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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: Prek projekta SPOT – čezmejna izmenjava dobrih praks 

in odpiranje novih poslovnih priložnosti so si  
udeleženci pod vodstvom SDGZ iz Trsta ogledali  
tamkajšnja podjetja; več na str. 6

 Foto: arhiv OOZ Logatec
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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Zgodovina včeraj,  
danes, jutri?
Pred leti je završalo, da bo Sklad (za vza-
jemno pomoč samostojnih obrtnikov) 
pokojnine upravičencem izplačeval le 
do dopolnjenega 70. leta starosti. Takrat 
je to pomenilo, da bi vplačevalci pokoj-
nino prejemali komaj kakšno leto, saj so 
se upokojevali pozno. Čez desetletja SOP, 
Skladov naslednik, znižuje pokojnine. Če 
je bilo za obrtnike v povojnih časih kaj 
dobrega, je bil to Sklad, ki je prostovolj-
nim članom nudil socialno zavarovanje, 
saj državnega za obrtnike ni smelo biti.
Resda vsaka naložba, tudi za pokojnine, 
pomeni tveganje. Vendar bi pričakovali, 
da sklad, ki ga upravljajo obrtniki in pod-
jetniki, razume tveganja in se primerno 
zaščiti pred morebitnimi negativnimi vpli-
vi. Najtežje je, če te naplahtajo najbližji, ki 
jim zaupaš. Pot iz tega neželenega položa-
ja mora obstajati, četudi je na videz bole-
ča in (tudi ta!) ni brez tveganja. Prepričan 
sem, da se bo našlo toliko modrosti, da se 
stvari obrnejo v pričakovano smer.
Cerkničani so napovedali obeležitev 
50-letnice svoje zbornice. Nekdanje 
združenje(!) je bilo organizirano prvo iz-
med povojnih prostovoljnih stanovskih 
organizacij na Notranjskem. Po tem so 
se ustanavljala društva, šele 1979. so 
bila z zakonom ustanovljena (občinska) 
združenja samostojnih obrtnikov. Daleč 
in še čez so videli takratni obrtniki, saj 
so danes spet v prostovoljni organizaciji.
V Logatcu gredo h koncu priprave in pri-
čakovanje letošnjega tedna obrti in pod-
jetništva. Veliko dogodkov se bo zvrstilo 
– povzeti so na zadnji strani junijskega 
KG. Vabljeni, da se jih udeležite. Tudi ti-
stih, ki bodo bolj za telo kot za duha. 
Na Postojnskem tečejo izobraževalni 
dogodki in delavnice. SPOT ponuja ra-
znotere priložnosti seznaniti se z novimi 
dognanji, praksami in védenji. Na sle-
hernem najdemo kaj uporabnega.
Vrhničani pripravljajo nov razpis za 
spodbujanje razvoja drobnega gospo-
darstva, pripravljajo se na junijske Argo-
navtske dneve, ko bo znova zadišalo po 
okusnih jedeh. Dobrodošli.

Urednik

Spremembe ZGD
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog spre-
memb Zakona o gospodarskih družbah, in ga posredovalo v enomesečno 
javno razpravo (do 10.6.2019).
Če vas zanima, kakšne so predlagane spremembe, pokličite na svojo zbor-
nico, da vam pošlje predlog, ki je v javni obravnavi. Vaše pripombe na  
predlagane spremembe pa pričakujemo do 7. junija, da jih bomo lahko po-
sredovali naprej.

MOS 2019, 10. – 15. september
OZS vabi na 52. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (MOS), ki bo 
letos potekal od 10. do 15. septembra 2019, na Celjskem sejmišču. 
Zbornica se s Celjskim sejmom dogovarja za ceno najema neopremljenega pro-
stora v znesku 15 evrov/m² (brez ddv) v dvorani L1, in najema neopremljenega 
prostora v znesku 45 evrov/m² (brez ddv) v ostalih dvoranah po dejavnosti. 
Več o letošnjem MOS si lahko preberete na: https://ce-sejem.si/sejmi/52-mos/
Če vas zanima razstavljanje na MOS 2019, čim prej sporočite vaše potrebe 
po razstavnih prostorih in dogodke, ki jih planirate organizirati v času MOS.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na gospo Edino Zejnić (tel.  
01 58 30 586, ali e-naslovu: edina.zejnic@ozs.si).

Plačilo prispevkov z enim e-računom 
Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za soci-
alno varnost z enim plačilom. To pomeni, da bo zavezancem plačevanje obve-
znosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški 
provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za social-
no varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akonta-
cijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, 
saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.
Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo plačati štiri različne prispevke za 
socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne pre-
sega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Mesečno to pomeni pet 
položnic oziroma 60 položnic na leto.
Doslej je Finančna uprava RS (FURS) omogočala združitev tistih plačil, 
ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – 
IBAN. Osebe z dejavnostjo so tako morale mesečno plačevati trem različ-
nim javnofinančnim blagajnam: (proračunu Republike Slovenije, Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje). To pomeni, da so lahko mesečno namesto petih različnih po-
ložnic izpolnili le tri in si tako zmanjšali stroške provizije bank.
Več lahko preberete na spletni strani FURS www.furs.si

Nova spletna stran OZS
Verjetno ste že videli, da ima OZS posodobljen spletni portal, ki je bolj 
moderen in organiziran na način, da uporabniki lažje dostopamo do želenih 
vsebin. Nekatere vsebine so razširjene, bogatejše, vse pa je bolj pregledno 
in prilagojeno tudi prikazovanju na mobilnih napravah.
Obvestili so nas, da so novo zasnovo oblikovali v hiši, tehnično izvedbo sta 
zagotovila Damjan Rems in Anže Rant.
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Zdravniški pregledi 
V naslednjem sestavku bomo poskušali odgovoriti na 
vprašanje kdo in kdaj mora opraviti zdravniški pregled 
v primeru zaposlitve oz. opravljanju drugih oblik dela.  
V praksi se neprestano srečujemo z navedenim vprašanjem 
pa tu in tam tudi s kakšnim inšpekcijskim zapisnikom. 
Zdravniške preglede urejajo: 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1),
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.
Z zdravniškim pregledom se preverja izpolnjevanje zdra-
vstvenih zahtev delavca za opravljanje določenega dela 
pri delodajalcu. Po pravilniku o preventivnih zdravstvenih 
pregledih delavcev velja, da je pregled obvezen za delo na 

Obiskali bomo Koroško
V četrtek 13. junija 2019 bomo obiskali Slovensko de-
želno gospodarsko zvezo v Celovcu, kjer so bomo na 
delavnici seznanili s pogoji dela slovenskih podjetnikov 
v Avstriji ter avstrijsko davčno zakonodajo.
Naš obisk je namenjen tudi ogledu EKOLOŠKE KME-
TIJE - BIO KMETIJA PRI KUMRU, v kraju Bilčovs, 
ki si je s pomočjo odličnih izdelkov in ravno tako odličnega 
marketinga ustvarilo dobro ekonomsko pozicijo. 

Ogledali si bomo tudi šivilj-
ski salon Irene Novinšek 
- MODE- i.eu, ki je svojo 
dejavnost uspešno prenesla 
iz Slovenije v Celovec, obisku 
MAKERSPACE – prostora 
za ustvarjalce, kjer posame-
zniki iz različnih disciplin med 
sabo sodelujejo ter razvijajo 
nove proizvode in storitve. 
Odhod iz Ilirske Bistrice ob 
7.00, Unec 8.00, predviden prihod med 21. in 22. uro. 
Strokovna ekskurzija je za udeležence brezplačna. 
Prijave do zasedbe mest:  
silva.sivec@ozs.si, 01-7096-290, 051-642-540 

Vljudno vabljeni!

Vabimo vas na delavnico

Kultura pitja vina od  
pradavnine do danes,

v ponedeljek, 10. junija 2019 s pričetkom ob 20. uri,
v prostorih OOZ Cerknica, Tabor 5b.

O kulturi pitja vina in njegovem vplivu na evropsko 
kulturo in filozofijo zahodne civilizacije, o vinu v vsak-
danjem življenju, o njegovi uporabi in omembnosti v 
poslovnem svetu, nam bo spregovorila Majda De-
bevc, sommelierka, vrhunska poznavalka in zagreta 
ljubiteljica dobrega vina, ki pravi: “Ne pijemo zato, 
ker smo žejni ali da bi nas pogrelo, ampak gre za 
obred, tudi družabni dogodek.”
Pred pričetkom seminarja boste udeleženci prisluhnili 
predstavitvi aktivnosti SPOT svetovanje PNR. 
Udeležba brezplačna.   Vabljeni!
Obvezna predhodna prijava:  
silva.sivec@ozs.si, 01-7096-290, 051-642-540 

Delavnica za avtoserviserje
V Pivki je 16. 5. potekala delavnica na temo »Aktualno 
na področju avtoservisne in vulkanizerske dejavno-
sti«. Svetovalka SPOT Silva Šivec je v uvodnem delu ude-
ležence seznanila z delovanjem SPOT svetovanje PNR. 
Predavatelj Igor Pipan je izvajalcem avtoservisne dejav-
nosti in uporabnikom storitev, ki so se udeležili seminarja 
predstavil novosti, pogoje, pravice in obveznosti na po-
dročju avtoservisne dejavnosti.
V nadaljevanju je potekala živahna razprava udeležencev 
na temo reciklaže izrabljenih vozil, plačila taks za izrablje-
na vozila, pomembnosti uporabe delovnega naloga pri 

sprejemanju vozila v popravilo tako z vidika avto servi-
serja kot stranke, ki da vozilo v popravilo; cenikov, ho-
mologacije. Udeleženci so podelili osebne izkušnje ter iz-
postavili vprašanje o električnih vozilih, ki prinašajo nove 
zahteve in izzive tako za uporabnike kot stroko. 
Udeleženci seminarja so ugotavljali, da uporaba teh, tako 
imenovanih vozil prihodnosti z negativno podnebno bilan-
co, vendarle ni tako varna in ekološko prijazna, kot se zdi. 
Tabu tema je nevarnost vožnje z omenjenimi avtomobili v 
primeru nesreče, kjer je velika možnost, da potniki zoglenijo 
ali zgorijo. Goreč električni avtomobil je namreč težko po-
gasiti in lahko gori več dni. Nihče v tem trenutku tudi še ne 
ve, kako naj bi potekala razgradnja baterij električnih vozil, 
ki so izjemno nevarne in so nov ekološki problem, a hkrati 
nedvomno podjetniški izziv in priložnost!
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Pripravlja Silva Šivec

Forum obrti in podjetništva 
10. maja letos so se vidni predstavniki slovenske vlade in 
državnega sveta zbrali na 17. Forumu obrti in podjetni-
štva, ki je potekal v Portorožu. 
Namen srečanja je bil opozoriti na aktualnih probleme, 
ki dušijo razvoj in pravi zagon slovenskega gospodarstva, 
predvsem obrti in malega podjetništva, kot ključnega in 
najbolj vitalnega dela domače ekonomije, ki ga tvori 117 
tisoč poslovnih subjektov s 350 tisoč zaposlenimi. 

50 – letnica Območne  
obrtno - podjetniške zbornice Cerknica

Okrogli jubilej bomo obeležili v soboto,  
21. septembra 2019 s slavnostno prireditvijo  

v Kulturnem domu v Cerknici. 

Foto utrinek s srečanja s poslanko EU, go. Romano TOMC na Forumu 
obrti in podjetništva
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Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,  
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPOT Svetovanje Primorsko-Notranjska regija, Bazoviška cesta 13, SI-6250 Ilirska Bistrica
NEC, Cerknica, OOZ Ilirska Bistrica, OOZ Cerknica

vsakem delovnem mestu.
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev v 
5. členu določa tudi, da se zdravniški pregled opravi pred 
prvo zaposlitvijo in v primeru, če je od opravljanja dela pa je 
na določenem delovnem mestu minilo več kot 12 mesecev.
Ob tem se nam v praksi večkrat postavlja vprašanje kdo je 
DELAVEC? Odgovor je opredeljen v ZVZD-1, ki pravi, 
da je delavec:
• oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi po-

godbe o zaposlitvi,
• oseba, ki za delodajalca opravlja delo na kakršni koli 

drugi pravni podlagi (študentska napotnica, podje-
mna pogodba, avtorska, upokojenska ….),

• oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposa-
bljanja.

V zadnjem času se srečujemo z dolgimi čakalnimi vrstami 
na zdravniški pregled. Ponekod so čakalne vrste dolge dva 
meseca. Prihaja do zaposlitev brez predhodno opravljene-
ga zdravniškega pregleda, saj delavec želi delati, delodaja-
lec zaposlovati. 
V praksi so inšpektorji že izrekali kazni zaradi še ne opra-
vljenega zdravniškega pregleda ob že realizirani zaposlitvi. 
Vsak tak dogodek seveda povzroči jezo in bes. Vendar 
je v 28. členu ZDR-1 jasno določeno, da mora delodaja-
lec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti 
za opravljanje dela na svoje stroške napotiti kandidata na 
predhodni zdravniški pregled. Zakon jasno govori o kan-
didatu ( ne zaposlenemu ) in predhodnem zdravniškem 
pregledu ( pregledu pred zaposlitvijo). 
V 36. členu ZVZD-1 pa je določeno, da mora delodajalec 
delavcem zagotoviti takšne zdravniške preglede, ki ustre-
zajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih de-
lavcev v 3. členu določa, da so podlaga za določitev vrste, 
obsega, vsebine in rokov zdravniških pregledov: ocena 
tveganja ter posebne zdravstvene zahteve, ki so po po-
trebi opredeljene v Izjavi o varnosti z oceno tveganja na 
podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. 
Navedeno pomeni, da je delodajalec delavcu, ki opravlja 
dela, ki so opredeljena kot tvegana z vidika varnosti in 
zdravja pri delu in so posebej zahtevna, dolžen zagoto-
viti poseben zdravstveni pregled. ( npr. delo na višini). 
Zahtevnost dela in tveganje pogojujeta tudi pogostost ob-
dobnih zdravniških pregledov, ki so opredeljeni v Izjavi o 
varnosti z oceno tveganja. 
Zdravniški pregled je obvezen tudi za študente. Študen-
tje opravijo zdravniški pregled že v okviru preventivnega 
zdravstvenega varstva študentov. Potrdilo o tovrstnem 
zdravniškem pregledu, ki ne sme biti starejše od 5 let za-
došča za opravljanje del, ki niso izpostavljena posebnim 
tveganjem. V nasprotnem primeru je delodajalec dolžen 
študentu zagotoviti preventivni pregled. 

OZS, kot organizator vsakoletnega srečanja je tudi letos 
na forumu izpostavila 10 najbolj perečih ter pripravila na-
bor vseh ostalih problemskih področij, ki so zbrane v bro-
šuri Zahteve slovenske obrti in podjetništva.
Med ključnimi letošnjimi zahtevami je bila spremembe 
trga dela, zdravstvenega, davčnega in izobraževalnega sis-
tema ter izboljšanje poslovnega okolja z odpravo admini-
strativnih ovir.
Srečanje je izzvenelo v ugotovitvi predstavnikov vlade, da 
je vlada v letu 2019 s tem, ko je ugodila zahtevi OZS po 
državnem sekretarju za malo gospodarstvo in odpravila 
obdavčitev regresa do višine povprečne plače naredila ve-
lik korak v izpolnjevanju zahtev malega gospodarstva.
Prisotne je nagovoril tudi novi državni sekretar z malo go-
spodarstvo Franc Vesel, ki je poudaril, da si bo kot nekdanji 
obrtnik na pomembni državni poziciji prizadeval za uresni-
čitev zahtev slovenske obrti. Prav v teh dneh je Finančna 
uprava RS sporočila, da zavezanci odslej lahko plačujejo 
prispevke z enim nalogom, za kar si je obrtna zbornica v 
zahtevah prizadevala dolga leta.
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Podjetništvo je »lifestyle«
Sredi maja so logaški najstniki zasedli obrtno zbornico.  
V sklopu aktivnosti projekta SPOT smo jih na mali šoli 
podjetništva na zanimiv, igriv in zabaven način navduševali 
nad podjetništvom in obrtjo ter naravoslovjem in tehniko.
Delavnice, timsko delo in primeri dobrih praks so podje-
tniško obarvali dan. Učenci OŠ Tabor Logatec so spoznali 
poklic vrtnarja, cvetličarja in kozmetika. Predstavila se jim 
je mlada inovativna startup podjetnica, na terenu pa so 
obiskali sodobno tehnološko dovršeno proizvodno pod-
jetje betonskih izdelkov ter mizarja v obrtniški delavnici. 
Mala šola podjetništva je bila organizirana v okviru pro-
jekta SPOT Svetovanje.
Članom zbornice – Anji Prelaz, Veroniki Rožmanc, Andreju 
in Kati Grom ter Bogdanu Oblaku se zahvaljujemo, da 
smo z njihovo pomočjo mladim približali podjetništvo.

Italija, dežela kave
Logaški, vrhniški in cerkniški obrtniki in podjetniki smo 
21. maja 2019 v okviru projekta SPOT – čezmejna izmenjava 
dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti –, spozna-
vali Italijo v vsej svoji veličini in ugotovili številne izzive 
in priložnosti za poslovanje na tem 60-milijonskem trgu. 
Italija je naša druga največja trgovinska partnerica. Blizu 
4 milijone podjetij. Dežela kave, turizma, avtomobilov, 
mode in oblikovanja ter testenin, pršutov in pice. »Made 
in Italy« je način življenja in dela. Približali so nam jo na 
Slovenskem deželnem gospodarskem združenju v Trstu, 
ki ga uspešno vodi Andrej Šik. Predstavil nam je način 
poslovanja v Italiji ter kako strateško pristopiti na ta trg. 
Skupaj z predstavniki združenja smo se v drugem delu 
dneva odpravili na voden ogled in predstavitev tamkaj-
šnjih poslovno obrtnih con. 
V prvi obrtni coni nas je sprejel župan Občine Dolina 
Sandy Klun. Ogledali smo si železokrivstvo Betonfer dru-

Navdušeni udeleženci male šole podjetništva Foto: D. Šraml

žine Panger, nato butično pražarno kave Primo Aroma 
Fabrizia Polojaza, ki skupaj z družbeniki samostojno na-
daljuje uspešno družinsko tradicijo ter je danes predsednik 
združenja tržaških podjetnikov, ki se ukvarjajo s kavo.
Repen je bil gurmansko zaznamovan z okusi Krasa v do-
mači družinski gostilni Križman s stoletno tradicijo, kjer 
nas je pozdravil tudi župan Občine Repentabor Marko 
Pisani.
V obrtno cono Zgonik nas je popeljala tamkajšnja župa-
nja Monica Hrovatin ter si skupaj z nami ogledala domačo 
pivovarno Civitavecchia.
Ekskurzijo smo zaključili z ogledom ene najlepših vinskih 
kleti v deželi Furlanija-Julijska krajina, v Zidarichevi kleti. 
Ta se ponaša z znamenito kletjo, ki je vklesana v kraški 
kamen, ima pet nadstropij, najnižje pa je kar 22 metrov 
pod zemljo.

Medkulturne razlike  
v komunikaciji
Življenje v globaliziranem svetu zahteva vse več medkul-
turnih stikov. Ali ste kdaj bili pri tem soočeni s kulturnim 
šokom pri poslovnem komuniciranju in pogajanjih? Če je 
odgovor pritrdilen, vabljeni na brezplačno delavnico Kul-
turni šok in (manj) smešni pripetljaji pri poslovnem komuniciranju 
v tujem jeziku v okviru projekta SPOT, na kateri se bomo 
tokrat osredotočili na kulturo v nemško govorečih drža-
vah ter na azijsko kulturo. Namreč medkulturno poslovno 
sporazumevanje in strategije pogajanja imajo svoje zako-
nitosti, ki so lastne kulturi in državi, v kateri govorimo 
določen jezik.
Predavateljici: 
• mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Združenja 

SCIT, visokošolska učiteljica za nemški jezik na Filo-
zofski fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja Stalnega 
strokovnega telesa za sodno tolmačenje in prevode pri 
Ministrstvu za pravosodje ter

• Polona Brumen, sodna tolmačka za japonski jezik in 
zelo dobra poznavalka japonske kulture ter azijskih 
običajev

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev 
Slovenije SCIT je bilo ustanovljeno leta 2012 s sedežem v 
Logatcu, imajo 100 članov, ki pokrijejo 17 jezikov. 
Delavnica, ki bo v sklopu Tedna obrti in podjetništva, 
bo v sredo, 5. junija, ob 10.00 na OOZ Logatec. Prijave: 
info@ooz-logatec.si.

Aktivnosti so organizirane v okviru projekta SPOT Svetovanje,  
ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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vljudno vabljeni v Logatec na sklepno družabno prireditev ob tradicionalnem Tednu obrti in podjetništva,
ki bo v petek, 7. junija 2019, od 16. ure dalje na velikem zelenem vrtu 

Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec (Tržaška cesta 11).

Zabavno in sproščeno dogajanje bodo obarvali obrtniško tekmovanje v kuhanju golaža,
degustacija razkošja okusov iz Vipavske doline ter ambientalna glasba melodičnega hanga.

Vabilo
tradicionalni Teden obrti in podjetništva

Bogdan Oblak
predsednik OOZ Logatec

Vabljeni tudi na druge dogodke Tedna obrti in podjetništva, še posebej na sobotno Logaško kuhinjo.

Od faktoringa do izterjave
OOZ Logatec v okviru Tedna obrti in podjetništva v 
sodelovanju s podjetjema Hiveterminal in Bisnode or-
ganizira seminar »Kako do denarja? Od faktoringa 
do izterjave«, na katerem boste izvedeli o predsodnih 
in sodnih postopkih izterjave dolžnikov, pomenu po-
membnosti rednega preverjanja poslovnih partnerjev, 
kupcev in dobaviteljev; pomoči pri vstopu na tuji trg in 
učinkovita priprava na uspešno mednarodno poslovanje; 
katerim pastem se lahko izognete še pred vstopom na 
tuji trg in na kaj morate biti pozorni, da bodo plačani 
tudi vaši računi poslovnih partnerjev iz tujine.
Vsebina seminarja:
1. Kako do plačila takoj po izstavljeni fakturi? (Hiveter-

minal)
2. Popravki terjatev – vpliv na poslovni izid (ZEUS dav-

ki in računovodstvo)
3. Postopek izterjave dolžnikov; prednosti in koristi re-

dnega preverjanja poslovnih partnerjev, kupcev in do-
baviteljev ter pasti, ki vas čakajo pri poslovanju s tuji-
no in kako se jim lahko že vnaprej izognete (Bisnode)

Seminar bo v četrtek, 6. junija 2019, ob 9. uri, na OOZ 
Logatec (Tržaška cesta 11). Prijave: 051 651 538, info@
ooz-logatec.si.
Predavanje je za člane OZS in njihove zaposlene, po-
slovne partnerje podjetja Hiveterminal, podjetja Bisnode 
in Zeus davki in računovodstvo brezplačno. 

Problematika SOP
Kot ste iz medijev verjetno že bili obveščeni, je skupščina 
Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) maja 2019 izglaso-
vala sklep, ki vsem prejemnikom njihovih pokojnin te zni-
žuje za 30,4 %. To dejanje se nam zdi izredno nekorektno 
in nepotrebno. Taki samovolji sklada, ki so ga ustanovili 
obrtniki, se želimo upreti z vsemi pravnimi in drugačni-
mi sredstvi. V sled navedenega želimo na logaški obrtni 
zbornici dobiti informacije o tem, koliko je teh obrtnikov. 
Prosimo vas, da se nam javite vsi tisti, ki ste plačevali ali 
plačujete v SOP oz. vsi tisti, ki prejemate pokojnino od 
SOP (sporočite nam tudi za tiste, za katere vi veste, pa menite, da 
tega obvestila niso dobili oz. jim ga posredujte, pokličite jih, da se 
nam oglasijo).

Teden obrti in podjetništva 2019

Logaška kuhinja
sredi zelenega vrta

sobota, 8. junij 2019, od 10.00 do 14.00

predstavijo

Za ljubitelje dobre hrane in 

Vabljeni!

LOKALNO

iz Logatca
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REPUBLIKA SLOVENIJA

EU projekt, moj projekt 2019
V tednu med 11. in 18. majem 2019 je že peto leto zapored 
potekala kampanja »EU projekt, moj projekt 2019«, name-
njena predstavljanju dobrih projektov, aktivnosti in zgodb, 
ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. V le-
tošnjo kampanjo je bil vključen tudi sistem SPOT z dogod-
ki, kot so brezplačna usposabljanja, predstavitve ter drugi 
izobraževalni dogodki s podjetniškimi vsebinami.
SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije je v ta  
namen v sredo, 15. maja 2019 organiziral dve brezplačni 
delavnici. 
V prvem delu je mag. Dejan Šraml, direktor Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Logatec, na preprost in zelo 
zanimiv način spregovoril o blagovni znamki-marketin-
škem orodju za uvajanje in upravljanje blagovnih znamk. 
V drugem delu pa smo gostili predstavnike Slovenskega 
deželnega gospodarskega združenja iz Trsta, Andreja Šika 
in Majno Pangerc. 

O delu združenja, ki od leta 1946 dalje povezuje in zasto-
pa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji, je 
uvodoma spregovoril direktor SDGZ Andrej Šik.
Predavateljica Majna Pangerc pa je predstavila pogoje po-
slovanja v Italiji z vidika občasnega in stalnega poslovanja, 
regulacije poklicev, ustanavljanja družb, obveznosti identi-
fikacije za namene DDV ter vključitve v sistem zdravstve-
nega in pokojninskega zavarovanja. Še posebej je izposta-
vila obveznosti slovenskih podjetij, ki izvajajo storitve na 
italijanskem trgu in se morajo v celoti prilagoditi italijanski 
zakonodaji z vidika same napotitve ter varnosti pri delu. 
Napotitev delavcev v Italijo ureja zakonodajni odlok (dec-
reto legislativo) št. 136/2016, ki velja od 26.12.2016 dalje in 
opredeljuje, kdaj je napotitev legitimna in kdaj ni ter uvaja 
nove formalne obveznosti za tuja podjetja. Še posebej se 

V okviru dogodkov »EU projekt, moj projekt 2019« smo gostili predstav-
nike SDGZ iz Trsta.
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je dotaknila minimalne plače, ki v Italiji ni v naprej zakon-
sko določena, a jo je potrebno spoštovati. Sodna praksa 
namreč zasleduje 36. člen ustave in predpostavlja, da plača 
ne sme biti nižja od tiste, ki jo predvidevajo kolektivne po-
godbe, ki so jih podpisale največje sindikalne organizacije. 
Glede na to, da je zagrožena kazen za »nepristno« napo-
titev 50 EUR dnevno za vsakega delavca ter od 5.000 do 
50.000 EUR za podjetje, je dobro vedeti, da je potrebno 
dokumentacijo v zvezi z napotitvijo hraniti dve leti od 
opravljenega dela ter, da mora biti pogodba o zaposlitvi, 
plačilna lista, potrdilo o dejanskem izplačilu plače, M1, 
evidenca prisotnosti in obrazec A1 za vsakega delavca, 
prevedena tudi v italijanski jezik. Pri tem je slovenskim 
podjetjem, ki opravljajo čezmejne storitve in napotitve v 
Italijo, v veliko pomoč tudi podjetje Servis d.o.o., ki deluje-
jo v grupaciji SDGZ. Sedež družbe je v Trstu, v prostorih 
SDGZ, so pa prisotni tudi na območju Furlanije Julijske 
krajine s tremi podružnicami, v obrtnih conah Zgonik in 
Dolina ter na Videmske, v Čedadu. Najdete jih tudi v Ko-
pru, na Staničevem trgu 1, kjer deluje Servis Koper d.o.o.

Alenka Penko

Priložnosti v vavčerskem sistemu
Osnovni namen vavčerskega sistema je vzpostavitev sis-
tema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, 
malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bi-
stveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posame-
znih storitev, s pomočjo katerih krepijo svojo konkurenč-
nost in kompetence. Gre za nov program spodbud, ki so 
na hiter in enostaven način dostopna skozi vse leto, kajti 
rokov prijave ni. Vsi vavčerji so odprti do 31. marca 2023 
oz. do porabe razpoložljivih sredstev. 
V letošnjem letu je Slovenski podjetniški sklad objavil  
11 vavčerskih pozivov in sicer: 
- Vavčer za certifikate kakovosti
- Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
- Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
- Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
- Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
- Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospo-

darstva na sejmih v tujini
- Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
- Vavčer za pripravo digitalne strategije
- Vavčer za digitalni marketing
- Vavčer za kibernetsko varnost in
- Vavčer za statusno preoblikovanje družb.
Podjetja (MSP) lahko preko vavčerjev pridobijo nepovra-
tna sredstva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov za 
različne vsebine in sicer od 500 do največ 9999 EUR za 
posamezni vavčer, s tem, da letni znesek na posameznega 
upravičenca ne sme presegati 30.000 EUR.
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mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Z željo, da bi razjasnili nekatera odprta vprašanja, smo  
8. maja 2019 organizirali v okviru SPOT Svetovanje  
Primorsko-notranjske regije delavnico v Ilirski Bistrici. 
Dober teden za tem, 17. maja 2019 pa je bil v Uradnem li-
stu RS objavljen vavčer za statusno preoblikovanje družb. 
Namen vavčerja je vzpodbuditi MSP-je k statusnemu 
preoblikovanju, zaradi večje konkurenčnosti ter dodane 
vrednosti in sicer samostojne podjetnike posameznike v 
kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno 
odgovornostjo ali obratno ter zadruge v gospodarsko 
družbo ali obratno.
Upravičenci lahko s pomočjo vavčerja za statusno preo-
blikovanje družb pridobijo subvencijo od 1000 do 5000 
EUR oz. 60 odstotkov upravičenih stroškov (DDV ni 
upravičen strošek, se pa upošteva v kvoti lastnih sredstev), 
ki se nanašajo na stroške svetovanja in izvedbe aktivnosti 
statusnega preoblikovanja. 

Alenka Penko

Obiskali bomo Koroško
SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije organizira 
strokovno ekskurzijo z ogledom dobrih praks na Koroško. 
V četrtek, 13. junija 2019 bomo obiskali Slovensko dežel-
no gospodarsko zvezo v Celovcu, kjer se bomo na delav-
nici seznanili s pogoji dela v Avstriji ter avstrijsko zakono-
dajo, si ogledali BIO KMETIJO PRI KRUMPU v kraju 
Bilčovs in obiskali šiviljski salon Irene Novinšek- Mode-i.
eu, ki je svojo dejavnost uspešno prenesla iz Slovenije v 
Celovec in tam tke novo podjetniško zgodbo.
Strokovna ekskurzija je za udeležence brezplačna.
Odhod iz Ilirske Bistrice ob 7.00, vstopanje v Postojni ob 
7.45, na Uncu ob 8.00.
Povratek med 21.00 in 22.00.
Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest na irena.dol-
gan@ozs.si.

Udeleženci so z zanimanjem spremljali predavanje mag. Tomaža Stoja-
novića.
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Avtoserviserji
Upravni odbor sekcije avtoserviserjev pri OZS je na 
svoji 4. seji v marcu 2019 sprejel priporočeni cenik 
vulkanizerskih storitev. Cenik zajema popravilo, montažo 
in zamenjavo zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles, 
pa tudi krpanje, čiščenje, hrambo pnevmatik in platišč, 
geometrijo podvozja in še nekaj ostalih storitev.
Objavljen Priporočeni cenik vam je lahko le 
pripomoček za pripravo lastnega cenika. Priporočeni 
cenik je pripravil Odbor vulkanizerjev pri sekciji 
avtoserviserjev. Priporočilo cenika je bilo pripravljeno 
upoštevaje podatke s cenikov, ki veljajo na trgu in na 
podlagi praktičnih izkušenj.

Gostinci
Ministrstvo za zdravje sporoča, da se od 14. 5. 2019 dalje 
lahko registrirate v sistem sledljivosti tobačnih izdelkov.
Pomembne informacije v zvezi s sledljivostjo in 
varnostnimi elementi tobačnih izdelkov so objavili 
na spletni strani Ministrstva za zdravje, kjer vam je na 
voljo tudi Priročnik za deležnike: Sistem sledljivosti 
in varnostni elementi za tobačne izdelke: https://
ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/
tt_manual_sl.pdf
V okviru sistema sledljivosti je treba gibanje tobačnih 
izdelkov evidentirati od proizvajalca do zadnjega 
gospodarskega subjekta pred prvim maloprodajnim 
mestom. V členu 2(3) Izvedbene uredbe je prvo 
maloprodajno mesto opredeljeno kot objekt, kjer so 
tobačni izdelki prvič dani v promet (tj. dani na voljo 
potrošnikom v Uniji), vključno s prodajnimi avtomati za 
prodajo tobačnih izdelkov. 
Edina naloga prvih maloprodajnih mest v okviru 
sistema sledljivosti je zagotoviti
- da si pridobijo identifikacijske oznake 

gospodarskega subjekta in
- identifikacijske oznake objekta. 
(Opomba: če vaše podjetje deluje kot prvo maloprodajno mesto 
in trgovec na debelo/distributer naslednjih maloprodajnih mest, 
boste morali zagotoviti sledljivost izdelkov, s katerimi ravnate, 
do odpreme do prvega maloprodajnega mesta. Za tobačne izdelke 
za prodajo na debelo upoštevajte zahteve za trgovce na debelo/
distributerje iz prejšnjega oddelka.) 

Naj spomnimo 
Ne spreglejte izobraževanj na ostalih zbornicah! 
Zagotovo je vmes kaj koristnega tudi za vas.
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Iz dela organov zbornice 
Na majskem sestanku so člani upravnega odbora zborni-
ce spregovorili o problematiki SOP (Sklada obrtnikov in 
podjetnikov). Potrebno je povedati, da SOP ni del zborni-
ce, da gre za samostojen Sklad, v katerega so posamezniki 
(obrtniki, člani, nečlani, zaposleni, posamezniki…), vpla-
čevali svoja sredstva za pokojnino, dodatno pokojnino…. 
Sprejet je bil sklep, da bomo vse, ki so nam sporočili, da so 
prejemniki pokojnine ali v sklad še vplačujejo, obveščali in 
jim pošiljali informacije v zvezi s Skladom. 
Predsednik in podpredsednik, ki sta se udeležila 17. Foru-
ma obrti v Portorožu sta podala kratko poročilo o dogod-
ku, katerega se je udeležilo kar nekaj ministrov in državnih 
sekretarjev. Ti so izpostavili, da se poslovno okolje izboljšuje, saj 
je bil imenovan državni sekretar za malo gospodarstvo, kažejo se 
nekatere davčne razbremenitve (regres ni več obdavčen do višine pov-
prečne plače, napovedana je sprememba dohodninske lestvice, upo-
kojenci bodo lahko delali in obdržali pokojnino…), brezposelnost 
se zmanjšuje, obrtniki pa bi si vseeno želeli bolj fleksibilno zaposlo-
vanje. Prav tako bi želeli več povezanosti med šolskim sistemom in 
gospodarstvom, čeprav je vajeniški sistem že v veljavi. 
V nadaljevanju seje je bil sprejet sklep, da letos sodeluje-
mo na razpisu za podelitev priznanja obrtnik in podjetnik 
leta 2019, ter predlagamo kandidate. Obravnavana je bila 
vloga za povračilo stroškov izobraževanja in dve vlogi za 
oprostitev plačila članarine. Vsem vlogam je bilo ugode-
no. Prav tako so člani UO potrdili sodelovanje »kuharske 
ekipe« na Tednu obrti v Logatcu 7. junija in na Argonavt-
skih dnevih 21. junija (če bo ekipa pripravljena na kuhanje 
golaža). Za prednovoletno srečanje članov in upokojenih, 
je bil potrjen datum 6. december. Izpod njihovih rok je golaž vedno izjemno okusen
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Prijazen opomnik
Ne pozabite na izplačilo regresa za letni dopust za 
zaposlene delavce. Regres morate izplačati najpozneje 
do 1. 7. oz. do 1. 11., v kolikor imate likvidnostne 
težave. Več preberite na strani 13.
Sekcija avtoserviserjev je sprejela in objavila 
priporočeni cenik za vulkanizerske storitve, ki vam 
je lahko pripomoček pri pripravi lastnega cenika. Torej 
ga ne morete neposredno uporabljati kot svojega. 
Gostinci, ki prodajate tobačne izdelke, morate zago-
toviti sledljivost. Če ste prvo maloprodajno mesto (če 
so tobačni izdelki pri vas prvič dani v promet konč-
nim potrošnikom), si morate pridobiti identifikacijsko 
oznako gospodarskega objekta. 

Več o tem na strani 9.

Obrtniški golaž – letos 21. junija
Kuharska obrtniška ekipa pod vodstvom Cirila Moleka bo 
tudi letos vihtela kuhalnice in lopato. Slasten golaž bodo 
kuhali v petek, 21. junija, na prireditvi Južna na Stari cesti. 
Tokratna prireditev bo pestra, saj bodo po zgledu Odprte 
kuhne sodelovali tudi drugi kuharji, ne le domači. 
Na kulinarično-sejemski prireditvi bo obrtniška ekipa, 
poleg golaža, spet poskrbela še za sladico - palačinke. To 
ne bodo navadne palačinke, ampak posebne, pečene na 
lopati, s slastnim nadevom. Ne kuhajte doma, vabljeni na 
kosilo na Staro cesto, po 16. uri.

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Imate neplačane račune? Bi radi prišli do zasluženega pla-
čila? Mi vam lahko pomagamo.
Odločite se za izterjavo na podlagi izdanega računa. Zakaj 
bi na zaslužen denar čakali dlje, kot ste se s poslovnim 
partnerjem dogovorili ali pa na zasluženo plačilo čakali 
celo zaman. Tudi vi morate plačati prejete račune, davčne 
obveznosti… in jih težko, če vam vaši dolžniki ne plačajo 
vaših. 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za 
vas opravimo administrativni del priprave predloga za e-
-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo 
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek 
do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se, gre za vaš denar. Stroške izvršbe in 
sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik plačal 
skupaj z glavnico in obrestmi. 
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Pripravlja Adela Cankar
VARSTVO PRI DELU 
- 14. junij 2019
Za člane in zaposlene delavce, še zadnjič pred letnimi 
dopusti, organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri 
delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce 
v petek, 14. junija 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 šele 
septembru 2019, zato ne zamudite tega junijskega roka 
za usposabljanje. 

Četrtkova srečanja na zbornici
V aprilu smo začeli in nadaljujemo z jutranjimi četrtko-
vimi srečanji članov. Predsednik Simon Hlebec vabi vsak 
prvi in tretji četrtek v mesecu na klepet ob kavi, čaju. 
Do sedaj smo se pogovarjali o GDPR – varstvo oseb-
nih podatkov, kaj je potrebno narediti, kako se zadeve 
lotiti…, pretresli smo naš izlet v Turčiji, obdelali SOP 
in nadaljnje korake. Jutranji klepet je vedno zanimiv in 
živahen, pridite po kakšno informacijo, nasvet…V juniju 
se vidimo 6. in 20. Lahko tudi v naprej pošljete kakšno 
vprašanje ali predlagate temo za pogovor. Vabljeni. 

Razpis za finančna sredstva 
2019 – gospodarstvo
Za naslednjo številko najavljamo objavo razpisa za do-
deljevanje finančnih sredstev za spodbujanje gospodar-
stva. Občina Vrhnika dodeljuje sredstva za subvencijo 
obrestne mere pri dolgoročnih kreditih, za nastope na 
sejmih in razstavah, za zaposlovanje in za usposabljanje 
oz. izobraževanje. Občina Borovnica pa poleg že našte-
tih tudi za sobodajalce. Ne spreglejte, da boste pripravili 
ustrezno dokumentacijo in jo pravočasno z vlogo oddali 
na našo zbornico. 

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Najem dvorane – Dom 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.
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri najemu 
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% po-
pust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.

Projekt, v katerem sodeluje tudi na zbornica, se počasi 
približuje zaključku. Uspešno izvedenih je bilo že  
6 delavnic – Podjetniško druženje z gostom, na različ-
nih lokacijah z različnimi temami (dežela zelišč, blagovna 
znamka, povečati učinek marketinga, dvigniti samozavest 
v prodaji, uresničevanje poslovnih idej – motivacija, oseb-
ni poslovni model). 
Sedaj se približuje še startup vikend. 
Imate produkt ali storitev, ki ima dodano vrednost za družbo, 
za naravo? Lahko jih predstavite na BREZPLAČNEM 
startup vikendu od 7. do 9. junija na Vrhniki. Imeli boste 
možnost učiti se od izkušenih predavateljev in mentorjev s 
področja podjetništva. Pridite, osebno vam bodo pomagali 
pri razvoju vašega produkta ali storitve.
Program:
7. junija se bo dogajalo od 16.30 dalje na Občini Vrhnika, 
Tržaška 1. Registracija udeležencev; predstavitev pričakovanj 
in ciljev aktivnosti; predstavitev vaših idej in oblikovanje 
ekip. Delavnice: podjetništvo z družbenim učinkom; 
motivacijsko predavanje; princip Vitko podjetništvo.
8. junij od 8.30 na OOZ Vrhnika. Izvedba delavnic: 
pravno-formalne oblike delovanja; testiranje problema; 
priprava vprašalnika; testiranje problema na terenu; 
Testiranje rešitev problema; Finance in oblikovanje cene.
9. junij od 8.45 na OOZ Vrhnika. Izvedba delavnic: 
predstavitev poslovne ideje; priprava na predstavitev 
poslovne ideje pred komisijo; Popravki predstavitve; 
predstavitev pred komisijo; razglasitev zmagovalca vikenda.
Razglašeni bodo 3 zmagovalci, nagrada pa bo vstop v 
podjetniško akademijo, ki se začne septembra. Na 
akademiji bo 8 predavanj, na katerih bodo udeležencem 
podjetniške vsebine še bolj poglobljeno predstavljene. Na 
podjetniški akademiji bodo lahko sodelovali tudi vsi, ki se 
bodo s svojo idejo ali proizvodom prijavili na natečaj, ki 
bo odprt od 3. 6. – 16. 6. 2019. Na startup vikendu boste 
deležni tudi pomoči za prijavo na Natečaj.
Ta vikend bo poskrbljeno za hrano in pijačo udeležencev, 
za sprostitev bosta poskrbeli dve kratki delavnici Tehnike 
dihanja. 
Prijavite se lahko na mail naslov: mira.jakupaj@cene-
stupar.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija  
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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         po novem tudi plačilna

JAVNI RAZPISI 
Plačilo šolnin za izobraževanje
Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseži-
vljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih 
odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zapo-
sljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v 
sodobni družbi.
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.512.588,05 
EUR. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov  
izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene  
izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v 
Republiki 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.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki: 
- ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino 

na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo 
poklicno izobrazbo ali manj;

- ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni pro-
gram (do 30. 9. 2022);

- so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022:
- za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 

2021/2022 
- za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 

do 30. 9. 2022. 
Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti 
posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega 
uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno 
največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v 
program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari 
več kot 45 let.

 

Razpis štipendij za deficitarne 
poklice 
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki 
se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj 
kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno od-
dati od 15. 6. do 20. 9. 2019.
Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti pr-
vič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov 
ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.
Izplačilo štipendij: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec
Dostopnost vloge: vloga bo dostopna v juniju 2019
Priloge k podpisani vlogi: 
• v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev 

štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2019/2020 in 
• fotokopija spričevala zaključnega razreda šolskega leta 

2018/2019; če vlagatelj v šolskem letu 2018/2019 ni 
zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti 
fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki 
ga je opravil v preteklih letih, in ustrezno potrdilo o 
statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan 
RS (npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za 
daljši čas«).

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
• kamnosek
• mehatronik operater
• izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
• inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
• oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
• elektrikar/elektrikarka
• avtokaroserist/avtokaroseristka
• pek/pekarka
• slaščičar/slaščičarka
• mesar/mesarka
• tapetnik/tapetničarka
• mizar/mizarka
• zidar/zidarka
• tesar/tesarka
• klepar-krovec/kleparka-krovka
• izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
• slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
• pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagal-

ka keramičnih oblog
• gozdar/gozdarka
• dimnikar/dimnikarka
• steklar/steklarka
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Krpanov glas
SOP – kaj bo s pokojninami?
Skupščina SOP je na svoji seji 13.5.2019 sprejela sklep, da 
se prejemnikom pokojnin iz Sklada, te znižajo za 30,4 %.
To ste verjetno že izvedeli iz medijev in občutili pri izpla-
čilu pokojnin. To dejanje se vodstvu zbornice zdi izredno 
nekorektno in nepotrebno. Taki samovolji sklada, ki so 
ga ustanovili obrtniki, se želimo upreti z vsemi pravni-
mi in drugačnimi sredstvi. V sled navedenega želimo po 
območnih zbornicah dobiti informacije o tem, koliko vas 
je teh obrtnikov. Prosimo vas, da se javite vsi tisti, ki ste 
plačevali ali plačujete v SOP oz. vsi tisti, ki prejemate po-
kojnino od SOP (sporočite nam tudi za tiste, za katere vi 
veste, pa menite, da tega obvestila niso dobili oz jim ga 
posredujte, pokličite jih, da se nam oglasijo). 
O dogajanju na SOP in v zvezi s SOP vas bomo sproti 
informirali.

SEJMI – skupinski nastopi 
SPIRIT Slovenija, javna agencija tudi v letu 2020 nadalju-
je z izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega 
gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.
SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinskih 
predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini 
krije stroške najema neopremljenega razstavnega prosto-
ra, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske 
stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške 
elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega 
prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske 
predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je 
konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupin-
ske stojnice izvede skupen izvajalec postavitve.
Vabimo vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in 
grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, 
da nam posredujete svoj interes oz. interes vaših čla-
nov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih 
v tujini v letu 2020.
Predlog lahko posredujejo: 
• posamezna podjetja iz panoge, ki se predstavlja na do-

ločenem sejmu,
• podjetje, ki zastopa skupino vsaj petih podjetij iz pano-

ge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
• panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna 

gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj petih 
podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.

Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z več 
predlogi za sejme. V primeru, da predlog posreduje podje-
tje, panožno združenje, sekcija, grozd oz. drugo interesno 
gospodarsko združenje, ki zastopa skupino podjetij, mora 
predlog posredovati tudi vsako od podjetij, ki je vključeno 
v skupino.

Predlagatelj odgovarja za točnost navedenih podatkov. V 
primeru posredovanja nepopolnih ali napačnih podatkov 
si Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega 
gospodarstva na sejmih v tujini pridržuje pravico, da pre-
dlog izloči iz nadaljnje obravnave.
Pri iskanju informacij o sejmih si lahko pomagate z baza-
mi sejmov (Auma in ExpoDataBase).
Elektronski obrazec za posredovanje interesa za sku-
pinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 
2020 je dostopen na https://www.izvoznookno.si/inte-
res-mednarodni-sejmi/
Zadnji rok za posredovanje elektronskega obrazca za 
posredovanje interesa je petek, 20. september 2019. 
Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva 
za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu 
www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Regres za letni dopust 2019 
Vsak delavec v rednem delovnem razmerju ima pravico do 
letnega dopusta in pravico do regresa ali do sorazmernega 
dela dopusta in posledično sorazmernega dela regresa. 
Višina regresa je v letu 2019 najmanj v višini minimalne 
plače (886,63 €), do višine povprečne plače pa je neob-
davčen, ni plačila prispevkov. Če pri obračunu plač upora-
bljate KP za obrt in podjetništvo, morate regres izplačati 
v višini 895,50 €. Višina je torej odvisna od kolektivne 
pogodbe, pri čemer pa neobdavčeni del ostaja v višini 
povprečne plače zaposlenih v RS (zadnja objavljena je za 
marec 2019 in znaša 1.752,34 €). O regresu poročate na 
obrazcu REK-1 in iREK. 
Če izplačate delavcu celoten regres, upravičen pa je le do 
sorazmernega dela, morate od razlike plačati davek in pri-
spevke. Sorazmerni del je 1/12 za vsak dopolnjen mesec 
zaposlitve. 
Za delavca, ki ste mu izplačali previsok regres, morate 
narediti poračun, saj mora preveč izplačani regres vrniti. 
Preveč izplačani regres lahko poračunate z delavčevo 
plačo, vendar za to potrebujete njegovo pisno soglasje. 
V kolikor pisnega soglasja nimate, pa delavec preveč 
izplačanega regresa ne želi vrniti, ga lahko tožite.
Če je delavec zaposlen za krajši delovni čas, ima pravico 
do regresa sorazmernega delovnemu času, razen, če dela 
krajši čas v skladu s predpisi o PIZ, ZZ ali o starševskem 
dopustu. Tem pripada celoten regres. 
Do regresa je upravičena tudi delavka na porodniškem 
dopustu. Če želite izplačati višji regres, kot določa KP, 
višino določite s sklepom. Regres lahko izplačate v več 
delih, vendar najpozneje do 1. 7. oz. 1. 11., če imate 
likvidnostne težave. Če želite delavcem izplačati regres 
v različni višini, to določite v internih aktih, merila in 
kriteriji ne smejo biti diskriminatorni.
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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. 

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. 2019 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in smr-
ti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 35,05 € 
(Ur. list RS, št. 17/2019).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za maj 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  35,05 €

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 maj 19 je izračun naslednji: 46 
ur maj PIZ 61,42 €, ZZ 33,93 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 1,01 €, 
skupaj torej 96,36 € prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je 
objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE 
ŠT. DELOVNIH UR v maju 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 uporablja povprečna plača za leto 2018, ki znaša 1.681,55 
€, oz. 56% povprečne plače, kar znaša 941,67 €. 

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***

1.008,93 5.885,43

1.008,93

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 156,38 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 89,29 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 64,17 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 66,19 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,35 31,19

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,01 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,41 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,61 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77
Skupaj drugi prisp. 4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ 385,42 2.248,23

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 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): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 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 - MAJ 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referencaosnova za prispevke je PP za leto 2018 - 1.681,55 €*

Prispevki, dajatve

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 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): 1.681,55 x 3,5 = 5.885,43 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.

PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH 
ČLANOV – NOVO!!!
Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o prepreče-
vanju dela in zaposlovanju na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane dru-
žinske člane, morate zanje v letu 2019 mesečno plačevati prispevek za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,03 € oz. 0,30 % od povprečne 
plače oktober 2018 (0,30% od 1.676,38 €). Njihovo delo pa je brezplačno in 
se lahko opravlja maksimalno 40 ur/mesečno. 
Prispevek se nakaže na TRR za ZZ: 0110 0888 3000 073, sklic na št. 19 DŠ 
- 45004

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 uporabljate najmanj 85% povprečne 
plače za leto 2018, ki znaša 1.681,55 €; 85% je 1.429,32 €.
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove za 
izplačila po 28.2.2019. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 348,04

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 192,24

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 5,72

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 546,00

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2019 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 
osnova 60% povprečne plače iz leta 2017 (1.626,95 €; 60% je 976,17 €), od 
februarja 2019 dalje je minimalna osnova 60% povprečne plače iz leta 
2018 (1.681,55 €; 60% je 1.008,93 €).
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. 
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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.
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, 
se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi 
šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem 
primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu 
z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.
VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje) 

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