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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: Po februarskih ujmah se je razcvetela bujna pomlad.  

Kdaj pa se bo razcvetelo gospodarstvo?  
Foto: iz zasebnega arhiva

 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.

april 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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Prihodnost je v inovacijah

Mogočni , močni listavci in vitki iglavci 
so padli, zasuli mnoge poti in še vedno 
ležijo po gozdovih. Prenekateri bodo za 
vedno ostali, kamor so padli. Zlomlje-
ni, izruvani, premagani. Pa so desetletja 
rasli, kljubovali vetru, vročini, mrazu, 
moči in suši. Do narave se ne vedemo 
dovolj spoštljivo in prej ali slej se nam 
to maščuje. Vsiljuje se mi misel, da so 
polomljena drevesa prispodoba ljudi v 
naši državi in gospodarstvu. Vsako zlo-
mljeno drevo je podoba človeka, delav-
ca, obrtnika, ki je padel pod težo preve-
likega bremena, ki mu je bilo naloženo. 
Drug za drugim padajo, kot drevesa v 
ledeni ujmi: manjša padajo tišje, z bole-
čino v srcu, velika padajo s truščem. Vsa 
pa padajo.
Predsednice vlade optimistično izjavlja, 
da se je vrnila gospodarska rast, da je vse v najlepšem redu. A proračun temelji na 
lepih željah, popravili ga bodo le še z nekaj sto milijoni evrov. Proračun predvide-
va znižanje mase plač. Le čemu, saj imamo vendar gospodarsko rast?! Ogroženo 
zdravje bolnikov ni omembe vredno. Bo vodenje ministrstva za zdravje začasno 
prevzela kar predsednica vlade sama, ker dosedanji ministri za to niso bili spo-
sobni? In bo spet vse urejeno. Tudi po tem, ko bodo sprejeti »drugačni ukrepi«, 
ker je ustavno sodišče razveljavilo zakon o davku na nepremičnine. 
Takšnim izjavam ne verjamemo, smo pa tudi precej nemočni, da bi lahko zmanj-
šali hitrost vlaka, ki drvi proti prepadu. Upogibamo se pod težo dajatev. Go-
spodarstvo bi morali razbremeniti prevelikih davkov. Davki bi morali biti nižji, 
pobrani od vseh davčnih zavezancev. To je osnova za nadaljnje uspešno delo v 
gospodarstvu. Morda je še čas, da bi se, z malo posluha države in treznega ukre-
panja še dvignili izpod prevelike teže bremen. A kaj, ko prevladuje ekonomski 
interes na kratek rok.
V javnosti se neprestano vrstijo dobrodelne akcije in koncerti pod sloganom 
»Pomagajmo…«. Lepo je, da si ljudje med seboj pomagamo, vsaj to še imamo. 
Vendar pa mislim, da si preveč pomagamo sami in da bi morala tudi država odi-
grati določeno vlogo. Preveč potrpežljivosti in razumevanja do nespametnih od-
ločitev in ukrepov naše vlade škoduje vsem. Smo delaven in pošten narod. Niso 
še vsi padli pod težo bremen, poslujejo uspešno in imajo poravnane obveznosti 
in račune. Ti si zaslužijo pohvale in čestitke. 
Inovativnost in ustvarjalnost lahko dodatno pripomoreta k dobrim uspehom. 
Uspešni podjetniki pa tudi dobro vedo, da ni pametno trošiti več kot ustvariš. 
Vse večja konkurenca in manjši dobički ustvarjajo bojazen, da bodo tudi dobra 
podjetja zaradi premalo finančnih in človeških virov sčasoma delala le še za pre-
živetje ali celo potonila v začaranem krogu škodljivih ukrepov države. Marsika-
tera ideja in obetavni posli bi morali biti tudi s strani države hitro prepoznani in 
podprti z nekaj sredstvi, da bi obrodili sadove. Prihodnost je v - četudi drobnih 
- idejah in inovacijah in veliko teh se porodi prav ob delu, kadar je vzpostavljeno 
ustrezno okolje in prava organizacija.
PS Ne posojaj denarja tistemu, s katerim moraš govoriti s klobukom v roki.

Predsednica OZC Marija Branisel

Pestro bo

Petek, 28. marca 2014 je prinesel od-
ločitev Ustavnega sodišča, s katero je 
bil - poenostavljeno rečeno - razvelja-
vljen zakona o davku na nepremičnine. 
Zakon, ki je bil deležen vsesplošnega 
nasprotovanja, se je izkazal kot naspro-
ten temeljnim pravnim normam naše 
države. Obrtno-zbornični sistem je bil 
eden njegovih ostrejših nasprotnikov 
zakona. Tudi novi gospodarski mini-
ster je na logaškem forumu poudarjal, 
da se bo zavzemal za čim manjšo obre-
menitev mikro in malih podjetij s tem 
davkom. Njegov posluh za opozorila 
gospodarstva se je pokazal v kompro-
misnem predlogu, sprejetem dan pred 
razglasitvijo odločbe ustavnega sodišča, 
a malega gospodarstva ni zadovoljil. Za 
enkrat je z odločitvijo Ustavnega so-
dišča mnogim z ramen padlo preteče 
dodatno breme. Kaj pa jih bo udarilo 
namesto tega, ta trenutek še ne vemo. 
Zagotovo nas vse čaka nov več zakono-
dajnih ukrepov za polnjenje proračun-
ske praznine ter naporno in negotovo 
oponiranje novim zakonskim predlo-
gom, ki bodo pomenili večanje bremen 
ali (in) slabšanje položaja državljanov. 
Naporno in negotovo pa bo tudi do-
gajanje v obrtno-zborničnem sistemu, 
saj je letošnje leto volilno v skoraj vseh 
njegovih delih: v OZS in OOZ. Vrh-
niška zbornica je volitve že razpisala, 
OZS tudi. Druge to še čaka. Volitve 
bodo prve po uvedbi prostovoljnega 
članstva. Trenja v OZS po eni, ter či-
ščenje struktur v OOZ po drugi strani, 
bodo morda na najodgovornejše funk-
cije umestila nove ljudi. Vsekakor tam 
ne bo več onih, ki doslej niso verjeli v 
organizacijo, ki so ji pripadali in so se 
od nje poslovili brž, ko jim je bilo to 
dopuščeno. Voditi prostovoljno or-
ganizacijo bo morda večji izziv, kot je 
bil predsedovati zakonsko postavljeni 
strukturi. Morda bosta zavest in pripa-
dnost spodbudila one, ki imajo voljo in 
vodstveno znanje, da se vprežejo v voz 
in ga usmerijo na pot, ki vodi k ustvar-
janju ustreznega poslovnega okolja. Pot 
pa ni ne ravna, ne ravno tlakovana. Pa 
tudi samo en vpreženi ne more vleči 
polno naloženega voza. Več jih je po-
trebnih. Pa še v isto smer morajo vleči.

Urednik
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Od rokerja do podjetnika
Štajerec po rodu, Ljubljančan po naglasu, Notranjec po stažu. Lesni in-
ženir, ki je zaplul v trgovske in računalniške vode. Lastnik in direktor 
podjetja Grifon d.o.o. iz Cerknice, Bogdan Repše. Prijeten sogovornik, tan-
kočuten v dojemanju življenja in njegovem vrednotenju. Ob pomenkovanju 
mi je misel ušla k Štajercu v Ljubljani, Toneta Partljiča, kjer glavni akter 
dogajanja na vprašanje, kaj je najlepše v Ljubljani, izstreli: »Avtobus, ki 
pelje v Maribor!« 

Po poklicu si lesar, praviš?
Ja, po poklicu sem lesar. Bil sem priden učenec. Moji sošolci so 
šli na Bežigrad (gimnazijo), sam pa sem želel postati mizar. Pa 
so rekli, kaj bo to! In sem pristal v srednji lesarski šoli, kar ni 
bilo isto kot izučiti se za mizarja. Po maturi sem se odločil, da 
si poiščem službo. Peljal sem se v Logatec. Na razgovor. Z vla-
kom. V obleki in kravati, kot se spodobi, in dobil službo. Toda 
že na poti domov sem si premislil in se na jezo očeta vpisal na 
fakulteto, kjer sem srečal kar nekaj Cerkničanov. Takrat sem bil 
še roker, za povrh. Razlog več za jezo mojih staršev. No, z enim 
od sošolcev sem začel prihajati v Cerknico. Kmetijo so imeli 
doma. Rad imam zemljo, zato me je vleklo iz Ljubljane. Po tem 
se je v Cerknici zgodila služba, ljubezen, družina in zdaj sem že 
nekaj desetletij Cerkničan. 
Kako si pravzaprav iz »lesarije« zaplul v računalniške vode?
Brest, kjer sem bil zaposlen je šel leta 1994 v stečaj. Vedel sem, 

da bo informatizacija poslovnih procesov nujnost, da brez tega 
konkurenčnost podjetij v mednarodni konkurenci ni možna, 
zato sem leta 1996 iz stečaja kupil AOP opremo, ki je bila že 
nekoliko zastarela, ustanovil podjetje Grifon d.o.o., s tem smo 
začeli in se v vseh naslednjih letih kadrovsko krepili in posoda-
bljali opremo. Logična posledica razvoja v to smer je bila, da 
smo se začeli ukvarjati tudi s prodajo in servisiranjem računalni-
kov in računalniške opreme. 
Trgovina in servisiranje sta torej dve glavni dejavnosti 
podjetja?
Ja. Tudi ime podjetja simbolizira dvojnost. Grifon izhaja iz grške 
mitologije. Žival, napol lev napol orel. Prijatelj si je izbral to ime. 
Za svoje podjetje, ki ga ni realiziral. Dovolil je, da ga uporabim, 
ker mi je bilo všeč. Osnovno podobo grifona smo malo spreme-
nili, dvignili smo mu krila, da bi laže poletel …In ne bi rad, da 
bi jih kdaj zložil. Čeprav vem, da podjetja so, se razvijajo rastejo 
in umirajo, bom s svojimi sodelavci naredil vse, da bo ta prijazni 
ptič na poslovnem nebu letel čim bolj visoko in uspešno.
V Grifonu vas je zaposlenih…
sedem, in vsak je pomemben. Posameznik je pomemben, ven-
dar smo najpomembnejši kot »team«. 
Skupaj zmoremo vse, vsak zase pa manj. 
V vseh teh letih sem se trudil in dosegel, da »operativa« funkci-
onira brez mene. V računalništvu nisem izobražen, zato imam 
zaposlene ljudi, da to delajo, in to delajo dobro. Generalno po-

slovanje, strategija, finance, ko-
ordinacija.. so moje področje. Še 
ta »mehki del« bi moral predati 
nasledniku. Pa ga za enkrat še ni. 
En pa dan bo treba nehat. Pride 
čas, ko začneš razmišljati o tudi 
odhodu. 
Bo nadaljeval kateri od otrok?
Ne, otroci naj gredo v svet. Tako 
pravim. Naj najdejo širino. In naj 
se vrnejo, če tako mislijo. 
Grifon se bliža dvajsetletnici?
Ja, bližamo se 20-letnici. To je že 
neka doba. Po tolikih letih ima 
podjetje reference, patino, tudi bi-
lančni podatki so za vzor. S tem, 
da nas ni nihče favoriziral, nam 
nič podaril in da nikogar nismo 
podkupili. Smeh.

Poslovni prostori podjetja Grifon d.o.o. na Cesti 4. maja v Cerknici Foto: S. Šivec
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LOS 2014 
Letošnji Ljubljanski obrtni sejem bo na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani potekal od 7. do 10. maja. Interesenti se 
javite čim prej, najkasneje pa do 14. Aprila! Ob zadostnem 
številu prijav bo OOZC zakupila razstavni prostor oz. se v tej 
nameri povezala z drugimi zbornicami. 

Usposabljanje voznikov 
Letošnje letno usposabljanje voznikov bo potekalo v so-
boto, 17. 5. 2014. Pričetek ob 7. uri v Gasilnem domu v Cer-
knici. Za člane zbornice in njihove zaposlene je usposabljanje 
brezplačno. Prijavite se čim prej!

Kako se kupna moč odraža v vaši dejavnosti?
To, kar prodajamo ni hrana, ni nujna potreba, in je ali ni. Pod-
jetja čedalje manj vlagajo v IT. Ne posodabljajo je, ne servisira-
jo. Ali pa zelo malo. Ni investicij. Podjetništvo je odgovornost. 
Če si sam, če ni za plačo, če te malo zebe ali ti je vroče, lahko 
potrpiš. Če imaš zaposlene, pa ti potrebujejo klimo, ogrevanje, 
redno plačo... Živimo v stoletju brez sužnjev (če?). Človek naj 
bo človek. Tako mislim in ravnam. Od zaposlenih hkrati priča-
kujem samoiniciativnost, samostojnost in da dajejo od sebe ma-
ksimum. V Sloveniji je 150.000 brezposelnih. Ko iščem tržnika 
in ne najdem primerne osebe, razmišljam o tej številki. V taki 
masi je prav gotovo kak primeren - ali pa tudi ne?!
Torej je kljub množici brezposelnih težko najti primerne 
kandidate za zaposlitev?
Težko. Sam bi še zaposloval, ampak tveganje je veliko. Naša de-
lovna zakonodaja je rigidna, nemogoča. 
Dobrega delavca menda nihče ne bo metal iz službe. Tisti, ki 
je pravi, ki ima voljo, ogenj v sebi, to pokaže v enem mesecu. 
Sem za varianto: če si si, če nisi, se posloviva. Ne pa,da je za to 
potrebna cela procedura. 
Druga zgodba so neplačniki. Za kreditiranje teh potrebuješ la-
stna obratna sredstva. Banke svojim komitentom tako rekoč ne 
nudijo nobene bonitete. Za vsak kredit na banki, npr. za obratna 
sredstva, moraš napisat cel roman. Vse kar sem imel, sem dal v 
podjetje. Ko pa prosiš za kredit, bančnike najbolj moti to, kar 
si sam vložil. Da o provizijah bank in o bančnih stroških sploh 
ne govorim! 
V čem si danes drugačen, kot si bil, npr. 30 let nazaj?
Ker kaj več vem o življenju. Čeprav, mogoče, tudi ljudi bolj ra-
zumem. Bolj sem potrpežljiv in toleranten v odnosu do drugih. 
Pred desetletji sem bil na takih funkcijah, kjer sem imel opravka s 
700, 800 ljudmi. Takrat je bilo potrebno bolj »ostro« nastopat. V 
toliko letih si nabereš izkušenj, osebnostno zrasteš, se dogradiš. 
In postaneš moder?
Ja, lahko bi se temu tako reklo. Sam se moraš soočiti z življe-
njem. Célo življenje je trpljenje, »mater«. Vmes so žarki sreče. 
Srečni smo, ker iščemo, hrepenimo, se ženemo. Neke stvari pa 
so večne. Krog. Krog življenja, v katerem si enkrat otročji, mlad, 
vse starejši, in na koncu star. In drugačen. Bogatejši, ker si nekaj 
»dal skozi«. Otroška leta sem preživel pri babici in dedku. Na-
učila sta me vsega, kar v življenju šteje, tudi moliti. Stari so mi 
vedno bili učitelji in prijatelji. 
In te še vedno vleče tja, na Štajersko?
Rodil sem se na Štajerskem. Tam so moje korenine. Z začetkom 
šole sem se preselil k staršem v Ljubljano. Kot prvošolček, in 
tudi kasneje, sem se v svoj rojstni kraj vračal vedno, kadar sem 
imel čas. V Ljubljani sem šel na vlak proti Štajerski in še tri četrt 
ure peš… In sem zmogel. Mojim in današnjim generacijam star-
šev se godi vse drugače, jaz pa sem bil nedopovedljivo srečen 
vsakič, ko sem šel od doma »domov«. 
In za konec?
Na kolutu mojega življenja se je kar navilo niti, kolut, ki se raz-
vija, je veliko manjši od že navitega. V Cerknici imam tako koč 
vse. Družino. Firmo, kjer imamo še veliko povedati in pokazati. 
Doma pa sem na Štajerskem, kjer bom, tako upam, sklenil svoj 
življenjski krog. 

Silva Šivec Fran Lhotka s prenosno blagajno in tiskalnikom v rokah
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GoFiskal.si 
Priročna in enostavna rešitev za mobilno davčno blagajno 
ter tiskanje računov
Enostavnost in razširjenost Android operacijskega sistema ter 
vse večje število mobilnih in tabličnih naprav, ki delujejo na tem 
sistemu, se vsak dan vrtoglavo veča. Zato smo se odločili pripra-
viti aplikacijo za davčno blagajno na Android platformi. GoFi-
skal.si je tako med prvimi - ali celo prva - slovenska aplikacija, ki 
omogoča tiskanje računov v skladu z zakonodajo kar iz mobilne 
Android naprave ali tabličnega računalnika. V kompletu se na-
haja tudi brezžični Bluetooth tiskalnik zelo majhnih dimenzij, 
ki ga lahko pritrdimo na pas. GoFiskal.si tako postane najbolj 
priročna in enostavna rešitev za mobilno davčno blagajno ter 
tiskanje računov. Za vse tiste, ki že obvladajo oz. uporabljajo 
Android naprave, bo uporaba GoFiskal.si ''mačji kašelj''. Za ti-
ste, ki se bodo z njo srečali prvič pa bo prav tako zelo prepro-
sta. Članom obrtne zbornice nudimo 50% popust na storitev 
namestitve aplikacije. 
Informacije: GRIFON d.o.o., Cerknica, Fran Lhotka,  
 gsm: 031-813-006, e-mail: fran.lhotka@grifon.si 



Forum lepih obetov
Slab mesec dni po katastrofalnem žledu, v času, ko je bilo v La-
zah in Planini še vedno zalitih precej objektov in cest, je časnik 
Finance v Logatcu pripravil prvega v nizu letošnjih regionalnih 
Forumov. Odziv med gospodarstveniki in drugimi zainteresi-
ranimi je bil velik, saj so dodobra napolnili veliko dvorano Na-
rodnega doma. Kako tudi ne! Na forumu sodelovala dva ključ-
na ministra: Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje ter 
Metod Dragonja, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT), kateremu je bil to prvi nastop pred javnim avditori-
jem, odkar je prevzel ministrsko mesto. Forum sta odprla glavni 
urednik časnika Peter Frankl in logaški župan Berto Menard.
Forum je bil namenjen osrednji temi: Kako uspeti tudi v težkih 
razmerah. »Želimo povedati, da se dá tudi v težkih časih,« je do-
gajanje uvedel urednik Peter Frankl. Predsedniku OGZ Logatec 
je izročil simbolični ček za 2000 € v priznanje za ogromno delo, 
ki so ga gasilci opravili med ledeno ujmo.

V pogovoru z urednikom je minister Dejan Židan sprva nizal 
podatke o škodah, ki jih poprečno letno povzročajo ujme: v 
Evropi od 80 do 90 mia, pri nas okrog 150 mio. Letošnja, lede-
na, bo večkrat presegla to vsoto. Zatem je nanizal perspektivo 
večjih vlaganj z vidika njegovega ministrstva do leta 2020: naj-
več bo namenjenega programom za oskrbo z vodo in njeno oči-
ščenje, za varstvo pred visokimi vodami in za podnebni sklad. 
Omenil je tudi boleče izkušnje s programom Natura 2000, kjer 
se Slovenija uči, kako se do Evrope ne sme poniglavo obnašati. 
Mimogrede je navrgel oceno, da je naše uradništvo prestrašeno. 
Zatem je odgovoril na nekaj konkretnih vprašanj udeležencev 
foruma. Spraševalci z odgovori verjetno niso dobili tega, kar 
so pričakovali, a bilo je čutiti, da minister dobro ve, kaj govori.

Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin
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Po predstavitvi dobrih praks podjetja Alpfrigo se je z ministrom 
Metodom Dragonjo pogovarjal Borut Hočevar. O takrat aktu-
alnem vprašanju obdavčitve nepremičnin, kateremu je, poleg 
drugih, nasprotovalo tudi gospodarstvo, je povedal, da MGRT 
pri pripravi zakona ni neposredno sodelovalo. Ocenil je, da bi 
lahko prišlo do odloga plačil, do odpisa pa ne. Povedal je tudi, 
da si bo prizadeval za znižanje obdavčitvenih stopenj poslovnih 
objektov na raven obdavčitve kmetijskih. Glede ta čas aktualnih 
razprav o zmogljivostih slovenske lesno predelovalne industrije 
je omenil zagon podjetij na dveh območjih, kočevskem in bo-
hinjskem. Pa Notranjska? Obstajata dva koncepta: več manjših 
ali manj večjih, smelih podjetij. Temeljna usmeritev pa bodi po-
večanje dodane vrednosti. 
Glede spodbujanja razvoja gospodarstva je omenjal spodbude 
inovativnosti, delovanje dveh državnih skladov in SPS. Menil 
je, da je bila prednostna usmeritev doslej v vzpostavljanje infra-
strukture, zdaj morajo pospešeno prednost imeti delovna mesta 
in podjetniki razvoj. Dotaknil se je tudi vprašanja podkapitali-
ziranosti mikro in malih podjetij in omenil, da je eno osrednjih 
vprašanj, kako bankam olajšati odločitve za vlaganja v podje-
tniške programe. O podrejenem kapitalu pa je dejal, da je še 
prezgodaj govoriti o končnih usmeritvah. Navrgel je program 
sodelovanja pri razvoju avtomobilov na električni pogon. 
Na opozorilo predsednika OOZ Logatec Bogdana Oblaka, 
da doslej OZS v vladi ni imela ustreznega sogovornika, ker je 
prevladujoč vpliv imela GZS, ki je združevala velike sisteme, je 
dejal, da vlada tako ali tako ne more dajati (denarnih) spodbud, 
lahko pa (so)oblikuje ustrezno poslovno okolje za razvoj. Na 
vprašanje Franca Godine, če bo ministrstvo zasnovalo strategijo 
upravljanja z velikimi viški lesne mase po žledolomu je minister 
odgovoril, da sta temeljni usmeritvi lahko poraba lesa za proi-
zvodnjo stavbnega pohištva in sicer za gradbeništvo. Pomemb-

Minister Dejan Židan (desno) v pogovoru z urednikom Financ Petrom 
Franklom

Minister Metod Dragonja (levo) v pogovoru z Borutom Hočevarjem
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Izložba 
Zbornica vsem članom ponuja možnost, da se s svojimi de-
koracijami oz. izdelki brezplačno predstavijo v izložbi zbor-
nične zgradbe na Tržaški 11. Prav tako je na voljo televizija, v 
kolikor bi želeli svoj oglas objaviti tudi tam. 
Zainteresirane vabimo, da nam pripravljenost sporočijo na 
telefon zbornice 01 750 90 80 in se dogovorimo o točnem 
datumu. 
V izložbi se sicer lahko predstavijo tudi nečlani zbornice. 
Cena mesečne predstavitve zanje znaša 40 EUR. 

Vabilo k razstavljanju na LOS
LOS – Ljubljanski obrtni sejem bo letos od 7. do 10. maja 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Vse, ki bi želeli razstavljati na letošnjem sejmu, prosimo, da 
nam to sporočijo čim prej, najkasneje pa do 14. aprila. Če bo 
prijav dovolj, bo zakupljen tudi prostor. 

Odsotnost sekretarke
Člane obveščamo, da bo sekretarka od 22. do 30. 4. 2014 od-
sotna. V pisarni bo organizirano dežurstvo. S svojimi vpraša-
nji se v tem času lahko obrnete tudi na go. Adelo Cankar, tel. 
01 7557740 ali na svetovalce OZS. 
Storitev na točki VEM v tem času ne bo možno opravljati. 

Varstvo pri delu
Varstvo pri delu in požarna var-
nost – izobraževanje in izpiti 
potekajo vsak drugi četrtek v 
mesecu v prostorih OOZ Lo-
gatec, izvaja jih podjetje Lozej.
Cena varstva pri delu za člane: 
18 EUR+DDV. 
Cena požarne varnosti za člane: 12 EUR+DDV.
Prijavnico dobite na OOZ Logatec.

na sta konkurenčnost primarne predelave in strategija povezova-
nja gozdarstva z lesno industrijo do stopnje, ki bo sprejemljiva.
Na vprašanje predstavnika podjetja AS Tech, če ima minister 
moč omejiti birokracijo, je le-ta izrazil mnenje, da stroka in ura-
dništvo stremita za tem, da si pridobita določena zakonska po-
oblastila, a da sam temu nasprotuje. Janez Marinčič, predsednik 
OOZ Postojna, je povedal, da je v Sloveniji okrog štiristo žag, 
da so delovale gozdno-lesne verige, da pa je primarna predelava 
zapostavljena. Njej bi bilo treba dopustiti večjo veljavo. Mini-
ster: res ni vse v hi-tech tehnologijah.
Za predstavnikom podjetja 
Barko je nastopil še tretji iz-
med predstavnikov podjetij, ki 
so nastopila kot zgled dobre 
prakse, Janez Nagode, nosilec 
s.p. Okna in vrata Nagode. Po-
vedal je, da jih kriza ni zatrla. 
Nasprotno. Medtem, ko so 
leta 2008 zaposlovali 8 delav-
cev, jih danes zaposlujejo 20. 
Usmerili so se v t.im. pasivno 
gradnjo. Vse več izvozijo, nekaj 
celo v ZDA. Sam se zavzema 
za osebni pristop do delavcev 
in kupcev. Pri usmeritvah mu 
je v veliko pomoč soproga. O 
odnosu do strank pa je povedal, da stranka najprej potrebuje 
nasvet. Če je treba, zanjo opravijo tudi birokratska opravila. »Pa 
še počistimo za sabo, preden odidemo« je na koncu povedal. 
O tem, kako čim bolj izkoristiti les iz poškodovanih gozdov 
so slikovito, tekoče in domiselno spregovorili Franc Pohleven 
z Biotehniške fakultete, Damjan Oražem z Zavoda za gozdove 
in Jože Jurša z Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Franc Pohle-
ven je dejal, da bi Slovenija morala trdno stopati po poti svojih 
danosti. In les je njena velika danost. Če bi podprli lesno indu-
strijo, kot je bila v nekdanji Jugoslaviji, bi bilo pri nas drugače. 
Les je dandanašnji pomembnejši, kot je bil kadar koli. Ko bo 
okoljski davek vračunan tudi v plastiki in betonu, les ne bo več 
dražji gradbeni element. Realno moramo oceniti, kaj za nas po-
meni les. Damjan Oražem: take žledne katastrofe pri nas še ni 
bilo. Če lastniki sami ne zmorejo pospraviti poškodovanega lesa 
iz gozdov, naj se poslužijo tistih, ki zmorejo. Strojna sečnja ni 
dražja od ročne. Jože Jurša, ki deluje na oddelku ministrstva, ki 
se ukvarja z vprašanji čistosti (oz. onesnaževanja) zraka pa je 
menil, da je treba kurjenje lesne biomase iztisniti iz mest. Poda-

Lozej
in{titut za varnost

www.lozej.si

Sedež družbe:

Telefon / fax:

Poslovne enote:

Goriška cesta 62, 5270 AJDOVŠČINA

(05) 366 41 80 / (05) 366 41 90

SEŽANA / IDRIJA / LOGATEC

VARSTVO PRI DELU

Predsedniki OOZ (z leve) Janez Marinčič, Bogdan Oblak in Marko Po-
pit z voditeljico pogovora o okrevanju gospodarstva po ujmi 

O dobrih praksah je spregovoril 
tudi podjetnik Janez Nagode iz 
Logatca

na je bila še ocena, da bo zaradi ujme treba iz gozdov odstraniti 
7 mio m3 lesne mase. Kam z njo? Izrečenih je bilo nekaj predlo-
gov. A dejstvo ostaja, da je naše gospodarstvo nepripravljeno na 
tolikšno količino in se še ni opredelilo, kaj z njo narediti, da bi 
katastrofa imela tudi kake pozitivne posledice. 
V zadnjem delu Foruma se je odvila še okrogla miza o okreva-
nju gospodarstva po ujmi, na kateri so sodelovali predsedniki 
treh sosednjih OOZ: postojnske, logaške in vrhniške, Janez Ma-
rinčič, Bogdan Oblak in Marko Popit. Vsak je z gledišča zbor-
nice, iz katere izhaja, povedal, kako gleda na ta vprašanja in kje 
vidi priložnosti, da katastrofa ne bo le zguba, pač pa tudi prilo-
žnost za nove vzgibe v poslovanju mikro in malih gospodarskih 
subjektov. 
Forum je v času, ko se je ujma odmaknila, posledice in nastala 
škoda pa so se šele ocenjevale, z nastopom sodelujočih prijazno 
obetavno sklenil v prepričanju, da vse le ni samo slabo. Prime-
ri dobrih praks podjetnikov, besede ministrov in trezni pogledi 
predstavnikov nekaterih državnih inštitucij so nakazali kar nekaj 
dobrih obetov. Težji del pa se začne z uresničevanjem zamisli.

Janez Gostiša
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Redno usposabljanje voznikov 
za leto 2014
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna organizira 
redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v 
cestnem prometu za leto 2014 (5. del), v soboto, 31. maja 
2014 ob 9. uri v sejni dvorani Šolskega centra Postojna, 
Cesta v Staro vas 2, Postojna.
Usposabljanje je namenjeno vsem voznikom, ki imajo v vo-
zniškem dovoljenju že vpisano kodo 95 in morajo opraviti 
7-urno usposabljanje za podaljšanje kode 95. Usposabljanje je 
namenjeno tako voznikom kategorij D1, D1+E, D ali D+E, 
kot voznikom kategorij C1, C1+E, C ali C+E.
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 
• člani OOZ Postojna s poravnano članarino (za eno osebo) 

plačajo participacijo v višini 5,00 € (z DDV);
• zaposleni pri članih OOZ Postojna plačajo kotizacijo v vi-

šini 15,00 € (z DDV);
• vsi ostali udeleženci plačajo 40,00 € (z DDV). 
Prijave na usposabljanje bomo sprejemali v mesecu maju.

Usposabljanje voznikov na OZS
Voznikom, ki imate kodo 95 vpisano v vozniško dovoljenje 
za 5 let, koda preteče 10. 9. 2014. Za podaljšanje kode mo-
rate opraviti skupaj 35-urno usposabljanje, za vsako leto 7 ur  
(od 2010 do 2014). 
Tisti, ki vam manjka katero od usposabljanj po programu za 
leto 2010, 2011, 2012 ali 2013, se ga lahko udeležite na OZS, 
Celovška 71, 1000 Ljubljana. Usposabljanje bo izvedeno ob 
zadostnem številu prijav. Termini in prijavnica so objavljeni 
na internetni strani OZS: www.ozs.si.
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite na OZS, ga. Mojco 
Poje na tel.: 01 58 30 520.
Prijavnico in pojasnila lahko dobite tudi na naši zbornici.

Odsotnost sekretarke
Člane obveščamo, da bo sekretarka odsotna od 22. 4. do 5. 5. 
2014. Pisarna bo za informacije odprta ob ponedeljkih, sre-
dah in petkih od 8. do 14. ure. 
Za nasvete in zahtevnejše informacije se lahko obrnete na 
svetovalce OZS v Ljubljani.

Ponudba banke Koper d.d.  
za člane zbornice
Banka Koper d.d. nudi članom OOZ Postojna ugodnejše po-
goje poslovanja pri uporabi nekaterih bančnih storitev.
Članom OOZ, ki na novo postanejo komitenti Banke, se ob 
odprtju transakcijskega računa ponudijo ugodnosti iz veljavnih 
paketov dobrodošlice.
Ob sklenitvi novega posla so vsi člani OOZ (tako novi kot ob-
stoječi komitenti Banke) deležni še dodatnih ugodnosti:
a) za poslovne namene

• financiranje (velja za vse vrste kreditov in kreditnih linij 
iz redne bančne ponudbe): vsakokrat veljavna izhodiščna 
– najnižja obrestna mera po Sklepu o obrestnih merah 
Banke in vsakokrat veljavna minimalna nadomestila po 
Tarifi Banke,

• garancije in akreditivi: vsakokrat veljavna minimalna 
nadomestila po Tarifi Banke,

• vezani depoziti: 0,1 odstotne točke višja obrestna mera 
od vsakokrat veljavne določene po Sklepu o obrestnih me-
rah Banke.

b) za osebne namene (velja za nosilca dejavnosti oz. zakonite-
ga zastopnika in njegove ožje družinske člane)
• potrošniški krediti, stanovanjski krediti in limiti na 

računih: 50% nižje nadomestilo za obdelavo zahtevka 
kot je določeno po Tarifi Banke,

• vezani depoziti: 0,1 odstotne točke višja obrestna mera 
od vsakokrat veljavne določene po Sklepu o obrestnih me-
rah Banke.

Navedeni pogoji veljajo do spremembe ali preklica ponudbe.

Kratkoročni kredit še na voljo
Sredstva za kratkoročni kredit, ki smo ga razpisali skupaj z Ban-
ko Koper d.d., PE Postojna so še vedno na razpolago.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Postojna z najmanj enoletnim članstvom, namenjena 
pa so za: financiranje tekočega poslovanja, nabavo osnovnih 
sredstev, refinanciranje posojil, poravnavo zapadlih davčnih in 
drugih obveznosti. 
Posojilo se obrestuje po 2,80 % letni obrestni meri, odplačuje 
se 12 mesecev, višina posameznega zneska je odvisna od vaših 
prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti oziroma ne sme presega-
ti 20.800 EUR. Obdelava zahtevka za vodenje posojila znaša  
50 EUR, ki se plača ob odobritvi posojila.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbornici. 
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Mozaik – Diners
S pomladjo prihaja nova kartica Mozaik podjetnih. Dobila bo 
novo podobo in nadgradnjo. Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije v sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja plačil-
no kartico z odloženim plačilom – Diners Club.

ENA KARTICA = SKUPNE UGODNOSTI
• ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih
• ugodnosti pri območnih zbornicah
• ugodnosti pri članih - mreža popustov jazTEBI
• plačilo na obroke, enostavno in poceni
• brez menjave banke in poslovnih računov
• brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice

Mozaiku podjetnih se je v dobrem letu, odkar ga poznamo, pri-
družilo več kot 60 partnerjev, posebne ugodnosti zagotavljajo 
območne obrtno-podjetniške zbornice, z vključitvijo v mrežo 
popustov jaz-TEBI pa različne ugodnosti kolegom ponujajo 
tudi posamezni obrtniki in podjetniki.

Krpanov glas Kartica, nasveti

 

Računovodski nasveti 
Trenutno je na računovodskem področju aktualno predvsem oddajanje 
letnih poročil in davčnih obračunov na Ajpes. V zvezi z roki za oddajo 
poročil je bilo objavljeno naslednje:
Ajpes ne bo podaljšal roka za oddajo poročil (razen po 
predhodnem dogovoru)!
AJPES bo zavezancem za predložitev letnih poročil, ki imajo 
rok predložitve 31. 3.2 014 in imajo opravičljiv razlog, omogo-
čil oddajo letnih poročil po izteku predpisanega roka, do 8. 4. 
2014 ob predhodnem pojasnilu razloga in dogovoru s pristojno 
izpostavo (še pred iztekom razpisanega roka). V primeru, da bi 
želeli oddati poročilo kasneje, je torej potrebno dati pojasnilo 
o razlogu na Ajpes in navesti razlog, v nasprotnem primeru je 
možna kazen. 
Podaljšanje roka za oddajo obrazca DOHDEJ in DDPO
Davčni zavezanci, ki bodo obračune DDPO in DohDej za leto 
2013 predložili v elektronski obliki preko sistema eDavki, bodo 
lahko te obračune predložili tudi po izteku zakonskega roka, in 
sicer najkasneje 22. 4. 2014.

Ena kartica, dve funkciji
Člani OZS se bodo z novo kartico lahko identificirali pri ko-
riščenju storitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema in 
ponudbe partnerjev Mozaika podjetnih, hkrati pa bodo z njo 
tudi plačevali ter koristili ugodnosti kartice Diners Club.

Članska ali plačilna?
Za pridobitev kartice Mozaik podjetnih Diners Club morajo 
člani OZS izpolnjevati običajne pogoje za pridobitev plačilne 
kartice. Ker Erste Card ni banka, pa ni potrebno menjati obsto-
ječe banke, s katero obrtnik ali podjetnik že sodeluje.
Kdor ne bo želel uporabljati plačilne kartice oziroma nima 
ustrezne bonitete za njeno pridobitev, bo po pošti prejel člansko 
kartico Mozaik podjetnih, ki jo bo uporabljal za identifikacijo 
pri koriščenju storitev obrtno-podjetniškega zborničnega siste-
ma, ponudbe partnerjev Mozaika podjetnih ter ugodnosti, ki 
jih zagotavljajo obrtniki in podjetniki v okviru mreže jaz-TEBI.

Diners Club omogoča: 
• nakupe na več kot 13.000 prodajnih mestih v Sloveniji
• nakupe na več kot 20 milijonov prodajnih mestih po svetu
• dvig gotovine na vseh bankomatih doma in po svetu, ki ima-

jo oznako Pulse, Discover ali Diners Club,
• plačevanje na obroke
• prost vstop v letališke salone,
• nagradni program,
• 24/7 avtorizacijski in svetovalni center, … 

Vse informacije o novi kartici najdete tudi na http://www.
mozaikpodjetnih.si/nova-kartica-mozaik-podjetnih. 
Nova kartica bo na voljo članom nekje v sredini meseca 
aprila, zato bo do 1. maja 2014 veljala še stara kartica. Novo 
kartico prejmete po pošti. 

Ne glede na možnost kasnejše predložitve davčnega ob-
računa, pa rok za plačilo obveznosti po obračunu ostane 
nespremenjen. To pomeni, da morajo davčni zavezanci raz-
liko po obračunu DohDej plačati najkasneje 30. 4. 2014 (301. 
in 307.c člen ZDavP-2). Enako velja tudi za obračun DDPO 
(drugi odstavek 370. člena ZDavP-2).

Vir: DURS

Dohodnina 2013
Predvideni datumi ugovorov, vračil in doplačil dohodnine
1. tranša, z datumom odpreme 31. 3. 2014: 
 • Rok za ugovor: 30. 4. 2014 
 • Datum vračila dohodnine: 28. 5. 2014 
 • Rok za doplačilo dohodnine: 30. 5. 2014 
2. tranša, z datumom odpreme 30. 5. 2014:
 • Rok za ugovor: 30. 6. 2014
 • Datum vračila dohodnine: 25. 7. 2014 
 • Rok za doplačilo dohodnine: 30. 7. 2014
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Iz dela organov zbornice
Skupščina OOZ Vrhnika je na svoji seji 19. marca sprejela poro-
čila za leto 2013, program dela ter finančni plan zbornice za leto 
2014 in sklep o razpisu volitev v organe OOZ Vrhnika (letos se 
namreč izteče štiriletni mandat članov organov zbornice). Voli-
tve za mandatno obdobje 2014 – 2018 bodo 28. maja v pro-
storih OOZ Vrhnika. Za vse, ki boste ta dan zadržani, bodo 21. 
maja potekale predčasne volitve, prav tako na sedežu zbornice.
O vsem boste pravočasno obveščeni, saj boste vsi člani imeli 
možnost, da predlagate kandidate za poslance skupščine, izmed 
katerih bo eden izvoljen za predsednika zbornice. 
Že danes vabljeni, da se aktivno vključite v delovanje zbornice. 

Vabilo na  
Spomladansko doživetje 
Organiziramo enodnevno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo. V so-
boto, 17. maja zjutraj odpotujemo z Vrhnike mimo Ljubljane, 
skozi predor Karavanke in mimo Beljaka proti Osojskemu je-
zeru. Prva ogledna postaja bo vzpetina nad jezerom z gradom 
Landskron, iz 14. stoletja. Odprl se nam bo čudovit razgled 
na Osojsko jezero. V prijetni restavraciji nudijo kavo in druga 
okrepčila; lahko pa si vzamemo malico iz lastne popotne torbe. 
Vožnjo nadaljujemo proti Treffen-Erlach_Radenthein do Mil-
statskega jezera. Tudi tukaj bomo lahko občudovali lepo naravo 
in znameniti benediktinski samostan iz 11. stoletja. Sledi krajša 
vožnja do srednjeveškega mesteca Gmund: stare trške uličice, 
ohranjeno srednjeveško obzidje z mestnimi vrati, sotočje reke 
Lieser in Malte, cerkev na glavnem trgu in, seveda, muzej Rerni-
harda Porscheja z razstavljenimi dvajsetimi najstarejšimi lepotci. 
Muzej teh avtomobilov si bomo tudi ogledali. 
Po planinski panoramski cesti nadaljujemo vožnjo v slikovito, 
14 km dolgo dolino reke Malte. Dolina je del narodnega parka s 
številnimi pohodniškimi potmi. Ob poti so številne brzice, rečni 
slapovi, alpsko cvetje. Vijugasta in serpentinasta cesta, ponekod 
vklesana v živo skalo, je velik gradbeni dosežek z devetimi tu-
neli, atraktivnimi mostovi in nepozabnimi razgledi. Pripelje nas 
na višino 2000 m, kjer je akumulacijsko jezero in jez Kolnbrein. 
Gre za najbolj obremenjeno vodno pregrado na svetu pod po-
gorjem Ankogla v Visokih Turah. Jez, dolžine 626 m in višine 
200 m, v katerem 2 milijona m3 betona zadržuje 200 milijonov 
m3 vode., katerega varnost nadzira in zagotavlja 6100 merilnih 
inštrumentov, naredi na vsakogar močan vtis. Sprehod po jezu 
in okolici, okrepčilo v bližnji restavraciji. Za »tehnične ljudi« je 
proti doplačilu na voljo enourni ogled notranjosti jezu, ogled 
makete in drugih podrobnosti o jezu. Ob povratku v dolino 

bo mogoče del poti prehoditi peš in občudovati slapove reke in 
pogorje Ankogla nad dolino (do 3.246 m). 
Popoldne slovo od doline, povratek v Slovenijo in za prijeten 
zaključek izleta večerja v okolici Bleda. Povratek na Vrhniko 
predviden ob 22. uri. 
Cena izleta za člane s plačano članarino (ena oseba) je 27 €, 
za ostale pa 53,50 € pri (45 udeležencih) in vključuje vožnjo 
z avtobusom, vodenje, cestne pristojbine, ogled Porschejevega 
muzeja, zunanje oglede po programu, organizacijo in večerjo.
Prijavite se lahko do konca aprila, vendar - ne čakajte na za-
dnji dan. Pokličite ali prijavo sporočite po e-pošti. Račune za 
udeležbo na ekskurziji vam bo poslala agencija. 

Tečaj za varno delo z verižno 
motorno žago 
OOZ Vrhnika ponovno organizira usposabljanje za varno delo 
z verižno motorno žago, in sicer v ponedeljek, 14. aprila. Vse-
bina tečaja, ki ga vodi Marko Perko s.p., je nadrobneje predsta-
vljena v prejšnji številki KG. 
Pokličite za prijavo in morebitne dodatne informacije. 

Predavatelj  
Marko Perko 
pred »akcijo«

Foto: A. C.

Pod budnim 
Markovim 
očesom tečajnik 
iz prve skupine 
Janez Kogovšek 
klesti podrto 
smreko 

Foto: A. C.
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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 de-
lodajalce in delavce v petek, 18. Aprila, 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 stroške (za namen 
VPD in VPP) dobite povrnjene v celoti. 

LOS 2014 
Letošnji, že 4. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem se bo od-
vijal na Gospodarskem razstavišču od 7. do 10. maja. Na 
vseh dosedanjih sejmih se je predstavila tudi OOZ Vrhnika s 
svojimi člani. Tudi letos bomo na sejmu aktivno sodelovali, če 
se boste za sodelovanje odločili vi. 
Predstavite svojo obrt, podjetje, izdelke ali storitve na 4. sej-
mu obrti v Ljubljani v okviru OOZ Vrhnika in si tako za-
gotovite najcenejši razstavni prostor. Kot stalni razstavljavec 
imamo namreč zagotovljeno najnižjo ceno in sicer 54 €/m2 za 
standardno opremljen prostor (27 m2, 54 m2…) oz. 54 €/m2 za 
neopremljen prostor v notranjih prostorih, zunanji razstavni 
prostor ima ceno 17 €/m2. 
OOZ Vrhnika bo svojim članom nudila še dodatne ugodno-
sti, ki bodo odvisne od števila prijav in potrebne kvadrature 
prostora, morebitne dodatne opreme…
Da bi vam zagotovili ustrezen prostor in ga primerno opre-
mili, vse zainteresirane prosimo, da nas pokličejo za prijav-
nico, na kateri je, poleg splošnih podatkov o razstavljavcu, 
potrebno navesti tudi razstavni program. Na gospodarskem 
razstavišču so nam rok za prijavo podaljšali do 10. aprila. 
Pokličite.

Sejem Avto in vzdrževanje
Bi šli na sejem Avto in vzdrževanje – avtoservisne dejavnosti 
in avtomobilizem, Moto Boom – motocikli in oprema za mo-
toriste, Logotrans – logistika in transport, Gospodarska vo-
zila, ki bo v Celju od 10. do 13. aprila na Celjskem sejmišču?
Pokličite nas za cenejše vstopnice oz. poslovne kupone (50% 
redne cene), ki jih na blagajni sejmišča zamenjate za vstopnico.  

Med rožami in sadikami
Pomlad je čas, ko še posebno skrb posvečamo rožam in urejanju okolice. 
Za sadike poskrbimo sami, ali se z njimi oskrbimo pri vrtnarjih, ki jih 
s svojim znanjem in trudom vzgajajo tudi za prodajo. Z enim od njih, 
Simonom Hlebcem s.p. se je na Vrhniki sredi marca pogovarjal urednik.  

G. Hlebec, od kdaj se pri hiši 
ukvarjate z vrtnarstvom?
Pred več kot pol stoletja je tod 
že poslovala vrtnarija. Pr' Primc 
se je reklo po domače. V po-
nudbi so prevladovale zelenjav-
ne sadike. Sam pa sem kot s.p 
začel v letu slovenske osamo-
svojitve, 1991.

Se ukvarjate zgolj z vrtnar-
stvom?
Začeli smo z urejanjem vrtov in 
okolice hiš. To je še vedno naša 
glavna dejavnost. Leta 2000 smo jo razširili še na vzgojo sadik. 
Štiri leta kasneje smo odprli vzgojno-prodajno enoto na Frtici, 
kjer v ponudbi prevladujejo okrasne rastline in grmovnice. Sadi-
ke pretežno pridelujemo sami in jih tudi sami doma prodajamo. 

Kje je mesto vrtnarjev in ponudnikov okrasnih rastlin?
Če gledamo zelo široko, vidimo, da je naša branža zadnja v vrsti 
zaključnih del v gradbeništvu. Ko je objekt zgrajen, se uredi še 
okolica. Po navadi se pri tem čuti, da zmanjkuje sredstev. Vendar 
pa je urejanje okolice ponavljajoča se dejavnost, ki se pojavlja 
vsako leto, celo večkrat med letom. Okrasne rastline, posebej 
še rože, pa so pri nas vse bolj iskane in polepšajo zunanji videz 
naših hiš, pa tudi poslovnih objektov in njihove okolice. 

Kakšen je z gledišča konkurenčnosti položaj vrtnarstva in 
drevesnic v Sloveniji glede na ponudbe vrtnarskih centrov 
v veleblagovnicah? 
Z veliki vrtnarskimi centri si nismo neposredna konkurenca. 
Kupci so že precenili, kaj lahko dobijo tam in kaj pri nas, manj-
ših ponudnikih. Manjši nudimo višji nivo kakovosti in več doma 
vzgojenih sadik. Ostaja sicer dejstvo, da se še vedno uvaža devet 
desetin okrasnih rastlin, cvetja še več. Veliki centri pa so na-
sploh pripomogli k večji porabi tako okrasnih rastlin kot cve-
tja, grmovnic in tudi k širši skrbi za urejanje okolice bivanjskih 
prostorov.

Se povezujete? Kako ocenjujete kakovost slovenskih sadik?
Sami se povezujemo tako v GIZ Profesionalna vrtnarska družba 
(PVD) kot v združenje pridelovalcev okrasnih rastlin, ki deluje 
pri Biotehniški fakulteti. Cilj povezovanje je dvigniti nivo znanja 
in s tem kakovosti sadik. GIZ vsako leto izda katalog »Cvetje za 
poletje«, kjer napoveduje sezonske smernice. Slovenske sadike 
okrasnih rastlin dosegajo – lahko rečem – nivo evropske kako-
vosti. Brez povezovanja ni napredka, saj vsak posameznik sam 
ne more napredovati, kolikor bi rad. Naše podjetje pa se letos 
pripravlja tudi na prevzem certifikata ekološke pridelave sadik.

Kot nosilec s.p. ste dejavni v sekciji cvetličarjev in vrtnar-
jev pri OZS. Kje je sekcija dosegla največ?
Zagotovo pri znižanju stopnje DDV s splošne na posebno. Te-
žnja je, da bi bili še boljši ali uspešnejši. Strukture v zbornici so, 
treba jih je izkoristiti.

Simon Hlebec
Fo
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Z gotovino le do 5000 EUR
Državni zbor je 6. 3. 2014 sprejel Zakon o spremembah in do-
polnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (ZPPDFT-C).
Na podlagi teh sprememb Zakona se bo znižal prag plače-
vanja z gotovino s sedanjih 15.000 € na 5.000 €. Obrtniki in 
podjetniki, ki bodo opravljali dejavnost prodaje blaga in storitev 
v Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega na račun ku-
pnine ne bodo več smeli sprejeti plačila v gotovini, če bo to plači-
lo presegalo vrednost 5.000 €. OZS je temu ukrepu odločno na-
sprotovala in argumentirala njegovo neučinkovitost na področju 
sive (in črne) ekonomije, vendar so prevladali drugačni interesi. 
O tem, kdaj bo zakon začel veljati, bo znano šele po objavi v 
Uradnem listu. Pomembno je, da se začnete pravočasno pri-
pravljati na to novost in v zvezi z vašim poslovanjem morda 
sprejmete določene organizacijske ukrepe. 

Vir: OZS

Spremembe pri urejanju prostora in graditvi 
objektov
Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MIP) pripravljajo 
obsežne spremembe zakonodaje na področju urejanja prostora 
in graditve objektov. Na sekcijah pri Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije smo pripravili dopis, v katerem smo izpostavili 
najbolj perečo problematiko s tega področja, za katero želimo, 
da se uredi v novi zakonodaji:

• Skrajšati in poenostaviti je potrebno postopke za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in urediti prostorsko načrtovanje

• Strokovno utemeljeno je porazdeliti odgovornosti med vse 
udeležence pri gradnji

• Zagotoviti kakovost priprave projektne dokumentacije
• Zavarovanje odgovornosti udeležencev za škodo povzročeno 

tretjim osebam
• Ukinitev (ustrezna ureditev) gradnje v lastni režiji
• Problem deregulacije dejavnosti in deregulacije poklicev
• Ohranitev vloge odgovornih vodij posameznih del (moj-

stri, delovodje, tehniki)
• Uporabno dovoljenje in kontrola kvalitete ter obračuna gra-

dnje (računi)
• Konkurenca izvajalcev iz tujine - enake in ne boljših pogojev
• Ureditev nadzora nad gradnjo (odgovornost)
• Legalizacija nedovoljenih gradenj
• Ustrezna kategorizacija objektov in pogoji za projektiranje, 

gradnjo in nadzor
• Nasprotujemo obveznemu članstvu v poklicnih zbornicah
O nadaljevanju postopka sprememb te zakonodaje bomo sproti 
obveščali.

Vir: OZS

Mobilne davčne blagajne s tiskanjem računov
Na straneh OOZ Cerknica lahko pod naslovom GoFiskal.si pre-
berete ponudbo za nakup prenosnih blagajn s tiskalniki, ki omo-
gočajo ustrezno izdajanje računov na enostaven in priročen način. 

Spletni katalog 

je prenovljen
Mnogi obrtniki in podjetniki se zavedajo izjemne moči inter-

neta in del denarja namenijo predstavitvi na spletu, mogoče 
celo spletnemu oglaševanju. Veliko pa je še vedno takšnih, ki imajo 
za zdaj dovolj dela in se z internetom nimajo časa ukvarjati. Za 
te smo poskrbeli v OZS s katalogom Moj obrtnik, saj lahko dobro 
dopolnjena predstavitev nadomesti samostojno spletno stran, za 
katero je treba odšteti kar nekaj denarja.

Katalog izdelkov in storitev članov OZS Moj obrtnik smo preno-
vili in vključili vanj vsa podjetja, ki se ukvarjajo z obrtnimi in podob-
nimi dejavnostmi. A le člani OZS si lahko svoje podatke brezplačno 
posodobite, popravite, dodate slike, opišete svoje izdelke in stori-
tve, dodate odpiralni čas, napoveste posebne akcije ipd. Katalog 
vsako posodobitev, pa tudi napoved posebne akcije še posebej boga-
to nagradi, saj v tem primeru poslovalnico izpostavi na prvi strani, s 
tem pa tudi spletni iskalniki to poslovalnico lažje in hitreje najdejo.

Ne potrebujete svoje spletne strani, sedaj vas Google najde v katalogu Moj obrtnik.  
Preverite svoje podatke in si jih brezplačno posodobite. Postali ste vidni!

Uporabnikom, ki iščejo v katalogu Moj obrtnik, je na vsto-
pni strani na voljo iskalnik s številnimi kategorijami (filtri) za bolj 
ali manj omejeno iskanje. Dodan je tudi interaktivni zemljevid  
(Google zemljevid) z označeno lokacijo obrtnika.

Katalog si lahko uporabniki brezplačno naložijo tudi na svoj 
pametni telefon. Ko najdejo obrtnika, ga lahko takoj pokličejo, mu 
pošljejo elektronsko sporočilo ali pa izpišejo pot do poslovalnice. 
Bistvo mobilne aplikacije je lokacijska vezanost, kar pomeni, da 
uporabnik ob iskanju ponudnika določenega izdelka ali storitve 
dobi rezultate svojega iskanja razvrščene glede na oddaljenost od 
svoje trenutne lokacije.

Če ste torej član, pa si podatkov v katalogu Moj obrtnik še ni-
ste dopolnili, nikar ne čakajte predolgo! Izkoristite prodajno pot, 
ki vam jo ponujamo v okviru članarine!

E. R. P.



in zaključnih del v gradbeništvu (61 strani, 1. izdaja, avtorica 
Emilija Bratož).
Priročnika lahko naročite pri svoji OOZ, cena enega izvoda 
znaša 28 evrov, za člane s poravnano članarino pa je cena posa-
meznega priročnika 10 evrov.

Spodbude za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje je objavil več pobud za zaposlovanje 
za delodajalce.
Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje mladih – 
oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost 
za prvih 24 mesecev zaposlitve, če zaposli brezposelno osebo, 
mlajšo od 30 let, ki je bila pred tem vsaj 3 mesece prijavljena v 
evidenci brezposelnih. 
Več informacij: MDDSZ. Spodbudo uveljavljate pri DURS.
Spodbude za zaposlovanje
1. Vračilo dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zava-

rovanje za zaposlovanje mladih za zavarovance iz 157.člena 
ZPIZ-2 – to so osebe, ki še niso dopolnile 26 let oz. so mate-
re, ki skrbijo za otroka do 3.leta starosti in se prvič zaposlijo 
za nedoločen čas vsaj za 2 leti

2. Delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce, ki so 
dopolnili 60 let (oproščeno 30% prispevkov delodajalca za 
PIZ) ali so izpolnili starostni pogoj za predčasno pokojnino 
(oproščeno 50% prispevkov delodajalca za PIZ)

3. Delna oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene ob 
prvi registraciji dejavnosti, ki jo lahko uveljavijo samozapo-
sleni v prvih dveh letih poslovanja po prvem vpisu v poslovni 
register ali drug predpisan register.

Več informacij: ZPIZ Slovenije. Oprostitve plačila uveljavljate 
pri DURS.
Davčne olajšave za zaposlovanje
1. Za zaposlitev mlajših in starejših brezposlenih oseb za nedo-

ločen čas
2. Za zaposlovanje invalidov
3. Za zaposlitev prikrajšanega delavca po ZRPR1015 (5.člen) 

oz. ZSRR-2 (28.člen)
Več informacij: DURS. 

LOS 2014, GR od 7. do 10. maja 
Želite razstavljati na letošnjem LOS? Čim prej, najkasneje pa 
do 14. 4. 2014 to sporočite na svojo območno zbornico. Če bo 
prijav dovolj, bo zakupljen tudi prostor. 

Primorski sejem 2014
Primorski sejem bo letos potekal od 29. maja do 1. junija v 
dvorani Bonifika v Kopru. 
Rok za prijave je 16. 4. Razpisno dokumentacij najdete na stra-
ni Primorskega sejma http://www.primorski-sejem.si/default.
asp?mID=sl&pID=za-rastavljalce.

Napotila
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Elektronske blagajne
Dne 17. 3. 2014 je v oddaji Dobro jutro (TV SLO 1) nastopila 
državna sekretarka na MF, mag. Mateja Vraničar, ki je gledalcem 
pojasnila vprašanja glede uvedbe »davčnih blagajn«. Povzetek 
tega, kar je povedala, je naslednji:
• Za uvedbo elektronskih blagajn (ki ne bodo povezane on-line 

z davčnim uradom) je potrebno spremeniti Zakon o davčnem 
postopku, vendar te spremembe še niso pripravljene - o vsem 
bodo davčni zavezanci pravočasno obveščeni.

• Vsi, razen izjem (izjeme naj bi bili tudi tisti, ki imajo majhen 
obseg prometa) bodo uporabljali takšne elektronske blagajne, 
ki bodo imele vgrajeno revizijsko sled. Še vedno se bo dalo po-
pravljati vpise, vendar pa bo blagajna takšne popravke beležila.

• Vsak bo lahko, če se mu bo blagajna pokvarila, uporabljal tudi 
paragonske bloke/račune. Ti bodo morali biti oštevilčeni. 
MF razmišlja o tem, da bi poleg davčnih uradov te račune 
zavezancem prodajala tudi pooblaščena stanovska druženja 
(verjetno so mišljene s tem Zbornice).

Vir: OZS

Priročnika za gradbenike
Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je 
pred kratkim izdala dva (nova) strokovna priročnika, ki jih 
bodo člani lahko uporabili pri opravljanju svoje dejavnosti na 
področju gradnje objektov, vzdrževalnih in investicijskih del.
Prvi je Priročnik za izvajalce del na gradbenih objektih  
(4. izdaja, avtorica Aleksandra Velkovrh), priročnik na 106 
straneh govori o osnovnih informacijah z več različnih zako-
nodajnih področij, ki urejajo pripravo in gradnjo (izvedbo na 
gradbišču). Obravnava odgovornosti in obveznosti udeležencev 
(predvsem izvajalcev) pri graditvi. Gradbeni izvajalci so vsi, ki 
izvajajo gradbena, zaključna gradbena (obrtniška) dela in inšta-
lacijska dela pri gradnji.
Drugi priročnik nosi naslov Tolerance v gradbeništvu z vi-
dika tehnične zakonodaje in standardov na področju graditve 

Dva pomembna razpisa
Slovenski podjetniški sklad je v petek, 28. 3. 2014 objavil dva 
javna razpisa. 
• Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 

obrestne mere (P1 2014)
• Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko 

inovativne projekte (P1 TIP 2014)
Gre za razpisa, ki ju poznamo že več let. Med podjetji je v 
zadnjih letih vedno veliko zanimanja predvsem za razpis P1.
Predmet razpisa je pridobitev garancije sklada za najetje ugo-
dnega finančnega kredita (obr. mera: EURIBOR 6 mesečni 
+ 1,95%). Upravičeni stroški za najetje kredita so materialne 
investicije (tehnološka oprema, zemljišča, gradnja ali nakup 
objektov), nematerialne investicije (prenos tehnologij, nakup 
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehnič-
nega znanja) ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga). 
Roki za oddajo vloge so: 15. 4. 2014 in 15. 5. 2014 
Pred oddajo vloge je potrebno imeti Pozitiven bančni sklep o 
odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE« SPREMEMBE PRI ZZ

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. 
S 1. 2. 2014 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 0,53 % od 
povprečne bruto plače za oktober 2013 (PP za oktober 2013 je 1.526,11 €) za 
poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 25 % povprečne bruto 
plače za oktober 2013 (381,53 €).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za marec 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 ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
 0,53 % od PP oktober 2013 – 1.526,11 €  8,09 €
 6,36 % od 25 % PP oktober 2013 – 381,53 € 24,27 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,36 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
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
ŠT. DELOVNIH UR v marcu 2014: 
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 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 2014 znaša 789,15 € (Ur. 
list RS, št. 7/2014).
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. 797,04 €. 
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 
spremembe zavarovalnih osnov 
Za samostojne podjetnike za mesec marec objavljamo dve tabeli za ob-
račun prispevkov. Prva je po starem za vse tiste, ki ste vključeni v zava-
rovanje pred 31.12.2013 in vam še ni bila določena zavarovalna osnova 
na podlagi dobička. Za vas je še vedno v veljavi 8 razredov zavarovanja, 
osnova je izračunana na podlagi povprečne plače predpreteklega mese-
ca, ki za januar 2014 znaša bruto 1.534,54 € oz. neto 1.005,75 €.
Za zavarovane po 1.1.2014 in vse, ki vam je že bila določena zavaroval-
na osnova na podlagi dobička 2013, velja individualni obračun (osnova 
je dobiček za leto 2013 brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in 
povečanj, preračunan na mesec, znižan za 30%) oz. najmanj minimal-
na plača za leto 2013 (mesečni znesek znaša 783,66 €). 



Krpanov glas Prispevki, dajatve
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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 prej-
mete 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 zaposlenih po zadnjih znanih podatkih 
ZZZS. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije 
pokličite svojo OOZ. 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna bruto plača za januar 2014 (PP), v EUR (končni podatki)
**Minimalna letna plača za leto 2012
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012, v EUR (končni podatki)
****Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013, v EUR

Ste tudi podpredsednik OOZ Vrhnika, bili ste poslanec v 
skupščini OZS.
Območna zbornica je ves čas malo bolj zadržana, zato je pre-
hod na prostovoljno članstvo ni posebej pretresel. Dela dobro. 

Zaposleni z nosilcem dejavnosti Simonom Hlebcem Foto: J. G.

Nadaljevanje s strani 11.

1.534,54 *

Do vključno 
9.156,72**

Nad 9.156,72 
do vključno 

18.305,64***

Nad 18.305,64 
do vključno 
27.458,46

Nad 27.458,46 
do vključno 
36.611,28

Nad 36.611,28 
do vključno 
45.764,10

Nad 45.764,10 
do vključno 
54.916,92

Nad 54.916,92 
do vključno 
64.069,74

Nad 64.069,74

znesek veljavne 
minimalne plače 60 % PP 90 % PP 120 % PP 150 % PP 180 % PP 210 % PP 240 % PP

789,15 920,72 1.381,09 1.841,45 2.301,81 2.762,17 3.222,53 3.682,90

913,91

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 192,16 224,19 336,30 448,39 560,49 672,59 784,68 896,79
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 123,84 185,76 247,68 309,60 371,51 433,43 495,35

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,58 1,84 2,76 3,68 4,60 5,52 6,44 7,36
Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 1,84 2,76 3,68 4,60 5,53 6,44 7,37

PRISPEVKI SKUPAJ 318,22 351,71 527,58 703,43 879,29 1.055,15 1.230,99 1.406,87

****Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013, v EUR

Do vključno 
9.403,92**

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13

913,91

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2)

****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj  

davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %.

Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Dosežena osnova  za leto 2012 (v EUR) 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - marec 2014 (vključeni v zavarovanje pred 31.12.2013, če jim še ni bila določena zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)

Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012, v EUR (končni podatki)
**Minimalna letna plača za leto 2012
*Povprečna bruto plača za januar 2014 (PP), v EUR (končni podatki)
DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - marec 2014
(vključeni v zavarovanje po 1.1.2014 

ter če jim je že bila določena zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.523,18 EUR**** Referenca

Prehodni davčni 
podračun

**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013

 ****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred 
vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval 
pred izstopom iz zavarovanja).

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** 

Prehodni davčni 
podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.523,18 EUR*
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Prehodni davčni 
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**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013

 ****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred 
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Prehodni davčni 
podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.523,18 EUR*

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

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

Zaposlene v obrtno-zborničnem sistemu pa moramo člani še 
bolj izkoristiti. Znanja imajo veliko, zato velja izrabiti vse, kar 
sistem nudi. 
V Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije (LUR) pred-
stavljate segment gospodarstva. Kaj ta agencija dela?
Predvsem oblikuje razvojno strategijo. Ker pa deluje na gospo-
darsko najbolj razvitem območju Slovenije, ima na voljo manj 
denarja kot ga imajo podobne agencije na manj razvitih obmo-
čjih. Če naj omenim samo enega od projektov, kjer agencija so-
deluje, je to projekt Čista Ljubljanica.
Vaš nagovor bralcem?
Povezujmo se v teh, težkih časih. Izkoristimo možnosti, ki nam 
jih za nadaljnji razvoj naših podjetij nudi zbornični sistem. V 
njem je akumuliranega veliko znanja, ki pa se premalo izrablja. 
Povpraševanje po tem je preveč skromno. Bodimo bolj zahtevni.
G. Hlebec, hvala za pogovor. Naj iz vaših sadik raste do-
bro, zdravo cvetje.

Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov 
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR

**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki 
znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2)

****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička 
zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj

davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %.

 ****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne 
plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v zava-
rovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača 
prispevke od zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).

Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obra-
čun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.



16 april 2014

Nagradna križanka

Za sprostitev

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 16. aprila 2014 na naslov OOZ 
Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si. Med pravilnimi rešitvami bodo 
izžrebane 3 nagrade: 8 GB USB 2.0 Flash Drive Looney Tunes, USB zvočniki Disney SP430 in 4-vratni USB Hub Manhattan.
Med pravilnimi rešitvami gesla iz prejšnje številke: Zanesljivost je žreb izbral reševalko Frančiško Želodec, Šmihel 16, Pivka.

Krpanov glas

vaša rešitev za davčno blagajno

Zanesljiva aplikacija za mobilno blagajno in �skalizacijo
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