnost, zmanjšani za 25%, preračunano na mesec). 

Za obračun prispevkov za socialno varnost za januar 2019 je minimalna osno-
va 60% povprečne plače iz leta 2017 (1.626,95 €; 60% je 976,17 €), od febru-
arja 2019 dalje bo minimalna osnova 60% povprečne plače iz leta 2018 (še ni 
znana).

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.

Krpanov glas

15

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 svetu-
je, 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 pla-
čate 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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POSLUJTE  
S PREDNOSTJO.

SVET PRILOŽNOSTI.

Mi vam jo nudimo. 
Ob odprtju transakcijskega računa smo za vas pripravili 

številne ugodnosti za storitve, ki jih najpogosteje uporabljate. 

www.intesasanpaolobank.si

Banka Intesa Sanpaolo, d. d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22,173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153.

POSLOVNI 

PAKET 

DOBRODOŠLICE 

OD 3 € 
NA MESEC

Fotografi 
Sekcija fotografov pri OZS organizira izobraževanje 
na temo: 
- GDPR (angl. General Data Protection Regulation – 

GDPR), ki na področju varstva osebnih podatkov uvaja 
številne spremembe v obveznostih in pravicah oseb 

- Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in od-
padno embalažo 

Izobraževanje bo v četrtek 14. februarja med 14.00 in 
16.30 v veliki sejni sobi OZS na Celovški 69 v Ljubljani. 
razvojni, invalidski

Brezplačni posvet za delodajalce
Slovensko gospodarstvo se v zadnjem času sooča s pre-
cejšnjim pomanjkanjem delavcev določenih poklicev, ta 
deficit pa rešujemo tudi s pomočjo zaposlovanja delavcev 
iz drugih držav. Prav zato bodo organizirani posveti na 
več lokacij za delodajalce, ki jih zanima področje zapo-
slovanja tujcev. Predstavniki Ministrstva za javno upravo 
in Zavoda RS za zaposlovanje bodo predstavili, kakšen 
je postopek, s katerim si delodajalci lahko skrajša-
jo postopek pridobitve enotnih dovoljenj in delovnih 
dovoljenj ter kakšne so novosti in spremembe v postop-
ku dopolnjevanja vlog za enotna dovoljenja, prav tako bo 
mogoče izvedeti, kaj bo prinesel sporazum s Srbijo.

Z namenom zagotoviti hitrejši in učinkovitejši način pri-
dobivanja delovnih dovoljenj je namreč od začetka leta 
prek portala eVEM na voljo elektronska oddaja vlog za 
izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposli-
tev po sporazumu z BiH. Več informacij: 
http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/zapo-
slitev-in-delo-tujca/
Nam bližnji posveti bodo 21. marca v Logatcu in 28. mar-
ca v Ljubljani.

Kartica mozaik podjetnih 
Zaradi stalnih sprememb ugodnosti in novih partner-
jev v projektu priporočamo, da ugodnosti, ki jih članom 
nudijo partnerji, redno spremljate na spletni strani OZS.  
O podrobnostih in dodatnih pojasnilih posameznih po-
nudb lahko pokličete svojo zbornico ali OZS.
Zadnji dve spremembi: povišanje članarine v Diners Clu-
bu, ki za Mozaik podjetnih še vedno ostaja zelo ugodna, in 
sprememba pogojev, ki jo je objavilo podjetje Prigo d.o.o. 
z Brezovice. 

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna


