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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 strokovnega srečanja gradbincev,  

15. aprila 2015 na OOZ Logatec  
Foto: P. Oblak

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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Spremenjeni termini!
Nov termin Sejma EOS, ki naj bi se odvijal od 13. do 16. maja na Go-
spodarskem razstavišču v Ljubljani je od 3. do 6. decembra, ko bo na 
razstavišču tudi sejem sodobne elektronike.   
Forum obrti in podjetništva, ki je bil napovedan za sredo, 13. maja na 
Gospodarskem razstavišču, je  zaradi odsotnosti predsednika Vlade RS 
prestavljen na kasnejši čas. Nov datum bo objavljen na spletu takoj, ko bo 
dogovorjen. 

Dva razpisa EKO sklada
EKO sklad je v Uradnem listu 24/15 objavil javni poziv za nepovratne 
finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila. Višina spod-
bude znaša 5.000, 3.000 ali 2.000 €, odvisno od vrste oz. kategorije vozila. 
Prijave so može do 31.12.2015 oz. do porabe 2.000.000 € sredstev, upošte-
va se vrstni red prispelih vlog. Vse o razpisu najdete na spletni strani: 
www.ekosklad.si/razpisi  
EKO sklad je v istem Uradnem listu (24/15) objavil poziv za nepovratne 
finančne spodbude tudi za občane za električna vozila. Na voljo je 
500.000 €, višina spodbude je lahko 5.000, 3.000 ali 2.000 €, odvisno od 
vrste in kategorije vozila. Razpis je odprt do preklica oz. najkasneje do 
31.1.2015. Tudi o tem razpisu najdete vse na spletni strani EKO sklada: 
www.ekosklad.si  

Snemanje telefonskih klicev
Ste se kdaj vprašali, kdaj je dopustno, če je sploh, snemanje telefonskih 
klicev? Jih snemate tudi vi in ste se ob prebranem naslovu vprašali ali po-
stopate zakonito. 
Snemanje je dopustno, če imate za to pravno podlago, če ste posameznike 
predhodno o snemanju obvestili…, vendar to še ni vse. 
Če se želite informirati in seznaniti, kako je s snemanjem klicev v javnem in 
zasebnem sektorju, pokličite svojo zbornico za dodatne informacije oz. za 
smernice, ki sta jih izdelala informacijski pooblaščenec in AKOS (Agencija 
za komunikacijska omrežja in storitve RS).  

Golf
OOZ Murska Sobota in Pomurska gospodarska zbornica razpisujeta 13. 
državno prvenstvo obrtnikov in podjetnikov. Prvenstvo je odprto za vse 
golfiste. 
Tekmovanje bo v soboto, 30. maja na golf  igrišču LIVADA v Moravskih 
Toplicah.
Prijave do 29. maja, za prijavnico in podrobna pravila tekmovanja pokli-
čite svojo zbornico. 

Krpanov glas Aktualno
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(Ni) preprosto. Hiša.

Gradnja hiše. Danes. Večina najprej po-
misli na velik finančni zalogaj in največji 
projekt, s katerim se posameznik lahko 
sreča v življenju.
152.974. Število enostanovanjskih stavb, 
zgrajenih na slovenskih tleh v dveh naj-
bolj plodnih desetletij – med 1971 in 
1990. Tretjina vseh nosi letnico iz tega 
obdobja. Statistika poldrugega desetletja 
21. stoletja? Več kot 100.000 manj!
Ali je manjša potreba po gradnji hiš ali pa 
je ta postala precej dražja in bolj komple-
ksna? Jasno je, da se hiše razlikujejo od 
tistih zgrajenih v omenjenih obdobjih sa-
mograditeljstva, ko so sorodniki družno 
poprijeli in tako rekoč na roke zgradili 
veliko hišo, takšno, za več generacij, arhi-
tekturno preprosto – običajno enako kot 
sosed, po načinu »copy/paste«.
Danes imamo neprimerno strožje pred-
pise, daljše procedure pridobivanje do-
voljenj, večjo okoljsko in energetsko 
ozaveščenost, predvsem pa večjo mo-
žnost izbire. Kapitalizem se je končal v 
prividu neskončnih možnosti gradbenih 
materialov in tehnologije, vse do različ-
nih življenjskih slogov. Individualizacija 
življenja je povzročila, da hišo gradimo 
zase, le za svojo družino.
Gradnje se ne lotevamo več v lastni reži-
ji. Tu pa nastopi priložnost za sodelova-
nje lokalnih obrtnikov in podjetnikov. Ti 
nam še vedno lahko dajo občutje domač-
nosti in topline pri gradnji hiše. Skozi bo-
gate izkušnje, znanje in reference pa tudi 
nujno potrebno zaupanje in kakovost 
gradnje.
Izvajalci del morajo poleg strokovnega 
dela poznati in izpolnjevati splošna pra-
vila za gradnjo objektov in temu smo na 
logaški zbornici aprila namenili odmev-
ni posvet, ki je privabil gradbince iz vse 
Slovenije. Ključna ugotovitev srečanja je, 
da v gradbeništvu veljata delo in znanje. 
K slednjemu bo vaša zbornica vedno po-
skušala primakniti kakšen kamenček v 
mozaik prepoznavnosti kakovostnega in 
odgovornega dela članov – obrtnikov in 
podjetnikov.

Dejan Šraml

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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KIM - ograje z Ograd
Sredi dopoldneva pridem na martinjske Ograde št. 36a v delavnico 
Kovinskih izdelkov Marušič na pogovor z Andražem. Vse mirno, 
stroji stoje. »Šiht smo naredili že ponoči. Montirali smo opremo v 
obcestni restavraciji, kar smo lahko storili le v času, ko jo za nekaj 
ur zaprto, sicer pa obratuje petek in svetek«, pojasni mladi podjetnik.

Torej opremljate 
restavracije?
Naša osrednja dejav-
nost je izdelovanje 
ograj iz inoxa. To 
intenzivneje tržimo. 
Izdelujemo pa tudi 
druge izdelke in ner-
javeče pločevine za 
gostinske in podob-
ne obrate ter pre-
hrambeno industrijo, 
ter različne izdelke iz 
pločevine in profilov. 
Vse izdelke po po-
trebi tudi vgradimo. 
Nudimo pa tudi sto-
ritve.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

B2 Višja strokovna šola
OOZ Logatec

v sodelovanju z
bo i lazvaja na sedežu v Logatcu

NOVO!

EKONOMIST
VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Š je in .
V

tudij
kolikor študija ne uspete zaklju iti v dveh letih,
lahko tretje leto študirate povsem brezpla no.

prakti no usmerjen prilagojen vašim delovnim obveznostimč
č

č

V VIŠJI STROKOVNI ŠOLI LAHKO ITEE O PONUDBI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA B2 PREBER NAČ WWW.B2.EU

Informativno prijavo za jesenski vpis pošljite na .
Vse informacije glede študija dobite na številki .

info@ooz-logatec.si
01 2444 210

Kako ste se odločili za izdelke iz inoxa?
 S tem je začel že oče, ki je kovinarsko delavnico odprl leta 
1983. Povsem naključno je ena od strank naročila takšno 
ograjo. Ker je bila odlično izdelana, so ji sledila druga na-
ročila. Počasi smo se specializirali za tovrstne izdelke. Da-
nes lahko naredimo ograjo, kakršno si že naročnik zaželi.  

Pravite – smo se specializirali. Ste potem takem že 
dolgo v delavnici?
Očetu sem v delavnici pomagal že od malega. Končal sem 
srednjo tehnično šolo in si nato ob delu pridobil še izobraz-
bo inženirja strojništva. Zaposlil sem se pri očetu, kasneje 
delal v horjulskem Metrelu, kjer sem se seznanil z organi-
zacijo dela v večjem podjetju in z drugačnim načinom dela, 
kakršen je bil doma. Leto dni sem delal v proizvodnji, nato 
kot planer proizvodnje. Ko sem se vrnil, sem še dve leti delal 
pri očetu. Ko se je upokojil, sem po njem prevzel delavnico.  

Delate za individualne naročnike ali tudi za podjetja?
Večino ograj izdelamo za fizične naročnike. Naročila so 
praviloma individualna. Prilagajamo se objektom, željam 
naročnikov in zamislim načrtovalcev. Izdelujemo tako no-
tranje kot zunanje ograje. Ograje iz nerjavečega materiala 
imajo to veliko prednost, da skorajda ne potrebujejo vzdr-
ževanja. To je drugače kot pri drugih kovinskih ali lesenih 
ograjah. Zato imajo zelo širok spekter uporabe. Delamo 
pa tudi za nekatera podjetja in javne ustanove.Andraž Marušič Foto: J. G.
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Pripravlja Dejan Šraml

Visokošolski študij mednaro-
dnega poslovanja v Logatcu
Od jeseni dalje na OOZ Logatec tudi visokošolski študij. 
Izkoristite možnost študija v domačem kraju!
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana vabi k vpisu 
v akreditiran visokošolski strokovni program Mednaro-
dno poslovanje, ki ga bo v sodelovanju z zbornico izva-
jala v Logatcu. Študij je posebej primeren za vse, ki delajo 
v izvozni ali uvozni dejavnosti, javni upravi, podjetništvu 
oziroma jih zanimajo tuji jeziki ali trajnostni razvoj. Pred-
metnik vsebuje zelo zanimive, sodobne predmete. Več na 
www.ibs.si. 
Za študij na mednarodni poslovni šoli je značilen indivi-
dualni pristop do študentov:
- Predavatelji študente spodbujajo in jim pomagajo pri 

študiju.
- Individualni izpiti so možni vsak teden, preko celega 

leta brez doplačila.
- Možno je študirati hitreje ali počasneje od predvidenega 

študijskega načrta.
- Možno je priznanje izpitov, opravljenih na drugih viso-

kih šolah in priznavanje neformalno pridobljenih znanj.

MEDN
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USINESS SCHOOL

 IBS LJUBLJAN
A

- Prijazen način poučevanja tujih 
jezikov, ki študente pritegne h 
konverzaciji.

- Možen je študij na daljavo ozi-
roma kombinirani študij (delno 
na daljavo in delno v učilnici).

- Predavanja so dvakrat tedensko, 
zato je mogoč študij »ob delu«. 

- Povezuje se široko poslovno znanje z okoljevarstvenimi 
in humanističnimi vsebinami.

- Skozi študij se ne razvija konkurence, ampak strpnost in 
sodelovanje.

Dobrodošli so tako študenti z najboljšimi ocenami kot 
tudi tisti s slabšimi. Vsak človek je nekaj posebnega in ima 
potenciale, ki jih je možno razviti.
Z uspešno zaključenim študijem pridobite naziv 
diplomant/-ka mednarodnega poslovanja (dipl. med. 
posl.) in lahko nadaljujete s študijem na (bolonjskem) 
magistrskem študiju. Informativni dan bo junija na 
OOZ Logatec.
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
Mencingerjeva 7, Ljubljana
040 561 896, info@ibs.si, www.ibs.si

Promocijski prispevek

Podjetniki se pri strankah velikokrat osmolijo, ker 
jim izdelkov ali storitev ne plačajo. Se tudi vi srečuje-
te s tovrstno folkloro?
Delamo za preverjene naročnike. Z avansnimi plačili za-
gotavljamo resnost pogodbenih odnosov. Se pa vsake to-
liko zgodi, da nas kdo naplahta. 

Zaposlujete?
Preden je oče predal obrt meni, sem bil pri njem zaposlen 
sam. Zdaj zaposlujem dva delavca. Oba ključavničarja. 
Eden od njiju je starejši, z bogatimi izkušnjami, ki me-
stoma presegajo moje lastne. Je pa delavca z znanjem in 
pravo voljo do dela težko dobiti.

Menite, da je temu vzrok tudi šolski sistem? 
V zadnjem času je sitem naklonjen gimnazijam, strokov-
nih šol ne propagira. Obenem pa nekatere šole niti  niso 
ustrezno sodobno opremljene, da bi se dijaki v njih lahko 
tudi praktično usposabljali za delo. Tu zeva velika luknja. 
V zadnjem času se sicer kažejo rahli premiki  v pravo smer.

Ponovna uvedba vajeništva? Kaj še storiti, da bi bilo 
poklicno delo mladim bolj privlačno?
Tak sistem bi bil absolutno primeren. Poklicno znanje 
si je treba pridobiti že v času šolanja, tudi praktično, ne 
le teoretično. Obenem se z delom v konkretni delavnici 
vajenec že usposobi za delo v njej. Tako bi si delavnice 
lahko zagotavljale mlade delavce, ki jih ne bi bilo treba 

po sprejemu na delo šele začeti priučevati in jih prilagajati 
konkretnemu delu, saj bi ga že poznali. 
Okolje, v katerem podjetje dela, je tisto, ki se odziva na iz-
zive sveta. Privlačnost poklicnega izobraževanja in dela je 
treba začeti spodbujati v širšem okolju, ne zgolj v šolstvu.

Kaj vas poleg dela zapolnjuje kot človeka?
Imam dve hčeri. Čas, ko nisem v delavnici ali ne študiram 
in ne načrtujem, namenjam družini. Radi hodimo na izle-
te. Osebno pa se sproščam na lovu.
Kako gledate na zbornico?
Novi sekretar logaške zbornice je pravi človek za to delo. 
Hitro se odziva na pobude in zna organizirati.
Sam nisem nikoli razmišljal, da bi izstopil iz članstva. Saj 
moraš biti del nečesa, ne moreš bivati sam. Na zbornici so 
ljudje, ki se trudijo za obrtnike. Najbrž so bili izstopi, pa še 
teh ni bilo prav veliko, bolj posledica splošne slabe klime 
kot pa zavestnega hotenja. Je pa od vsakega posameznika 
odvisno, koliko želi iz sistema potegniti zase. Če dobrega, 
kar ti sistem ponudi, ne vzameš, ni treba kriviti sistema.

Kakšno je vaše vodilo, kaj sporočiti bralcem KG?
»Prevladati mora pozitivna energija. Probleme je treba je-
mati kot izzive. Pri reševanju vsakega se lahko nekaj do-
brega naučiš.«
G. Marušič, hvala za pogovor.

Urednik
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Prevozništvo - iz roda v rod
Pregovor pravi, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Da ta rek 
velja, nam je potrdil tudi pogovor urednika z Alešem Natlačenom, 
prokuristom podjetja Natlačen transport, logistične storitve d.o.o., 
Vel. Ubeljsko. Aleš je mlad, usposobljen podjetnik, ki nadaljuje 
prevozniško in poslovno tradicijo svoje rodbine. In, če se bo vse su-
kalo v pravo smer, tudi ne bo zadnji.

G. Natlačen, kratka predstavitev zgodovine podjetja? 
Pred 49 leti se je ded 
Albin Natlačen polotil 
prevozništva. Nadaljeval 
ga je njegov sin, moj oče 
Izidor. Dejavnost se z 
menoj prenaša že v tre-
tjo generacijo. Oče je di-
rektor podjetja Natlačen 
transport, sam pa sem 
njegov prokurist.

Vas prevozniška  
dejavnost veseli?
Zdi se, kot da mi je to v krvi. Že med študijem sem obča-
sno sedel za volan. Ko sem opravil vse izpite na fakulteti, 
sem najprej tri leta vozil in nabiral izkušnje. V tem času sem 
izoblikoval temo diplomske naloge in nato sem diplomiral.

Vaš poklic?
Sem univ. dipl. inž. transportne logistike, z diplomo Fakul-
tete za pomorstvo in promet v Portorožu. 

Še vozite ali se posvečate predvsem poslovanju pod-
jetja?
Še vedno rad sedem za volan. Je pa organizacija dela in 
skrb za tekoče poslovanje podjetja vse bolj zahtevna nalo-
ga, ki vzame ogromno časa.

Kaj pomeni poklic voznika: samo veliko odgovor-
nost? V čem se razlikuje od drugih poklicev?
Odgovornost je, seveda, velika. Zahteva nenehno učenje, 
spoznavanje novih predpisov, pravil ravnanja, prilagajanje 
novim tehnologijam v transportu in logistiki. Tovornjaki, 
kot smo jih poznali pred 20 leti praktično ne obstajajo več. 
Danes so to izredno napredna vozila, tako s stališča vgra-
jenih varnostnih sistemov (ESP, aktivnih tempomatov…), 
kot tudi s stališča ekonomičnosti. To se kaže v vedno manj-
šem vplivu na okolje in večji varnosti v prometu. Tako se 
moramo vozniki vedno znova izobraževati, da vso tehno-
logijo ki nam je na voljo v vozilih tudi učinkovito izkoristi-
mo in uporabimo v svojo korist in korist podjetja.  
Kot voznik vidiš veliko sveta, se sporazumevaš v različnih 
jezikih, spoznavaš drugačne navade in drugačno življenje, 
kot si jih vajen doma. Lepo, pa tudi naporno. Opažam, da to 
delo ni več privlačno za nove generacije. Nekako se je delo 
voznikov v zadnjem desetletju po krivici razvrednotilo, žal.

Imate več vozil. Zato tudi več zaposlenih?
Pet vlečnih in sedem priklopnih vozil upravljamo. Zapo-
sleni so domači fantje, iz bližnjih krajev. Nanje se lahko 
zanesemo.
So pa pogoji dela zaradi narave prevozov pri nas zahtevni 
in zahtevajo natančne in odgovorne voznike.

Kaj pa prevažate?
S cisternami prevažamo predvsem kemikalije. To so pre-
vozi posebne vrste, občutljivi. Upoštevati moramo stroge 
varnostne predpise, se izobraževati in nenehno skrbeti, da 
je vse, kot mora biti. Z očetom redno skrbiva za pregled 
vseh vozil in jih nadzirava. Tudi to, da so cisterne redno 
in temeljito očiščene. Že najmanjša malomarnost bi lahko 
imela hude posledice za kvaliteto blaga ali bi celo lahko 
povzročila nesrečo.

Vozite po Sloveniji, zunaj nje?
Največ prevozov opravimo za slovenski trg, vozimo pa 
predvsem iz in v sosednje države (Italija, Avstrija, Ma-
džarska in Hrvaška, pa vse do Grčije, Belgije, Francije…). 
Vozimo in dostavljamo kemikalije v vsa večja slovenska 
podjetja, od tovarn barv, lakov, lepil in čistil, pa vse do 
farmacevtskih podjetij. Kot zanimivost, pred leti smo do-
stavljali aditiv za cement, ki se je uporabljal kot primesi 
betonu pri gradnji predora Markovec.

Pred leti? 
Ja, tako dolgo že traja ta gradnja.

Sedež podjetja imate na Vel. Ubeljskem, parkirišče z 
delavnico pa v Hraščah. To ni povsem običajno.
Doma ni bilo ustreznega prostora za več vozil. Tu, na za-
četku Hrašč pa ga je dovolj za nas in tudi za podjetje, s 
katerim smo tesno povezani -MI oskrba, in v bližini še za 
druge prevoznike. Postojnska Obrtna cona na Vel. Otoku 
je za prevozniško dejavnost neprimerna, predvsem zara-
di slabše povezave z avtocesto in samega dostopa do nje 
skozi mestno središče Postojne in naprej mimo Postojn-
ske jame. Tu, v Hraščah pa je prostor še vedno dovolj ši-
rok, z avtocesto relativno dobro povezan, hkrati pa skoraj 
nemoteč za samo Postojno.  

Aleš Natlačen Foto: osebni arhiv 

Del voznega parka podjetja Natlačen transport, logistične storitve d.o.o. 
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Pripravlja Irena Dolgan
Redno usposabljanje voznikov 2015 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna orga-
nizira redno usposabljanje voznikov za prevoz potni-
kov in blaga v cestnem prometu za leto 2015, v soboto,  
16. maja 2015 ob 8. uri v sejni dvorani Šolskega centra 
Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.
Usposabljanje je namenjeno vsem voznikom, ki imajo v 
vozniškem dovoljenju že vpisano kodo 95 in morajo opra-
viti 7-urno usposabljanje za podaljšanje kode 95. Usposa-
bljanje je namenjeno tako voznikom kategorij D1, D1+E, 
D ali D+E, kot voznikom kategorij C1, C1+E, C ali C+E.

PROGRAM USPOSABLJANJA
1. VARNA VOŽNJA IN VARNOSTNI SISTEMI:
• poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih 

mehanizmov, da se lahko nadzoruje vozilo, 
  zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju
• obveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah 

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 spremljanje 

prometa
• varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in 

v vozilu
• pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in 

posledice napačnega ravnanja.
2.) pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v ce-
stnem prometu). Poudarki:
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…
Trajanje 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 do-
bite na OOZ Postojna. 

Parkirišče je veliko in zgledno urejeno. Je namenje-
no samo vašim vozilom?
S prej omenjenim podjetjem smo parkirišče uredili 
že pred časom. Podjetje MI oskrba namreč upravlja z 
bencinskim servisom, ki je namenjen oskrbi z gorivom 
predvsem za gospodarska vozila po konkurenčnih cenah 
za domače in tuje prevoznike. Povod za gradnjo so bile 
okoljevarstvene zahteve v Sloveniji, ko bi moralo vsa-
ko vozilo imeti svoje asfaltirano parkirišče, opremljeno 
z lovilci olj, ob tem pa še servisno delavnico. Vendar, 
tako je veljalo še do nedavnega, in temu ustrezno smo 
tudi uredili parkirišče. Danes sta tukaj bencinski servis in 
parkirišče, na voljo tako nam kot tudi drugim, občasnim 
uporabnikom.

Kakšno pa je stanje na področju prevozništva na Po-
stojnskem.? Včasih je bilo tod močno prevozniško 
podjetje Transavto.
Voznega parka v obsegu nekdanjega Transavta najbrž 
ne moremo več pričakovati. Če pa bi sešteli prevozni-
ške zmogljivosti  prevoznikov, bi seštevek najbrž pokazal 
presenetljivo številko.  
Če se obrneva še proti zbornici in sodelovanju z njo?
Oče je bil še kot obrtnik, samostojni podjetnik, član 
zbornice. Dejavno je sodeloval tudi v njeni organih. Bil 
je član skupščine, upravnega odbora, pa tudi poslanec 
v sekciji za promet pri OZS. Tedaj je bilo članstvo še 
obvezno.
Pred petimi leti je oče dejavnost z s.p. prenesel na d.o.o., 
ker so tako narekovale poslovne potrebe. Podjetja pa tedaj 
niso mogla biti včlanjena v OZS, razen prostovoljno, seve-
da. Potem se je spremenila zakonodaja in je članstvo (tudi 
v OZS, ne samo GZS) postalo prostovoljno. Zato smo se 
leta 2014 (ponovno) včlanili. Na zadnjih volitvah sem bil 
tudi sam izvoljen v skupščino območne zbornice. 

Kaj govori v prid članstvu v zbornici?
Izkušnje govorijo, da se je treba povezovati. Zbornica 
lahko naredi to, česar sam ne moreš. Ne moreš se sam 
pogajati z ministrstvi in zakonodajnimi organi, ne v dr-
žavi ne v občini. To lahko dela samo organizacija, ki ima 
za seboj dovolj članstva in je s svojo tradicijo vredna za-
upanja.

Menite, da zbornica naredi dovolj za svoje člane?
Verjetno bi se dalo narediti več… Na nas članih pa je, da 
vse tisto, kar nam zbornica ponudi, izkoristimo, hkrati 
pa je odgovornost članov, da predlagajo še boljše rešitve 
in storitve zbornice. Obrtna zbornica mora prisluhniti 
obrtnikom in podjetnikom, saj brez njih ne obstaja. 

Vaše sporočilo bralcem Krpanovega glasa?
Da bi se člani zbornice še bolj povezovali, hkrati pa bi si 
želel še več mladih obrazov v svetu podjetništva.

G. Natlačen, hvala za pogovor.
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Iz dela organov zbornice
V aprilu se je na redni seji sestala skupščina zbornice. 
Obravnavala in sprejela je predlog letnega poročila o delu 
in predlog finančnega poročila za leto 2014. Predsednik je 
pripravljeno gradivo članom dodatno pojasnil in povzel, 
kaj vse se je v letu 2014 delalo in dogajalo na zbornici. 
Lahko se pohvalimo, je dejal, da smo mesečno izdajali 
glasilo in še dodatni izvod, namenjen volitvam v organe 
zbornice, skrbeli za informiranje po e-pošti, spletu, redni 
pošti, organizirali izobraževalne dogodke, pri katerih so 
imeli člani popuste oz. ugodnejše cene kakor zunanji ude-
leženci, promovirali zbornico na sejmu dela in Argonavt-
skih dnevih, promovirali kartico Mozaik podjetnih, izva-
jali javna pooblastila – izdajali obrtna dovoljenja, skrbeli 
za nemoteno delovanje sistema s tem, da smo se povezo-
vali z drugimi območnimi zbornicami,  OZS in drugimi 
organizacijami. Poskrbeli smo tudi za šport, družabnost 
in najmlajše. O financah je spregovorila sekretarka, ki je 
pojasnila, da članarine še vedno predstavljajo glavnino pri-
hodkov, da pa se povečujejo tudi prihodki iz drugih virov. 
Odhodki so bili namenjeni delovanju sistema, informira-
nju – izdajanje glasila, sekcijam, storitvam za članstvo, izo-
braževanju, športu in druženju oz. družabnim dogodkom. 
Obe poročili sta bili soglasno potrjeni. 
V nadaljevanju je poročala predsednica Nadzornega od-
bora. Povedala je, da so člani odbora redno vabljeni tudi 
na seje UO in tako lahko sproti spremljajo in nadzirajo 
pravilnost poslovanja in porabo sredstev. V zadnji točki 
dnevnega reda so člani razpravljali še o pripravi občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za mestno jedro Vrh-
nike, o sejmu EXPO Milano in postopanju oz. odnosu 
zbornice do novo registriranih podjetnikov in podjetij, ki 
jim je potrebno predstaviti delo zbornice, kaj jim članstvo 
v zbornici lahko prinaša in jih tudi povabiti, naj se včlanijo. 

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na podlagi 
izdanega računa? Zakaj bi na zaslužen denar čakali dlje, 
kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi vi mo-
rate plačati prejete račune in jih težko, če vam vaši dolžniki 
ne plačajo vaših. 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za 
vas opravimo administrativni del priprave predloga za e-
-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo 
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek  
do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se, gre za vaš zaslužek. Stroške izvrš-
be in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik 
plačal skupaj z glavnico in obrestmi. 
Zakaj ne bi terjali dolžnikov, saj gre za vaš denar.

Obvestilo
Zbornična pisarna bo v petek, 8. maja zaprta, zaradi odso-
tnosti sekretarke. Za opravila, povezana z registracijo s.p. 
ali podjetja, se lahko obrnete na VEM točke v Ljubljani 
ali Logatcu, za druge informacije pa na OOZ Logatec: 
750 90 80 ali na svetovalce na OZS v Ljubljani: 58 30 500. 
Hvala za razumevanje.

V slovo VINKU TOMŠIČU 

Novica o smrti Vinka Tomšiča, ustanovnega člana 
OOZ Vrhnika, njenega častnega člana in prepoznav-
nega občana, nekdanjega podžupana in župana Občine 
Vrhnika, je vse globoko pretresla.
Življenjska pot Vinka Tomšiča, od katerega smo se 
poslovili 23. aprila 2015 na vrhniškem pokopališču, 
se je začela leta 1939, obrtniška pa 1970. Bil je član 
sekcije kovinarjev. Še po upokojitvi je deloval kot ak-
tiven obrtnik. Bil je eden prvih diplomantov oddelka 
za graverstvo Šole za umetno obrt v Ljubljani. Svoje 
delo v obrti je v celoti posvetil svojemu poklicu. Bil 
je eden soustanovitelj Obrtnega združenja Vrhnika in 
med letoma 1976 in 1986 član organov združenja. Za 
njegov prispevek k razvoju obrti ga je OOZ Vrhnika v 
letu 1990 imenovala za svojega častnega člana. Dve leti 
zatem je začel  svojo politično kariero in bil sprva pod-
župan, zatem pa dva mandata župan Občine Vrhnika.  
V zadnjem obdobju si je prizadeval, in v sodelovanju 
z OZS in Sekcijo kovinarjev tudi uspel, da je ponovno 
zaživel modul za poklic graverja v poklicnem izobra-
ževanju.
Na zbornici se ga bomo spominjali kot človeka z izre-
dnim občutkom za sočloveka, razumevajočega, mirne-
ga, delavnega in poštenega člana, ki je znal prisluhniti 
in bil voljan urejati stvari ljudem v prid. Znal je gledati 
s srcem in dušo. Nanj bomo ohranili spoštljiv spomin.

OOZ Vrhnika

V. Tomšič Foto: B. Tomšič 
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SEKCIJE
KOZMETIKI
Obveščamo vas, da Sekcija kozmetikov pri OZS organizi-
ra letno strokovno srečanje, ki bo potekalo v soboto, 9. 5. 
2015 v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4 v Ljubljani. 
Več preberite na strani 10.

ELEKTRO DEJAVNOSTI – informativne prijave
Na OOZ Vrhnika bo v juniju predstavitev normativov 
Cening za elektro inštalacije za člane zbornic Vrhnika, 
Cerknica, Logatec, Postojna in za vse druge interesente 
elektro dejavnosti. Več preberite na strani 10.

GRADBINCI – informativne prijave
Za gradbince in vse ostale zainteresirane udeležence, razpi-
sujemo izobraževalni dogodek z naslednjo vsebino: Kako 
graditi brez toplotnih mostov in brez plesni?
Več o seminarju preberite na strain 10.

VARSTVO PRI DELU – 15. maj
Za člane in zaposlene delavce ponovno organizira-
mo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požar-
nega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,  
15. maja, z začetkom ob 7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena 
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene de-
lavce 25 €, za nečlane je cena 35 €.  
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si  
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad 
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z 
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za 
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti. 

TEČAJ ZA VILIČARISTA
Informativne prijave do 15. maja. 
Na zbornici bomo takoj, ko bo dovolj prijav, izvedli te-
oretični tečaj za viličarista, praktični del pa pri vas v de-
lavnici oz. po dogovoru na terenu. Informativne prijave 
zbiramo do zasedenosti 5 mest v skupini. 
O datumu se bomo dogovorili in ga s prijavljenimi kandi-
dati in izvajalcem usposabljanja uskladili naknadno. 
Tečaj obsega 4 šolske ure teoretičnega dela, ki se izvaja na 
zbornici in praktični del, ki se izvaja pri vas oz. na terenu 
in traja pol ure na kandidata oz. je trajanje usposabljanja 
odvisno od predznanja tečajnika. 
Cena izobraževanja je za člane s plačano članarino 110 €, 

Pripravlja Adela Cankar

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 PO SPLETU IN e-POŠTI
13. maja ob 18. uri
Dogovorili smo se za termin in vas vabimo na delavnico 
o učinkoviti prodaji s pomočjo e-pošte in spleta. 
Na delavnici boste izvedeli, kako lahko tudi v vašem pod-
jetju bolje, predvsem pa ugodno nagovorite tako obsto-
ječe in potencialne kupce kot tudi poslovne partnerje. 
E-pošta je eden od stroškovno najbolj učinkovitih mar-
ketinških orodij, ki večkratno povrne vložena sredstva.
Kako se pravilno lotiti marketinga z e-pošto in drugi-
mi 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 učinkovito? 
• 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 tele-
fonu 051 619 215 ali e-pošti adela.cankar@ozs.si. Delav-
nica bo izvedena v prostorih doma obrtnikov (Tržaška 
cesta 8a, Vrhnika) v sredo, 13. maja z začetkom ob 18. uri.
Prosim, da se tudi do sedaj informativno prijavljeni po-
novno prijavite.

Vljudno vabljeni!

NAJEM DVORANE - Dom obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z 
zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogo-
dek, pa ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustrezne-
ga prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem 
veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 
2. nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi 
stoli,  veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za 
razpored učilnice), ima brezžično internetno povezavo, 
stojalo s platnom za projekcijo in tablo (piši-briši). Raz-
poreditev miz in stolov je lahko poljubna in se prilagodi 
vašim potrebam in željam. Cena najema znaša 40 € za 
tri ure + 10 € vsaka nadaljnja ura. V kolikor se odločite 
za večkraten najem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno.  
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri na-
jemu prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 
50% popust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.
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Kozmetiki
Sekcija kozmetikov pri OZS vabi na strokovno srečanje, 
ki bo potekalo v soboto, 9. 5. 2015 v prostorih M hote-
la, Derčeva ulica 4 v Ljubljani. 
Osrednji program strokovnega srečanja je namenjen 
strokovnim temam, ki jih bodo predstavili izkušeni stro-
kovnjaki s področja pedikure, dermatologije, davčnega 
področja in trženja. Po kosilu bodo potekale delavnice 
s praktičnimi prikazi in z namenom, da nadgradite svoje 
znanje, povezanih z vsakodnevnimi aktivnostmi v kozme-
tični praksi ter spoznavanju najsodobnejših trendov na 
področju kozmetike. V času strokovnega srečanja bodo 
na voljo tudi pokrovitelji in razstavljavci (Ettre-bele d.o.o., 
Kana d.o.o., AS-lepota, Parisax Slovenija, Desant d.o.o., 
Linea Kozmetika, Aroma Herbal d.o.o., Kremca-net 
d.o.o., IIlcsi naravna kozmetika, Slavica Bizjan, Kozme-
tika Afrodita, Dekleva Commerce Import-Export ter dr. 
Janja Klinčar), ki bodo poleg razstave svojih izdelkov in 
storitev v popoldanskem času tudi izvedli delavnice. 
Rok za prijavo je 6. 5. 2015 na e-prijavnici: http://www.
ozs.si/Dogodek. Za vse dodatne informacije lahko po-
kličete go. Matejo Loparnik Učakar, sekretarko sekcije na 
tel. št.: 01 58 30 801(mateja.loparnik@ozs.si) in go. Edino 
Zejnić, na tel.: 01 58 30 586 (edina.zejnic@ozs.si) ali pa 
pokličete svojo zbornico.
Kotizacija za strokovno srečanje za člane sekcije in 
njihove partnerje znaša 40 evrov na osebo (DDV ni 
vključen), za učitelje kozmetičnih šol znaša 60 evrov 
na osebo (DDV ni vključen), za nečlane znaša 80 evrov 
na osebo (DDV ni vključen). Kotizacijo za udeležbo na 
srečanju ob prijavi nakažite na NLB d.d. SI56 0201 
3025 3606 416 sklic 00 200080, koda namena: srečanje 
kozmetikov 2015. Račun za udeležbo prejmete po kon-
čanem srečanja.

Gradbinci – informativne prijave
OOZ Vrhnika razpisuje izobraževalni dogodek Kako 
graditi brez toplotnih mostov in brez plesni. Nanj vabi 
gradbince in vse druge zainteresirane udeležence.
Gre za praktično usmerjeno predavanje, na katerem bo ener-
getski svetovalec Bojan Žnidaršič z besedo in sliko predstavil 
najpogostejše težave in rešitve na ovoju stavbe. Predavanje je 
podprto in utemeljeno s številnimi energetskimi svetovanji 
strankam po izvedbi del in iskanju napak ter rešitev.
Predavanje je namenjeno gradbenikom, monterjem oken, 
fasaderjem, krovcem, ter izvajalcem vseh ogrevalnih in 
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prezračevalnih instalalacij. Skupaj z udeleženci bo poiskal 
rešitve za vsak detalj, ki vam in vašim strankam greni ži-
vljenje. Kljub sodobnim tehnologijam komuniciranja in 
obveščanja je priporočilo stranke še vedno najboljša rekla-
ma. S storitvijo brez napak boste postali korektan in učin-
kovit izvajalec, ki vas bo stranka priporočila tudi drugim. 
Seminar bo trajal 2 uri. Zaradi uspešne izvedbe je število 
udeležencev omejeno na 20. 
Za dogodek zbiramo informativne prijave do 15. maja. 
Seminar bo izveden predvidoma v drugi polovici maja, v 
prostorih OOZ Vrhnika. Prijavljeni boste o terminu pra-
vočasno obveščeni.
Cena seminarja za člane s plačano članarino je simbolična 
in znaša samo 5 €, za ostale udeležence pa je kotizacija 30 
€ (DDV je že v ceni). Plačate lahko v gotovini na zbornici 
ob prijavi ali pa vam račun pošljemo in kotizacijo nakažete 
na TRR.
Prijave so možne na vaši OOZ ali na OOZ Vrhnika, po 
telefonu 051 619 215 ali na mail: adela.cankar@ozs.si

Vljudno vabljeni!

Vzdrževalci tekstilij
Sekcija vzdrževalcev tekstilij pri Obrtno podjetniški zbor-
nici organizira v soboto, 16. maja 2015, v Hotelu Mari-
na v Izoli za svoje člane strokovno - družabno srečanje. 
Dopoldanski del srečanja bo namenjen strokovnim te-
mam (Vodenje z zgledom, Predstavitev sprememb 
Zakona o varstvu potrošnikov, Razprava o ugovorih 
kakovosti, Novosti na področju HOS direktive in 
nove SLO uredbe), popoldanski del pa družabnemu sre-
čanju (ribiški piknik na barki in pokušina vin v kleti). 
Posvet je za člane sekcije vzdrževalcev tekstilij brezplačen.
Za prijavnico in točen program posveta, pokličite svojo 
zbornico. Prijave so, zaradi organizacije piknika, možne 
do 8. maja 2015.  

Elektro dejavnosti 
Predstavitev normativov, junij 2015
Sekcija elektro dejavnosti pri OZS izvajalcem električnih 
inštalacij priporoča nove normative za električne inštala-
cije CENING (o tem ste bili nekateri že obveščeni po e-
-pošti). Orodja »cening« bodo vsem zainteresiranim 
predstavljena tudi na OOZ Vrhnika in sicer v mesecu 
juniju. Predstavitev bo izvedel g. Simon Marinko in je 
za člane zbornice brezplačna. 
G. Marinko bo lahko odgovoril na vaša vprašanja in pred-
stavil aplikacijo s konkretnimi primeri. Cening je orodje, ki 
vam omogoča hitro pripravo ponudb iz popisa s cenami, 
obračuna izvršenih del, izdelavo situacij.



maj 2015

Sekcije

11 

Krpanov glas
Prijave na predstavitev sprejema OOZ Vrhnika na 
tel: 051 619 215 ali po e-pošti: adela.cankar@ozs.si  
do konca maja, predstavitev bo izvedena, če bo za 
dogodek vsaj 10 prijavljenih.
Normative »cening« lahko po ugodni ceni 57 € (z DDV)
naročite in kupite. Člani zbornice imate pri vseh storitvah 
Cening popuste s kartico Mozaik podjetnih. Več je napisa-
no v reviji Obrtnik april 2015, na strani 24 in 25.
Za naročilnico pokličite svojo zbornico. 

Obisk Inštituta Jožef Štefan
Janez Škrlec, predsednik odbora za znanost in tehnolo-
gijo pri OZS in član Sveta za znanost in tehnologijo RS 
nam je sporočil, da se je aprila odvil uspešen obisk članov 
odbora na Institutu Jožef  Stefan. Ugotovljene so bile ve-
like možnosti sodelovanja. Izjemna naklonjenost Instituta 
Jožef  Stefan Obrtno-podjetniški zbornici lahko omogo-
či članom tudi vstop v mednarodne projekte. Udeleženci 
obiska so se v četrtek 9. aprila 2015 lahko prepričali, ko-
liko možnosti sodelovanja imajo pri tem mala in mikro 
podjetja. 

Predstavniki OZS so obiskali posamezne odseke inštitu-
ta in laboratorije, ogledali so si jedrski reaktor in ionski 
pospeševalnik v Podgorici. Inštitut ima zelo pomemb-
no vlogo pri raziskavah in razvoju novih materialov, pri 
čemer nemalokrat prekašajo vso svetovno konkurenco. 
Vključeni so v številne evropske projekte. OZS in Inštitut 
dobro sodelujeta že od leta 2006, oboji pa se želijo še več 
povezovanja in hitrejšega prenosa znanja v gospodarstvo. 
Zato se bodo v prihodnosti lotiti več skupnih projektov.  

CAD in 3D CAD/CAM programska oprema
Paketu ugodnosti kartice Mozaik podjetnih se je pridružil 
nov partner, ZwCAD SLOVENIA, ki članom OZS po-
nuja cenovno ugodne CAD in 3D CAD/CAM program-
sko opremo in  storitve.
Tržno nišo je podjetje našlo predvsem v cenovno spreje-
mljivih in s tem dosegljivih CAD in CAD/CAM program-
skih rešitvah. Njihova programska oprema je namenjena 
vsem, ki pri svojem delu uporabljate oz. potrebujete pro-
gramske rešitve kot so npr.: AutoCAD®, Inventor®, Soli-
dworks®, CATIA®, PRO/E (Creo), ipd … Vzdrževanje 
in nakup omenjenih licenc sicer predstavlja  čedalje večji 
problem. Več na www.zwcad.si.
Člani, ki ste zainteresirani, da bi tudi na vaši območni 
zbornici izvedli predstavitev podjetja oziroma njihovih 
storitev oziroma bi se želeli usposabljati za delo na 
CAD področju, pokličite svojo zbornico.

Primorski OP sejem
Ker je sejem EOS prestavljen na december, je morda tra-
dicionalni 22. PRIMORSKI OBRTNO PODJETNIŠKI 
SEJEM priložnost za vašo predstavitev. Sejem bo od 28. 
do 31. maja v Areni Bonifika v Kopru.  Razstavljavci se 
lahko prijavljate vse, dokler  razstavni prostor ne bo zase-
den. Za prijavnico in cenik pokličite svojo zbornico. 
Če se ne odločite za lastno predstavitev, vabljeni na ogled. 
Vstopnine ni. 

Prisrčni sprejem predstavnikov OZS pri direktorju IJS prof. dr. Jadran 
Lenarčiču 

Predstavitev ionskega pospeševalnika v Mikro analitskem centru IJS v 
Podgorici

Delegacija predstavnikov OZS v Mikro analitskem centru Instituta Jožef  
Stefan
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Nezakonitost poslovanja kot s.p.
Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizič-
na oseba za delodajalca opravlja delo v statusu sa-
mostojnega podjetnika (v nadaljevanju: s.p.), če gre 
v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno 
razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti po-
godbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opra-
vlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja. 
V praksi so vedno pogostejši primeri, ko fizične osebe regi-
strirajo status s.p., čeprav bodo kontinuirano opravljale dela 
po pogodbi le za eno podjetje oziroma drug poslovni su-
bjekt. Delo se v teh primerih opravlja v delovnih prostorih 
podjetja, v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene, 8 ur 
dnevno, pri tem s.p. uporablja delovno opremo in ostala 
delovna sredstva podjetja (npr. delovne pripomočke, potro-
šni material, računalnik, službeni avto itd.), ob tem pa za 
uporabo teh sredstev ne plačuje najemnine. Poleg tega delo 
opravlja po navodilih in pod nadzorom odgovorne osebe 
podjetja, ki mu omogoča delo pri svojih strankah. S.p. v teh 
primerih praviloma tudi ne sme opravljati iste dejavnosti, s 
katero se ukvarja podjetje za svoj račun, niti za račun katere 
druge pravne ali fizične osebe, ampak le za račun in v imenu 
podjetja (konkurenčna prepoved). Storitve mora opravljati 
sam in ponujati strankam po ceniku podjetja, odsotnost z 
dela pa mora usklajevati z vodstvom podjetja. Plačilo je do-
govorjeno po učinku na podlagi izstavljenega računa enkrat 
mesečno. Podjetje s.p.-ju izplačuje dohodek, ki mu predsta-
vlja glavni in v večini primerov tudi edini vir dohodka. 
V opisanem primeru iz narave razmerja izhaja, da je s.p. 
v odnosu do svojega naročnika (podjetja) v odvisnem 
razmerju, čeprav je po svojem pravno formalnem statusu 
s.p., torej fizična oseba, ki bi praviloma morala gospodar-
sko dejavnost opravljati samostojno in neodvisno. 
Do tovrstnih primerov urejanja pravnih razmerij za delo 
prihaja v mnogih podjetjih, ki se odločajo za racionaliza-
cijo svojega poslovanja na način, da določenim profilom 
zaposlenih delo plačujejo delno ali v celoti prek statusa 
s.p., ki jih ustanovijo zaposleni, s tem, da jim delovno raz-
merje pravno formalno preneha in opravljajo enaka dela 
in naloge na enak način prek statusa s.p. 
Obdavčitev fizične osebe, ki opravlja dejavnost (ne-
odvisno razmerje) in fizične osebe, ki dosega doho-
dek iz zaposlitve (odvisno razmerje) 
Dohodki, ki jih fizična oseba dosega v okviru svojega 
organiziranega podjetja (tj. kot samostojni podjetnik) 
oziroma v okviru organizirane dejavnosti (tj. v okviru 
dejavnosti fizične osebe, ki je registrirana v skladu z ve-
ljavnimi predpisi, npr. samostojni novinar), so obdavčeni 
z dohodnino kot dohodek iz dejavnosti. Zakon o doho-
dnini – ZDoh-2 v 46. členu določa, da se za dohodek iz 
dejavnosti šteje dohodek, ki je dosežen s samostojnim in 
neodvisnim opravljanjem dejavnosti, tj. ko gre za trajno 
neodvisno opravljanje ekonomske aktivnosti. Neodvi-

snost in samostojnost se kaže v opravljanju dejavnosti za 
svoj račun in način, v svojo korist, na svojo odgovornost 
in na svoj riziko (fizična oseba jamči za opravljanje dejav-
nosti z vsem svojim premoženjem). 
S.p. je v sistem obveznega socialnega zavarovanja vključen 
kot samozaposlena oseba (razen, če dejavnost opravlja kot 
postranski poklic). Taka oseba je sama dolžna obračuna-
vati in plačevati obvezne prispevke za socialno varnost 
od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju, upoštevaje dosežen 
dohodek iz dejavnosti v preteklem letu. 
Dohodki zavezanca, ki ima z delodajalcem sklenjeno po-
godbo o zaposlitvi, pa so obdavčeni z dohodnino kot do-
hodek iz delovnega razmerja. ZDoh-2 v drugem odstavku 
35. člena določa, da se za zaposlitev šteje vsako odvisno 
pogodbeno razmerje, v katerega vstopa fizična oseba pri 
opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela, vključno z 
opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo avtorske-
ga dela, ne glede na čas trajanja. Za odvisno pogodbeno 
razmerje se šteje delovno razmerje in vsako drugo pogod-
beno razmerje, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opra-
vljanjem dela ali storitev, načina opravljanja dela ali storitev 
in drugih pravic ter odgovornosti fizične osebe in deloda-
jalca, kaže na odvisno pogodbeno razmerje med deloda-
jalcem in fizično osebo. Odvisno razmerje med fizično 
osebo in naročnikom tako obstaja, če obstaja element 
nepretrganega opravljanja dela po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca, če delodajalec zagotavlja vso 
potrebno opremo, sredstva in pogoje za delo, če de-
lodajalec prevzema finančna in druga tveganja ter od-
govornosti v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, itd. 

Ureditev po delovno pravnih predpisih 
Opisane situacije so sporne tudi z vidika delovno prav-
nih razmerij. Pri delovnem razmerju gre za razmerje med 
delavcem in delodajalcem, ki je prostovoljno, delavec se 
vključi v organiziran delovni proces delodajalca, delo 
opravlja za plačilo, osebno, nepretrgano in po navodilih 
ter pod nadzorom delodajalca. Bistveno je, da delavec 
opravlja delo v razmerju podrejenosti do delodajalca, kot 
del delovnega procesa, ki ga organizira delodajalec, ki tudi 
nosi odgovornost za uspeh podjetja. Če so v konkretnem 
pravnem razmerju ti elementi podani, gre za delovno raz-
merje, čeprav med strankama ni sklenjena pisna pogodba 
o zaposlitvi, ki je sicer pravilo. Tudi v primeru, če sta po-
godbeni stranki pogodbo, ki je podlaga njunega razmerja, 
označili kot civilno pravno pogodbo (na primer kot po-
godbo o delu), ali če gre za razmerje med naročnikom 
in s.p., v njunem razmerju pa dejansko obstajajo elementi 
delovnega razmerja, se šteje, da gre za delovno razmerje. 
Pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja so torej bi-
stvene dejanske okoliščine, ki kažejo, kako se pogodbeno 
razmerje izvaja v praksi, in ne poimenovanje razmerja s 
strani pogodbenih strank ali status pogodbenih strank. 



maj 2015

Napotila

13

Krpanov glas
Ukrepanje Finančne uprave RS v postopkih nadzora 
- ugotovitve v davčnih inšpekcijskih nadzorih 
Pri izvajanju davčnih inšpekcijskih nadzorov davkov in 
prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve je 
bilo v več primerih ugotovljeno, da so ti delodajalci svojim 
zaposlenim izplačevali dodatne dohodke na podlagi raču-
nov, ki so jih ti zaposleni izdali kot s.p. V nadzoru je bilo 
ugotovljeno, da so bile sklenjene pogodbe o poslovnem 
sodelovanju le navidezni posli, pri katerih se dejanska vse-
bina razlikuje od njene oblike, saj so zaposleni dejansko 
opravljali enako delo, kot je bilo določeno v pogodbi o 
zaposlitvi, nad redno delovno obveznostjo. Na podlagi 
teh ugotovitev je davčni organ izplačila, ki so bila iz-
plačana na podlagi pogodb o poslovnem sodelovanju 
kot prihodek s.p., obdavčil kot dohodke iz delovnega 
razmerja, od katerih je bila odmerjena akontacija do-
hodnine ter vsi prispevki za socialno varnost. 
V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je bilo ugo-
tovljeno tudi, da so bili delavci zaposleni za krajši delovni 
čas in za minimalno plačo, hkrati pa so imeli še status s.p., 
na podlagi katerega so delodajalcu mesečno izdajali račun 
za opravljene storitve v višjem znesku, kot je znašala plača 
za krajši delovni čas. Tudi v teh primerih je bilo v davčnem 
nadzoru ugotovljeno, da so se vsa opravljena dela izvajala 
na sedežu delodajalca, s sredstvi delodajalca, pod kontro-
lo delodajalca, izplačila, ki so jih delavci prejemali kot sa-
mostojni podjetniki na podlagi izdanih računov, pa so bila 
prekvalificirana v plačo in obračunane pripadajoče dajatve. 
Finančna uprava v postopkih nadzora opisanih primerov 
izhaja iz načela davčnega postopka, po katerem se pred-
met obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za 
obdavčenje, vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) 
vsebini. Hkrati se v opisanih primerih upoštevajo tudi do-
ločila 74. člena ZDavP-2, ki določa, da navidezni pravni 
posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni 
posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje meroda-
jen prikrit pravni posel. To pomeni, da če finančna uprava 
ugotovi, da gre za izogibanje ali zlorabo, se šteje, da je na-
stala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju 
razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) 
dogodkov (torej, da se dohodki, izplačani zaposlenemu na 
njegov s.p., obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja 
z vsemi pripadajočimi obveznostmi).
(Iz sporočila Generalnega finančnega urada FURS, 16. 3. 2015)

S.p. nima zakonitega zastopnika
Večkrat se odpira vprašanje, kdo je zakoniti zasto-
pnik samostojnega podjetnika oz. če s.p. sploh ima 
svojega zakonitega zastopnika. Na to vprašanje je 
Sabina Rupert, strokovna svetovalka Svetovalnega 
centra OZS, odgovorila takole: »samostojni podje-
tnik nima zakonitega zastopnika, ker je po naravi 
stvari sam svoj zakoniti zastopnik. Saj je vendarle 
fizična oseba.« V utemeljitev svojega odgovora je za-
pisala takole. 
Zakon o gospodarskih družbah ne govori posebej o za-
stopanju podjetnika. Omenja le:
- prokurista, in
- zastopnika za primer smrti (8. odst. 72. člena).
Oba, tako prokurist kot zastopnik za primer smrti, imata 
status pooblaščenca in nikakor ne statusa zakonitega za-
stopnika. Tudi prokurist v gospodarski družbi, npr. d.o.o., 
ima status pooblaščenca (oz. zastopnika po pooblastilu) in 
nikakor ne zakonitega zastopnika. 
Praviloma samostojni podjetnik v pravnem prometu na-
stopa osebno. Res pa je, da ni neobičajno, da podjetnik  
imenuje tudi »poslovodjo«. Ta pri s.p.-ju običajno skrbi za 
vodenje in poslovanje podjetja ali poslovalnice (oz. ima 
druga pooblastila, ki mu jih določi s.p., ki ga je imenoval). 
Vendar pa ne gre za zakonsko opredeljeno obliko poslo-
vodstva po 10. členu ZGD. Zakon poslovodje pri s.p.-ju 
ne ureja posebej in zato ta ni že po zakonu pooblaščen 
za zastopanje s.p.-ja. Podjetnik, ki želi imeti »poslovodjo«, 
ga mora v ta namen imenovati in priglasiti kot prokurista 
ali kot splošnega ali posebnega pooblaščenca po 76. čle-
nu Obligacijskega zakonika. Na to v 5. alineji kaže tudi 
2. odst. 74. člena ZGD. Ta določba pa ne pomeni, da bi 
moral podjetnik obvezno imeti zastopnika. 
Navedeno pomeni, da ima t.i. »poslovodja« pri samostoj-
nemu podjetniku status pooblaščenca – zastopnika po 
pooblastilu in nikakor ne statusa zakonitega zastopnika 
s.p.-ja. 
S.p. zato ne potrebuje  zakonitega zastopnika in ga tudi ne 
more imenovati, saj je po naravi stvari ta funkcija neločlji-
vo združena z njegovim statusom s.p.-ja.
Lastnost t.im. »zakonitega zastopnika samostojnega pod-
jetnika« ima torej nosilec s.p.-ja sam in se ji ne more od-
povedati.  Zaradi tega se ime nosilca s.p.-ja v Poslovnem 
registru tudi ne vpisuje v rubriko »zastopnik«, ampak le 
v rubriko »ustanovitelj«. V rubriko »zastopnik« se torej 
pri s.p.-ju vpisujejo le njegovi pooblaščenci za zastopanje, 
če jih ima. To pa pomeni,  da ima lahko samostojni pod-
jetnik v Poslovnem registru Sloveniji rubriko »zastopnik« 
prazno. In tako tudi v veliki večini vpisov je.  

Zato, ker smo skupaj največji kupec v Sloveniji

mozaikpodjetnih.si

Kartica Mozaik podjetnih 
                                     po novem tudi plačilna

   o popustih in ugodnostih

vse informacije
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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 €). 

Od 1. 4. 2015 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti 
in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povi-
šan na 32,20 € (Ur. list RS, št. 21/2015). 

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za april 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  32,20 €

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 aprilu 2015:   
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 2 dni: 16 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 
plače. 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 pre-
hrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).

Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km 
ob uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo  =  zgornji 
znesek po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih do-
hodkov, 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 
povečane 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 2015 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
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Prispevki, dajatve

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. 5. 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 čla-
narine. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek nepla-
čane 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 dodat-
ne 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. 5. 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 - april 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

Krpanov glas
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Krpanov glas Posvet gradbincev

16

V gradbeništvu veljata  
le znanje in delo
Naročnik, izvajalec, nadzornik, projektant in revi-
dent. V gradbeništvu se vedno bolj zavedajo pasti 
(ne)poznavanja obveznosti in pravic posameznih 
udeležencev pri graditvi objektov. Danes vsak od 
njih zase opravlja točno določeno nalogo in povsem 
ločeno vlogo. Ključno je dobro poznati in določiti 
morebitne spremembe pri izvedbi projektov, saj je tu 
zakonodaja najobsežnejša. To pomeni, da se največ 
perečih zadev zgodi pri neurejenih razmerjih med 
udeleženci pri graditvi objektov. Zato vodenje grad-
bišča poleg poznavanja stroke zahteva tudi široko in 
kompleksno poznavanje ostalih zahtev.

Rdeča nit strokovnega posveta gradbincev v organizaciji 
OOZ Logatec je bilo predavanje strokovnjakinje s po-
dročja izvajanja del na gradbenih objektih Aleksandre 
Velkovrh. Ta je podrobno predstavila vidike obveznosti 
in pravic udeležencev. Za vsak odmik od načrta ali od 
pogodbenih del mora izvajalec imeti pisno soglasje inve-
stitorja, odgovornega projektanta in odgovornega nad-
zornika. Brez soglasaj investitorja izvajalec ne more zah-
tevati plačila povečanega obsega del. Namreč naročnik 
ima pravico spremeniti projektno dokumentacijo. To je le 
eno od področij (ne)urejenih razmerij na terenu s katerimi 
se soočajo udeleženci pri graditvi objektov in kjer morata 
svojo vlogo dobro opraviti tudi projektant in nadzornik, v 
primeru zahtevnih objektov pa še revident.
»Logatec je uspešno povezal 40 gradbincev iz vse Sloveni-
je, ki so pridobili koristne vsebine s področja gradbeništva 
in sorodnih dejavnosti. Tovrstna srečanja krepijo dejav-
nost sekcij in bodo na logaški zbornici v prihodnje po-
stala tradicionalna«, je obljubil predsednik OOZ Logatec 
Bogdan Oblak ter v uvodu izpostavil pomembnost no-
vih investicij, ki bi spodbudile slovensko gradbeništvo ter 
prispevale h gospodarski rasti. Ker pa morajo vsi izvajalci 
poleg strokovnega izvajanja svojega dela poznati in izpol-
njevati splošna pravila pri gradnji objektov, so osrednjo 
temo tokratnega srečanja namenili prav temu.

Predavateljica Aleksandra Velkovrh je znova, kot pred nekaj leti, s teh-
tnim in razumljivim predavanjem navdušila zbrane udeležence posveta

Foto: P. Oblak

Udeleženci posveta so predavateljem z zanimanjem prisluhnili. Še več po-
jasnil, kot na predavanju, pa so jim predavatelji natresli v nevezanem 
razgovoru po koncu posveta.                                             Foto: P. Oblak

Vse več domačih gradbincev pa svoje storitve opravlja 
tudi čez mejo. Svetovalka na OZS Zdenka Bedekovič je 
predstavila čezmejno poslovanje, predvsem v Italiji in na 
Hrvaškem, kjer največ dela opravijo gradbinci z zahodne 
Slovenije. Na eni strani je dokumentacija za delo v tujini 
na drugi pa še tista, ki jo rabimo za delavce. Opozorila 
je, da so posamezne dejavnosti regulirane, zahtevane so 
prijave pri pristojnih organih, priskbeti je treba številna 
potrdila in dokazila. Na primer kot zanimivost, v Italiji 
mora vsak delavec nositi priponko z osebno fotografijo, 
osebnimi podatki in podatki o naročniku del.
Nekaj mitov o dolgotrajnosti postopkov pridobitve grad-
benih in uporabnih dovoljenj pa je iz prve roke razbila 
Helena Mihevc, vodja oddelka za okolje in prostor, kme-
tijstvo in gospodarstvo na Upravni enoti Logatec. Slediti 
je treba zakonu o graditvi objektov, uredbi o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje (v določenih primer 
gradbeno dovoljenje ni potrebno) in upoštevati občinski 
(podrobnejši) prostorski načrt posameznih občin. Spre-
memba namembnosti objektov brez gradbenega dovolje-
nja je na primer dovoljena v nezahtevnih objektih in eno-
stanovanjskih stavbah ali pa če iz gostinske spremenimov 
upravno pisarniško dejavnost.
OZS je pripravil konkreten program za oživitev in razvoj 
gradbeništva, redno spremlja in daje pripombe na zako-
nodajo na področju javnih naročil in sprememb zakona o 
graditvi objektov ter nestrprno pričakuje nov razpis EKO 
sklada 2015, pa so po besedah sekretarja gradbincev, kle-
parjev krovcev, inštalaterjev-energetikov Janka Rozma-
na glavne novitete največje zbornične sekcije.
Novo pridobljena znanja o pripravi gradnje, izvedbi gra-
dnje in predaji objekta tokratnega srečanja je povzel pred-
sednik sekcije logaških gradbincev Peter Oblak. Njegova 
sekcija se bo še naprej borila za izboljšanje pogojev na 
trgu za oživitev gradbeništva ter uspešno povezovala več 
kot 70 članov v Logatcu.


