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Delavnice, seminarji, tečaji

Srečanje na Setnici

MEHURČEK Podjetje za storitve in trgovino d.o.o.



Na Območni obrtno - podjetniški zbornici Ljubljana Vič vsak petek, ob 8.30, pripravi-
mo podjetniški zajtrk, na katerem se nam pridruži tudi gost. Srečanje je priložnost za 
medsebojno izmenjavo informacij in reševanje podjetniških problemov. Podrobnejše 
informacije so pred srečanjem na voljo na spletni strani naše zbornice. 

Napovednik srečanj za maj:
• Petek, 10. maj 2019, ob 8.30: Vzpostavitev sistemov vodenja ISO 9001 v malih in sred-

njih podjetjih, Marko Mitrović, svetovalec pri vzpostavitvi sistemov vodenja kakovosti 
• Petek, 17. maj 2019, ob 8.30: Skrivnosti učinkovitega oglaševanja na Facebook in 

družbenih omrežjih
• Petek, 24. maj 2019, ob 8.30: Predstavitev programa inovativnega okolja za pod-

poro inovativnim podjetjem in podjetnikom, Institut Jožef Stefan
• Petek, 31. maj 2019, ob 8.30: Predstavitev aktivnosti Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport RS za obrtnike in podjetnike

Napovedujemo teme za junij:
• Petek, 7. junij 2019, ob 8.30: Predstavitev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev 

in možnosti za podjetnike
• • Petek, 14. junij 2019, ob 8.30: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter 

Slovenska intelektualna lastnina
• • Petek, 21. junij 2019, ob 8.30: Kako se direktorji, podjetniki in poslovneži pravno 

varujejo, da lahko uresničijo svoje sanje
• • Petek, 28. junij 2019, ob 8.30: Osebne fi nance, da boste v življenju ustvarili več 

premoženja kot dolgov

Podjetniški zajtrk je namenjen članom in drugim podjetnikom. Pridržujemo si pravico 
do spremembe teme in gosta v posameznem terminu. Potrjene teme boste prejeli po 
elektronski pošti pred posameznim srečanjem. Vljudno vabljeni!

Glasilo Naša pot izdaja Območna obrtno – podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška 207, 1000 Ljubljana. Telefon: 01/200 52 50, 051/ 698 000, www.ooz-ljvic.si � Uredniški odbor:, 
Alenka Oven Barbič,Rok Govekar,Aleš Pečaver, Andraž Stritar, Gregor Vidmar � Tehnična urednica: Teja Gognjavec � Oblikovanje in priprava za tisk: 3D design media s.p. � Tisk: 
Schwarz d.o.o., Ljubljana � Glasilo je brezplačno

Vabilo na podjetniški zajtrk

UVODNIK
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Gostinci, združeni v sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS, 
opozarjajo, da imamo v Sloveniji številne predpise, ki zavira-
jo njihovo delovanje. Imamo najstrožje predpise za vsebnost 
transmaščobnih kislin, najstrožji tobačni zakon, najstrožji 
HACCP, na športnih prireditvah lahko alkohol prodajajo le 
športna društva, za opijanje mladoletnih pa so pogosto sank-
cionirani prav gostinci. Zadnji v nizu nerazumnih predlogov 
pa je po mnenju gostincev predlog Agencije za varnost pro-
meta za znižanje dovoljene meje alkohola za voznike s se-
danjih 0,5 na 0,2 promila alkohola v krvi.

»Če je v večini evropskih držav sprejemljiva meja 0,5 ali višje, 
potem ne vidimo razloga, da bi naši gostje v slovenskih lokalih 
morali s strahom naročati kozarec vina, ki sodi k dobri hrani. 
Sprašujemo se, ali bomo gostinci ob dobrem zrezku po novem 
priporočali breskov sok,« povsem upravičeno opozarja Blaž 
Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v aprilu v 
sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenijo priredil 
pogovor ”Pripravljenost obrtnikov in podjetnikov na ohlajan-
je gospodarstva”, ki se ga je udeležilo več kot 100 obrtnikov 
in podjetnikov, članov zbornice. Obrtniki in podjetniki so se 
strinjali, da so na morebitno krizo bolje pripravljeni kot leta 
2008, vendar pa od vlade še vedno pričakujejo prijaznejšo 
zakonodajo.

Slovenski prevozniki od vlade in resornega ministrstva zahte-
vajo takojšnje ukrepe, ki bi jim omogočili normalno poslovan-
je. »Imamo 8 tisoč prevozniških podjetij, ki zaposlujejo 35 tisoč 
oseb, ta sektor pa ustvari 7 odstotkov GDP. Zato zahtevamo, da 
se naši problemi začnejo reševati takoj. Vsak dan dobivamo klice 
prevoznikov iz vse Slovenije, ki so nezadovoljni in nas pozivajo, 
da moramo ukrepati. Če naše zahteve ne bodo izpolnjene v na-
jkrajšem možnem času, ne izključujemo najbolj skrajnih ukrepov, 

kot je državljanska nepokorščina,« je bil na novinarski konfer-
enci odločen Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri 
OZS.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ 
Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni šte-
vilnih ugodnosti za članstvo. Pomladanski sklop jezikovnih 
tečajev, kjer udeleženci pridobivajo nove spretnosti pri up-
orabi tujega jezika, je v polnem teku. Visoko kvaliteto zag-
otavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito 
in hitro učenje tujega jezika. Člani ste deležni tudi ponudbe 
ugodnih kratkoročnih kreditov. Poleg tega člane s posebni-
mi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu 
dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev 
ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno spe-
cialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, 
prava, prenosa lastništva, davkov in podobno.

Ponujamo celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izde-
lamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podiz-
vajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za 
člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela 
v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdra-
vniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. 
Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spozna-
jte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v 
prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na šte-
vilne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi 
na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih 
ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino čla-
narine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.
com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo 
izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

mag. Peter Grabner, sekretar

Omejitve, represija in inkasanstvo niso primerni ukrepi
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Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški 
zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno 
dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam ob prijetnem 
klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v mesecu apri-
lu smo gostili Petra Slapšaka, direktorja podjetja Elementum 
d.o.o. na temo Izboljšajte vašo finančno pismenost. Gost je 
predstavil razloge trenutne precenjenosti nepremičnin in 
delniških trgov, rizike nizkih obrestnih mer ter strategije ust-
varjanja premoženja, ki delujejo že stoletja.

Drugi petek v aprilu smo gostili Mateja Sedmaka, inštruktor-
ja fotobranja in podjetnika, ki se udejstvuje na Japonskem, v 
Angliji in v Sloveniji na temo Pet učinkovitih napotkov za bol-
jše razumevanje prebranega gradiva. Gost je predstavil kako 
sprostiti učne ovire, ki ovirajo razvoj poslovnežev, obrtnikov 
in podjetnikov. S posebno tehniko je vzpodbudil udeležence, 
da kadar imajo nekaj za prebrati, da jih to ne ustavi pri poslu.

Tretji petek v aprilu smo gostili Maria Baričiča, direktorja 
Zavoda čudež okusov, motivatorja in coaching trenerja na 
temo Kako postati kreator svojega življenja osebno in v pos-

lu. Udeležencem podjetniškega zajtrka je predstavil pot skozi 
besedo in meditacijo od sebe k večnosti ter kako z rednim 
dnevnim ritualom manifestirati zdravje in svetlobo v svoje 
življenje. 

Četrti petek v aprilu je bil gost podjetniškega zajtrka Roman 
Veber, direktor ADR storitve d.o.o. na temo Kadrovanje, prido-
bivanje delovne sile iz tujine in ureditev delovnih dovoljenj. 
Gost je udeležencem nazorno predstavil problematiko in jih 
seznanil z nasveti pri zaposlitvi delavcev iz Srbije, Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške in Makedonije v Sloveniji.

Peti petek v aprilu je bil gost podjetniškega zajtrka Mirko 
Oblak, Business developer, Razvijalec trgov na temo Novi trgi 
v Evropski uniji za vaše tehnološke izdelke in storitve. Gost 
tokratnega podjetniškega zajtrka je predstavil svoje bogate 
izkušnje s pridobivanjem potencialnih partnerjev primernih 
za vaše podjetje še posebej na Nemškem in Avstrijskem trgu.

mag. Peter Grabner, sekretar

Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdra-
vstvenem domu Vič posebni 40% popust na osnovne zdra-
vniške preglede in 20% popust za dodatne storitve v okviru 
medicine dela. Pri napotitvi zdravstveno osebje opozorite, da 
se izvajajo pregledi po ponudbi za člane OOZ Ljubljana Vič 
in preverite ustreznost obračuna. Ob obisku medicine dela je 

potrebno na zbornici predhodno pridobiti potrdilo o članstvu, 
ki ga prejmete na sedežu OOZ Ljubljana Vič. Prosimo vas, da 
za uveljavitev popusta pristojne na medicini dela obvestite 
takoj ob prijavi, ker po izvedbi pregleda popusta ni več mog-
oče uveljaviti.

Podjetniški zajtrki v aprilu

Popust za člane OOZ Ljubljana Vič pri zdravniških pregledih

AKTUALNO
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Pralnica in kemična čistilnica za običajne stranke predstavl-
ja pomoč pri čiščenju in popravilo tekstilij vseh vrst. Manj pa 
je poznano čiščenje delovnih oblačil, sploh tistih v ekstremnih 
okoljih, ki za uporabnike ne predstavlja zgolj estetski poseg in 
navzven čisto delovno oblačilo, temveč predstavlja edino ga-
rancijo za varno uporabo in izogibanje morebitnim poklicnim 
boleznim. Tokrat smo obiskali pralnico in kemično čistilnico Me-
hurček d.o.o., ki z inovativnimi postopki zagotavlja poleg zado-
voljstva strank tudi varno in zdravo uporabo delovnih oblačil.

Podjetje Mehurček d.o.o. je družinsko podjetje, ki je svoja 
vrata odprlo leta 1991 v Ljubljani. Njihov primarni cilj je bil 
postati pralnica perila in samopostrežna pralnica, kasneje pa 
so svojo dejavnost uspešno razširili še na področje kemične-
ga čiščenja in šiviljskih popravil. Nekajkratne razširitve in 
investicija v najsodobnejše stroje danes podjetje Mehurček 
uvršča med visoko kvalitetne storitve pranja, čiščenja in šivil-
jskih popravil s sodobno opremljeno delavnico in strokovnim 
kadrom.

V začetku leta 2004 so v sodelovanju s podjetjem PETROL 
odprli sprejemnico ob Celovški cesti v sklopu takrat novega 
bencinskega servisa. V začetku leta 2008 so v Mehurčku svojo 
tehnologijo posodobili z novim strojem za kemično čiščenje. 
Stroj podjetja BÖWE je zagotovilo kvalitete v branži, saj je 
glede na ekologijo, design in tehnologijo v samem svetov-
nem vrhu. Hkrati so prva čistilnica v Sloveniji, ki lahko madeže 
lokalno čisti z ultra zvokom, kar je za tkanino in barvilo bolj 
prijazno.

Pred kratkim so odprli novo poslovno enoto na Ziherlovi v 
Ljubljani, ki jim omogoča postavitev najsodobnejše čistilne 
linije za delovna oblačila iz zahtevnih okolij. Sem spadajo 
gasilska zaščitna oblačila, ki so zahtevna in predraga, da bi 
jim z napačno nego zmanjšali njihovo uporabnost. Poleg teh 
je potrebna posebna nega tudi za delovne obleke iz ostal-
ih zahtevnih delovnih okolij kot so varilske obleke, obleke 
onesnažene z olji in mazivi ter podobno.

Poseben postopek čiščenja delovnih oblek iz zahtevnih okolij 
zajema najprej grobi vizualni pregled v izoliranem prostoru 
za odstranitev trdih predmetov. Delavci, ki sodelujejo v tem 
postopku morajo biti v popolnih zaščitnih oblačilih in zaščit-
nih maskah. Skupaj z naročnikom bodo poskrbeli, da je že 
sam transport onesnaženih oblek čim bolj varen, zato bodo 

MEHURČEK Podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Pralnica in 
kemična čistilnica: »Samo s posebnim postopkom čiščenja so 

delovna oblačila iz delovnih okolij varna za uporabnike!«
MEHURČEK d.o.o., Viška cesta 54, 1000 Ljubljana, PE: Ziherlova 32, Ljubljana

tel.: 01 256 77 08, faks: 01 423 51 78, e-pošta: mehurcek@mehurcek.si, www.mehurcek.si, delovni čas: pon. - pet.: 8:00 - 19:00, sobota: 8:00 - 13:00
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naročniku nudili tudi specialne transportne posode. Sledita 
dva cikla pranja in cikel impregnacije v posebnih namenskih 
Electrolux-ovih strojih. Tehnološki postopek so testirali in 
razvili skupaj z ECOLAB Slovenija, ki nudi primerna pralna 
sredstva. Pri pranju z običajno metodo, bi se namreč škodl-
jive snovi prenesle na druge sloje v oblačilu, kjer se fiksirajo 
v material in tam ostanejo, ter ogrožajo gasilca pri nadaljni 
uporabi.

Mokra in čista obleka gre v postopek odcejanja in delnega 
sušenja, nakar sledi še strojna impregnacija vrhnjega sloja 
oblačila. Po sušenju v posebnem sušilnem stroju sledi pre-
gled oblačila glede morebitnih potrebnih popravil. Do konca 
leta 2019 imajo v načrtu avtomatizirati še ta cikel kontrole, 
kar bi omogočilo hitrejše delo. Še posebej zahtevna je kon-
trola membrane in termične prehodnosti oblačila, ki je pogoj 
za izdajo potrdila o ustreznosti oblačila za nadaljnjo uporabo.

Že vrsto let uspešno sodelujejo in kompletno vzdržujejo 
zaščitna oblačila Gasilske brigade Ljubljana, Gasilske zveze 
Ljubljana in drugih gasilskih enot po vsej Sloveniji, ki upora-
bljajo tovrstna oblačila. V delavnici zaščitna oblačila negujejo 
po postopkih, ki so predpisani s strani proizvajalcev oblačil, 
ter pri tem sledijo smernicam, ki jih narekuje standard NFPA 
1851. Po potrebi oblačila šiviljsko popravijo kot je na primer 

menjava zadrge, krpanje kolen, žepov, drugi raztrganin, po-
pravilo ali menjava odseval in drugo. 

Podjetje vodi direktor Gašper Pance, ki ima vizijo ponudi-
ti novo dodano vrednost v panogi. V podjetju so okoljsko 
ozaveščeni, zato za potrebe pralnice z ekipo podjetja Iskra 
preizkušajo poseben način filtracije, kjer se sprane nečistoče 
zbirajo v posebnih kartušah. Da je delo kvalitetno opravljeno 
jim omogoča usposobljen kader, dva mojstra vzdrževanja 
tekstilij, kvalificirane šivilje in dolgoletne izkušnje. Vodstvo 
in kader se strokovno usposabljata pri različnih proizvajal-
cih gasilskih zaščitnih oblačil za kar prejmejo certifikat, da 
so za tovrstno nego in vzdrževanje strokovno usposobljeni. 
V sklopu svojega dela ozaveščajo čim širši krog uporabnikov, 
gasilce, gostince, kovinarje, varilce in druge, da ne puščajo 
umazanih oblek nezavarovanih v skladišču, ker lahko zelo 
škodujejo zdravju delavcev. Do koca tega leta imajo v načrtu 
dokončati postopek avtomatizacije pranja delovnih oblačil 
in uvesti sledljivost posameznim oblačilom. Tako bodo lahko 
izdajali tudi potrdila o ustreznosti posameznega delovnega 
oblačila. Njihov inovativni pristop in mlado vodstvo podjetja 
zagotavljajo uporabnikom varno delo in uspešno poslovanje 
tudi v prihodnje.

mag. Peter Grabner
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Na Forumu obrti in podjetništva o nujnih ukrepih za rast in 
razvoj malega gospodarstva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo letošnje na-
jpomembnejše Zahteve slovenske obrti in podjetništva slov-
enski vladi predstavila na 17. Forumu obrti in podjetništva, ki 
bo v petek, 10. maja v Portorožu. Zahteve pomenijo konkretne 
ukrepe za rast in razvoj malega gospodarstva, ki je s 117 tisoč 
poslovnimi subjekti in več kot 350 tisoč zaposlenimi hrbteni-
ca slovenskega gospodarstva.

Letošnje zahteve obsegajo rekordnih 136 zahtev, dotikajo pa 
se trga dela, zdravstvenega, izobraževalnega in davčnega sis-
tema ter poslovnega okolja.

»Ne pričakujemo, da bo vlada v enem letu rešila vseh 136 zahtev, 
pričakujemo pa, da bo realizirala 20 najpomembnejših. Glede 
na napovedi o ohlajanju gospodarstva na evrskem območju, je 
ključno, da začnemo določene ukrepe sprejemati že sedaj. Če bo 
šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, bo šlo dobro vsem državl-
janom Republike Slovenije,« je poudaril Branko Meh, predsed-
nik OZS, ki je sicer prepričan, da je vlada z nedavnim imeno-
vanjem državnega sekretarja za malo gospodarstvo pokazala, 
da je pripravljena pomagati malemu gospodarstvu.

Obveščamo vas, da smo na podlagi vaših posredovanih po-
datkov o okvirni količini nabave pnevmatik za leto 2019 
pristopili k zbiranju najugodnejših ponudb. Izmed prejetih 
ponudb smo izbrali najugodnejše.

Izbrane znamke pnevmatik so:
• BFGoodrich (ponudnik: Prigo, d.d. Brezovica pri Ljubljani - 

sklop 2)
• Bridgestone (ponudnik: Prigo, d.d. Brezovica pri Ljubljani - 

sklop 2)
• Continental (ponudnik: Protect trade d.o.o. Šentjur - sklop 2)
• Goodyear (ponudnik: Protect trade d.o.o. Šentjur - sklop 1 in 2)
• Dunlop (ponudnik: Prigo, d.d. Brezovica pri Ljubljani - sklop 2)
• Michelin (ponudnik: Prigo, d.d. Brezovica pri Ljubljani - sklop 

1 in 2)

Pnevmatike lahko naročite le z ustreznim obrazcem za vsako 
posamezno znamko pnevmatik posebej. Obrazce najdete na 
povezavi https://bit.ly/2DHopFd. Na obrazcu 
morate obvezno izpolniti vse rubrike s po-
datki o vašem podjetju, ga podpisati, žigo-
sati ter poslati na naslov dobavitelja, ki je 
naveden na obrazcu. Kot pomoč pri izpol-
njevanju obrazca, smo pripravili primer 
pravilno izpolnjenega naročila (https://bit.ly/2DHopFd).

Rok za naročilo pnevmatik po tej zagotovljeni ponudbi je 30. 
5. 2019. Izbrana ponudnika bosta za naročila do tega datuma 
in za dobave do konca letošnjega leta tudi zagotavlja fi ksne 
cene.

Vir: OZS

Svojim članom želi Sekcija plastičarjev pri OZS tudi letos, kakor 
že leta do sedaj, ponuditi strokovno izbrana predavanja uvel-
javljenih predavateljev, kakor tudi predavanja na teme z aktu-
alnih, splošnih področij, katerih znanja so potrebna in zanimiva 
za obrtnike in podjetnike pri njihovem opravljanju dejavnosti, 
poslovanju. Za čim bolj prijetno počutje bomo strokovni del 
povezali s prijetnim neformalnim druženjem, kjer bo mogoče 
na osebni ravni vzdrževati in navezovati nove poslovne stike.

V sklopu dvodnevnih predavanj bomo prvi dan, v petek, 31. 
maja, spregovorili o avtomatizaciji procesov s poudarkom na 
izvedenih primerih (Miel, d.o.o.) in ogledu podjetja TERA d.o.o., 
dan pa bo namenjen tudi splošno podjetniškim vsebinam, kjer 
bo beseda tekla o spodbudah malih vrednosti v obliki vavčerjev 
SPS in temu, kako svoj denar prejeti takoj po opravljeni storitvi 
(prodaji odprtih terjatev).

V soboto, 1. junija, bomo obsežen poudarek, kakor že leta do se-
daj, namenili stroki: beseda bo tekla o novih materialih in novih 
EU direktivah, ki so lahko poguba ali nova priložnost za plas-
tičarje. Osredotočili se bomo na biomateriale, superizolacije, 
funkcionalne in pametne materiale blend, obvezno reciklažo, 
3D tisk, nove površinske obdelave… Obdelali bomo tudi novosti 
pri karakteriziranju polimerov in primere analiz, ki so potrebne 
tudi manjšim obratom. Predavala bosta plastičarjem že dobro 
znana specialista tega področja Janez Navodnik, univ.dipl.ing. 
in mag. Silvester Bolka s Fakultete za tehnologijo polimerov, 
Slovenj Gradec. 

Prijave sprejemamo najkasneje do 24. maja 
2019.

Prijave na e-pošti: valentina.melkic@ozs.si

Obvestilo za prevoznike

Sekcija plastičarjev
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Sekcija avtoserviserjev pri OZS že tradicionalno sodeluje na sejmu in soustvarja poslovne in izobraževalne dogodke. Letos bo 
sejem potekal od 9. - 12. maja 2019. Sekcija bo razstavljala v hali L – razstavni prostor št. 6. 

Sekcija bo pripravila kar nekaj strokovnih dogodkov:

četrtek, 9. maja 2019:
9.30 - 18.00 DAN AVTOVLEKE - prijava na povezavi: https://bit.ly/2VBkxQ9

9.30 - 11.00 Pravila s področja vozil, voznikov, varnosti in infrastruktur Mala kongresna dvorana

11.00 -12.30       Praktični prikaz - oprema, oznake, pritrjevanje, dimenzije in največja 
dovoljena masa, reševanje iz vozila, kako ravnati s poškodovanim 
vozilom in kako ravnati z ELEKTRIČNIM vozilom

zunanji prostor pred upravno stavbo 
(OZS, Policijska postaja Celje, Prostovoljno gasilsko 

društvo PGD Zreče, Splošna bolnišnica Celje)

14.00 - 15.30  Vloga in pomen policije
Pristojnosti in vloga gasilcev

Mala kongresna dvorana

16.00 - 17.30 Praktični prikaz - oprema, oznake, pritrjevanje, dimenzije in največja 
dovoljena masa, reševanje iz vozila, kako ravnati s poškodovanim 
vozilom in kako ravnati z ELEKTRIČNIM vozilom

petek, 10. maja 2019:
9.30 - 11.00 RAZSTAVLJANJE IZRABLJENIH VOZIL  - prijava na povezavi: https://bit.ly/2GPQWtb

Predstavitev MOP in MZIP - situacija v Sloveniji in v evropskem prostoru, novosti Sejna soba Celjanka

petek, 10. maja 2019:
11.00-13.30 RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI v dejavnosti avtoservisiranja  - prijava na povezavi: https://bit.ly/2GJpoFE

mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske pooblaščenke)
Varstvo osebnih podatkov (GDPR) postaja vse bolj pomembno področje poslovanja. Avtoserviserji se srečujete pri svojem 
poslovanju z mnogimi osebnimi podatki.

Dogodki so brezplačni. Potrebna pa je PRIJAVA – s klikom na spletno stran OZS - http://www.ozs.si/Dogodki.aspx, 
kjer poiščete dogodek in se prijavite.

Vsi pravočasno prijavljeni udeleženci boste dobili na vaše ime izdano brezplačno VSTOPNICO za ogled 
sejma - prevzamete jo na recepciji Protokol vhoda (v upravni stavbi Celjskega sejma)! Več podrobnosti o 
dogodkih (vsebina, sodelujoči) najdete na spletni strani www.avtoserviser.si v rubriki DOGODKI.

RAZSTAVNI PROSTOR SEKCIJE AVTOSERVISERJEV pri OZS – vse dni sejma

Sekcija avtoserviserjev ima razstavni prostor v hali L. Vsi, ki pridejo na razstavni prostor, jih čaka presenečenje ali nagrada.

Vabilo na sejem Avto in vzdrževanje v Celju

Termin1: torek, 14. maj 2019 ob 15.00 uri  
Termin2: torek, 11. junij 2019 ob 15.00 uri    

Prijavnico pošljite po pošti ali po telefaksu 01/257-20-90. 

Tečaj s preizkusom znanja traja 4 šolske ure.

Cena (brez 22% DDV): 21.00 EVR, za člane Območne obrtne 
zbornice Ljubljana Vič po sklepu Upravnega odbora brezplačno.

Varstvo pri delu na naši zbornici
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Gostinci, združeni v sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS, opo-
zarjajo, da imamo v Sloveniji številne predpise, ki zavirajo nji-
hovo delovanje. Imamo najstrožje predpise za vsebnost trans-
maščobnih kislin, najstrožji tobačni zakon, najstrožji HACCP, na 
športnih prireditvah lahko alkohol prodajajo le športna društ-
va, za opijanje mladoletnih pa so pogosto sankcionirani prav 
gostinci. Zadnji v nizu nerazumnih predlogov pa je po mnenju 
gostincev predlog Agencije za varnost prometa za znižanje do-
voljene meje alkohola za voznike s sedanjih 0,5 na 0,2 promila 
alkohola v krvi.

»Slovenskim gostincem je dovolj. Če je v večini evropskih držav 
sprejemljiva meja 0,5 ali višje, potem ne vidimo razloga, da bi naši 
gostje v slovenskih lokalih morali s strahom naročati kozarec vina, 
ki sodi k dobri hrani. Sprašujemo se, ali bomo gostinci ob dobrem 
zrezku po novem priporočali breskov sok,« opozarja Blaž Cvar, 
predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Omejitve, represija in inkasanstvo po mnenju gostincev niso 
primerni ukrepi. Poizkusi novih omejevanj niso na mestu, še 
posebej, če za to ne obstajajo prepričljivi argumenti. Nesreče 
namreč dokazano povzročajo vozniki, ki imajo v krvi več alko-

hola kot je sedaj dovoljena meja (1,2 promila). »Dejstvo je, da 
si večina Slovencev in tudi turistov ob dobri hrani privošči kozarec 
vina ali piva,« pojasnjuje Cvar. 

Negativni učinki na turizem

Ustrahovanje po mnenju gostincev ni na mestu, ker je turizem 
v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost s številnimi mul-
tiplikativnimi učinki in visokim potencialom razvoja in rasti. V 
Sloveniji je do 10. ure prepovedana prodaja žganih pijač, zaradi 
česar se gostinci pogosto znajdejo v položaju, ko morajo to po-
jasnjevati turistom. To pravilo sicer v sosednjih državah ne velja.

V sekciji tudi predlagajo, naj država na pozitiven način poskrbi 
za zmanjšanje uživanja alkoholnih pijač, in sicer z znižano sto-
pnjo DDV za brezalkoholne pijače v gostinstvu. Gostinci namreč 
kupujejo sokove in sadne napitke, mineralno vodo ter vse breza-
lkoholne pijače po 9,5-odstotni stopnji, ko pa jih gostom pos-
trežejo, so pri tem dolžni obračunati 22-odstotni DDV (pri tem ni 
pomembno, da je bil vstopni davek za te pijače le 9,5-odstoten). 
To zagotovo ne spodbuja gostov k pitju brezalkoholnih pijač. 

Vir: OZS

Program:
1. Denar – Kako brez težav plačevati vse obveznosti?

• Plačevanje jutrišnjih obveznosti –  videti vnaprej
• Ustrezno ukrepanje

2. Nadzor nad denarjem
• Pripomočki s katerimi nadzorujemo fi nance

3. Zaslužiti še več
• Kam s presežki?

• Imeti več brez plačila davka

Delavnica bo 4.6.2019 ob 9 uri. Delavnica bo trajala 3 ure.
Predavateljica: Natalija Moškerc, dipl. ekon., fi nančna 
strokovnjakinja na področju poslovnih in osebnih fi nanc.

Cena delavnice znaša 70 EVR, cena za naše člane znaša 35 
EVR 

Gostinci proti predlogu za znižanje meje alkohola za voznike

Nadziranje poslovnih fi nanc

Novosti GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) s
praktičnimi primeri – evidenca dejavnosti obdelave

Predstavitev ključnih novosti GDPR in kako izdelati enega od 
ključnih dokumentov – evidenco dejavnosti obdelave

1. Pravna podlaga – kratek vpogled
2. Kako pristopiti k izdelavi evidence dejavnosti obdelave – 

kaj storiti poprej
3. Kaj konkretno je evidenca dejavnosti obdelave

4. Izdelava praktičnega primera
5. Vprašanja udeležencev

Delavnica bo 22.5.2019 ob 16 uri. Delavnica bo trajala 4 ure. 
Cena delavnice znaša 70.00 EVR, cena za naše člane znaša 
35.00 EVR. Predavateljica: Mirjam Drnovšek.

Zavod za izobraževanje delavcev sofi nancira udeležbo zaposlenim na seminarjih v okviru OOZ 10% več kot udeležbo na sem-
inarjih drugih izvajalcev. 

Obvestilo Zavoda za izobraževanje delavcev
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Spoštovane podjetnice, obrtnice ter soproge obrtnikov in 
podjetnikov, vljudno vabljene na seminar: MAKE-UP PARTY  
DIVAVIVA (I. del)

V sproščenem vzdušju se boste seznanile:
• s pripravo kože na tople dni – negovalna kozmetika, kreme 

za sončenje,
• s pravili in zakonitostmi oblikovanja, barvanja obrvi ter ličen-

ja obrvi,
• make-up za toplejši del leta, poslovni make-up.

Seznanjene boste o kremah, serumih, peelingih, maskah, 
kremah s faktorji in kako pripraviti kožo za tople dni ter 
sončenje.

O obrveh je veliko napisanega, vendar bo na srečanju konk-
retno in profesionalno pojasnjeno vse o ustrezni obliki, barvi 
ter ličenju obrvi. Pridobile boste znanje kako do lepih obrvi 

samo s pinceto in ličili.

Seznanile se boste s triki kako izbrati ustrezno dekorativno 
kozmetiko. Spoznale se boste s triki vizažistov, kako in s čim 
ustvariti mladosten in moden videz. Na seminarju MAKE-UP 
PARTY DIVAVIVA boste izvedle make-up na eni od slušateljic. 

Govorile bomo o mitih in resnicah o negovalni in dekora-
tivni kozmetiki. Gospe, ki se bodo udeležile seminarja MAKE-
UP PARTY DIVAVIVA (I. del) bodo imele možnost koriščenja 
popusta pri profesionalnem preoblikovanju obrvi ter pri indi-
vidualni delavnici ličenja. Vljudno vabljene.

Delavnica bo 29.5.2019 ob 9 uri. Delavnica bo trajala 4 ure.
Predavateljica: Barbara Kravanja.

Cena delavnice znaša 80 EVR, cena za naše člane znaša 40 
EVR.

Make-up party Divaviva (I. del)

Aktualni orehi in prve vsebine o predlaganih spremembah 
davčne zakonodaje

Vabimo vas, da se pridružite delavnici z naslednjo vsebino:

1. Aktualno iz prakse 
• Kaj moramo vedeti o postopku za prekršek, ki ga uvede 

FURS
• Opozorila pri izplačilu regresa za leto 2019 
• Obračun prispevkov  pri zasebnikih  ( opozorila)     

2. Predvidene spremembe 
• Zakona o dohodnini  ( dohodninska lestvica, olajšave, 

dohodki z iz dejavnosti, dohodki iz kapitala) 

• Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (stopnja ob-
davčitve dohodkov)

• Zakon o davčnem postopku (obvezno poročanje o čez-
mejnih transakcijah) 

Delavnica bo 11. 6.2019 ob 9 uri. Delavnica bo trajala 3 ure.
Predavateljica: Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna 
svetovalka ZDSS.

Cena delavnice znaša 90 EVR, cena za naše člane znaša 45 
EVR.

• Normiranci
• Enostavno knjigovodstvo
• Dvostavno knjigovodstvo

Strokovno in zaupanja vredno - Ugodna cena - 
Mesečni pavšal Davčno in poslovno svetovanje - 
Obračun plač in prispevkov - Profesionalna ekipa 
s tradicij - Zagotovljeno brezplačno parkiranje

RAČUNOVODSTVO
• info@ooz-ljvic.si
• 01 200 52 50
• Ugodna cene paketov
• Popust za člane

Majhna skupina - Enkrat tedensko - Ugodna cena - 
Prijetne učilnice - Enostaven in hiter dostop - Vrhun-
ski predavatelji - Zagotovljeno breplačno parkiranje

JEZIKOVNI TEČAJI
• Angleščina
• Nemščina
• Italijanščina
• Španščina
• Francoščina
• Kitajščina
• Portugalščina
• Ruščina

• info@ooz-ljvic.si
• Tel.: 01 200 52 50
• Cena tečaja (40 ur): 250 EVR
• 50% popust za člane
• www.ooz-ljvic.si

PRIJAVE
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V uradnem listu RS Št. 28/2019 z dne 3.5.2019 sta bili obja-
vljeni noveli Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ki regres do velikosti povprečne 
plače izvzemata iz obdavčitve z dohodnino in obremenitve s 
prispevki.

Temeljni razlog predlaganih sprememb ZDoh-2 je davčna 
razbremenitev dohodkov iz dela, konkretno najprej »regresa 
za letni dopust« in  je eden od prvih napovedanih sprememb 
v okviru davčnega prestrukturiranja.

Do sedaj se je regres za letni dopust, ki je v skladu z delovno-
pravno zakonodajo obvezen dohodek delavcev, ki so up-
ravičeni do letnega dopusta, v skladu z veljavnim ZDoh-2 v 
celotnem znesku všteval v davčno osnovo za odmero dohod-
nine.

V skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko za-
varovanje, pa so se prispevki za socialno varnost plačevali iz 
regresa za letni dopust, ki  je presegal 70% povprečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec.

131. člen Zakona o delovnih razmerjih  določa, da je deloda-
jalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, 
izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne 
plače. Za leto 2019 je bil le ta s spremembami Zakona o 
minimalni plači ( Ur. list RS št 83/ 18) spremenjen in je višji. 
Znesek minimalnega regresa, ki so pripada delavcem je tako  
886,63 EUR.

Delodajalec je dolžan regres izplačati najkasneje do 1. Julija 
tekočega koledarskega leta, izjemoma v primeru nelikvidnos-
ti kasneje, vendar najkasneje 1. novembra tekočega koledar-
skega leta.

Z novelo ZDoh-2 in ZPIZ-1 se davčno razbremenjuje regres 
za letni dopust kot dohodek na način, da se v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja ne všteva navedeni dohodek 
do 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, pri 
čemer se pri določanju tega zneska upošteva zadnji podatek 
Statističnega urada Republike Slovenije.

Ravno tako se razbremenjuje izplačilo regresa do 100% pov-
prečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, z obračunom in 
plačilom prispevkov za socialno varnost.

Trenutno znani podatek, za povprečno plačo v RS je 1.714,49 
EVR, (upoštevana je PP za mesec februar 2019). Delodajal-
ci bodo morali pri izplačilu regresa v kolikor bodo želeli 
izplačati regres, ki ne bo obremenjen  z dohodnino in prispe-
vki, v mesecu maju in juniju upoštevati veljavno objavljeno 

povprečno plačo v Republiki Sloveniji.

Ugodnejša davčna obravnava regresa za letni dopust, ki je 
sprejeta , zagotavlja, da bodo razbremenitve dejansko deležni 
le zavezanci, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja. 
Le ti so tisti, ki so v skladu z delovnopravno zakonodajo up-
ravičeni do navedenega dohodka, medtem ko zavezanci, ki 
ne dosegajo dohodkov iz delovnega razmerja (npr. samostojni 
podjetniki posamezniki), take pravice nimajo in posledično 
ne bodo deležni te razbremenitve.

Vlada je utemeljila predlog, da se s tem  omogoča delodajal-
cem nagrajevanje delavcev na davčno ugodnejši način, saj je 
zakonsko obvezno izplačilo regresa za letni dopust v višini 
minimalne plače, davčno ugodnejše pa bo obravnavan regres 
za letni dopust do višine 100% povprečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji.

Davčno ugodnejša obravnava regresa za letni dopust se 
določa že za davčno leto 2019, zato bo vsem delodajalcem, 
ki so regres že izplačali,  znesek preveč izračunane akontacije 
dohodnine in prispevkov, na osnovi odločbe FURS, vrnjen.

Vendar pa velja opozorilo vsem delodajalcem.

Iz dosedanje prakse izhaja, da so delodajalci regres izplačeva-
li v dveh delih in sicer en del spomladi, drugi del konec leta. 
Postavlja se vprašanje  ali  lahko delodajalec za drugi del re-
gresa upošteva ista pravila obdavčitve, kot veljajo za prvi del?

Do tega vprašanja se je že opredelilo tudi Vrhovno sodišče. V 
letu 2019 je bila izdana še ena sodba Vrhovnega sodišča X Ips 
335/2016 (https://bit.ly/2IRNrG0). Sodišče  
je v sodbi zaključilo, da izplačilo delavcem, 
ki ga je delodajalec opredelil kot izplačilo 
regresa in ga izplačal v decembru, davčno 
ne predstavlja drugega dela oziroma obro-
ka regresa za letni dopust, ampak drugi dohodek iz zaposlitve, 
če delodajalec z ničemer ne izkaže, da so bili podani pogoji 
za izplačilo regresa v več obrokih in po 1. juliju tekočega leta, 
kar določa 131. člen ZDR (torej razlog nelikvidnosti).

Po razlagi Vrhovnega sodišča je zaradi koristi in varstva 
delavčeve pravice, kar omogoča predvidljivost in tudi iz-
tožljivost te pravice, velikost regresa za letni dopust vnaprej 
določena, (torej je potreben sklep delodajalca) in je nepo-
gojna ter neodvisna od prihodnjega poslovnega rezultata in 
likvidnosti družbe.

Zato so predvidevanja davčnih svetovalcev ZDSS in njihova 
opozorila vsem davčnim zavezancem utemeljena, da regres 

Izplačilo regresa za leto 2019  
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izplačan v dveh delih, torej po 1.7.2019 ne bo izpolnjeval po-
gojev po dopolnjenem 44. členu ZDoh-2, ki določa ugodnejšo 
obravnavo izplačila regresa za leto 2019.  Razlogi  za  izplači-
lo regresa po 1.7.2019  pa bodo verjetno  podvrženi pre-
verjanju o opravičenosti razlogov za neupoštevanje določil 
zakona o delovnih razmerjih.    

Opozorila  predvsem za  računovodje in računovodske servise 

Predstavljene rešitve zahtevajo spremembe oziroma do-
polnitve naslednjih podzakonskih aktov, izdanih na podlagi 
zakona, ki ureja davčni postopek:

• Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
ter o načinu predložitve davčnemu organu;

• Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije 
dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohod-
nine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja pre-
moženja v najem;

• Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in 
obrazcu napovedi za odmero dohodnine.

FURS bo moral prilagoditi svoje programske podpore, zato so 
in še  bodo podana tudi pojasnila.

Že je bilo izdano  pojasnilo, da se bodo oblikovali popravki 
REK obrazcev, posebej pa je podano pojasnilo za vračilo 

akontacij in preveč obračunanih prispevkov.

»Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za izplačila re-
gresa, z datumom izplačila v letu 2019 pred uveljavitvijo novel 
ZDoh-2 in ZPIZ-2, bo onemogočeno do datuma izdaje odločb, ki 
jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohod-
nine in prispevkov za socialno varnost. V tem obdobju bo FURS, 
na podlagi REK obrazcev, ki so bili v sistem eDavki vloženi do 
dneva uveljavitve novel (za opravljena izplačila do tega datuma), 
pripravil podatke za izdajo odločb. Na podlagi izdane odločbe, 
v kateri bo ugotovljena obveznost za akontacijo dohodnine in 
prispevke od regresa v skladu z novimi pravili ter znesek preveč 
izračunane akontacije dohodnine in prispevkov, bo FURS kreiral 
REK-1 obrazec z vrsto dokumenta »F« in ga vložil na eDavke 
med verigo REK obrazcev, ki jih je oddal delodajalec. Zavezanec 
bo lahko na ta dokument predložil morebitne popravke obraču-
nov. Tako pripravljeni podatki bodo na voljo tudi za morebitno 
nadaljnjo uporabo pri delodajalcu (za pravilno posredovanje 
podatkov v morebitnih naknadnih popravkih, npr. zaradi vrači-
la sorazmernega dela regresa s strani delavca, za pravilno ses-
tavitev povzetka dohodkov, ki ga bo delodajalec posredoval delo-
jemalcem do 31. januarja 2020, idr.).

Vlaganje originalov REK obrazcev za izplačilo regresa, z datu-
mom izplačila po uveljavitvi novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, bo zopet 
omogočeno od 10.5.2019 naprej.«
Simona Štravs, univ. dipl. prav - Davčna svetovalka ZDSS

Člani OOZ Ljubljana Vič so se udeležili strokovnega
potovanja na Madeiro

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič je v 
začetku aprila organizirala strokovno potovanje na Madeiro. 
Udeležence je pot iz letališča v Milanu preko Lizbone vodila 
v Funchal. Izgubljena sredi Atlantika leži skupina otokov, ki 
ni večja od ljubljanske pokrajine. Tudi prebivalcev nima več 
kot Ljubljana. Tu pa se podobnost konča, kajti Madeira je le 
vrh ugaslega vulkana. Prav takšna je tudi pokrajina: ostri, vi-
soki vrhovi (1800 in več metrov), globoke doline, razbrazdana 
pobočja lave, ki je razpadla v rodovitno zemljo in prijetno, 
subtropsko podnebje. 

Udeleženci so si ogledali proizvodnjo pletenih izdelkov do-
mače in umetnostne obrti in si ogledali primer dobre prakse 
v zadružništvu. Pot je vodila skozi ribiško vasico Camara de 
Lobos, slavno zato, ker jo je večkrat naslikal sam Churchill, sl-
edil je pogled z najvišjega klifa v Evropi, 580 metrov visokega 
Cabo Girao. In to stoje na steklenem balkonu nad prepadom. 
Naš cilj je bil Porto Moniz, popularen tako med turisti kot 
domačini zaradi naravnih bazenov iz lave, voda pa je kris-
talno čista iz morja. Madeira je znana tudi po tipičnih hišah. 
Zanimiv pa je pogled na podaljšano vzletno stezo letališča 

Cristiana Ronalda. Ogledali smo si še botanični vrt, pravo raz-
košje subtropskega cvetja in cerkev Na Gori, kjer je pokopan 
nekoč naš Karl, zadnji kralj in cesar Avstroogrske. Ker so ceste 
strme, imajo domačini posebne sanke, s katerimi so nekateri 
udeleženci naše ekskurzije zdrveli v dolino.

Takšna povezovanja obrtnikov in podjetnikov ter nova 
spoznanja koristijo članom tudi pri vsakodnevnih podjet-
niških aktivnostih in sklepanju novih poslov. 

mag. Peter Grabner, sekretar 
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Objavljamo naš pogovor in odgovor na vprašanje člana, ki se 
nanaša na problematiko zdravniškega pregleda za podaljšan-
je vozniškega dovoljenja.

ČLAN: Po vseh prepričevanjih in razlagah se je žal potrdilo, 
da sem dolgoletni član obrtne zbornice, kar pa prav nič ne 
pomaga pri zdravniškem pregledu za podaljšanje vozniškega 
dovoljenja C kategorije pa čeprav sem po njihovih razlagah 
poklicni voznik. Pa še bistveno večjo ceno imajo kot drugje.

OOZ LJUBLJANA VIČ: Zdravstveni dom Vič zagotavlja zelo 
kakovosten pregled, ki vam s popustom za člane OOZ Lju-
bljana Vič zagotavlja še nižjo ceno od večine konkurenčnih 
zavodov. Zavedamo se, da obstajajo določeni zavodi, kjer je 
bolj bistveno od pregleda samega, da podjetnik dobi pred-
vsem potrdilo, za nižjo ceno.

Saj poznate tisto, da se da avto »popravit« le toliko, da gre 
skozi tehničnega, sploh če ti še malo skozi prste pogledajo. 
Ni cilj samo papir, cilj je ta, da si človek zasluži, da ga vsake 
toliko let pogleda pravi zdravnik, tako kot bi morali mehan-
iki določene dele menjati glede na predvideno obrabo, da 
stranka ne ostane na primer s strganim jermenom na cesti. 
Menimo, da je sedanja družba sposobna zagotoviti kaj več kot 
samo minimum. Verjemite, da je vse kar delamo za obrtnike 
in podjetnike zares namenjeno za to, da bi lahko bolj kval-
itetno poslovali in živeli. Če morda kdo ve za boljšo varianto, 
ga vljudno vabimo, da nam to pove, ker bomo tako morda za 
naše člane priskrbeli več.

ČLAN: Težava je v zakonodaji in ne v ceni pregleda. Te sem 
siguren, da bo odgovor, da nimate možnosti vplivanja ali kaj 
podobnega. Moja težava in verjetno še koga je, da nosim oča-
la in sem zaradi tega popolnoma drugače in bistveno strožje 
tretiran kot ostali, ki nimajo teh omejitev. Ker nosim očala 
moram vsakih 5 let delati popolni zdravniški pregled z vsemi 
možnimi pregledi, ki seveda vzamejo kar precej časa katerega 
bi lahko porabil za kaj bolj produktivnega in na koncu tudi 
en lep kupček denarja katerega bi verjetno lahko tudi bolj 
koristno porabil. Strinjal bi se, da bi moral opraviti okulistični 
pregled, če se je stanje kaj spremenilo. Če ne bi nosil očal 
bi bil sposoben za vožnjo do svojega 80. leta brez vsakega 
pregleda. Ne zdi se mi tudi logično če imaš C kategorijo, da 
si avtomatsko poklicni voznik, imam tudi G kategorijo (trak-
tor) pa nisem avtomatsko kmet. Sem uporabnik zdravstvene-
ga doma Vič pa nisem ravno navdušen nad njihovo hitrostjo 
in strokovnostjo pri skrbi za svoje paciente samo verjetno to 
nima neke velike povezave z mojo težavo.

OOZ LJUBLJANA VIČ: To, da nimamo možnost vplivanja ne 
bom rekel, ker ga dejansko imamo. To je tudi smisel obrt-

no-podjetniške zbornice, ki verjetno v tem bistvu presega 
razne storitve, popuste za člane in podobno.

Vašo težavo ste lepo predstavili in nam je zelo dobro poz-
nana. Vendar to, da ima nekdo težavo še zdaleč ni dovolj, da 
se na podlagi njegove težave, da spremeniti pravila v naši 
družbi. Problem nastopi, da se spremembi zelo, zelo pogosto 
nekdo, neka skupina upre. Torej, če hočemo spremembo mo-
ramo na tak način prepričati skupine, ki se upirajo, da morda 
kljub temu, da se ne strinjajo najbolj, zadevo tolerirajo in jo 
»spustijo skozi«. V vašem konkretnem primeru so zdravniki in 
strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu zavzeli stališče, da 
je vožnja tovornih vozil »tako nevarno in zahtevno opravilo«, 
da vas morajo zaradi zdravstvenih razlogov nenehno (beri na 
5 let) nadzirati. Še več po 80. letu starosti vam sploh ne do-
volijo več voziti tovornih vozil, ne glede na vaše morebitno 
izjemno dobro zdravstveno stanje. Vem, da me boste hitro 
prekinili, da to delajo samo zato, da dobro zaslužijo in to na 
račun »zdravstveno hendikepiranih oseb«. Lahko boste imeli 
prav, vendar to ne spremeni vaše situacije.

Naloga zbornice v tem primeru bi lahko bila, da stroko poiz-
kuša prepričati, da so zdravniški pregledi za očala na 5 let 
brezpredmetni in predstavljajo zgolj strošek za zavezance. To 
bo prešibek argument in bomo zagotovo pogoreli, treba bo 
poiskati bolj trdne dokaze, da s petletnimi pregledi ni do-
dane vrednosti. Morda bi veljalo razmisliti, da bi s pomočjo 
cenenega strojnega preverjanja vida za vse osebe, ki vozijo 
katerekoli vozilo na krajše obdobje, morda 2 leti brezplačno 
ali pa z minimalnim nadomestilom ugotavljali »v grobem«, 
če se stanje pri posamezniku spreminja. V kolikor bi strojno 
preverjanje pokazalo odstopanja od zadnjih znanih meritev, 
bi se oseba morala zglasiti pri okulistu. Tako bi dosegli nek 
red na cesti, ki ga sedaj ni. Nekomu se vid poslabša in do 80. 
leta ne bo izvedel nihče, spet drugemu so nekoč predpisali 
očala in sedaj mora vsake 5 let zapravljati denar za pregled, 
čeprav se morda zadnjih 30 let ni vid v ničemer spremenil. Če 
pa družba tolerira vse, ki se jim naknadno poslabša vid, pa naj 
zaupa tudi vsem evidentiranim, da obiščejo okulista po svoji 
osebni presoji. Kaj je bolj prav, je stvar morda glasovanja oz. 
t.i. družbenega konsenza. Naša družba ima pa še eno lastnost, 
da izjemno rada vsem, ki opravljajo dejavnosti nalaga nova in 
nova bremena vse v duhu, da bi bila naša družba kot celota 
bolj urejena. Nikakor ne bi smeli dovoliti, da se obremenjuje 
male podjetnike, tudi samozaposlene, medtem ko te iste ob-
veznosti ne veljajo za delavce. Zato obrtno-podjetniška zbor-
nica vedno znova in znova poudarja, da morajo biti pravila za 
velika podjetja drugačna kot za mala, kajti mali podjetniki in 
samozaposleni so nesorazmerno bolj obremenjeni v primer-
javi z zaposlenimi delavci.

Odgovor na vprašanje člana glede zdravstvenih pregledov
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Obrtniki in podjetniki medsebojno
poslujemo in se bogatimo

Na pobudo članov želimo na zbornici na Viču organizirati 
notranjo mrežo za obveščanje o povpraševanju po storitvah 
in izdelkih naših članov. 

V praksi to pomeni, da obrtnik ali stranka odda na naši zbor-
nici povpraševanje po izdelkih in storitvah, zbornica pa v čim 
krajšem času o tem povpraševanju obvesti člane zbornice, ki 
izdelujejo izdelke ali storitve iz povpraševanja.

Osnova za iskanje ustreznega člana, ki bi ga povpraševanje 
utegnilo zanimati je v uradnem Poslovnem registru Sloveni-
je, ki ga želimo obogatiti še s podatki o izdelkih in storitvah 
naših članov. Vse zainteresirane člane zato vabimo, da nam 
čim prej sporočijo seznam svojih izdelkov in storitev, ki jih 
ponujajo na trgu, da bo podatkovna baza za iskanje ustrezne-
ga ciljnega obrtnika in podjetnika čim bolj kvalitetna.

Postopek iskanja novega poslovnega partnerja na območju 
OOZ Ljubljana Vič je sledeč:

1. Obrtnik, podjetnik ali fi zična stranka na info@ooz-ljvic.si 

pošlje povpraševanje po izdelku ali storitvi,

2. Zbornica v čim krajšem času s pomočjo iskalnega algorit-
ma iz baze članov poišče potencialne dobavitelje blaga ali 
storitev in posreduje prejeto povpraševanje obrtnikom in 
podjetnikom, ki v osnovi ustrezajo povpraševanju,

3. Obrtniki in podjetniki, ki ustrezajo povpraševanju po 
e-pošti prejmejo povpraševanje in se lahko odzovejo s 
ponudbo stranki in poizkušajo pridobiti omenjeni posel 
v kolikor želijo.

OOZ Ljubljana Vič ne prevzema odgovornosti za kvalitetno 
opravljeno delo ali dobavljeno naročilo ali boniteto naročni-
ka, niti s čimerkoli ne poizkuša vplivati na pogajanja med 
stranko in dobaviteljem. Zbornica za uspešno sklenjen posel 
ne zaračunava provizije in želi s svojo mrežo le pomagati čla-
nom, da bi več medsebojno poslovali in pridobili nove stranke.

Obrtniki in podjetniki medsebojno poslujmo in se bogatimo!

Kar se Zdravstvenega doma Vič in medicine dela tiče, moram 
poudariti, da imamo z njimi dobre izkušnje. Osnovni pregled 
medicine dela mora biti zaključen za delavca v maksimalno 
2 urah in pol, kar smo testirali tudi na lastni koži. Ne moremo 
tega trditi za okulistični oddelek, vendar smo prepričani, da 
so storitve medicine dela v ZD Vič na visoki ravni. V kolikor 
kdorkoli opazi kakšno pomanjkljivost, slabo storitev ali ne-
korekten odnos ga vljudno prosimo, da nam to nemudoma 

sporoči in bomo takoj stopili v stik z vodstvom zavoda za od-
pravo pomanjkljivosti. Skratka, vaš okulistični problem nam 
je poznan in bomo poizkušali v naši moči vplivati na spre-
membo zakonodaje in strokovnega mnenja, da bi vam strošk-
ovno olajšali vaše poslovanje.

Opomba: Za OOZ Ljubljana Vič se je pogovarjal sekretar mag. 
Peter Grabner, ime člana hranimo v uredništvu.

Naj prenos podjetja na mlade ne bo nočna mora, ampak in-
vesticija v dolgoročno uspešnost družinskega posla.
 
• Ni ključno, da naslednik zgolj prevzame podjetje, am-

pak to, da uspešno nasledi svoje predhodnike. Naj bodo 
nasledniki vsaj tako uspešni, kot so bili njihovi starši. 

• Predstavili bomo 7 stebrov za uspešen in dolgoročno 
učinkovit prenos podjetja. 

• Pomagamo naslednikom, da razvijejo svoj polni potencial 
in s tem razcvet družinskega posla. 

• Izvedeli boste, kdaj in na kakšen način najučinkovite-
je izvesti prenos ter kako doseči pošteno delitev za vse 
naslednike.  

• Naredili bomo vsebinski in časovni načrt prenosa ter per-
sonaliziran osnutek pravične delitve premoženja, ki zaje-
ma želje in voljo vseh družinskih članov. 

 
Delavnico vodi Uroš Kavs, ustanovitelj Inštituta MoST, kjer 
imajo za seboj že več kot 150 uspešno rešenih primerov 
prenosov družinskih podjetij na naslednike. 
 
Cena delavnice za člane zbornice je 390 EVR + DDV na pod-
jetje. 

Termin delavnice v Ljubljani: četrtek 30. maj od 10. ure do 
15. ure v industrijski coni Trzin. (NIX)

Delavnica Uspešen prevzem družinskega podjetja



AKTUALNO

14 Naša pot - maj 2019

MAJ 2019
• TECHTEXTIL D-Frankfurt, vodilni mednarodni sejem 

tehničnih tekstilij in netkanih materialov, 14. - 17.5.2019
• FESPA  D- München,  med sejem digitalnega tiska, tiska 

na tekstil, tisk velikih formatov vzporedno SIGN EXPO 
…,  14. - 17.5.2019

• LAMIERA I-Milano, med. sejem  namenjen industriji 
strojnih orodij za deformacijo pločevine in inovativne 
tehnologije, 15. - 18.5.2019

• INTERZUM D-Köln, vodilni med. sejem proizvodnje 
pohištva in notranje opreme,  21. - 24.5.2019

• LIGNA D-Hannover,  vodilni med sejem opreme in stro-
jev za gozdarsko in lesno-predelovalno industrijo, 27. - 
31.5.2019

JUNIJ 2019
• PROVADA, NL-Amsterdam, sejem nepremičnin,  4. - 

6.6.2019
• IFSEC Int. UK-London, vodilni med. sejem varnosti, 

varovanja in protipožarne zaščite,  18. – 20.6.2019

• ITMA  ES- Barcelona, med. sejem tekstilne industrije,  20. 
-  26.6.2019

• GIFA D-Düsseldorf, med. sejem livarstva, 25. – 29.6.2019

Ne pozabite:

sejmi so trgovina   -  korak v  tujino  - naložba v prihodnost

Možnost ogleda tudi drugih nenavedenih sejmov, razstav, …
Individualno: hotel + prevoz (letalski) + sej. vstopnica-e; za 
zaključene skupine -  program, trajanje in datum odhoda po 
dogovoru.

Za vse  navedene sejme in sejme po vaši izbiri so možne 
rezervacije  v naprej, cena je nižja in leti cenovno  ugodnejši, če 
opravite rezervacije  pravočasno!

Narda tours, Erbežnikova 22, Ljubljana
tel: 01/256 19 74
e-mail: narda.tours@siol.net

Napovednik pomembnejših sejmov v tujini za maj-junij 2019

>> Nadzora pokazala sistemske nepravilnosti pri delu mobilnih kriminalistov v civilu

Ministrstvo za notranje zadeve je v dveh nadzorih v letih 2017 in 2018 opozorilo na hude nepravilnosti pri delu kriminal-
istov, ki patruljirajo v civilu, razkriva portal Pod črto. Ministrstvo ob tem ugotavlja, da policija po prvem nadzoru ni izvedla 
nikakršnih omembe vrednih ukrepov za izboljšanje stanja. Ugotovljene nepravilnosti v primerih, v katere so bili vplet-
eni, segajo od neupravičenega vklepanja oseb, ki niso osumljenci kaznivih dejanj, in neupravičenih odvzemov prostosti 
posameznikom do nezakonitih pozivov k izročitvi droge. Ugotovitve navajajo še pomanjkljivo dokumentacijo pri izvedbi 
hišnih preiskav, samovoljno sledenje nedolžnim osebam in pisanje neresničnih izjav v policijsko dokumentacijo.

>> Bo o volitvah v Ljubljani znova odločalo upravno sodišče?

Ustavno sodišče je v obravnavo sprejelo pritožbo Vilija Kovačiča na odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo 
izpodbijanje izida lokalnih volitev v Ljubljani. Če bo ustavno sodišče Kovačiču ugodilo, bo zadeva najverjetneje vrnjena v 
odločanje upravnemu sodišču. Pravnik Jurij Toplak na podlagi statistike pričakuje, da se bo to zgodilo.

>> Inšpekcijski organi lani izrekli več kot 92.000 ukrepov

Inšpekcijski organi so lani skupaj rešili 131.207 zadev in opravili 107.505 inšpekcijskih nadzorov. Skupaj so izrekli 92.031 
ukrepov, od tega 56.291 upravnih ukrepov in 35.740 prekrškovnih, kaže letno poročilo inšpekcijskega sveta.

>> Lani največkrat nadzor zasebnega varovanja

Inšpektorji za notranje zadeve so v letu 2018 največ nadzorov opravili na področju zasebnega varovanja, in sicer 482. Kot so 
zapisali na notranjem ministrstvu, imajo zasebno varovanje in varnostne službe čedalje pomembnejšo vlogo pri zagotavl-
janju varnosti, tudi nacionalne. Pozornost so inšpektorji namenili tudi nadzoru nad orožjem in pirotehniko.

>> Na Hrvaškem nova pravnomočna sodba v škodo LB in NLB

Županijsko sodišče v Zagrebu je v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, 
po kateri morata Ljubljanska banka in NLB Privredni banki Zagreb plačati več kot 9 milijonov dolarjev glavnice, obresti in 
stroške postopka. Slovenija meni, da so te odločitve v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške.

Vir: IUS-INFO

Pomembnejše pravne novice
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Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje (PIZ) od 1.4.2019 dalje znaša 35,05 eur. 
Prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli 
mesec.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Za obdobje od januarja 2019 dalje plačujejo osebe, ki opravljajo 
dejavnost kot postranski poklic (zavarovanci iz 10. točke 17. člena 
ZZVZZ), prispevek v znesku (8,88 EUR+26,65 EUR) = 35,53 EUR.
Prispevek plačujejo zavezanci mesečno do 15. v mesecu.

DŠ pomeni davčna številka zavezanca. Vir: FURS
* 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: 60 % od  1.681,55 =   1.008,93 EUR
*** 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. dne v mesecu za pretekli mesec.                        Vir: FURS

DŠ pomeni davčna številka zavezanca. 
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP): 1.681,55 EUR
** Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2019 znaša 85 % zadnje znane povprečne letne plače: 85 % od 1.681,55 = 1.429,32 EUR
*** 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 OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za 
pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.                        Vir: FURS

Pavšalni prispevki za zavezance,
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - APRIL 2019
Bruto zavarovalna osnova (BZO)

v EVR
Prehodni davčni obračun Referenca

60 % PP** 3,5 PP***
1.008,93 5.885,43

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO
nižja od 60% od 1.681,55 EVR*

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 ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58
Prisp. zavarovanca za 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

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - APRIL 2019
Bruto zavarovalna osnova (BZO)

v EVR Prehodni davčni obračun Referenca
85 % PP** 3,5 PP***

1.429,32 5.885,43
1.681,55 EVR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 221,54 912,24
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 126,49 520,86

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 348,03 1.433,10
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 90,90 374,31
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 93,76 386,08
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 7,58 31,19

Skupaj prispevki ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 192,24 791,58
Prisp. zavarovanca za za starš. var. 0,10% 1,43 5,89
Prisp. delodajalca za starš. var 0,10% 1,43 5,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,86 11,78
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,00 8,24
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,86 3,53

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,86 11,77
Skupaj drugi prisp. 5,72 23,55
PRISPEVKI SKUPAJ 545,99 2.248,23
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Posebna kvaliteta naših tečajev je dinamika predavateljev 
in velik poudarek na konverzaciji. Vsako skupino vodita dva 
predavatelja po vnaprej usklajenem učnem načrtu in tako 
vnašata v skupino pozitivno dinamiko. Skozi vse obdobje izo-
braževanja tako slušatelji pridobivajo široko in bogato znan-
je tujih jezikov.

V tekočem koledarskem letu je možno napredovati v jezikov-
nem izobraževanju za tri stopnje. Prvi sklop jezikovnih teča-
jev je zaključen do konca novembra. Drugi sklop je zaključen 
do meseca marca, tretji pa v mesecu maju. Na Območni obrt-

ni zbornici opravljamo jezikovna izobraževanja do devete 
stopnje (360 ur jezikovnega izobraževanja). Kot nadgradnjo 
po dogovoru organiziramo tudi jezikovne tečaje kot pripravo 
za opravljanje mednarodnih izpitov o aktivnem zanju tujega 
jezika ali intenzivna jezikovna izobraževanja ob vikendih.

Vsi objavljeni tečaji so 40 urni in potekajo 2 krat  ali 1 krat 
tedensko po 3 šolske ure v popoldanskem ali dopoldanskem 
času. 
Cena (brez 22% DDV) vseh (40 urnih) tečajev je 205,00 evrov, 
za člane OOZ Ljubljana Vič 102,50 evrov.

Ime in priimek udeleženca:  _______________________________    Plačnik:  ________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________    Pošta:  __________________    E-pošta:  ____________________________
Status udeleženca:  Obrtnik s. p. - član OOZ LJ. Vič  Obrtnik d. o. o.  - član OOZ LJ. Vič
    zaposlen pri d. o. o. ali s. p.:  ________________________________________________________________

Davčni zavezanec:  DA  NE  Davčna številka: ________________________________________
Tel.:  ______________________ Faks:  ______________________ Datum:  ______________________ Podpis:  ______________

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: OZZ Ljubljana Vič, Tržaška 207, 1000 Ljubljana, ali po FAKSU: 01/257-20-90 ali info@ooz-ljvic.si

Zbiramo prijave za vse stopnje jezikovnih tečajev – pomladni
termini

ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA
začetni A1-1 poteka zbiramo prijave zbiramo prijave

2. stopnja A1-2

3. stopnja A2-1 poteka

4. stopnja A2-2 poteka

5. stopnja B1-1

6. stopnja B1-2 poteka

7. stopnja B2-1

8. stopnja B2-2

9. stopnja C1-1

konverzacija C1-2 poteka poteka poteka

ŠPANŠČINA KITAJŠČINA FRANCOŠČINA PORTUGALŠČINA RUŠČINA
začetni A1-1 zbiramo prijave zbiramo prijave zbiramo prijave zbiramo prijave zbiramo prijave

TEČAJI
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
ITALIJANŠČINA
ŠPANŠČINA

KITAJŠČINA
FRANCOŠČINA
PORTUGALŠČINA
RUŠČINA

STOPNJA
ZAČETNI
1. STOPNJA
2. STOPNJA
3. STOPNJA

4. STOPNJA
5. STOPNJA
6. STOPNJA
7. STOPNJA

7. STOPNJA
8. STOPNJA
9. STOPNJA
KONVERZACIJA
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TEČAJI

• Prvi koraki in elektronska pošta
Spoznavanje računalnika, osnove oper-
acijskega sistema, pisanje in računanje. 
Uporaba interneta, e-pošte, prenos slik in 
besedil z medmrežja, varnost ter uporaba 
interneta.

• Izdelava spletnih strani
Osnove izdelovanja spletnih strani, ki 
jih boste spoznali s pomočjo izkušenega 
mentorja. Potrebujete le malo oblikoval-
ske žilice in veselja do dela z računal-
nikom. Tečaj traja 5 dni, skupno 20 ur.

• Oblikovanje prospektov, plakatov, brošur, cenikov
Program je primeren za izdelavo prospek-
tov, brošur, plakatov, cenikov, logotipov 
in obdelavo slik. S pomočjo CorelDraw-a 
boste lahko sprostili svojo kreativnost. 
Tečaj traja 3 dni, skupno 12 ur.

• ACAD
Program se uporablja za tehnično risanje, 
kostruiranje in modeliranje. Naloga ne bo 
preprosta, a bo s svojo zmogljivostjo up-
ravičil ves trud. Začetni tečaj: 5 dni (20 ur), 
nadaljevalni tečaj: 10 dni (40 ur).

• Word
Word omogoča številne možnosti urejanja 
dokumentov za hitrejše delo: kazala, šte-
vilčenje strani, urejanje besedil, vrstične 
oznake in še veliko več. Tečaj traja 3 dni, 
skupno 12 ur.

• Excel
Excel vam bo v vseh pogledih močno 
olajšal delo pri urejanju tabel, urejanju 
podatkov, računskih operacijah, izračunu 
obresti in še mnogo več. Tečaj traja 3 dni, 
skupno 12 ur.

• Obdelava fotografij v Photoshopu
Photoshop je primeren za obdelavo slik z 
mojstrskimi rezultati. Naučili se boste os-
novnih in zahtevnejših popravkov ter na-
jpogostejše pasti pri uporabi. Tečaj traja 3 
dni, skupno 12 ur.

• SolidWorks za začetnike
Odlično orodje za konstruktorje, oblik-
ovalce in vse, ki želijo posodobiti pristop k 
proizvodnji in izdelavi izdelkov. Uporablja 
se v različnih panogah. Naučili se boste 
osnov delovanja in uporabe programa.

V skupini je največ šest slušateljev, vsak se izobražuje na svojem 
računalniku. Tečaji potekajo v popoldanskem ali dopoldanskem času, 
glede na želje tečajnikov.  Za zaključene skupine programe in termine 
prilagodimo.

Cena tečajev:
• 3-dnevni: 41,31€ za člane (redna cena 82,62€) + DDV
• 5-dnevni: 68,85€ za člane (redna cena 137,70€) + DDV
• 10-dnevni: 137,70€ za člane (redna cena 275,41€) + DDV

TEČAJI
VARSTVO PRI DELU
TEČAJ UPRAVLJALCA DVIGAL
TEČAJ VOZNIKA VILIČARJA
TEČAJ UPRAVLJALCA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

SEMINARJI
NADZIRANJE FINANC (Natalija Moškerc), 4.6.2019
AKTUALNO O DAVČNI ZAKONODAJI (Simona Štavs), 11.6.2019
NOVOSTI GDPR (Mirjam Drnovšek), 22.5.2019
MAKE-UP PARTY (Barbara Kravanja), 29.5.2019
USPEŠEN PREVZEM DRUŽINSKEGA PODJETJA (Uroš Kavs), 30.5.2019

Ime in priimek udeleženca:  _______________________________    Plačnik:  ________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________    Pošta:  __________________    E-pošta:  ____________________________
Status udeleženca:  Obrtnik s. p. - član OOZ LJ. Vič  Obrtnik d. o. o.  - član OOZ LJ. Vič
    zaposlen pri d. o. o. ali s. p.:  ________________________________________________________________

Davčni zavezanec:  DA  NE  Davčna številka: ________________________________________
Tel.:  ______________________ Faks:  ______________________ Datum:  ______________________ Podpis:  ______________

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: OZZ Ljubljana Vič, Tržaška 207, 1000 Ljubljana, ali po FAKSU: 01/257 20 90 ali info@ooz-ljvic.si

RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
PRVI KORAK IN E-POŠTA
IZDELAVA SPLETNIH STRANI
SOLIDWORKS ZA ZAČETNIKE

AUTOCAD - začetni
AUTOCAD - nadaljevalni
PHOTOSHOP

OBLIKOVANJE
WORD - začetni
EXCEL - začetni

Računalniški tečaji

Prijavnica
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OGLASI

Člane OOZ Ljubljana Vič, ki so zainteresirani za predstavitev v rubriki “Naši obrtniki” v reviji Naša pot VABIMO, da se oglasijo 
na naši zbornici.
Območna obrtna zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana, Tel.: 01/200-52-50, faks: 01/257-20-90
Obrtniki, člani naše območne obrtno podjetniške zbornice, ki imate poravnane članske obveznosti do zbornice, po sklepu Upravnega 
odbora OOZ Ljubljana Vič lahko brezplačno oglašujete v reviji Naša pot! Brezplačni oglas je lahko dolg največ 2 vrstici oglasnega 
stolpca. Vaše prispevke za brezplačni ali komercialni oglas sprejemamo na Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič, do 25. v mesecu, 
za Našo pot, ki izide v naslednjem mesecu. Oglasi z isto vsebino se bodo oglaševali dva meseca (v dveh zaporednih številkah). Infor-
macije o cenah komercialnih oglasov dobite po telefonu 01/200 52 50. Uredništvo

Nudimo pooblaščeno montažo in serviranje toplotnih črpalk 
ter klimatskih naprav proizvajalcev Mitshubishi in Daikin. Ser-
visiramo tudi druge naprave kot so klimati in hladilni agre-
gati, ne glede na znamko proizvajalca. SISTEM PLUS D.O.O., 
CESTA V MESTNI LOG 88, 1000 LJUBLJANA. Info: marjan.po-
grajc@sistemplus.eu, tel: 041 633 988

Iščemo novega lastnika za vodenje terapevtske dejavnosti 
Lj-Dravlje. Istočasno prodajamo (ali oddamo pp) poslovni 
prostor registriran  za zdravstveno dejavnost 114m2.
Kontakt: vida@vidastudio.si, 041 364 106

Ponujamo popravilo vseh vrst obutve in izdelavo ortopetske 
obutve po naročilu samoplačniško ali na naročilnico od zdra-
vnika. Hand MADE, Nova pot 18, Vnanje Gorice, tel. 041 755 112.

ZAVOD ČUDEŽ OKUSOV. Izvajamo obvezna letna izobraževan-
ja vaših zaposleni za potrebe HACCP sistema. Za vaš gostinski 
lokal naredimo nov Haccp program ali preverimo obstoječega, 
svetujemo pri odprtju novega gostinskega lokala. 041 749 115, 
zavodcudezokusov1@gmail.com, zavod-cudez-okusov.si

3D DESIGN MEDIA - REŠITVE ZA PRIHODNOST, AR&VR 
rešitve, VR trgovine, vizualizacije, 3D modeliranje, animaci-
ja in izdelava celostne grafi čne podobe do oblikovanja 
posameznih grafi čnih elementov ter video montaža. Kontakt: 
3ddesignmedia@gmail.com, 040 418 122 ali obiščite splet-
no stran vizualno-oblikovanje.si.

Struženje in rezkanje, izdelava posamičnih kosov ali večjih 
serij iz vseh vrst jekla, aluminija, medenine, bakra ali plastike 
nudimo na CNC, avtomatih, polavtomatih ali klasičnih strojih 
po ugodni ceni. KOVINSKI IZDELKI Roman Suhadolc s.p. , Do-
brova 21, 1356 DOBROVA, 041 648 948,  www.cnc-suhadolc.si

PREVAJALSKA PISARNA LINGARUS nudi kakovostne in strokovne 
prevajalske storitve (pisno prevajanje, lektoriranje besedil, sodni 
prevodi in sodno tolmačenje, konsekutivno in simultano tolmačen-
je, grafi čno oblikovanje prevodov, besedila za objavo). 20 let iz-
kušenj! Kontaktirajte nas: prevajanje@linguarus.si, 040 273 303.

RAČUNOVODSTVO BULC. Z našim znanjem, strokovnostjo in 
učinkovitostjo ter individualnim pristopom, pomagamo graditi 
vašo poslovno pot. PE Ljubljana: Jurčkova cesta 49, tel.: 041 605 
600 | NOVO! PE Kamnik: Ljubljanska cesta 4B, tel.: 041 605 345

ŠIVILJSTVO Mojca Lenaršič s.p., šiviljska popravila in ostale 
šiviljske storitve. Kontakt: 051 318 260, mojca.lenarsic@
gmail.com. Naslov, Mojca Lenaršič s.p., Nova pot 88, Vnanje 
Gorice, 1351 Brezovica.

“Čiščenje tapisona, preprog in sedežnih garnitur nudimo v 
vašem poslovnem prostoru. Imamo 37 letne delovne izkušn-
je. Storitev opravljamo s profesionalnimi stroji in švicarski-
mi čistili!” Kolovič Matjaž s.p. Ljubljana tel.: 01/2568-001, 
031/219-289, email: matjaz.kolovic@siol.net 

Mali oglasi naših članov

ŠTUDIJ ZA PODJETNE IN PODJETNIKE!

Vljudno vabljeni, da nam pridružite na 
MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana

 na Tržaški 207 v Ljubljani (stavba OOZ Ljubljana Vič).

Vpisi že potekajo, s študijem pa lahko pričnete takoj!
Več informacij na www.mlcljubljana.com!

Za vse člane OZS priznavamo partnerski popust do 10%.
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KRIŽANKA

Pravilna rešitev križanke bo izdala geslo na osenčenih kvadratkih

NAŠA POT

ZMANJ-
ŠANJE

UGLEDA
ZARADI
ČESA

POMLADNA
CVETICA

GORSKI
DNEVNI
METULJ

VILKO
OVSENIK MOSTIČEK

PREBIVAL-
CI ITAKE

FILIPINSKI
OTOK

MESTO V
ZAHODNI
ROMUNIJI

MANJŠA
STAVBA

PORO-
ČEVALEC

ALEŠ
KERSNIK

HRANA V
PASTI

NOVINARKA
CETINSKI M.

SL. UMET.
ZGODOV.

(VOJESLAV)

TRUŠČ

NRAV

ŽIVALSKI
POTOMCI,
MLADIČI

MILU
PODOBNA

SNOV

ANTIČNA
DRŽAVA V
MEZOPO-

TAMIJI

Avtor:
Vladimir

Milovanović,
NAJETO

PERO

SLIKAR
GASPARI

MESTO NA
PORTUGAL-

SKEM

POŽE-
LENJE VEK, DOBA

RDEČI
KRIŽ

STAR
GERMAN

ODTENEK,
RAZLIČICA

HUDOBNA
NAMERA

GNETILEC
TELES

ZDRAVILNA
RASTLINA

TROPSKI
KUŠČAR

DOBA
MEZOZOIKA

AFR. PTIČ
NELETALEC

KAMP ZA
AVTO-

MOBILE

OTOK V TU-
AMOTUJU

INJE

GR. ČRKA

ANG. DOL-
ŽINSKA
MERA

SLOVENSKI
ZDRAVNIK
(VINCENC)

GALIJ

ČASOVNI
TERMIN

BALETNIK
OTRIN

RIMSKI
BOG SMRTI

GOSPOD V
DALMACIJI

IGRALKA
KRAVANJA

AVSTRAL-
SKA PEVKA

PREBIVAL.
RADOVLJICE

KEMIJSKI
INŠTITUT

MORJE MED
IRSKO IN

BRITANIJO

FILOZOF
ZADNIKAR

ROČNO
ORODJE ZA
ZEMELJSKA

DELA

KRATKO
OGRINJALO

ARHEOL.
NAJDIŠČE

NAD
ŽIROVNICO

Koledar poročanja maj 2019
10.5.2019 Podjetniški zajtrk: vzpostavitev sistemov vodenja ISO 9001 v malih in srednjih podjetjih

Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2019

Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2019

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, 
za april 2019); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

14.5.2019 Tečaj: Varstvo pri delu

15.5.2019 Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, če so bile pogodbe sklenjene v aprilu 2019;

Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem 
nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v aprilu 2019

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajodejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno  zavarovanje 
(OPSVD), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019

17.5.2019 Podjetniški zajtrk: Skrivnosti učinkoviteba oglaševanja na Facebook in družbenih omrežjih

20.5.2019 Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za april 2019; rok za plačilo 
prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)

Obrazec DDV-O za april 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2019 (op. plačilo DDV je 31.5.)

Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 35,53 EUR, PIZ 35,05 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, 
za april 2019 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

23.5.2019 Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

24.5.2019 Podjetniški zajtrk: Predstavitev programa inovativnega okolja za podporo inovativnim podjetjem in podjetnikom

31.5.2019 Podjetniški zajtrk: Predstavitev aktivnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS za obrtnike in podjetnike

obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2019

obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2019

obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2019 izplačani samostojno

obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2019



Vse člane vljudno vabimo na srečanje obrtnikov in podjetnikov, 
ki bo

V NEDELJO, 2. JUNIJA 2019,
NA SETNICI

PROGRAM SREČANJA: 

• 8.45: Zbor udeležencev pred gostilno Pri Pratkarju v Pol-
hovem Gradcu, 

• 9.00: peš pohod udeležencev izpred gostilne na Grmado, 
• 12.00: maša v cerkvici Sv. Uršule na Setnici pod Polhogra-

jsko Grmado, 
• 13.30: osrednji dogodek in druženje obrtnikov in podjet-

nikov na turistični kmetiji Pri Mihačku, 
• 14.00: zabava in družabne igre: vlečenje vrvi in tekmovan-

je v zabijanju žebljev. 

Udeleženci srečanja prejmejo pohodniško majico in mali-
co. Na stojnicah bo udeležencem na voljo bogata ponudba 
izdelkov.

Vse člane vljudno vabimo, da si s sponzorskim prispevkom 
zagotovite svoj logotip na pohodniški majici.

Vabimo vas, da sponzorska sredstva nakažete na transakcijski 
račun OOZ Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, Ljubljana odprt 
pri Addiko Bank d.d., št. SI56 3300 0000 2173 373, referenca 
SI00 in sedemmestna matična številka sponzorja, s pripisom 
Setnica 2019. 

Vsi sponzorji, ki boste prispevali najmanj 61 EVR (skupaj z 
DDV), boste po želji z napisom imena sponzorja objavljeni na 
pohodniški majici in boste po pošti prejeli promocijsko ma-
jico. Svojo pripravljenost za sponzorstvo nam sporočite na:
tel. 010 200 52 50 ali e-pošto: peter.grabner@ooz-ljvic.si. 

Vljudno vabljeni!

24. SREČANJE OBRTNIKOV IN
PODJETNIKOV NA SETNICI


