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Stiki

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

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80
mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00

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,
predsednik Bogdan Oblak
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust.

sekretar Dejan Šraml

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretar: Dejan Šraml

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

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

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

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

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

Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

Uradne ure: sreda 12.00 – 13.00

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

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: Simon Hlebec
Sekretarka: Adela Cankar

Krpanov glas

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
Obvestila OOZ
Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Janez Gostiša (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Člani in gostje OOZ Postojna so napolnili dvorano
postojnskega kulturnega doma na slovesnosti
ob 35-letnici zbornice, Foto: Foto atelje Murovec

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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velikost
cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4)
200 €
120 €
½ strani (A5)
150 €
90 €
¼ strani (A6)
100 €
60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
45 €
Križanka
100 €
60 €
Oglas na zadnji strani:
+40%
Oglas na predzadnji strani:
+20%
Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10% popust.
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

Objavo naročite na svoji območni zbornici
ali neposredno pri OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

januar 2015
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Urediti status upokojenih obrtnikov

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je zadovoljna, da je Državni zbor sprejel novelo zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, po
kateri se upokojencem, ki še vedno opravljajo določeno dejavnost, prehodno obdobje za uskladitev statusa zavarovanca podaljšuje še za eno leto,
torej do konca 2015. OZS obenem ponovno poziva, da se problematiko
upokojenih obrtnikov čim prej sistemsko uredi.
OZS je prva opozorila na problematiko upokojevanja samostojnih podjetnikov, zato je z odločitvijo Državnega zbora izjemno zadovoljna. Vendar
pa je treba v tem prehodnem obdobju najti sistemsko rešitev, kar je bila tudi
zaveza Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Cilj prizadevanj OZS za podaljšanje prehodnega obdobja je bil predvsem
v tem, da se v dodatnem prehodnem obdobju pristojno ministrstvo seznani z vsemi argumenti, ki narekujejo ustrezno sistemsko ureditev statusa upokojencev, ki so hkrati samozaposlene osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (s.p.-ji, zasebni zdravstveni in športni delavci, detektivi…).
»Zakonodaja mora podjetniku omogočiti uživanje celotne pokojnine,
kljub temu, da sočasno opravlja tudi svojo samostojno dejavnost. Večina primerljivih držav EU ne pogojuje zapiranja dejavnosti za pridobitev
polne pokojnine, ampak upokojence celo spodbuja k aktivnosti v pozni
starosti,« še dodaja predsednik OZS Branko Meh.
(Sporočilo OZS)

Tudi prvi pomôči poteče rok

Je od nakupa vaše avtomobilske prve pomoči minilo že več kot 5 let?
Ne plačujte kazni!
Izkoristite izjemno priložnost: popust na prvo pomoč za avtomobiliste
samo za člane Mozaika podjetnih. 50 % popust: namesto 12,20 € vas bo
komplet stal le 6,10 €.
V Tosaminih Belih štacuncah na Viru pri Domžalah, v Mariboru, v Ljubljani, v Kopru, Izoli, Kranju, Jesenicah in v Idriji. Več na www.tosama.si
Akcija za Mozaik podjetnih velja do konca januarja 2015.
Za pridobitev popusta na prodajnih mestih pokažite člansko izkaznico.

Obvestilo za uveljavljanje olajšav

Olajšavo za vzdrževane družinske člane za leto 2014 lahko uveljavljate
na obrazcu-vlogi, ki ga oddate najkasneje do 5. 2. 2015. Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci
za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti. Kasneje prejetih
vlog davčni organ ne bo upošteval pri informativnem izračunu dohodnine.

Obvestilo delodajalcem

Do 31. 1. 2015 morate delavcem izdati pisno obvestilo o dohodkih, izplačanih v letu 2014.
januar 2015

Aktualno
Letnik 5

Kako teče čas! Spreletelo me je, ko sem
pripravljal podatke za novo številko Krpanovega glasa. Zdi se mi, da smo se šele
predvčerajšnjim prvič predstavili bralcem,
pa sem že zapisal letnik - 5! Že res, da smo
objavljali uvodnike in kolumne, slikali zanimive portrete, obveščali o novostih, pisali
o že uveljavljenih rešitvah, da so jih bralci
lahko s pridom uporabili, ali pa smo samo
sporočali, kje je mogoče dobiti več nadrobnejših informacij, kot jih moremo objaviti
na naših straneh. Res, da smo se morali tudi
poslavljati: od sodelavcev in snovalcev glasila, pa od mnogih, ki so zapustili zbornične članske vrste. Vendar pa let nismo šteli,
saj smo, zatopljeni v delo, gledali predvsem
naprej, kaj bo in kaj naj bi bilo, včasih tudi
ugibali, kako bo. Smo se prav odzivali na
izzive, smo priobčevali, kar je bralce zanimalo, smo kdaj – verjetno – ubrali tudi
napačno smer, so vsebinske spremembe
spodbudile pričakovane odzive?
Če smo že doslej gledali naprej in se prilagajali novim težnjam in navadam – Krpanov glas je mogoče brati tudi na medmrežju – bomo k temu težili tudi poslej.
Ne živimo v iluzijah, da smo čez vse mere
dobri, niti se ne omalovažujemo, da nismo za nič ali da smo zanič. Vsak mesec
posebej zato prihajamo med bralce z najboljšim, kar izberemo iz široke ponudbe
informacij, ki jih prepoznamo kot kakovostne in zanimive čim več bralcem. Kak
dobronamerni predlog ali namig bralcev
bi nam bil pri tem dobrodošel.
Prepričani smo, da se gospodarski voz po
pretresih in drvečem spuščanju začenja
spet vzpenjati. Kar lahko sami storimo v
podporo temu, bomo storili in še naprej
opogumljajoče spremljali dogajanje. Raje
bomo pisali o uspehih kot tožili o slabem
poslovnem okolju, čeprav bomo na slabosti opozarjali. Pri tem pa bomo veseli predlogov in sporočil bralcev, ki bi si želeli, da
predstavimo uspešne rešitve in spodbudna
ravnanja tudi v odmaknjenih okoljih, ki pa
jih takšni vzori plemenitijo. »Besede mičejo, zgledi vlečejo« pravi slovensko reklo.
Bodi zato svetlih zgledov več, besed pa
zgolj toliko, da se jasno sporazumemo in
se med seboj razumemo.
Urednik
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Izvoljeni vsi organi za mandat
2014 - 2018

Novoizvoljena, 17-članska skupščina OOZ Logatec, najvišji organ zbornice, se je prvič sestala 12. 12. 2014 na
ustanovni seji. Med drugim je potrdila mandate svojih izvoljenih članov in vodstev sekcij ter izvolila predsednika
zbornice in nadzorni odbor ter imenovala upravni odbor
in sekretarja.
Skupščino OOZ Logatec v mandatu 2014 –2018 sestavljajo: Marijan Božič, Mojca Cempre, Dušan Čuk, Ladislav
Čuk, Benjamin Gantar, Anton Lukan, Zvonimir Maček,
Gabrijel Menard, Angela Menart (namestnica stalnega delovnega predsednika), Anton Merlak, Janja Modrijan, Marjan Nagode, Peter Oblak, Brane Orešnik (stalni delovni
predsednik), Silvester Pivk, Tomaž Puc in Izidor Zelenc.
Vodstva strokovnih sekcij. V OOZ Logatec deluje osem
sekcij. Na volilnih zborih so bili za mandat 2014 – 2018
izvoljeni predsedniki in podpredsedniki sekcij (najprej navajamo imena predsednikov, nato podpredsednikov): Janja
Modrijan in Barbara Čar iz sekcije frizerk in kozmetičark,
Alojz Molk in Marjan Nagode iz sekcije lesarjev, Zvonimir
Maček in Tomaž Puc iz sekcije kovinarjev, Anton Merlak in Anton Lukan iz sekcije prevoznikov, Peter Oblak
in Bernard Mlinar iz sekcije gradbincev, Silvester Pivk,
Stanislav Šinkovec in Bojan Urbas iz sekcije elektro dejavnosti in energetikov, Gabrijel Menard in Boštjan Martinšek iz sekcije avtoservisnih dejavnosti ter Alojzij Lazar in
Zdenka Popit iz sekcije nerazvrščenih (delni zbor).
Volitve predsednika OOZ in mandatarja za sestavo
UO OOZ Logatec za mandat 2014 -2018. Za predsednika OOZ sta bili vloženi dve kandidaturi. Zaradi omejevalnega pogoja – kandidat ne sme biti že upokojen – je
obveljala le kandidatura Bogdana Oblaka. V predstavitvi
pred volitvami predsednika je najprej spregovoril o delu
v minulem štiriletnem mandatu. Ta je bil zaznamovan z
izjemnimi, turbulentnimi dogodki v zborničnem sistemu,
med drugim s prehodom iz obveznega v prostovoljno
članstvo, ter z menjavo sekretarja na OOZ Logatec.
Zatem je navedel, za kaj si bo prizadeval, če bo izbran za
predsednika. Za nov mandat bi si zastavil številne cilje: na
enem mestu vzpostaviti informacijsko bazo vseh aktualnih
podatkov o članih OOZ Logatec, ki bi izšel tudi v posebni,
tiskani verziji. Poudaril je pomembnost dobrega delovanja
sekcij, ki naj izdelajo delovni in finančni plan ter se aktivirajo na vseh temeljnih področjih, saj predstavljajo steber
delovanja celotne OOZ Logatec. Spodbudil je reorganizacijo sekcij tako, da se vanje združijo tisti, ki res pretežno
delujejo v isti dejavnosti (»realna« dejavnost). Pomembne
so marketinške aktivnosti zbornice ter promocija zbornice in članov, je poudaril. Skupaj s sekretarjem in številnimi
aktivnostmi bomo v zbornico privabili nove člane, ki bodo
4

Obvestila OOZ Logatec
aktivnih in bodo, ne nazadnje, tudi plačevali članarino. Organizirali bomo izobraževanja in druge seminarske aktivnosti, je nadaljeval, takšne, ki bodo koristne in bo udeležba na
njih zadovoljivo dobra. Še naprej bo delovala VEM točka.
Velika priložnost za članstvo je odziven podporni servis.
Poleg kartice Mozaik podjetnih bomo še naprej dopolnjevali naš paket Skupaj., v katerega naj bo vključenih čim več
lokalnih deležnikov, ki lahko članom ponudijo ugodnosti.
Nadaljevali bomo z družabnimi dogodki. Začeli bomo z
aktivnostmi za oživitev naše nepremičnine na Hrušici. Še
naprej bomo gradili dober odnos z lokalno samoupravo in
drugimi javnimi ustanovami v občini. Predstavitev je sklenil
z aktivnim sodelovanjem logaške OOZ s krovno organizacijo OZS, tako kontinuirano prek organov upravljanja kot
priložnostno ob posameznih projektih oziroma aktivnostih.
Bogdan Oblak je bil za predsednika zbornice in obenem
mandatarja za sestavo novega upravnega odbora izvoljen
soglasno.

Foto: J. G.

Krpanov glas

Bogdan Oblak med predstavitvijo delovanja zbornice v naslednjem mandatnem obdobju.

Imenovanje članov upravnega odbora za mandat 2014
-2018. Po izvolitvi se je predsednik članom skupščine najprej zahvalil za zaupanje, nato pa predstavil predlog za
imenovanje članov kolegija in upravnega odbora ter slednje predlagal skupščini v potrditev.
Za podpredsednika sta bila izvoljena Silvester Pivk in Izidor Zelenc. Član kolegija zbornice, posvetovalnega telesa
upravnega odbora, ki obravnava sprotno problematiko in
pripravlja gradiva ter sklepe za seje UO, je poleg že omenjenih funkcionarjev postal Bogomir Jurca. V upravni
odbor OOZ Logatec so bili imenovani Benjamin Gantar, Andrej Grom, Matjaž Jereb, Andraž Marušič, Boštjan
Martinšek, Marjan Nagode, Peter Oblak, Silvester Pivk,
Jože Rožmanc in Izidor Zelenc.
Volitve nadzornega odbora. V petčlanski nadzorni odbor
OOZ Logatec, ki nadzira celotno poslovanje zbornice: izvajanje statuta in drugih splošnih aktov, uresničevanje pravic in obveznosti članov ter finančno poslovanje zbornice,
so bili za mandat 2014 – 2018 izvoljeni Slavko Kržišnik,
Marjan Markelj, Bernard Mlinar, Jože Šen in Bojan Urbas.
Imenovanje sekretarja. Mandat novoizvoljenih organov
januar 2015

Pripravlja Dejan Šraml

se je uveljavil z izvolitvijo. Zato je predsednik zbornice
predlagal še imenovanje sekretarja za mandatno obdobje
2014–2018. Skupščina je soglasno podprla njegov predlog
in za sekretarja imenovala mag. Dejana Šramla. Sekretar
se je članom zahvalil za zaupanje in povedal, da bo nadaljeval z angažiranim delom v korist članov in za dobrobit
zbornice OOZ Logatec tudi v prihodnje ter da so vrata
zbornice vsem na stežaj odprta.

Decembrska seja UO
Poleg skupščine se je na ustanovni seji sestal tudi zbornični novi upravni odbor. Na ustanovni seji 23. decembra
2014, je bila namenjena predvsem pregledu nalog UO
kot organa upravljanja in izvršilnega organa skupščine
zbornice. UO je sprejel prve sklepe, ki bodo omogočili
nadaljnje aktivnosti zbornice v prvih tednih leta 2015, do
naslednje, februarske seje. UO je sklenil, da predsedniki sekcij OOZ Logatec januarja skličejo izvršne odbore
in v pisni obliki oddajo delovni in finančni načrt dela
sekcije za leto 2015. UO bo aktivno pristopil k izterjavi
članov neplačnikov članarin OZS.

Obvestila
Delovni čas zbornice v januarju
Člane in ostale obiskovalce OOZ Logatec obveščamo,
da bo zbornična pisarna v petek, 2. 1. 2015 zaprta. Za
nujne zadeve bo v dopoldanskem času sekretar dosegljiv
po telefonu 051 651 538.
Paket Skupaj: obvezno predhodno naročanje napotnic

Na sejem gradbeništva
v Gradec

V četrtek, 15. januarja 2015 vabimo člane na tradicionalni mednarodni gradbeni sejem Häuslbauermesse Graz v
Gradec (Avstrija). V okviru sejma OZS za člane pripravlja
tudi mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo
na področju gradbeništva. Udeležba na poslovnem srečanju in ogled sejma sta za člane OZS brezplačna.
Häuslbauermesse Graz je priznan regionalni sejem, ki
vsako leto privabi okoli 450 razstavljavcev iz 10 držav in
okoli 40.000 obiskovalcev. Sejem je namenjen podjetjem,
ki delujejo na področju energetsko učinkovitih gradenj,
solarne tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, pridobivanja toplote in biomase ter
upravljanja z odpadnimi vodami.
Na pobudo članov sekcije gradbincev OOZ Logatec se
bomo na sejem odpravili organizirano – z avtobusom iz
Logatca. Prijave zbiramo do 8. januarja 2015 po e-pošti
dejan.sraml@ozs.si ali telefonu 01 750 90 80, 051 651 538.
Pridružili se nam bodo tudi člani vrhniške, postojnske in
tolminske OOZ, zato boste lahko skupni prevoz izkoristili za podjetniško mreženje in spoznavanje (novih) članov,
s tem pa izkoristili priložnost tudi za morebitna nova poslovna sodelovanja z vašimi kolegi iz sekcije gradbenikov.
Avtobusni prevoz, ogled sejma, udeležba na poslovnem srečanju in
organizacija je za člane OOZ Logatec brezplačno, nečlani pa bodo
plačali prispevek (višino bomo določili naknadno, znana bo pred
odhodom, odvisna pa bo od dejanskega stroška prevoza glede na
število udeležencev, kateri bomo prišteli še ceno sejemske vstopnice za
nečlane OZS). Članom, ki plačujejo 18 evrov članarine pripada eno
brezplačno mesto; tistim, ki plačujejo 27, pa dve brezplačni mesti.
januar 2015

OOZ Logatec članom ponuja paket podjetniških ugodnosti, kjer so vključene storitve, ki jih pri svojem delovanju in poslovanju potrebuje vsak obrtnik oziroma
podjetnik. Storitve člani redno koristite. Opozarjamo pa
vas, da je storitve iz paketa možno koristiti izključno z
naročilnico, ki jo morate pred tem pridobiti na zbornici
(teden dni pred koriščenjem storitve). Lahko pa jo izpolnite tudi preko spletne strani in jo pošljete na dejan.
sraml@ozs.si. Na isti e-naslov nam pišite vsi tisti, ki bi
želeli postati novi partnerji paketa podjetniških ugodnosti. Tega bomo v 2015 obogatili še z novimi ugodnostmi.
S paketom SKUPAJ. SKUPAJ. ustvarjamo prihodnost!
Spletna stran, Facebook stran in e-naslovi
Člane OOZ Logatec dnevno obveščamo tudi prek spletnih omrežij. Aktualne informacije so objavljene na
spletni strani http://ooz-logatec.si, vabimo pa vas tudi
na spletno družabno omrežje Facebook, kjer vas prav
tako obveščamo o novostih, dogodkih, podjetniških
priložnostih in izzivih, idejah ter novicah aktualnih za
podjetnike, obrtnike, gospodarstvenike, vaše družinske
člane in občane Logatca ter širše. Objavljamo fotografije z dogodkov ter druge zanimivosti in nagradne igre.
Zato »všečkajte« stran OOZ Logatec na Facebooku
https://www.facebook.com/LogatecOOZ.
Člani, ki redno tedensko ne prejemajo naših e-sporočil
z vsemi najaktualnejšimi informacijami, pa naj nam svoj
e-naslov sporočijo na: dejan.sraml@ozs.si. Z veseljem
bomo vse vpisali med prejemnike informacij, saj je v
današnjem, izredno hitrem tempu pravočasno sporočilo
včasih lahko tudi odločilnega pomena.
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Krpanov glas
Praznovanje 35-letnice

V soboto, 6. decembra je naša zbornica praznovala 35 let
delovanja. Dogodek smo slavnostno obeležili v Kulturnem domu v Postojni, kjer smo članom zbornice podelili
posebna priznanja za dolgoletno delo v obrtništvu Veroniki Konrad, Vinku Marinšku, priznanje za najstarejšega še
aktivnega obrtnika, Janku Ozbiču in priznanje za obrtnika
z najdaljšim stažem v obrtništvu, Rudolfu Blažeku. Priznanja je podelil predsednik Janez Marinčič. Med dobitniki
priznanja za dolgoletno delo v obrtništvu sta bila še Nadja
Zver in Anton Slavec, ki pa se dogodka žal nista udeležila.
Za številne uspehe na področju obrti in podjetništva je g.
Ivan Meh v imenu OZS OOZ Postojna podelil Srebrni
pečat.

Priznanja za dolgoletno uspešno delo v obrti Bronast in
Srebrni ključ OZS je podelil podpredsednik OZS g. Ivan
Meh, in sicer Bronast ključ je prejel: Matjaž Vadnjal, Ljubo
Kapelj, Stojan Premrl in Sašo Možina, ki se zaradi drugih obveznosti dogodka ni udeležil. Dobitniki Srebrnega
ključa so: Franci Šemrl, Jožef Podboj, Mira Pozderec in
Janez Marinčič (fotografija spodaj).
Podpredsednik OOZ Postojna je podelil jubilejna priznanja za 20 let dela v obrti Marjanu Abram, Sonji Kobal in
Dušanu Medica, za 25 let dela v obrti so priznanja prejeli
Iztok Česnik, Iztok Dolgan, Jože Morel in Franci Šemrl,
za 30 let dela v obrti je priznanje prejel Bojan Milavec.
Vsem dobitnikom priznanj še enkrat čestitamo!
Za kulturni program so poskrbeli OMePZ »Notranjska«
in igralci iz kulturnega društva Alojzij Mihelčič iz Harij. Ti
so nas nasmejali do solz (fotografiji na strani 7).

Priznanja za obletnice opravljanja obrtne dejavnosti je podelil podpredsednik Stojan Premrl (prvi z leve), za njim proti desni: Bojan Milavec,
Franci Šemrl, Jože Morel, Iztok Dolgan, Iztok Česnik, Dušan Medica,
Sonja Kobal in Marjan Abram

Vse fotografije Foto atelje Murovec

Podpredsednik OZS Ivan Meh in Janez Marinčič s priznanjem

Obvestila OOZ Postojna

Prejemniki priznanj (od leve proti desni): Janez Marinčič, Rudolf Blažek, Janko Ozbič, Vinko Marinšek, Veronika Konrad, Mira Pozderec, Jožef
Podboj, Franci Šemrl, Stojan Premrl, Ljubo Kapelj in Matjaž Vadnjal
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Pripravlja Irena Dolgan

OMePZ »Notranjska« so pred 27 leti ustanovila notranjska obrtna
združenja, tudi postojnsko, ki mu je še zdaj prijazno naklonjeno

Sejem gradbeništva v Gradcu

OOZ Logatec organizira avtobusni prevoz iz Logatca
na mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo na področju gradbeništva. Srečanje bo potekalo v
okviru mednarodnega gradbenega sejma Häuslbauermesse Graz v Avstriji, Gradec, v četrtek, 15. januarja
2015. Udeležba na poslovnem srečanju in ogled sejma
sta za člane OZS brezplačna.
Gradbenikom iz Logatca se lahko pridružijo tudi naši
člani. Ob prijavi več kot 10 članov iz OOZ Postojna se
lahko dogovorimo, da gre avtobus iz Postojne.
Avtobusni prevoz, ogled sejma, udeležba na sestanku
in organizacija je za člane OOZ Postojna brezplačno.
Članom, ki plačujejo 18 evrov članarine pripada eno
brezplačno mesto; tistim, ki plačujejo 27 evrov pa dve
brezplačni mesti.
Rok za prijavo je 7. 1. 2015.
Prijave zbiramo na OOZ Postojna ali na OOZ Logatec.
Več si lahko preberete na strani 5.

Ne zaostajajo za Londonom

Člani KD Alojzij Mihelčič na praznični sceni postojnskega kulturnega
doma

Volitve predsednika
in nadzornega odbora

V sredo, 17. decembra se je na svoji prvi seji sestala novoizvoljena skupščina OOZ Postojna, ki je morala izvoliti
predsednika zbornice in nadzorni odbor.
Za mandatno obdobje 2014-2018 je bil za predsednika
zbornice ponovno izvoljen Janez Marinčič.
V nadzorni odbor so bile izvoljene Sonja Kobal, Darja
Hrvatič in Erika Nabergoj. Predsednik zbornice je tudi
mandatar za sestavo upravnega odbora.
V upravni odbor so bili izvoljeni: Franci Šemrl, Jožef
Podboj, Ljubo Kapelj, Matjaž Vadnjal, Mira Pozderec in
Stojan Premrl. Predsednik zbornice je član upravnega odbora že po svoji funkciji.

Sredi decembra so se postojnske in pivške frizerke, članice
Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna udeležile tečaja modnih trendov striženja iz frizerske hiše Stevo
Hair Academy. Stevo je prikazal najnovejše tehnike striženja, ki so bile predstavljene v Londonu. Izurjeni kreativec
je opozoril, da je za dosego določenega videza treba predvideti in upoštevati strukturo las, obliko obraza in, seveda,
tip ženske.
Tri zlata pravila striženja so vedno: krog, kvadrat in
trikotnik. Seveda pa moramo pri obrazu upoštevati linije kosti, obrvi, sence in brado. Linije striženja se morajo
ujemati tudi z raznimi barvami ali prameni, je poudaril frizerski mojster.
Frizerke bodo vso svojo kreativnost in dovršenost z veseljem prenesle na glave svojih cenjenih strank. Hvala Stevu
in Obrtni zbornici!
Vera Konrad

Pisarna zaprta

Člane obveščamo, da bo pisarna na OOZ Postojna v
času od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 zaprta.
Za pridobitev ali spremembo obrtnega dovoljenja,
izdajo EU potrdil ter ostalih dokumentov v zvezi z
obrtnim registrom se lahko obrnete na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, kontaktna oseba ga. Alma
Ćeman, tel. 01/58 30 570, alma.ceman@ozs.si.
januar 2015

Frizerke, udeleženke seminarja

Foto: V. K.
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Obvestila OOZ Vrhnika

Dedek Mraz obdaril otroke

V soboto, 13. decembra 2014, je zbornico obiskal čarovnik in čarodej Jole Cole, ki so se ga otroci, tako kot vedno,
tudi tokrat razveselili. Pri čaranju so mu pomagali v vlogi
asistentov pomagali najbolj pogumni, ki niti sami niso vedeli, da znajo čarati, dokler niso kakšne zagodli samemu
Joletu Coletu. Ko so začarali čudežni dežnik, se poigrali
s čarobnim klobukom in čarobno palico, so priklicali še
Dedka Mraza. Ta je zaradi svoje mogočnosti, košate brade
in kučme pri nekaterih otrocih vzbudil nemalo strahu, ki
pa je bil hitro premagan s sladkim bombonom. Vsi otroci
so bili deležni tudi darila iz zvrhanega koša igrač. Na koncu je Dedek Mraz otrokom obljubil, da pride tudi naslednje leto, če le bodo pridni in ubogali starše.

Iz dela organov OOZ Vrhnika

V decembru se je upravni odbor na svoji redni seji seznanil
z vsebino srečanja predsednikov in sekretarjev vseh območnih obrtno-podjetniških zbornic in sekretarjev sekcij
pri OZS, ki je potekal v Sori pri Medvodah. Poudarek srečanja, ki sta se ga udeležila predsednik in sekretarka, je bil
na temi o izterjavi članarine, problemih poslovanja manjših zbornic in pridobivanju novih članov. Izterjavo članarine, odkar je prostovoljna, izvaja zbornica sama (v času
obveznega članstva je izterjava potekala preko DURS oz.
FURS). Sodna izterjava je vezana na velike stroške, zato
bo potrebno več časa in prizadevanja usmeriti na sprotno izterjavo, ko dolgovi še ne dosegajo visokih zneskov.
Prisotni so bili seznanjeni s problematiko manjših OOZ,
ki se zaradi upada članstva soočajo s problemom pozitivnosti poslovanja. V prihodnje bo potrebno najti način pomoči malim zbornicam, da bi se ohranil zbornični sistem
v obliki, kot je sedaj. Pri vsebini, kako pridobivati nove
člane je bilo poudarjeno, da je pomemben osebni kontakt
s potencialnim članom, osebni nagovor in seveda izvajanje dejavnosti in storitev, ki bi pritegnile novo registrirane
podjetnike in podjetja.
Upravni odbor je obravnaval še programske dokumente
za leto 2015 (program dela in finančni plan) jih potrdil
in predlagal skupščini, da jih sprejme na svoji januarski
seji. O vsebini teh dokumentov bo več napisano v naslednji številki glasila. Obravnavani sta bili tudi vlogi za odpis
članarine in dogovorjen datum za sklic skupščine, ki bo
14. januarja 2015.

Jole Cole in asistent Janez sta čarala

Foto: A. C.

Jole Cole z začaranim dežnikom, ki pa ni več dežnik, za dedka Mraza
Foto: A. C.

Gostinci

Ste se že prijavili na svoje vsakoletno novoletno druženje,
ki se organizira v januarju? Letos je organizator gostinec
iz OOZ Postojna. Vabilo ste prejeli s posebno pošto. Vabljeni.
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Nasmejani obrazi povedo vse

Foto: A. C.
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Pripravlja Adela Cankar

Izterjava na podlagi
verodostojne listine

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

Najem dvorane Dom obrtnikov

Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 2.
nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli,
veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored
učilnice), ima brezžično internetno povezavo, stojalo s platnom za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev miz
in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim potrebam
in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10 € vsaka
nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten najem, se
lahko dogovorimo za nižjo ceno.
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri najemu
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% popust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.

Pisarna zaprta

Člane obveščamo, da bo pisarna na OOZ Vrhnika, v
času od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 zaprta.
Za pridobitev ali spremembo obrtnega dovoljenja,
izdajo EU potrdil ter ostalih dokumentov v zvezi z
obrtnim registrom, se lahko obrnete na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, kontaktna oseba ga. Alma
Ćeman, tel. 01/58 30 570, alma.ceman@ozs.si. Za vse
zadeve v zvezi s poslovnim registrom, se lahko obrnete
na vstopne točke sistema VEM v Ljubljani.
januar 2015

Varstvo pri delu – 16. januar 2015

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

Prva pomoč – 20. in 22. januar 2015

Razpisujemo tečaj oz. usposabljanje in preizkus znanja
iz prve pomoči. Tečaj in izpit bosta potekala dva dni
v popoldanskem času in sicer od 16. do 19. ure. Cena
usposabljanja in tečaja je 87,50 €. Za člane zbornice s
plačano članarino, oz. pri vas zaposlene delavce, ki jih
boste napotili na usposabljanje, smo se z izvajalcem dogovorili za 10% popust na redno ceno, zato znaša cena
tečaja 78,75 €.
Po uspešno opravljenem preizkusu vam 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 01 755 77 40, 051 619 215 ali e-pošti:
adela.cankar@ozs.si Pokličite.
Tisti, ki ste se že v latu 2014 informativno prijavili vas
štejemo med udeležence.

Gradbinci
Sejem gradbeništva v Gradcu
OOZ Logatec organizira avtobusni prevoz iz Logatca
na mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo
na področju gradbeništva. Srečanje bo potekalo v okviru mednarodnega gradbenega sejma Häuslbauermesse
Graz v Avstriji, Gradec, v četrtek, 15. januarja 2015.
Udeležba na poslovnem srečanju in ogled sejma sta za
člane OZS brezplačna.
Gradbincem iz Logatca se lahko pridružijo tudi naši člani, ki boste šli na avtobus na Vrhniki. Avtobusni prevoz,
ogled sejma, udeležba na sestanku in organizacija je za
člane OOZ Vrhnika brezplačno. Članom, ki plačujejo
18 evrov članarine pripada eno brezplačno mesto; tistim, ki plačujejo 27 evrov pa dve brezplačni mesti.
Rok za prijavo je 7. 1. 2015. Prijavite se lahko na OOZ
Vrhnika ali na OOZ Logatec. Več o tem si lahko preberete na strani 5.
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GOSTINCI
Novoletno srečanje gostincev
Po dogovoru, sklenjenem med predsedniki sekcij gostincev
območnih obrtno-podjetniških zbornic Notranjsko-primorske regije vas vabimo na novoletno srečanje gostincev.

VABILO
Sekcija za gostinstvo in turizem
pri OOZ Postojna vabi
na tradicionalno novoletno srečanje gostincev
v ponedeljek, 5. januarja 2015
s pričetkom ob 19. uri,
v Gostilni Ob kaminu,
Kukavica Hamza s.p., Tržaška c. 88, Postojna.
Kotizacija, ki vključuje aperitiv, večerjo in glasbeno
animacijo znaša 25 €/osebo. Kotizacijo plačate na
srečanju, ob prihodu. Pijača ni vključena v ceno.
Prijave, do vključno srede, 31. decembra 2014
sprejema Kukavica Hamza
na mobitel št.: 031 851 371.
Lepo vabljeni!

Označevanje alergenov
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)V petek, 19.12.2014 so na spletni strani
objavili dodatna pojasnila glede označevanja alergenov
v obratih javne prehrane. Povzetek bo objavljen v Reviji
Obrtnik. http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5759/84b2c37b10997a0bf1d66
c81f847ee74/

KLEPARJI IN KROVCI

Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije objavlja
RAZPIS
za sodelovanje na 15. državnem prvenstvu mladih kleparjev krovcev Slovenije, ki bo na Pomladnem sejmu (MEGRA) v Gornji Radgoni, 26. do 27. marca 2015
Pogoji sodelovanja:
1. Prijavijo se lahko ekipe kleparjev in krovcev – nosilcev
dejavnosti in zaposlenih delavcev iz posameznih obratovalnic oz. podjetij, združenih iz posameznih obratovalnic, Območnih obrtnih zbornic, posameznih regij in
šol.
2. Ekipa šteje 2 (dva) tekmovalca, ki nista starejša od 26
let, da sta redno zaposlena kot kleparja krovca, ali obiskujeta izobraževalni program za kleparja krovca, ter
mentor ekipe.
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3. Prijave za 15. državno prvenstvo mladih kleparjev in
krovcev pošljite na naslov Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kleparjev in krovcev, Celovška 71,
1000 Ljubljana, zadnji rok prijave je 31. 01. 2015. Ob
prijavi je potrebno obvezno navesti tudi številko – velikost delovne obleke in v celoti izpolniti vse podatke.
4. Tekmovalna komisija izbere maksimalno 6 (šest) prijavljenih ekip (v primeru več kot 6 prijavljenih ekip bodo
izvedeni regijski predizbori). Ekipam nato komisija pošlje navodila za sodelovanje (vrste in način izvajanja del,
materiali, predpisana orodja in pribor, skice tekmovalnih panojev z dimenzijami in delovnimi materiali itd).
5. Člani izbranih ekip in mentorji morajo pred tekmovanjem tekmovalni komisiji predložiti dokumente o
veljavnih opravljenih preizkusih iz varstva pri delu in
požarni varnosti.
6. Tekmovalne ekipe ocenjuje komisija na ocenjevalnih listih. Kriteriji ocenjevanja so: natančnost izdelave, optimalna poraba časa, izraba materialov, ročne spretnosti,
izvedba določene naloge, čistoča in red na delovišču,
upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in požarne
varnosti in končni izgled.
7. Prve tri uvrščene ekipe prejmejo priznanja in pokale.
8. Vse morebitne dodatne informacije na OZS, Sekcija
kleparjev in krovcev, Janko Rozman, tel.: 01/58 30 540
ali 031 347 201, e pošta: janko.rozman@ozs.si
Predsednik
Organizacijskega odbora tekmovanja
Franček Stropnik l.r.

PREVOZNIKI
Prevozi po Madžarski le z EKAER
OZS je prejela prvo informacijo, da bo za prevoze blaga
v Madžarsko s 1. 1. 2015 uveden elektronski sistem za
nadzor cestnega prevoza blaga (EKAER).
Tako bo moral pošiljatelj ali prejemnik za blago, ki bo
prepeljano po madžarskih cestah, prevozniku posredovati identifikacijsko številko (EKAER številka) za vsak
prevoz posebej, ki ga bo prejel po vnosu določenih
podatkov v sistem. Številka EKAER bo veljala 15 dni od
datuma izdaje. Praviloma se bo dodelila EKAER številka
samo za prevoze z vozili nad 3,5 ton skupne teže, za katere
se ne plačuje cestnina, razen, če gre za prevoz nevarnih
živil z več kot 200 kg ali neto vrednosti blaga 250.000
HUF ter v primeru prevozov drugih nevarnih izdelkov z več kot 500 kg ali neto vrednosti 1.000.000 HUF.
Če davčni zavezanec ne bo izpolnjeval te obveznosti
poročanja o cestnem prevozu blaga, bi se blago lahko štelo kot blago nepreverjenega izvora in bi lahko
bila dana kazen tudi do 40 % vrednosti blaga, ki se
zaseže.
januar 2015
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Namen predpisa je zajeziti verige goljufij na področju
DDV, zato se bo izvajala kontrola na cestah pri prevoznikih, ki bodo blago vozili.
Dodatne informacije na http://ekaer.hu/en/
Priporočamo: spremljajte spletno stran sekcije za promet OZS, kjer bodo objavljali aktualne informacije.
(B. Pečnik, OZS)

Napoved povišanja nemških cestnin
Od našega partnerja Plose smo prejeli informacijo, da naj
bi bile s 1.1.2015 cestnine v Nemčiji višje.
Poleg stroška na kilometer bo zaračunan tudi delež stroškov infrastrukture (izračunan na osnovi števila osi) in
delež za stroške, povezane z onesnaževanjem glede na
emisijski razred Euro.
Vozila z motorji Euro 6 (kategorija A) ne bodo plačevala
dodatnih stroškov infrastrukture in onesnaževanja.

Zapisnik o tehničnem pregledu
Po opravljenem tehničnem pregledu vozila se stranki izda
zapisnik oziroma potrdilo, na katerem je navedeno tudi
ugotovljeno stanje tehnične brezhibnosti vozila in vse
ugotovljene nepravilnosti ter obvestilo o naslednjem tehničnem pregledu. V zakonodaji ni predpisano, da bi moral
biti zapisnik v vozilu med vožnjo.
Za vozilo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni tehnično brezhibno, se lahko opravi popravni tehnični pregled
samo v isti strokovni organizaciji, najkasneje v petih delovnih dneh po tehničnem pregledu vozila, na katerem
je bilo ugotovljeno, da to vozilo ni tehnično brezhibno.
Kontrolor pregleda elemente, ki so bili razlog za zavrnitev in če ugotovi, da so vse napake odpravljene, z novim
zapisnikom o tehničnem pregledu vozila potrdi tehnično
brezhibnost vozila. Ta popravni tehnični pregled vozila se
ne šteje kot nov tehnični pregled. Če je od tehničnega pregleda vozila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da vozilo ni
tehnično brezhibno, preteklo več kot pet delovnih dni, se
mora opraviti nov tehnični pregled vozila v celoti.

Nemčija – minimalne plače voznikov
V Nemčiji od 1. 1. 2015 prevozi blaga in potnikov samo,
če imajo vozniki minimalno plačilo!
OZS je prejela informacije, da je Nemčija sprejela predpis, po katerem bodo morali vsi prevozniki, ki prevažajo
blago ali potnike (v, iz, preko ali v kabotaži) v Nemčiji
dokazati, da imajo njihovi vozniki zagotovljeno plačilo
8,5 EUR bruto na uro. Kot ta trenutek razumemo, so to
določilo dolžna upoštevati tako nemška in kot tudi tuja
podjetja, ki opravljajo prevoze na nemškem ozemlju.
januar 2015

Sekcije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska
zbornica Slovenije sta mnenja, da slovenski cestni prevozniki blaga in potnikov, ki prevažajo v mednarodnem prometu, izpolnjujejo pogoj, ki ga nalaga Nemčija glede minimalnega plačevanja voznikov. Mnenje obeh zbornic pa je,
da je nemški predpis, ki naj bi veljal za vse prevoze, pravno
in strokovno vprašljiv. Zaradi tega bosta zbornici tudi posredovali komisarki g. Violeti Bulc dopis o tej zadevi.
Tudi Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, je
v zvezi s predpisom Nemčije že izrazilo stališče, da je ta
zakonodaja problematična tudi z gledišča izvajanja nadzora nemških pristojnih organov in morebitnega vpliva na
konkurenčnost prevoznikov ter spoštovanja pomembnega načela EU glede prostega pretoka storitev.
Da pa kljub temu nebi prihajajo do problemov pri prevozih blaga in potnikov v Nemčiji, navajamo nekaj informacij, ki so pomembne za cestne prevoznike, ki bodo vozili
v Nemčijo po 1. 1. 2015. Tako naj bi bilo potrebno prevoznikom, da:
- kot dokazilo o spoštovanju določil nemškega predpisa,
nemški carini posredujejo načrt o poteh/dejavnostih
za največ 6 mesecev vnaprej na predpisanem obrazcu,
ki je objavljen http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/
Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html - desno pod poglavjem »Formulare zum Thema“ – 033037 (mobil) in to pa faxu, ki
je napisan na obrazcu;
- obrazec izpolnjujte natančno kar se tiče začetka potovanja, konec je lahko okviren;
- branžo (prevoz blaga ali potnikov) na obrazcu izberete s pomočjo izbirnika na desni (kliknete na puščico v
modrem)
- obrazec oddajajte pravočasno, v glavnem upoštevajte, da
posredujete obrazec preden vstopi voznik v Nemčijo;
- če bo v primerih suma nemška carina izvajala nadzor
za nazaj, bo lahko zahtevala dokazila o izplačilih voznikom in druge evidence o delovnem času se lahko
hranijo na vašem sedežu podjetja oz. v Sloveniji;
- v vozilih ni potrebno imeti dodatnih zapisov, zaradi
tega predpisa.
Ker je še kar veliko nejasnosti in vprašanj, bomo na OZS
spremljali dogajanje in vas sproti obveščali, je sporočil
mag. Bojan Pečnik z OZS.

Še nekaj novih informacij
Sekretar sekcije Bojan Pečnik je zbornice obvestil, da je
nekaj novih informacij za člane OZS tudi na http://www.
ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Aktualnoizsekcije.aspx
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Zakonske spremembe

Državni zbor je po nujnem postopku sprejel predlog
novele zakona za uravnoteženje javnih financ, ki dviguje celotno obremenitev študentskega dela za delodajalce,
hkrati pa kot minimalno urno postavko študentskega
dela določa 4,50 evra bruto oziroma 3,80 evra neto.
Za novelo je glasovalo 56 poslancev, proti jih je bilo 21.
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga
bodo od študentskega dela morali plačati študentje, bo
obračunan po stopnji 15,5 odstotka, prispevek delodajalca pa po stopnji 8,85 odstotka.
Kot pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalec za plačilo 100
evrov danes plača 130 evrov, po novem pa bo 133 evrov.
Študent bo dobil 85 evrov in imel pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Državni zbor je z 51 glasovi za in štirimi proti po nujnem
postopku sprejel zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, ki uzakonja dogovor vlade s sindikati javnega sektorja o varčevalnih ukrepih. Ukrepi začenjajo veljati z novim letom.
Poslanci so prav tako po nujnem postopku soglasno sprejeli novelo zakona o interventnih ukrepih na področju
trga dela in starševskega varstva. Vladna novela za eno
leto podaljšuje možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb, če
jih delodajalec zaposli za nedoločen čas.
DZ je sprejel tudi novelo zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Vladna novela ne
prinaša spremembe pri zaposlovanju invalidov, so pa po
novem invalidska podjetja za neinvalidne zaposlene oproščena plačila prispevkov za socialno varnost le do višine
trikratnika minimalne plače, to je trenutno 2.367 evrov.

Promocija zdravja na spletu

Na spletni povezavi http://promocijazdravja.ozs.si/ deluje nova spletna stran Promocija zdravja na delovnem
mestu, ki je nastala v okviru projekta Zdravo delovno
okolje v malem gospodarstvu, in ga sofinancira Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Poleg splošnega opisa promocije zdravja in predstavitve projekta so objavljene vzorčne izjave o varnosti z
oceno tveganja za 11 tipičnih delovnih mest, objavljen
je pregled slovenske zakonodaje s področja varnosti in
zdravja pri delu. V zavihkih publikacije, ostalo in povezave so objavljene različne koristne in zanimive vsebine,
predstavitve z delavnic, ipd.
OZS naj bi spletno stran aktivno vzdrževala in dopolnjevala z vsebinami s področja promocije zdravja tudi po
koncu projekta, zato ste vljudno vabljeni, da sodelujete pri
njenem oblikovanju, bodisi s prispevki in zanimivimi po12
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vezavami, kakor tudi s predlogi za njeno izboljšanje. Prispevke pošljite sodelavki na OZS Nini Kotar, strokovni
delavki za varnost pri delu (nina.kotar@ozs.si).

Poslovanje z e-Računi po 1. 1. 2015
Po 1. 1. 2015 bodo morali vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki oziroma javnim sektorjem (občine, šole,
vrtci, …) izdajati le elektronske račune (v nadaljevanju e-Račune). e-Račun je račun, ki ga izda izdajatelj računa za
dobavljeno blago ali opravljeno storitev prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v
papirni obliki, lahko pa se hrani tudi v papirni obliki.
V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 59/2010,
111/2013) je UJP enotna vstopna oz. izstopna točka za
izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Portal UJP je namenjen pošiljanju e-Računov neposredno proračunskim uporabnikom. Preko portala UJP bodo lahko e-Račune pošiljala manjša podjetja, ki
bodo v povprečju mesečno posredovala največ 5 e-Računov ali največ 60 v celem letu. Portal bo omogočal ročni
vnos e-Računov in bo brezplačen.
Podjetja, ki bodo imela v povprečju več kot 60 računov na
letni ravni, si bodo morala poiskati ponudnika elektronske
poti, lahko je tudi banka. Ponudniki elektronskih poti so
objavljeni na spletni strani UJP.
Več si lahko preberete na spletni strani www.ujp.gov.si.

Finančni uradi po novem
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije.
S spremembo in dopolnitvijo Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije se dopolnjujejo določbe glede organiziranosti finančnih uradov.
Spremenjene in dopolnjene so določbe v zvezi nalogami,
ki se opravljajo za celotno Republiko Slovenijo iz določenega urada. Naloge s področja carinskih, trošarinskih in
kmetijskih predpisov se bodo še naprej opravljale na istih
mestih kakor doslej, organiziranje in vodenje teh nalog
pa se bo opravljalo iz določeni uradov (prej v desetih carinskih uradih, po novi organiziranosti v osmih finančnih
uradih), ki so te naloge pokrivali že doslej. Ker se bo vodenje nalog s področja carinskih, trošarinskih in kmetijskih
predpisov opravljajo iz določenih uradov), se bo tudi vodenje nalog, ki se opravljajo za celotno Slovenijo sedaj po
novem vodilo iz teh uradov. Dostopnost finančne uprave
bo za zavezance ostala enaka. Tako se za zavezance glede
komuniciranja z davčnim ali carinskim organom pri opravljanja formalnosti na uradih, razen imena organa, prav
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nič ne spremeni. Dodana je tudi določba po kateri lahko
finančni uradi izvajajo postopke izvršbe, finančnega nadzora ter postopke o prekršku na celotnem območju Republike Slovenije. S tem se omogoči Finančni upravi RS
večja učinkovitost ob smotrni uporabi virov na celotnem
območju Republike Slovenije.
Vir: MF

EXPO Milano 2015

SPIRIT Slovenija, javna agencija , je objavila javno povabilo k partnerstvu pri projektu »Slovenija na EXPO Milano 2015«.
Svetovna razstava EXPO bo prihodnje leto od 1. maja
do 31. oktobra potekala v Italiji v Milanu. Udeležilo se je
bo 144 držav sveta, ki predstavljajo 94% vse svetovne populacije. Napoved organizatorjev je, da bo EXPO Milano
2015 obiskalo vsaj 20 mio ljudi, od tega 15 mio Italijanov
(vsak četrti Italijan) in 5 mio ljudi iz preostalega sveta. Dodatno bo dogajanje prek različnih komunikacijskih kanalov spremljala milijarda ljudi po vsem svetu.
Podjetjem so na voljo različne možnosti za prestavitev:
• na tipiziranih promocijskih površinah (pulti, LCD zasloni) znotraj samega paviljona,
• v okviru organizacije dogodkov na prireditveni površini, odru pred paviljonom, ki ima vgrajen LED zaslon,
• v okviru organizacije VIP, poslovnih dogodkov v samem paviljonu,
• v okviru predstavitvenih dogodkov »Slovenija na
EXPO Milano 2015«, ki jih bo naročnik organiziral
pred začetkom razstave in med njo,
• v okviru posebne poslovne brošure »Slovenija na
EXPO Milano 2015«, ki bo eno glavnih promocijskih
orodij slovenske gospodarske diplomacije v letu 2015,
• na posebni spletni strani »Slovenija na EXPO Milano
2015«,
• z uporabo naziva »Partner predstavitve Slovenije na
EXPO Milano 2015«.
Več informacij o sami predstavitvi in pogojih sodelovanja najdete na spletni povezavi http://www.spiritslovenia.
si/razpisi/2014-12-10-Javno-povabilo-k-partnerstvu-pri-projektu-Slovenija-na-EXPO-Milano-2015.
Rok za prijavo za sodelovanje je 28. februar 2015.
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Novost v Mozaiku Podjetnih

V projekt Mozaik podjetnih se je sredi decembra uspešno
vključilo partnersko podjetje Elektro energija d.o.o.,
kar bo članom OZS oz. imetnikom kartice Mozaik podjetnih prinašalo prihranke na področju odjema električne
energije in zemeljskega plina. Ker je bilo v nekaj dneh od
vključitve partnerja v projekt kar nekaj odziva s strani članov, obstoječih in tudi novih naročnikov partnerja, se vam
zahvaljujem za vaš hiter odziv na terenu in posredovanje
sporočila članom.
Partnerja Elektro energija d.o.o. uvrščamo med ključne
partnerje oz »paradne konje« projekta, saj članom prinaša
vsakodnevne ugodnosti in prihranke pri njihovem delovanju, zato vas prosimo, da ga tudi v bodoče na lokalnem
nivoju izpostavljate med člani. S partnerjem smo dogovorili UGODNO ponudbo, ki bo imetnikom kartice Mozaik
podjetnih omogočala do 10-odstotni popust pri nakupu
električne energije in do 6-odstotni popust pri nakupu
zemeljskega plina. Višina popusta je odvisna od časa vezave (12 in 24 mesecev) ter priključne moči (3 razredi).
Popust lahko koristijo vsi novi in obstoječi naročniki Elektra energije. Člani lahko ob tem uveljavijo popust za eno
ali več merilnih mest (poslovni odjem in gospodinjstva).
Pogoj za uveljavitev popusta je aktivno članstvo v OZS.
Člani lahko enostavno preverjajo ponudbo preko spletne
povezave http://www.zanesljivo.si/ozs , ki pa omogoča
tudi hitro ureditev in prehod na novega ponudnika. Član
za uporabo spletne strani potrebuje le člansko številko,
ki je navedena na kartici Mozaik podjetnih. Člani lahko
preverijo prihranke in uveljavijo popust na brezplačni številki 080 28 08 ali kontaktnem e-naslovu: prodaja@elektro-energija.si
Partner se je zavezal, da bo v času trajanja našega sodelovanja s posebnimi – akcijskimi cenami, periodično nagovarjal člane tudi po posameznih segmentih in področjih.
V ta namen bodo predstavniki partnerja v nadaljevanju
stopili v stik tudi s posameznimi OOZ-ji in preverili trenutno stanje oz. potrebe članov, da bodo lahko formirali
dobre ponudbe. Kot že omenjeno v prejšnjem mailu bodo
predstavniki partnerja na naslednjem srečanju sekretarjev
OOZ na hitro tudi prikazali kako se v praksi preveri prihranek in zamenja dobavitelja.
V preteklih dneh smo v projekt vključili tudi novega partnerja na področju turizma – Terme Vivat, ki članom ponuja prihranke pri koriščenju njihovega termalnega centra,
in sicer:
• 40 % popust na redne cene namestitev po veljavnem
ceniku
• 20 % popust na kopalne karte, wellness in zdraviliške
storitve
Popusti se ne seštevajo.
Vir: OZS
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Nad

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 plačate 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 poslovanja 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 december 2014:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 31,85 €
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
Za uživalce pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo in bi morali
s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca, je parlament izglasoval
podaljšanje prehodnega obdobja do konca leta 2015. Tako lahko uživalci pokojnine še naprej ohranite status s.p. in polno pokojnino. Kakšni bodo pavšalni prispevki bo znano kasneje.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v decembru 2014:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2015 – lestvice veljajo od 1.1.2015
oz. za izplačila v letu 2015 - NI SPREMEMBE
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2014 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.866,37
10.866,37
12.570,89
12.570,89

znaša splošna olajšava v evrih
6.519,82
4.418,64
3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva naslednja lestvica
če znaša mesečni bruto dohodek
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

znaša splošna olajšava v evrih
543,32
368,22
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
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2015 – enaka lestvica kot v letu 2014 in dodaten razred s 50% dohodnino ostane tudi v letu 2015.
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668,44
1.580,02
5.908,93

Do
668,44
1.580,02
5.908,93

€+%
16%
106,95 + 27 %
353,08 + 41 %
2.127,93 + 50 %

Nad €
668,44
1.580,02
5.908,93

Opomba: Pravilnik do zaključka redakcije sicer še ni bil sprejet, a se za leto 2015 spremembe ne predvidevajo.

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 razdalje 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 (za vsako
dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za prehrano. (72. člen KP
za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = 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 2015: najmanj v višini minimalne plače povečane
za 1%. Izplačan mora biti najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040, plačujete prispevke najmanj od najnižje bruto pokojninske osnove, dokler vam ne bo nova zavarovalna osnova
določena na podlagi dobička iz leta 2013 (odločba o odmeri dohodnine in
obračuni davčnih odtegljajev za leto 2013).
Najnižja pokojninska osnova je 551,16 € neto oz. 841,98 € bruto (količnik za
preračun je 1,52765 izračunan na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, Ur. list RS, št. 24/14). V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov
od najnižje pokojninske esnove, če ste že prejeli odločbo o odmeri dohodnine,
to za vas ne velja.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

205,03

13,45 %

113,24

0,40 %

3,37

38,20 %

321,64

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Za samostojne podjetnike od meseca junija objavljamo samo eno tabelo za obračun prispevkov. Za vse zavarovane namreč velja individualni
obračun (osnova je dobiček za leto 2013 brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 30%) oz. najmanj
minimalna plača za leto 2013 (mesečni znesek znaša 783,66 €).
Zavezanci ste bili s strani DURS-a obveščeni o višini zavarovalne osnove.
Glede na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju ZO, je mesečna zavaro-
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valna osnova, ki vam je bila določena glede na dobiček 2013, nespremenjena,
in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja ZO, oz. do odločitve o
morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do morebitne ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete prispevke od višje ZO, kot je po
izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS, oddate le mesečni obračun
na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO ne more biti višja, kot je najvišja
določena (5.331,13 €)
VPLAČILNI RAČUNI:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic
na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne
vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje,
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ
- 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:

19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate
na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. Po pošti
vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane članarine, ki
ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka. Za morebitna
pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje ali s.p.
odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez zaposlenih. Če potrebujete v
zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - december 2014

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

783,66

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od
60 % od 1.523,18 EUR*
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ

3,5 PP***

MP**

Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR

Prisp. zavarovanca za PIZ

Do vključno
9.403,92**

Prehodni
davčni
podračun

Referenca

5.331,13

913,91

15,50%

121,47

826,33

8,85%

69,35

471,81

190,82

1.298,14

SI56 01100888200 SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,12

339,06

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

59,95

349,72

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,84

28,25

122,91

717,03

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 01100888300 SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

1,56

10,66

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 01100888100 SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,10

7,46

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,47

3,20

1,57

10,66

3,13

21,32

316,86

2.036,49

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 01100888100 SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

38,20%

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

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

*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)

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 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).
Zavezanec plača prispevke do 15. 1. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti

obračun prispevkov
na predpisanem
obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne
plače za
leto 2013

****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

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim o
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Krpanov glas
Energetske izkaznice

Ob koncu leta je bilo kar nekaj vprašanj o energetskih izkaznicah
in spremenjenem pravilniku, ki ureja to področje. Strokovni sodelavec OZS Janko Rozman je zato na pristojnem Ministrstvu za
infrastrukturo skušal pridobiti čim bolj natančne informacije. Naj
jih nekaj povzamemo.
Osnovna informacija, ki očitno zanima najbolj širok krog
območnih zbornic ter članov OZS je ta, da za obstoječe
najeme pridobivanje energetske izkaznice ni potrebno. Torej, če je kdor koli že sklenil najemno pogodbo in
jo bo z istim najemnikom tudi podaljševal, nima na tem
področju nobenih obveznosti. Naj pa opozorimo, da bo
morebiti to treba tudi dokazovati (stalno ali začasno bivališče, obstoječe najemne pogodbe,…).
Energetske izkaznice so namenjene temu, da pomagajo
zainteresiranemu, ki se odločajo na novo, da se bo npr.
odločil za najem (ali nakup) energetsko bolj učinkovitega
prostora ali objekta od manj učinkovitega. Za nekoga, ki
je npr. najemnik prostorov že dalj časa, se lahko smatra, da
te prostore dobro pozna in se lahko odloči za podaljšanje
na podlagi svojih izkušenj (tako so pojasnili na Ministrstvu
za infrastrukturo).
Trenutno je najbolj pereče oglaševanje (za podajo ali
najem), saj z novim letom stopi v veljavo določilo Energetskega zakona, da se lahko oglašujejo samo objekti, ki
imajo izdano veljavno energetsko izkaznico. Zagrožena je
globa je 250, zato previdno z oglasi!
Ostale (splošne) informacije o energetskih izkaznicah
Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.
Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se
lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.
Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti,
da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice.
Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a).
Obstajati dve vrsti energetskih izkaznic:
Računska energetska izkaznica se izda za vse novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe.
Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.
Namesto merjene energetske izkaznice se lahko izda tudi
računska energetska izkaznica, če neodvisni strokovnjak
za izdelavo energetskih izkaznic presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.
Ne glede na navedeno, pa se energetsko izkaznico izda
tudi ločeno za posamezni del stavbe (stanovanjsko enoto), kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov
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omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.
Lastniki nepremičnin bodo skladno z novim Energetskim zakonom lahko oglobljeni zaradi neupoštevanja zakonodaje na področju energetskega certificiranja stavb.
Z globo v višini 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik
stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in
oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne
zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela
stavbe iz energetske izkaznice.
Navedeno določilo se začne izvajati 1. 1. 2015.
Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik
stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali
oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred
sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne
energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela.
Navedeno določilo se začne izvajati 3. 3. 2015.
Stavbe, za katere energetske izkaznice niso potrebne so:
- stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
- stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske
dejavnosti,
- industrijske stavbe in skladišča,
- nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,
- enostavni in nezahtevni objekti
- samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m².
Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo v najem:
Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri podaljšanju obstoječe najemne pogodbe, kar se dokazuje
s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom.
Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, če sklene najemno pogodbo za obdobje manjše od 1 leta.
Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v najem:
Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja
graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se
šteje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice
izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Torej, energetska izkaznica stavbe je obvezna le pri gradnji
za trg (prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto izkaznice zadošča izkaz energijskih lastnosti stavbe po
PURES-u. Ta izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se
moral po ZGO nahajati v dokazilu o zanesljivosti stavbe.
Energetsko izkaznico lahko izdela neodvisni strokovnjak s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo
in prostor. Več na http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/
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