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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: Epidemija preklicana! Zajemimo spet vetra v svoja 

poslovna jadra! 
Foto: splet

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

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

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

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

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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Ubirati prave poti
Marsikateri podjetnik se je že kdaj zna-
šel v presenetljivi, zanj popolnoma ne-
znani situaciji. Bodi, da mu je pogodbo 
odpovedal dolgoletni partner, bodi, da 
ga je doletela ujma, telesna poškodba.  
V začetku marca pa smo se vsi znašli 
onkraj znanih razmer, ki so dodobra za-
majale vse naše plane A, B, C … Noben 
rezervni scenarij ni zajemal pandemije. 
Socialna distanca, obrazne maske, konec 
vsakdanje rutine, zaprti lokali, meje, no-
benih prireditev, ne praznovanj rojstnih 
dni, vrtci brez otrok, šole brez šolarjev! 
Na mah smo se morali strezniti in otresti 
svoje vsemogočnosti.
Podjetništvu je prilagajanje novim raz-
meram središče vsakdana. Tokrat z vso 
ostrino in negotovostjo, ki jo je sprožila 
očem nevidna stvar, ki človeka rabi za 
svoje preživetje. Razmeram smo morali 
prilagoditi ravnanje, skrbnost, pozor-
nost, predvsem do soljudi. Država se je 
odzvala – in se še odziva – kakor je zmo-
gla in znala. Tudi učila se je, kot mi vsi. 
Sprejela je dva proti koronska zakona, 
enega še pripravlja. Po dobrih dveh me-
secih se oprijemaje in s skrbjo poskuša-
mo na novo umestiti v novih razmerah. 
Prezgodaj je še, da bi videli vse posledice, 
ki jih bo pan(epi)demija pustila v svetu. 
Za nekatere bodo grenke, hudo grenke, 
sto tisoči pa so že odrešeni, tam čez. 
Zbornice se bile ta čas članom zagoto-
vo v izdatno oporo in priročno mesto, 
kamor so segali po uporabnih informa-
cijah. Zaposleni so morali krmariti med 
mnogimi novicami, napotili, pričakovani-
mi in delujočimi ukrepi, ki so se tudi po 
bliskovo spreminjali in niso bili vselej niti 
nedvoumni niti do kraja domišljeni. Čez 
poletje se bo – upajmo – stanje zbistrilo. 
A sleherni podjetnik se bo moral na novo 
umestiti v gospodarski prostor, kakršen 
koli že bo. Obveljal bo Descartesov rek: 
Dvoje prispeva k napredovanju: hitrej-
ša hoja od drugih ali hoja po pravi poti. 
Bomo ubirali prave poti? Bog daj, da.
Tokratni Krpanov glas zajema trimeseč-
no obdobje. Naslednji izide – predvide-
vamo – pred jesenjo.

Urednik

Epidemija preklicana
Vlada je na dopisni seji (14. 5. 2020) z Odlokom o preklicu epidemije na-
lezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

Splošna navodila NIJZ in inšpekcijski 
pregledi
Članom priporočamo, da spremljajo ažurna obvestila in priporočila Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje, ki jih objavlja na svojih spletnih straneh 
www.nijz.si. 

Zahtevek Covid-19 za refundacijo  
bolniške na ZZZS
V obdobju od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do predvido-
ma 31. 5. 2020 (če Vlada RS prej ne ugotovi prenehanja razlogov za ukrepe 
iz tega zakona) se nadomestila plače, ki bi jih delodajalec po 137. členu 
ZDR-1 zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškod-
ba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) moral do 
30. delovnega dne izplačati v svoje breme, izplačujejo v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

Aktualni razpisi
Slovenski podjetniški sklad: garancije Sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere (P1 plus 2020) 
Rok prijave: 20. oktober 2020 | Več informacij: podjetniskisklad.si/sl/razpisi

SID banka: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha  
COVID-19 (SDMKV) 
Rok prijave: do porabe sredstev | Več informacij: www.sid.si

Slovenska turistična organizacija: Sofinanciranje promocije  
slovenske turistične ponudbe v letu 2020 
Roka za oddajo vlog sta še: 26.5.2020, do 24:00 in 29.6.2020, do 24:00 
Več informacij: www.slovenia.info

Zavod za zaposlovanje: Zaposli.me 2020 
Rok prijave: 30. junij 2020  
Več informacij: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude 

Razpis Ekosklada: Subvencija 77SUB-PN19 
Objavljen je tudi javni poziv za dodelitev nepovratne finančne spodbude/
pomoči za nakup in montažo energijsko učinkovitih pnevmatik A in B 
razreda. Višina subvencije je 35 EUR na pnevmatiko. 

Čestitka
Vsem bralcem čestitamo  
ob dnevu državnosti.
Izobesimo zastave prazniku  
in domovini na čast.
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REPUBLIKA SLOVENIJA

SPOT svetovanje PNR 
V torek 12. maja 2020 smo se na sedežu SPOT svetovanje 
PNR srečali svetovalci z namenom, da evalviramo delo-
vanje v preteklih dveh mesecih in zastavimo delovanje za 
vnaprej. Vrata na sedežu SPOT v Ilirski Bistrici in na sede-
žih drugih dveh matičnih institucij NEC Cerknica in OOZ 
Cerknica so od 13. marca fizično zaprta, tako kot po večini 
drugih uradov, vendar to še ne pomeni, da se je ustavilo 
naše delo. Mnogi podjetniki so ob nastopu epidemije precej 
»na horuk« razmišljali o tem, da delavce odpustijo, da preki-
nejo z dejavnostjo. Ocenjujmo, da smo svetovalci predvsem 
na osnovi dolgoletnih izkušenj »da se nobena juha ne poje 
tako vroča kot se skuha« preprečili marsikatero preuranjeno 
odločitev, saj so se ukrepi države na koncu izkazali kot pri-
merni in dostopni za večino podjetnikov.

Ne vemo, kateri ukrepi bodo veljali po 31. maju, še manj, 
ali se epidemija dokončno poslavlja ali se je samo potuh-
nila. Ali se bo življenje in tudi naše delo po tem datumu 
utirilo v ustaljene okvire, ali se bo potrebno lotili določe-
nih nalog na nov način, npr. izvedbe spletnih seminarjev.
Tretji sveženj ukrepov naj bi prinesel nove »obliže«, pred-
videvamo, da kar nekaj ukrepov, ki bodo na področju 
kreditov primerni za manjše podjetnike, čemur se bomo 
v prihodnje posebej posvetili, verjetno za začetek kar z 
WEB-seminarjem, na katerem bomo tudi ponovno pred-
stavili vavčerje. 
Najbolj veseli smo izjav nekaterih podjetnikov, da je le-
tošnji promet še večji kot lanski. Da gre dobro. Ukrepi 
niso odpravljeni. Nošenje mask, razkuževanje, zbiranje v 
skupinah, ki so številčno dovoljene, odgovorno ravnanje 
do sebe in drugih je tisto, ki bo morebiti zaustavilo ali 
omejilo ponovno epidemijo, ki se že napoveduje. Upajmo, 
da ostane pri napovedi. 
Ostanimo odgovorni in zdravi. 

Dobro je vedeti 
Ker se je po 9. maju, ki je bil določen kot zadnji rok za uve-
ljavitev oprostitve plačila prispevkov različnih upravičen-
cev, tudi samostojnih podjetnikov, obrnilo na FURS veliko 
število posameznikov, ki iz različnih razlogov, tudi in pred-
vsem zaradi spremenjenih pogojev za uveljavljanje navede-
ne pravice, niso, ali samo za določene mesece niso vložili 
vloge za oprostitev plačila prispevkov, je FURS podaljšal 
ROK ZA UVELJAVITEV OPROSTITVE PLAČILA 
PRISPEVKOV za MAREC, APRIL IN MAJ do 31. 
maja 2020 (nedelja), ko se izteče tudi rok za uveljavljanje 
TEMELJNEGA DOHODKA za vse tri mesece. 
Kot ugotavljamo, je nekaj zmede in nepotrebne panike 
v nakazilih temeljnega dohodka in refundacije plač pov-
zročila navedba osebnih računov ter tudi zaprtje računov 
zavezancev, prejemnikov, npr. prehod na drugo banko. 
Nekateri upravičenci niste prejeli temeljnega dohodka kljub 
poravnanim obveznostim in pravočasno oddane vloge.  
V teh primerih svetujemo, da navedeno preverite pri FURS-u.  
Svetujemo vam, da oddate prek lastnega dokumenta poi-
zvedbo in prosite za pisno pojasnilo ali/ in klic pristojnega 
referenta. Zabeležite si njegovo ime in pojasnilo. 
Vlog je veliko. Sistem, kljub temu, da smo mnogi dvomili, da 
bo zdržal, deluje. Razumljivo je, da prihaja do napak in pa-
metno je vsem nejasnostim priti do dna do 31. 5. 2020, ko še 
obstoji možnost, da se zadeve primerno in pravilno uredijo. 
Vsi, ki imate delavce z odredbo o čakanju na delo doma 
na čakanju in ste oddali Vlogo za povračilo nadomestila 
plače delavcev na podlagi zakona in ste prejeli na osnovi 
oddane vloge iz Zavoda za zaposlovanje Sklep o povračilu 

Svetovalci SPOT Svetovanje PNR med evalvacijskim sestankom

Postopki e-vem, novi vpisi, izbrisi, spremembe, prijave in 
odjave iz zavarovanj, postopki pooblaščanja na vstopnih 
točkah e-vem so in še vedno potekajo preko elektronske 
pošte, ob predhodnem svetovanju in razgovoru s stran-
ko. Kar nekaj podjetnikov oz. podjetnic je v potrebi po 
zaščitnih maskah prepoznalo novo poslovno priložnost 
in so se ob dodatni dejavnosti lotili izdelovanja, uvoza in 
prodaje mask. 
Svetovanja svetovalcev ves čas potekajo preko e-pošte in 
telefona, odvisno od načina dela posameznega svetovalca. 
V dolgoletnem delu na OOZ Cerknica in tretjem letu v 
okviru SPOT svetovanje PNR lahko rečem, da je bilo to - 
kar se klicev in intenzivnosti dela tiče - najbolj turbulentno 
obdobje. Klic na klic. Svetovalci smo poskušali razumeti 
in rešiti vse možne situacije, zagate, nejasnosti in tudi pre-
ko dialoga s podjetniki odpirati vprašanja, pripomb, suge-
stija, preko različnih kanalov opozarjati in vplivati na spre-
membo že sprejetih »korona« ukrepov in pripravo novih. 
Epidemija je preprečila izvedbo nekaterih po programu 
dela SPOT pripravljenih aktivnosti, ki so bile predvidene 
za čas od 12. marca dalje. 
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Pripravlja Silva Šivec

Koda 95
Izobraževanje, predvideno za 9. 5. 2020, je bilo odpove-
dano zaradi epidemije COVID-19 in je prestavljeno za 
nedoločen čas. Takoj, ko bo dovoljeno zbiranje v številč-
no dovolj visokem obsegu, ki ustreza običajni udeležbi 
na usposabljanju, bomo določili datum in vas o terminu 
pravočasno obvestili. 

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

izplačanih nadomestil plač, ne pozabite, da je potrebno 
Zavod za zaposlovanje dan pred vpoklicem delavcev na 
delo oz. njihove vključitve v delovni proces, o navedenem 
obvestiti. Obvestilo pošljite na: gpzrsz@ess.gov.si.  
Ne pozabite navesti številke sklepa o povračilu. In 
če so se delavci že vrnili na delo in ste na to pozabili?  
Po klicih sodeč se dogaja tudi to. Nasvet: Obvestilo pošlji-
te nemudoma, kljub zamudi. Bolje pozno kot nikoli.
Merilo za koriščenje pravic ZIUZEOP-A je zmanjšanje 
prihodkov v letu 2020 za več kot 10% napram letu 2019, 
posebno določilo velja za tiste, ki niso poslovali celo leto 
2019 ali so začeli z dejavnostjo celo v letu 2020, kjer ve-
lja primerjava povprečnih mesečnih prihodkov. Ob tem 
je vredno spomniti, da se kupnina od prodanih osnov-
nih sredstev ne všteva v primerljive prihodke! Nekate-
ri prav zaradi navedenega niste podali vlog za koriščenje 
pravic, za kar je še vedno možnost.
V primerljive prihodke se ne vštevajo tudi prejete  
državne pomoči po interventnem megazakonu! 
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu 
za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), 
objavljen 30. 4. 2020, je prinesel dva ukrepa za omilitev 
posledic epidemije. Prvi je Poroštvena shema, s katero 
država prevzema poroštvo za kredite pravnih in fizičnih 
oseb sklenjenih v obdobju od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020, 
drugi Oprostitev plačila najemnin najemnikov poslovnih 
stavb in prostorov v lasti RS in občin. Odgovor na proble-
ma plačila najemnin v času epidemije za vse druge najeme 
naj bi prinesel tretji paket ukrepov, ki naj bi prinesel med 
drugim tudi rešitve na področju turizma, in upamo, pred-
vsem večjo možnost in bolj poenostavljen dostop do 
kreditov za segment drobnega gospodarstva, malih 
podjetnikov, ki nujno potrebujejo obratna sredstva za 
vzdrževanje dnevne likvidnosti, zagon in nadaljevanje 
dejavnosti. V pripravi je tudi podaljšanje obdobja za po-
vračilo izplačanih nadomestil plač in skrajšani delovni čas.

Webinar
V času COVID karantene, morda pa tudi že pred tem, ste 
se zagotovo večkrat srečali z besedo »webinar«. Številni 
ste se verjetno med korona izolacijo katerega tudi ude-
ležili. Ta kriza je dala zeleno luč delu na daljavo in s tem 
informatiki na vseh področjih. Delo od doma, poučevanje 
na daljavo, študijska predavanja, vse to se je odvijalo tudi 
s pomočjo webinarjev. Pa poglejmo, kaj beseda webinar 
pravzaprav pomeni. 
Izraz »WEBINAR« je sestavljanka iz dveh besed in sicer 
`web` in `seminar`, po slovensko `splet` in `seminar`, kar 
povežemo v besedno zvezo »SPLETNI SEMINAR«. We-
binar pomeni predstavitev, predavanje, seminar ali delav-
nico, ki se izvaja po internetu oz. je predvajana preko sple-

ta s pomočjo programske opreme za video konference. 
Namen spletnega seminarja je informativen. Ker webinar 
poteka preko spleta, to gostitelju in udeležencem omogo-
ča udobnost organizacije in udeležbe na predavanju kar iz 
svoje pisarne oziroma delovnega mesta. Velika prednost 
webinarja je tudi to, da je lahko interaktiven. Udeleženci 
predstavitve webinarjev lahko v realnem času prenašajo, 
prejemajo in razpravljajo o informacijah. Komunikacija  
s predavateljem na webinarju torej ni nujno povsem eno-
stranska. 
Udeleženci lahko aktivno izrazijo svoje mnenje in ponuja-
jo različne ideje, saj se občinstvo oziroma slušatelji lahko 
odzivajo preko besedilnega pogovora. To ne prekine go-
vora predavatelja, vsi komentarji pa ostanejo vidni vsem 
udeležencem v obliki besedila na konferenčni strani. Med 
samim webinarjem pa se pravice vsakemu posamezniku 
lahko nadgradijo še z drugimi funkcijami komuniciranja.
Med najbolj priljubljeno programsko opremo za webinar 
trenutno uvrščamo Zoom in Skype. S pomočjo te pro-
gramske opreme za webinarje lahko predstavniki med 
pogovorom delijo video, dokumente ali aplikacije z udele-
ženci webinarjev. 
Na webinar se udeleženci prijavijo prek spleta na poveza-
vi, ki jo prejmejo od organizatorja webinarja preko elek-
tronskega sporočila. Na webinarjih se priporoča uporaba 
slušalk, saj se na ta način ne moti drugih oseb v prostoru, 
obenem pa je kvaliteta zvoka bistveno boljša. Priporočlji-
vo je tudi, da se v virtualno konferenčno sobo slušatelji 
vključijo najmanj 15 minut pred napovedanim dogodkom, 
zato da bi postorili vse potrebno glede nastavitve zvoka in 
slike. Navedeno priporočam iz lastnih izkušenj. V časov-
ni stiski, tik pred začetkom, v zmedi in strahu, da ne bi 
česa zamudili, ustvarimo še kakšno dodatno nepotrebno 
napako v povezavi. Organizatorji dogodka navadno tudi 
usmerjajo in pomagajo pri začetnih nastavitvah.
Webinar se običajno tudi posname in posnetek objavi na 
spletni strani organizatorja dogodka. 

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

in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.



april–junij 20206

Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

11. Festival inovativnosti –  
FestINNO se seli na splet!
Festival inovativnosti, ki se je zadnjih 10 let odvi-
jal na koprski fakulteti za management, se v svoji  
11. ponovitvi zaradi aktualnih razmer, povezanih s 
širjenjem COVID-19, v celoti seli na splet. Dogodek, 
ki v čezmejnem prostoru združuje podjetnike, štu-
dente, predavatelje, raziskovalce in ostalo javnost, bo 
letos z več kot 20 predavanji, delavnicami, okroglimi 
mizami in ostalimi vsebinami popestril znanje še ve-
čjemu številu uporabnikov.
Prireditev organizira Fakulteta za management Univerze 
na Primorskem, v soorganizaciji z drugimi partnerji pro-
jekta Nuvolak2, med katerimi je tudi Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Logatec. Projekt je sofinanciran iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru 
programa Interreg Italija-Slovenija 2014–2020.
Festinno je regijska čezmejna platforma za predstavitev, po-
vezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče 
povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane 
javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva.

Podrobnejša vsebina predavanj in delavnic  
je objavljen na www.inno.si/festinno.  

Potrebna je predhodna prijava.

9.00–10.00 3D tisk

9.00–10.00 Od 0 do 10.000$ prodaje na mesec  
na Amazonu!

9.00–10.00 Erazmus za mlade podjetnike

9.00–10.00
INNOtalks. Agrofood business  
organization dopo Covid-19.  
Trieste Green

9.00–10.00 INNOtalks. Timini – Zgodba  
o podjetniških začetkih mladega para

10.15–11.45 Uresniči svoje sanje; e-delavnica
10.15–11.45 Okrogla miza o podjetništvu

10.15–11.45 Workshop interattivo con le imprese 
dell’agroalimentare

10.15–11.45 Blagovne znamke. dobro uvajanje in 
upravljanje kot konkurenčna prednost

10.45–11.45 Innotalks. Great changes in the startup 
ecosystem

12.00–13.30 Študentje in mladi diplomanti v  
podjetjih – breme ali dodana vrednost? 

12.00–13.30 Učinkoviti digitalni marketing Webinar

12.00–13.30 The importance of  business support 
organisations in crisis situations

12.00–13.30 Od ideje do produkta

12.00–12.45 INNOtalk. Isonlab srl – le nuove  
frontier dell’intelligenza artificiale

12.00–13.30 INNOtalk. modeFinance

13.30–14.30 INNOchallenge – natečaj za najbolj  
inovativne poslovne ideje študentov

Posebej izpostavljamo dva dogodka, ki se bosta 
odvila v organizaciji OOZ Logatec

Blagovne znamke – dobro uvajanje in upra-
vljanje kot konkurenčna prednost (ob 10.15)
Na delavnici bomo udeležencem predstavili, kaj je blagov-
na znamka in na kaj vse morajo biti pozorni, ko gradijo 
podjetje oz. blagovno znamko. Izvedeli bodo, kako na-
črtovati in uvajati sodobne marketinške aktivnosti, sploh 
pri start-upih in novoustanovljenih podjetjih oziroma 
produktih. Kako uspešna blagovna znamka izpričuje to, 
kar vnaprej zagotavlja: da uporabnik dobi, kar pričakuje. 
Zgodba je tista, ki odraža edinstvenost in konkurenč-
nost nekega produkta. Z njo se ustvarja uspeh oziroma 
neuspeh nekega produkta. Seminar bo vodil mag. Dejan  
Šraml, podjetniški svetovalec in direktor OOZ Logatec.

Utrinek z lanskoletne zaključne prireditve FestINNO
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Letošnji, 11. festival festINNO bo 26. maja 2020 
v celoti potekal preko spletne platforme Zoom.  
Udeleženci bodo v sklopu delavnic, okroglih miz, preda-
vanj, razprav in predstavitev prisluhnili domačim in tujim 
predavateljem, izkušenim podjetnikom, kreativnim štu-
dentom in drugim gostom.
V programu bo poudarek na sodobnih temah in izzivih, 
povezanih s podjetništvom: 3D-tisk, prodaja na Amazonu, 
Erasmus programi za podjetnike, blagovne znamke, startup 
ekosistemi, mladi v podjetjih, digitalni marketing, od ideje 
do produkta in mnogo več. V okviru dogodka pa se bo 
odvil tudi zaključni dogodek INNOchallenge čezmejnega 
natečaja za najbolj inovativne poslovne ideje študentov, ki 
so jih ti razvijali v tekočem študijskem letu.
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Pripravljata  
Dejan Šraml in Anja Žagar

Poslovni prostori
Član zbornice odda v najem poslovne prostore velikosti 
250 m2 v obrtni coni Logatec, namenjene za proizvodnjo 
ali skladišče. Dodatne informacije: 041 774 878.
V centru Logatca pa se oddaja v najem poslovni pro-
stor v velikosti 150 m2. Prostor je zelo lepo urejen, z 
veliko steklenih površin. Informacije na 031 690 570 in  
nace@anvina.si.

Okrogla miza: Pomen podpornih podjetniških 
organizacij v kriznih situacijah (ob 12.00)
Na okrogli mizi bomo govorili o podjetništvu v času epi-
demije koronavirusa, ki je povzročila nepričakovano krizo 
v gospodarstvu. Kriza pa hkrati ponuja edinstveno prilo-
žnost, da se izkaže pomen podpornih podjetniških orga-
nizacij v takih situacijah. S sogovorniki se bomo pogovar-
jali o primerih s terena in konkretnih načinih prilagajanja 
podjetnikov na italijanski in slovenski strani. Gosti bodo 
Paolo Marchese (Aries Scarl – Chamber of  Commerce 
Venezia Giulia Trieste Gorizia), Simona Aceto (CNA 
Veneto in Ecipa Nordest), Robert Rakar (Primorska go-
spodarska zbornica) in Andrej Šik (Slovensko deželno go-
spodarsko druženje v Trstu) in Dorijan Maršič (Inkubator 
Sežana). Z njimi se bo pogovarjala magistra mednarodnih 
odnosov Anja Žagar, SPOT svetovalka z OOZ Logatec.

V času epidemije gospodarstvu 
v pomoč
Številni podjetniki in obrtniki so se zaradi epidemije novega 
koronavirusa znašli v zelo težki situaciji. OOZ Logatec se 
je nemudoma odzvala in s pravimi nasveti o raznovrstnih 
dilemah gospodarstvu nudia vse potrebne nasvete - tokrat 
tudi nečlanom. Znova se je pokazalo, da obrt in podjetni-
štvo rabita tovrstno podporno organizacijo, saj smo v vr-
huncu epidemije zabeležili tudi do 100 telefonskih klicev 
na dan. Vzpostavili smo dežurno telefonsko številko ter bili 
24/7 na razpolago. Predvsem je bilo veliko nejasnosti pri 
tolmačenju birokratskih državnih zakonov in odlokov, pa 
podjetniškega svetovanja o tem, kakšne odločitve sprejeti.
V času razglašene epidemije se je na dveh izrednih dopi-
snih sejah in eni redni seji sestal upravni odbor logaške 
zbornice. Med drugim je proaktivno odločal o pobudah 
Občini Logatec za pripravo proti-korona ukrepov za malo 
gospodarstvo s strani lokalne skupnosti. Cilj ukrepov je 
bil olajšati stiske in zmanjšati posledice, nastale zaradi 
spremenjenih pogojev poslovanja v času širjenja okužb s 
koronavirusom. Upravni odbor je občini predlagal kon-
kreten sveženj ukrepov.
Vodstvi zbornice in občine sta nato na sestanku sredi apri-
la dorekli občinski proti-korona paket za pomoč logaške-
mu malemu gospodarstvu:
• Znižanje cen komunalnih storitev oz. oprostitev za  

tiste poslovne subjekte, ki jih je epidemija koronavirusa 
bistveno gospodarsko prizadela. 

• Odlog plačila NUSZ v najkasnejših možnih plačilnih 
rokih, predvidoma proti koncu tega leta. Ta ukrep bo 
veljal za celotno logaško gospodarstvo. 

• Oprostitev plačila najemnin za poslovne prostore v la-
sti občine.

Predloge je občina dala v potrditev občinskemu svetu na 
seji konec aprila, ki je ukrepe tudi sprejel. Občina je nato 
začela s pripravo aktov za realizacijo pomoči gospodar-
stvu, ki pa jih mora potrditi še finančno ministrstvo. 
V začetku maja je zasedal tudi upravni odbor logaške sek-
cije gostincev. Razpravljali so o priporočilih NIJZ ob po-
novnem odprtju gostinskih obratov, ki so (bili) povsem 
neživljenjski. Ravno logaški gostinci so bili med tistimi, ki 
so najbolj aktivno dajali pobude krovni OZS, slednja pa 
ostre apele naprej državi.

Seminar o higieni živil in HACCP
Seminar je namenjen: Gostincem, živilcem in prevozni-
kom (ki prevažajo živila), sirarjem, proizvajalcem živil in 
pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za 
ostarele itd.) …
Vsebina strokovnega izobraževanja s pisnim preizku-
som:
• Zakonodaja na področju varne hrane
• Higiena živil, ureditev prostorov in odgovornost nosil-

cev ter zaposlenih
• Kako izdelati lasten HACCP načrt
• Zagotavljanje sledljivosti živil
• Lastna pridelava živil v malih količinah 
• Obveznosti označevanja hranilne vrednosti
• Pogoste kršitve, ki jih inšpektorji zaznavajo na terenu in 

kako se jim izogniti
• Priporočila NIJZ za delo z živili zaradi preprečevanja 

okužb z novim koronavirusom
• Pisni preizkus
Seminar bo vodila mag. Katarina Železnik Logar, vodja 
ljubljanske podružnice Inštituta za varstvo pri delu in var-
stvo okolja Maribor, IVD Maribor.
Udeležba je brezplačna, prijave sprejemamo na  
info@ooz-logatec.si. 
Seminar organizira Občina Logatec v sodelovanju z OOZ 
Logatec.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno, saj je sofinancirano s
strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v

okviru projekta Formica 3 Cerkno-Idrija-Logatec.
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Preventivni zdravstveni  
pregledi delavcev
Kljub temu, da ob prijavi v obvezno zdravstveno zavaro-
vanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zahteva 
predložitev zdravniškega spričevala le za nosilce kmetijske 
dejavnosti in njihove družinske člane, torej zavarovance 
na podlagi 07, 51 in 52, so preventivni zdravniški pregledi 
obvezni za vse zavarovance.
Pravno podlago najdemo v Zakonu o varnosti in zdravju 
pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1), ki v 36. členu določa: 
»Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delav-
cev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.« 
Delodajalčeva obveznost je hkrati delavčeva pravica in 
dolžnost (54.člen ZVZD-1). Opustitev ali neizpolnjevanje 
obveznosti je prekršek, ki je sankcioniran. Za delodajalca 
je predpisana globa od 2.000 do 40.000 evrov. Z globo 
od 500 do 4.000 evrov pa se kaznuje še odgovorna ose-
ba delodajalca, ki stori prekršek. Prav tako je z globo od 
100 do 1.000 evrov kaznovan delavec, ki se ne odzove in 
ne opravi zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za 
varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu.
Vrsto, obseg in vsebino preventivnih zdravstvenih pregledov 
delavcev ter način in roke za opravljanje slednjih natančneje 
določa Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih de-
lavcev (Ur. list RS, št. 124/06; v nadaljevanju: pravilnik).
Opravljajo se zaradi varovanja življenja, zdravja in delov-
ne zmožnosti delavca, s ciljem preprečevanja nezgod in 
poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z 
delom in preprečevanjem invalidnosti. Skratka z njimi se 
ugotavlja delavčevo zmožnost za opravljanje določenega 
dela. Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov 
posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda pa je 
ocena tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih 
zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi strokovne 
ocene pooblaščenega zdravnika in rezultatov meritev in 
obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju.

Poznamo tri vrste preventivnih zdravstvenih pregledov 
in sicer: predhodne preventivne zdravstvene preglede, 
usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede in 
druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede.
S predhodnim preventivnim zdravstvenim pregledom se 
ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje 
določenega dela pri delodajalcu, zato je obvezen pred prvo 
zaposlitvijo ali po prenehanju opravljanja določenega dela 
na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev.
Z usmerjenim obdobnim preventivnim zdravstvenim pre-
gledom pa se v določenih obdobjih ocenjuje zdravstvena 
ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih 
zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, 
zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v tem obdobju. 
Vrsta, obseg, vsebina in roki so določeni z izjavo o varnosti 
z oceno tveganja delodajalca, izjemoma pa lahko poobla-
ščeni zdravnik s pismeno utemeljitvijo določi krajši rok za 
naslednji usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pre-
gled, če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu.
V določenih primerih pa je delodajalec dolžan poslati de-
lavce tudi na druge usmerjene preventivne zdravniške pre-
glede in sicer po vsaki poškodbi pri delu, ki je zahtevala 
daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti 
za opravljanje dela, ki ga je opravljal pred poškodbo; če 
obstaja sum, da je prišlo do okvare delavčevega zdravja 
zaradi dela pri delodajalcu; če gre za delavce, ki so se pri 
delu v obdobju enega leta poškodovali trikrat ali večkrat; 
po trajni prekinitvi izpostavljenosti mutagenim, teratoge-
nim in rakotvornim snovem ter drugim škodljivostim s 
kumulativnimi, poznimi ali trajnimi učinki; pred začetkom 
dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predho-
dno za te zahteve ni bil pregledan in takšna zahteva izhaja 
iz ocene tveganja ali pred napotitvijo na strokovno uspo-
sabljanje ali prekvalifikacijo za delo z drugačnimi zdra-
vstvenimi zahtevami.
Delodajalec pa ima tudi pravico, da pošlje delavca na usmer-
jevalni preventivni zdravstveni pregled pri delavčevi zmanj-
šani delovni zmožnosti; po poškodbi, ki je nastala izven dela, 
a je zdravljenje trajalo daljše časovno obdobje in obstaja sum 
v delavčevo zmožnost za opravljanje dela; če obstaja sum na 
bolezni odvisnosti in če gre za delavca, ki je bil v obdobju 
enega leta v bolniškem staležu petkrat ali večkrat. 
Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu poo-
blaščeni zdravnik izda zdravniško spričevalo z oceno iz-
polnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno 
delovno okolje, z obrazložitvijo potrebnih predlaganih 
ustreznih ukrepov za boljše varovanje zdravja, ki ga po-
sreduje delodajalcu. O ugotovitvah obvesti tudi delavca in 
njegovega izbranega osebnega zdravnika.
Delodajalec mora napotiti delavca na usmerjeni obdobni 
preventivni zdravstveni pregled najmanj 30 dni pred izte-
kom roka, ki je določen v izjavi o varnosti.SPOT točka bo nadaljevala z izobraževanji
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Pripravlja Irena Dolgan

Usposabljanje voznikov  
za leto 2020
Usposabljanje je bilo predvideno 25. 4. 2020 v Postojni, 
a zaradi virusa COVID - 19 odpovedano. O novem datu-
mu usposabljanja boste obveščeni po elektronski pošti. 

Obrtnik in podjetnik leta 2020
Več si lahko preberite na zadnji strani in v majski številki 
revije Obrtnik podjetnik. 
Vabljeni k predlaganju kandidatov.

Vpis v imenik vodij del - po-
daljšanje prehodnega obdobja 
Državni zbor RS je sprejel spremembo gradbenega za-
kona, s katero se podaljšuje prehodno obdobje za izva-
jalce del. Prehodno obdobje se podaljša za dve leti, 
to je do 31. maja 2022. Več preberite spodaj.

Za nadzor nad izvajanjem zapisanega je pristojna inšpekci-
ja za delo. Kazni niso zanemarljive, odškodninske tožbe v 
primeru, če se delavcu kaj zgodi na delovnem mestu in ne 
bo imel opravljenih zdravstvenih pregledov, pa enormne.

Alenka Volk Penko
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Odmera NUSZ v Občini Postojna

Občina je lani novembra sprejela nov odlok o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Konec aprila 
letos je vsem, ki se jim je odmera NUSZ spremenila, po-
šiljala nove informativne izračune. Z odlokom, ki velja že 
za leto 2020, se bo 674 zavezancem obremenitev NUSZ 
zvišala; dvainšestdesetim kar od 1.000 do 31.813 evrov.  

Obrtniki in podjetniki so od župana zahtevali pojasnila o informativnih 
izračunih letošnjega NUSZ 
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To so predvsem obrtniki in podjetniki. Ti so zahtevali se-
stanek s predstavniki občine, da jim pojasnijo, kako so do 
teh izračunov prišli. 
Občina je z novim odlokom uvedla samo dva poslovna 
namena, in sicer pridobitni in nepridobitni, poenotila pa 
je tudi odmero za vse zunanje poslovne površine. To po-
meni, da so podjetniki in obrtniki, ki za svoje poslovanje 
potrebujejo velike obratovalne površine ali so si uredili 
parkirišča, kaznovani.
Župan Igor Marentič se je strinjal, da je povišanje zdaj za 
nekatera podjetja previsoko in pojasnil, da odloka za nazaj 
ni mogoče spreminjati, je pa obljubil, da bodo vsem pri-
zadetim pomagali v obliki subvencij. Obljubil je tudi, da 
bodo prisluhnili vsem prizadetim in napovedal spremem-
bo odloka, ki bo veljal za leto 2021.

Izvajalci del: podaljšanje  
prehodnega obdobja 
Državni zbor RS je sprejel spremembo gradbenega za-
kona, s katero se podaljšuje prehodno obdobje za izvajal-
ce del. Prehodno obdobje se podaljša za dve leti, to je 
do 31. maja 2022.
Določilo velja za vse tiste izvajalce, ki so svoje poslovanje 
pričeli že pred 1. 6. 2018. Vsi kasneje registrirani izvajalci 
ugodnosti prehodnega obdobja nimajo, pogoje morajo iz-
polnjevati takoj ob začetku opravljanja dejavnosti.
Dve leti se sicer sliši kot dolgo obdobje, vendar je treba 
upoštevati, da pridobitev ustreznega izpita zahteva čas, ki 
ob optimalnem poteku aktivnosti traja približno eno leto 
do leto in pol. Priporočamo čim prejšnjo odločitev in 
prijavo, sicer bodo zelo težko ujeli skrajni rok maj 2022!
Inženirji in tehniki se v imenik vodij del vpisujejo na IZS. 
Delovodje se v imenik vodij del vpisujejo na GZS. Mojstri 
se v imenik vodij del vpisujejo na OZS.

Za vse izvajalce del, ki imajo dokončano vsaj srednjo po-
klicno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj je najprimer-
nejša rešitev opravljanje mojstrskega izpita. Zadnji rok 
za prijavo na mojstrski izpit v letu 2020 je 25. september 
letošnjega leta. Po opravljenem mojstrskem izpitu, se pred-
stavnik izvajalca lahko vpiše v imenik vodij del pri OZS. 
Odgovorni vodje del (po starem zakonu) imajo čas 
za vpis v imenik po novem samo še do konca tega 
meseca!
Sprememba se nanaša samo na obstoječa podjetja (izvajal-
ce del), ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo (gradbena 
dela, strehe, krovska dela, strojne in elektroinštalacije), ni 
pa se spremenilo določilo, ki vsem obstoječim odgo-
vornim vodjem del in odgovornim vodjem posame-
znih del (ki so v tej vlogi lahko nastopali že ob uveljavitvi 
Gradbenega zakona, torej pred 1. 6. 2018), nalaga, da se v 
imenik vodij del vpišejo v roku 2 let, to je do 31. 5. 2020, 
sicer izgubijo že pridobljene pravice in bodo morali 
postopati po novem zakonu! 

Janko Rozman, OZS

april–junij 2020
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Delo, zapisano v čas
Opus (lat.) pomeni delo. Opus d.o.o. pa je podjetje, ki dobro dela. 
Že 25 let, in čez. S solastnikom Juretom Modicem in v podjetju 
zaposlenim sinom Jakom se je o delu in izdelkih tega podjetja pogo-
varjal urednik.

G. Jure Modic, lani je vaše podjetje obeležilo petin-
dvajsetletnico delovanja. Kaj je gradivo, material, ki 
ga obdelujete?
Pretežno beton, kamen in teraco.

Izdelki?
Pretežno izdelki po naročilu, kjer sodelujemo pri načrto-
vanju. Nestandardni. Serijskih ne delamo. V glavnem so 
stebri, portali, letne kuhinje, vodnjaki, zahtevni in najzah-
tevnejši betonski izdelki, tudi večjih dimenzij. Teksturo 
naredimo po izboru stranke, ki jo seznanimo z vrstami in 
možnimi kombinacijami peska in različnimi odtenki ce-
menta kot polnila med peskom. Vsak izdelek nato ročno 
obdelamo do želenega končnega videza, kot je brušeno, 
štokano, krtačeno itd.

vela v Sežani. Glavni del izobraževanja je bil načrtovanje 
in obdelava kamnitih izdelkov, pa tudi drugih materialov.

Obdelava kamna, kamnoseštvo ima na Krasu dolgo 
tradicijo, delavnice pa, seveda, najdemo tudi drugod. 
Je dovolj strokovno usposobljenih mladih za ta poklic?
V Sloveniji se jih na leto izuči deset do petnajst. Manj, kot 
bi bilo treba. Za popularizacijo raznih poklicev se zato 
pripravljajo tudi promocijski in tekmovalni dogodki, tako 
v slovenskem kot evropskem okviru.

Ste se katerega že udeležili?
Da. SloveniaSkills. To je tekmovanje mladih talentov v 
poklicnih spretnostih, ki je obenem gibanje za promoci-
jo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Udeležujejo 
se ga lahko mladi 
do 25. leta starosti. 
Traja tri dni. Dobiš 
kos kamna in na-
črt. Vsi kosi so iz 
istega bloka, da bi 
tekmovalci imeli kar 
najbolj enak obdelo-
vanec. Nato imaš 18 
ur časa, tri dni po 6 
ur, da izdelek ročno 
izdelaš. Za šest ur 
udarjanja s kladi-
vom po kamnu po-
trebuješ veliko moči 
in kondicije. Načrti 
so zahtevni, terja-
jo tudi prilagajanje 
orodij. Konkurenca 
je zelo izenačena in 

Kamnoseški elementi poudarijo zunanjo podobo zgradbe 

Fo
to

: z
as

eb
ni

 a
rh

iv

Ste ves čas delali tako?
Po izobrazbi sem strojnik. Ko sem končal šolanje, so za-
čela propadati velika podjetja in službe ni bilo na vidiku. 
Pa sva s solastnikom firme 1994. začela z izdelavo beton-
skih izdelkov v domači garaži. Takrat se je teraco, ki je bil 
do tedaj veliko v uporabi, začel umikati, ponovno se je 
začel uveljavljati v začetku tretjega tisočletja. Začeli smo 
z drugimi cementnimi oz. betonskimi izdelki. V zadnjem 
času se posvečamo tudi obnovi raznovrstnih izdelkov iz 
betona in kamna.

Torej obdelujete tudi kamen?
Seveda. To je delo, ki terja veliko veščin, tako oblikoval-
skih kot rokodelskih. O tem lahko več pove sin Jaka.

Vi pa najbrž niste strojnik po izobrazbi?
Jaka Modic: sem inženir oblikovanja materialov. Končal 
sem višjo strokovno šolo v Šolskem centru Srečka Koso-

Sin in oče, Jaka in Jure Modic Foto: zasebni arhiv

V nebo kipi navček, 
štirinajstmetrski betonski 
pomnik na novih Žalah
Foto: zasebni arhiv
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – petek, 12. junij 2020
Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležen-
ce po dvomesečnem »premoru« zaradi COVID-19, še 
zadnjič pred letnimi dopusti razpisujemo usposabljanje 
in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za 
delodajalce in delavce v petek, 12. junija 2020, z začet-
kom 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. Za vse, ki se 
usposabljanja ne boste mogli udeležiti junija, bo ponovi-
tev v septembru. 

Preberite Krpanov glas
Ne spreglejte pomembnih napotil na skupnih straneh 
glasila, priporočamo pa, da preberete tudi strani ostalih 
zbornic, saj se vedno najde kaj zanimivega iz življenja pri 
sosedih.

 

Pravočasno oddajte davčni 
obračun 
Ne pozabite oddati davčnega obračuna do 31. 5. 2020.

V Italijo ob letu
Vse, ki ste bili prijavljeni na spomladanski izlet obvešča-
mo, da je upravni odbor zbornice sprejel sklep, da se enak 
izlet (Benetke-Rim-Neapelj z vlakom) organizira priho-
dnje leto, v podobnem terminu, kot je bil predviden letos.

v evropskem merilu imamo kljub malemu številu mladih 
kamnosekov visoke uvrstitve. Želim pa si, da bi na nasle-
dnjem tekmovanju zmagal in se tako uvrstil na Euroskills.

Ste na tekmovanju sami ali je z vami še kdo?
Jaka Modic: Na slovenskem tekmovanju je prisoten tudi 
mentor. Moj mentor je oče. Mentorji so tudi sodniki. Pre-
verjajo natančnost in kakovost izdelave.
Jure Modic: delo sodnika je tudi zahtevno. Za izdelek je, 
denimo, več kot petdeset kontrolnih mest, kjer je treba 
opraviti meritve.

Morda še nekaj večjih projektov, v katerih ste sodelo-
vali s svojimi izdelki?
Prijavljamo se na razpisana javna naročila. Sodelovali smo 
pri zadnjih fazah širitve ljubljanskih Žal. Tam smo posta-
vili tudi štirinajstmetrsko skulpturo – navček, ki je bila za 
druge možne izvajalce prezahtevna ali pač niso želeli pre-
vzeti tveganja.

Gospoda, hvala za pogovor. Veliko uspeha pri delu, 
mlademu pa tudi na tekmovanjih.

Spoštovane članice in člani
Epidemija virusa COVID-19 se je tako ali drugače dota-
knila vseh ljudi: pri opravljanju dejavnosti, v vsakdanjem 
življenju, pri rekreaciji, športu, šolskih obveznostih, stikih 
s prijatelji…
V času epidemije smo tudi na zbornici Vrhnika poslova-
li pod drugačnimi pogoji, kot smo jih bili vajeni. Zaradi 
zmanjšanja možnosti prenosa virusa smo za stranke po-
stopke VEM opravljali le prek e-pošte, vam pa smo bili na 
voljo po telefonu in po e-pošti. Kljub temu verjamem, da 
smo vas v času epidemije ustrezno informirali, vam sveto-
vali in vas usmerjali na spletne strani (OZS, NIJZ, Davča 
uprava, MGRT…), kjer ste lahko našli odgovore na števil-
na vprašanja, našli napotke in informacije v zvezi z delom 
v času epidemije. Dogajalo se je tudi, da so se informacije 
spreminjale iz ure v uro, iz dneva v dan, a smo se trudili, 
da smo vam dajali ustrezna pojasnila in vam olajšali delo v 
teh težkih razmerah.
Pri vseh težavah, ki so se v državi dogajale z maskami, 
smo na zbornici uspeli z dvema tranšama dobave tri-sloj-
nih zaščitnih mask (nekaj jih je še na zalogi). 
Hvala vsem za razumevanje našega poslovanja v teh spe-
cifičnih okoliščinah, hvala za vse spodbudne besede, po-
hvale, hvala tudi za vaše informacije in pobude.
Kljub temu, da je epidemija preklicana, se moramo pri 
svojem delu še vedno držati napotkov in navodil NIJZ, da 
preprečimo njeno ponovitev. Navaditi se moramo na ži-
vljenje z virusom, ki je še vedno med nami, in se prilagodi-
ti nastalim razmeram. Ne dovolimo pa, da nas obvladuje. 
Mi ga obvladajmo. 

Vse dobro vam želim, vaša sekretarka Adela. 

Izobraževanja na OZS
Kdaj: 25. 5. 2020,  
10.00–11.00

Spletni seminar: Izvajanje  
storitev na Hrvaškem v času 
epidemije COVID-19

Kdaj: 26. 5. 2020, 
11.00–12.30

Spletni seminar: Umetnost  
vodenja po krizi bo drugačna

Kdaj: 2. 6. 2020,  
11.00–12.00

Spletni seminar:  
5 strupov v komunikaciji in 
kako se jim izogniti?

septembrski termin:  
18. in 19. 9. 2020 ali
novembrski termin:  
13. in 14. 11. 2020.

Usposabljanje: Usposabljanje 
serviserjev hladilnih naprav 
Kje: Obrtno-podjetniška  
zbornica Slovenije,  
Celovška 71, Ljubljana

Več o dogodkih in možnosti prijave na www.ozs.si/koledar.
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Podaljšan rok za oprostitev  
prispevkov
Novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospo-
darstvo (ZIUZEOP-A), ki je bila v Uradnem listu RS 
objavljena 30. 4. 2020, je v svojem 52. členu določila nov 
(daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in april-
skih prispevkov na podlagi izjave preko e-davkov. Rok je 
bil tako podaljšan do 9. 5. 2020.
Zaradi prošenj davčnih zavezancev, ki zaradi različnih 
razlogov niso uspeli do 9. 5. 2020 uveljavljati oprostitve 
marčevskih in aprilskih prispevkov, je FURS rok podaljšal 
na 31. 5. 2020.

začeti postopka odpovedi pogodbe oziroma odpovedati 
pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov. Ta 
prepoved se nanaša na vse delavce (in ne samo na tiste, ki 
so na čakanju na delo), zaposlene pri delodajalcu.
ZIUPPP prepoveduje uvedbo samega postopka odpušča-
nja, kot tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi. Navedeno 
pomeni, da delodajalec v času vključenosti v ukrep npr. 
ne bo smel začeti postopka kolektivnih odpustov (pripra-
va programa presežnih delavcev, obveščanje sindikata in 
zavoda za zaposlovanje), kot tudi ne vročiti odpovedi po-
godbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.
Delodajalec bo moral kot pogoj za uveljavitev delnega 
povračila plače sprejeti program ohranitve delovnih mest 
in se pisno zavezati, da bo delovna mesta delavcev na za-
časnem čakanju na delo ohranil najmanj šest mesecev po 
začetku začasnega čakanja na delo. V nasprotnem primeru 
znaša globa 3.000 do 20.000 evrov.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Čakanje na delo po ZIUPPP 
Zaradi preklica epidemije, se bodo za čakanje na delo  
od 1. junija do 30. septembra, uporabljale določbe  
Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in pri-
spevkov (Ur. l. RS, 36/20, ZIUPPP).
V katerem primeru lahko delodajalec uveljavlja delno povračilo na-
domestila plače za čakanje na delo po ZIUPPP?
Delodajalec lahko uveljavlja delno povračilo nadomestil 
plače v primeru poslabšanja svojega poslovnega položaja 
zaradi posledic virusa, na podlagi česar ugotovi, da naj-
manj 30 % delavcev začasno ne more zagotavljati dela, in 
jih napoti na začasno čakanje na delo.

Koliko časa je delavec lahko na čakanju na delo po ZIUPPP?
Posamezni delavec je lahko na začasno čakanje na delo 
napoten za obdobje največ treh mesecev. Delodajalec tudi 
lahko uveljavlja pravico do povračila dela nadomestila pla-
če le enkrat za obdobje najmanj treh mesecev.

Kolikšna je višina nadomestila plače delavca za čas čakanje na delo 
po ZIUPPP? 
V času začasnega čakanja na delo pridobi pravico do na-
domestila plače v višini 80 % osnove. Osnova pa je pov-
prečna mesečna plača za polni delovni čas iz zadnjih treh 
mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih 
pred začetkom odsotnosti (137/7 ZDR-1).

Kakšne roke in postopek mora delodajalec spoštovati, da bo upravi-
čen do delnega povračila nadomestila? 
Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplača-
nih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski ali pi-
sni obliki pri ZRSZ v 8 dneh od napotitve delavca na zača-
sno čakanje na delo, najkasneje pa do vključno 30. 9. 2020.

Kakšna bo višina nadomestila plače za delavca in koliko bo deloda-
jalec dobil povrnjeno od države? 

Pomen preklica epidemije  
za ukrepe po ZIUZEOP
Vlada je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2  
(COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.
To pomeni, da bo ZIUZEOP veljal le še do 31. 5. 2020.
S preklicem epidemije, pa bo država samozaposlenim, ki 
so imeli škodo zaradi epidemije, zadnjič izplačala temeljni 
dohodek in jih oprostila plačila prispevkov za maj 2020. 
Delodajalci pa za delavce, ki delajo, za delo, opravljeno od 
1. junija 2020 dalje, ne bodo več oproščeni plačila PIZ.
Glede čakanja na delo pa se bodo od 1. junija do 30. sep-
tembra 2020 uporabljale določbe Zakona o interventnih 
ukrepih na področju plač in prispevkov (Ur. l. RS, 36/20, 
ZIUPPP).
NUJNO OPOZORILO: Ali je delodajalec zaradi tega, ker 
bo prejemal delno povračilo denarnega nadomestila po ZIUPPP s 
čim omejen?
Delodajalec v obdobju vključenosti v interventni ukrep 
(ko ima delavce na čakanju na delo poZIUPPP) ne sme 
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Krpanov glas
Višina delnega povračila nadomestila, ki jo delodajalec iz-
plača v breme zavoda, znaša 40 % (I. bruto) in je omejena 
z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za pri-
mer brezposelnosti (trenutno 892,50 EUR bruto).

Koliko časa lahko delodajalec izvaja odreditev čakanja na delo?
Delodajalec lahko pravico do delnega povračila nadome-
stil plače uveljavlja le enkrat, pravica pa se mu lahko izpla-
čuje največ za tri zaporedne mesece.
Vse podrobne informacije o čakanju na delo po ZIU-
PPP (od 1. junija dalje) močno priporočamo v branje 
članek svetovalnega servisa OZS, ki je objavljen na 
https://bit.ly/2TcaXRA.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Večina storitev – od 18. maja 
Vlada RS je 13. 5. sprejela več odločitev glede sproščanja 
ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19. Epidemio-
loška situacija v Sloveniji se umirja, zato je vlada sprejela 
Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in stori-
tev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se od 18. 
maja dalje ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti 
na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev po-
trošnikom, razen nekateri storitev na področju turizma. 
Prepovedano ostaja ponujanje naslednjih storitev:
• nastanitvenih obratov nad 30 sob,
• nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
• wellness in fitness centrov,
• bazenov in vodnih aktivnosti,
• diskotek in nočnih klubov.
V prodajalnah so z novim odlokom vsi potrošniki pri 
opravljanju nakupov izenačeni.
Odlok je začel veljati 18. maja 2020.
Vse aktualne spremembe in obvestila Vlade RS so 
objavljene na www.gov.si/novice.

Skupna izjava predsednikov
Predsedniki Združenja delodajalcev Slovenije, Gospodar-
ske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije, Trgovinske zbornice Slovenije in Združenja delo-
dajalcev obrti in podjetnikov Slovenije izražamo podporo 
naporom Vlade RS pri oblikovanju ukrepov v boju proti 
gospodarskim posledicam epidemije koronavirusa.
V preteklih dneh smo se na skupnem sestanku sestali 
predsedniki delodajalskih organizacij z namenom pregle-
da učinkovitosti že sprejetih vladnih ukrepov za pomoč 
gospodarstvu zaradi COVID-19.
V delodajalskih organizacijah in zbornicah, članicah Eko-
nomsko socialnega sveta, ugotavljamo, da je Vlada RS 
premišljeno oblikovala ukrepe prvega in drugega paketa v 
boju proti gospodarskim posledicam koronavirusa (PKP1 
in PKP2). Število podjetij in samostojnih podjetnikov, ki 

so se ukrepov poslužili, kaže na njihovo pravočasnost in 
vsebinsko ustreznost.
Gospodarstvo pa v nadaljevanju premagovanja ovir pri po-
slovanju, ki jih je postavila epidemija, pričakuje nadaljnje 
sodelovanje Vlade RS z delodajalskimi organizacijami in 
zbornicami pri oblikovanju tretjega paketa ukrepov PKP3.

Vključitev zahtev prevoznikov v PKP 3
Prevozniki, združeni v sekciji za promet pri OZS, so mi-
nistru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu danes predsta-
vili predloge za reševanje prevozniškega sektorja, ki ga 
je močno prizadela epidemija koronavirusa. Prevozniki 
zahtevajo takojšnja bančna posojila za obratna sredstva 
in investicije, vlada pa naj ukrepe za sektor transporta in 
logistike vključi v PKP3.

Gostinci za bolj življenjske ukrepe 
Gostinci opozarjajo, da je navodila NIJZ v praksi težko 
izpolnjevati, zaradi česar so izpostavljeni morebitnim kr-
šitvam in s tem tudi sankcijam. Anketa Obrtno-podjetni-
ške zbornice Slovenije je v prvi polovici maja pokazala, da 
tudi zaradi tega še vedno ostaja zaprta polovica gostinskih 
obratov, ki imajo terase ali letne vrtove. Sekcija za gostin-
stvo in turizem pri OZS je zato apelirala na NIJZ, naj na-
vodila za gostince pripravi po vzoru sosednje Avstrije.

Maja razpis za povračilo stroškov 
zaščitne opreme
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje 
za 33,8 milijona evrov subvencij za mala in srednja podjetja 
(MSP) za blažitev posledic epidemije COVID-19. Tako bo 
po načrtih ministrstva še ta mesec objavljen razpis za po-
vračilo stroškov za zaščitno opremo, v okviru katerega bo 
na voljo 10 milijonov evrov. Pogoji razpisa še niso znani.  
V maju in juniju načrtujejo še druge razpise, tudi 13 milijo-
nov evrov za likvidnost na področju turizma in gostinstva, 
pet milijonov evrov za zagon razvojnih projektov, tri milijone 
evrov za sofinanciranje proizvodnje na problemskih obmo-
čjih ter 0,8 milijona evrov za povračilo stroškov za področje 
internacionalizacije. Predvidoma poleti bodo skupaj s SID 
banko plasirali nova posojila iz evropskih sredstev, predvsem 
za mikro posojila; na voljo bo najmanj 80 milijonov evrov.

Posebna ponudba pnevmatik
Do 30. 5. 2020 imate čas za naročilo pnevmatik po poseb-
nih cenah. Pnevmatike lahko naročite le z ustreznim obraz-
cem za vsako posamezno znamko pnevmatik posebej. Za 
naročila do tega datuma in dobave do konca letošnjega leta 
fiksne cene. Več na spletni strani OZS www.ozs.si/novice.
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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, 20 ali 30 €, 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 2020 do vključno decembra 2020 znaša prispevek za ZZ 
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2019 oz. 0,53 % od 1.741,70 
€, kar znaša 9,23 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne 
bruto plače za oktober 2019 oz. 6,36 % od 435,42 €, kar znaša 27,69 €. 
Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Od 1. 4. 2020 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 36,56 
€ (Ur. list RS, št. 18/2020).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za marec – julij 2020:
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  36,56 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 
 0,53 % od PP oktober 2018 – 1.676,38 € 9,23 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2018 – 405,37 € 27,69 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 36,92 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Ohranja se delna upokojitev za minimalen obseg zavarovanja – 10 ur na teden 
in prejemanje 75% pokojnine. Za nove delno upokojene, ki bodo zavarovani za 
najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50% pokojnine, se bo k pokojnin prištelo 
še 20% in bo upokojenec prejemal 70% pokojnine. Več o tem lahko preberete 
v Obrtniku januar 2020. Zavarovanju za 10 ur/teden oz. 2 uri/dan sledi plačilo 
prispevkov od najmanj ¼ minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za 
marec – april 20 je izračun naslednji: PIZ 64,06 €, ZZ 35,39 €, zaposlovanje in 
starševsko varstvo 1,05 €, skupaj torej 100,50 € prispevkov. Lestvica za polno 
zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE 
ŠT. DELOVNIH UR v posameznih mesecih 2020: 
marec 2020: redno delo: 22 dni: 176 ur, praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur;
april 2020: redno delo: 20 dni: 160 ur, praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 22 dni: 176 ur;
maj 2020: redno delo: 20 dni: 160 ur, praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni: 168 ur;
junij 2020: redno delo: 21 dni: 168 ur, praznik: 1 dan: 8 ur, SKUPAJ: 22 dni: 176 ur;
julij 2020: redno delo: 23 dni: 184 ur, praznik: 0 dni: 0 ur, SKUPAJ: 23 dni: 184 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2020 – lestvice veljajo od 
1.1.2020 oz. za vsa izplačila v letu 2020!!! 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2020 so fiksni zneski in se 
med letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je 
odvisna 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

1.109,74 291,67 +  
(1.558,37 – 1,40427 x bruto dohodek)

1.109,74 291,67

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 291,67 €.

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 2020 – lestvica je spremenjena!!!! 

Nad Do € + % nad €
 708,33 16 %

708,33 2.083,33 113,33 + 26 % nad    708,33
2.083,33 4.166,66 470,83 + 33 % nad 2.083,33
4.166,66 6.000,00 1.158,33 + 39 % nad 4.166,66
6.000,00  1.873,33 + 50 % nad 6.000,00

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati 
od zneska, ki v letu 2020 ne more biti manjši od 58% zadnje znane 
povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2020 do 28.2.2020 se uporablja pov-
prečna plača za leto 2018 (1.681,55 €; 58% znaša 975,30 €), za izplačila 
po 1.3.2020 se uporablja povprečna plača za leto 2019, ki znaša 1.753,84 
€, oz. 58% povprečne plače, kar znaša 1.017,23 €. 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha upora-
bljati, ker ni bila sklenjena nova oz. ni bila obstoječa podaljšana. Delodajalci 
morate preveriti, katera kolektivna pogodba ali katere kolektivne pogodbe 
vas zavezujejo glede na vašo glavno dejavnost, vpisano v Poslovnem re-
gistru. Če vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša 
za delavce. Če ni nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko 
odločite za uporabo tiste, ki je po dejavnosti podobna vaši, vendar ne smete 
uporabljati določb, ki so manj ugodne za delavca, kot so urejene v zakonu. 
Ravnati morate po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), čeprav vsa do-
ločila niso urejena. 

Najbolje, da sprejmete interni akt, v katerem uredite določene pravi-
ce in obveznosti, ki jih zakon ne ureja. Take zadeve so:
- število dni letnega dopusta 
- dodatek na delovno dobo
- dodatek na nočno delo, nadurno delo, delov nedeljo, praznik, 

drug dela prost dan
- povračilo stroškov v zvezi z delom – prevoz, prehrana
- dodatek na delovno uspešnost
- jubilejna nagrada

Navajamo višine nekaterih povračil, ki so do višine Uredbe o davčni obrav-
navi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če te 
višine presežete, so povračila obdavčena.
Prehrana: 6,12 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu 
Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,18 € za vsak dopolnjen km, 
če javnega prevoza ni.
Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila: 
0,37 € za vsak prevožen km
Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS
MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2020 – 31. 12. 
2020 znaša 940,58 € (Ur. list RS, št. 83/2018).

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***

1.052,30 6.138,44

1.052,30

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 163,11 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 93,13 543,25

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 256,24 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 66,93 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 69,03 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,58 32,53

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 141,54 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,10 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,47 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,63 3,68

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,10 12,27

Skupaj drugi prisp. 4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ 401,98 2.344,87

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP): 1.753,84 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): 1.753,84 x 3,5 = 6.138,44 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 - MAREC - JULIJ 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referencaosnova za prispevke je PP za leto 2019 - 1.753,84 €*

Prispevki, dajatve

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP): 1.753,84 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): 1.753,84 x 3,5 = 6.138,44 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 družin-
ske člane, morate zanje do 29. 2. 2020 mesečno plačevati prispevek za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,23 € oz. 0,30 % od povprečne 
plače oktober 2019 (0,30 % od 1.741,70 €). 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 prispevke od 
osnove, določene v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za 
leto 2020 so prispevki najmanj 90% od povprečne plače. (1.681,55 €; 90% je 
1.513,40 €), za obračun prispevkov od 1.3.2020 dalje uporabljate najmanj 90% 
povprečne plače za leto 2019, ki znaša 1.578,46 € (PP 2019 je 1.753,84 €; 90% 
je 1.578,46 €). V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne 
osnove za april 2020.

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 384,35

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 % 212,31

Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 6,32
PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 602,98

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2020 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki za social-
no varnost, zmanjšani za 25%, preračunano na mesec). 
Najnižja osnova je 60% zadnje znane povprečne plače. Za januar ste upo-
rabljali povprečno plačo iz leta 2018, od februarja dalje pa uporabljate 
povprečno plačo za leto 2019 (povprečna plača 2019 znaša 1.753,84 €; 60 
% znaša 1.052,30 €)
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-
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nec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi morebitne spremembe os-
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 
poenostavitev velja za družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popoldance. 
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/placevanje_in_izvrsba/
podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesecnih_
prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_racunom_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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Razpis OZS – obrtnik  
in podjetnik leta 2020
Priznanji »Obrtnik leta« in »Podjetnik leta« podeljuje zbor-
nica enkrat letno za izjemne dosežke na področju obrtni-
štva oz. podjetništva. Razpis je bil objavljen v majski številki 
revije Obrtnik podjetnik. Člane notranjskih zbornic vabi-
mo, da svojim območnim zbornicam predlagajo kandidate!

Kandidat mora za prijavo na razpis izpolnjevati vse nasle-
dnje pogoje:
• članstvo v zbornici vsaj 5 let pred oddajo prijave na 

razpis,
• poravnane vse obveznosti do zbornice, podizvajalcev, 

zaposlenih in države,
• do vključno 5 zaposlenih (obrtnik leta), več kot 5 zapo-

slenih (podjetnik leta)

Kriteriji za izbor so, npr:
• delo opravlja pretežno na obrtni način (obrtnik leta),
• delo opravlja pretežno na industrijski način (podjetnik 

leta),
• poslovna uspešnost,
• globalno delovanje in strateška usmerjenost (podjetnik 

leta)
• razvoj dejavnosti,
• trajnost dosežkov,
• poslovna odličnost,
• uvajanje inovacij (ustvarjalnost in izboljšave),
• skrb za varstvo okolja,
• skrb za kadre in njihovo usposabljanje,
• strategija razvoja,
• prispevek k razvoju okolja v katerem posluje in
• aktivnosti v stanovskih vrstah.

Komisija preverja izpolnjevanje navedenih kriterijev za 
najmanj zadnje 5-letno obdobje poslovanja.
Rok za prijavo je 31. julij 2020.
Prijava mora biti podana na prijavnici, ki je objavljena na 
www.ozs.si, in poslana v zaprti kuverti na naslov Obrtno-
-podjetniške zbornice Slovenije.
Dodatne informacije: OZS, Edina Zejnić, tel. 01 58 30 586,  
e-naslov: edina.zejnic@ozs.si.
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