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Krpanov glas

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

predsednik Bogdan Oblak

sekretar Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

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

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

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40
mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00
sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Simon Hlebec
Sekretarka: Adela Cankar

Krpanov glas

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

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Dejan Šraml (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Na festivalu hrane med letošnjimi Argonavtskim dnevi
je bilo na stojnici OOZ Vrhnika veliko obiskovalcev.
Foto: A. C.

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.
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Aktualno

Avgusta samo najnujnejše

Avgustovska številka Krpanovega glasa bo prinesla zgolj obvestila o prispevkih. Vrhničanom pa še posebno prilogo, razpis kreditov, ki jih v sodelovanju z Občino Vrhnika omogoča tamkajšnja zbornica.
Uredništvo bralcem želi prijetne dopustniške dni. Septembra pa spet na
polno naprej.

Poletne igre obrtnikov

V želji po večji družabnosti in tudi neformalnem sodelovanju obrtnikov se napovedujejo športne igre. Nekoliko drugačne, kot so nekdaj bile
ŠIOD, pa zato bolj dostopne in še vabljivejše. Če le morete, si vzemite dan
časa zase in svoje bližnje. Obvestilo in predvideni obseg objavljamo na
13. strani julijskega KG.

Nespoštovanje socialnega sporazuma
nedopustno

Delodajalske organizacije – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov, Združenje delodajalcev Slovenije
in Trgovinska zbornica Slovenije – so na predsednika Vlade dr. Mira Cerarja naslovile protestno pismo zoper dodatne obremenitve gospodarstva
z višanjem stroškov energentov.
Predstavnice delodajalskih podpisnic »Socialnega sporazuma za obdobje
2015-2016« so na skupnem sestanku minuli teden ugotovile, da je nespoštovanje socialnega sporazuma s strani Vlade RS zaskrbljujoče in nedopustno. Šele po intervenciji omenjenih delodajalskih organizacij so na
dnevni red zadnje seje ESS uvrstili točko glede uredbe o načinu določanja
in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih
virov energije.
Ta poskuša uvesti olajšave pri cenah energije za večje uporabnike, medtem
ko naj bi se cena energije za manjše uporabnike in gospodinjstva zvišala.
V obrazložitvi je tudi zapisano, da se z besedilom uredbe strinjajo tako
delodajalci kot Gospodarska zbornica Slovenije. To pa nikakor ne drži, saj
OZS, ZDOPS, TZS in ZDS temu ostro nasprotujejo! Podpisnice protestnega pisma Cerarja opozarjajo, da za mnenje za obravnavo te točke na
ESS sploh niso bile vprašane in zato ostro protestirajo proti takšnemu
načinu socialnega dialoga.
»Ostro protestiramo proti vsakemu dodatnemu obremenjevanju gospodarskih subjektov s posrednimi in neposrednimi obremenitvami, na katere ima vpliv država, saj to
niti ni v duhu podpisanega socialnega sporazuma. Ne protestiramo proti razbremenjevanju dela gospodarstva glede stroškov energentov, protestiramo pa, da se bo na ta račun
dodatno obremenilo preostali del gospodarstva in tudi gospodinjstev,« so še zapisali v
protestnem pismu.
(sporočilo za javnost OZS)

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

julij 2015

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Oddahnimo si
Čas se je približal. Čas dopustov in oddiha trka na vrata. Mu bomo (lahko) odprli,
se odzvali vabilu? Nekdaj je bil to čas, za
katerega smo vedeli, da zagotovo pride
in smo ga kar nekam nestrpno pričakovali. Zdaj je le še malo tistih, tako se zdi,
ki dopust še lahko planirajo, vedoč, da ga
bodo lahko preživeli brez vsakodnevnih
skrbi. Nekaj k temu prispevamo sami, z
željo biti v nenehnem stiku z drugimi, nekaj pa v skrbi za posel, od katerega smo
odvisni. Ne prvega ne drugega ni mogoče
povsem izločiti. A znotraj mogočega se
vendar poiščimo čas, da smo sami s seboj
in s svojimi najbližjimi, čas, ko izključimo
mobitel in internet in se spogledamo z
ljudmi. Živimi ljudmi, takimi, kot smo mi,
z vsemi svojimi radostmi in tegobami, z
vsem hrepenenju po sreči, zaupanju, po
domu, kamor se lahko zatečemo, kadar
nam je težko.
Četudi morda ne bomo potovali, se niti ne
predajali morskih radostim in doživetjem,
ne počivali v zavetju gora, četudi bomo
samo doma nekoliko zrahljali vsakdanji
tempo, privoščimo si malo miru in odložimo zmote, ki nas navidezno povezujejo s
svetom. Recimo najbližjim prijazno besedo, odpravimo se z njimi na sprehod, povabimo soseda na klepet, obiščimo ostarelega, osamljenega bližnjika. Vsaj v času
oddiha postanimo malo bolj človeški, taki,
kot bi želeli, da so drugi z nami. Mnogo
bolj si bomo oddahnili, bolj veseli bomo,
kot če bi še na dopustu v prelepem okolju kuhali zamere, se spotikali nad vsemi
mogočimi in nemogočimi ravnanji tega ali
onega posameznika, celega sveta. Najdimo prostor, v katerem se bo v nas naselil
dušni mir. In obzorja se bodo zjasnila.
Mimo težav ne moremo, kot da jih ni.
A nanje poglejmo tako, da nas bodo spodbudile k zavednemu odzivu nanje. Menda
je J. F. Kennedy prvi dejal, naj ne sprašujemo, kaj nam bo dala država, pač pa, kaj
lahko mi naredimo zanjo. Pa ne s plačevanjem še večjih dajatev, kot si jih že jemlje
iz naših denarnic. Z držo, ki pritiče iskrenim in sočutnim. Poletni čas kar kliče po
tem. Odzovimo se klicu.
Urednik
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Obvestila OOZ Logatec

Naprej po zastavljeni poti

Konec lanskega leta ste bili v drugo izvoljeni za predsednika OOZ Logatec. To je bil prelomni čas?
Za predsedniško funkcijo je bilo pravzaprav malo zanimanja. Prelomni čas leto poprej – prehod iz obveznega
v prostovoljno članstvo – je šele začel kazati posledice.
Obenem je zbornica dobila novega sekretarja šele dober
mesec dni pred volitvami predsednika. Ker je sekretarjev
mandat vezan na mandat predsednika, je bilo korektno,
da sem vnovič kandidiral, če sem ga (ob sodelovanju podpredsednikov) že izbral izmed prijavljenih stotridesetih
kandidatov. V mesecu dni novi sekretar pač še ni mogel
pokazati vseh svojih kvalitet, čeprav se je v delo, pod mentorstvom nekdanjega sekretarja, zelo hitro vključil.
Program dela je dokaj ambiciozen. Se uresničuje,
kako se nanj odziva članstvo?
Večina članov lahko pogreši denar, ki ga plača za
članarino. Vprašanje pa
je, kaj zanj dobi, kaj mu
zbornica omogoča dobiti. Je tako: če kaj dobi,
je pripravljen dati, če ne,
pa ne. Da bi lahko dosegli zastavljene si cilje,
sem v upravnem odboru
obdržal nekaj članov iz
prejšnjega obdobja.
Če primerjam delovanje zbornice s prodajanjem, lahko rečem, da gre za zelo podoben proces. Problem ni v prodaji,
pač pa v zgodbi, ki jo predstavimo kupcu. Enkratne prodaje temeljijo predvsem na ceni: ponudim za nekaj centov
nižjo ceno in bom prodal. Dolgoročno pa to ne učinkuje.
Potrebna je zgodba, v kateri pa ni prostora za izkrivljene
resnice in zavajajoče podatke o tem, kar prodajaš. Tako je
tudi z delovanjem zbornice: ne obljubljamo nemogočega,
pač pa uresničujemo, kar obljubimo in je izvedljivo.
Uresničevanje programa gre po začrtani poti. Naleteli pa
smo na pričakovano oviro: premalo navdušeno odzivnost
članov na sodobnejši način komuniciranja, ki ga je uvedel
sekretar. Čas terja e-komuniciranje, ker so sicer informacije (pre)pozne, prepočasne. Med drugimi cilji zasledujemo
tega, da bi člani zavzeteje izobraževali, zanje zvečine celo
brezplačno. Te danosti se člani premalo poslužujejo, se
pa odzivnost zboljšuje. Začeli smo z branžnimi dogodki,
t.im. odprtimi dnevi. Poleg tega smo odprli možnost višjein visokošolskega študija v domačem kraju.
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Foto: Zasebni arhiv B. Oblaka

OOZ Logatec je konec lanskega leta izvolila svoje najvišje organe,
tudi predsednika zbornice. Bogdanu Oblaku je zaupala še drugi
mandat. Po dobrega pol leta se je o uresničevanju delovnega programa zbornice in o njegovem delu z njim pogovarjal urednik. Tole se
je zapisalo med pogovorom.

Zbornica je postala tudi medijsko odmevnejša, kot je bila.
Logaška zbornica se precej več pojavlja v lokalnih in regijskih medijih, OZS pa v širših, kot se je. Zadnji odmevnejši
prispevek je zbornica dodala z zoperstavljanjem predlagani spremembi urgentne medicinske pomoči, ko je v občini
zbrala večino odgovornih, ki se z novostmi ne strinjajo,
od župana do vodstva zdravstvenega doma in občanov.
Dogodek je bil medijsko zelo odmeven, čeprav vprašanje
ni samo logaško.
Je čutiti spremembe v odnosu občina – zbornica?
Večkrat smo že poskušali utrditi te stike. Nazadnje smo le
uspeli s predlogom za oblikovanje gospodarskega sveta, ki
bi bil pri roki tako županu kot občinskemu svetu, kadar odločata o vprašanjih, povezanih z gospodarskimi družbami,
kmetijstvom, turizmom… Praksa v nekaterih občinah, kjer
župan celo nima zagotovljene večine v občinskem svetu,
kaže, da so takšna telesa občinam lahko še kako v prid.
Ste tudi član UO OZS. Čému tam posvečate največ
pozornosti?
OZS kot krovna organizacija obrtno-podjetniško zborničnega sistema največ svojih sil usmerja k sprejemanju
malim podjetnikom prijazne(jše) zakonodaje. Največkrat
gre za zoperstavljanje življenjsko neprimerni zakonski
ureditvi na posameznih področjih. Če omenim dve taki iz
zadnjega časa: davčne blagajne in regresni zahtevki zaradi
poškodb pri delu. Kot predsednik odbora za gospodarstvo
se prav zdaj precej ukvarjam tudi z vprašanjem nelojalne
konkurence, konkretno na področju grafičnih dejavnosti.
Rojeva jo zakonska obveza po zaposlovanju invalidov; če
jih ne, plačuj dajatve. A tej dajatvi se lahko izogneš, če kupuješ izdelke od organizacije, ki invalide zaposluje?!
Moram pa reči, da so zdaj, ko je na čelu OZS predsednik
Branko Meh, vrata do ministrov in državnih sekretarjev
bolj odprta, kot so bila poprej. Podobno je pri političnih
strankah. OZS se je utrdila kot nepolitična organizacija in
lahko komunicira z vsemi, ki so pripravljene prisluhniti
njenim stališčem in argumentom. Zato tudi ni redkost, da
se sej UO udeleži kateri od ministrov, visokih uradnikov
ali strankarskih vodij.
Povedati pa je treba tudi, da država podjetnikom nudi kar
nekaj spodbud in možnosti, ki pa so bolj skromno izkoriščene. Denimo: storitve SID banke, zavarovanje plačil, skupni
sejemski nastopi v tujini. Žal, odziva nanje je (pre)malo.
Vam ob vsej vpetosti v zbornični sistem ostane še kaj
časa za Vaše podjetje?
Naše podjetje je pravo družinsko podjetje. V njem smo
zaposleni vsi, midva z ženo in vsi trije otroci. Vsak od
nas je odgovoren za svoje področje. Zato se lahko ukvarjam tudi z zbornico, a vse to terja dvanajsturni delovnik.
Preverjam lahko, če moje podjetniške izkušnje delujejo
tudi širše. Nekoč je morda veljalo, da si zaradi funkcije
prišel do posla. Zdaj ne velja več. Srečaš pa ljudi, s katerijulij 2015

Obeta se študij v Logatcu

Pripravlja Dejan Šraml

Uspešno smo izvedli dva informativna dneva – za
višješolski (dvoletni) študij »Ekonomist« in visokošolski
(triletni) študij »Mednarodno poslovanje«, ki ju želimo od
jeseni dalje izvajati na OOZ Logatec. Udeležba na informativnem dnevu in povpraševanje kandidatov so pokazali, da je zanimanje za možnost študija v domačem kraju
precejšnje.
Do začetka septembra še zbiramo informativne (neobvezujoče) prijave na: dejan.sraml@ozs.si.

mi se lahko pogovoriš, preveriš podatke, kaj življenjskega
spoznaš. Žal pa nekateri člani organov prihajajo na seje
z zaprtimi kuvertami gradiva za seje. Takšni kaj prida ne
pripomorejo k reševanju vprašanj.
Večji posli?
V Sloveniji nazadnje tlakovanje Slovenske ceste v Ljubljani.
Pri tem smo lahko zaradi svojih referenc in izkušenj lahko
celo vplivali na tehnične rešitve z gledišča polaganja tlakovcev. Nasploh ima tlakovanje v Sloveniji, kljub slabšemu položaju gradbeništva dokaj stabilno pozicijo in je krizo verjetno od vseh segmentov še najmanj občutilo. Je pa bilo treba
zdržati in preživeti prva krizna leta. Zdaj se kaže rast.
Po zagonu nove proizvodne linije leta 2009 smo se morali
usmeriti tudi na zunanje trge. Začeli smo v Avstriji, nato
na Hrvaškem, zdaj se ogledujemo po črnogorskem trgu.
Povsod pa so pomembni prevozni stroški; tlakovci so težak
tovor. Poleg znanih odklonov so velika težava slovenskega
trga blagovne kompenzacije namesto plačil v denarju. Kot
da se še ne zavedamo vrednosti denarja. Na tujih trgih je
manj dampinga, saj dolgoročno vodi v propad.
Kaj bi priporočili mladim podjetnikom…
»Ni vse zlato, kar se sveti«. Mladi se morajo zavedati in
sprijazniti z dejstvom, da v prvih letih poslovanja propade polovica novih podjetij. Uspe lahko tisti, ki ima idejo
in trmo, da jo uresniči. Dobrodošlo je posvetovati se z
uveljavljenimi podjetniki in zbornico. Prej ali slej pa bodo
prišli do točke, ko sami ne bodo zmogli. Tedaj nastopi
najtežja odločitev: zaposliti delavca in s tem sprejeti odgovornost zanj in mnogokrat tudi za njegovo družino. Ta
odgovornost je težja od vseh drugih. Tudi zaradi tega, ker
vnaprej ne veš, kakšnega boš dobil.
… in kaj bralcem KG?
Z delom v kriznem času smo se dokaj prečistili, osvobodili megalomanstva in nerazumnega tveganja. Streznitev
je bila nujna. Izkazalo se je, kdo v poslu misli resno, kdo
goji pravi odnos do zaposlenih. Če nam uspe urediti še
trg, bomo lahko preživeli. Vsem želim, da bi lahko dopustovali in si sprostili dušo in telo. Jeseni pa novim zmagam
naproti!
G. Oblak, hvala za pogovor.

Poletni delovni čas

Sekretar bo v poletnem času odsoten od 6. do 10. julija
in od 3. do 14. avgusta. V tem času bo zagotovljeno
dežurstvo na zbornici. Ob ponedeljkih, sredah in petkih
od 9.30 do 11.30, ob sredah tudi od 15. do 16. bo dežurni
Janez Gostiša, ob torkih in četrtkih pa bo dežural dijak
na praksi, Jernej Kerin. Za vsebinska vprašanja lahko
v tem času pokličete tudi sekretarko OOZ Vrhnika
Adelo Cankar na 01 755 77 40, 051 619 215 ali svetovalce
na OZS v Ljubljani na 01 58 30 500, info@ozs.si. Želimo
vam prijeten poletni oddih!

Napoved tečaja prve pomoči

Delodajalec mora določiti delavce, ki so usposobljeni za
izvajanje prve pomoči in zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje
prve pomoči. Zato bomo tečaj prve pomoči izvedli tudi
na OOZ Logatec, in sicer v začetku oktobra.

Foto Arhiv Oblak commerce d.o.o.

S seje upravnega odbora

Upravni odbor OOZ Logatec se je sestal 17. 6. 2015 in
evidentiral predloge OOZ Logatec za podelitev priznanja
obrtnik leta 2015. Konec junija se namreč izteče rok za
prijavo na razpis OZS, za podelitev tega priznanja članom
za izjemne dosežke. Pri tem se upoštevajo naslednji kriteriji: poslovna uspešnost, razvoj dejavnosti, trajnost dosežkov, poslovna odličnost, uvajanje inovacij in sodobne tehnologije, skrb za varstvo okolja, skrb za kadre in njihovo
usposabljanje, strategija razvoja, prispevek k razvoju okolja, v katerem poslujejo in aktivnosti v stanovskih vrstah.
UO je ugotovil, da kljub javnemu pozivu vsem članom
OOZ, naj (samo)predlagajo kandidate za priznanje, predlogov ni bilo. Zato je UO sklenil predlagati tri kandidate.
To so Marjan Markelj, Telekomunikacije Marjan Markelj
s.p.; Franc Nagode, ELVIPO, proizvodnja in zastopstvo,
d.o.o. in Dominik Petrovčič st., TRGOCEV gradbeništvo
in trgovina, d.o.o. Kandidati pa morajo, seveda, s kandidaturami soglašati, zato je zapisani predlog za zdaj le izraz
priznanja in zaupanja članov UO tem članom.

Na novo tlakovana Slovenska cesta v prestolnici
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Pripravlja Irena Dolgan

Letne športne igre

Na OZS so se odločili, da za člane zbornice, njihove družinske člane, pri članih zaposlene, ter zaposlene v OZS
in OOZ organizirajo letne športne igre pod naslovom:
»PIO 2015 (Poletne igre obrtnikov in podjetnikov)«.
Celodnevni »športno-družabni« dogodek bodo organizirali v soboto, 19. 9. 2015, v Športnem centru Ravne
na Koroškem.
Na letnih športne igrah lahko sodelujete v več športnih
panogah, in sicer: mali nogomet, košarka, odbojka, tenis,
kegljanje, tek oziroma kros, pikado, namizni nogomet,
vlečenje vrvi, kuhanje golaža.
Na OOZ Postojna bomo zbirali informativne prijave.
Več o dogodku si boste lahko prebrali tokrat na 13. strani,
in v septembrski številki glasila

Usposabljanje voznikov na OZS
Termin usposabljanja voznikov po programu za leto
2012 in za leto 2013, ki so bili razpisani v mesecu juniju
na OZS, Celovška c. 71, Ljubljana so prestavljeni na mesec avgust, in sicer za:
• leto 2013 v soboto, 22. 8. 2015 od 7.00 do 13.00
• leto 2012 v nedeljo, 23. 8. 2015 od 7.00 do 13.00
Usposabljanje bo izvedeno ob zadostnem številu prijav,
zato na OZS prosijo, da se na usposabljanje prijavite
vsaj en teden pred razpisanim terminom. Termine usposabljanj OZS objavlja mesečno na svoji spletni strani:
www.ozs.si.
Za dodatne informacije in prijave se lahko obrnete na
OZS (Mojca Poje) tel.št.: 01/58 30 520, e-naslov: mojca.
poje@ozs.si ali na OOZ Postojna.

Hitreje do informacij

Da bi bili pravočasno obveščeni o vseh dogodkih, ki so
za vas pomembni, vas ponovno prosimo, da nam sporočite vaš elektronski naslov. Tako boste hitreje obveščeni o aktualnih dogodkih iz OZS in OOZ Postojna.
Na OZS deluje 29 sekcij, ki pošiljajo članom pomembne informacije, obvestila in vabila na razne dogodke in
izobraževanja na elektronske naslove. V sekcijo ste razvrščeni glede na dejavnost, ki jo opravljate (npr. lesarji v
Sekcijo lesnih strok, gradbinci v Sekcijo gradbincev itd.).
Velikokrat se zgodi, da sekcije, zaradi kratkega roka za
prijavo, vabila na razne dogodke svojim članom pošljejo
samo po elektronski pošti.
Nekateri ste e-naslov spremenili in se nam e-pošta vrača.
Svoje kontakte nam pošljite na e-naslov: irena.dolgan@
ozs.si.
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Obvestila OOZ Postojna

Na svetovno razstavo
EXPO MILANO

Naj vas ponovno spomnimo na svetovno razstavo EXPO
2015 v Milanu, ki jo organizirajo vsakih pet let. Sedaj je edinstvena priložnost, da si sejem ogledate tako blizu Slovenije.
OOZ Postojna, v sodelovanju z turistično agencijo Kompas Postojna d.o.o. organizira 2 – dnevni obisk svetovne
razstave EXPO 2015 v Milanu.
Obisk razstave bomo izvedli 24. in 25. septembra 2015,
če bo prijavljenih najmanj 30 ljudi. Ob prijavi morate sporočiti, ali se boste odločili za eno- ali dvodnevni obisk razstave (doplačilo 25 €). Za tiste, ki 2. dan razstave ne boste
obiskali, bo organiziran ogled Milana.
Članom OOZ Postojna (1 oseba) s plačano članarino,
zbornica subvencionira 50 € cene.
Predviden program: 1 dan:
• odhod avtobusa bo v zgodnjih jutranjih urah (4:00 - 5:00)
iz Postojne,
• sledila bo vožnja s postanki do Milana,
• prihod v dopoldanskih urah,
• sledil bo samostojni ogled razstave EXPO (6 – 7 h),
• v večernih urah odhod proti hotelu, namestitev in prenočevanje.
2. dan:
• po zajtrku priporočamo ponoven obisk EXPA oz,
• ogled Milana s prostim časom (6 – 7h),
• odhod s sejmišča EXPA-a približno ob 17.,
prihod domov med 23. In 24. uro.
Cena pri udeležbi najmanj:
• 30 potnikov je 164 € na osebo
(49 sedežni avtobus – bolj udoben za daljšo vožnjo)
• 35 potnikov je 155 € na osebo (enako)
Cena vključuje: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika na
poti, spanje v dvoposteljnih sobah z zajtrkom v hotelu
3 / 4* v okolici Milana (od 25 do 50 km izven Milana),
enodnevna vstopnina na EXPO, osnovno nezgodno zavarovanje, organizacija in DDV.
Doplačila na željo:
• doplačilo za vstopnino za 2. dan EXPO 25 € (o tem se
morate izjasniti že ob prijavi, kasnejših sprememb namreč ne bo mogoče upoštevati),
• enoposteljna soba 20 €,
• odpovedni riziko na dan prijave – 4,36 % na vrednost
aranžmaja (možen razlog bolezen ali smrt v družini),
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS.
Prijave sprejemamo do 13. 7. 2015 na OOZ Postojna,
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si ali po tel.: 05/726 17 20.
Kljub temu, da je september še daleč, prosimo, da s prijavami pohitite, da lahko zagotovimo bivanje v udobnem
hotelu, po čim nižji ceni in v bližini Milana.
julij 2015

Krpanov glas
JR za sofinanciranje tržnih raziskav
na novih tujih trgih v letu 2015
Rok prijave: javni razpis je odprt do vključno 3. 8. 2015,
do 12. ure.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti:
• prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg;
• prodora novih izdelkov na nov tuj trg.
Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:
• identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
• ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga,
• priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega trga,
• identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na
novem tujem trgu.
Podjetje, ki je prisotno na tujih trgih po tem razpisu je
podjetje, ki je v letu 2014 realiziralo prodajo na trgih
izven Slovenije ali ima na dan oddaje vloge kapitalski
vložek v podjetjih s sedežem izven Slovenije.
Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2014
ali 2015 in v podjetjih v državi nima kapitalskih vložkov
na dan oddaje vloge.
Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za
izvedbo tržnih raziskav.
Namen in cilj javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih
raziskav na novih tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje
poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.
Cilj razpisa je podpreti do 40 podjetij pri izdelavi tržnih
raziskav na novih tujih trgih.
Pogoji za sodelovanje: na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Dodatne informacije: vprašanja v zvezi z razpisom se
posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015 - vprašanje«.
Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti
najpozneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna
posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega
julij 2015

Javna razpisa
sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu:
http://www.spiritslovenia.si/ objavila odgovore na vprašanja v roku desetih (10) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega
razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na naslovu SPIRIT Slovenija,
javna agencija, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi zahteve podane na elektronski naslov: raziskave@
spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015«. SPIRIT Slovenija,
javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
Prosilec lahko pridobi do 4.500 €

Sofinanciranje individualnih nastopov
na mednarodnih sejmih v tujini
Rok prijave: javni razpis bo odprt do vključno 31. 7.
2015 do 13. ure.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih
stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih
sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:
• ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A
ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in
• ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi
razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu
štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem
organiziran. Upošteva se podatek, naveden v prilogi c.
Obrazca št. 1: Prijava).
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti,
povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.
Pogoji za sodelovanje: do sredstev po tem razpisu so
upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji
in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo
poslovanje na tujem trgu.
Nadaljevanje na str. 13
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Krpanov glas
EXPO MILANO 2015

V prejšnji številki KG smo
napovedali ogled letošnje
svetovne razstave in navedli
okvirne podatke. Prve prijave
smo že dobili. Danes objavljamo končni razpis.
OOZ Vrhnika za člane in vaše partnerje organizira
2-dnevni obisk rastave. Gremo v zgodnjih jutranjih urah
(predvidoma ob 3. uri) v petek, 25. septembra, vračamo
se v poznih večernih urah v soboto, 26. septembra. Potovali bomo z agencijo Joy travel d.o.o. z Vrhnike.
1. dan: Vrhnika – Milano; ogled svetovne razstave, pozno
zvečer prevoz do hotela La Spezia 4* (samo 6 km od razstavišča) in prenočevanje.
2. dan: Milano – Vrhnika; zunanji ogled mestnega središča z znamenitostmi: milanska stolnica, odličen primer
visoke italijanske gotike z množico stolpičev, grad družine
Sforza iz 14. stoletja, galerija Vittoria Emmanuela, operna
hiša Scala, nogometni stadion San Siro, prosti čas za kosilo in nakupe. Popoldne povratek proti Sloveniji.
Opcija za drugi dan: če ne želite na ogled Milana, greste
lahko ponovno na ogled EXPA, vendar si morate vstopnice zagotoviti že ob prijavi!
Cena: 169 € (pri 40 potnikih) vključuje: avtobusni prevoz,
prenočevanje z zajtrkom v hotelu 4*, enodnevno vstopnico za EXPO, vodenje in organizacijo. Članom s plačano
članarino zbornica prispeva 50 €, prav tako tudi tistim, ki
vplačujete prispevek v Sklad.
Doplačila: za stadion San Siro 14 €, za EXPO drugi dan
25 €, za enoposteljno sobo 70 € (ta doplačila so že ob prijavi), ostale vstopnine boste plačali na licu mesta v Milanu.
Še opozorilo: števila vstopnic za razstavo naknadno ni
možno spreminjati, ker se vnaprej naročajo po spletu.
Vabljeni, čakamo na vaše prijave: 755 77 40, 051 619 215
ali adela.cankar@ozs.si Prijave zbiramo do zasedenosti
mest na avtobusu, a pohitite, ker se hitro polni.

Obvestila OOZ Vrhnika
podjetju so bili zadovoljni zato, ker sami težko najdejo
ustrezen kader in so skupaj s svetovalci Zavoda našli rešitev, da bodo sodelovali na dogodku, ko se bodo srečali
delojemalci in delodajalci. Sodelovalo bo več podjetij in
24 kandidatov za zaposlitev z ustreznim znanjem in izobrazbo. Pri soočenju predstavitve podjetij in predstavitve
kandidatov, si bo lahko vsak delodajalec sestavil listo zanj
ustreznih kandidatov, vsak iskalec zaposlitve pa bo lahko
izbral sebi ustreznega delodajalca.
Obe podjetji sta pozdravili ponujeno priložnost, da Zavod želi prisluhniti željam delodajalcev na terenu in jim
poskuša ponuditi ustrezne iskalce zaposlitve. Želijo si še
več takega sodelovanja. Pohvala pa je veljala tudi zbornici,
da je pri tem sodelovala in zainteresiranim delodajalcem
omogočila, da so lahko sodelovali.

Festival hrane na Vrhniki

Kratko poročilo: od golaža in palačink ni ostalo nič, razen polnih
želodčkov.
Ekipa obrtnikov je 19. junija na letošnjem festivalu hrane že
kar tradicionalno kuhala golaž in pekla palačinke na lopati.
Popoldne, ko so se iztekle zadnje priprave na dogodek, se
je sicer začelo z dežjem, vetrom in mrazom, zato so morali
sodelujoči najprej poskrbeti za ustrezno streho. Vreme se je
pozno popoldne malo izboljšalo in ni moglo pregnati ekipe,
ki je skuhala okusen goveje-divjačinski golaž, za sladkosnede pa so poskrbeli s peko palačink na lopati.
Prireditev v sklopu Argonavtskih dnevov na Stari cesti je
bila dobro obiskana. Poleg kuharskih ekip so sodelovali še
izdelovalci izdelkov domače in umetnostne obrti, drobnih
izdelkov iz različnih materialov, zvečer pa so dogodek popestrile glasbene skupine s pevci na več odrih.
Ponovno se srečamo na naslednjih Argonavtskih dnevih.

Skupaj iščemo priložnosti

V četrtek, 18. junija je pri 600 delodajalcih po vsej Sloveniji tekla skupna akcija OZS, OOZ, Zavoda za zaposlovanje
in ZDOPS. Izvajala se je na terenu, pri delodajalcih, ki so
izrazili željo, da se jim Zavod za zaposlovanje predstavi.
Iz naše občine sta se vključili dve podjetji, ki sta bili z dogodkom zadovoljni. Prvemu so svetovalci Zavoda predstavili svoje delo, postopke in razpise, ki so v teku. Ker
zaradi narave dejavnosti (zidarstvo) delodajalec nima časa
obiskovati uradov, je bil zadovoljen, da so enkrat prišli k
njemu in je iz prve roke dobil vse potrebne informacije ter
izvedel stvari, za katere do takrat ni vedel – razpisi, pridobivanje sredstev, prijave in odjave delavcev….. Pri drugem
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Vedno odlični, že skoraj legendarni kuharji na obrtniškem paviljonu
Festivala hrane na vrhniških Argonavtskih dnevih
Foto: E. Mihevc
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Pripravlja Adela Cankar

Zaprta pisarna

Zbornica bo zaradi odsotnosti sekretarke zaprta od 13. do
24. julija. Za vse zadeve v zvezi z registracijo s.p. ali podjetja se lahko obrnete na VEM točke v Ljubljani ali Logatcu,
za morebitne informacije pa se člani obrnite na OOZ Logatec: 750 90 80, OOZ Postojno 05 726 17 20 ali na svetovalce na OZS v Ljubljani: 58 30 500. Hvala za razumevanje.

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.

Bonitete

Imate novega poslovnega partnerja pa ne veste ali bi šli
v posel z njim ali ne? Bonitetna ocena je eden od pripomočkov, ki omogoča lažjo odločitev za nova poslovna
sodelovanja. Na zbornici vam lahko ponudimo podatke
za posamezna podjetja v Sloveniji, o njihovi plačilni disciplini, morebitnih blokadah njihovih poslovnih računov,
bilancah poslovanja zadnjega in preteklih let, morebitnih
tožbah, bonitetni oceni…Pokličite, če potrebujete te podatke, da vam pomagamo pri vaši odločitvi.

Poletne igre obrtnikov
in podjetnikov

Najavljamo, da bo v soboto, 19. septembra v Športnem
centru Ravne na Koroškem potekal celodnevni »športno-družabni« dogodek – Poletne igre obrtnikov in podjetnikov. Tekmovanja bodo v naslednjih panogah: mali
nogomet, košarka, odbojka, tenis, kegljanje, tek oz. kros,
pikado, namizni nogomet, vlečenje vrvi in kuhanje golaža.
Več o tem lahko preberete na strani 13 v prispevku PIO 2015.
julij 2015

Varstvo pri delu – 4. september

Objavljamo prvi jesenski termin za usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za
delodajalce in delavce v petek, 4. septembra, z začetkom ob 7.30.
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 (za namen
VPD in VPP) stroške dobite povrnjene v celoti.

Razpis za dodeljevanje
finančnih sredstev

V Našem časopisu bo na straneh Uradnih objav objavljen Razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2015
Občine Vrhnika in OOZ Vrhnika.
Za sredstva – subvencije bodo lahko kandidirali gospodarski subjekti s sedežem na območju Občine Vrhnika oz. člani OOZ Vrhnika. Nameni, za katera se bodo
sredstva dodelila so: subvencija obrestne mere za spodbujanje investicij, spodbujanje udeležbe na sejmih in
razstavah, usposabljanje zaposlenih in samostojnih podjetnikov ter odpiranje novih zaposlitev.
Prijave na razpis je možno oddati do vključno
30. 9. 2015.
Za dodatne informacije lahko pokličete na zbornico.
Celotni razpis bo objavljen tudi v avgustovski
številki glasila Krpanov glas.

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.
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Krpanov glas
Dopolnitev pojasnil glede
tehnične brezhibnosti vozil

Ministrstvo, pristojno za promet, je pripravilo dodatno pojasnilo glede dokazil o tehnični brezhibnosti vozil in sicer:
»V zvezi s spremembo 26. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15) vam v zvezi z
dokazili o tehnični brezhibnosti vozil pošiljamo naše dopolnjeno pojasnilo:
Nadzorni organi lahko kot veljavno dokazilo o tehnični
brezhibnosti vozila štejete:
• zapisnik o tehničnem pregledu vozila ali
• potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti
motornega oziroma priklopnega vozila ali
• dokazilo tuje organizacije, ki je v državi članici Evropske unije pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil ali
• veljavno prometno dovoljenje (razlika glede na
naše prejšnje pojasnila).
V tem delu glede veljavnega prometnega dovoljenja zaenkrat ni vsebinskih sprememb, saj boste nadzorni organi
lahko zahtevali enaka dokazila, kot do sedaj, področje je le
natančneje urejeno zaradi naslednjega razloga.
Sprememba 26. člena Zakona o motornih vozilih je bila
potrebna zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. S spremembo 26. člena Zakona
o motornih vozilih je namreč urejeno ustrezno ločevanje
kršitev, da bo možno posebej sporočati podatke o kršitvah prevoznikov in upravljavcev prevozov v nacionalni
elektronski register cestnih prevoznikov skladno s Prilogo
IV Uredbe 1071/2009/ES. Zadevno področje ureja tudi
Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih
vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive
2009/40/ES, katere rok za prenos je 20. 5. 2018. Do poteka tega roka se bo kot veljavno dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila štelo tudi veljavno prometno dovoljenje.«

Pobuda za spremembo
Zakona o prevozih v CP

Sekcija za promet je na MZI naslovila naslednje sporočilo:
»Zakon o prevozih v cestnem prometu v prehodnih določbah določa, da se drugi odstavek 33. člena zakona do
10. septembra 2015 ne uporablja. Iz navedenega izhaja,
da bodo morali imeti po tem datumu vozniki avtobusov,
avtotaksi vozil in vozil s katerimi se opravljajo stalni izvenlinijski prevozi, v vozilu zopet pogodbo o zaposlitvi. To
obenem pomeni, da se za te vrste prevozov zopet ukinjajo
druge možnosti zaposlitve voznika kot npr. kratkotrajno
delo, začasno in občasno delo upokojenca…. Tako zapisan ukrep bi bil skrajno deskriminatoren v primerjavi z
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drugimi oblikami prevozov in bi v primeru, da zopet stopi
v veljavo, predvsem avtobusnim prevoznikom onemogočil nemoteno opravljanje dela.
Glede na to, da se navedeni datum (10. september 2015)
nezadržno približuje, vas pozivamo, da pristopite k spremembam zakona po skrajšanem postopku in to le v delu,
ki se nanaša na določilo drugega odstavka 33. člena. Sprememba zakona naj navedeno določilo črta ali pa naj se
v prehodnih določbah podaljša še za nadaljnji 2 leti. Na
tak način bomo lahko omogočili predvsem avtobusnim
prevoznikom enakovreden položaj pri opravljanju svoje
dejavnosti v primerjavi z ostalimi prevozniki, ki opravljajo
druge vrste prevozov. Zagotavljanje enakih pogojev poslovanja naj bo naša prednostna naloga.
Ker nas v naslednjem obdobju čakajo zahtevni in daljši
zakonodajni postopki drugih sprememb zakona, ki jim bo
potrebno posvetiti vso pozornost, bi bila zgoraj predlagana rešitev povsem utemeljena.
O vašem mnenju in možnostih nas prosimo pisno obvestite, ter tudi o tem, kaj lahko kot OZS oziroma sekcija za
promet storimo sami, da bi se naše predlagane spremembe nemudoma upoštevale.«

Torino - dovolilnica za vstop z avtobusi

Od 13. marca 2015 velja v italijanskem mestu Torino poseben prometni režim za motorna vozila kategorije M3
(vozila za prevoz potnikov nad 1+8 in največjo dovoljeno
maso, ki presega 5 t).
Dovolilnico za vstop na t.im. območje »Tursitična Bus
LTZ cona« lahko pridobite le preko spletne strani.
Dovolilnica velja izključno za eno vozilo, saj vsebuje podatke o registrski oznaki vozila in časovno omejitev dovolilnice.
Vrste dovolilnic:
• dnevna (50 EUR)
• več dnevna (zaporedni dnevi; 30 EUR/dan)
• letna (500 EUR)
Vlagatelj mora dovolilnico natisniti, tako, da so jasno vidni
vsi podatki. Dovolilnica mora biti prikazana v celoti ter izobešena na vetrobransko steklo avtobusa (vec čas, dokler
se vozila nahaja na območju, kjer se dovolilnica zahteva).

Sestanek UETR

Predstavniki sekcije za promet pri OZS so se 1. junija
udeležili rednega sestanka UETR (The European Road
Haulers Association)
Kot pomembnejša tema je bila izpostavljena nujnost medsebojnega informiranja vseh članic združenja. V kolikor
v posamezni državi pride do sprememb zakonodaje ali
sprejema ukrepov, ki vplivajo na mednarodne prevoze,
mora združenje tiste države obvestiti sekretariat UETR,
julij 2015
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ki bo informacijo posredoval naprej ali pa obvesti vse po
»mailing listi« združenja. Te informacije so izrednega pomena za prevoznike. Izpostavljene so bile še trenutne zadeve na področju evropske prometne politike: evropska
konferenca na področju socialne zakonodaje na področju
prometa, glasovanje od maksimalno dovljenih merah in
dimenzijah vozil ter organizacija sestanka UETR, ki bi
gostilo evropsko komisarko za promet ga. Violeto Bulc.
Predvidoma se bo sestanek odvijal 25. 9. 2015 v Ljubljani,
gostiteljica pa bo OZS.
Obravnavana je bila tudi problematika nemškega predpisa o minimalni plači, ki preprečuje prosti pretok blaga
in potnikov. Komisija je že pozvala Nemčijo, da pojasni
določene ukrepe v zadevi tega predpisa (postopkovni rok:
2 meseca).
OZS je izpostavila neupravičeno kaznovanje naših voznikov v Italiji in sicer v primerih, ko se prevoznim podjetjem
že zaradi manjših prekrškov zaseže tovorno vozilo. V kolikor je voznik napravil cestno-prometni prekršek, naj bi
mu bila izrečena le globa, ki je za tak prekršek predpisana.
Italijanski nadzorni organi prikažejo že manjši prekršek,
kot zelo težko kršitev, na podlagi katere se lahko po njihovi zakonodaji zaseže vozilo za dobo od 3-6 mesecev, s tem
pa se prevoznemu podjetju poleg visokih glob in stroškov
stojnine vozila onemogoči normalno poslovanje. Ugotovljeno je bilo, da se s tovrstno problematiko srečujejo
predvsem slovenski vozniki oz. prevozniki, kar bi lahko
pomenilo, da so navedeni ukrepi sprovedeni zaradi zajezitve konkurence prevozov na področju Italije. Navedeno
problematiko so potrdili tudi Švicarski kolegi, ki se srečujejo s podobnimi težavami.. S strani sekretarja UETR je
bilo pojasnjeno, da je potrebno tozadevne probleme rešiti
na bilateralni ravni med dvema državama.

Uporaba ostanka
ABC tablic za cestninjenje
Predstavniki Sekcije za promet pri OZS smo 11. 5. 2015 organizirali sestanek na temo »Uporaba ostanka ABC tablic
za cestninjenje gospodarskih vozil«. Skupaj z DARS-om
in podjetjem Kapsch d.o.o. smo iskali možne rešitve za izhod iz nastale situacije, saj so pošle vse zaloge ABC tablic
za cestninjenje v tekočem prometu. Glede na to, da gre
za zastarel sistem, pa je zapleten tudi sam postopek obnove starih, že iztrošenih tablic. Dogovorjeno je bilo, da
bo podjetje Kapsch d.o.o. najkasneje do konca 25. tedna
tega leta podalo odgovor, ali obstaja pravna podlaga, da
OZS odkupi 400 tablic ABC, ki bi jih lahko ponudili svojim članom. Prav tako bodo proučili ponudbo DARS-a
o javnem naročilu v delu, ki se nanaša na obnovo starih,
izrabljenih ABC tablic.
julij 2015
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Belgija - cestnina za tovorna vozila
»S 1. aprilom 2016 se na avtocestnem omrežju Wallonije
uvaja cestnina za tovorna vozila nad 3,5t NDM glede na
prevoženo razdaljo (se pravi po km).
Izhodiščna višina cestnine je 11,3 centa/km. Diferencirane tarife bodo izračunane iz te osnovne cene v odvisnosti
od največje dovoljene mase in EURO standarda tovornih
vozil (TV nad 32t do EURO2 – 20 cent/km, TV pod 12t
EURO6 – 7,4 cent/km).
Cestninile se bodo ceste, kjer je obvezna tudi že danes
vinjeta, in še dodatnih 300 km cest, v izogib preusmeritve
tovornega prometa na necestninsko omrežje.«
(Vir: Igor Sep, GZS)

Bruseljska konferenca
Predstavniki Sekcije za promet so se 4. junija udeležili
konference pod naslovom »A social agenda for transport«
Na konferenci so bile izpostavljene 3 ključne teme in sicer:
• kako zagotoviti dovolj delovne sile za področje transporta v prihodnjih letih (s poudarkom motivacije mladih in
žensk) ter kako pripraviti pogoje, da se olajša prehod na
uporabo novih tehnologij v transportu in uvedbo novih
delovnih mest;
• kako v prihodnosti zagotoviti čim bolj učinkovito usposabljanje zaposlenih v transportu,
• kako se boriti proti nelojalni konkurenci na področju
zaposlovanja in t.im. podjetjem »poštni nabiralniki« ter
iskanje možnosti vključitve socialnih partnerjev v politiko evropskega transporta.
Na konferenci so bili prisotni najvišji predstavniki evropske Komisije za promet:
• ga. Violeta Bulc (Evropska komisarka za promet),
• ga. Marianne Thyssen (Evropska komisarka za zaposlovanje in socialno politiko),
• številni visoki evropski predstavniki za področje transporta in prometa v EU.
V času odmora, samo izkoristili priložnost in s komisarko
ga. Bulc izmenjali nekaj nekaj besed ter jo povabili na srečanje, ki ga bo sekcija organizirala v jesenskem terminu.

Hitrejši pretok praznih vozil
na MMP Obrežje
Na pobudo OOZ Ilirska Bistrica in OOZ Sežana je Sekcija za promet pri OZS za dne 19. 6. 2015 organizirala
ogled spornih cest, na katerih je prepovedan promet za
tovorna vozila oz. je dovoljen le za lokalni promet. Skupaj
s predstavniki Policije, lokalne skupnosti, MZI, DRSI in
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prevoznikov se bodo iskale optimalne možnosti uporabe
lokalnih cest na področju Ilirske Bistrice, Kozine, Divače
in Sežane.
Istočasno je predviden tudi sestanek predstavnikov Sekcije za promet z nadzornimi organi na MMP Obrežje.
Tema razgovora: hitrejši pretok praznih vozil skozi mejni
prehod.
Vir: sekcija za promet OZS

Sekcija avtoserviserjev

V torek, 26. 5. 2015 je bila na OZS seja predsednikov in
vabljenih članov sekcij avtoserviserjev pri OOZ. Sejo je
sklical Upravni odbor sekcije avtoserviserjev pri OZS z
namenom, da predstavnike članov sekcije pri OOZ seznani s sestavo in zadolžitvami članov UO sekcije, z načinom
organiziranosti dela v sekciji, z delovanjem sekcije ter se s
člani pogovori o problemih ter skupnem delovanju. Sejo
pa se nameni tudi predstavitvam partnerjev sekcije avtoserviserjev, ki svoje storitve oz. produkte članom sekcije
ponujajo za lažje delovanje v stroki.
V sekciji delujejo naslednji strokovni odbori:
• Odbor obratov za razstavljanje vozil, ki ga vodi
Nataša Mikulin
• Odbor avtoserviserjev, ki ga vodi Tomaž Luštrek,v
odboru pa sodelujeta tudi Miran Skrbiš in Miran
Andrejek
• Odbor vulkanizerjev, ki ga vodi Sabina Markelj
• Lakirno-karoserijski svet, ki ga vodi Miran Zupan,
sodeluje pa tudi Milan Majer
• Odbor za zakonodajo in izobraževanje ter mednarodno dogajanje, ki ga vodi Peter Caserman, sodeluje
pa tudi Zdravko Klevišar, ki je zadolžen predvsem za
izobraževanje.
Za koordinacijo z območnimi zbornicami Notranjske
regije (Idrija, Logatec, Vrhnika, Lj-Vič, Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrica) je zadolžen Peter Caserman.
Člani upravnega odbora so predstavili delo strokovnih organov sekcije (odborov).
Predsednica je opozorila tudi na spletne strani sekcije, kjer
je članom na razpolago: program za kalkulacijo cene avtoservisne ure (ki je lahko tudi argument za pogajanja z
zavarovalnicami), priporočilo cenika, zakonodaja in aktualne informacije. Povprašala je tudi o tem, ali člani berejo
PIT•STOP novice, ki jih dobijo po mailu – večina članov
je z njimi zadovoljna in jih tudi preberejo, nekateri pa poiščejo tudi dodatne informacije.
V nadaljevanju pa so bile izvedene praktične predstavitve
partnerjev sekcije avtoserviserjev, tako njihovih produktov kot tudi storitev.
(Povzeto po zapisniku seje)
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Letno srečanje grafičarjev

Tokratno srečanje je bilo konec maja v Ankaranu. Članom so predstavniki OZS v uvodu predstavili finančne
spodbude za podjetja in novosti na davčnem področju ter
konkretni izračuni za ugodnejšo elektriko za dve tiskarski
delavnici.
Savatech je predstavil inovativne rešitve v tisku – ofsetna
tiskarska guma, kjer je pomembna struktura v offset tiskarski gumi. Revolucija v razvoju offset tiskarskih gum
so »advantage tiskarske gume«. Zaradi večje fleksibilnosti kompozita (2-krat več gumene zmesi) in s tem 2-krat
boljše odpornosti na zmečkanine papirja, zmanjša porabo
tiskarskih gum 20-30 %, kar znatno zmanjša stroške. Tiskarska guma v celoti zgublja na debelini le 0,03 mm kar
je 2-krat manj kot najboljše gume od konkurence. To se
odraža na stabilni tiskovni kvaliteti, tako ni več potrebno
zategovanje gume.
Xerox Slovenija je predstavil novosti v digitalnem tisku.
Sekcija je pripravila popis vseh obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti s področja
grafične dejavnosti. Udeleženci srečanja so popis obveznosti tudi prejeli. Drugi dan srečanja je sledilo še motivacijsko predavanje in ob koncu srečanja zbor članov, kjer
so člani predlagali aktivnosti za delo sekcije in razprava je
tekla o cenah in kalkulacijah.

Interes za skupinsko
razstavljanje v tujini

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija je objavila vabilo za posredovanje interesa
za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v
letu 2016.
Zato vabijo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja,
sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da sporočijo svoj interes oz. interes svojih članov
za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v
letu 2016.
V pomoč pri odločanju vam bo baza svetovnih sejmov, ki
jo lahko najdete na portalu Izvozno okno oz. na spletnem
naslovu http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/
Sejmi/Vsi.aspx?id_menu=1314.
Izražen interes bo podlaga za pripravo programa za sofinanciranje skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.
Prijave zainteresiranih razstavljalcev zbirajo območne
zbornice, ki jih morajo odposlati do začetka septembra.
Pokličite na svojo OOZ za nadaljnje informacije.

julij 2015
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Dodatne informacije: vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na
naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih
sejmih v tujini - vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno
27. 7. 2015. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem
naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod
pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je
na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na
naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica
13, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan
posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega
sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
Prosilec lahko pridobi do 60% stroškov oz. do 8.000 €

PIO 2015

Predsednik OZS Branko Meh, predsednik Odbora za šport pri
OZS Niki Zima ter direktor OZS Danijel Lamperger so na člane
zbornice naslovili prijazno vabilo.
»Čeprav so se začeli dnevi šolskih počitnic in dopustov,
v Odboru za šport pri OZS in / ali v OZS, ne mirujemo.
Za naše člane, njihove družinske člane, pri članih zaposlene, ter zaposlene v OZS in OOZ, tokrat organiziramo letne športne igre pod naslovom: »PIO 2015 (Poletne igre
obrtnikov in podjetnikov)«
Celodnevni »športno-družabni« dogodek bomo organizirali v soboto, 19. 09. 2015, v Športnem centru Ravne
na Koroškem.
Ponosni smo, da šport združuje veliko število članov ter
hkrati nas zaposlenih z njimi. Uspešno izvedene zimske
igre so za nas vzpodbuda, da nadaljujemo z organizacijo
tovrstnega druženja v obrtno-podjetniškem zborničnem
sistemu. Ker želimo pozitivni »obrtniško-podjetniški duh«
približati čim večjemu številu članov, bodo letne športne
igre izvedene v več športnih panogah, in sicer: mali
nogomet, košarka, odbojka, tenis, kegljanje, tek oz.
kros, pikado, namizni nogomet, vlečenje vrvi, kuhanje golaža.
julij 2015
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Ker pa si tekmovati ne želijo vsi, bo za vse preostale ljubitelje športa oziroma rekreacije prav tako poskrbljeno.
Športni center Ravne na Koroškem namreč ponuja vrsto
možnosti in storitev: sprehajalne oz. tekaške steze, plavanje, savne in druge storitve v ŠC Ravne na Koroškem,
šport po lastni izbiri, prostor zunaj zagotovljen.
Ker želimo zadostiti željam čim širšega kroga ljudi, bomo
poleg naštetega, organizirali tudi: ogled podzemlja Pece
in muzeja (http://www.podzemljepece.com) ter še kaj.
V ŠC so seveda mislili tudi na najmlajše. Otroci bodo lahko uživali v naravi, se prosto igrali na odprtem igrišču, v
parku ali na otroških igralih.
Obrtniško-podjetniško druženje bomo tudi tokrat zaključili
s podelitvijo medalj in nagrad ter s plesom ob »živi glasbi«.
Da bi v najavi dogodka ne izdali čisto vsega, naj še kaj
ostane do naslednjič, ko vas bomo informirali bolj podrobno. V ta namen vam bomo posredovali razpisne pogoje in vse potrebne akte za pravilno izvedbo tekmovalnega dela dogodka kot vse preostale podatke.
Rezervirajte si 19. SEPTEMBER 2015 za športne aktivnosti in / ali druženje z obrtniki in podjetniki iz vse Slovenije!
Poleg poziva k vaši prijavi, najavi dogodka v vaših medijih, zbiranju prijav članov in s tem oblikovanju ekip, vas
pozivamu tudi k širšemu sodelovanju. Skupaj z nami iščite
sponzorje ter z nami sodelujte na dan dogodka, ko nam
bo še kako prav prišlo nekaj »par rok več«. Gre namreč za
velik finančni in organizacijski projekt. Na dogodku pričakujemo nič manj kot tisoč udeležencev!
Kontaktni naslov projekta je sekretarka Odbora za šport
pri OZS, JANA GOLIĆ - jana.golic@ozs.si.
Za vse, ki ŠC Ravne na Koroškem še ne poznajo, prilagamo spletno povezavo do predstavitve centra - http://
www.sportravne.si/2013/, sicer pa vam v prilogi pošiljamo nekaj fotografij z dne, ko si je lokacijo ogledal tudi
odbor za šport.

Mednarodno poslovno srečanje

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z
Evropsko podjetniško mrežo EEN in ostalimi partnerji tudi letos organizira mednarodno poslovno srečanje
obrtnikov in podjetnikov iz držav EU in JV Evrope, ki
delujejo na področju obnovljivih virov energije, gradbeništva, elektronike ter kovinske, lesne, plastične
in elektro industrije. Srečanje bo potekalo v četrtek, 10.
septembra 2015, v Modri dvorani Celjskega sejma, v času
48. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v Celju.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vsi udeleženci pa
morajo izpolniti elektronsko prijavo na spletni povezavi
https://www.b2match.eu/slovenia2015. Rok za prijavo je
3. september 2015!
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.
Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in
članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po
sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena
članarina. Članarino 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. 1. 2015 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2014 (PP za oktober 2014
je 1.543,66 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od
25 % povprečne bruto plače za oktober 2014 (385,92 €).
Od 1. 4. 2015 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti
in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 32,20 € (Ur. list RS, št. 21/2015).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za junij 2015:
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 32,20 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2014 – 1.543,66 €

8,18 €

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

24,54 €

TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,72 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Za uživalce pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo in bi
morali s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca, je parlament
izglasoval podaljšanje prehodnega obdobja do konca leta 2015. Uživalci
pokojnine imate status s.p. in polno pokojnino lahko še do konca leta 2015,
dobrega pol leta imate časa, da si uredite status na primeren način oz. uredite prenos dejavnosti na naslednike, na d.o.o. ali kako drugače.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v juniju 2015:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2015 – lestvice veljajo od
1.1.2015 oz. za izplačila v letu 2015 - NI SPREMEMBE

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

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2015 znaša 790,73 € (Ur.
list RS, št. 6/2015).
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od zneska, ki v letu 2015 ne more biti manjši od 52% povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2015 do 28.2.2015 se je uporabljala povprečna
plača za leto 2013 (1.523,18 €; 52% znaša 792,05 €)), za izplačila po
1.3.2015 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52%
znaša 800,93 €).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če
se javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km
razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža 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% (798,64 €). Izplačan bi moral biti 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

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2015 so fiksni zneski in se
med letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka:
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega
razmerja se upošteva naslednja lestvica:
če znaša mesečni bruto dohodek
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

znaša splošna olajšava v evrih
543,32
368,22
275,22

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

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

243,78

13,45 %

134,66

0,40 %

4,00

38,20 %

382,44
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Krpanov glas

Prispevki, dajatve

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov
(v letu 2015 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja
prispevkov ter znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za
28%).
Za obračun prispevkov za januar 2015 je minimalna osnova 54%
povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 54% je 822,52 €) za obračun
prispevkov za ZZ pa 60% povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 60%
je 913,91 €).
Od februarja 2015 dalje je minimalna osnova 54% povprečne plače iz leta
2014 (1.540,25 €; 54% je 831,74 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60%
povprečne plače za leto 2014 (1.540,25; 60% je 924,15 €).
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini vaše zavarovalne
osnove po oddaji davčnega obračuna za leto 2014 in bo ostala praviloma nespremenjena do naslednjega obdobja določanja ZO, oz. do
odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do morebitne
ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete prispevke
od višje ZO, kot je po izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS,
oddate le mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO
ne more biti višja, kot je najvišja določena (3,5-kratnik PP, ki po zadnjih znanih podatkih iz leta 2014 znaša 5.390,88 €)
VPLAČILNI RAČUNI:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah
svetuje, da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic
zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141
210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino
članarine. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek 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 - JUNIJ 2015
3,5 PP***

54 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

831,74

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

Prehodni davčni podračun

Referenca

5.390,88

924,15

15,50%

128,92

835,59

8,85%

73,61

477,09

202,53

1.312,68

Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,78

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

60,62

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,90

28,57

124,30

725,07

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

1,66

10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Skupaj prispevki za starš. var.
0,14%

1,16

7,55

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,50

3,23

1,66

10,78

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.

3,32

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

330,15

2.059,31

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR

mesečna
bruto plača
za leto 2014
1.540,25
*** Povprečna
Minimalna osnova
za prispevke
samozaposlenih
v letu (PP):
2015 znaša
54 %EUR
zadnje znane
povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25 = 831,74 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): 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15. 7. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev elektronskega
poslovanja FURS eDavki.

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25 = 831

*** 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): 1.540,25 x 3

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

Zavezanec plača prispevke do 15. 7. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev

julij 2015

mozaikpodjetnih.si
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Za sprostitev

Zbornica poskrbi tudi za vaš
dopust

V prijaznem mestecu Stomorska na dalmatinskem otoku Šolta ima OZS počitniški dom s šestimi moderno
opremljenimi apartmaji. Za letovanje v poletnem času
2015 je še na voljo nekaj prostih terminov, predvsem za
konec avgusta ter september in oktober. Za člane OZS so
cene še posebej znižane in s tem cenovno ugodne.
Poleg tega pa imajo nekaj apartmajev v drugih letoviščih
tudi območne obrtno-podjetniške zbornice, in sicer izpostavljamo le nekatere od destinacij:
• Terme Olimia,
apartmaji v Aparthotelu Rosa (4 posteljni)
• Terme Olimia,
apartma (hiška) v Vasi Lipa (4 posteljni)
• Mali Lošinj, več apartmajev (4 in 5 posteljni)
• Banjole pri Puli, kontejner (4-5 posteljni)
• Ankaran, prikolica (4-5 posteljna)
• Čateške toplice, brunarica (4-5 posteljna)
• Simonov zaliv, apartma (4 posteljni)
• Moravske Toplice, apartma (4-5 posteljna)
• Trije Kralji, apartma (6 posteljni)
• Kranjska Gora, apartma (5 posteljni)
• Rogla, apartma (6 posteljni)
Če vas zanimajo prosti termini oziroma imate konkretna
povpraševanja, to sporočite vaši sekretarki/-ju po tem
vam bomo nemudoma priskrbeli informacijo o tem ali
je dotični apartma v vašem želenem terminu še prost ter
vam sporočili ceno (pogoje) najema.

Kar bogata sezona

Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« zaključuje
svojo 28. pevsko sezono in se že ozira proti tridesetletnici,
ki se napoveduje za leto 2017. Kar delovna je bila. Pevcem in poslušalcem je bila v veselje. Pa se nanjo na kratko
ozrimo.
Jesen se je začela – s trgatvijo na vipavskem Slapu in v
Žabljah. To sicer niso pevski nastopi, petje pa razveseljuje
trgače, obenem pa krepi družabnostno povezanost pevcev.
Že 14. septembra so pevci ubrali pešpot na Planinsko goro
16

Na poti v Porabje smo se ustavili v Sv. Juriju

Foto: arhiv zbora

in obogatili slovesnost ob malošmarnem shodu. Zadnjo
oktobrsko nedeljo, »ko je bilo luštno pri nas« na Vrhu Svetih Kraljev je zbor na prireditvi gostil domače šolarje in
harmonikarje ter cerkniški moški zbor Tabor. Decembra je
zapel postojnskim obrtnikom ob 35-letnici zbornice.
Letošnje leto je začel s celodnevno vajo, občnim zborom,
kjer je začrtal svoje delo v 2015. In odpel koncert z gostujočima skupinama v Razdrtem. Marca je sodeloval je v
programu logaškega Gregorjevega semnja in koncertiral z
gostujočim obrtniškim zborom s Spodnje Polskave (OOZ
Slovenska Bistrica) ter klapo Tugare. Maja je najprej dodal
svoj del občinski prireditvi ob 70. obletnici konca druge
svetovne vojne, osvoboditve Logatca in počastitvi dneva
Evrope v Grčarevcu, se udeležil 33. revije obrtniških pevskih zborov – letošnja je bila v Kranju, prihodnje leto pa
bo v Logatcu – in logaške območne revije odraslih zborov. 7. junija se je podal v Porabje n Madžarsko, kjer je
zapel na svečanem koncertu ob desetletnici Komornega
zbora Zveze Slovencev na Madžarskem. Junijski čas je
zboru naklonil še petje pri žegnanjski maši na Otoku in
srečanje po njej, kjer se pod streho gostiteljev zbor po
navadi poslovi od sezone. No, letos ne kaže tako, saj bo
zbor julija zapel še na slovesnosti v spomin na žrtve naše
osamosvojitvene vojne na Cesarskem vrhu ter na poletni
prireditvi na Polskavi. Avgusta je zbor povabljen v Mojstrano na slovesnost ob 120-letnici postavitve Aljaževega
stolpa, konec meseca pa načrtuje koncertino pri Krnskem
jezeru – če mu je tako kot lani ne zagode vreme.
Zbor se zlagoma že pripravlja na jubilejni koncert in izdajo
svoje tretje zgoščenke, ki naj bi na svetlo prišla v jubilejnem
letu. Ker pa se leta pevcem kar nabirajo in nekateri odhajajo, zbor v svoje vrste vabi nove pevce, da bi si lahko zagotovil delovanje tudi v prihodnje. Na začetku nove sezone,
septembra, vabljeni torej med nas. Oglasite se predsedniku
Janiju Nagodetu, 041 705 755 ali zborovodju Janezu Gostišu na 031 524 312. Pridite in poglejte. Če se boste med nami
dobro počutili, bo vsem v prijazno osvežitev.
Zborovodja
julij 2015

