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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: Ob odprtju novih poslovnih prostorov je podjetnik 

Janez Nagode prejel bronasti ključ, njegovo podjetje pa 
bronasti pečat OZS. Na sliki z družino in podeljevalcem 
Danijelom Lampergarjem. Foto: Eva Mihelič

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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Listopad

Oktober se izteka z znova premaknjeni-
mi urnimi kazalci in dnevom reformaci-
je, november začenja s praznikom vseh 
svetih oz. dnem spomina na mrtve. Do 
uvedbe dela prostega dne – dneva refor-
macije smo na ta dan poudarjali svetovni 
dan varčevanja. Vsi ti spominski in pra-
znični dnevi nam skušajo v zavest prikli-
cati vzrok, smisel in pomen dogajanja, 
delovanja in odnosov, ki jih kot družba 
in posamezniki znotraj nje gojimo in se 
povezujemo. Soodvisni smo tako drug 
od drugega, od razmer, ki so jih obliko-
vali naši predhodniki (reformacija), jih 
sooblikujemo danes (varčevanje) kot od 
vsega, kar so ustvarjali in kar so bili oni, 
ki so že prestopili prag večnosti. Ko bi 
se le mogli vselej zavedati, v kakšni so-
odvisnosti z vsem in vsemi živimo, kako 
sleherno dejanje vpliva na razvoj sveta in 
ni nič zanemarljivo majhnega! Ne bi is-
kali zgolj tega, kaj je na drugih slabo, ne 
pripisovali drugim zlih namenov, sami bi 
se ravnali k dobremu, ki bi se k nam na 
tak ali drugačen način tudi povrnilo…
Polstoletnico obeležuje slovenska obr-
tniška organizacija. Lepa obletnica. Spo-
četka ni bila deležna ne spodbud ne pri-
znanja. Sama si je morala utirati pot k 
uveljavitvi. In še danes je tako. Pa bodi 
še dolgo! 
Cerkničani se v tem času pogovarjajo 
s tremi občinami, na območjih katerih 
deluje zbornica. V Logatcu prav tako, 
čeprav je občina le ena. Vprašanja so ak-
tualna, infrastrukturna. Zdi se, da je na 
lokalni ravni posluh za urejanje odprtih 
vprašanj, vsaj tistih, ki so v izvirni občin-
ski pristojnosti. 
Postojnska zbornica se pripravlja na obe-
ležitev svoje štiridesetletnice. Združenje, 
predhodnik OOZ, je bilo ustanovljeno 
1979., ko so se po zakonu ustanovila vsa 
(občinska) obrtna združenja v Sloveniji, 
ne glede na morebitno poprejšnjo dru-
štveno organiziranost obrtnikov. Vrhni-
ški člani pa si bodo na letošnjem pred-
novoletnem srečanju ogledali Mačka v 
žaklju. Nekam simbolno, kajne?

Urednik

Vajeništvo – višje nagrade obdavčene
Vse, ki zaposlujete oz. izobražujete vajence in jim za praktično usposablja-
nje pri vas izplačujete nagrado obveščamo, da so se zneski nagrad vajencem 
povišali. Povišanju pa ne sledi Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba), ki v  
12. členu določa, da se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne všte-
vajo v davčno osnovo dohodka, do višine:
• 250,00 evrov na mesec za prvi letnik,
• 300,00 evrov na mesec za drugi letnik,
• 400,00 evrov na mesec za tretji letnik.
Hkrati ZVaj določa, da se zgoraj navedeni mesečni zneski vajeniških nagrad 
skladno z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospo-
dinjstvom v Republiki Sloveniji uskladijo dvakrat letno, in sicer prvič, 
v mesecu juliju, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–ju-
nij tekočega leta in drugič, v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin 
v obdobju julij–december preteklega leta, po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije.
V povezavi z navedeno dikcijo znaša, od 1. 7. 2019, mesečna višina vaje-
niških nagrad:
• 256,00 evrov za prvi letnik,
• 307,20 evrov za drugi letnik, 
• 409,60 evrov za tretji letnik.
Razliko pa je treba všteti v davčno osnovo dohodka vajenca. Potrebno 
je izpolniti REK-1a.

Vir: OZS

Del dohodnine svoji ustanovi! 
Dajmo raje sebi ali stanovskim kolegom kot - državi! 
Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini – Zdoh-2 lahko vsak državljan 
zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od 
dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje 
splošnih koristnih (humanitarnih) namenov. 
Julija 2010 je Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom pridobila sta-
tus upravičenca do teh sredstev in poziva vse člane, naj svoj del dohodnine 
raje namenijo svoji stanovski humanitarni organizaciji, torej svojim kole-
gom (in sebi, če bo treba), kakor pa državi. 
Če želite del svoje dohodnine nameniti Ustanovi za humanitarno pomoč 
obrtnikom, izpolnite obrazec in ga čim prej pošljite na naslov: Ustanova 
za humanitarno pomoč obrtnikom Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana. 
Nikoli ne veste, kdaj boste tudi sami med tistimi, ki bodo potrebni pomoči!
Obrazec dobite tudi na svoji območni zbornici.

Možnost oglaševanja v KG 
Članom in drugim zainteresiranim nudimo možnost promocijske predsta-
vitve v Krpanovem glasu.
Cenik in druge potrebne informacije najdete na 2. strani glasila. Za objavo 
se dogovorite na OOZ Logatec ali na svoji zbornici..
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Sodelovanje z občinami 
OOZ Cerknica deluje na območju Občin Cerknica, Bloke 
in Loška dolina. Vse tri občine posredno in neposredno 
vlagajo trud v optimiziranje pogojev delovanja mikro, 
malih in srednjih podjetij in s subvencijami spodbujajo 
samozaposlovanje in zaposlovanje. Upravni odbor OOZ 
Cerknica je na svoji redni seji 4. 7. 2019 sprejel sklep, da 
ob 50-letnici delovanja zbornice vse tri občine prejmejo 
priznanja za doprinos k razvoju obrtni in podjetništva. 

Županu Občine 
Bloke je prizna-
nje izročil  
predsednik 
OOZ Cerknica 
Anton Cvetko 
ob delovnem 
obisku predstav-
nikov zbornice

Predstavniki zbornice smo 22. oktobra obiskali župana 
Občine Bloke v zadevi pripomb in zahtev prevoznikov pri 
urejanju regionalne ceste skozi Novo vas. Vozniki namreč 
ugotavljajo, da nova ureditev regionalne ceste onemogoča 
normalno vožnjo po omenjeni cesti. Prepričani so, da so ne-
katere klančine nepotrebne oz. potrebne dodatnih posegov 
in prilagoditev ter da take, kot so predvidene, celo predsta-
vljajo nevarnost v vsakodnevnem prometu in uporabi.

Fo
to

: J
ož

e 
Ž

ni
da

rš
ič

 m
l.

Priznanji sta v imenu Občin Cerknica in Loška dolina na septembrski 
prireditvi prevzela župana Marko Rupar in Janez Komidar.
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Spregovorili smo tudi o predlogu novih pokrajin, ki jo za-
znavamo kot težnjo po zmanjševanju pristojnosti in moči 
občin oz. periferije, težnji po ustvarjanju nekaj mestnih 
središč, ki naj bi bili centri pokrajin, kjer naj bi bila skon-
centrirana moč, denar in oblast in zaledju, ki bi na ta način 
stagniralo v razvoju in postalo celo in zgolj park - »dežela 
medvedov in volkov«. 
Beseda je stekla tudi o projektu Zlati kamen, v okviru ka-
terega so bili predstavljeni razvojno uspešni kraji. Občina 
Cerknica je zasedla 18. mesto, občina Bloke 72. mesto, 
občine Loške doline ni med prvimi stotimi. Ob »uvrsti-
tvah«, najbolj razvojno uspešne so mestne občine Ljublja-
na, Novo mesto, itd.., je potrebno poudariti, da je v okviru 
projekta narejena analiza na osnovi kazalnikov ISSO, ki 
pa, seveda, na nek način z izborom kazalnikov postavljajo 
v neenakovreden položaj velike in male občine, kar pa še 
ne definira kvalitete življenja in priložnosti posameznika. 
Tudi v podjetništvu.

Predstavljamo nove člane
TINA NOVAK - samostojna podjetnica 
Vesela, radoživa. Vedno nasmejana. Taka je Tina Novak. 
Rojena Cerkničanka. »Šefica« KIVI BAR-a v Cerknici. 
Ime lokala je ohranila, ker meni, da se je skozi leta in dese-
tletja ime lokala tako prijelo, da bi bilo škoda iskati novo. 
Lokal se je odprl tako re-
koč čez noč. Prejšnja naje-
mnica odpovedala najemno 
pogodbo. Najemodajalec 
iščoč novega najemnika jo 
je opazil pri delu v strežbi 
in presodil, da bi bila pri-
merna za lastni lokal in na-
jem. Beseda je dala besedo. 
»Zgrabila sem ponudbo«, 
pravi Tina, »in ni mi žal«. 
»V začetku je bilo težko«, 
doda »vse je bilo novo, prej 
sem samo stregla, potem pa je bil kar naenkrat kup stvari, 
ki v prejšnji službi niso bile moja naloga in nisem niti po-
mislila, da obstajajo. Zaposleni ne vidijo ozadja, kupa zadev, 
na katere je potrebno misliti, jih urejati v skladu s predpisi. 
Drugače je, če si v vlogi delavca ali če si v vlogi podjetnika, 
ko si vse v enem, in za vse. Največkrat posameznik, ki je 
izkusil samo delo, tega ne razume. Ni izkušnje.«
Kmalu po začetku opravljanja dejavnosti se je včlanila v 
Obrtno zbornico. Na vprašanje zakaj, odgovarja: »Prav 
zato, ker sem ob samem začetku dobila napotke kaj, kam 
in kako. Vem, da lahko kadarkoli, ko kar koli potrebujem, 
potrkam na zbornična vrata ali pokličem. Želim pa si, da 
bi v bodoče imela več časa in s tem možnosti, da se ude-

Tina Novak
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Pripravlja Silva Šivec

REPUBLIKA SLOVENIJA

KODA 95
Usposabljanje za leto 2020 bo v soboto, 9. maja 2020  
s pričetkom ob 7.00 v Kulturnem domu Cerknica. 

Ko vas obišče inšpektor
Vljudno vas vabimo na seminar – delavnico, na temo »Ko 
vas obišče delovni inšpektor«, v ponedeljek, 18. 11. 2019 
s pričetkom ob 17.00.
Seminar bo vodila Mag. 
Nina Scortegagna 
Kavčnik, vodja Službe 
za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve in vodja 
Svetovalnega in izobra-
ževalnega centra pri Obr-
tno – podjetniški zbornici 
Slovenije ter predavatelji-
ca na fakulteti ter višjih 
šolah in strokovnih kon-
ferencah, avtorica števil-
nih strokovnih in znan-
stvenih člankov ter knjig 
s pravnega področja.
Vsebina seminarja: 
1. Predstavitev AKTIVNOSTI SPOT 
2. Seminar KO VAS OBIŠČE DELOVNI INŠPEKTOR
• Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora.
• Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku.
• Najpogostejše kršitve delodajalcev.
• Plačilo za delo.
• Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na podro-

čju dela.
• Pogodba o zaposlitvi.
3. ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN DISKUSIJA. 
Gradivo: Power point prezentacija
Seminar bo potekal v Krpanovem domu v Pivki in bo 
trajal 4. šolske ure s 15 minutnim odmorom, do 20.30.
Seminar toplo priporočamo. Včasih ne vemo kaj vse bi 
morali vedeti. Seminar je brezplačen. Vljudno vabljeni.

SPOT 2020
Do 15. novembra 2019 svetovalci v okviru SPOT pripra-
vljamo PROGRAM DELA za leto 2020. Veseli bom 
vsakega vašega predloga glede aktivnosti: obisk sejmov 
(kateri), delavnic, seminarjev, gostov. Pokličite in predla-
gajte kaj bi si želeli poslušati, kje izpopolniti svoje znanje.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija.

ležim katerega od izobraževanj, za katera mislim, da so 
potrebna in dobra. Samo časa ni. «
Meni, da bi moralo biti za začetnike več spodbud, več 
posluha. Podjetništvo pomeni veliko odgovornost. Za 
tekoče poslovanje, za pokrivanje obveznosti z naslova 
zaposlovanja in dela: »Plačilo za delo je preveč obreme-
njeno, prispevki so previsoki. Problemov z iskanjem ka-
dra nimam, dekleta me kličejo z željo, da bi lahko delala v 
mojem lokalu. Vendar vsem ne morem ugoditi. S svojimi 
zaposlenimi se trudim vzdrževati dobre odnose in dogo-
vorjeno plačilo. Zadovoljstvo je obojestransko.«
Na vprašanje, kakšni gostje prihajajo, pravi: «Stari in mla-
di. Želijo si pristnega stika, pogovora, klepeta. Ustvarila so 
se omizja gostov, ki so že kar dnevni »obred«. In dodaja: 
»Rada imam življenje. Lepo mi je, ko zjutraj odklenem 
vrata lokala, čakam, da pridejo gostje, klepetamo. Rada 
imam svoje delo, ta utrip.« In za konec smeje šepne: »In ni 
ga čez BITI SAM SVOJ ŠEF!«. 

Prednovoletno srečanje
Vljudno vabljeni na  

tradicionalno prednovoletno srečanje  
OOZ Cerknica, ki bo v soboto, 14. decembra 

2019 s pričetkom ob 19.00 v prostorih  
Društva ljubiteljev narave, konj in tradicije  

»LOVRENC«.  
(na koncu Dolenje vasi zavijete desno  

in nadaljujete cca 500m do doma)

PROGRAM SREČANJA:
 19.00-19.30 prihod udeležencev
 19.30 večerja in ples s skupino TRIO TURN.

Vabilo velja članom, upokojenim članom  
in spremljevalcem.

Prispevek na udeleženca 10,00 eur.
Plačilo na TRR: SI56 03115 1003 083 543, SKB d.d.

Prijave do vključno ponedeljka, 9. 12. 2019.  
VESELO BO.

janja.oozc@gmail.com
tel.: 01 709 62 90, gsm: 051 642 540
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REPUBLIKA SLOVENIJA

Iz dežele kengurujev  
na sončno stran Alp
Z jesenskim enakonočjem je na vrata potrkala koledarska jesen, 
na vrata SPOT svetovanje Osrednjeslovenska v Logatcu pa prvi 
Avstralec. V Logatec ga je pripeljala ljubezen, na točko SPOT pa 
želja po podjetništvu. Njegovih vprašanj o pogojih poslovanja v Slo-
veniji ni zmanjkalo, a očitno smo bili pri približevanju podjetništvu 
prijaznega poslovnega okolja uspešni. Michael Brian Andrews je 
odprl s.p. ter se nam kot prvi podjetnik z druge celine pridružil še v 
članstvu logaške zbornice. Tovrstni mejnik je treba obeležiti, zato se 
je s podjetnikom iz dežele kengurujev pogovarjala SPOT svetovalka 
Anja Žagar.
G. Andrews, se lahko na kratko predstavite našim 
bralcem?
Sem Avstralec, iz Brisbana, 
prestolnice zvezne države 
Queensland. Po poklicu 
sem chef  (kuharski moj-
ster), zdaj sem lastnik či-
stilnega servisa. V Avstraliji 
sem delal v različnih hote-
lih in restavracijah, potem 
pa sem se odločil, da grem 
v svet; poiskal sem si delo 
na ameriških luksuznih po-
tniških ladjah.

Nam lahko poveste kaj več o tem?
Delo in življenje na ladjah je bilo zelo zanimivo in vzne-
mirljivo - prepotoval sem ves svet -, pa tudi poučno in 
dobro plačano. Ni lahko, saj delaš po 12 ur na dan, sedem 
dni na teden, šest mesecev. Potem imaš dva meseca prosto 
(brez plačila) in spet vse znova. V prostem času lahko greš 
na kopno, če seveda nisi preveč utrujen, ali pa se sončiš 
na palubi, ki je namenjena le posadki. Takšno delo te zelo 
veliko nauči tako v osebnostnem kot profesionalnem smi-
slu. Privadiš se tesnega sobivanja z različnimi kulturami 
ter posledično strpnosti, v profesionalnem smislu pa se 
vsak dan učiš, saj drugačna znanja pri tolikih sodelavcih 
kar letijo na kup. Disciplina je na zelo visokem nivoju. 
Vsem mladim toplo priporočam takšno izkušnjo. 

Kaj vas je pripeljalo v Slovenijo?
Z ženo, ki je Vrhničanka, sva se spoznala med delom na 
ladji. Pa sem nekega dne prišel z njo sèm. 

Kako to, da sta se z ženo Mojco raje odločila za Slo-
venijo kot Avstralijo?
Nama je bilo življenje in delo na križarkah všeč. Potem 
se nama je pred petnajstimi leti zdelo, da bi se bilo dobro 

ustaliti, pa sva odšla v Avstralijo. Kupila sva franšizo in 
začela z urejanjem vrtov, saj sva želela delati na svežem 
zraku. Dobro nama je šlo, čeprav košnja trave pri štiride-
setih stopinjah ni mačji kašelj. Delala sva po šest dni na 
teden, deset ali več ur na dan in v desetih mesecih sva od 
začetnih 20 stalnih strank prišla do 150. Po enem letu sva 
slučajno dobila ponudbo za vodenje potapljaškega letovi-
šča na Fidžiju. Zelo vabljiva je bila, zato sva z dobičkom 
prodala podjetje, za eno leto odšla na Fidži, od tam pa 
nazaj na potniške ladje. Očitno še ni bil pravi čas, da se 
ustaliva. Zdaj sva se odločila, da poskusiva v Sloveniji, saj 
je vreme tukaj prijaznejše, glede na to, da sva oba rada na 
prostem. 

Ste se kdaj znašli v težavah zaradi kulturnih razlik 
med Avstralijo in Slovenijo/Evropo? 
Avstralija je multikulturna država in že od otroštva sem 
hodil v šolo in se družil z ljudmi različnih narodnosti. 
Navajen sem na različne navade, tako da tovrstnih težav 
ali neprijetnosti v Sloveniji nisem nikdar imel. Še najbolj 
smešno je, kadar poskušam kaj povedati v slovenščini. 
Moja izgovarjava je grozna in neverjetno zabavna. Za 
druge, seveda.

Kako sta z ženo prišla na idejo, da odprete svoj s.p.?
Oba sva tako naravnana, da si rada sama krojiva svoj de-
lovnik in sva sama svoja šefa. Rada sva neodvisna, zato sva 
se odločila za podjetniško pot.

Razlike med življenjem in poslovnim svetom Avstra-
lije in Slovenije?
Zdaj, ko je tudi v Sloveniji precej poenostavljeno poslo-
vanje za tujce, ni posebne razlike. Če želiš uspeti, moraš 
temu primerno delati. Tudi kar se tiče življenjskega sloga, 
Slovenija dohiteva Avstralijo. V mestih teče življenje hitro, 
delovni dan traja tako rekoč do večera. Na podeželju je 
nekoliko drugače, tako kot v Sloveniji. Svet se globalizira 
in razlik med razvitimi državami je čedalje manj.

Kje vidite glavne poslovne priložnosti za slovenske 
podjetnike v Avstraliji?
Če imaš dobro poslovno idejo ali odlično znanje na kate-
rem koli področju, boš uspel tako v Avstraliji kot kjerkoli 
drugje v svetu.

Kaj vas je po odprtju s.p. na logaški točki SPOT pre-
pričalo še k članstvu v zbornici?
Živiva v Žibršah in nekako logično je bilo, da pomoč pri 
odpiranju s.p. poiščeva v Logatcu, ki je najbližje. Že takoj 
sva dobila toliko pomoči in koristnih informacij, ki so bile 
vredne veliko več kot mesečna članarina, tako da ni bilo 
dvoma, da se ne bi včlanila. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Michael Brian Andrews
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Pripravlja Dejan Šraml

Šola računovodstva
Računovodstvo je pomembno področje vsakega podje-
tja. Zato bo november na zbornici v tej smeri izobraže-
valno obarvan, saj bo v okviru projekta SPOT potekalo 
brezplačno 10-urno usposabljanje o računovodskih in 
davčnih vidikih vodenja knjigovodstva. Usposabljanje 
bo vodila izkušena predavateljica dr. Lidija Robnik.
Datuma usposabljanja: torek, 12. 11., in sreda, 20. 11. 
2019, od 8.30 do 12.30.

Ogled sejma Blechexpo 2019
Prek projekta SPOT odpiramo poslovne priložnosti. 
Zato v petek, 8. 11. 2019, organiziramo ogled mednaro-
dnega sejma Blechexpo za obdelavo kovin v Stuttgartu 
(Nemčija), kjer se bodo predstavili vsi vodilni svetovni 
proizvajalci pločevine, strojev in opreme za preobliko-
vanje pločevine.
Prijave za oba dogodka in dodatne informacije na  
www.ooz-logatec.si, 051 417 778.

Usposabljanje in ogled sejma sta organizirana v okviru projekta 
SPOT Svetovanje, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologi-

jo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Koda 95 za 2020
Redno usposabljanje voznikov po predpisanem progra-
mu za leto 2020, t.i. »koda EU 95« bo na OOZ Logatec 
v soboto, 21. 12. 2019, ob 7. uri zjutraj. Število mest je 
omejeno, zato pohitite s prijavo in že v letošnjem letu 
opravite obveznost za leto 2020. Kotizacija: 35 evrov za 
člane OZS in njihove zaposlene; za zunanje pa 50 evrov. 
Prijavnica je objavljena na spletni strani ooz-logatec.si. 
Lahko jo tudi osebno izpolnite na zbornici, kjer vam ure-
dijo vse potrebno za prijavo. Zato jo obiščite. Vnaprej-
šnja prijava je obvezna.

Obdaritev dobrih mož
Ne pozabite na prijave. Obvestilo je bilo objavljeno v oktobrskem KG. 
Prijave sprejemamo do 22. 11. na 051 651 538, info@
ooz-logatec.si.

Vabljeni na prednovoletno 
srečanje!
Tradicionalno prednovoletno srečanje članov OOZ 
Logatec se zopet vrača v osrčje Krasa. Gostila nas bo 
restavracija pred leti prenovljenega družinskega Hotela 
Prunk v Sežani. Znani so po domačih mesninah in lastni 
pivovarni, ne manjka pa tudi pristnega kraškega terana.
Dobra družba, prijetna glasba in okusne kraške jedi bodo 
obarvali sobotni večer, 7. decembra 2019. Za plesno 
glasbo bo poskrbljeno. Na srečanju bomo podelili tudi 
priznanja jubilantom. Vljudno vabljeni člani in upokoje-
ni člani ter vaši spremljevalci! 
Prispevek na udeleženca je 25 evrov. Pijačo plača vsak 
sam. Plačilo prispevka izključno na TRR OOZ Logatec. 
Avtobus iz Rovt in Hotedršice bo odpeljal ob 17.30, spred 
Krpana v Logatcu pa ob 18.00. Vstopiti bo mogoče tudi 
na Kalcah, v Gornjem Logatcu (hotenjski avtobus) ter v 
Zajelah in pri Smétarju (rovtarski). Na telefonski številki 
051 651 538 bomo dosegljivi ves čas tudi v soboto.

Jubilanti 
Zbornica bo tudi letos na tradicionalnem prednovoletnem 
srečanju (7. 12. v Sežani) članom podelila priznanja za dol-
goletno opravljanje dejavnosti. Prosimo, preglejte spodnji 
seznam in nam sporočite morebitne nedoslednosti, po-
manjkljivosti seznama ali napake, da evidenco uskladimo 
tako, da bo zajemala vse relevantne podatke.

10 let
Mirjam Arh Gostiša s.p. – računovodske storitve; Ro-
bert Bečaj s.p. – mizarstvo; Dejan Butinar s.p. – pre-
vozništvo; Barbara Čar s.p. – frizerstvo; Vida Govekar 
s.p. – šiviljstvo; Florjan Jereb s.p. – kovinarstvo; Magda 
Kramar s.p. – šiviljstvo; Srečko Lukančič s.p. – pre-
vozništvo; Boštjan Martinšek s.p. – avtoserviserstvo in 
kleparstvo; Klemen Nagode s.p. – gradbeništvo; Slavko 
Reven s.p. – gradbeništvo; Janko Rupnik s.p. – vodo-
vodni servis; Uroš Samotorčan s.p. – tapetništvo; Sonja 
Vavken s.p. – naravna kozmetika; Tomaž Žerjal s.p. – 
žagarstvo; Marko Žibert s.p. – vgrajevanje stavbnega 
pohištva; STEKLARSTVO R d.o.o.; MIKOMI d.o.o.

20 let
Anton Artač s.p. – mehanika; Mustafa Botonjić s.p. – 
parketarstvo; Anton Merlak s.p. – prevozništvo; Andrej 

Pivk s.p. – galvanika; Jože Sivec s.p. – popravilo delov 
vozil; Tomaž Trček s.p. – navijanje tuljav; HIDRA-
-FLEX d.o.o.; KOMPLET d.o.o.; TRGOCEV d.o.o.

25 let
Janez Čuk s.p. – žagarstvo; Marjan Gladek s.p. – elek-
tro; Tomaž Oblak s.p. – birotehnika; Jernej Pivk s.p. – 
gradbeništvo; Anton Rupnik s.p. – gradbeništvo; Franc 
Treven s.p. – tesarstvo in krovstvo; Tomaž Treven s.p. 
– gradbeništvo; Viktor Treven s.p. – gradbeništvo; Dar-
ko Uršič – roletarstvo; Komunalno podjetje Logatec 
d.o.o.

30 let
Janko Nartnik s.p. – avtoserviserstvo; OBLAK GRO-
UP d.o.o.

Nadaljevanje na strani 13.
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

40 let OOZ Postojna 
– Slovesnost bo v Hotelu Jama
V petek, 22. novembra, ob 18.00 bomo v Hotelu Jama 
praznovali 40. obletnico Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Postojna. Vabila na slavnostno praznovanje 
prejmete po pošti. Na praznovanju obletnice bomo po-
delili priznanja OZS, OOZ Postojna in jubilejna prizna-
nja za dopolnjenih 20, 25, 30, 35 let dela v obrti. Na 
prireditvi nas bodo zabavali Kranjci.

Strokovna srečanja sekcij  
pri OZS
• Kongres frizerjev in kozmetikov v Postojni,  

16. 11. 2019
• Strokovno srečanje kovinarjev v Črnomlju,  

23. in 24. 11. 2019
• Strokovno srečanje gostincev v Portorožu,  

26. 11. 2019

Razpis za dodelitev kreditov  
za pospeševanje razvoja malega  
gospodarstva – subvencija  
obrestne mere
OOZ Postojna in Banka Intesa Sanpaolo d.d. Koper, Po-
slovna enota Postojna in Sektor poslovanja z malimi in 
srednjimi podjetji-lokacija Postojna razpisujeta kredite za 
člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna. 
Na razpolago je še 75.500 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. 

Ne spreglejte izobraževanj,  
ki jih organizirajo sosednje zbornice

Napovednik  
izobraževalnih dogodkov  

na Ljudski univerzi Postojna
KDAJ DOGODEK

4. 11. 2019 
ob 16:30

Digitalna pismenost
40-urni začetni tečaj uporabe računal-
nika. Brezplačno za starejše od 45 let z 
nižjo izobrazbo. 
Obvezne predhodne prijave v tajni-
štvu Ljudske univerze.

5. 11. 2019 
ob 16:30

Usposabljanje za računovodjo
130-urni tečaj. Pridobitev znanj  
za opravljanje NPK računovodja. 
Obvezne predhodne prijave v tajni-
štvu Ljudske univerze.

7. 11. 2019 
ob 17:00

Delavnica »Dobra misel« 
Namenjena vsem, ki želite izboljšati 
sposobnost izražanja svojih potreb,  
želja, realizacije lastnih potencialov, 
razvijati komunikacijske veščine…; 
brezplačno. 
Izvaja društvo Feniks.

12. 11. 2019 
ob 16:30

Komunikacija na delovnem mestu
40-urni tečaj. Brezplačno za starejše 
od 45 let z nižjo izobrazbo. Obvezne 
predhodne prijave v tajništvu Ljudske 
univerze.

14. 11. 2019 
ob 17:00

Delavnica »Zdravje v vsak dom«
Interaktivna delavnica za ohranjanje 
zdravja, namenjena opuščanju od-
visnosti. Brezplačno. Izvaja društvo 
Feniks.

19. 11. 2019 
ob 17:00

Študijski krožek  
»Obudimo stare igre«
Pričetek študijskega krožka, kjer se 
bomo skupaj spomnili starih iger, 
izbrali najbolj privlačne in jih ustalili 
v našem okolju. Brezplačno. Prijave v 
tajništvu Ljudske univerze.
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Pripravlja Irena Dolgan mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

REPUBLIKA SLOVENIJA

V ponedeljek, 11. 11. 2019
vabimo na

Martinovanje z Jasminama.
Dobimo se ob 10. uri v prostorih  

Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cest 13 (showroom).

10.00-13.00 Jasmina Malnar Molek:  
 Temeljite priprave na davčni obračun  
 za leto 2019
13.00-14.00 kosilo
14.00-15.30 Jasmina Lambergar:  
 Pomnjenje je ključ 
 (interaktivna delavnica za urjenje spomina)

Prijave sprejemamo do zasedbe mest na 
alenka.volk@ozs.si  

ali 05/71 00 360 ali 031/ 641 311.

VLJUDNO VABLJENI!

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje.

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska regija,  
Bazoviška cesta 13, SI-6250 Ilirska Bistrica

NEC, Cerknica OOZ Ilirska Bistrica OOZ Cerknica

Ko nas obišče inšpektor
Vabljeni na seminar »Ko nas obišče inšpektor«, ki bo v 
ponedeljek, 18. novembra 2019 s pričetkom ob 17.00 v 
Krpanovem domu v Pivki. Seminar bo vodila mag. Nina 
Scortegagna Kavčnik, vodja svetovalnega in izobraževal-
nega centra pri OZS. Seminar bo trajal 4 šolske ure, do 
20.30. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami. 
Seminar je brezplačen. Prijave na: irena.dolgan@ozs.si. 
Več o seminarju si preberite na str 5.

Napoved dogodka
OOZ Koper organizira skupaj s koprsko službo Zavo-
da RS za zaposlovanje Poslovni zajtrk za delodajalce.  
Poslovni zajtrk bo na OOZ Koper v četrtek, 28. novem-
bra 2019.
Zainteresirane prosimo, da nam pošljejo prijavo na: irena.
dolgan@ozs.si, da posredujem več informacij o dogodku.

Nove ugodnosti  
Mozaika podjetnih
Telekom Slovenije
Opozarjam na Telekomovo ponudbo, ki je zelo ugodna, 
kajti nudijo nam 5 eur popusta na vsak mobilen paket. 
Je pa zato nekoliko kompleksnejša, saj so mobilni paketi 
določeni, na skupnem računu pa mora biti še ena fiksna 
storitev ali pa fiksen paket. 
Za vsak mobilni paket je potrebno oddati vsako leto po-
sebno vlogo! Popust je prikazan/naveden na računu.
Člani naj bodo previdni, saj imajo lahko še stare pakete, ki 
jih ni več moč skleniti in so zatorej izvzeti iz popustov. Ti 
člani lahko preidejo na nove pakete, kateri so praviloma 
tudi cenejši.
Popusti veljajo na rdečo Mozaik podjetnih kartico.
Ponudba je natančno opisana spodaj, do vloge pa dosto-
pate na tej povezavi https://www.mozaikpodjetnih.si/
datoteke/Oglasi/vloga_za_vklop_ugodnosti_za__ime-
tnike_kartice_mozaik_podjetnih_(ozs).pdf.

Big Bang
Člani naj se sedaj obračajo za popuste kar na skrb-
nike. Povejo naj jim katere artikle želijo kupiti ali pa naj 
jim pošljejo povezavo do artiklov iz Big Bangove spletne 
trgovine. Skrbniki jim bodo poslali ponudbo z upošteva-
nim Mozaik popustom, plačilo izvedejo z nakazilom na 
TRR. Blago prevzamejo v prodajalni ali pa se dogovorijo 
za dostavo. Nakup bo tako enostavnejši in hitrejši in cena 
znana v naprej. Popust torej ne bo več odvisen od infor-
miranosti osebe na blagajni. 
Skrbnik za Ljubljano z okolico je Dejan Kavazović, Big 
Bang Ljubljana, BTC, tel. 041 754 023, dejan.kavazo-
vic@bigbang.si

iMODE – nov ponudnik
15% ugodnosti na storitve postavitve spletne trgovine, iz-
delave spletne strani, najema spletne trgovine, brezplačna 
dokumentacija za izvedbo vaucherja. Več na http://www.
imode.si 

Poslovni prostor
Podjetnik odda ali proda poslovni prostor s proizvodno 
opremo in uveljavljeno dejavnostjo na področju stroje-
gradnje. Med opremo so orodja za opravljanje dejavnosti: 
varilni aparat, CNC plazemski rezalnik, stružnica, žična 
erozija in ostalo. Poslovni prostor v velikosti 400 m2, viši-
ne 4 m, se nahaja v Postojni in ima omogočen dostop za 
tovorna vozila. Možen je tudi samo najem prostora, brez 
opreme. Dodatne informacije in kontakt: 051 651 538 
(OOZ Logatec).
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Jubilanti 2019 
Jubilanti ste že dobili obvestilo o svojem delovnem ju-
bileju, za katerega vam bo na prednovoletnem srečanju  
6. decembra podeljena ustrezna listina in plaketa (članom 
s plačano članarino). Objavljamo tudi celoten seznam ju-
bilantov, v katerem so jubilanti navedeni po abecednem 
redu priimka:
Bronasta plaketa za 10 let dela v obrti: 
Gorišek Alenka s.p., Jerina Anja s.p., Topić Miljana 
s.p., Velić Senad s.p., Verbič Samo s.p. in Železnik 
Zdravko s.p.
Srebrna plaketa za 20 let dela v obrti: 
Kolačko& Co. d.n.o., Kovina trade d.o.o., Kržič  
Stojan s.p., Prendis d.o.o., Pezdir Benjamin s.p.,  
VR-ELEKTRONIKA d.o.o.
Zlata plaketa za 30 let dela v obrti: Mole David s.p.
Platinasta plaketa za 40 let dela v obrti: Rode Stane s.p.
V kolikor veste, da praznujete delovni jubilej, pa vas 
ni na seznamu, nam to nemudoma sporočite, da pre-
gledamo register članov in poslovni register, saj je 
lahko pri kakšnem prenosu podatkov prišlo do na-
pake in je v register vnesen napačen datum vašega 
začetka opravljanja dejavnosti. 
Pokličite na 01 755 77 40 ali 051 619 215.

Jesenski izlet 
Jesenski izlet je v celoti uspel! 
V soboto, 12. oktobra zjutraj se nas je 40 izletnikov odpe-
ljalo kulinaričnim, kulturnim in popotniškim dogodivšči-
nam naproti v Belo Krajino. Ne samo, da nas je pokrajina 
s svojimi lepotami očarala, tudi vreme nam je bilo za ta 
letni čas zelo naklonjeno: obilo sonca, visoke temperatu-
re. Najprej so nas razvajali na Mirni gori z bogatim zajtr-
kom, da smo bili pripravljeni na postanek pri izviru reke 
Krupe, sprehod po Metliki gor do gradu in že smo se z 
vožnjo mimo Treh far v Rosalnicah znašli na degustaciji 
v vinski kleti pri Jožetu Mavretiču. Poleg odličnih vin - od 
namiznih do pozne trgatve, jagodnega izbora…sta nam 
Mavretičeva postregla z domačimi mesninami in belo-
kranjsko pogačo. Nekateri so dobro kapljico kupili tudi 
za domov. 
Vožnjo smo nadaljevali med grički ob Kolpi, mimo stelj-
nikov in brezovih gajev ter se ustavili pri vojaško-tran-
sportnem letalu DC 3 Dakota, spominu iz II. svetovne 
vojne. Nadaljevali smo do Adlešičev, kjer so nam na etno-
loški kmetiji prikazali izdelavo tradicionalnih belokranj-
skih pisanic – pirhov in predelavo lanu ter tkanje platna. 
Po sprehodu skozi središče Črnomlja smo dan zaključili v 
Podzemlju, kjer so nam za večerjo postregli jagenjčka na 
belokranjski način in druge dobrote.

Izletniki OOZ Vrhnika pri izviru Krupe Foto: arhiv OOZ
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu, petek, 15. novembra 2019
Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležen-
ce še zadnjič v letu 2019 organiziramo usposabljanje in 
izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za 
delodajalce in delavce v petek, 15. novembra 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 zaposlene de-
lavce 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. Usposabljanje 
bomo ponovno organizirali v januarju 2020.

Frizerji
Če ste spregledali v prejšnji številki glasila, naj vas opo-
mnim na Kongres frizerjev in kozmetikov, ki bo 16. 11. 
2019 v Postojni, v hotelu Jama.
Sekcija pripravlja zanimiv program z aktualnimi tema-
mi s področja frizerstva in kozmetike. Frizerji, za vas bo 
look & learn seminar v soboto popoldne.
Za dodatne informacije pokličite sekretarko sekcije ali 
ji pišite na njen mail naslov: Vlasta Markoja, E-naslov: 
vlasta.markoja@ozs.si, telefon: 01 58 30 571

Avtoserviserji
Člani sekcije avtoseriserjev pri OOZ Vrhnika so se sre-
čali v torek, 8. oktobra 2019. Udeležba sicer ni bila šte-
vilčna, prisotni pa so vseeno ugotovili, da se je koristno 
srečati in si izmenjati izkušnje pri poslovanju. Govorili 
so o priporočenem ceniku vulkanizerskih storitev, od-
vozu izrabljenih gum, spletni strani sekcije – kaj ponuja, 
kaj je mogoče najti, o nujnosti ažuriranja podatkov v re-
gistru (telefonskih številk, e-naslovov…). Dogovorili so 
se, da se ponovno srečajo spomladi.

Prednovoletno srečanje 
– Cankarjev dom, 6. decembra 2019 
Letošnje prednovoletno srečanje članov in upokojenih 
članov s partnerji bo v petek, 6. decembra 2019 v Cankar-
jevem domu na Vrhniki. Najprej bo predsednik zbornice 
Simon Hlebec podelil priznanja za delovne jubileje čla-
nom, sledila bo gledališka predstava Amaterskega gledali-
šča DPD Svoboda Loška dolina »Maček v žaklju«.
Po prigodah v družinah Potočnik in Lotrič, ob katerih 
verjamem, da se boste nasmejali, boste večer zaključili ob 
prigrizku in kozarčku ob klepetu s prijatelji. Za člane s pla-
čano članarino je udeležba brezplačna, za partnerje boste 
prispevali kotizacijo (višina še ni določena). 
V dvorani bo veljal sedežni red, zato si karto lahko že re-
zervirate. Vljudno vabljeni. 

Dedek mraz 2019 
Ponovno povabilo k prijavi na prireditev  
za otroke!!! 
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 za posamezno darilo prispevali 25 €, 
za vse ostalo bomo poskrbeli na Zbornici (prostor, anima-
cijo, izbor daril…). Predstava še ni izbrana, obljubljamo 
pa, da bo zanimiva za otroke. 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 pravočasno 
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 mo-
goče unovčiti v trgovinah Kocka 
(igrače, vse za šolo…), Blago mix 
(igrače, 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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Še o odpovedi najema
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

V primeru odpovedi najema s strani najemnika je odpo-
vedni rok 90 dni. Lahko se s pogodbo določi krajši odpo-
vedni rok. 
Če najem odpoveduje najemodajalec, je odpovedni rok 
90dni, ki se ga ne da skrajšati.
Drugi primeri prenehanja najema:
• Če najemnik umre, mora lastnik stanovanja skleniti na-

jemno pogodbo z zakoncem umrlega pod istimi pogo-
ji. Pogodba mora biti novemu najemniku dana v pisni 
obliki v 90 dneh od smrti najemnika. Če se ožji družin-
ski člani ne morejo sporazumeti, kdo bo najemnik, o 
tem odloči sodišče. 

• Če se spremeni lastnik stanovanja, to ne vpliva na na-
jem, saj vsakokratni lastnik nastopi kot najemodajalec 
stanovanja.

• Če se zakonska zveza razveže, se zakonca sporazumeta 
kdo ostane najemnik, drugi pa se izseli. Če se ne moreta 
sporazumeti, o sporu odloči sodišče. 

• Potek pogodbe za določen čas: najemnik mora najmanj 
30 dni pred iztekom pogodbe od lastnika pridobiti odo-
britev podaljšanja najemne pogodbe. Sklene se aneks k 
pogodbi, sicer mora najemnik stanovanje izprazniti v 
pogodbenem roku. 

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

Podaljševanje zaposlitve  
za določen čas 
Kolikokrat lahko delodajalec podaljša pogodbo? 
Običajno delodajalec in delavec skleneta pogodbo za 
nedoločen čas, saj je pogodba za določen čas načeloma 
zakonska izjema, ki se uporabi ob taki potrebi delovnega 
procesa (povečan obseg dela…). Ker je to izjema, veljajo 
oz. obstajajo tudi časovne omejitve za sklepanje pogodb 
za določen čas. 
Zakon o delovnih razmerjih ne omejuje, kolikokrat se po-
godba za določen čas lahko sklene, omejuje jo le časovno. 
Sklene se za toliko časa, dokler se delo ne opravi oz. deloda-
jalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zapo-
slitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas tra-
janja bi bil daljši kot dve leti. Pri tem se za isto delo šteje delo 
na delovnem mestu oz. vrsti dela, ki se dejansko opravlja po 
določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.
Časovna omejitev ne velja, če je zaposlitveni razlog:
Nadomeščanje začasno odsotnega delavca; zaposlitev tuj-
ca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje 
za določen čas; zaposlitev poslovodne osebe ali prokuri-
sta; zaposlitev vodilnega delavca.

Kadar gre za zaposlitveni razlog predaja dela, je pogodba 
lahko sklenjena največ za en mesec. 
Kadar gre za projektno delo, lahko pogodba za določen 
čas traja tudi dalj kot dve leti, oz. dokler traja projekt.
Za prekinitev dveletnega obdobja se šteje, če delavcu po-
teče pogodba in delodajalec vsaj 3 mesece z delavcem ni 
sklenil nove pogodbe. 
Če delavec ostane na delu tudi po poteku časa, za katero 
je sklenil pogodbo o zaposlitvi se šteje, da je sklenil po-
godbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V tem primeru lahko 
delavec od delodajalca zahteva sklenitev pogodbe o zapo-
slitvi za nedoločen čas, saj to pravico lahko uveljavlja tudi 
preko delovnega sodišča. Delodajalec delavca ni obvezen 
obvestiti, da mu pogodba preneha, je pa to priporočljivo v 
izogib nadaljnjim zapletom. 
Delavec je ob izteku pogodbe za določen čas upravičen 
do odpravnine, Če je zaporedoma sklenjenih več pogodb, 
se odpravnina izplača ob poteku zadnje pogodbe za do-
ločen čas. 

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

Od ideje do komercializacije
Urad RS za intelektualno lastnino (urad) vljudno vabi na 
usposabljanje za podjetja “Od ideje do komercializa-
cije”, ki ga organizira Evropski patentni urad - Evropska 
patentna akademija v sodelovanju z European IP Help-
desk, Gospodarsko zbornico Slovenije in uradom. 
Usposabljanje je namenjeno predvsem tehnološko usmer-
jenim malim in srednjim podjetjem (MSP), osebju, ki so-
deluje pri upravljanju intelektualne lastnine, osebju na od-
delkih za raziskave in razvoj ter podjetniškim svetovalcem. 
Intelektualna lastnina predstavlja pomemben del vrednosti 
podjetja, hkrati pa podjetju omogoči večjo prepoznavnost 
na trgu, nove poslovne možnosti, prednost pred konku-
renti in svobodo delovanja. Za varstvo intelektualne lastni-
ne lahko podjetja v Sloveniji pridobijo nepovratna sredstva 
v okviru razpisa Slovenskega podjetniškega sklada. 
Kdaj: torek, 10. december 2019, od 8.30 do 16.00. 
Kje: dvorana A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimi-
čeva 13, Ljubljana.
Prijave zbira Evropska patentna akademija do zapolnitve 
prostih mest. Kotizacija, ki vključuje kosilo, znaša 30 EUR. 

Gradbinci
Obveščamo vas, da bo prihodnje skupno strokovno sre-
čanje sekcij s področja gradbeništva v terminu 31. ja-
nuar in 1. februar 2020 (petek in sobota).
Srečanje se bo odvijalo v Kongresnem centru Bernar-
din, dvorana EUROPA (12. nadstropje), v Portorožu. 
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Gostinci
Najava strokovnega srečanja gostincev in dogodkov: 
• Strokovno srečanje gostincev, Portorož – 26. 11. 2019
• Dnevi slovenskega turizma in Turistični forum 2019 

(11. - 13. 11. 2019), in 
• 66. Gostinsko turistični zbor (11. – 13. 11. 2019)

Kovinarji
Vabljeni na 29. strokovno srečanje kovinarjev, 23. in 24. 
novembra 2019, na OOZ Črnomelj, Ulica 21. oktobra, 
8340 Črnomelj
Povzetek programa
Sobota, 23. 11.
08:45 – 09:15 Sprejem in registracija udeležencev
09:15 – 09:45 Pozdravni nagovori
09:45 – 10:45 Spodbude malih vrednosti v obliki 

vavčerjev SPS
10:45 – 11:00  Razprava
11:00 – 11:30 Kako svoj denar prejeti takoj po  

opravljeni storitvi? 
11:30 – 12:15 Odmor z mreženjem (45 min) 
12:20 – Odhod avtobusa izpred Območne obr-

tno-podjetniške zbornice 
12:30 – 14:00 Ogled podjetja Akrapovič d.d.

Nedelja, 24. 11.
09:00 – 09:45 Pravo mazivo na pravo mesto
09:45 – 10:00 Razprava 
10:00 – 10:45 Avtomatizacija proizvodnih procesov s 

poudarkom na izvedenih primerih
10:45 – 11:00 Razprava 
11:00 – 11:45  Uporaba 3D tiska v kovinarski dejavnosti 
11:45 – 12:00 Razprava 
12:00 – 12:45 Odmor z mreženjem (45 min)
12:45 – 13:30 Dvig kakovosti in produktivnosti z ro-

botskim varjenjem
13:30 – 13:45 Razprava
13:45 – 14:45 Osnove poslovnega bontona in never-

balne komunikacije
14:45 – Zaključni nagovor
Prijave: do srede, 13. novembra 2019 na valentina.mel-
kic@ozs.si ali edina.zejnic@ozs.si
Informacije in dodatna pojasnila: Vse dodatne infor-
macije in pojasnila dobite pri Valentini Melkić, sekretar-
ki sekcije kovinarjev, telefon: 01 58 30 541 ali e-naslov:  
valentina.melkic@ozs.si, oziroma pri Edini Zejnić, višji 
strokovni sodelavki na OZS, tel.: 01 58 30 586 ali e-naslov: 
edina.zejnic@ozs.si.

Nadaljevanje s strani 7.

Gospodarski svet:  
spremembe OPN
Zaradi aktualnih poslovnih zadev je OOZ Logatec sklica-
la sejo gospodarskega strateškega sveta Občine Logatec. 
Seja je bila 18. oktobra 2019.
Med drugim smo se soočili s problematiko omejene ši-
ritve poslovne dejavnosti na podeželju in sprejemanju 
sprememb občinskega prostorskega načrta (OPN). Sle-
dnji predvideva povečanje dovoljene kvadrature skupne 
uporabne površine za industrijske objekte na podeželju 
oziroma na površinah razpršene poselitve z zaenkrat do-
voljenih 200 m2 na 300 m2 skupne uporabne površine. 
V pripravi so spremembe, kjer se na pobudo zbornice 
predvideva še dodatno povečanje dovoljene kvadrature. 
Na zbornici smo k temu aktivno pristopili in na občino 
podali predlog, ki bo zadoščal potrebam obrtnikov z na-
menom zagotavljanja razvoja obrti in podjetništva ter s 
tem dodatnih delovnih mest v podeželski občini. Vse to 
v dovoljenih okvirih državne zakonodaje ter strpnega so-
bivanja občanov. Zdaj potrebujemo povratne informacije, 
zato smo vam 22. 10. na e-naslove poslali kratko anketo 
o potrebah in željah na področju širjenja vaše dejavnosti. 

Med sejo Gospodarskega sveta Občine Logatec, sredi oktobra na OOZ Logatec
Fo
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Obravnavali smo tudi diskriminatoren odlok o oskrbi s 
pitno vodo, ki ob napaki na vodovodu (puščanju vode) 
trenutno omogoča delno oprostitev plačila vodarine samo 
osebam, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Pozvali 
smo k spremembi odloka, ki bi enakovredno in enako-
pravno obravnaval tudi obrtnike. 
Na koncu smo odprli še problematiko označevalnih tabel 
v obrtnih conah, ki naj bi po zagotovilih občine, bila ure-
jena v prihodnjem letu.

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

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

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 oktober 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 oktober 19 je izračun naslednji: 46 
ur oktober 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 oktobru 2019:  
22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 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 - OKTOBER 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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MATERIALI 
ZA GRADNJO

SALON
KERAMIKE

www.apia.si

SREČANJE NPR - Notranjsko 
primorsko regije 
V Cerknici je 15. oktobra potekalo srečanje predsednikov, 
direktorjev in sekretarjev trinajstih OOZ Notranjsko-
-Primorske regije (Vrhnika, Logatec, Idrija, Postojna, 
Ajdovščina, Nova gorica, Tolmin, Koper, Piran, Izola, Se-
žana, Ilirska Bistrica, Cerknica). NPR je ena največjih regij 
v obrtno-podjetniškem sistemu in je v preteklosti večkrat 
dokazala, da je v povezovanju in številčnosti moč za obli-
kovanje mnogih predlogov in dosego ciljev v okviru siste-
ma in zunaj njega. 
Tokrat smo iz ust Zorana Simčiča, predsednika OOZ 
Nova gorica, ki je hkrati predsednik Sekcije za gradbeni-
štvo imeli priložnost tako rekoč iz prve roke zvedeti kaj 
več o implementiranju sprememb gradbenega zakona v 
prakso. Zaposleni v obrtno-zborničnem sistemu se več-
krat znajdemo v zagati, ker ne vemo, katera določila za-
kona so dokončna, kje bo še prihajalo do sprememb, kaj 
svetovati izvajalcem gradbenih del. G. Simčič je zagotovil, 
da pogajanja in dogovori med ključnimi akterji še vedno 

potekajo, da bo, tako predvideva, prehodno obdobje po-
daljšano in določbe zakona s 1. 6. 2020 še ne bodo stopile 
v veljavo, ko pa bodo, ne bodo v obliki in teži že sprejetih 
določil in sprememb. 
Dejan Šraml, direktor OOZ Logatec je prisotne seznanil z 
aktivnostmi OOZ Logatec v povezavi s samovoljnim, na 
skupščini SOP izglasovanim sklepom o 30,4-odstotnem 
znižanju poklicnih pokojnin prejemnikov Sklada obrtni-
kov in podjetnikov (SOP). Predvideva se kolektivna tož-
ba. Več o namerah oškodovancev s skupne seje 22. 10. v 
Logatcu si lahko preberete v tokratnem KG.
Predstavniki regiji smo si bili tudi enotni v mnenju, da je 
potrebno poiskati nov, učinkovitejši način za predstavitev 
in seznanitev vlade z zahtevami obrti in podjetništva, ki je 
doslej potekalo v obliki FORUMA OBRTI IN PODJE-
TNIŠTVA. 

Kolektivna tožba  
oškodovancev SOP
Skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) je maja 
2019 izglasovala sklep, ki prejemnikom znižuje poklicne 
pokojnine za 30,4 odstotka. To je upokojene obrtnike in 
podjetnike, ki so dolga leta vplačevali v sklad, spravilo na 
noge in jih spodbudilo k odločnemu ukrepanju. Skupina 
stotih oškodovancev se je zbrala na OOZ Logatec in se 
seznanila z možnostjo pravnega ukrepanja proti SOP. Lo-
gaška zbornica se je za organizacijo srečanja oškodovanih 
odločila na podlagi pravnega mnenja, ki ga je o znižanju 
pokojnin pripravila Odvetniška družba Čeferin. Udele-
ženci sestanka so bili enotni: kolektivna tožba!
Več na spletni strani ooz-logatec.si.Srečanje NPR v Cerknici Foto : Ljubo Vukelić-Občina Cerknica 


