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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: Cerkniška zbornica je obeležila svoj zlati jubilej in pode-

lila priznanja. Na sliki prejemniki vseh priznanj, sprejem 
gostov in prejemnika posebnih priznanj Jože Žnidaršič 
in Vladimir Urbanc. Foto: Jože Žnidaršič

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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Praznični odsev
Cerkniška območna obrtno-podjetniška 
zbornica je na predzadnjo septembrsko 
soboto obeležila svoj zlati jubilej, pet-
desetletnico od ustanovitve obrtnega 
združenja Cerknica. To združenje je bilo 
s še dvanajstimi drugimi po Sloveniji 
včlenjeno v sam začetek prostovoljne-
ga povojnega obrtniškega povezovanja. 
Šele leto 1979. je prineslo zakon, ki je 
zapovedal ustanovitev obrtnih združenj 
v vsaki tedanjih občin. Danes so to ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice, 
samostojne organizacije s prostovoljnim 
članstvom, kot so bile na začetku. 
Svečanosti so dali pridih žlahtnosti ude-
leženci, člani zbornice, njeni sedanji in 
nekdanji funkcionarji, ugledni gostje, 
prejemniki priznanj, pa tudi vsi izvajalci 
programa, ki je tekel umirjeno, s pravimi 
poudarki in odlično izvedbo. Močno sta 
o teh desetletjih s svojo navzočnostjo pri-
čevala ustanovni član nekdanjega združe-
nja in član, ki bo prihodnje leto dosegel 
petdesetletnico opravljanja dejavnosti! 
Kakšna danost in kolikšna moč!
In če t.im. malo gospodarstvo vztraja in 
grize in se prebija iz stisk, v katerih bi se 
mu v prijaznejšem poslovnem okolju ne 
bilo treba znajti, se krog nas godijo stva-
ri, ki bi se jim lahko izognili, če bi upora-
bljali kaj več kmečke pameti in kaj manj 
tvegali in bili malo manj lahkomiselni. 
Še kar nekaj časa nas bo tako zaposlo-
valo modrovanje o upravičenosti upo-
rabe inštituta poenostavljene prisilne 
poravnave v odmevnem primeru. Pa ni 
vprašanje 5-odstotno poplačilo upnikov 
in ne, kako se bodo izvlekli tisti, ki so 
stvari pripeljali v tak položaj. Vprašanje 
je 95-odstotna izguba zaslužka onih, ki 
jim je v nekaj letih obljubljeno poplači-
lo teh 5 odstotkov. Kje bodo to izgubo 
lahko unovčili?
Še dobro, da se mladi na začetku svoje 
poslovne poti ne obremenjujejo s taki-
mi vprašanji, ampak smelo stopajo na 
poslovno pot. Naj jim gre dobro, naj le 
uspejo, naj izsanjajo svoje sanje. Tudi o 
njih pišemo v tokratnem Krpanovem 
glasu. 

Urednik

Poročanje o štipendijah
Štipenditorji lahko od 1. septembra oddajo podatke o štipendistih za leto 
2019/2020.
Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno poročati skladu  
o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Za novo šolsko oziroma študijsko 
leto 2019/2020 lahko to storijo od 1. septembra 2019 in najkasneje do 31.  
decembra 2019. Podatke je potrebno vnesti preko spletne aplikacije.
Poročati morajo vsi, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 
vsaj enega štipendista. Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za do-
stop je potreben ustrezen certifikat.
Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je  
31. 12. 2019. Ob tem štipenditorje prosimo, da, v kolikor imajo štipendiste 
znane že pred decembrom, poročajo že prej.
Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slo-
venije je dosegljiv tudi na telefonski številki 01 43 45 882 ter na e-naslovu 
porocanje@sklad-kadri.si. 

Kongres frizerjev in kozmetikov 
– sobota, 16.11.2019, v Postojni
Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev bosta letos organizirali skupni Kon-
gres frizerjev in kozmetikov, ki bo v soboto, 16. novembra 2019 v Hotelu 
Jama v Postojni. Sekciji pripravljata zanimiv program z aktualnimi temami 
s področja kozmetike in frizerstva. Sekciji člane pozivata, da si za osrednji 
dogodek sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov rezervirate termin in se 
udeležite kongresa. 
Vabilo in program bodo poslali vsem članom sekcije po e-pošti in ga obja-
vili na spletni stani obeh sekcij. Frizerji bodo program s praktičnim look & 
learn seminarjem začeli predvidoma v soboto popoldan. 
Na kongresu se bodo v preddverju predstavili tudi pokrovitelji in razsta-
vljavci s kozmetičnimi izdelki in različno opremo za salone. Podjetja, ki bi 
želela sodelovati kot pokrovitelj ali razstavljavci kongresa, lahko kontaktira-
jo sekretarko sekcije preko e-naslova vlasto.markoja@ozs.si
Za dodatne informacije je na voljo sekretarka sekcij: Vlasta Markoja,  
E-naslov: vlasta.markoja@ozs.si, telefon: 01 58 30 571

Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov
Obveščamo vas, da bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)  
organizirala Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami 2020 na 
smučišču Kope v soboto, 25. januarja 2020.
Vabimo vas, da si za navedeni termin rezervirate čas in se družite z nami. 
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Svečani zlati jubilej
Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica je 21. 
septembra v Kulturnem domu v Cerknici obeležila 50-le-
tnico delovanja. Na slavnostnem dogodku, na katerem so 
bili prisotni člani zbornice, predstavniki slovenskega go-
spodarskega in političnega življenja na lokalni in držav-
ni ravni, ki so navzoče tudi nagovorili, ter drugi vabljeni 
gostje. Podeljena so bila jubilejna ter posebna priznanja 
ob 50-letnici zbornice ter priznanja Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije. Po koncu prireditve so se udeleženci 
zadržali ob zdravici in prigrizku pod šotorom. Program 
sta glasbeno žlahtno zapolnjevala Binna in Miha. 
»Na Notranjskem se je že Martin Krpan ukvarjal z obrtjo, 
čeprav prepovedano«, je uvodoma navrgel povezovalec 
programa Miha Razdrih, ki je v soboto tkal vezno nit med 
besedo in glasbo, ki sta - izbrani in izvrstni - ustvarili ne-
pozaben večer, posvečen zlatemu jubileju OOZ Cerknica. 
Predsednik OOZ Cerknica, g. An-
ton Cvetko je v pozdravnem na-
govoru dejal, da je vesel, da sme 
zbrane pozdraviti kot predsednik 
ene najstarejših območnih obr-
tnih stanovskih organizacij v Slo-
veniji. Zahvalil se je ustanovnim 
članom, prvim članom združenja 
in vsem obrtnicam in obrtnikom, 
podjetnicam in podjetnikom, ki 
so skozi pet desetletij v obrtni 
zbornici prepoznavali pomemb-
nega deležnika pri zastopanju 
interesov obrtnika in podjetnika 
ter točko, kjer najdejo strokovno 
pomoč, znanje in podporo ter 
se zavedajo pomena delovanja 
zborničnega sistema. 
Slavnostna govornica, poslanka  
Državnega zbora RS Iva Dimic 
je spregovorila o ovirah in bre-
menih, ki so naložena na rame-
na obrtnika in podjetnika ter o 
pričakovanju po zdravem go-
spodarskem sistemu in uspešni 
državi, ki lahko temeljita le na 
uspešnem in svobodnem malem 
gospodarstvu. 
Branko Meh, predsednik OZS, je 
opozoril na »rožljanje« z dvigo-
vanjem davkov in prispevkov, kar 
bi pomenilo zlom gospodarstva. 
Omenil je tudi pomembnost 
zborničnega dialoga z odločeval-
ci oz. zakonodajalcem.

G. Franc Vesel, državni sekretar 
za drobno gospodarstvo v kabinetu 
vlade, je izpostavil pomen malih 
gospodarskih subjektov za ra-
zvoj slovenskega gospodarstva. 
Kot je poudaril, so vrata nje-
govega kabineta odprta za vsa 
vprašanja in pobude s področja, 
za katero je zadolžen.
Na slavnostnem odru, za čigar 
umetelni videz je poskrbel član 
zbornice Boštjan Lončar, se je 
zvrstilo več govorcev, ki na državni ravni odločajo ali se 
pogajajo o zakonodaji, ki kroji obrtniški in podjetniški 
vsakdan. Spregovorili so poslanka v Državnem zboru ga. 
Iva Dimic, državni sekretar za malo gospodarstvo Franc 
Vesel in predsednik OZS Branko Meh. 
Med prejemniki priznanj sta bila posebno toplega aplavza 
deležna ustanovni član združenja, fotograf  Jože Žnidar-

Predsednik OOZ Cerknica 
Anton Cvetko med  
pozdravnim nagovorom

Slavnostna govornica,  
poslanka DZ Iva Dimic

Zbrane je nagovoril tudi pred-
sednik OZS Branko Meh

Državni sekretar za malo 
gospodarstvo Franc Vesel

Za 10 let opravljanja dejavnosti so jubilejno priznanje prejeli Damijan 
Košir, Marta Hribljan in Aleš Doles. 

Za 20 let opravljanja dejavnosti so jubilejno priznanje prejeli Franc Turšič, 
Janez Godejša in Marjan Kebe. Vsa priznanja za dolgoletno delo sta po-
delila predsednik OOZ Anton Cvetko in predsednik OZS Branko Meh, 
ki sta se s prejemniki tudi fotografirala. 
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Pripravlja Silva Šivec

Prednovoletno srečanje 
Letošnje prednovoletno srečanje bo  

v soboto, 14. decembra.
Podrobnosti v naslednjem Krpanovem glasu.

Jubilejna priznanja za petindvajset let dejavnosti so prejeli Janez Petrovčič, 
Janko Vidrih, Slavko Puntar, Helena Kraševec in Boris Koren.

Jubilejna priznanja za trideset let dejavnosti so prejeli Zmago Drobnič, 
Jože Virant in Danilo Drobnič.

Jubilejno priznanje za 35 let dejavnosti je prejel Slavko Petrič.

Jubilejno priznanje za 40 let dejavnosti sta prejela Anton Udovič in Janez 
Puntar.

Priznanja OZS, bronasti ključ OZS so prejeli Anton Udovič, Janez Pun-
tar in Silva Šivec, v imenu OOZ Cerknica pa je priznanje zlati ceh pre-
vzel predsednik Anton Cvetko. Na fotografiji s predsednikom odbora za 
gospodarstvo pri OZS Bogdanom Oblakom (levo) in predsednikom OZS 
Brankom Mehom (desno). 

Povezovalec slavnostne prireditve 
Miha Razdrih: »Najbrž na odru 
Kulturnega doma v Cerknici toliko 
izkušenj na kupu, kot ta večer, še 
ni bilo.«

Alenka Volk Penko, humorist-
ka, je nasmejala prisotne: »Če se 
počutite osamljeni, sami in potrti, 
nikar! Na vas vedno misli Finanč-
na uprava.«

šič st. in urar Vladimir Urbanc, ki bo prihodnje leto tudi 
praznoval zlati jubilej: petdesetletnico opravljanja obrtne 
dejavnosti. Fotografija na naslovnici.
Utrip večerne prireditve smo strnili v fotografske podobe 
objektiva Jožeta Žnidaršiča ml. 
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Pogovor z novo sodelavko
V septembrski številki KG smo poročali, da je OOZ Logatec za 
določen čas – nadomeščanje v času porodniškega dopusta – zaposlila 
Anjo Žagar. Po dobrem mesecu dni od začetka dela se je o izzivih 
in pričakovanjih z njo pogovarjal urednik.
Pozdravljeni med nami. 
Se bralcem še enkrat 
kratko predstavite?
Prihajam iz Loške doline. 
Po izobrazbi sem magistri-
ca mednarodnih odnosov, 
študirala sem na Fakulteti 
za družbene vede v Ljublja-
ni. Do nedavnega sem bila 
zaposlena v svetovalnem 
podjetju za pridobivanje 
nepovratnih sredstev, na 
OOZ Logatec pa sem se 
zaposlila za delo na projek-
tu SPOT Svetovanje.

Kaj vas je nagovorilo k prijavi na razpis?
Zanimala me je druga plat projektov, ne samo njihova pri-
java, kjer že imam izkušnje, ampak sama izvedba. Zame je 
torej prijava pomenila nov izziv in priložnost za razširitev 
izkušenj. Poleg tega imam priložnost uporabiti svoje zna-
nje v lokalnem okolju oziroma bližje doma, prej sem se 
namreč na delo vozila v Ljubljano.

In kako se počutite pri novem delu?
Delovno področje je široko, delo je pestro in zanimivo, 
delovno okolje prijetno. Sodelavec mag. Dejan Šraml 
ogromno ve, je delaven, prijazen do strank. Z njim je ve-
selje delati, saj me v delo uvaja z veliko potrpežljivosti in 
dobre volje.
Morda nekaj besed o delovanju SPOT Svetovanja?
Namen je nuditi podjetnikom in tistim, ki to šele želijo 
postati, brezplačne informacije in usposabljanja, jim sve-
tovati v vseh fazah razvoja. Cilj pa je spodbujanje podje-
tništva v regiji, tudi na občinah in med osnovnošolci. Naš 
konzorcij pokriva celotno osrednjeslovensko regijo, jaz 
konkretno občine Logatec, Vrhnika, Borovnica, Dobro-
va-Polhov Gradec, Horjul in Log - Dragomer.

V zavesti ljudi je sistem VEM – vse na enem mestu. 
Relacija med VEM in SPOT?
Pod okrilje Slovenske poslovne točke – SPOT postopoma 
prehaja tudi dosedanji sistem VEM, tako točke VEM kot 
portal e-VEM, ki omogočajo hitro registracijo podjetni-
kov in poenostavljeno vpisovanje v različne registre. Cilj 
je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih 
storitev države za podjetnike pod enotno znamko.

Po čem interesenti največ povprašujejo, kaj na točki 
SPOT iščejo?
Danes je splet poln informacij, podjetniki so pri iskanju 
tudi vedno bolj spretni in iznajdljivi. Pri nas pa največ išče-
jo osebne informacije, stik v živo je pomemben, saj se 
informacije bolj oprijemljivo oblikujejo, skupaj pa lahko 
poiščemo tudi rešitve, ki na prvi pogled niso jasne oziro-
ma očitne.

S čim ste imeli doslej največ opraviti?
V avgustu smo se veliko ukvarjali s prijavami podjetnikov 
na razpis ASI za usposabljanje starejših zaposlenih. V sep-
tembru se je veliko vrtelo okrog priprav na sejem MOS 
v Celju, kjer smo bili SPOT svetovalci prisotni praktično 
ves čas. Vseskozi pa so seveda aktualni vsi postopki prek 
e-VEM, pa pomoč članom zbornice, ki se soočajo z najra-
zličnejšimi izzivi in težavami.

Torej ocenjujete, da je SPOT prava stvar?
Mislim, da ja, saj poskuša na enem mestu združiti vse pod-
jetniške aktivnosti. Zajema že najmlajše in jim nudi prve 
stike, prvo vedenje o podjetništvu že v šoli, še preden se 
odločajo o izbiri poklica. Zatem je dobro, da potencialni 
podjetniki na enem mestu dobijo brezplačne strokovne 
informacije o tem, kaj pomeni biti podjetnik, kako se znaj-
ti v množici predpisov. 

Kaj pričakujete od sedanje zaposlitve?
Pridobiti želim čim več znanja in izkušenj pri delu s stran-
kami, ki ga prej pravzaprav nisem imela. Z druge strani 
pa, da od mene čim več ljudi dobi ustrezne informacije, 
da nisem tu zaradi sebe, ampak zaradi njih.

Sporočilo bralcem?
Obračajte se na nas. V okviru SPOT Svetovanja organi-
ziramo brezplačne dogodke in izobraževanja, zato smo 
vedno veseli, če nam daste vedeti, kaj potrebujete s tega 
področja. Skoraj ni stvari, ki jih ne bi mogli pripraviti, če 
le jasno izrazite svoje potrebe.

Anja Žagar

Fo
to

: J
. G

.

V slovo in spomin
Konec septembra 2019 je v 91. letu umrla Rezka (Te-
rezija) Bizjak, upokojena gostilničarka iz Rovt in dol-
goletna članica logaške zbornice. Rezka Bizjak je bila 
ena ključnih oseb pri nastajanju današnje logaške obr-
tno-podjetniške zbornice in zaslužna funkcionarka. 
V letih 1975/76 je bila predsednica iniciativnega odbo-
ra za ustanovitev Društva samostojnih obrtnikov, ka-
sneje, 1979. pa Obrtno združenje Logatec ... V društvu 
je bdela nad financami, kasneje pa bila podpredsednica 
združenja ter predsednica sekcije gostincev. V obrtni-
ških vrstah se je bomo spominjali kot potrpežljive in 
napredne gostilničarke.

REPUBLIKA SLOVENIJA
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Pripravlja Dejan Šraml
Tečaj poslovne hrvaščine
Ste v zadregi, ko skušate v hrvaščini spregovoriti ali pisati, 
ker ne poznate pravih besed ali pravil? Vabimo vas, da se 
nam v januarju pridružite na tečaju poslovne hrvaščine. 
Informativne prijave zbiramo na info@ooz-logatec.si
Več informacij bo objavljenih v decembrski številki glasila. 
Usposabljanje bo organizirano 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.

Obdaritev dobrih mož
Zbornica bo tudi letos poskrbela za obisk Miklavža, 
Božička in dedka Mraza. Predstava in obdaritev otrok 
bo v Narodnem domu Logatec v četrtek, 12. 12. ob 
17.30. Zaradi organizacije in priprave daril so potrebne 
vnaprejšnje prijave. Ob prijavi navedete: ime in priimek 
otroka, naslov za vabilo, starost otroka (mesec in leto). 
Kotizacija je 25 evrov na otroka. Plačilo izključno na 
TRR OOZ Logatec št. IBAN SI56 0202 5001 4966 622 
(NLB). Namen: Obdarovanje otrok. Prijave sprejemamo 
do 22. 11. na 051 651 538, info@ooz-logatec.si.

Veronika Rožmanc - naj  
mladinski startup 2019
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je  
9. septembra 2019 razglasil naziv Naj mladinski star-
tup 2019, ki ga podeljuje Pospeševalnik mladinskega 
podjetništva Ustvarjalnik. Laskavo priznanje je šlo v 
Logatec, študentki oblikovanja Veroniki Rožmanc.
Predsednik republike je na slovesnosti podelil nagradi za 
najboljšo globalno odgovorno idejo in najuspešnejši mla-
dinski startup 2019 ter udeležence nagovoril. Obe nagra-
di je prejela Veronika Rožmanc, študentka oblikovanja in 
startup podjetnica iz Logatca, ki je zasnovala otroško igra-
čo – šotor Oli.

Z Veroniko Rožmanc se boste lahko srečali na podjetni-
škem večeru na OOZ Logatec v četrtek, 17. 10., ob 18. uri. 
Poleg Veronike Rožmanc, dobitnice priznanja za naj mla-
dinski start up 2019 bo sodeloval tudi Bernard Grum, di-
rektor ABC Acceleratorja, ki je bil dvakrat zaporedoma 
prepoznan kot najboljši pospeševalni program v regiji 
(CESA Awards 2017&2018). 
ABC-jev zmagovalni akceleratorski program pomaga 
podjetnikom pospešiti rast njihovih inovativnih podjetij 
in jim v ta namen zagotavlja visokokakovostna orodja, 
vire, povezave, znanje in izkušnje. Več kot 130 pospešenih 
podjetij, ki prihajajo iz 80 različnih držav je od leta 2015 
s pomočjo programa zbralo preko 30 milijonov evrov, 
kar je – poleg nagrad – jasno znamenje vsem inovativ-
nim startupom, da je ABC Accelerator kraj, kjer želijo biti. 
Prijavijo se lahko na https://abc-accelerator.com/apply/.
INNOtalks je odlična priložnost za vse, ki želite prisluh-
niti zgodbam o uspehu in izzivih uspešnih posameznikov 
in podjetij. Vstop je prost, vabljeni!« 

Dogodek je organiziran pod okriljem projekta NUVOLAK2,  
financiranega s strani Interreg Europe, European Regional Development Fund.

»Preberite tudi prispevek »Kolektivna tožba oškodovancev SOP« 
na zadnji strani glasila!«

Veronika Rožmanc s prestižnima priznanjema
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Veronika Rožmanc je svoj estetski čut, odgovornost do 
naravnega in otroka v srcu uporabila za izdelavo otro-
ške igrače – šotora Oli v obliki kita. Oli ni le šotor, ki 
otrokom krepi njihovo domišljijo, ampak tudi moderen 
kos pohištva, ki popestri vsak dom. Šotor je narejen iz 
naravnih materialov, ki otrokom niso škodljivi, poleg tega 
pa zaradi njegove multifunkcionalnosti raste z otrokom 
in pripomore k ohranjanju čistejšega okolja. Njen izde-
lek je v Sloveniji in na tujem v zadnjem letu zmagal na 
vseh natečajih, na katere je bil prijavljen, trenutno pa ima 
Veronika zanj bistveno več naročil, kot jih lahko izpolni. 
Preskok iz oblikovalke v podjetnico bo dokončno izpelja-
la s pomočjo podjetja Plastika Skaza, ki je Olija vzelo pod 
svoje okrilje ter omogočilo serijsko proizvodnjo izdelka in 
prodajo na tuje trge.
Fundacijo za ustvarjalne mlade je, skupaj z desetimi uspe-
šnimi slovenskimi podjetji, lani ustanovil Pospeševalnik 
mladinskega podjetništva Ustvarjalnik. Namenjena je naj-
bolj izstopajočim mladim pri nas, ki navdihujejo s svojimi 
inovativnimi in smelimi poslovnimi idejami. Vsako leto 
deset mladih z ambicioznimi obšolskimi projekti za ob-
dobje enega leta prejme mesečno štipendijo, mentorsko 
ekipo in drugo potrebno podporo, da lahko udejanjijo 
svoje projekte.

REPUBLIKA SLOVENIJA
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

REPUBLIKA SLOVENIJA40-letnica OOZ Postojna 
– najava praznovanja
V petek, 22. novembra si ob 18.00 rezervirajte čas za 
udeležbo na praznovanju 40. obletnice Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Postojna. Vabila na slavnostno 
praznovanje prejmete po pošti. Na praznovanju obletnice 
bomo podelili priznanja OZS, OOZ Postojna in jubilejna 
priznanja za dopolnjenih 20, 25, 30, 35 let dela v obrti. 

Jubilanti v letu 2019 
Objavljamo seznam jubilantov in vas prosimo, da seznam 
pregledate in nam sporočite, če ste v letošnjem letu jubi-
lant, pa se na seznamu ne najdete ali je v seznamu morebi-
ti napaka. Pokličite nas na tel. 05/ 726 17 20 ali nam pišite 
na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si. 

20 let dela v obrti
• Čušin Meden Zalka s.p. – bioterapija, masaža
• Mesarstvo Kaluža d.o.o. 
• Škodič Jože s.p. – strojna obdelava kovin
• Štrukelj Andrej s.p. – avtoprevozništvo

25 let dela v obrti
• Abram Marjan s.p. – avtoprevozništvo
• Furlan Miran s.p. – avtomehanika
• Kobal Sonja s.p. – vodenje poslovnih knjig
• Krebelj Anton s.p. – proiz. izdelkov iz plastičnih mas
• Kuzmič Miroslav s.p. – montaža in popravila lesnih 

izdelkov
• Turk Adolf  s.p. – vzdrževanje strojnih delov

30 let dela v obrti
• Česnik Iztok s.p. – mehanika, vzdrževanje, montaža 

strojev
• Morel Jože s.p. – popravilo hladilnih naprav
• Šemrl Franci s.p. – stavbno mizarstvo

35 let dela v obrti
• Milavec Bojan s.p. – avtoprevozništvo
• Smrdu Stanko s.p. – avtokleparstvo

Sejmi niso preživeti
Nekaj časa je skoraj kazalo, da bo naraščanje modernih na-
kupovalnih centrov in spletno nakupovanje izpodrinilo sej-
me, zato je še toliko bolj razveseljiv podatek, da je letošnji, 
52. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti v Celju obiskalo 
100 tisoč ljudi, kar je nekaj odstotkov več kot lani.
Med njimi smo bili tudi svetovalci SPOT Svetovanje Pri-
morsko-notranjske regije in podjetniki iz občin, ki jih po-
krivamo. Nekaj manj kot petdeset se nas je v soboto, 14. 
septembra, na predzadnji sejemski dan, zbralo in pri tem 
smo si bili vsi edini, da sprehajanje z miško po računalniku 
in nakupovanje v spletnih prodajalnah ali trgovskih cen-
trih ne odtehta pristnega stika s prodajalci, otipa blaga in 
obveznega kramljanja. Predvsem pa druženja, kajti sejmi 
kot oblika občasnega kupčevanja ne predstavljajo le po-
glavitne dediščine trgovanja nekdanjih dni, ampak so bili 
in ostajajo še vedno družabni dogodek.
Prijetnih dogodkov se vedno radi spominjamo in ko spo-
mini zbledijo, si pomagamo s fotografijo. Meščani Celja 
se ponašajo s pravo legendo, avtorjem izjemno kvalitetnih 
fotografij, mojstrom Pelikanom, začetnikom industrijske 
in reklamne fotografije. Fotografsko obrtno dovoljenje si 
je pridobil 4. maja 1910 in za tem kar 67 let opravljal vlogo 
vizualnega spomina svojega okolja. Del njegove obsežne 
fotografske zapuščine hranijo številne celjske ustanove, 
med drugim Pelikanova galerija in atelje, ki delujeta v 
sklopu Muzeja novejše zgodovine v Celju. Originalni ste-
kleni fotografski atelje, zgrajen leta 1899, je danes kulturni 
spomenik državnega pomena, saj je edini tovrstni stekle-

Ne spreglejte izobraževanj,  
ki jih organizirajo sosednje zbornice

Svetovalci SPOT Svetovanja ter podjetniki iz primorsko-notranjske regije 
na razstavnem prostoru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
na MOS v Celju Foto: osebni arhiv

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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Pripravlja Irena Dolgan
Razpis za dodelitev kreditov za pospe-
ševanje 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. 
Na razpolago je še 93.500 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, 
višina posameznega zneska kredita je odvisna od vaših 
prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti in ne sme prese-
gati 20.000 EUR. Obdelava zahtevka in vodenje kredita 
znaša 70 EUR, ki se plača enkratno ob odobritvi kredita. 
Zavarovanje: vse oblike, ki za banko predstavljajo zado-
stno jamstvo za vračilo.
Vloge za kredit so na voljo na OOZ Postojna od januarja 
2019 dalje do porabe sredstev. 

ni fotografski atelje v Sloveniji in eden redkih v Evropi. 
Prav zato smo si ga izbrali za obisk, se v njem skupinsko 
portretno fotografirali v stari fotografski tehniki, zraven 
pa še prisluhnili pripovedi o podjetnosti in marketinških 
prijemih mojstra Pelikana.
Ker se še kako zavedamo, »da vsak korak šteje«, smo se 
pozneje sprehodili do celjskega sejmišča in se družno zau-
stavili na razstavnem prostoru Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, ki je pripravilo pestro predstavitev 
aktivnosti ministrstva, izvajalskih institucij in organov v 
sestavi. Naš cilj je bila stojnica SPOT, kjer nas je čakalo 
prijetno presenečenje. Prav vsak izmed obiskovalcev je 
prejel posebno darilo. 
Pozneje so nekateri udeleženci izkoristili prisotnost SPOT 
svetovalcev za svetovanje, predstavitev nekaterih proble-
mov, ki se tičejo širšega kroga podjetnikov, pa tudi za 
klepet in izmenjavo izkušenj, nekateri so se odpravili v 
Ulico obrti, nekateri na črnogorski paviljon, spet drugi 
med mojstre domače obrti, ki so demonstrirali mojstrske 
veščine, pa na predstavitev poklicev ali ogled kitajskega 
gospodarstva v halo A, nekateri pa so si preprosto pri-
voščili katero izmed mamljivih sejemskih dobrot. Prav za 
vsakogar se je nekaj našlo.
Ob povratku domov smo zavili še v Žalec, se odžejali na 
fontani piva Zeleno zlato, prisluhnili ubranemu petju obi-
ralk hmeljeve trte in se še sami preizkusili v veščini obira-
nja ter tako še bolj spoznali tisto »začimbo«, ki daje pivu 
okus in prepoznavno noto. Fontana deluje od leta 2016. 
Žalčani trdijo, da jo je v prvih dveh letih delovanja obiska-
lo več kot 100 tisoč obiskovalcev. Da podatki držijo, smo 
se prepričali tudi sami, saj smo ob fontani kramljali v vseh 
mogočih jezikih. Pa ne le to, pozneje smo se v ritmu, ki 
so ga narekovali fantje ansambla Ultima, tudi zavrteli po 
improviziranem plesišču.
Alenka Volk Penko, Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Ilirska Bistrica (SPOT Svetovanje PNR)  
SPOT Svetovanje Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada  
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Kongres frizerjev in kozmetikov 
– sobota 16.11.2019, Postojna
Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev bosta letos orga-
nizirali skupni Kongres frizerjev in kozmetikov, ki bo v 
soboto, 16. novembra v Hotelu Jama v Postojni. Sekciji 
pripravljata zanimiv program z aktualnimi temami s po-
dročja kozmetike in frizerstva. 

Več preberite na str. 3.
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

V sklopu projekta se je zadnji vikend v avgustu in prvo 
septembrsko nedeljo v prostorih OOZ Vrhnika dogajal 
tako imenovani START UP VIKEND. Vsak, ki je imel 
poslovno idejo, produkt, storitev, ki bi pomenila doda-
no vrednost družbi, naravi, okolju, se je lahko prijavil za 
udeležbo. Izkušeni predavatelji in mentorji so udeležence 
poučevali o osnovah podjetništva, razvoju produktov, pla-
siranju na trg….

Prvi dan je bil namenjen predvsem registraciji udeležen-
cev, predstavitvi organizatorjev, predstavitvi pričakovanj, 
ciljev in aktivnosti ter predstavitvi idej in oblikovanju ekip. 
Drugi dan so se ekipe lotile testiranja problema, priprave 
vprašalnika za test problema, delo na terenu – anketa, reši-
tev problema teoretično in na terenu ter oblikovanje cene 
za produkt, storitev.

Nedelja je bila namenjena pripravam za nastop in pred-
stavitvi ideje pred komisijo, kar je bil vrhunec in zaključek 
vikenda. Komisija je med pet ekipami razglasila 3 zmago-
valne ideje oz. 3 zmagovalne ekipe, ki so pridobile pra-
vico za udeležbo na podjetniški akademiji. Predstavljene 
podjetniške ideje: ustanovitev zadruge za šivanje usnjenih 
izdelkov, torbic, denarnic…, da se še izkoristi znanje in 
potencial bivše IUV; ponudba kuhane pasje hrane po meri 
psa oz. naročilu kupca; izobraževanje turističnih delavcev 
in drugih v turizmu za delo s turisti iz Kitajske; pomoč 
posameznikom pri razpadu zveze; učenje otrok za javno 
nastopanje brez treme v tujem jeziku. 
Podjetniška akademija se je odvijala v septembru. Udele-
ženci pa so pridobivali dodatna znanja o poslovnem mo-
delu, miselni naravnanosti podjetnika in prodaji oz. plasi-
ranju izdelka na trg. 

Udeleženci so prisluhnili moderatorju Tomažu Stritarju

Bilo je živo kot na sejmu; timsko delo potrebuje posvet in sodelovanje 

Komisija, ki bo ocenjevala posamezne podjetniške ideje: (z leve) Jure Žitko 
– TD Blagajana, Mira Jakupaj – Cene Štupar in Simon Hlebec – OOZ 
Vrhnika 

Zadovoljni udeleženci podjetniške akademij
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in  
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu, petek, 18. oktober 2019
Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležence, 
v septembru organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva 
pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in de-
lavce v petek, 18. oktobra 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 ostale udeležence 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.

Poročanje o štipendijah 
Ste štipenditor? Če izplačujete štipendijo, morate o tem 
poročati in sicer za šolsko leto 2019/2020 enkrat v času 
od 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019. Poroča se preko spletne 
aplikacije. Imeti morate tudi ustrezen certifikat. 
Več informacij dobite na spletni strani sklada  
www.srips-rs.si ali na tel.: 01 43 45 882, ali na mailu:  
porocanje@sklad-kadri.si, nekaj več pa lahko preberete tudi 
na 3. strani tokratnega KG.

Frizerji 
Ne zamudite 20. Frizerskega festivala na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani. Dogajalo se bo v soboto, 
19. oktobra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
Kot vsako leto bo glavno dogajanje na osrednjem odru, 
poleg tega pa še specialni in poslovni seminar ter sejem-
ska dejavnost in after party. Vabljeni!!!

Jesenski izlet, sobota, 12. oktober 2019
Tako, kot je bilo najavljeno, bo enodnevni jesenski izlet 
v soboto, 12. oktobra 2019, v Belo krajino. Ogledi po-
krajinskih znamenitosti in uživanje v kulinaričnih doži-
vetjih lokalnih gostiteljev. 
Cena izleta je 59,60 €/osebo pri najmanj 45 prijavljenih. 
Za celoten program in prijavo pokličite na zbornico (za 
že prijavljene to seveda ne velja).

Avtoserviserji
Na sekciji pri OZS so dobili informacije, da posameznim 
članom različna podjetja osebno, preko e-pošte ali pisno, 
ponujajo proti plačilu ureditev dokumentacije na po-
dročju varstva osebnih podatkov (GDPR). S pomočjo 
navodil sekcije in vzorcev dokumentov, ki sta jih pripravila 
svetovalni in izobraževalni center pri OZS, lahko to doku-
mentacijo uredite sami. 
Avtoserviser mora imeti: pogodbo o obdelavi osebnih 
podatkov po GDPR – za dogovor s tistimi, ki obdelujejo 
osebne podatke vaših zaposlenih; popis evidenc – kako 
pripravite katere spiske oz. osebne podatke zbirate in za 
kakšen namen; privolitev posameznika po GDPR – za 
stranke, ki pridejo na avtoservis (da jih lahko pokličete 
oz. obvestite glede servisiranja), pravilnik o zavarovanju 
osebnih podatkov – kako vi in vaši zaposleni ravnate z 
osebnimi podatki strank.
Če se avtoserviser ne ukvarja s prodajnimi akcijami, bi 
navedeni obrazci morali zadostovati za formalno ureditev 
ravnanja z osebnimi podatki strank in zaposlenih. Mnogi 
obrazci so za člane OZS oz. sekcije brezplačni.

Povzeto po novicah sekcije ASRD pri OZS

Jubilanti 2019 
V oktobru bomo vse člane, ki letos obeležujete delovni ju-
bilej 10, 20, 30 ali 40 let opravljanja dejavnosti, obvestili o 
jubileju. V naslednji številki bomo objavili letošnji seznam. 
V kolikor bi kdo ne dobil obvestila, naj nam sporoči, da 
uskladimo datume in evidence. 
Jubilejna priznanja in plakete bomo jubilantom podelili na 
prednovoletni prireditvi, 6. decembra v Cankarjevem 
domu. Ta petkov večer boste lahko vsi udeleženci prire-
ditve doma pustili skrbi, razveselili vas bomo z gledališko 
predstavo – komedijo in, seveda, s klepetom in druženjem.

Dedek Mraz 2019 
sobota, 7. december 2019
Decembrska prireditev za otroke je na naši zbornici že 
dolgoletna tradicija. Tudi letos bo v goste prišel Dedek 
Mraz in obdaril otroke. Prireditev bo v soboto, 7. decem-
bra 2019 v veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. 
Starši oz. delodajalci, ki želite, da se otroci srečajo z Ded-
kom Mrazom, boste prispevali za posamezno darilo 25 €, 
za vse ostalo bomo poskrbeli na zbornici (prostor, anima-
cijo, izbor daril…). Predstava še ni izbrana, obljubljamo 
pa, da bo za otroke zanimiva. Dedek mraz s košem daril 
pa tako prekosi vsa pričakovanja. 
Prijave za prireditev pričakujemo najkasneje do srede, 13. 
novembra 2019, da bomo lahko pri dobavitelju pravoča-

sno naročili primerne igrače oz. darila. Otroci do vključno  
6. leta starosti bodo prejeli darilo (skupine so naslednje:  
do 1 leta, 1–2 leti, 3–4 leta in 5–6 let), starejši otroci (od 
7–10 let) bodo prejeli darilni bon, ki ga bo mogoče unovčiti 
v trgovinah Kocka (igrače, vse za šolo…), Blago mix (igra-
če, oblačila…), Molek servis (vse za šolo, računalništvo…). 
Ob prijavi navedite ime, priimek ter starost otroka, da ga 
bomo uvrstili v pravo skupino.
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Brezplačna strokovna delavnica 
Prenos lastništva podjetja
Datum: 2. oktober 2019, od 10.00 do 13.15 ure
Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  

(Učilnica OZS), Celovška cesta 71, Ljubljana
 SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije  

organizira brezplačno strokovno delavnico 
z naslovom: »Prenos lastništva podjetja«.

 Ključni namen delavnice je ozaveščanje o 
možnostih prenosa lastništva. Cilj je, da vsak 
podjetnik spozna, kaj je za njegovo specifično 
situacijo najbolj ugoden, smiseln scenarij.

Program:  
Prvi del (2 x 45 minut):
- 7 najpogostejših in najdražjih napak pri prenosu družin-

ske dejavnosti.
- Vizija in dolgoročno uspešna lastniška strategija.
- Kako optimizirati poslovne procese, da bo vrednost 

podjetja dosegla pričakovanja?
- Kaj moram vedeti, da bo prodajna cena podjetja maksi-

malna?
Drugi del (2 x 45 minut):
- 12 potrebnih korakov za uspešen prenos družinskega 

posla.
- 7 stebrov Inštituta MoST za uspešen prenos družinske-

ga podjetja.
- 12 vprašanj za ugotavljanje motivacije naslednikov.
- Pomen in formiranje Družinske ustave.
- Davčno pravni vidik prenosa s.p..
Udeležba je brezplačna! 
Dodatne informacije: Nina Kotar, podjetniška svetoval-
ka SPOT, e-naslov: nina.kotar@ozs.si.

Delavnico sofinancirata Republika Slovenija in  
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

38. Žužkovi dnevi 
Tradicionalni strokovni posvet delavcev  
zasebnega sektorja 
Pasti in priložnosti samostojnega podjetništva »Gospodar 
lastne socialne varnosti ali ujetnik prikritega delovnega 
razmerja in revež v starosti?« 
Kdaj: 8. 10. 2019 
Kje: M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana 
Program: 16.30 – 17.15 red. prof. dr. Tjaša Redek,  

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

1. Pomen s.p.-jev v slovenskem gospodarskem prostoru 
(ekonomski vidik) 
- Priložnost spoznanja lastne vrednosti na prostem 

trgu ali »socialni problem« v času upokojitve 
 17.15 h – 18.00 asist. Sara Bagari, mag. prava,  

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani 
2. S.p.-ji kot oblika prikritega delovnega razmerja ter 

pravice samozaposlenih iz sistema socialnih zavarovanj 
(pravni vidik) 
- delavec - s.p. (pojem, razlikovanje, problematika) 
- prikrito delovno razmerje (elementi delovnega raz-

merja, kaj lahko stori s.p., ki se znajde v prikritem 
delovnem razmerju, sodno varstvo) 

- s.p. - ekonomsko odvisna oseba - prikrito delovno 
razmerje (pojem, razlikovanje) 

- Celotna vsebina bo hkrati podprta z novejšo sodno 
prakso. 

 18.00 – 18.45 Matija Goljar,  
podjetnik, pedagog in voditelj oddaje Štartaj, Slovenija 

3. Sprejeti odločitev za samostojno podjetniško pot - 
*od ideje do izvedbe* 
- kako pripraviti poslovni načrt, 
- vrednost poslovne ideje, 
- najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo ob začetku 

lastne podjetniške poti, 
- kako se soočiti s strahovi neuspeha 

Prijave na posvet sprejemamo po e-pošti: sops@siol.net 
do 30. 9. oz. do zapolnitve prostih mest.

Davčne olajšave za zaposlovanje
oseb s statusom invalida
56. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
ZDDPO-2
Olajšava za zaposlovanje invalidov
Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja za-
poslitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko 
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50% plač te 
osebe, vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki 
zaposluje invalidno osebo s 100% telesno okvaro in gluho 
osebo, pa v višini 70% plač te osebe, vendar največ v višini 
davčne osnove.
Zavezanec, ki zaposluje invalide iz prvega odstavka tega 
člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni po-
sledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem 
delodajalcu po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitaci-
jo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje 
davčne osnove v višini 70% plač za te osebe, vendar naj-
več v višini davčne osnove. Za namene tega odstavka se 
osebe iz tega odstavka vštevajo v kvoto po datumu skleni-
tve pogodbe o zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo tiste 
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osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposli-
tvi. Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo po 
prvem odstavku tega člena.

62. člen Zakona o dohodnini ZDoh-2
Olajšava za zaposlovanje invalidov
Zavezanec, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposli-
tveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uvelja-
vlja znižanje davčne osnove v višini 50% izplačane plače te 
osebe, zavezanec, ki zaposluje invalida s 100% telesno okva-
ro ali gluho osebo, pa v višini 70% izplačane plače te osebe. 
Zavezanec, ki zaposluje invalide iz prvega odstavka tega 
člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni po-
sledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem 
delodajalcu po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo 
in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja znižanje davčne 
osnove v višini 70% izplačanih plač za te osebe. Za na-
mene tega odstavka se osebe iz tega odstavka vštevajo v 
kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi, in sicer 
se najprej vštevajo tiste osebe s starejšim datumom skle-
nitve pogodbe o zaposlitvi. Olajšava po tem odstavku se 
izključuje z olajšavo po prvem odstavku tega člena.

63. člen Zakona o dohodnini ZDoh-2
Olajšava za zavezanca invalida
Zavezanec, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno 
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje 
delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v viši-
ni 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, 
zavezanec invalid s 100% telesno okvaro ali zavezanec – 
gluha oseba pa v višini 60% povprečne mesečne plače za-
poslenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti

Vir: www.racunovodja.com

Odpoved najemnega razmerja 
Redna odpoved najemnega razmerja za stanovanje 
Dajete stanovanje v najem - najemodajalec ali imate stano-
vanje v najemu - najemnik?
Najemodajalec in najemnik imata možnost, da prekineta 
najemno razmerje, pri čemer so možnosti najemodajalca 
bolj omejene, najemnik pa pogodbo lahko prekine oz. od-
pove brez razloga.
Odpoved s strani najemnika: če ni v pogodbi druga-
če določeno, lahko najemnik pogodbo odpove kadarkoli, 
brez navedbe razloga. Odpoved mora biti pisna. Če sta 
najemnik zakonca in je le eden podpisnik pogodbe, ta ne 
sme odpovedati pogodbe brez pisnega soglasja drugega 
zakonca. V nasprotnem odpoved pogodbenega razmerja 
nima pravnega učinka. 
Odpoved s strani najemodajalca: če najemnik ne krši 
določil pogodbe, lahko najemodajalec odpove najem le, če 
najemojemalcu priskrbi drugo primerno stanovanje (po-

ložaj iz najemnega razmerja se najemniku ne sme poslab-
šati). Istemu najemniku se lahko pogodba odpove brez 
razloga le enkrat. 
Utemeljen razlog je: potreba lastnika za sebe ali ožje 
družinske člane (povečanje števila družinskih članov, po-
večanje števila gospodinjstev…); če nastopijo objektivni 
razlogi: predvideno rušenje, sprememba namembnosti 
objekta, ogroženost varnosti bivanja…)
Stroške selitve nosi lastnik stanovanja.
Če najemnik krši določila pogodbe, lahko pride do odpo-
vedi iz krivdnega razloga. Ti morajo biti navedeni že v 
pogodbi (določa jih 103. člen Stanovanjskega zakona). Naj-
bolj pogosti razlogi: če najemnik opravlja dejavnost; če v 
stanovanju povzroča večjo škodo; če ne skrbi za vzdrže-
vanje stanovanja; če ne plačuje najemnine; če v stanovanju 
izvršuje spremembe na opremi brez soglasja lastnika; če 
stanovanje uporablja več oseb (60 dni v zadnjih 3 mesecih); 
če stanovanje da v najem; če ne dopusti vstopa v skladu z 
zakonom; če pri sklenitvi pogodbe navede lažne podatke.
Najemnika je potrebno o kršitvi pisno opozoriti in mu 
dati rok za odpravo kršitve (ne manj kot 15 dni). O isti 
kršitvi se opominja le enkrat. Pogodbo se odpove z mini-
malno 90-dnevnim odpovednim rokom. 

AC, povzeto po članku s spleta www.informiran.si

Zaposlovanje državljanov Srbije 
1. septembra 2019 se je pričel izvajati Sporazum med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zapo-
slovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji ter 
Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko 
vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši 
državi (BRSZD).
Ker je sprememb precej, so se na Zavodu RS za zaposlo-
vanje odločili za dodatne posvete v oktobru; eden od njih 
bo 15. oktobra ob 10. uri (zaključek ob 13.) na GZS OZ 
za severno Primorsko, Sedejeva ul. 2 v Novi Gorici. Po-
svet je namenjen vsem delodajalcem, ki jih zanima za-
poslovanje tujcev, saj potrebe slovenskega gospodarstva 
v nekaterih panogah, kot je denimo turizem, gradbeništvo 
ipd. v zadnjih letih presegajo zmožnosti domačega trga 
delovne sile. To pomeni, da se bodo potrebe po ustrezni 
delovni sile deloma pokrivale tudi s sklenjenim bilateral-
nim sporazumom o zaposlovanju delavcev iz Srbije.
Postopek izbire delavca se bo namreč začel na pobudo 
slovenskega delodajalca, ki bo pri Zavodu prijavil prosto 
delovno mesto, medtem ko se bodo obveščanje o njem, 
izbira in vabilo kandidatov opravili v Srbiji.
Ker je število udeležencev posveta omejeno, je nujna 
predhodna prijava na dogodek na elektronskem naslo-
vu: Mihaela.Cvetkovic@ess.gov.si. Prijave zbirajo do za-
sedbe prostih mest. 
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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 september 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 največ 
¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa oz. za naj-
manj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne osno-
ve za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za september 19 je izračun naslednji: 42 ur 
september 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 septembru 2019:  
21 dni: 168 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 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 - SEPTEMBER 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 preprečeva-
nju dela in zaposlovanju na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družinske 
člane, morate zanje v letu 2019 mesečno plačevati prispevek za primer poškod-
be 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 iz-
plačila 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 social-
no 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 var-
nost (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 zaveza-
nec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi morebitne spremembe os-
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nov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski do-
pust) 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.
Plačilo prispevkov lahko poenostavite in jih plačate z enim e-računom. Ta poe-
nostavitev velja za družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popol-
dance. Za ostale FURS sistem še pripravlja. Pri svoji spletni banki se morate 
prijaviti na prejem e-računa. Več na povezavi: https://www.fu.gov.si/placev-
anje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/
placila_vseh_mesecnih_prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_racu-
nom_9245/ En račun velja za plačilo prispevkov (PIZ, ZZ, starš. Varstvo in 
zaposlovanje), akontacijo dohodnine bo potrebno plačati s svojim nalogom, ker 
ima rok plačila drugačen, kakor prispevki.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku, 
ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na 
račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. Plačilni nalog 
člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik po pošti. Na računu je 
naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte 
na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka. Za morebitna pojasnila in 
uskladitve salda lahko pokličete svojo območno zbornico. Višino članarine 
je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna od 
dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali 
dejavnost opravljate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom 
članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 
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Krpanov glas
notranji del 

1/4 strani
86 x 121 mm

✓ Kopirne in MF naprave A4 format (čb in barvni)
✓ Kopirne in MF naprave A3 format (čb in barvni)
✓ DAVČNE blagajne - prenosne
✓ POS blagajne - računalniške
✓ PROGRAM za davčne blagajne
✓ Tiskalniki za etikete
✓ Etikete in riboni za tiskalnike etiket
✓ Računalniki in prenosniki
✓ TONERJI in KARTUŠE

SERVIS • PRODAJA • NAJEM
IZKUŠNJE že od leta 1991

Nadaljevanje z logaških strani 

Kolektivna tožba  
oškodovancev SOP
Skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) je maja 
2019 izglasovala sklep, ki prejemnikom znižuje poklicne 
pokojnine za 30,4 %. To dejanje se nam zdi izredno ne-
korektno in nepotrebno. Taki samovolji sklada, ki so ga 
ustanovili obrtniki, smo se na logaški zbornici uprli.
Logaška obrtna zbornica se je na podlagi pravnega mne-
nja o znižanju pokojnin članov SOP – zavarovancev po-
klicnega pokojninskega zavarovanja, ki ga je za krovno 
OZS pripravila Odvetniška družba ČEFERIN in partner-
ji, odločila, da oškodovancem predlaga kolektivno tožbo.
Vabljeni na sestanek, na katerem vam bo predstavnik Od-
vetniške družbe ČEFERIN in partnerji predstavil pravno 
mnenje o znižanju pokojnin ter predlog kolektivne tožbe.
Srečanje bo v torek, 22. oktobra 2019, ob 17.00 na OOZ 
Logatec. 
Opozorite tudi tiste, za katere veste, da to pokojnino pre-
jemajo, da se sestanka udeležijo.

041 786 025
custom detailing

Custom Detaling  |  Tomaž Šinkovec s.p.  |  Logatec

041 786 025 | detailing.logatec@gmail.com

Poslovanje prek Amazona  
z novembrom
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je slo-
vensko javnost v mesecu aprilu že seznanilo, da intenziv-
no dela na omogočanju poslovanja slovenskih podjetij 
preko spletne platforme Amazon Europe. Končna re-
šitev in začetek poslovanja je napovedana za november 
letošnjega leta.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
je intenzivno sodelovalo s predstavniki Amazona s ciljem, 
da se slovenskim podjetjem čim prej omogoči poslovanje 
preko platforme Amazon Europe.
Amazon pričakuje, da bodo vse potrebne tehnične rešitve 
urejene v tretjem kvartalu letošnjega leta, s tem pa bo omo-
gočeno poslovanje slovenskih podjetij preko Amazona.
Zadnja informacija s strani Amazona je, da so v tem času 
bile implementirane potrebne tehnične rešitve in da je tre-
nutno v teku testiranje v tako imenovanemu »weblab-u« 
in da pričakujejo, da bo rešitev v polnem zagonu nekje v 
sredini novembra.
MGRT je pozvalo Amazon, da stori vse potrebno, da se v 
najkrajšem možnem času sprosti poslovanje za slovenska 
podjetja in o tem redno seznanja MGRT.

Vir: MGRT
mozaikpodjetnih.si

vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 
         po novem tudi plačilna

 poliranje vozil
     poliranje žarometov
         klasično čiščenje vozil
              globinsko čiščenje vozil


