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Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica

e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540 

Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00

Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si 
e-naslov: barbara.grum@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
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

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

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, fax: (01) 750 41 02, mobi: (051) 619 215

Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00

Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

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 €
Oglas na zadnji strani: +40%
Oglas na predzadnji strani: +20%

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin 

(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),  
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),  
Janez Gostiša (urednik)

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 3000 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: Podelitev priznanja Podjetnik leta 2013 Janezu Puntarju 

(v sredini); levo predsednik OZS Branko Meh, desno 
direktor Radia 94 d.o.o. Sandi Curk.  
Foto: V. Leban 

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

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 

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.

Objavo naročite na svoji območni zbornici ali neposredno  
pri sekretarki OOZ Logatec Barbari Grum Vogrin.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

februar 2014

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

Sam ne vem, kdaj je minilo 35 let! Še nedavno 
tega sem se imel za mladega obrtnika, tako po 
letih kot po stažu. Glede na napovedano po-
daljševanje pokojninske dobe se bojim, da bo 
zahtevana delovna doba prehitela življenjsko!
Ko sem v letu 1978 začel z obrtno dejavnostjo, 
smo bili še v socialistični Jugoslaviji. Takratno 
državno plansko gospodarstvo se ni kaj pri-
da ukvarjalo z obrtniki, saj je bil poudarek na 
velikem gospodarstvu. Obrtniki smo bili bolj 
nekakšen »nebodigatreba« tam nekje v ozad-
ju... Bili smo nekako zunaj tedanje socialistične 
teorije - privatna lastnina, delo zase, ne zdru-
ženo delo. Spomnim se težav z dolgotrajnimi 
birokratskimi postopki,  zavlačevanji, nemo-
gočimi pravili i.t.d. Združevali smo se (v obrtna združenja – op. ur.) prav zaradi 
tega, da nas je tedanja oblast sploh opazila in kdaj zaslišala naš glas in prošnje za 
spremembo zakonodaje, zakonov, pravilnikov… Koliko želje po uspehu in napred-
ku je bilo takrat pri obrtnikih! Tisti, ki smo takrat začenjali z obrtjo, smo praviloma 
začenjali z ničle, z minimalnimi osnovnimi sredstvi, brez možnosti najemanja kre-
ditov(!), v negotovih okoliščinah ogromne inflacije. Bila pa je volja in tolažili smo 
drug drugega. Bili smo si v oporo. 
Potem je prišla osamosvojitev. V evforiji smo se trepljali po ramenih: »zdaj bo pa raz-
cvet malega gospodarstva«. Marsikaj se je res spremenilo na bolje; odprle so se meje, 
denarna valuta je stabilna, različne so možnosti za registracijo firme, krajši so registrski 
postopki. Na žalost pa so šle ključne stvari v povsem napačno smer. Obrtniki in manj-
ši podjetniki so tudi v tej državi vedno v drugem planu. Edinole davkarija neutrudno 
misli na nas, celo tedaj, ko na nas vsi pozabijo. Tovariši, ki so bili ob osamosvojitvi 
na vodilnih položajih, so se prelevili v kapitaliste in začeli veselo lastniniti družbeno 
premoženje. In glej ga, zlomka, v javnosti smo pristali »privatniki« v istem košu z no-
vopečenimi kapitalisti, ki so veselo lastninili. Zanimivo, da je po več kot dvajsetih še 
vedno v veljavi zakonodaja, ki omogoča »divje«lastninjenje! Ta splošna anarhija je ob 
bohotenju državne birokracije pripeljala državo v krizo, iz katere še ni videti izhoda.
Če primerjam moj začetek pred petintridesetimi leti s sedanjim stanjem na po-
dročju moje dejavnosti – avtostroke, je sedaj slabše! V krizi, ki ji botrujeta divje 
lastninjenje in državna birokracija, ob zviševanju davkov, večji konkurenci, obubo-
žanih strankah le težko pokrivamo stroške poslovanja. Stroški so zaradi tehničnih 
sprememb v naši stroki bistveni večji, kot so bili pred leti, povečujejo se tudi dajatve 
državi. Še najbolj pa me boli, da želi aktualna vlada v javnosti prikazati, da so mali 
podjetniki - npr. bari, krivi za krizo v kateri smo. Z racijami so se spravili nadnje, 
temu pa je sledila hvala v medijih o povečanem prilivu v proračun! Nerazumno 
visoki zneski glob v razmerah gospodarjenja na robu likvidnosti hitro pripeljejo 
do bankrota in posledične prodaje podjetja! O zagonu gospodarstva pa ne duha ne 
sluha. Tudi evropska sredstva, ki so prek razpisov namenjena t.i. malemu gospo-
darstvu, so malim obrtnikom večinoma nedosegljiva. 
Kljub težavam pa sem zadovoljen, da še vedno poslujem, imam pokrite vse daja-
tve. In če ob zaključku vsakega leta ugotavljam vsaj minimalni tehnični napredek 
v obratovalnici, sem vesel. Vesel sem tudi, da imam naslednike, ki obvladajo posel, 
in ki sem jim s svojim delom privzgojil delavne navade in jim pokazal, da se da s 
poštenim delom živeti in preživeti.
Kot vsi, ki si  s poštenim delom služijo kruh, pa bom vesel tudi kakšnih boljših 
časov. Zagotovo pridejo. Da bi jih le dočakali.

Bojan Kraševec

Iz dneva sekretarja

Jutro. Hitim. Ko odklepam vrata, raz-
mišljam, kaj vse moram opraviti takoj 
zjutraj, za kar v dopoldnevu ne bo več 
časa, saj bo preveč strank. Da, strank, 
ki so lahko člani ali pa tudi ne, saj je 
zbornica v zadnjem času postala toč-
ka, na katero se obračajo bodoči in že 
delujoči obrtniki in podjetniki. In ker 
imamo na zbornici tudi VEM točko,  
lahko tja pride prav vsak državljan RS 
urejat vse v zvezi s svojim podjetjem 
– odpiranje, zapiranje, spremembe….  
Zadnje čase je vse več takih, ki na 
zbornico prihajajo po nasvete, kako 
podjetje odpreti, kaj narediti najprej, 
kaj lahko pričakujejo zatem, bodo za to 
dobili kakšno subvencijo... Zbornica je 
postala središče podjetniškega sveto-
vanja. Ljudje prihajajo od vsepovsod, 
predvsem pa z Logaškega in Vrhniške-
ga, ker jim je bližje kot v Ljubljano. In 
ker pričakujejo popoln servis. 
Vsi novi podjetniki imajo svojo vizijo, 
pričakovanja in zahteve. So tudi taki, ki 
se želijo včlaniti v zbornico. Nekateri 
to povedo naravnost, drugi malo tipa-
jo, kakšni so pogoji in prednosti član-
stva. O ja, so pa tudi taki, ki ob omem-
bi obrtnega dovoljenja »dobijo pike«, 
o zbornici in njenem delu ne želijo niti 
slišati. Nič o tem, da obrtno dovoljenje 
ščiti domača podjetja pred tujo konku-
renco, ki ob sproščenem pretoku de-
lovne sile prihaja tudi iz tujine. Kako 
bi bilo, če bi lahko električno napelja-
vo izdelal prav vsak, ki bi si to upal ali 
pa pekel kruh in v testo iz nevednosti 
zamešal napačne sestavine? Ja, obrtna 
dovoljenja v bistvu ščitijo – tako nas, 
potrošnike, kot podjetja, ki ta dovolje-
nja imajo. Verjetno niste še nikoli raz-
mišljali o tem v takšni luči. Ali pa?
Zazvoni mi telefon, hkrati pa zvoni 
tudi zvonec na vratih. Hitim odpi-
rat, hkrati odgovarjam po telefonu, o 
šment, zdaj zvoni še mobi… jaz pa 
sem ena sama. Nekdo bo moral mal-
ce počakati. Že iz vljudnosti. Mobi ni 
vstopnica z absolutno prednostjo.
In, upam, da ne bo zato preveč slabe 
volje in pomislekov o tem, »ja, kaj pa 
sploh delaš?«

Barbara Grum Vogrin

Bojan Kraševec 
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Srečanje ob pravem času
Sobotni praznični večer, 4. januarja 2014, sredi prijetnega ambienta  Jam-
ske restavracije, ki se je kot običajno razpotegnil pozno v noč,  je minil ob 
številčni udeležbi članov. Da bi ne poniknil v pozabo, je s fotografijami 
jubilantov, gostov in nastopajočih poskrbel fotograf  Jože Žnidaršič. Ko-
laž, po katerem lahko fotografije naročite Vam lahko posredujemo, zato 
nam sporočite svoj e-naslov. V nadaljevanju ob kratkih slikovnih utrinkih 
objavljamo še krajša razmišljanja letošnjih jubilantov. Objave bomo nada-
ljevali v naslednji številki KG.
Davorin Porok, sečnja in spravilo lesa, 10 let
»Vedno sem si želel biti 
»sam na svojem«. Že v času 
zaposlitve sem opravljal to 
delo. Danes je konkurenca 
večja, če pa hoče kdo dela-
ti, je dela dovolj. Problem 
je v tem, ker je treba dela-
ti več za manj denarja kot 
prej. Plačila sicer  so, ven-
dar z veliko zamudo. Če 
bi bila plačila urejena, bi 
se lahko tudi zaposlovalo.  
Zaposlitev pomeni veliko 
odgovornost. Če si sam - 
je, če je, in ko je, če imaš 
zaposlenega, pa so neplačila in nelikvidnost veliko večji pro-
blem. V teh časih se je težko spuščati v kakšne nove posle, ker 
je vse negotovo, čeprav imaš želje in ideje. Zdi se mi, da je to, 
kar se naredi z rokami, vse manj vredno. V Sloveniji bi nam bilo 
lahko prav lepo. Saj preživimo in smem reči, da nam še vedno 
nič ne manjka, dokler nam zdravje služi, vendar je to, kar se nam 
dogaja, »žalost«. Ni v redu. Pregovor pravi, da se lahko pokriješ 
le toliko kolikor je »kovter« dolg, pa nam ga krajšajo…«

Nada Turk, frizerstvo,
20 let
»Če bi se še enkrat odločala  
o poklicu, bi bila frizerka, 
ker imam rada stik z ljudmi 
in ustvarjanje. In frizerstvo 
to je. Skozi čas se trendi 
spreminjajo. Včasih smo 
delali trajne, danes ravne 
frizure in veliko barvanja.  
Bili so časi, ko sem imela 
več zaposlenih.  To je bila 
velika odgovornost. Zelo 
stresno obdobje.  Posebej 

mi je ostal v spominu čas osamosvojitvene vojne. V salonu štiri 
zaposlene in nikjer nikogar! Več let sem delala v središču Starega 
trga, potem so se odločili za rušitev objekta. Ker novega pro-
stora nisem takoj našla, sem dejavnost za kratek čas prekinila. 
Stranke so me opogumile, da sem se odločila, ob podpori moža 
urediti salon v garaži stanovanjske hiše. Včasih sem pomislila, 
da ne bo nikogar, ki bi se mu zaradi moje storitve zdelo vredno 
zapeljati se do Ige vasi, kjer sem. Pa temu, k sreči, ni tako. Danes 
lahko rečem, da mi ni žal, saj je strank dovolj. Res pa je, da sem 
samozaposlena, kar je veliko, veliko lažje. Če imaš zaposlene, 
je prva skrb njihova plača, šele potem si sam na vrsti. Če sploh 
kaj ostane.«

Marjana Jakopin, Matjaž Šega,   
M & M d.o.o. Cerknica, 20 let
»V letu 1993 smo pričeli s trgovino z mešanim blagom v Rib-
nici. Dve leti kasneje smo odprli trgovino v Grahovem, 2001 
MM bar v Cerknici in 2009 BAZA bar v Grahovem. V letu 
2004 smo se zaradi oddaljenosti in spremenjenih tržnih razmer 
odločili, da trgovino v Ribnici zapremo, obenem pa smo pre-
novili in posodobili trgovino v Grahovem. Družba zaposluje 
sedem ljudi, pomagamo pa si tudi s študenti, tako v trgovini kot 
v strežbi. Promet je situaciji primeren. V obeh dejavnostih se 
močno odraža šibka kupna moč, ki od jeseni naprej strmo pada.  
V Cerknici, podobno je tudi na drugih območjih v državo, ljudje 
nimajo primernih dohodkov. Alarmantno!«
Irot Angelov, gradbeništvo, 10 let 
»Rojen sem v Strumici, Makedonija. Zaradi prenizke zaposle-
nosti v Makedoniji smo trije bratje morali iskat boljše življenje 
zunaj meja. Naš oče je bil pred tem že več let zaposlen v gradbe-
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Dobro je vedeti 
Na skupnih straneh in straneh posameznih OOZ si lahko 
preberete o izobraževanjih in ekskurzijah, ki so v organi-
zaciji posameznih  zbornic,  ki se pri  organizaciji in izvedbi 
povezujemo, saj  prav na ta način lahko ena ali druga zbornica 
ob zadostni udeležbi, v dobrobit članom, ki jih dogodek , ki 
je predmet razpisa zanima, le to izvede. Prijave zbiramo na 
OOZ Cerknica: 051-642-540, silva.sivec@ozs.si. 
Občina Cerknica bo v kratkem objavila razpis za dodelitev sub-
vencij manjših vrednosti  za novo zaposlene in samozaposlene. 
Zbiramo interesente za skupen sejemski nastop na LOS 
2014. 
Usposabljanje za prevoznike 2014 bo v soboto, 17. 5. 2014. 

ništvu v Sloveniji. Najprej 
smo bili zaposleni trije, 
potem se je podjetje raz-
širilo na deset zaposlenih. 
Leta 2009 se je stanje za-
čelo poslabševati. Vse več 
je bilo pogovorov, po-
godb in zadev, ki so veljale 
samo do podpisa. Plačilna 
nedisciplina nas je počasi 
vodila k propadanju. De-
lavcev nismo mogli dati 
na Zavod za zaposlovanje, 
saj bi tako uničili njihovo 
življenje in cilje, ker ne bi 
dobili službe drugje in ker 
so delali na podlagi delovnih dovoljenj. Tudi državi bi naredili 
strošek. Tako smo se borili naprej in se še borimo.
Trenutno sodelujemo s podjetjem Treven d.o.o. iz Logatca, ki 
je resen plačnik in enako odgovoren do naših delavcev, kot do 
svojih.  Od leta 2012 smo začeli poslovati z nemškimi podjetji. 
Predvsem moram povedati, da sem v svojem imenu in imenu 
družine hvaležen vsem  ljudem in uradom v Sloveniji, ki so nam 
pomagali. Najbolj smo hvaležni  Območni obrtno-podjetniški 
zbornici Cerknica, ki nam je pomagala pri ureditvi različnih do-
kumentov, pridobitvi različnih informacij ter pomoči in sveto-
vanja pri gradbeni dejavnosti.  Verjamem, da se bo v Sloveniji 
stanje nasploh in glede gradbene dejavnosti kmalu izboljšalo in 
da bodo prišli časi, kot so bili pred 10 leti, ko se je dalo živeti 
bolj poceni in se je bolje zaslužilo. Upajmo na lepšo in boljšo 
prihodnost.«

Tomaž Urbas, 
avtoservis, 25 let
»Med časom, ko sem  za-
čel in danes, ni primer-
jave. Včasih si delal in je 
od tega kaj bilo. Danes pa 
cele gore papirjev! Vča-
sih nas je bilo šest, danes 
nas je devet, pa dva samo 
papirje urejata. Finančne 
obremenitve, dajatve, so 
veliko večje kot so bile. 
Včasih si se dokopal do 
uporabnega dovoljenja 
in skrbel za nekaj stal-
nih zadev, kot je varstvo, 
zdravniški pregled… Danes pa je v naši stroki cel kup meritev, 
evidenc, poročanj, ki jih moraš za povrh še plačat. Ne rečem, 
potrebno je varovati okolje in prav je, da so normativi, po kate-
rih so zadeve urejene. Je pa preveč birokracije, ki od dejavnosti 
posredno živi. Cena naše storitve je danes v primerjavi s tisto 
pred  leti veliko višja, razlika, ostanek pa veliko manjši, ker je 
preveč »lončkov«, ki so pristavljeni. Ko smo pred  leti investirali 
v stavbo in opremo, s katero delamo, smo to lahko storili iz 
prihrankov, iz »pridnosti« in tako rekoč brez velikih kreditov. 
Danes to ni več mogoče.  Potreben je kredit, za katerega pa tako 
ne veš, ali ga boš lahko odplačal, kljub temu, da je delovni dan 
raztegnjen od jutra do večera.«

Iva Dimic, poslanka NSi, je 
poleg predsednice zbornice 
Marije Branisel, s katero sta 
podelili priznanja jubilantom, 
takole nagovorila prisotne: 
»Vem, da časi za vašo dejavnost 
niso rožnati. Kar nekaj vas je, ki 
v obrtništvuin podjetništvu vztra-
jate tudi že več kot 30 let. Časi 
v prejšnjem režimu obrtništvu in 
podjetništvu niso bili naklonjeni, 
pa ste vztrajali. Želim si, da bi 
vztrajali tudi v prihodnje. Sama 
prihajam iz obrtniške družine, kateri začetki segajo v pozna 60. leta. Za 
delo in posel tudi takrat ni bilo lahko, zato vem, da ste mnogi vztrajali 
in zmogli še tako težka bremena prenesti in za to vam vsem čestitam in 
želim, da ste tako pogumni in delavni tudi v prihodnje. Bodite in ostanite 
med seboj povezani! … Le povezani boste dovolj veliki, da boste še naprej 
ostali trden pogajalec vladi. Posameznik ne more spreminjati zakonodaje, 
za to je potrebna močna in homogena zbornica.«

Poslanka Iva Dimic med nagovorom 

Priznanje Janezu Puntarju
Radio 94 vsako leto, po izboru poslušalcev radia podeljuje na-
ziv Ona ali on leta. Priznanja so namenjena posameznikom, 
ki vsakodnevnemu delu in stiku z ljudmi ne dodajajo svojih 
skrbi, prepirov, nejevolje in slabega razpoloženja, ki niso samo 
v službi, temveč služijo. 
Letos je nazive 11. januarja radio podelil za naj- gostinski 
vrt, naj- prostovoljca, najbolj prijaznega avtomehanika, me-
dicinsko sestro, prodajalko, društvu, v katerem posamezni-
ki poskušajo času pozabe oteti izročilo prednikov. In poleg 
priznanja gospodarstvenika leta 2013 tudi priznanje pod-
jetniku leta 2013 Janezu Puntarju. Prevozniku. Našemu 
članu, s skoraj 35-letnim stažem v prevozniški dejavnosti, 
z dvanajstimi zaposlenimi, s sodobnim voznim parkom in 
tehnologijo, z vizijo širitve in nadaljevanja posla prek sinov 
v logistiki in informatiki, nosilcu najvišjega priznanja OOZ 
Cerknica, poleg dela aktivnemu v vodilnih organih OOZ 
Cerknica in Sekciji za promet pri OZS, dvakrat zapored uvr-
ščenemu med 100 najhitreje rastočih podjetij v notranjsko-
-primorski regiji.  

Čestitamo! 



DAVČNI OBRAČUN IN LETNO 
POROČILO 2013 ZA S.P.-je in DRUŽBE
Samostojni podjetniki in družbe morajo do konca marca 2014 
oddati davčne obračune na Durs ter letna poročila na Ajpes. 
Pomoč pri pripravi slednjega boste lahko dobili na seminarju, 
ki ga organiziramo na OOZ Logatec v sredo, 12. februarja 
2014 ob 15.00 uri. Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo 
pri pripravi davčnih obračunov za leto 2013, opozorili na neka-
tere predvidene spremembe v letu 2013 ter vsebinsko pregle-
dali nove obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost ter posebnosti in razlike v obrazcih davčnih obraču-
nov pravnih oseb. Udeležence bomo opozorili na najpogostejše 
napake in zadrege, ki se pojavljajo v praksi ter novejša mnenja 
DURS-a ter jih pozvali k aktivni udeležbi in morebitnim pred-
hodno poslanim vprašanjem.
Predavateljica: dr. Tatjana Jovanović. 
Prijave: po e-pošti info@ooz-logatec.si ali na tel. 01 750 90 
80, ob prijavi navedite ime udeleženca, davčno številko in ime 
podjetja, ki se prijavlja. Prijave zbiramo do 10.2.2013 oz. do za-
polnitve prostih mest. 
Cena: za člane OOZ Logatec s poravnano članarino je seminar 
brezplačen, vsi ostali plačajo kotizacijo v višini 50 EUR. 
Vaša vprašanja lahko pošljete tudi že vnaprej na:  
info@ooz-logatec.si 

Delavnica NOV DAVEK NA NEPREMIČNINE
dejstva o davku na nepremičnine in kaj lahko storim, če se 
ne strinjam z izračunom 
OOZ Logatec vabi vse svoje člane, pa tudi vse ostale zainteresirane 
na Delavnico o novem davku na nepremičnine, ki se bo pričela 
v sredo, 5. 3. 2014 ob 15 uri v predavalnici OOZ Logatec. 
Na delavnici boste izvedeli: 
- Kdo so zavezanci za plačilo davka na nepremičnine,
- Od katerih nepremičnin se plačuje davek na nepremičnine,
- Kaj je osnova za izračun višine davka,
- Po katerem stanju podatkov GURS se davek odmerja,
- Kako in kdaj spreminjamo podatke pri GURS, 
- Katere stopnje davka določa zakon za posamezne vrste ne-

premičnin,
- Kako so obdavčene nelegalne gradnje,
- Kako se odmeri davek, do kdaj zavezanec prejme odločbo o 

odmeri in kaj mora storiti, če odločbe ne prejme 
- Katere kategorije zavezancev so upravičene do znižanja dav-

ka in kako se zavaruje njihova davčna obveznost,
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- Kako se plačuje davek (število obrokov, datumi zapadlosti 
posameznih obrokov),

- Kako in kdaj se lahko pritožimo, če se ne strinjamo z izraču-
nom davka, in kako je v tem primeru s plačilom,

- Posebnosti pri odmeri davka za leto 2014.
Delavnico bo vodila ga. Janja Perme, vodja sektorja prora-
čunske inšpekcije pri Ministrstvu za finance RS. 
Prijave so zaradi zagotovitve prostega sedeža obvezne, 
prijavite pa se lahko najkasneje do 26.2.2014 s prijavnico, ki je 
priložena spodaj ali s prijavnico, ki je objavljena na naši sple-
tni strani http://ooz-logatec.si/. Prijave so zaradi zagotovitve 
sedeža OBVEZNE. 
Kotizacija: za člane s poravnano članarino je predavanje 
brezplačno, za vse ostale prijavljene pa znaša kotizacija 10 
EUR. Kotizacijo poravnate pol ure pred začetkom delavnice 
5.3.2014. 

HACCP
Usposabljanje HACCP – izobraževanje iz higiene živil je na-
menjeno vsem zaposlenim, ki delajo z živili. 
Skladno z Uredbo 852/2004/ES morajo nosilci živilske dejav-
nosti zagotoviti, da:
- So osebe, ki so dogovorne za razvoj in vzdrževanje postop-

ka ali postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP ali za izva-
janje ustreznih smernic, primerno usposobljene za uporabo 
načel HACCP in poznajo splošne obveznosti ter splošne in 
posebne higienske zahteve, ki izhajajo iz živilske zakonodaje 
ter urejajo področje, na katerem živilska dejavnost deluje;

- Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da nadzorujejo 
osebe, ki delajo z živili, jim dajejeo navodila in jih usposabljajo 
v zadevah higiene, skladno z zahtevnostjo njihovega dela. 

Usposabljanje HACCP bo predvidoma potekalo v Logatcu 
v ponedeljek, 3.3.2014, pričetek ob 8. uri. Usposabljanje bo 
trajalo 3 šolske ure. 
Tečaj je primeren tako za začetnike, kot za obnovitev, saj se 
predavatelj prilagodi znanju in področju udeležencev ter jim v 
njihovi smeri pripravi tudi gradivo. 
Cena tečaja bo znana naknadno. 
Prijavite se s priloženo prijavnico najkasneje do 26.2.2014, 
ki jo pošljite po faxu 01 750 90 85 ali skenirano po e-pošti  
info@ooz-logatec.si. Poleg običajnih podatkov bomo za to 
izobraževanje potrebovali še datum rojstva, dejavnost in de-
lovno mesto, kjer delate. 
Za dodatne informacije pokličite na tel.št. 01 750 90 80.
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PRIJAVNICA ZA IZOBRAŽEVANJA
Naziv podjetja  

Naslov podjetja   Pošta  

Telefon    gsm    e-pošta  

Davčna št.    Zavezanec za DDV:    da     ne     Štev. kartice Mozaik  

Ime in priimek udeleženca/ke:

1.      član     zaposlen     zunanji

2.      član     zaposlen     zunanji

3.      član     zaposlen     zunanji

Prijavljam se na IZOBRAŽEVANJE (ustrezno obkroži):

  1. Delavnica Nov DAVEK NA NEPREMIČNINE Sreda, 5.3.2014, ob 14. uri, OOZ Logatec
  2. Usposabljanje HACCP Ponedeljek, 3.3.2014, ob 8. uri, OOZ Logatec, termin bo potrjen naknadno.
  3. Seminar DAVČNI OBRAČUN 2014 Sreda, 12.2.2014, ob 15. uri OOZ Logatec

Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu št. 01 750 98 85 ali e-pošti info@ooz-logatec.si. 
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate pred pričetkom seminarja na TRR: SI56 2900 0005 0081 442. 
Odjave upoštevamo najkasneje 3 dni pred pričetkom seminarja.

Oddaja pisarne v najem
na Tržaški 11 oddamo v najem klimatizirano in opremljeno pi-
sarno, velikosti 16 m2. Za dodatne informacije in ogled pokličite 
na tel: 051 651 538. 

Varstvo pri delu
Seminarji iz varstva pri delu in požarne varnosti potekajo vsak 
drugi četrtek v mesecu v predavalnici OOZ Logatec. 

Sejem IHM MÜNCHEN
OOZ Logatec vabi vse svoje člane na ogled sejma IHM v Mün-
chen, ki ga organizira OOZ Vrhnika. Ogled sejma bo potekal 
14. in 15. marca 2014. Več o tem si preberite na strani 10.
V kolikor bi bili zainteresirani, pokličite na OOZ Logatec,  
tel. 01 750 90 80.

Iz dela zbornice
V petek, 24. 1. 2014, je v predavalnici OOZ Logatec potekala 
10. redna seja skupščine OOZ Logatec. Šlo je za pomembno 
sejo, saj se je na njej sprejemal nov statut zbornice, k čemur 
je bila OOZ Logatec zavezana po uveljavitvi novega Obrtnega 
zakona z dne 27.4.2013. Nov statut je bil obravnavan najprej na 
seji UO v novembru, javna obravnava je potekala v januarju, 
potrditev pa je zbornica morala dobiti tudi od OZS in šele nato 
ga je lahko predložila v sprejem skupščini OOZ Logatec. Nov 
statut je bil soglasno potrjen. Objavljen je na naši spletni strani 
http://ooz-logatec.si/. V kolikor bi želeli imeti pisno verzijo, se 
lahko oglasite v pisarni zbornice. 

Paket SKUPAJ. 
Paket podjetniških ugodnosti 
za člane OOZ Logatec

Paket SKUPAJ. ponuja sto-
ritve, ki jih pri svojem poslo-
vanju potrebuje vsak obrtnik-
-podjetnik: 
• medicina dela
• varnost in zdravje pri delu
• prva pomoč
• gasilni aparati
• pravno zastopanje
• elektro meritve in meritve 

strelovoda
• računovodske storitve
• nepovratna sredstva
• ugodni krediti

Prednost za člane:
• Prioritetna obravnava
• Ekskluzivna cena 
• Popusti 
Storitve iz paketa je možno koristiti izključno z napotnico, ki jo 
pridobite na zbornici, lahko pa naročilnico izpolnite tudi na sple-
tni strani zbornice http://ooz-logatec.si/ ali nam jo pošljete po 
e-pošti info@ooz-logatec.si  oz. po faksu 01 750 90 85.
Za več informacij smo dosegljivi na tel. št.  01 750 90 80 oz.  
051 651 538 (Barbara Grum Vogrin, sekretarka).
V kolikor bi želeli postati partner paketa podjetniških ugodnosti 
OOZ Logatec, nam pišite na e-naslov barbara.grum@ozs.si. 
S paketom SKUPAJ. skupaj ustvarjamo prihodnost!
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Novi statut OOZ Postojna
Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona 
(Obr Z-E), ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 30, dne 27. 1. 
2014 je uzakonil prostovoljno članstvo v obrtno-podjetni-
ški zbornici. Obr Z-E v prehodnih in končnih določbah 
določa, da morajo območne obrtno-podjetniške zbornice 
svoje statute uskladiti s tem zakonom v roku devetih me-
secev po njegovi uveljavitvi, to je 27. 1. 2014.
Po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora OZS 
je skupščina OOZ Postojna v sredo, 15. januarja na 5. 
redni seji skupščine soglasno sprejela statut, ki ga je pri-
pravil Upravni odbor OOZ Postojna. Pri pisanju statuta 
smo morali upoštevati določbe Obrtnega zakona in statuta 
OZS. S statutom območne obrtno-podjetniške zbornice se 
podrobneje določajo njene naloge, notranja organiziranost 
ter vsa druga vprašanja, pomembna za delovanje zbornice.
Novi Statut OOZ Postojna lahko dobite na zbornici.

HACCP za živilce in gostince
V ponedeljek, 3. 3. 2014 s pričetkom ob 8. uri bo na  
OOZ Logatec usposabljanje HACCP za živilce in gostin-
ce. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi naši člani.
Prijave zbiramo na OOZ Postojna.

Davek na nepremičnine
OOZ Logatec organizira v sredo, 5. 3. 2014 ob 15. uri se-
minar o davku na nepremičnine. Za zunanje udeležence je 
kotizacija 10 € in se plača pred začetkom seminarja, za čla-
ne naše zbornice s plačano članarino (ena oseba) je udelež-
ba brezplačna in se kotizacija pokriva iz plačane članarine. 
Prijave zbiramo na OOZ Postojna. Ob prijavi morate na-
vesti ime in priimek udeleženca, podjetje ali s.p. in številko 
kartice Mozaik podjetnih.  

Strokovna ekskurzija  
na sejem IHM
OOZ Vrhnika za svoje člane in druge udeležence organi-
zira ogled 65. mednarodnega obrtnega sejma IHM.  
Dvodnevna ekskurzija bo v petek, 14., in soboto, 15. mar-
ca 2014. 
Cena ekskurzije bo cca 160 € (odvisno od agencije, šte-
vila prijavljenih in programa) in vključuje prevoz, nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3*** v centru mesta, vstopnico za IHM, 
vstopnico za Tehniški muzej, večerjo v pivnici, stroške vode-
nja in organizacije ter DDV. Možna doplačila: ob prijavi za 
enoposteljno sobo 35 €; vodniku na poti za dodatne oglede 
in vstopnine
Prijave na ekskurzijo so možne do 28. februarja na  
OOZ Postojna.
Članom s plačano članarino (ena oseba) zbornica krije polo-
vico stroškov potovanja. 

O obeh dogodkih si lahko več preberete  
na straneh OOZ Logatec.

Več si lahko preberete na strani 10 - OOZ Vrhnika.

12. – 18. marec 2014
Dnevno od 9.30 do 18.00 
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Davek na nepremičnineKrpanov glas
Temeljna vprašanja Zakona  
o davku na nepremičnine
S 1. januarjem je pričel veljati 
novi zakon o davku na ne-
premičnine, ki je med prebi-
valstvom povzročil kar nekaj 
nemira, čeprav je bilo že ne-
kaj let na dlani, da se mu ne 
bo moč izogniti. Zakon je na 
novo uredil področje obdav-
čitve nepremičnin in uvedel 
enoten davek na nepremič-
nine. Z njegovo uveljavitvijo 
namreč ne bo več dosedanjega davka od premoženja, nado-
mestila za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbine za vzdrže-
vanje gozdih cest ter davka na nepremičnine večjih vrednosti. 
Z novim davkom bodo obdavčene vse vrste nepremičnin, 
davčne stopnje pa so različne glede na vrsto nepremičnine. 
Kot davčna osnova velja posplošena tržna vrednost, ki je na-
vedena v registru nepremičnin pri Geodetski upravi RS. Da-
vek bo za letos odmerjen po stanju na presečni datum 1. april, 
sicer pa po stanju na dan 1. januarja leta, za katero se davek 
odmerja. Davčni zavezanci so lastniki nepremičnin (sola-
stniki ali skupni lastniki sorazmerno z velikostjo lastniškega 
deleža), lizingojemalci, neprofitni najemniki v denacionalizira-
nih stanovanjih, imetniki osebne služnosti, če je služnost vpi-
sana na celotni nepremičnini, za nepremičnine v solasti oziro-
ma skupni lasti članov agrarne skupnosti, pa agrarna skupnost 
(če predsednik agrarne skupnosti to sporoči upravni enoti). 
Davčne stopnje so določene po skupinah nepremičnin. 
Prvi sklop nepremičnin predstavljajo stavbe ali deli stavb, 
skupaj z zemljišči, na katerih stojijo. Rezidenčne stanovanjske 
nepremičnine (tj. nepremičnine, v katerih ima zavezanec stal-
no bivališče ali so oddane v odplačni najem) bodo obdavče-
ne s stopnjo 0,15%, nerezidenčne nepremičnine pa s stopnjo 
0,50%. Opozoriti je potrebno, da se v primeru, ko ima ne-
premičnino v lasti več solastnikov oziroma skupnih lastnikov, 
za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino šteje zgolj delež 
nepremičnine solastnika oziroma idealni delež skupnega la-
stnika, ki ima na njej prijavljeno stalno prebivališče (če imata 
npr. zakonca stanovanjsko hišo v skupni lastnini, vsak z ide-
alnim deležem do ½, pri tem pa ima v tej hiši samo eden od 
zakoncev prijavljeno stalno prebivališče, bo za polovico ne-
premičnine veljala davčna stopnja 0,15%, za drugo polovico 
pa 0,50%). Davčna stopnja se bo za stanovanjske nepremič-
nine, ki so vredne več kot 500.000 evrov, za del nad to vre-
dnostjo, zvišala za 0,25 odstotne točke. Glede stanovanjskih 
nepremičnin je davek nekoliko omiljen, saj bo v letošnjem in 
naslednjem letu veljala znižana davčna osnova. Tako se bo za 
letošnje leto upoštevalo le 80% posplošene tržne vrednosti 
nepremičnine, za  naslednje leto 90% vrednosti, nato pa bo 
veljala polna posplošena tržna vrednost nepremičnine. Za 
poslovne in industrijske nepremičnine (razen energetskih ne-
premičnin) je predpisana 0,75% davčna stopnja, energetske 
nepremičnine bodo obdavčene s stopnjo 0,40 %, kmetijske 
stavbe s stopnjo 0,30%, vse ostale stavbe pa s stopnjo 0,50%. 

Drug sklop nepremičnin predstavljajo nepozidana zemljišča: 
za kmetijska zemljišča bo veljala 0,15% davčna stopnja, za 
gozdna zemljišča 0,07 %, za zemljišča za poslovno in indu-
strijsko rabo 0,75 %, za zemljišča za namene energetike 0,40 
%, za zemljišča za gradnjo stavb 0,50 %, za ostala zemljišča 
pa 0,50 % davčna stopnja. Davka so oproščene, med dru-
gim, nepremičnine za javno infrastrukturo, sakralni objekti, 
diplomatska predstavništva in nepremičnine humanitarnih 
organizacij. Nižji davek pa bodo plačevali prejemniki socialne 
pomoči ali varstvenega dodatka, ki bodo za stanovanjske ne-
premičnine, v katerih imajo prijavljeno stalno bivališče, plačali 
le 50% davka ter invalidi na invalidskih vozičkih in osebe, ki z 
njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, ki bodo za stanovanj-
sko nepremičnino, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče, 
plačali 30% nižji davek. Davek bo mogoče plačati v obrokih, 
število obrokov pa je odvisno od višine davka in od tega, ali je 
zavezanec pravna ali fizična oseba. Odmero davka bo davčna 
uprava opravila do 31. maja, takrat pa se bo davčna zgodba 
za mnoge zavezance najbrž šele začela, saj bo napočil čas za 
pritožbo. Vsi lastniki nepremičnin in davčni zavezanci lahko 
do 31. marca 2014 še spreminjajo podatke o nepremičnini v 
evidenci GURSa, po tem datumu pa bo vse upravičene spre-
membe  mogoče upoštevati samo s pritožbo zoper odločbo o 
odmeri davka. Čeprav se je zoper odmerno odločbo mogoče 
pritožiti na vse elemente, tako na podatke o vrednosti, kot na 
pravilnost podatkov o zavezancu in o nepremičnini, pa je pra-
vica do pritožbe vendarle omejena, kar je zelo zaskrbljujoče. 
Pritožbe na vrednost nepremičnine namreč ni mogoče polno 
izkoristiti. Po zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin 
je ugovor na vrednost mogoče dati le v času, ko se razvijajo 
modeli vrednotenja, se pravi le v okviru generalnega vredno-
tenja nepremičnin, to pa je predvideno zgolj vsaka štiri leta. 
Posplošena tržna vrednost nepremičnine, ki jo je geodetska 
uprava leta 2010 določila z generalnim vrednotenjem nepre-
mičnin in jo  jeseni lani uskladila z gibanji na trgu, je tako za 
zdaj v pritožbenem postopku nedotakljiva. Tudi v primeru, 
ko nepremičnina, ki je predmet obdavčitve, npr. pogori ali se 
pod plazom zruši, njene vrednosti trenutno ni mogoče spre-
meniti. Nepremičnina je glede na trenutne pravne podlage 
vredna  toliko, kot v evidenci GURSa piše, da je vredna za 
namen obdavčenja. Ker je nepremičnina ovrednotena zgolj 
na podlagi čisto abstraktnih izračunov (modelov vrednotenja), 
tudi ne bo možno dokazovati, da ste zanjo v preteklem letu 
v resnici plačali polovico manj od vrednosti, ki je določena 
v evidenci. S tem se odpira pomembno vprašanje skladnosti 
zakona z načelom enakosti in vprašanje pravičnosti zakona, 
zato je njegova usoda glede na dejstvo, da je bila že vložena 
zahteva za presojo njegove ustavnosti, negotova. Kakor koli 
že, tovrstnim dajatvam se zagotovo ne bo mogoče izogniti, 
upajmo le, da jih bo država, čeravno skozi postopek ustavne 
presoje, uredila na način, ki bo vzdržen in pravičen.

odvetnica Tina Božič Malneršič

Odvetniška družba
Božič Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o.

Jenkova ulica 1
6230 Postojna
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Letos spet na IHM v München
OOZ Vrhnika za svoje člane in druge morebitne udeležence, 
po nekaj letih premora, organizira ogled 65. mednarodnega 
obrtnega sejma IHM, ki se odvija v času od 12. do 18. marca 
v Münchnu. 
Gre za dvodnevno strokovno potovanje, ki bo potekalo v pe-
tek, 14., in soboto, 15. marca. V petek je predviden zgodnji 
odhod z Vrhnike. Po prihodu v München ogled sejma, možno 
nakupovanje v nakupovalnem središču Riem Arcade. V pozno-
popoldanskih urah namestitev v hotelu v centru mesta, zvečer 
večerja v pivnici, prenočevanje v hotelu. V soboto po zajtrku bo 
na izbiro: ponovni ogled sejma (če bo kdo želel) ali krožni avto-
busni ogled mesta ter prevoz do največjega muzeja v Münchnu 
- Tehniškega muzeja ali prosto za individualne oglede mesta in 
nakupovanje. V poznopopoldanskih urah odhod proti domu in 
prihod na Vrhniko okoli 23. ure. 
Cena ekskurzije bo cca 160 € (odvisno od agencije, števila pri-
javljenih in programa) in vključuje prevoz, nočitev z zajtrkom 
v hotelu 3*** v centru mesta, vstopnico za IHM, vstopnico za 
Tehniški muzej, večerjo v pivnici, stroške vodenja in organiza-
cije ter DDV.
Možna doplačila: ob prijavi za enoposteljno sobo 35 €; vodniku 
na poti za dodatne oglede in vstopnine
Prijave na ekskurzijo so možne do 28. februarja, vendar 
priporočam, da ne čakate na zadnji dan in ne zamujate, da bi 
potovanja ne bilo treba odpovedati. 
Članom s plačano članarino (ena oseba) zbornica krije polovico 
stroškov potovanja. Pokličite!!!

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za vas 
lahko vložimo predlog za e-izvršbo na podlagi verodostojne li-
stine. Predlog vložimo na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oz. 
vodi postopek  do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se. Za vlogo predloga za izvršbo boste pla-
čali 20 € zbornici za njeno storitev in še sodno takso sodišču 
po njihovi tarifi. Stroške izvršbe vam bo ob uspešni izvršbi vaš 
dolžnik plačal skupaj z glavnico in obrestmi. 

Enodnevno smučanje  
v Mokrinah 
Kar smo najavili v prejšnji številki KG, velja. V soboto, 1. marca 
gremo na smučanje v Avstrijo (Mokrine – Nassfeld). Zimske 
počitnice bodo za vami, dišalo bo že ponovno po pomladi, za 
zaključek zimske sezone se bo prilegel dan za sprostitev. Ker 
bomo organizirana skupina, bo cena smučarskih vozovnic niž-
ja, kot je v redni prodaji (odrasli – 36 €, mladina letnik 95 do 
98 – 29 €, otroci letnik 99 do 07 – 18 €, seniorji letnik 48 in 
starejši – 29 €). 
Udeleženci – člani, upokojeni člani in vaši družinski člani ,pla-
čate smučarsko vozovnico, ostali morebitni udeleženci pa poleg 
tega prispevate še vsak 10 € za prevoz. Prijave, z vplačili so 
možne na zbornici do srede, 29. februarja oz. do zasedeno-
sti prostih mest na avtobusu. Prednost pri prijavi in na avtobusu 
imajo člani zbornice in njihovi družinski člani. 

Vabljeni na bele strmine.

Bela prostranstva vabijo

12. – 18. marec 2014
Dnevno od 9.30 do 18.00 
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposabljanje in 
izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za delo-
dajalce in delavce v petek, 7. februarja z začetkom ob 7. uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena 
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 
25 €, za nečlane je cena 35 €. (cena je končna, ker nismo za-
vezanec za DDV). 
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po e-pošti. 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad za 
izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z vlo-
go za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za namen 
VPD in VPP) povrnjene v celoti.

Tečaj prve pomoči
Ponovno razpisujemo tudi tečaj oz. usposabljanje in pre-
izkus znanja iz prve pomoči. To bo potekalo v torek, 
25. in četrtek. 27. februarja 2014 od 16. – 19. ure. Cena 
usposabljanja in tečaja je 87,50 €, za člane zbornice s plačano 
članarino, oz. pri vas zaposlene delavce, smo se z izvajalcem 
dogovorili za 10% popust na redno ceno. 
Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih najmanj 8 udele-
žencev, sicer bo usposabljanje v marcu 2014. O novem terminu 
boste že prijavljeni in novi kandidati pravočasno obveščeni.
Po uspešno opravljenem preizkusu izvajalec udeležencu izda 
potrdilo - kartico, ki dokazuje usposobljenost nudenja prve 
pomoči in jo udeleženec prejme po pošti na naslov podjetja, 
ki ga je poslal na usposabljanje.
Prijave po telefonu ali e-pošti. Pokličite.

Davčni obračun za leto 2013 
- obvestilo 
Zaradi premajhnega števila prijavljenih na seminar za sestavo  
davčnega obračuna za leto 2013 (informativna prijava je 
bila možna do 17. januarja), se interesenti lahko udeležite se-
minarja na OOZ Logatec, ki bo 12. februarja ob 15. uri. 
Za člane naše zbornice (ena oseba) s plačano članarino je 
udeležba brezplačna. Prosim za prijavo pri nas, da preverimo 
članstvo in plačano članarino, ob prijavi pa boste navedli tudi 
številko kartice mozaik podjetnih. 

HACCP za živilce in gostince
OOZ Logatec v prvi polovici marca organizira usposabljanje 
HACCP za živilce in gostince. Usposabljanja se lahko ude-
ležijo tudi naši člani, prijave so obvezne. Pokličite za prijavo. 
Več o vsebini in celotnem dogodku preberite na »logaških« 
straneh obvestil.

Davek na nepremičnine
V marcu bo OOZ Logatec organizirala tudi seminar o davku 
na nepremičnine. Prijave so obvezne. Za zunanje udeležence 
je kotizacija 10€ in se plača pred začetkom seminarja, za čla-
ne naše zbornice s plačano članarino (ena oseba) je udeležba 
brezplačna in se kotizacija pokriva iz plačane članarine. Ob 
prijavi morate navesti ime in priimek udeleženca, podjetje ali 
s.p. in številko kartice mozaik podjetnih.  

Skupščina potrdila statut
V sredo, 15. januarja, je zasedala skupščina OOZ Vrhnika. 
Osrednja tema je bilo sprejetje novega zborničnega statuta. 
Sprememba obrtnega zakona v lanskem letu je namreč uzako-
nila prostovoljno članstvo v obrtno-podjetniški zbornici; s temi 
določili je bilo treba uskladiti statut. Prisotni so spremenjeni 
statut sprejeli soglasno. Celotno besedilo statuta je priloga tega 
glasila, objavljen je tudi na naši spletni strani in na oglasni deski 
na sedežu zbornice.

ORODJARSTVO 
Kogovšek Zdravko s.p. 

Smo mlado podjetje na področju orodjarstva. 
Naš cilj je zagotavljati visoko kakovost naših izdelkov 

in storitev, predvsem pa zadovoljstvo naših strank.

Nudimo naslednje storitve: 
rezanje na žični eroziji, erozijsko vrtanje, struženje, 
klasično rezkanje, ploskovno brušenje, brizganje 

plastike, štancanje.
Predvsem ponujamo možnost rezanja na žični eroziji 

in erozijsko vrtanje.

ORODJARSTVO KOGOVŠEK ZDRAVKO S.P., Vrhnika

e-pošta: orodjarstvo.kogovsek@gmail.com
GSM: 031/372-061 (Zdravko) 

      041/552-006 (Nadja)

REFERENCE:
GUT&PET D.O.O., Sinja Gorica, Vrhnika

Siliko d.o.o., Vrhnika 

InterWolf d.o.o., Logatec

AVTOMATIKA VARILNA TEHNIKA KOVAČ ŠTEFAN, s.p., Murska Sobota

GROPLAST d.o.o., Vrhnika

VENDING MARKETING trgovina, storitve, marketing d.o.o., Ljubljana

TOMPLAST d.o.o., Mirna

JSL-elektronika Jazbec Alojz, dipl.ing., s.p., Ljubljana

STOTINKA MM orodjarstvo in kovinoplastika Davorin Tomažič s.p., Naklo

UNICHEM, Sinja Gorica, Vrhnika



sakcij niso opravili nobene druge obdavčljive odsvojitve kapita-
la. V kolikor bi želeli uveljavljati izgubo pri odmeri dohodnine 
od dobička iz kapitala in s tem zmanjšati davčno osnovo od 
dobička iz kapitala, v napoved vključite tudi odsvojitev razve-
ljavljenih delnic. 

SEKCIJE SPOROČAJO

Sejem Flora in Poroka 
V letu 2014 se nadaljuje sodelovanje na sejmu Flora in Poroka, 
ki se bo odvijal od 14. do 16. marca v Celju. Za potrebe razstave 
(ne prodaje) je sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pridobila razstav-
ni prostor v dvorani K. Skupaj s člani sekcije cementninarjev, 
kamnosekov, teracerjev in lesarjev bo pripravljen skupni prostor 
za razstavo domače vrtnarske proizvodnje, parkovnih zasaditev, 
ponudbe cvetja in dodatkov, šopkov, tekmovanje mladih cvetli-
čarjev in vrtnarjev – zeleni navdih in cvetlični razcvet.
Prostor je za člane zastonj, organizatorji bodo poskrbeli le za 
osnovno sejemsko opremo (talna obloga, pregrade, obrobe…), 
zato bo strošek za razstavljavce zanemarljiv.
Prijave za sodelovanje na sejmu je potrebno poslati na obrazcu 
(pokličite svojo zbornico ali OZS ali ga poiščite na spletni stra-
ni: http://www.florist.si )
Prijavite se lahko najkasneje do 21. februarja.
Poleg te sejemske prireditve, bo istočasno potekal tudi sejem 
poroka in promocijska razstava poročnih šopkov. Sodelujejo 
profesionalni cvetličarji, namen je promocija slovenskih cvetli-
čarn in njihove kreativnosti. Sodelujejo lahko cvetličarji – člani 
sekcije, prijava je obvezna do 21. februarja s prijavnico, ki jo 
dobite na svoji zbornici, na OZS ali spletu.     
Če se ne boste odločili za aktivno udeležbo na sejmu, ste vlju-
dno vabljeni kot obiskovalec, saj bo veliko zanimivega.  

Živilci, gostinci, trgovci 
Proizvajalci živil in zaposleni v verigi proizvodnje živil, vablje-
ni na seminar označevanje živil ter informiranje in varstvo 
potrošnikov, ki bo v sredo, 12. februarja 2014 na Slovenskem 
inštitutu za standardizacijo, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (bi-
vši sedež uprave BTC, v 2. Nadstropju) od 9.30 . 14.30.
Seminar zagotavlja razumevanje osnovnih načel v proizvodnji 
varne in kakovostne hrane vezane na označevanje živil, ki jih 
morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu. Pridobili 
boste informacije o vseh bistvenih novostih na področju ozna-
čevanja živil predpisanih v Uredbi (EU) št. 1169/2011 ter v 
drugih spremljajočih predpisih Komisije in predpisih sprejetih v 
Republiki Sloveniji  povezanih s navedeno uredbo EU. 
Vsi udeleženci boste brezplačno prejeli standard SIST EN 
ISO 22000:2005. 
Kotizacija za udeležbo znaša 179 €+ DDV in vključuje udelež-
bo, učno gradivo, standard SIST EN ISO 22000:2005, postrež-
bo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Pokličite svojo zbornico za prijavnico, ki je obvezna, prija-
va možna do 7. 2. 2014.

DURS obvešča 
Normiranci, počakajte z oddajo obračuna DDPO za leto 2013 
preko sistema eDavkov, ker bo nova računalniška verzija pred-
vidoma objavljena v prvi polovici februarja 2014. 
DURS naproša vse, ki ste oddali priglasitev ugotavljanja davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in za leto 2013 
ugotavljate davčno osnovo na takšen način, da počakate z odda-
jo, ko bo na voljo nova verzija Silvestra Peliasa. 
Ostali zavezanci lahko oddate davčni obračun DDPO za leto 
2013 na stari verziji Silvestra Pelias 5.0.0.19. V kolikor bi z ob-
računom oddali tudi priglasitev za ugotavljanje davčne osnove 
z upoštevanjem normiranih odhodkov (za leto 2014 in naprej), 
pa prav tako predlagajo, da z oddajo obračuna počakate novo 
verzijo programa ali pa po objavi nove verzije oddate popravek 
obračuna.    
Na portalu eDavki so na vpogled podatki za odmero dohodni-
ne, ki jih je na podlagi obračunov davčnega odtegljaja pripravila 
DURS. Vpogled je možen od 15. 1. 2014 do 31. 1. 2014 in je 
namenjen izplačevalcem dohodkov za primerjavo podatkov iz 
predloženih iREK obrazcev s podatki na obvestilih prejemni-
kov dohodkov, ki jih morate izplačevalci izročiti prejemnikom 
dohodkov najpozneje do 31. 1. 2014. V kolikor ugotovite ne-
pravilnosti, lahko predložite manjkajoče REK obrazce oziroma 
popravke že vloženih REK obrazcev. 

(povzeto po spletni strani DURS)

Ne spreglejte!
Najkasneje do 5. februarja 2014 lahko oddate vlogo za uve-
ljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane 
pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2013. Za pravo-
časno oddano vlogo šteje, če je poslana priporočeno po pošti 
do vključno 5. 2. 2014. Če je poslana z navadno pošto, šteje za 
pravočasno, če jo davčni organ prejme do 5. 2. 2014. Vlogo od-
dajo tisti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije 
niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske 
člane in tisti, ki želite te podatke spremeniti.
Če ste v letu 2013 prejeli skupni znesek obresti na denarne 
depozite pri bankah in hranilnicah v znesku, ki znaša 1.000 
€ ali več, ste do 28. februarja 2014 dolžni oddati Napoved za 
odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah 
in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah čla-
nicah EU. 
Napoved lahko vložite pri davčnem uradu ali v elektronski obli-
ki po sistemu eDavki. 
Če ste v letu 2013 odsvojili vrednostne papirje ali druge de-
leže ter investicijske kupone, morate do 28. februarja 2014 
oddati Napoved za odmero dohodnine. Napoved se vloži v 
sistemu eDavki v elektronski obliki, če je bilo več kot deset ob-
davčljivih transakcij, če je bilo odsvojitev do deset, lahko tudi na 
papirnatem obrazcu. 
Napovedi ni treba vložiti tistim zavezancem, ki so imeli v 
lasti vrednostne papirje Nove ljubljanske banke d.d. z ozna-
ko NLB, Nove kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR, 
Abanke d.d. z oznako ABKN, Factor banke d.d. z oznako FBN 
in Probanke d.d. z oznakama PRBP in PRBR, saj so bili razve-
ljavljeni in iz njih ni bilo nobenega poplačila in poleg teh tran-

Krpanov glas Napotila
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Prevozniki, pozor! 
Spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mo-
bilnih delavcev ter o zaposlovalni opremi v cestnih prevozih 
(Ur. list RS, 110/13), so stopile v veljavo 11. 1. 2014. 
Za prekrške, kjer je globa določena v razponu, se bodo lahko 
v hitrem postopku izrekle globe tudi v znesku, ki je višji od 
najnižje predpisane globe. Upravni in inšpekcijski postopki, ki 
so se začeli pred uveljavitvijo sprememb, se dokončajo po do-
sedanjih predpisih.
Delodajalci so mobilne delavce dolžni seznaniti z določbami 
uredb, ki se nanašajo na pravilno uporabo tahografa, o delov-
nem času, o delu posadk, čas vožnje, odmore in počitke ter z 
drugimi predpisi.
Delodajalci so dolžni voditi evidenco delovnega časa mobilnih 
delavcev, ki zajema naslednje podatke:
- osebno ime, EMŠO
- delovni čas (ki zajema vožnjo in drugo delo; v delovni čas se 

ne šteje: odmor, počitek, čas razpoložljivosti))
- nočno delo
- skupni delovni čas, iz katerega mora biti razvidno, ali je bilo 

preseženo tedensko povprečje (48 ur).
Zgoraj navedeni podatki se vodijo v okviru evidence o izrabi 
delovnega časa (po Zakonu o evidencah na področju dela in 
socialne varnosti, so to evidenco delodajalci dolžni voditi za vse 
svoje zaposlene; več si lahko preberete v prilogi).
Podatki za posamezno osebo, se morajo v evidenco vpisati čim 
prej, vendar ne kasneje kot 28 dni po prejšnjemu vpisu podat-
kov za isto osebo. Delodajalci morajo na zahtevo delavca zago-
toviti kopijo evidence opravljenih delovnih ur.
Izdano Potrdilo o dejavnostih  (na podlagi Uredbe (ES) št. 
561/06 ali AETR; objavljeno: http://www.ozs.si/Portals/0/
Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/
Potrdilo_dejavnost_voznik.doc  ) mora biti opremljeno z ozna-
ko, ki je sestavljena iz zaporedne številke in letnice izdanega 
potrdila (npr. 1/2014, 2/2014, 3/2014...). Potrdilo mora imeti 
voznik v vozilu in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti 
na vpogled, nato pa se hrani na sedežu podjetja (po zaporedju 
in letu izdaje).
Položaj vpisa številke in letnice na izdanih potrdilih oziroma  
način številčenja je prepuščen posameznemu podjetju. Po-
membno je, da se zagotovi sledljivost.
Delodajalec je dolžan na svojem sedežu v evidenci o izrabi de-
lovnega časa za osebe, ki opravljajo mobilne dejavnosti v ce-
stnem prometu, po datumu vožnje in posameznem vozilu hra-
niti  (2 leti) tudi:
- uporabljene tahografske vložke v skladu (z drugim odstav-

kom 14. člena Uredbe 3821/85/EGS),
- prenesene podatke iz digitalnega tahografa in voznikovih kar-

tic (v skladu s točko i) in ii) pododstavka a) petega odstavka 
10. člena Uredbe 561/2006/ES),

- vse ročne zapise ali izpise (ki jih je voznik dolžan opraviti 
na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena in drugega 

odstavka 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali na podlagi 12. 
člena Uredbe 561/2006/ES).

Podatki iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti tudi v primeru 
razgradnje posamezne zapisovalne naprave za nadzor delovne-
ga časa oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost.
Delodajalec je dolžan hraniti na svojem sedežu tudi izdana po-
trdila iz šestega odstavka tega člena po zaporedju in letu izdaje.
Vsi podatki in dokumentacija iz zadnjih dveh odstavkov se pri 
delodajalcu hranijo dve leti po preteku obdobja, na katerega se 
nanašajo. Po preteku dveh let se podatki iz evidence brišejo in 
dokumentacija se uniči.
Evidenca o izrabi delovnega časa se, vključno s podatki iz dru-
gega odstavka, hrani v skladu z zakonom, ki ureja evidence s 
področja dela in socialne varnosti (trajno).
Najhujši prekrški:
- če se zlorabi tahograf, tahografski vložek ali voznikovo karti-

co, zaradi česar lahko pride do ponarejanja, zatajitve ali uniče-
nja podatkov oziroma izpisanih informacij, ali če ima v vozilu 
napravo, ki bi se lahko uporabila za izvajanje navedenih po-
segov (globa: 3.000 do 12.000 EUR podjetje, 2.000 do 6.000 
EUR odgovorna oseba, 2.000 do 6.000 EUR voznik)

- če ponaredi ali uniči podatke zapisane na tahografskem vložku
- če ponaredi ali uniči podatke prenesene iz tahografa oziroma 

voznikove kartice,
- če ima v vozilu napravo, ki jo uporablja za izvajanje posegov, 

ki imajo za posledico ponareditev, zatajitev ali uničenje podat-
kov na tahografskem vložku, tahografu ali voznikovi kartici.

(Globe: 6.000 do 24.000 EUR podjetje, 2.000 - 8.000 EUR od-
govorna oseba, 2.000 - 8.000 EUR voznik)
Z globo 500 EUR se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve 
kaznuje za prekršek podjetje:
- če je lastnik ali posestnik več voznikovih kartic ali če upora-

blja poškodovano ali neveljavno voznikovo kartico,
- če se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki ni njegova last. 

(2.000-8.000 EUR odgovorna oseba, 2.000-8.000 EUR voznik).
(obvestilo Sekcije za promet pri OZS)  

Razpis P7
Da je v teku razpis P7 – mikrokrediti, ki ga je pripravil Slovenski 
podjetniški sklad, gotovo že veste. Objavljen je v Uradnem listu 
RS, 1/2014. Prvo odpiranje prispelih vlog je bilo 20. januarja, 
sedaj imate možnost, da vašo vlogo obravnavajo na drugem od-
piranju, ki bo 20. februarja. 
Prijavijo se lahko mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki, 
zadruge…, ki imajo vsaj 1 in manj kot 50 zaposlenih in imajo 
letni promet, ki ne presega 10 Mio €.
Pridobite lahko od 5.000 do 25.000 € za kritje različnih stroškov 
poslovanja, razen za nakup cestno prometnih vozil in ne za po-
plačilo že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. Obre-
stna mera je fiksna in je 3,5%, najkrajša ročnost je 12 mesecev, 
najdaljša pa 60 mesecev, najdaljši moratorij za odplačilo glavnice 
je 6 mesecev in začne teči z zapadlostjo roka črpanja kredita.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno 
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno 
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za 
obrtno-podjetniški zbornični sistem. 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 pla-
čate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: 
SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke 
zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega po-
slovanja morate navesti model 12 in nato referenco.   
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za januar 2014:
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  32,17 €
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004   4,58 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO plačate s plačilnim nalogom, ki vam ga pošlje OZS. Znesek 
zajema članarino za OZS in OOZ, višina članarine je po sklepu skupščine z 
dne 22.10.2013 do 31. 10. 2013 nespremenjena, od 1.11.2013 do 31.12.2014 
pa znaša 10 € mesečno (domača in umetnostna obrt s certifikatom), 18 € 
(fizična oseba, s.p. kot samozaposlen in gospodarska družba, v kateri je edini 
lastnik družbenik, ki je zaposlen) ali 27 € (če član zaposluje delavce).
Uživalci pokojnine, ki ste 1.1.2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi ka-
terega bi ponovno pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate 
največ do 31. 12. 2014, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate 
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12. 
2014 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1.1.2015 prenehal izplačevati 
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti. 
Rok za uskladitev statusa je torej podaljšan za eno leto – do konca 2014. 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove 
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v januarju 2014: 
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.   
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2014 – lestvice veljajo od 1.1.2014 
oz. za izplačila v letu 2014  
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2014 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupne-
ga dohodka v letu 2014:

če znaša skupni letni dohodek v evrih znaša splošna olajšava v evrih
nad do

10.866,37 6.519,82 
10.866,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89 3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega raz-
merja 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
1.047,57 275,23

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 2014 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino 

Nad Do € + % Nad €
668,45 16%

668,45 1.580,02 106,95 + 27 % 668,45
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 2013 znaša  783,66 € (Ur. 
list RS, št. 8/2013 z dne 29.1.2013).
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 raz-
dalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca 
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 
povračila za prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob 
uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo  =  zgornji 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 2014: najmanj za 1% povečana minimalna plača 
oz. 791,50 €.   
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
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja 
možna osnova najnižja pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16 
€ neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova objavljena v Ur. listu RS, št. 
12/11). Bruto osnova je 848,07 € (količnik za preračun je 1,5387 izračunan 
na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, Ur. list št. 29/13). V na-
daljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 206,50

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 114,06

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 3,40

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 323,96

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
VPLAČILNI RAČUNI:  
S 1. oktobrom 2011 je v veljavi nov način plačevanja prispevkov. Uvedeni so 
trije 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:
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JANUAR 2014

* povprečna bruto plača v RS za november 2013 (1.617,19 €)

** minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun pri-
spevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite 
obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.

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 odlo-
gu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH  (OD I -  VIII), osnova za 
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto 
plače predpreteklega meseca. Ta za november 2013 znaša bruto 1.617,19 € 
in neto 1.044,89 €.
Prispevke za socialno varnost za samozaposlene (in za zavarovance – 
družbenike) plačujete po starem sistemu (torej od zavarovalne osnove, 
v katero ste bili razvrščeni na podlagi dobička v letu 2012, po 209. členu 

ZPIZ-1), dokler se ne boste razvrstili v novo zavarovalno osnovo, na 
podlagi doseženega dobička v letu 2013 (s.p. torej na podlagi predlože-
nega davčnega obračuna dohodka iz dejavnosti za leto 2013, družbeniki 
pa na podlagi prejete odločbe o odmeri dohodnine za leto 2013).

Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem zne-
sku, 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. Višino 
članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje ali 
s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in števila za-
poslenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z 
obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JANUAR 2014

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2012

nad 9.156,72 do nad 18.305,64 do nad 27.458,46 do nad 36.611,28 do nad 45.764,10 do nad 54.916,92 do nad

Dosežena osnova v € za leto 2012 do vključno vključno vključno vključno vključno vključno vključno 64.069,74
9.156,72** 18.305,64*** 27.458,46 36.611,28 45.764,10 54.916,92 64.069,74

Povprečna mesečna plača v RS za november 2013 v EUR 1.617,19
I II III IV V VI VII VIII

Minimalna plača 60% 90% 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za

nov.13 nov.13 nov.13 nov.13 nov.13 nov.13 nov.13

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 783,66 970,31 1.455,47 1.940,63 2.425,79 2.910,94 3.396,10 3.881,26
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 190,82 236,27 354,41 472,55 590,68 708,82 826,95 945,09

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 105,40 130,50 195,76 261,02 326,27 391,53 456,77 522,03

Prispevki za starševsko varstvo 0,20 1,56 1,94 2,92 3,88 4,86 5,82 6,80 7,76
Prispevki za zaposlovanje 0,20 1,57 1,94 2,91 3,88 4,86 5,83 6,79 7,76

 Prispevki skupaj 38,20 299,35 370,65 556,00 741,33 926,67 1.112,00 1.297,31 1.482,64

* povprečna bruto plača v RS za november 2013 (1.617,19 €)

** minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.

V naši ponudbi:

• Cvetje za vse priložnosti, lončnice (aranžmaji, šopki)

• Žalni program ob žalostnih trenutkih  
(aranžmaji s svečami, žalni venci,...)

• Poročne dekoracije  
(poročni šopki, dekoracije avtomobilov, gostilne, cerkve,...)

• Aranžiranje daril, darilni program, okrasna keramika,...

Za vsak okus in vsak trenutek.

Cvetličarna Bela
Onja Knol Čulk s.p, Tržaška c. 3, Logatec

Kaj je in kako  
uporabiti kartico?
MOZAIK PODJETNIH je kartica tisočerih ugodnosti, s 
katero lahko uveljavljate popuste pri nakupu izdelkov in stori-
tev, pridobite brezplačne storitve ali izkoristite druge ugodnosti 
partnerjev. Poleg ugodnosti partnerjev lahko imetniki kartice 
uveljavljajo tudi posebne ugodnosti območnih obrtno-podje-
tniških zbornic in ugodnosti, ki jih v okviru sistema »jaz-TEBI« 
nudijo člani.

MOZAIK PODJETNIH je identifikacijska kartica člana 
OZS. S prejemom kartice MOZAIK PODJETNIH, karti-
ca Obrtnik ne velja več. Nosilec in imetnik kartice MOZAIK 
PODJETNIH je član OZS. 

Kartico MOZAIK PODJETNIH uporabite tako, da jo pre-
dložite pri partnerskem podjetju. 

Kartica se avtomatično aktivira ob prvi uporabi. V primeru pre-
nehanja članstva v OZS preneha tudi veljavnost kartice. Seznam 
partnerjev in Splošne pogoje poslovanja MOZAIK PODJE-
TNIH najdete na http://mozaik.ozs.si . 
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Zaupanje in dolgoročno  
partnerstvo
Računovodski servis TFS 
d.o.o. Logatec deluje že 12. leto. 
Poslovne prostore ima v zgradbi logaške 
zbornice na Tržaški 11. Zaposluje pet 
delavk in ima 130.000 € letnega pro-
meta. Z direktorico Ireno Turk Kurba-
šić se je o delovanju in načrtih ter stanju 
na področju gospodarstva pogovarjal 
urednik.
»Računovodski servis TFS je 
vodilno računovodsko podjetje 
na področju Logatca in njegove širše okolice« je zapisa-
no na medmrežni predstavitvi vašega podjetja. Po kakšnih 
merilih ste to presodili?
Po številu zaposlenih sodimo med večje računovodske servise 
v Sloveniji. Kolikor mi je znano, smo po številu zaposlenih tudi 
največji računovodski servis v Logatcu. 
»S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partner-
stvo« je zapisano naprej. Brez zaupanja, seveda, tudi v 
računovodstvu ne gre. A ljudje ne zaupamo zlahka. Kako 
gradite zaupanje?
Res je. Ljudje ne zaupajo prav zlahka, zato je bilo - in je še- tre-
ba vložiti mnogo truda in znanja, da se medsebojno zaupanje 
vzpostavi. Ko pa je že vzpostavljeno, je nenehno na preizkušnji. 
Ves čas ga je treba negovati. Vsaki stranki zato skrbno prisluh-
nemo ter ji ponudimo kakovostne, najboljše rešitve. Da pa lahko 
to zagotovimo, moramo biti v nenehnem stiku z aktualnim do-
gajanjem na trgu. Zato se vsi zaposleni nenehno izobražujemo. 
Brez znanja in sledenja dogodkom nikakor ne bi bili sposobni 
tega, kar smo, in to je, da zagotavljamo zaupanja vredne storitve.
»Prav tako vedno poskrbimo, da stranka plača čim manj 
davka«. Torej svetujete tudi na davčnem področju? 
Da. Skrbimo, da stranka v okviru zakonskih določil plača čim 
manj davka. To imenujemo davčno optimiziranje. O vsem, kar 
je povezano z davki, rednim strankam svetujemo že v okviru 
rednega računovodenja, saj se mi zdi svetovanje najpomemb-
nejši del naših storitev. To nas tudi dela boljše od drugih. V 
specifičnih zadevah oz. težavah pa strankam svetujemo, na koga 
se lahko obrnejo in iskanje rešitev prepustimo za to posebej 
usposobljenim strokovnjakom. 
Storitve opravljate tudi na sedežu strank, ali pa pri njih 
prevzemate dokumentacijo. Je to strankam prikladno? 
Absolutno! Ne morem si predstavljati, da naše podjetje ne bi 
nudilo tovrstnih storitev, ki so ena večjih konkurenčnih pred-
nosti. Stranke jih cenijo. Prihrani jim obilo časa, pa tudi denarja. 
Izdelujete akte in sklepe podjetja, povezane z računovod-
skim poslovanjem. Jih lahko nekaj naštejete?
Vsak gospodarski subjekt bi moral imeti pravilnik o računo-
vodstvu. A na žalost temu ni tako. Po mojih izkušnjah davčni 
inšpektor, ko pride opravljati pregled, najprej povpraša po tem. 
Sledijo pravilniki o inventuri, blagajniškem poslovanju itd. Če 
pa ima podjetje več kot deset zaposlenih, mora imeti tudi akt o 
sistematizaciji delovnih mest. 
Lahko tudi kontrolirate poslovanje in sproti opozarjate na 
računovodske nepravilnosti. So stranke s tem zadovoljne? 

To je nujno potrebno! Natančna, sprotna kontrola poslovanja 
je tista, ki je na koncu leta največ vredna. Stranke so s takim 
pristopom zelo zadovoljne, saj imajo zaradi tega bolj urejeno ter 
zakonito poslovanje. 
Katere druge računovodske in svetovalne storitve še opra-
vljate?
Strankam lahko pridobivamo davčne številke za poslovanje v 
tujini, npr. na Hrvaškem, delovna dovoljenja za tujce, izdeluje-
mo poslovne načrte, itd.
Včlanjeni ste v OOZ Logatec. Kaj vam pomeni članstvo in 
kaj z njim pridobite?
Všeč mi je njihov svetovalni center, kjer pridobim veliko infor-
macij. Izpostavila bi še izobraževalne  seminarje ter revijo Obr-
tnik. Zame je zelo pomembno, da nas obrtnike zbornica zasto-
pa na državni ravni in tega dejstva se veliko obrtnikov sploh ne 
zaveda. En sam obrtnik ne more doseči ničesar, skupaj pa lahko 
dosežemo vsaj nekaj. 

Kako ocenjujete gospodarsko stanje v državi in kje menite, 
da se bo pot začela bolj strmo vzpenjati? 
Vsesplošno stanje ocenjujem kot slabo. Pozna se recesija, ki je po-
sebej prizadela podjetja, ki so usmerjena na domači trg. Podjetja 
bodo sicer preživela, vendar majhna dodana vrednost terja svoj 
davek: manj je denarja za investicije, to pa se podjetjem dolgo-
ročno lahko zelo pozna. Menim, da se bo vse skupaj obrnilo nav-
zgor, ko bodo banke spet opravljale svoje poslanstvo tako, kot bi 
ga morale. Poprej pa bo, seveda, treba zakrpati ogromno bančno 
luknjo. Vendar pa to samo po sebi ne bo nič pomagalo, če ne bo 
odpravljen vzrok takega stanja, pajdaški kapitalizem. To pa je, se 
mi zdi, večji problem od same bančne luknje. Zato kakšnega ve-
likega preobrata navzgor v kratkem času ne pričakujem. Veseli pa 
me dejstvo, da ni vse tako črno, kot se vidi. So tudi svetle izjeme, 
ki tudi v tem času dosegajo dobre rezultate. Recesija je lahko tudi 
priložnost. Celotnemu gospodarstvu ne preostane nič drugega, 
kot optimizem, ta pa mora postati vsesplošno vodilo ter upanje, 
da pridemo čim prej do konca temnega tunela. 
Kako pa gledate na razvoj svoje firme?
Kakor sem dejala prej: optimistično. Imam dober tim sodelavk, 
s katerimi se trudimo uresničevati dolgoročno vizijo podjetja: 
na področju računovodstva biti zanesljiv partner podjetjem na 
širšem logaškem območju. 
Naj ob tej priložnosti v imenu celotne ekipe računovodskega 
servisa TFS bralkam in bralcem zaželim obilo zdravja, sreče ter 
poslovnega uspeha v letu 2014.
Ga. Irena, hvala za pogovor in dobre želje.
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Zaposlene v TFS d.o.o. med delom.  Foto: arhiv TFS.

Krpanov glas


