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Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si  
 dejan.sraml@ozs.si

tel.: (01) 750 90 80 
mobi: (051) 651 538

Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
 sre 14.00 – 16.00 

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretar: Dejan Šraml

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 
 Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: 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
Fotografija na naslovnici: Del udeležencev posveta OZS z OOZ Notranjske in 

Primorske na Vrhniki v začetku marca 2015  
Foto: A. Cankar

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.

JK Group, pravno  
in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00 
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,  
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust. predsednik Bogdan Oblak sekretar Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20 
tel.: (05) 720 18 70

Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00  
 premor 10.30 – 11.00

Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

Davčno svetovanje 
FINIA CONSULT d.o.o. 
ga. Karmen Vovk

e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30

Uradne ure: sreda 12.00 – 13.00 predsednik Janez Marinčič sekretarka Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si

tel.: (01) 755 77 40 
mobi: (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
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Davčne blagajne niso rešitev
Davčne blagajne, ki jih namerava vlada uvesti 1. januarja 2016, niso prava re-
šitev za zmanjšanje sive ekonomije in dela na črno, menijo obrtniki in mali 
podjetniki. Prakse tujih države kažejo, da davčne blagajne ne prinesejo pravih 
učinkov, ampak pomenijo zgolj dodatno obremenitev gospodarstva. Predstav-
niki OZS so na novinarski konferenci namesto uvedbe davčnih blagajn predla-
gali znižanje davčnih stopenj, uvedbo davčnih spodbud v obliki olajšave »vsak 
račun šteje« in dvig davčne morale.

Več na str. 13.

Obrazec M-4
Vsi, ki zaposlujete delavce morate do 30. aprila na Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije posredovati obrazec M-4 (podatki o plačah 
oz. osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih za 
leto 2014) v elektronski obliki. Za elektronsko oddajo obrazca mora dajalec 
podatkov imeti kvalificirano digitalno potrdilo, ki se uporablja pri elektronskem 
izmenjavanju podatkov za identifikacijo dajalca podatkov. Navodila si lahko 
preberete na spletni strani http://www.zpiz.si/src/m4navodila/. Aplikacija 
preko katere se posredujejo podatki na obrazcu M-4 je dostopna preko in-
ternetne strani Zavoda www.zpiz.si oziroma neposredno na spletnem naslovu  
https://m4.zpiz.si/m4. 

Naložbe v učinkovito rabo energije
SID banka bo financirala naložbe malih in srednje velikih podjetij v 
učinkovito rabo energije
SID banka je objavila program »Financiranje naložb malih in srednje velikih 
podjetij v učinkovito rabo energije«, ki ga v sodelovanju z Evropsko komisijo 
in Evropsko investicijsko banko izvaja neposredno in je namenjen podjetjem. 
Program vsebuje kombinacijo dolgoročnega kredita in nepovratnih sredstev v 
višini do 12% sredstev kredita. Investicije, ki jih je v okviru programa mogoče 
podpreti, so investicije v izboljšanje energetske učinkovitosti malih in srednje 
velikih podjetij, kot so npr. investicije v energetsko obnovo industrijskih stavb, 
investicije v zamenjavo obstoječih strojev za energetsko bolj učinkovite ipd., pri 
čemer pa mora biti dosežen ustrezen količnik prihranka energije. 
Vlogo za financiranje zainteresirane družbe posredujejo SID banki v fizični 
in elektronski obliki, projekti pa morajo biti zaključeni do 30. 6. 2015. Več in-
formacij o programu financiranja najdete na spletni strani: http://www.sid.si/
financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije. 
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Beseda bodi med nami
Kar nekako spolzel je mimo nas leto-
šnji postni čas. Čas, ko za seboj pusti-
mo pustne norčije, snamemo maske 
in se poglobimo vase, da bi premislili, 
kaj lahko dobrega (drugim) storimo 
in kaj naj pri sebi spremenimo, da 
bomo »okolju prijaznejši«. A za to 
je treba kaj spremeniti. Pri sebi, ne 
pri drugih. Svoja ravnanja, odnos do 
drugih ljudi, s katerimi si križamo 
poti ali hodimo z njim vštric naj bi 
uskladili z ravnanji drugih, da bi oboji 
lažje shajali. Nam to uspeva?
Enim uspe več in bolje, drugim pač 
manj. Samo želeti ni dovolj. Treba je 
narediti. No, kaže, da zbornica dela. 
Prave korake, v pravo smer. Ima kaj 
pokazati, tako osrednja OZS kot 
imajo pokazati območne zbornice. 
Čutiti je kar nekaj zagonske ihte. Naj 
ne usahne prekmalu. Naj bo rodovi-
tna in naj bodo sadovi dela v prijetno 
jed. Povsod in vselej sicer ne bo pra-
znična. Če pa bo vsaj za vsakdanjik 
dobra, bo tudi prav.
Nas pa oblast pita s težko prebavlji-
vo hrano. Razvrednotenju družine se 
je v dobro otrok zato v nekaj dneh 
odpovedalo dovolj državljanov, da bi 
lahko sprožili ponovno presojo veči-
no ponižujočega zakona o zakonski 
zvezi. Ne po črki zakona, pač pa po 
svoji vsebini. Ne glede na pokopane-
ga Pusta pa se rajanje kar nadaljuje. 
Pričakovati je še drugačen direndaj 
okrog tega. Enkrat pa maske padejo. 
Pride pepelni dan. Tako je na svetu.
Na območnih zbornicah je kar ži-
vahno. Utirajo si nove poti k služe-
nju članstvu, četudi poti niso vselej 
ravne in ne vodijo samo navzgor. S 
hriba je treba tudi v dolino, da pri-
deš naprej. Pa še zalet dobiš, da lažje 
zagrizeš v naslednjo strmino. Tudi 
visoki cilji so dosegljivi, potrebni pa 
so želja, volja, smelost in iskrenost 
prizadevanj. Iskrenost, ki lahko pre-
stane preizkus tako z naklonjene kot 
nenaklonjene strani. Trezna bese-
da obvelja, všečno govorjenje pa je 
kratke sape. A besedo je treba izreči. 
Beseda bodi med nami.

Janez Gostiša

Vsem bralcem želimo  
vesele velikonočne praznike
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Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

Občina sprejela ponujeno roko 
Občina Logatec podpira predlog UO OOZ Logatec 
za ustanovitev gospodarskega sveta. V prihodnjih te-
dnih bodo stekli pogovori o pravno formalnem vidi-
ku ustanovitve in delovanju, vsebinah dela in nalogah 
ter sestavi gospodarskega sveta logaške občine. Ta 
bo posvetovalno telo župana, sestavljali pa ga bodo 
predstavniki podjetništva, gospodarstva in negospo-
darstva.
Upravni odbor OOZ Logatec je konec leta 2014 sklenil 
županu Občine Logatec predlagati ustanovitev gospodar-
skega sveta. Občinska uprava se je na našo pobudo od-
zvala pozitivno. Tako sta se 18. marca 2015 sestali vodstvi 
obeh ustanov ter okvirno dogovorili vsebino in aktivnosti 
za ustanovitev in uspešno delovanje gospodarskega sveta.
Gospodarski svet je kot posvetovalno telo župana zgleden 
primer dobre prakse v številnih slovenskih občinah. Ta bi 
tudi v Občini Logatec aktivno sodeloval na več področjih: 
spremljal in obravnaval stanje v gospodarstvu ter občini 
predlagal ukrepe za razvoj gospodarstva, podjetništva in 
obrti; predlagal spodbude za ustvarjanje novih delovnih 
mest in ustreznih pogojev dela; aktivno predlagal rešitve 
za prostorske in infrastrukturne možnosti za razvoj (ma-
lega) gospodarstva; pomenil bi stično točko ter most med 
gospodarskimi subjekti in lokalnimi upravnimi subjekti, 
dajal bi pobude za uspešno delo gospodarskih javnih služb 
ter bdel nad potencialnimi konkretnimi projekti za sode-
lovanje, tudi v obliki javno-zasebnega partnerstva; dajal bi 
mnenja k strategijam razvoja občine (malega) gospodar-
stva in obravnaval vse predloge aktov in drugih odločitev 
iz pristojnosti občine na tem področju; sodeloval bi pri 
oblikovanju politike regionalnega razvojnega programa in 
opravljal druge naloge, ki se nanašajo na področje gospo-
darstva, podjetništva, drobnega gospodarstva in posredno 
tudi turizma.
Redna medsebojna izmenjava informacij o načrtih, izzi-
vih in priložnostih občinske razvojne politike bo lahko 
pomembno prispevala k pospešenemu razvoju (malega) 
gospodarstva ter z gospodarsko rastjo in novimi delovni-
mi mesti pripomogla h kakovostnejšemu življenju in večji 
blaginji občank in občanov Logatca. Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Logatec se bo kot pomemben dele-
žnik v lokalnem okolju prek gospodarskega sveta še doda-
tno aktivirala. Kot predstavnik malega gospodarstva se bo 
tudi v okviru odbora zavzemala za prijaznejše poslovno 
okolje za delovanje mikro, malih in srednjih podjetij ter 
obrtnikov v logaški občini. Z namenom sinergijskih učin-
kov bo odbor povezoval uspešne podjetnike in gospodar-
stvenike, posameznike, bodisi člane in nečlane zbornice, 
ki s svojimi poslovnimi in dolgoletnimi izkušnjami ter do-
sežki lahko pripomorejo h gospodarskem razvoju Občine 
Logatec.

Oddaja pisarne v najem
Na Tržaški 11 v Logatcu oddamo v najem klimati-
zirano pisarno, v velikosti 16 m2 (pisarna se nahaja 
v prvem nadstropju). Po dogovoru pa tudi možnost 
ugodnega najema predavalnice v pritličju. Za dodatne 
informacije in ogled pokličite na 051 651 538.

Delavnica:  
Obdelava fotografij  
z Adobe Photoshop
OOZ LOGATEC  
7. in 9. april 2015 | 17.30–20.00

Ste želeli kdaj oblikovati fotografije ali pa 
jih vsaj samo osvetliti in dodati barve, bese-
dilo? Zdaj boste to znali sami!
Delavnica je namenjena začetnikom, 
ki ne poznajo delovnega okolja Ado-
be Photoshop, vendar želijo skozi praktično delo priti do 
hitrih in profesionalnih rešitev pri obdelavi fotografij.
1. dan | torek, 7. april 2015, ob 17.30: 
• digitalne fotografije v računalniku 
• spoznavanje s programom (namen programa, uporab-

niški vmesnik)
• osnove dela s fotografijo (formati, resolucija, kakovost 

fotografije, manjšanje
• in povečevanje, izrezovanje)
• spoznavanje orodij za obdelavo fotografij
• spoznavanje slikovnih efektov
• shranjevanje za različno uporabo in namen (tisk, splet)
2. dan | četrtek, 9. april 2015, ob 17.30:
• delo s plastmi (layerji) in njihove funkcije
• retuširanje in korekcija fotografije
• brisanje in menjava ozadja, osnove fotomontaže
• vstavljanje in oblikovanje besedila
• osnove vektorske grafike
Udeleženci boste prejeli povezavo do prostodostopne 
spletne verzije programa Adobe Photoshop. S seboj 
prinesete le svoj prenosni računalnik ter veliko krea-
tivnih idej in dobre volje. Obvezna je predhodna pri-
java, dodatne informacije ob prijavi na spletni strani 
ooz-logatec.si oziroma pri sekretarju.
Kotizacija: (1) člani OOZ Logatec in pri njih zaposleni 
ter družinski člani eno brezplačno prosto mesto; (2) zuna-
nji – znižana kotizacija iz 169,90 – zdaj samo 69,90 evrov; 
(3) dodatni udeleženci s strani članov OOZ Logatec in 
člani drugih OZS 29,90 evrov; (4) Študenti, dijaki in brez-
poselni 39,90 evrov.
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Pripravlja Dejan Šraml
Usposabljanje voznikov  
– »zamudnikov«
Kot smo že obvestili, bo v soboto, 11. aprila 2015, s pri-
četkom ob 7. uri na OOZ Logatec, Tržaška cesta 11, re-
dno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov oziro-
ma blaga v cestnem prometu po predpisanem programu 
še za minulo leto, torej za leto 2014. Informacije so 
objavljene na spletni strani OOZ Logatec http://goo.
gl/oPNF6t, kjer najdete tudi prijavnico. Usposabljanje 
bo izvedeno ob prijavi vsaj 30 kandidatov.

Popravek
V prejšnji številki smo v članku »Spet državno tekmova-
nje v VSL« napačno zapisali, da je na državnem tekmo-
vanju v veleslalomu 2. mesto zasedel Ožbej Jereb. Sre-
brno medaljo je dosegel njegov brat, Rožle Jereb. Avtor 
prispevka se opravičuje za neljubo napako. 

Strokovno srečanje  
gradbincev  
v Logatcu
OOZ LOGATEC | 15. april 2015 | 17.00–20.30
OOZ Logatec v sodelovanju z OZS organizira letno 
strokovno srečanje članov sekcije gradbincev. Sode-
lovali bodo predstavniki OZS in drugi strokovnjaki s po-
dročja gradbene stroke. Na srečanje ste vljudno vabljeni 
tudi člani drugih (sorodnih) sekcij, ki vas vsebina zanima. 
Tovrstna letna srečanja bodo v prihodnje postala stalnica 
OOZ Logatec.
Program strokovnega srečanja:
17.00–18.00 Razmerja na področju odgovornosti 
med udeleženci pri graditvi objektov (zunanji stro-
kovnjak)
18.00–18.45 Novosti v stroki, aktualna zakonodaja in 
razpisi (Janko Rozman, sekretar sekcij gradbincev, kle-
parjev krovcev, inštalaterjev-energetikov pri OZS)
18.45–18.50 Odmor
18.50–19.40 Čezmejno opravljanje storitev (Zdenka 
Bedekovič, strokovna svetovalka na OZS – specialistka 
za plače, knjigovodstvo in poslovanje v tujini)
19.40–20.15 Gradbena in uporabna dovoljenja (He-
lena Mihevc, vodja oddelka za okolje in prostor, kmetij-
stvo in gospodarstvo na UE Logatec)
Verjamemo, da je vsebina srečanja koristna in aktual-
na za vas, zato vabljeni, da se dogodka udeležite. Ko-
tizacije za člane OZS ni. Zunanji udeleženci (nečlani 
OZS) pa plačajo 69,90 evrov. Podrobnejši program 
dogodka je objavljen na spletni strani ooz-logatec.si.
Obvezna je predhodna prijava: dejan.sraml@ozs.si,  
051 651 538, 01 750 90 80

Bonitetne informacije 
Novo na OOZ Logatec 
Od zdaj naprej lahko člani na OOZ Logatec brezplač-
no pridobite bonitetne informacije o vaših poslovnih 
partnerjih, obstoječih in predvsem potencialnih stran-
kah. Zato izkoristite dostop do poslovnih informacij in 
s tem povečajte posel, zmanjšajte tveganje in sprejemajte 
prave odločitve s pomočjo ažurnih informacij.
S temi informacijami lahko pridobite celovito oceno tve-
ganja na trgu in posameznih subjektov. Informacije so 
prijazne uporabniku in ažurne:
• Kakšna je plačilna disciplina podjetja 
• Koliko tožb ima podjetje 
• Kakšen je status transakcijskih računov 
• Kdo vodi podjetje 
• Kakšna je verjetnost neuspeha prihodnje leto 
• Kdaj in kako pravočasno zavarovati terjatve
• Kako stabilno je podjetje (bilance)
• Davčni neplačniki in nepredlagatelje REK  

(povezava s FURS/DURS)
• Kakšna je bonitetna ocena podjetja 
• Kakšne spremembe se dogajajo pri vaših poslovnih 

partnerjih 
Za analize in bonitetne informacije pišite na e-naslov  
sekretarja: dejan.sraml@ozs.si

LESENA IGRALA
ZA DOMAČO IN 

JAVNO UPORABO
Levček d.o.o.
IOC Zapolje III, št. 4
1370 Logatec (Slovenija)

http://www.lesena-igrala.si/
Tel.: 00386 41 243 565
Email: info@lesena-igrala.si

Bonitetne informacije 
Novo na OOZ Logatec 
Od zdaj naprej lahko člani na OOZ Logatec brezplač-
no pridobite bonitetne informacije o vaših poslovnih 
partnerjih, obstoječih in predvsem potencialnih stran-
kah. Zato izkoristite dostop do poslovnih informacij in 
s tem povečajte posel, zmanjšajte tveganje in sprejemajte 
prave odločitve s pomočjo ažurnih informacij.
S temi informacijami lahko pridobite celovito oceno tve-
ganja na trgu in posameznih subjektov. Informacije so 
prijazne uporabniku in ažurne:
• Kakšna je plačilna disciplina podjetja 
• Koliko tožb ima podjetje 
• Kakšen je status transakcijskih računov 
• Kdo vodi podjetje 
• Kakšna je verjetnost neuspeha prihodnje leto 
• Kdaj in kako pravočasno zavarovati terjatve
• Kako stabilno je podjetje (bilance)
• Davčni neplačniki in nepredlagatelje REK  

(povezava s FURS/DURS)
• Kakšna je bonitetna ocena podjetja 
• Kakšne spremembe se dogajajo pri vaših poslovnih 

partnerjih 
Za analize in bonitetne informacije pišite na e-naslov  
sekretarja: dejan.sraml@ozs.si
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Redno usposabljanje  
voznikov 2015 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna organi-
zira redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov 
in blaga v cestnem prometu po programu za leto 2015, 
v soboto, 16. maja 2015 ob 8. uri v sejni dvorani Šol-
skega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.

PROGRAM USPOSABLJANJA:
Varna vožnja in varnostni sistemi
• poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih 

mehanizmov, da se lahko nadzoruje vozilo, zmanjša 
obraba in preprečijo motnje v delovanju

• ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesre-
čah pri delu – nevarnosti v prometu

• vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti
• udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne 

in finančne posledice
• zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (oce-

na stanja, preprečevanje zapletov po nesreči)
• klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč
• ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/

avtobusa, zagotavljanje varnosti potnikov
• ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč
• poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v 

vozilu
• dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje
• ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo
• preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremlja-

nje prometa
• varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in 

v vozilu

• pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in 
posledice napačnega ravnanja

Pravila cestnega prometa 
• pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem 

prometu) s poudarkom na:
 1. pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki...)
 2. uporaba mobilnega telefona in drugih naprav
 3. princip zadrge
 4. šibkejši udeleženci v prometu
 5. prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju  

 tovornih vozil na avtocesti)
 6. pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih,  

 uporaba smernikov...
• mase in dimenzije vozil
• zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na 

novostih na tem področju).

Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur

Cena usposabljanja:
- za člane OOZ Postojna s poravnano članarino (za eno 

osebo) je udeležba brezplačna, stroške krije zbornica;
- zaposleni pri članih OOZ Postojna plačajo kotizacijo v 

višini 15,00 € (z DDV);
- vsi ostali udeleženci plačajo 40,00 € (z DDV). 

Nakazila na TRR OOZ Postojna št.: 10100-0029110568 
do 13. 5. 2015, namen plačila: usposabljanje voznikov, 
sklic na: 00 1605.

Prijava na usposabljanje je obvezna in sicer do vključ-
no 8. 5. 2015 (število prijav je omejeno). Prijavnico dobite 
na OOZ Postojna. 
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Pripravlja Irena Dolgan
Vezana knjiga računov
Vezano knjigo računov lahko kupite na zbornici. Za 
člane zbornice je cena 4,00 € z DDV, za nečlane pa 
5,49 € z DDV.

Oddih v Termah Olimia
OOZ Lj. Bežigrad ima v termah Olimia v Podčetrtku 
proste termine v Aparthotelu Rosa, in sicer: 
od 4. do 11. aprila, ter od od 11. do 18. aprila.
Apartma se oddaja od sobote do sobote in je namenjen 
bivanju štirih oseb. Cena apartmaja je 262,80 eur, v ceno 
so vključene štiri tedenske karte za kopanje v bazenih. 
Če je kdo zainteresiran za letovanje v teh terminih, naj 
pokliče na 01/5349-368 ali piše na magdalena.kravos@
ozs.si.

Obdelava fotografij  
z Adobe Photoshop
OOZ Logatec organizira dvodnevno delavnico za ob-
delavo fotografij z Adobe Photoshop. Delavnica je na-
menjena začetnikom, ki ne poznajo delovnega okolja 
Adobe Photoshop, vendar želijo skozi praktično delo 
priti do hitrih in profesionalnih rešitev pri obdelavi fo-
tografij.
Delavnica bo potekala na OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 
Logatec, v torek, 7. aprila 2015, ob 17.30 in v četrtek, 
9. aprila 2015 ob 17.30. Obvezne so predhodne prijave 
pri sekretarju OOZ Logatec na tel. 01/ 750 90 80. 
Več si lahko preberete na str. 4 (OOZ Logatec).

Strokovno srečanje  
gradbincev
OOZ Logatec v sodelovanju z OZS organizira stro-
kovno srečanje članov sekcije gradbincev, ki bo  
v sredo, 15. aprila 2015 ob 17.00.
Kotizacije za člane zbornice ni. Obvezne so pred-
hodne prijave pri sekretarju OOZ Logatec na tel.  
01/ 750 90 80. 
Več si lahko preberete na str. 5 (OOZ Logatec)

Odsotnost sekretarke
Člane obveščamo, da bo sekretarka odsotna od 7. 4. do 
20. 4. 2015. V tem času bo za informacije zbornična 
pisarna odprta ob ponedeljkih, sredah in petkih od 
8. do 14. ure.
Za nasvete in informacije se lahko obrnete na svetoval-
ce OZS v Ljubljani.

Prevoznikom olajšave  
za nakup avtobusov
Obvestilo OZS medijem
Ljubljana, 26. marec 2015 – Sekcija za promet pri Obrtno-
-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je zadovoljna, da je 
Državni zbor včeraj potrdil spremembi zakonov o davku 
od dohodkov pravnih oseb in o dohodnini, ki avtobusnim 
prevoznikom priznavata 40-odstotne davčne olajšave pri 
nakupu novih, okolju prijaznejših avtobusov. Olajšave 
bodo veljale za nakup avtobusov z motorjem EURO VI, 
in sicer za nakupe od 1. januarja 2014 dalje.
Avtobusni prevoznik Peter Mirt in član Upravnega odbo-
ra Sekcije za promet pri OZS ob tem pojasnjuje: »Počutili 
smo se odrezane, ker avtobusni prevozniki nismo imeli 
olajšav, medtem ko so jih prevozniki tovornih vozil imeli. 
Po večletnem boju z mlini na veter smo končno zakonsko 
uredili to področje, tako da smo sedaj izenačeni. Država s 
tem spodbuja našo konkurenčnost, saj veliko vozimo na 
evropskem trgu, ki pa od slovenskih prevoznikov zahte-
va najsodobnejša ekološka vozila«. Mirt še poudarja, da 
bi bilo smiselno imeti olajšave tudi za vozila standarda 
EURO V, ki so jih prevozniki kupili v letu 2014 in ki so 
tudi okolju prijazna vozila. Za to so si prevozniki prav 
tako prizadevali, vendar pa niso bili uslišani.
S sprejetjem zakonov se uveljavlja cilj spodbujanja naku-
pa novih avtobusov, in s tem posodobitev voznega parka 
javnega potniškega prometa ter zmanjšanje negativnih 
vplivov na okolje. S spremembo zakonov se med dru-
gim izenačuje zavezance, ki opravljajo prevoz potnikov, 
in zavezance, ki opravljajo prevoz tovora, saj se z uvedbo 
olajšav za avtobuse z motorjem standarda EURO VI iz-
enačijo pogoji za uveljavljanje davčnih olajšav pri nakupu 
tovornih motornih vozil in avtobusov. 
Pomembno vlogo pri sprejetju zakonov je odigrala stran-
ka SD, ki je prepoznala problem prevoznikov in se aktivno 
vključila v iskanje rešitev.

Prispevki od študentskega dela
Pojasnilo
V marčevski številki glasila je bil za zadnji strani objavljen 
članek z naslovom Prispevki od študentskega dela. Članek 
je bil namenjen informiranju delodajalcev, ki potrebuje-
jo začasno in občasno delo dijakov in študentov o davčni 
obremenitvi, ki jo zahteva nova ureditev od 1. 2. 2015 dalje.
Obveščamo vas, da celotna administracija v zvezi s štu-
dentskim delom poteka preko organizacij, ki posredujejo 
začasna in občasna dela dijakom in študentom (največkrat 
Študentski servis). Delodajalcem ni treba oddajati nobe-
nih novih evidenc, poročil ali obračunov. To opravi ŠS.



april 20158

Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Tradicija in kakovost
Skoraj bo pol stoletja, kar na Vrhniki posluje Zidarstvo Jereb. Po 
očetu Antonu dejavnost nadaljuje Matjaž. Z njim se je pogovarjal 
urednik.
Naziv vaše firme govo-
ri o dejavnosti, za ka-
tero velja, da je v krizi. 
Kako na to gledate vi?
Tisti, ki delamo korek-
tno in pošteno, delamo 
skoraj kot smo prej. Kri-
za se pozna, razlika se 
čuti. Več je konkurence, 
stranke so zahtevnejše, 
previdnejši je treba biti 
pri prevzemanju naročil.

Kakšne vrste del izvajate?
Izvajamo vse v sklopu gradbeništva: novogradnje, adapta-
cije, fasade, s podizvajalci pa nudimo kompletno izvedbo 
del (instalacije in obrtniška dela). Naši investitorji so fi-
zične osebe in obrtniki-podjetniki, katerim smo zgradili 
že več lepih poslovnih objektov. Največ investitorjev je 
takšnih, ki jih že poznamo in si lahko zaupamo. Zaupanje 
je danes izjemno pomembno. Nekaj dela opravimo tudi 
za javne ustanove. 
Na javne razpise bi se javljali še več, če bi bile cene in po-
goji sprejemljivejši tudi za nas, manjše izvajalce. 

Menite, da se bodo možnosti na področju javnih na-
ročil izboljšale?
Položaj se bo spremenil na bolje, če se bo ustrezno spre-
menila zakonodaja in tudi manjšim gradbincem omogočila 
enakopravno sodelovati pri večjih projektih. Najprej pa se 
morajo večje investicije sploh odpreti. Če jih ne bo, tudi 
izboljšanja gospodarskega položaja na tem področju ne bo.

Začela sva kar pri dejavnosti. Tudi zaposlujete?
Gradbeništvo Jereb zaposluje deset delavcev. Nekateri so 
pri nas zaposleni že od začetka, drugi so mlajši po letih in 
stažu. 

Poslujete od osamosvojitve 
naše države. Z dejavnostjo 
pa je začel že vaš oče.
S. p., takrat še obrtno dejav-
nost, sem odprl 1991. Oče jo 
je pred tem opravljal dve de-
setletji, tako da se firma bliža 
polstoletnici obstoja in delovanja brez prekinitve. V tem 
pogledu je najstarejša gradbena firma na Vrhniki.

Če še ostaneva pri vaši firmi. Na steni je priznanje z 
dvema velikima črkama A. Kaj predstavlja?
To je lanska ocena, ki jo je izdala bonitetna hiša Bisnode 

in potrjuje visoko stopnjo zanesljivosti po kriterijih hiše. 
Moram reči, da je nekaj strank dejalo, da so se odločile 
delo zaupati nam prav zaradi te ocene in, seveda, tudi kva-
litete in tradicije.

V tem mandatu ste postali podpredsednik OOZ Vrh-
nika. Že dlje delujete v njenih organih? 
Oče je bil med ustanovnimi člani, tistimi, ki so zgradi-
li dom obrtnikov. Sam sem leta 1998 v organe zbornice 
zašel še zelo mlad in bil kar nekaj časa najmlajši član or-
ganov. Bil sem poslanec v skupščini, pa član upravnega 
in nadzornega odbora. Sodeloval sem tudi pri upravljanju 
vrhniškega sklada za izobraževanje delavcev. Sem pa tudi 
poslanec v skupščini sekcije gradbincev pri OZS. Na Vrh-
nike sekcije nimamo, ker željá po njej ni, ali pa je premalo 
močna.

Kaj obrtnike in podjetnike veže, kje in kako udejanja-
jo svoje želje zdaj, ko je članstvo prostovoljno?
Naši predniki so držali skupaj, kot se reče. Zgradili so svoj 
dom in se srečevali v njem. Tega srečevanja je vse manj, 
želja po povezovanju nekako pojema. Najbrž ni dovolj 
hudo, da bi ljudje začutili potrebo po povezovanju. A ven-
dar: nekje moraš biti povezan, nekomu moraš pripadati, 
nekje moraš čutiti zaslombo in oporo. 
V zadnjih letih pa je vse očitnejše vprašanje: kaj mi zbor-
nica nudi. Vse: daj – dam. Zato naša zbornica išče poti, 
kako bi zadovoljila članstvo. Največkrat se vrtimo okrog 
vprašanja oz. zagotovil, da člani lahko že z izrabo ugodno-
sti, ki jih prinaša članstvo lahko pridobijo več, kot plačajo 
članarine. Ampak, zbornica ima širše poslanstvo, še dru-
gačen pomen in namen: sodelovati pri oblikovanju ustre-
znega poslovnega okolja. To pomeni pogajati se z organi 
in telesi, ki o tem odločajo: z vlado, ministrstvi in vplivati 
na sprejemanje zakonodaje, ki bi bila podjetništvu kolikor 
mogoče prijazna. Tega pa ni mogoče ovrednotiti z višino 
članarine, niti ne meriti z evri. 

Kako v teh razmerah dela vaša zbornica?
Če bi nas ne bilo nekaj, ki se srečujemo tudi sicer in bi 
si v organih ne prizadevali za trdnost zbornice, bi bilo 
njeno delo manj uspešno ali pa bi se celo omejilo zgolj 
na formalnosti. Organiziramo izobraževalne tečaje, semi-
narje, tudi družabnosti in izlete. Člani lahko uveljavljajo 
popuste, ki jih nudijo v sistem kartice Mozaik podjetnih 
vključeni ponudniki. Zbornica upravlja tudi s skladom za 
izobraževanje zaposlenih, ki na Vrhniki še deluje.
Iz zbornice so po uvedbi prostovoljnega članstva odšli ti-
sti, ki v resnici niso bili člani in niso čutili pripadnosti.
Vaše sporočilo članom?
Bodimo človeški, družimo se, bodimo kolegi, da bomo še 
naprej imeli svojo zbornico, ki jo rabimo. In da bo ta lahko 
služila vsem svojim članom.

G. Jereb, hvala za pogovor.

Matjaž Jereb Foto: J. G.
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Varstvo pri delu – 17. april 2015
Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo 
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega 
varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 17. 
aprila, z začetkom ob 7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zapo-
slene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €. 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v 
Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate mo-
žnost, da z vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, 
te dobite (za namen VPD in VPP) povrnjene v celoti. 
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si 

Prva pomoč – 21. in 22. april 2015
Letos še nismo uspeli organizirati tečaja in izpita iz prve 
pomoči, ker je bilo med člani za to premalo zanimanja. 
Vendar, mi še poskušamo! Z izvajalcem smo se dogovorili 
za nov termin v aprilu. Tečaj oz. usposabljanje in preizkus 
znanja bosta potekala dva dni (torek in sreda) v popoldan-
skem času in sicer od 16. – 19. ure. Cena usposabljanja in 
tečaja je 87,50 €. Za člane zbornice s plačano članarino, oz. 
pri vas zaposlene delavce, ki jih boste napotili na usposa-
bljanje, smo se z izvajalcem (Rdeči križ) dogovorili za 10% 
popust na redno ceno, zato znaša cena tečaja 78,75 €. 
Po uspešno opravljenem preizkusu udeleženec prejme 
potrdilo - kartico, ki dokazuje usposobljenost za nude-
nje prve pomoči. Kartico pošljemo po pošti na naslov 
podjetja, ki je osebo poslalo na usposabljanje. 
Prijave po telefonu 01 755 77 40, 051 619 215 ali  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si  Pokličite.
Tiste, ki ste se že informativno prijavili, štejemo kot 
udeležence.

Vabilo na izobraževanje
ZA VOZNIKE – koda 95, usposabljanje še za leto 
2014, na OOZ Logatec, 11. aprila ob 7. uri. Cena za čla-
ne 34,20 €, za zunanje pa 44,20 €. Več na strani 5 (OOZ 
Logatec).
OBDELAVA FOTOGRAFIJ – FOTOSHOP, dvo-
dnevna delavnica na OOZ Logatec, 7. in 9. aprila od 
17.30 – 20.00. Izkoristite ugodno ceno delavnice in se 
naučite se izdelati popolne fotografije. Več na strani 4 
(OOZ Logatec)
SREČANJE GRADBINCEV – vabljeni na sreča-
nje članov sekcije gradbincev in sorodnih dejavnosti. 
Obravnavane teme bodo zanimive, zato ne odlašajte 
s prijavo. Srečanje bo v sredo, 15. aprila od 17.00 do 
20.30. Več na strani 5 (OOZ Logatec)

Pripravlja Adela Cankar
Viličaristi – še vedno samo prijave
Takoj, ko bo zbranih dovolj prijav, bomo na zbornici 
izvedli teoretični tečaj za viličariste, praktični del pa 
po dogovoru pri vas v delavnici oz. na terenu. 
Cena izobraževanja za člane s plačano članarino je 110 €, 
za zunanje udeležence pa 140 € (DDV ni vračunan).  
V kolikor se praktični del ne bo izvajal pri katerem od 
naših članov, bo nekaj stroškov še za to usposabljanje.

Prodaja prek spleta in e-pošte
Vabimo vas na delavnico o učinkoviti prodaji s pomočjo 
e-pošte in prek spleta. Kako se pravilno lotiti marketin-
ga z e-pošto in drugimi spletnimi orodji vam bodo na 
približno enournem seminarju predstavili strokovnjaki 
vrhniškega podjetja MA marketing, ki imajo večletne 
izkušnje in obsežne reference.
Vsebina delavnice: Internet: past ali priložnost?; Zakaj 
komunicirati tudi na spletu?; Kako to početi učinkovi-
to?; Katera orodja in znanja potrebujete?.
Delavnica je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati ali 
razširiti svoje poslovanje, temeljila pa bo na konkretnih 
izzivih udeležencev. Udeležba je brezplačna, obvezne 
pa so prijave po telefonu 051 619 215 ali e-pošti adela.
cankar@ozs.si. Delavnica bo v prostorih Doma obr-
tnikov (Tržaška cesta 8a, Vrhnika) predvidoma v apri-
lu oz., ko bo prijavljenih najmanj 10 udeležencev. 
Prijavljeni bodo o točnem terminu naknadno obveščeni.

Vljudno vabljeni!

Bonitete
Imate novega poslovnega partnerja, pa ne veste ali bi šli 
z njim v posel ali ne? Bonitetna ocena je eden od pripo-
močkov, ki omogoča lažjo odločitev za novo poslovno 
sodelovanje. Na zbornici vam lahko ponudimo podat-
ke za posamezna podjetja v Sloveniji o njihovi plačilni 
disciplini, morebitnih blokadah poslovnih računov, bi-
lancah poslovanja zadnjega in preteklih let, morebitnih 
tožbah, bonitetni oceni… Pokličite, če potrebujete te 
podatke, da vam pomagamo pri vaši odločitvi.

SMUČARSKI DAN – Mokrine (Nassfeld) 
Letošnji smučarski dan je bil 7. marca 2015 popolno na-
sprotje lanskemu. Če so nas lansko zimo v marcu pre-
senetili megla, sneženje in celo dež v dolini, nas je letos 
pričakalo osončeno smučišče, nebo je bilo brez oblačka, 
sneg pa pravljično idealen za smučanje. Vsi udeleženci 
smo lahko uživali na prostranih belih strminah, gneče 
ni bilo ne na terenu ne na napravah, opoldanski počitek 
in lenarjenje na soncu pa sta se tudi prilegla. Ponovno 
gremo skupaj na smučanje naslednjo zimo, upam, da v 
večjem številu. 



april 2015

TEKSTILCI - Letošnje strokovno srečanje
Sekcije tekstilcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
Vabi člane 17. in 18. aprila 2015 na tradicionalno strokovno 
srečanje v Hotel Barbara v Fiesi. 
Pred nami so novi strokovni izzivi, zanimiv program preda-
vanj za vse člane, ustvarjalce in izdelovalce modnih oblačil, 
pletenin, delovnih oblačil, dekorativnega programa za dom 
in gospodinjstvo, spodnjega perila in spalnega programa ter 
ostali. K sodelovanju smo letos povabili tudi strokovnjake iz 
OZS. Predstavili nam bodo spremembe v poslovanju in nas 
seznanili, kaj vse mora podjetje zagotoviti potrošniku glede 
na novosti Zakona o varstvu potrošnikov. Sledilo bo preda-
vanje za mikro podjetja o zanimivih finančnih spodbudah. 
Predstavljen bo hitri tečaj stilskega in barvnega svetovanja, 
proporci ženskega in moškega telesa, različne oblike, linije in 
izdelava oblačil ter njihovo usklajevanje, prikrivanje telesnih 
pomanjkljivosti in poudarjanje telesnih prednosti, različni 
barvni tipi, različni osebni stili, usklajevanje modih dodatkov. 
Popoldanski del sobotnega programa bo namenjen zboru 
članov Sekcije tekstilcev pri OZS. Na zbor ste vabljeni vsi 
člani sekcije. Prijetno celodnevno druženje bomo zaključili z 
večerjo in plesom ob glasbi. Tudi letos bo skupna družabna 
večerja v Hotelu Barbara. Na družabni večer so vabljeni tudi 
partnerji. V sproščenem okolju bomo tudi sobotno dopol-
dne izkoristili za strokovna predavanja. Na koncu bo moti-
vacijsko predavanje z naslovom »15 korakov do več strank in 
več denarja v letu 2015 «. 
Člani prejmete vabila še po pošti. Vse vabimo, da prenočišča 
rezervirate v Hotelu Barbara *** v Fiesi, po telefonu. 05/ 61 
790 00 ali po e-pošti hotel.barbara@siol.net Sklicujte se na 
srečanje tekstilcev. Storitev nočitev z zajtrkom v enopostelj-
ni standard sobi stane 47 € na osebo, nočitev za dve osebi 
v dvoposteljni standard sobi stane 32 €. Doplačati je treba 
turistično takso 1,27 € na osebo na dan in za večerjo 14 €. 
Za vse dodatne informacije pokličite Adrijano Poljanšek  
01 58 30 826 ali ji pišite na e-naslov: adrijana.poljansek@ozs.si 

PLASTIČARJI - Sejem PLAST 2015
Glede na izkazani velik interes naših članov za obisk vodil-
nega strokovnega sejma PLAST 2015, ki poteka v Milanu 
od 5. do 9. maja, vas Sekcija plastičarjev pri OZS vljudno 
vabi, da se ji pridružite na strokovni ekskurziji, ki jo za vas 
organizira 7. in 8. maja 2015. 
Ker sočasno v Milanu poteka tudi svetovna razstava EXPO 
2015 Milano, katere osnovna tema je hrana, slogan pa se glasi 
“Hrana za planet, energija za življenje” vas hkrati vabimo, da 
si vzamete čas tudi za ogled te razstave. 
Prijave se zbirajo do 15. aprila 2015 in sicer direktno na 
agencijo Euroval d.o.o. Prijavni obrazec prejmete lahko tudi 
na svojih OOZ in na spletni strani sekcije plastičarjev na 
http://www.ozs.si/– aktualno iz sekcije.

Krpanov glas Sekcije
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Plačilo in prijava: EUROVAL TURIZEM d.o.o., Ulica heroja 
Bračiča 6, 2000 Maribor
Več o sejmu PLAST 2015 si lahko preberete na  
http://www.plastonline.org/en/
Več o svetovni razstavi EXPO 2015 Milano pa tukaj:  
http://www.expo2015.org
Kontakt: tel.: 02 234 90 96, fax: 02 234 90 92, e-mail:  
vesna.urosevic@euroval.si

PREVOZNIKI
Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006
V lanskem letu je bila sprejeta Uredba (EU) št. 165/2014 o 
tahografih v cestnem prometu, ki razveljavlja Uredbo Sveta 
(EGS) št. 3821 o tahografu (nadzorni napravi v cestnem pro-
metu) in spreminja Uredbo (ES) št. 561/2006 o usklajevanju 
določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom. 
Spremembe Uredbe (ES) št. 561/2006 (členi: 24. 34. in 45 se 
uporabljajo od 2. 3. 2015), kar pomeni:
1. Uporaba tahografa ni obvezna, če gre za prevoz z vozili ali 

kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa ne 
presega 7,5 tone in ki se uporabljajo za prevoz materiala, 
opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri njegovem 
delu ter jih uporabljajo samo v oddaljenosti do 100 km 
od sedeža podjetja in pod pogojem, da vožnja z vozilom 
ni voznikova glavna dejavnost (prevozi za lastne potrebe). 
(opomba: še vedno pa je potreben omejevalnik hitrosti). 

2. Uporaba obrazca »Potrdilo o dejavnostih na podlagi uredbe 
(ES) št. 561/2006 ali AETR« - uredba ne prinaša nobenih 
sprememb, dodatno pa opozarjamo na obveznosti voznika, 
ki so bile zahtevane že do sedaj in sicer:

- v primeru nadzora mora voznik dokazovati svoje aktivno-
sti za tekoči dan + preteklih 28 koledarskih dni;

- voznikova dolžnost je, da z ročnimi vnosi v tahograf  vnese 
vse aktivnosti oz. njegova dela, ki jih je opravljal od trenut-
ka, ko je zapustil vozilo pa do trenutka, ko začne voziti;

- v primerih uporabe starejših generacij tahografov, ki ne 
omogočajo ročnih vnosov voznikovih aktivnosti za nazaj 
in v primerih, ko je voznik dalj časa opravljal npr. dru-
ga dela, bil v »pripravljenosti«, bolniški, dopustu…, pa je 
še vedno obvezna uporaba obrazca »Potrdilo o dejavno-
stih…«;

- v zvezi z običajnim dnevnim ali tedenskim časom počitka 
se obrazec »Potrdilo o dejavnostih…« ne zahteva. 

- še vedno se uporabljajo Navodila št. 5 (dodatna razlaga o iz-
polnjevanju in uporabi obrazca »Potrdilo o dejavnostih…«: 

Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če so izpol-
njeni naslednji pogoji:
- blago, ki se prevaža, mora biti v lasti izvajalca prevoza ali 

biti prodano, kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, do-
polnjeno ali popravljeno s strani izvajalca prevoza;

- namen poti mora biti prevoz blaga do ali od izvajalca pre-
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Predstavitve na tujih sejmih
Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila seznam sku-
pinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015. SPIRIT Slove-
nija, javna agencija za podjetja v celoti financira najem ne-
opremljenega razstavnega prostora na sejmih, tehnič-
ne priključke in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.
Za vsak sejem iz seznama bodo objavili vabilo in prijavni-
co, zato vas vabimo, da spremljate objave na spletni strani 
www.izvoznookno.si.
Aktualne objave so:
NAZIV SEJMA TERMIN (2015) DRŽAVA
AERO 15. – 18. april Nemčija
IDEF - International 
Defence Industry Fair

5. – 8. maj Turčija

59. Mednarodni sejem 
Tehnike in tehničnih 
dosežkov

11. – 15. maj Srbija

PLMA's World of  
Private Label

19. – 20. maj Nizozemska

IBA 12. – 17. september Nemčija
100 % DESIGN 23. – 26. september Velika Britanija
ANUGA 10. – 14. oktober Nemčija
eCarTec 20. – 22. oktober Nemčija
METS  
Marine Equipment 
Trade Show

17. – 19. november Nizozemska

SPS - IPC - DRIVES 24. – 26. november Nemčija
AF 
L 'Artigiano in Fiera

5. – 13. december Italija

Dodatne informacije in prijava:
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Matjaž Rovan, T: 01 5309 828 01 5309 828,  
E: matjaz.rovan@spiritslovenia.si
Pa še poslovni dogodki, objavljeni na Podjetniškem por-
talu javne agencije SPIRIT

8. 4. 2015 Vabilo podjetjem za srečanje  
z ekonomskimi svetovalci RS v tujini

11. – 17. 4. 2015 HANNOVER MESSE 2015  
11. poslovna borza

22. – 24. 4. 2015 Gospodarska delegacija na Poljsko  
+ B2B srečanja

23. 4. 2015 B2B meeting - »P3M« = Plastics and 
Metal Meet & Match

Nove finančne spodbude SPS
V preteklem tednu je SPS - Slovenski podjetniški sklad 
objavil nove finančne spodbude v višini 88,8 milijonov 
EUR za mala in srednje velika podjetja, zato vam poši-
ljamo kratko informacijo o aktualnih razpisih in za katera 
podjetja so le-ti primerni:
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subven-

cijo obrestne mere (P1 2015)
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subven-

cijo obrestne mere namenjene tehnološko 
inovativnim projektom (P1 TIP 2015)

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij  
v letu 2015 (P2A)

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij  
v letu 2015 (P2B)

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih 
območjih z visoko brezposelnostjo v letu 
2015 (P2R)

Pravica do delne upokojitve
Veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 96/12, v nadaljevanju ZPIZ-2), ki 
velja od 1. 1. 2013, daje podlago za priznanje pravice 
do delne pokojnine tudi samostojnim podjetnikom, 
kmetom in družbenikom. Po določbi prvega odstavka 
40. člena ZPIZ-2 namreč lahko zavarovanec iz 14., 15., 
16. oziroma 17. člena tega zakona, ki je izpolnil pogoje za 
pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, 
pridobi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem 
zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu pol-
nega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar naj-
manj 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko. V skladu z določbo 
drugega odstavka pa se delna pokojnina odmeri od predča-
sne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uvelja-
vitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega 
časa, ki se do dopolnitve starosti 65 let poveča za 5 %. 
Če želi zavarovanec uveljaviti pravico do delne starostne 
pokojnine, pri območni enoti Zavoda na območju kate-
re je zavarovan ali pri katerikoli območni enoti Zavoda, 
vloži zahtevo za priznanje pravice do delne starostne po-
kojnine. V ta namen je Zavod pripravil obrazec – zahteva 
za priznanje pravice do delne starostne pokojnine/delne 
predčasne pokojnine. Obrazec se dobi na vsaki območni 
enoti ali na spletni strani Zavoda, iz obrazca pa tudi izhaja, 
katera dokazila so potrebna za uveljavljanje te pravice. 
Delna pokojnina je namenjena stimuliranju podaljševanja 
delovne aktivnosti in kasnejšega upokojevanja zavarovan-
cev. V primeru delne upokojitve ob izpolnitvi pogojev za 
predčasno pokojnino se zavarovancu v pokojninsko dobo 
šteje tudi to obdobje delne upokojitve, zavarovanec pa bo 
po dopolnitvi pogojev za starostno pokojnino pridobil 
pravico do starostne pokojnine brez malusov. 

voza ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali zunaj, 
vendar le za potrebe izvajalca prevoza;

- motorna vozila, uporabljena za tak prevoz, morajo voziti 
zaposleni pri izvajalcu prevoza;

- vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta.
Oseba, ki opravlja prevoz za lastne potrebe, mora imeti v vo-
zilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer 
račun, dobavnico, odpremnico, pogodbo o zaposlitvi…).
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Člani Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Vrhnika, Cer-
knica, Logatec in Postojna so se 16. marca sestali v pro-
storih OOZ Vrhnika. Srečanja sta se z veseljem udeležila 
tudi predsednik sekcije pri OZS Mate Matjaž in sekretarka 
sekcije Vlasta Markoja. Prisotne sta seznanila s planom 
dela sekcije za leto 2015, zahtevami sekcije za boljše po-
slovanje (zahteve slovenske obrti), obveznostmi v zvezi s 
HACCP usposabljanji oz. uporabo smernic. Največ časa 
so zbrani v razpravi namenili reševanju konkretnih vpra-
šanj v zvezi z inšpekcijskimi pregledi v gostinskih obratih 
in reševanju problematike SAZAZ, IPF, ZAMP. Ugotovili 
so, da je smiselno priti na tako srečanje, saj si lahko iz-
menjajo izkušnje, dobijo odgovore na vprašanja in rešijo 
kakšen problem ali najdejo izhod za nastalo situacijo na 
terenu. 
Udeležba bi lahko bila številčnejša, saj so bili na sreča-
nje vabljeni gostinci iz štirih zbornic in je bila zagotovlje-
na prisotnost predsednika in sekretarke sekcije pri OZS.  
A, vsak se zase odloča o prioritetah v danem trenutku.  
O delu sekcije, zahtevah, avtorskih in sorodnih pravicah, 
si vsakdo lahko več prebere v marčevski reviji Obrtnik 
podjetnik, priložnosti za pogovor in živo izmenjavo izku-
šenj pa tam pač ni. 

A.C.
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Posvet notranjsko-primorske regije
OZS v sodelovanju z OOZ letos nadaljuje regijska sreča-
nja s člani. Namenjena so predvsem informiranju obrtni-
kov in podjetnikov o aktivnostih sistema, o uspehih pri 
zastopanju interesov, o ugodnostih Mozaika podjetnih, iz-
menjavi mnenj s člani. Eno takih je bilo v sredo, 4. marca 
v Domu obrtnikov na Vrhniki za člane trinajstih notranj-
skih in primorskih OOZ.
Posveta so se udeležili predsednik OZS Branko Meh, 
direktor OZS Danijel Lamperger, pravnica Nina Scorte-
ganga in predstavniki 12 OOZ t.im. Zahodne Slovenije. 
Predstavniki OZS so med člane prišli, da bi člani izposta-
vili svoje probleme in težave in bi jih OZS lahko še bolj 
utemeljeno zastopala pri uveljavljanju njihovih zahtev. 
Udeleženci iz OZS so poudarjali, da smo država s hiper-
produkcijo zakonov in drugih predpisov, ki krojijo usodo 
članov. OZS velja kot tretji največji lobist v državi, kar je 
pohvalno. S svojimi svetovalci uspe spremeniti marsika-
teri predpis v za člane znosnejšega. V zadnjem času je, 
denimo, uspela z več zahtevami (kurjenje lesnih ostankov, 
alergeni, inšpekcijski pregledi, davčne blagajne, zakon o 
potrošnikih…). Pripravlja veliko izobraževalnih dogod-
kov. Zaživel je Mozaik podjetnih, ki postaja projekt članov 
in zaposlenih – večja uporaba, večji popusti, boljši pogoji. 
V razpravi so prisotni poudarjali, da se mora sistem OZS 
in OOZ ohraniti; da je potrebno več energije usmeriti k 
tistim, ki še niso ali niso več člani in poskrbeti, da obsto-
ječi ostanejo; več se pojavljati v medijih (lokalnih in naci-
onalnih); doseči razbremenitev stroškov dela; promovirati 
domače izdelke in vplivati na kupce, da kupujejo »naše« 
izdelke in naročajo »naše« storitve; poskrbeti, da država 
ne bo članom nalagala novih obveznosti kot npr. izpol-
njevanje statističnih poročil; da se bo racionalno obnašala 
v svojih postopkih; da bo do vseh enaka pri inšpekcijskih 
pregledih. Veliko težav se je nakopičilo in tako več ne gre. 
Bodo potrebne tudi druge metode (bojkot, nepokorščina, 
protest…)?. Poleg vsega pa je bilo postavljeno še vpraša-
nje, zakaj posamezna regija ne ve, kaj delajo druge regije, 
kakšne probleme imajo in kakšne rešitve. Vodstvo je od-

govorilo, da bo o tem vse napisano v reviji Obrtnik podje-
tnik, zapisnikov in sklepov posameznih regijskih posvetov 
ni, zahteve in pobude regijskih posvetov pa da so zbrane v 
Zahtevah slovenske obrti. 
Moja ugotovitev po razpravi je, da posameznik ne more do-
seči tako rekoč ni. Samo skupaj smo močni. Zato moramo 
delovati skupno in enotno ter poskrbeti, da se bodo zborni-
ce kot sistem ohranile in delovale še naprej v dobro članov.

A.C.

Posvet gostincev na Vrhniki

Posvet so vodili (z leve) predsednik OOZ Vrhnika Simon Hlebec, pred-
sednik OZS Branko Meh in direktor OZS Danijel Lamperger

Srečanje gostincev na Vrhniki: (z desne) predsednik sekcije pri OZS Ma-
tjaž Mate, predsednik sekcije pri OOZ Vrhnika Janez Jurca, Martin 
Pišek, Mateja Bajc, Dušan Mesec, Gregor Mesec, Darja Hrvatič in Ale-
ksandra Hrvatič. 
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Obrtniki napolnili Jožefovo dvorano
Obrtniški mešani pevski zbora »Notranjska«, ki predsta-
vlja bogato in močno tradicijo zborovskega petja med 
obrtniki v naši regiji, v Sloveniji pa je eden od devetih še 
delujočih obrtniških zborov, je 21. marca 2015 pripravil 
odmeven pevski večer Pesem hribov in morja, na katerem 
sta se jim pridružila še Moški zbor Obrtnik Slovenska Bi-
strica-Polskava in Klapa Tugare. Jožefova dvorana v Lo-
gatcu je bila polna poslušalcev. Zbor Notranjska je živo 
potrdilo regijskega sodelovanja med zbornicami – ustano-
vilo ga je šest sosednjih obrtnih združenj, predhodnikov 
današnjih zbornic - ki še danes prek tovrstnih nastopov in 
rednih tedenskih vaj na logaški zbornici uspešno povezuje 
notranjske obrtnike.

D. Š.

Davčne blagajne niso prava rešitev
Iz sporočila OZS za javnost, 25. marca 2015
»Obrtniki smo morali že julija 2013 kupiti posebne pro-
grame, ki onemogočajo brisanje računov, ki po naši oceni 
povsem zadostujejo. Če pa želi Vlada sedaj uvesti še davč-
ne blagajne, naj tokrat stroške za nakup in vzdrževanje 
nosi sama. Obvezne pa morajo biti za vse, ki poslujejo z 
gotovino, tudi za odvetnike in zdravnike denimo,« je stali-
šče malega gospodarstva pojasnil predsednik OZS Bran-
ko Meh. Država po mnenju Meha s tem ukrepom krši tudi 
Socialni sporazum 2015-2016, v katerem ni predvidenih 
novih finančnih obremenitev gospodarstva, razen davka 
na nepremičnine. OZS zato predlaga rešitev v obliki po-
sebne motivacijske davčne olajšave po načelu vsak račun 
šteje in zmanjšanje davčnih stopenj. »Dejstvo pa je, da 
davčnih blagajn ne bodo uporabljali šušmarji, ki delajo na 
črno. Država tako ponovno obremenjuje zgolj tiste, ki že 
plačujemo davke in prispevke,« je še dodal Meh. 
Sosednja Hrvaška je po uvedbi davčnih blagajn pobrala 
precej več davkov, zlasti v gostinstvu. Drago Delalut, pod-
predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, je 
pojasnil, da je razlog za to nekje drugje: »Hrvaška je obe-

nem znižala tudi davčne stopnje v gostinstvu, in sicer za 
prodajo pijač s 25 na 13 odstotkov. Če bi to storili pri nas, 
bi bil učinek podoben. Sicer pa na Hrvaškem kljub zniža-
nim davčnim stopnjam po uvedbi davčnih blagajn beleži-
jo upad gostinskih obratov za 12 odstotkov. Na Švedskem 
pa so po uvedbi davčnih blagajn zaprli kar 17 odstotkov 
gostinskih obratov, saj so tam davčne stopnje še višje kot 
pri nas«. Delalut ocenjuje, da bo strošek nakupa in vzdrže-
vanja davčnih blagajn od 1500 do 1800 evrov na leto, kar 
je za male obrtnike in podjetnike občutno preveč.
Da čas krize ni primeren za nobeno korenito reformo, kjer 
so potrebna izdatnejša finančna sredstva s strani davko-
plačevalcev in države, je menila Božena Macarol, davčna 
svetovalka pri OZS. »Na zmanjšanje sive ekonomije vpli-
vajo zmerne davčne stopnje in spodbujanje davčne mora-
le z zgledom, šele potem pride do preusmeritve dejavnosti 
na legalno področje. Potrebno je povečati zaupanje drža-
vljanov v državo, s čimer bi dvignili tudi davčno moralo in 
zmanjšali davčne utaje,« je še dodala Macarolova. 
Praksa tujih držav kaže, da uvedba davčnih blagajn ne 
vpliva bistveno na zmanjšanje sive ekonomije in dela na 
črno. Primer za to so Grčija, Švedska in Italija, kjer davčne 
blagajno imajo, vendar so davčne utaje še vedno velike.

Odškodninski zahtevki - resna  
grožnja 
Iz sporočila OZS za javnost
Ljubljana, 13. marec 2015 – Na današnji seji Ekonomsko-
-socialnega sveta je Obrtno-podjetniška zbornica Sloveni-
je (OZS) opozorila na problem odškodninske odgovorno-
sti delodajalcev v primeru nesreč pri delu, ki jih povzroči 
delavec. Nekateri delodajalci morajo plačati tudi 75 tisoč 
evrov regresnih zahtevkov, zato OZS predlaga spremem-
bo zakonodaje, s katero bi omejili povračilo škode.
V zadnjih letih je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije intenzivno pristopil k uveljavljanju in izterjavi re-
gresnih zahtevkov, ki so posledica poškodb pri delu. Samo 
v tem letu načrtuje, da bo od delodajalcev pobral okoli 
2,5 milijona evrov iz naslova regresnih zahtevkov. Branko 
Meh, predsednik OZS, je na seji opozoril: »Visoki odško-
dninski zahtevki lahko resno ogrozijo poslovanje ali celo 
obstoj podjetja, zlasti če gre za samostojne podjetnike, ki 
odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Takšno uredi-
tev, ki je izrazito v škodo delodajalcem, poznamo samo 
v Sloveniji. V Nemčiji se podjetniki lahko primerno za-
varujejo, pri nas pa to žal ni mogoče.« Meh je obenem 
predlagal, da se v okviru gospodarskega ministrstva usta-
novi posebna komisija, ki bo poiskala ustrezne rešitve za 
to vprašanje.
Pobudo OZS glede regresnih zahtevkov bodo ponovno 
obravnavali na naslednji seji ESS.

Na novinarski konferenci o nasprotovanju davčnim blagajnam so spre-
govorili (z leve) Božena Macarol, Drago Delalut, Branko Meh in Mira 
Črešnar.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste ob-
vezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica po-
škodbe 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. Višina članarina je po 
sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti 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 šte-
vilke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega 
bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 

S 1. 1. 2015 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2014 (PP za oktober 2014 
je 1.543,66 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 
25 % povprečne bruto plače za oktober 2014 (385,92 €). 

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za marec 2015:
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  31,85 €

Do zaključka redakcije še ni bila objavljena morebitna sprememba pavšalnega 
prispevka za PIZ (to sprejme Svet zavoda za PIZ). Sprememba je vedno ob-
javljena tudi v Uradnem listu. Za morebitno spremembo prispevka preverite 
na svoji zbornici ali poglejte objavo v reviji Obrtnik podjetnik, ki izide v aprilu. 

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

 0,53 % od PP oktober 2014 – 1.543,66 € 8,18 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2014 – 385,92 € 24,54 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,72 €

3. položnica: članarina OZS in OOZ 

 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Za uživalce pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo in bi 
morali s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca, je parlament 
izglasoval podaljšanje prehodnega obdobja do konca leta 2015. Tako lahko 
uživalci pokojnine še naprej ohranite status s.p. in polno pokojnino. Kakšni 
bodo pavšalni prispevki bo znano kasneje. 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v marcu 2015:  
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur. 

IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2015 – lestvice veljajo od 
1.1.2015 oz. za izplačila v letu 2015 - NI SPREMEMBE 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2015 so fiksni zneski in se 
med letom ne spreminjajo. 

Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je od-
visna od višine skupnega dohodka:

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja se upošteva naslednja lestvica:

če znaša mesečni bruto dohodek  
iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih

nad do
905,53 543,32

905,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,22

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.

Posebne olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.436,92 203,08
2 otroka 5.086,16 423,85
3 otroci 9.504,70 792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA 
V LETU 2015 

Nad Do € + % Nad €
668,44 16%

668,44 1.580,02 106,95 + 27 % 668,44
1.580,02 5.908,93 353,08 + 41 % 1.580,02
5.908,93 2.127,93 + 50 % 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2015 znaša 790,73 € (Ur. 
list RS, št. 6/2015).

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračuna-
ti od zneska, ki v letu 2015 ne more biti manjši od 52% povprečne pla-
če. Za izplačila od 1.1.2015 do 28.2.2015 se je uporabljala povprečna 
plača za leto 2013 (1.523,18 €; 52% znaša 792,05 €)), za izplačila po 
1.3.2015 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52% 
znaša 800,93 €). 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:

Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če 
se javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km 
razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delo-
dajalca oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo); 

Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na 
dan. Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno 
višjega (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za 
prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).

Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km 
ob uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgor-
nji znesek po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% 
cene bencina v EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede 
na ceno bencina višja, vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga 
določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva 
v davčno osnovo.

Regres za letni dopust v letu 2015: najmanj v višini minimalne plače pove-
čane za 1% (798,64 €). Izplačan mora biti najkasneje do 1. julija tekočega 
koledarskega leta. 

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

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar 
2015 prispevke od 65% povprečne plače 2013 (1.523,18 €; 65% je 990,07 
€), za obračun prispevkov od februarja dalje pa uporabljate 65% povprečne 
plače za leto 2014 (1.540,25 €; 65% je 1.001,16 €). 

V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 243,78

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 134,66

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 4,00

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 382,44 www.abanka.si  l  Abafon 080 1 360

Ponosni smo na uspehe, 
ki jih dosežemo skupaj.
Doseganje uspehov je veliko lažje, če sodelujete z dobrimi partnerji, ki razumejo zahteve in potrebe poslovnega 
okolja. Članom Območnih obrtno-podjetniških zbornic namenjamo paket ugodnosti, ki omogoča stroškovno 
učinkovitejše poslovanje. Izkoristite ga lahko vsi, ki imate pri Abanki transakcijski račun ali ga odprete na novo. 
Omenjena ponudba velja do vključno 31. 12. 2015 oziroma do preklica. 

Vsem z odličnimi poslovnimi idejami, od katerih vas do uresničitve loči le odločilen korak, pomagamo z ugodnim 
kratkoročnim kreditom za financiranje poslovanja. Člani Območnih obrtno-podjetniških zbornic lahko izkoristite 
posebno ponudbo Abanke, ki velja do vključno 31. 5. 2015 oziroma do preklica.

Za več informacij o posebnih ponudbah pokličite ali obiščite našo Poslovalnico Logatec na Tržaški cesti 50a 
oziroma Poslovalnico Postojna na Titovem trgu 1 in prijazno vam bomo  uredili vse potrebno.

Kontakt za samostojne podjetnike:
Lidija Rot, vodja poslovalnice – (01) 75 91 974, lidija.rot@abanka.si (za Logatec)
Darja Parapot – (05) 72 04 915, darja.parapot@abanka.si (za Postojno)

Kontakt za podjetja:
Monika Rudolf – (01) 24 42 904, monika.rudolf@abanka.si (za Logatec)
Erika Kristančič – (05) 33 85 330, erika.kristancic@abanka.si (za Postojno)

ZA ČLANE 
OBMOČNIH 
OBRTNO-

PODJETNIŠKIH 
ZBORNIC
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DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP), v EUR
**Najnižja možna zavarovalna osnova od februarja 2015 je 54% povprečne plače 2014
***Najvišja možna zavarovalna osnova od februarja 2015 je 3,5x PP iz leta 2014

Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2015 se določi v višini doseženega dobička 
zavarovanca za leto 2014, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne osno-
ve, preračunan na mesec in znižan za 28 %.
Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov 
(v letu 2015 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja 
prispevkov ter znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 
28%). 
Za obračun prispevkov za januar 2015 je minimalna osnova 54% 
povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 54% je 822,52 €) za obračun 
prispevkov za ZZ pa 60% povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 60% 
je 913,91 €). 
Od februarja 2015 dalje je minimalna osnova 54% povprečne plače iz leta 
2014 (1.540,25 €; 54% je 831,74 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60% 
povprečne plače za leto 2014 (1.540,25; 60% je 924,15 €). 
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini vaše zavarovalne 
osnove po oddaji davčnega obračuna za leto 2014 in bo ostala pravi-
loma nespremenjena do naslednjega obdobja določanja ZO, oz. do 
odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do morebitne 
ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete prispevke 
od višje ZO, kot je po izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS, 
oddate le mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO 
ne more biti višja, kot je najvišja določena (3,5-kratnik PP, ki po zad-
njih znanih podatkih iz leta 2014 znaša 5.390,88 €) 
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 svetuje, 
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 
DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino 
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 
210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino 
članarine. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek ne-
plačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna 
številka. Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete 
svojo zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za 
posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umet-
nostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate 
brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine do-
datne informacije pokličite svojo OOZ. 

54% PP2014** 3,5 PP***

831,74 5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,78 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 60,62 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 330,15 2.059,31

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP), v EUR

***Najvišja možna zavarovalna osnova od februarja 2015 je 3,5x PP iz leta 2014

Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2015 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2014, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj  

davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 28 %.  

Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - marec 2015

**Najnižja možna zavarovalna osnova od februarja 2015 je 54% povprečne plače 2014

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR, najmanj 54% 

PP2014

Prehodni davčni 
podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.540,25 EUR*

DŠ pomeni davčna številka zavezanca


