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

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si  
 dejan.sraml@ozs.si

tel.: (01) 750 90 80 
mobi: (051) 651 538

Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
 sre 14.00 – 16.00 

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretar: Dejan Šraml

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost cena za člane 40% popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
Križanka 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: +40%
Oglas na predzadnji strani: +20%

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Dejan Šraml (OOZ Logatec),  

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

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Vrhniški obrtniki in podjetniki so si v Milanu ogledali 

svetovno razstavo  
Foto: Mojca Trček, Fotostudio TIM Vrhnika.

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Objavo naročite na svoji območni zbornici  
ali neposredno pri OOZ Logatec.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

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

predsednik Bogdan Oblak sekretar Dejan Šraml

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

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

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

Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

predsednik Janez Marinčič sekretarka Irena Dolgan

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

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si

tel.: (01) 755 77 40 
mobi: (051) 619 215

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

Predsednik: Simon Hlebec 
Sekretarka: Adela Cankar

predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar
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Predstavitev aplikacije E-izvršbe
Finančna uprava RS pripravlja brezplačno predstavitev aplikacije E-iz-
vršbe za predlagatelje, za katere opravlja davčno izvršbo nedavčnih 
terjatev.
Letošnja predstavitev bo potekala 15. oktobra 2015 na sedežu Finančne 
uprave RS, Šmartinska 55, Ljubljana (velika predavalnica v pritličju) med 
9. in 14. uro.
Predstavljene bodo naslednje teme:
• osnove postopka davčne izvršbe,
• predstavitev delovanja aplikacije E-izvršbe,
• dopolnitve aplikacije E-izvršbe, 
• davčna izvršba zoper insolventnega dolžnika.
Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu FURS http://goo.gl/
wIWpqX (za največ dva udeleženca iz posameznega organa/organizacije). 
Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča 
le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.
Informacije o postopkih davčne izvršbe nedavčnih terjatev so na voljo na 
spletni strani Finančne uprave RS.

10. obletnica e-VEM
Veš. Vem. Vemo. Dnevi za podjetne so namenjeni vsem, ki jih podjetništvo 
zanima, potencialnim in obstoječim podjetnikom, mladim, ki se izobražujejo 
na tem področju, oziroma vsem, ki razmišljajo o vstopu v podjetništvo. 
Dneve za podjetne ob letošnji 10. obletnici delovanja e-Vem, državnega 
portala za podjetja in podjetnike, organizira Ministrstvo za javno upravo v 
sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT, 
GZS, OZS, AJPES, FURS, ZRSZ in ZZZS, upravnimi enotami in drugimi 
točkami Vem. 
Dogodki se bodo zvrstili od 2. do 6. novembra 2015 v popoldanskem času 
(od 13. do 17. ure) na določenih točkah VEM, v desetih večjih mestih po 
Sloveniji. Članom OOZ Vrhnika, Logatec in Postojna je najbližja lokacija 
srečanja Ljubljana, GZS - Zbornica osrednjeslovenske regije, Dimičeva uli-
ca 13, kjer bo dogodek 2. 11. 2015.

Novo: 20 % popust pri mobilni 
naročnini
Člani OZS, izkoristite ugodnost, ne glede na to ali ste 
stari ali novi naročniki Telekoma Slovenije, in ste hkrati 
imetniki kartice Mozaik podjetnih:
• 20 % popust na mesečno naročnino mobilnih paketov za naročni-

ke storitev Mobitel
• 50 % popusta za storitev Prednostna obravnava
Za uveljavitev vseh ali ene izmed ugodnosti se oglasite v Telekomovem 
centru in s seboj prinesite kartico Mozaik podjetnih. Vlogo za vklop ugo-
dnosti, najdete tudi na spletni strani telekom.si/podjetniki/ugodnosti/ozs, 
jo natisnete, podpišete in elektronsko pošljete na info@telekom.si (obraz-
cu priložite tudi fotokopijo kartice Mozaik podjetnih). Povprečni prihranki 
pri naročnini Mobitela znašajo 60 evrov letno
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Ustavimo se!
Svetovna razstava EXPO 2015 - Hrana 
za planet, energija za življenje, ki je na 
ogled v Milanu, je res doživetje sveta na 
enem mestu. Na njej se predstavlja 145 
držav, nekatere na skupinskih, nekatere 
na samostojnih paviljonih (predstavi-
tev države, njena skrb za planet, hrano, 
dosežki v gospodarstvu in kmetijstvu). 
Na skupinskih so predstavljene določe-
ne teme, ki tudi predstavljajo poveza-
vo med zemljo in ljudmi in potrebo po 
ohranjanju zelenega planeta (riž, kakav in 
čokolada, kava, sadje in zelenjava, začim-
be, žita in gomoljnice, otoki - morje in 
hrana, puščave in možnosti izkoriščanja 
njihovega potenciala …). 
Slovenija ima svoj paviljon s sloganom 
ČUTIM SLOVENIJO. ZELENA. AK-
TIVNA. ZDRAVA. V navezi z motom 
razstave – hrano, so tema naše predstavi-
tve sol, čebele, termalne in mineralne vode, 
zdrav in aktiven slog ter zelena tehnologija.
Sejem je vreden ogleda. Vidiš svet v ma-
lem, dobiš stik z ljudmi iz držav, ki jih 
zaradi različnih razlogov verjetno ne boš 
nikdar obiskal. En dan je za ogled razsta-
ve občutno premalo, da bi se človek lah-
ko poglobil v predstavitev posameznih 
paviljonov. Lahko da le bežen vtis sveta. 
Obisk razstave pa tudi daje misliti, da 
moramo začeti drugače gledati na naš 
planet. Če so nekdaj ljudje živeli v sožitju 
z naravo, iz nje jemali toliko, kolikor so 
potrebovali in sočasno poskrbeli za njeno 
obnovo, smo danes priča brezmejnemu 
izkoriščanju. Prekomerno izsekujemo de-
ževne gozdove, pljuča planeta, prekomer-
no uporabljamo fosilna goriva, razvijamo 
industrijo, ki škoduje okolju, nam samim, 
in še bolj prihodnjim rodovom. 
USTAVIMO SE! Začnimo razmišljati 
zeleno, začnimo skrbeti za Zemljo, omo-
gočimo ji, da se bo lahko obnavljala, da 
nam bo lahko še dolgo dajala. Vsak pri 
sebi postorimo kaj malega, spremenimo 
slabe navade, spoštujmo naravo, hrano, 
sočloveka. Imamo eno samo Zemljo. 
Zato živimo tako, kakor da so nam Ze-
mljo dali v najem naši otroci in jo ohrani-
mo zanje in za njihove otroke.

Adela Cankar
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Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

Gospodarski svet začenja delo
Upravni odbor OOZ Logatec je pred časom Občini  
Logatec predlagal ustanovitev gospodarskega sveta. 
Župan je ustanovitev podprl. Prva ustanovitvena seja go-
spodarskega sveta je bila sklicana za 1. oktober 2015 na 
OOZ Logatec.
Gospodarski svet bo samostojno strokovno in politično 
neodvisno svetovalno telo župana, ki ga bodo sestavljali 
predstavniki podjetništva, gospodarstva in negospodar-
stva, obrti, kmetijstva, turizma, gozdarstva in lokalne sa-
mouprave. Člani bodo spremljali in zbirali aktualne (pere-
če) zadeve neposredno s terena od podjetnikov, obrtnikov 
in gospodarstvenikov, ki delujejo na Logaškem. O njih 
bodo predvidoma enkrat mesečno razpravljali na sejah 
sveta. Sprejeta stališča za župana sicer ne bodo obvezujoča.
Gospodarski svet bo županu in občinskemu svetu pro-
aktivno dajal aktualne predloge in pobude za rešitve ter s 
tem izboljšanje podjetniškega okolja v občini.
O delu gospodarskega sveta vas bomo redno obve-
ščali. Prav tako pa boste člani vse pobude za boljše 
gospodarsko okolje v občini lahko sporočili sekretar-
ju OOZ Logatec.

Oktober začenjamo s polhanjem
OOZ Logatec pripravlja tradicio-
nalni etnološki in družabni dogo-
dek – POLHANJE, ki bo v pe-
tek, 2. oktobra 2015, od 16. ure 
dalje pri koči Lovske družine 
Logatec v Lomu.
Še vedno se nam lahko pridružite, udeležbo potrdite po 
telefonu 051 651 538. Za člane in upokojene člane zbor-
nice je udeležba brezplačna, za spremljevalce pa je prispe-
vek 10 evrov.
Če kdo ne utegne priti že za četrto uro, se nam lahko pri-
druži ob kateremkoli zanj primernem času. Dogodek bo 
v vsakem vremenu.

Člani na sejmu 
MOS
Kar 30 članov podjetnikov in obrtnikov iz OOZ Logatec 
je prišlo po brezplačne vstopnice in si ogledalo letošnji  
48. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti v Celju.
Na letošnjem sejmu se je predstavilo več kot 1.500 razsta-
vljavcev iz 33 držav. Bogate razstavne vsebine je zaokrožal 
strokovni spremljajoči program, ki so ga člani izkoristili za 
številne nove poslovne priložnosti.

Naš član v mreži jaz-TEBI
Logaško podjetje VIANOVA SLOVENIJA se je pri-
družilo mreži popustov jaz-TEBI, ki omogoča nudenje 
ugodnosti drugim članom zbornice, imetnikom kartice 
Mozaik podjetnih. V nadaljevanju na kratko predstavlja-
mo člana.

VIANOVA SLOVENIJA – skrbimo za asfalt. Podjetje 
se je v 25 letih obstoja razvilo v specialista na področju 
bitumenskih gradbenih materialov za vzdrževanje in po-
pravila asfaltov ter izvedbo površinskih in tankoslojnih 
prevlek na asfaltnih in makadamskih voziščih.
Najzanimivejši izdelki iz njihove ponudbe:
• REFALT – hladna asfaltna zmes, ki se strdi, ko ji do-

damo vodo, za enostavna in kvalitetna popravila asfalta.
• HAM – hladna asfaltna zmes za enostavno začasno kr-

panje udarnih jam, prekopov in drugih poškodb.
• INSTANT ASFALT – dvokomponentna visokokvali-

tetna hladna asfaltna zmes, primerna za natančna asfal-
terska popravila.

• REFUG 2K – dvokomponentna hladna bitumenska 
zalivna masa za saniranje stikov, razpok in rež na asfal-
tnih in betonskih površinah.

• STRADALAN – obnovitveni, zaščitni in dekorativni 
premaz za ostarele asfaltne površine.

• RESIST 2K – zaščitni zaporni premaz asfalta ali beto-
na, odporen na goriva. Tudi v barvah!

Pri njih dobite tudi bitumensko emulzijo, izvajajo pa tudi 
pobrizge pred asfaltiranjem. Asfalterjem ponujajo tudi pa-
sto STARPLAST in BITUMENSKE TRAKOVE za iz-
vedbo vročih asfalterskih stikov. Vse navedeno dobite na 
sedežu podjetja v IOC Zapolje pri Logatcu, spletna stran 
www.vianova.si. 
Članom OZS nudi 10 % popust na protiprašno zaščito, pobrizg 
itn., 10 % popust na izdelke Refalt, Refug, Stradalan itn., ter 
brezplačno dostavo za večje količine.



oktober 2015 5 

Pripravlja Dejan Šraml

Odprte prijave: KODA 95
Prevoznike obveščamo, da bo redno usposabljanje voz-
nikov za prevoz potnikov in/ali blaga v cestnem prometu 
po predpisanem programu za leto 2016, t.i. »koda EU 
95«, na OOZ Logatec v soboto, 19. decembra 2015,  
s pričetkom ob 7. uri zjutraj. 
Število mest omejeno, zato pohitite s prijavo in tako že 
v letošnjem letu opravite obveznost za leto 2016!
Več informacij in PRIJAVNICA na vstopni spletni strani 
OOZ Logatec. To lahko tudi osebno izpolnite pri sekre-
tarju, torej obiščete ga na zbornici in uredite vse potrebno 
za prijavo. Predhodna prijava je obvezna!

Seminar Davčne blagajne
S 1. 8. 2015 je začel veljati Zakon od davčnem potrjevanju 
računov, ki se bo začel uporabljati 2. 1. 2016. Uporaba 
davčnih blagajn pa bo sicer mogoča že od 1. decembra 
2015 dalje. 
Na OOZ Logatec bomo skupaj z OZS in FURS izve-
dli večji regijski strokovni seminar o davčnih blagajnah. 
Udeležili se ga bodo lahko tudi člani iz območnih zbornic 
Ilirska Bistrica, Postojna, Cerknica in Vrhnika.
Seminar DAVČNE BLAGAJNE bo v četrtek, 12. no-
vembra 2015, ob 16.00 na OOZ Logatec. Udeležba za 
člane OZS bo brezplačna. Program in vabilo bo objavlje-
no na spletnih straneh ooz-logatec.si in še enkrat v Krpa-
novem glasu.
Poleg davčnih in finančnih nasvetov bodo predstavljene 
tudi celovite tehnične rešitve za davčne blagajne in 
ugodne ponudbe članom, ki jih bodo ponudili naši člani in 
poslovni partnerji v sklopu Mozaika podjetnih. Vsi tisti 
člani, ki bi se še želeli predstaviti, to do 10. 10. 2015 
sporočite sekretarju zbornice na naslov: dejan.sraml@
ozs.si. Zaenkrat so sodelovanje že potrdili: Birotehnika 
Oblak Tomaž s.p., Prolog d.o.o., Telekomunikacije Marjan 
Markelj s.p. in Birokrat IT d.o.o.

Izobraževanje VZDVP 
Osnovnega usposabljanja s preizkusom iz varnosti in zdra- 
vja pri delu ter varstva pred požarom se lahko udeležite 
na OOZ Logatec 8. 10. 2015, s pričetkom ob 15.00 (izva-
jalec Lozej d.o.o.). Prijave in informacije na OOZ Logatec.

Poletne igre odpadle
Športno-družabni dogodek Poletne igre obrtnikov in 
podjetnikov 2015, predviden za 19. september v Špor-
tnem centru Ravne na Koroškem, je bil, žal, odpovedan.
Kar nekaj naših članov se je odzvalo vabilu nanj in potr-
dilo udeležbo. Vsem tistim, ki so se želeli družiti in braniti 
barve logaške zbornice na ekipnih tekmovanjih, se lepo 
zahvaljujemo in si tolikšno oziroma še večjo odzivnost 
obetamo na naslednjem tovrstnem športno-družabnem 
dogodku obrtno-zborničnega sistema!

Najem predavalnice
Zbornica razpolaga s sodobno opremljeno predavalnico, 
kjer lahko izvedete srečanje s poslovnimi partnerji, in-
terno izobraževanje zaposlenih ali kakšen drug do-
godek. Klimatizirana predavalnica sprejme 50 udeležen-
cev. Vsak ima svoj delovni prostor (mizo), opremljena je 
s projektorjem in platnom. Prav tako ima brezžično inter-
netno povezavo ter tablo. Člani zbornice imate še pose-
bej ugodno ceno najema, ki jo prilagodimo glede na vaše 
povpraševanje oziroma želje. Lahko pa vam uredimo tudi 
pogostitev udeležencev (kava, catering).

Ambasadorji zbornice
Zadovoljni član je naša 
najboljša reklama. Tega se 
zavedamo tudi na OOZ 
Logatec. Zato bomo veseli 
tudi vašega širjenja dobrega 
glasu o zbornici med vaši-
mi logaškimi poslovnimi partnerji in kolegi obrtniki, ki še 
niso člani logaške zbornice.
Kot člani že dobro veste, temelji zbornica na naslednjih 
stebrih delovanja: bogato znanje in izkušnje svetovalcev 
kot podpora pri reševanju težav na podjetniški poslovni 
poti, zastopanje in povezovanje po dejavnostih, izobraže-
vanja, mednarodna sodelovanja in sejemski nastopi, infor-
miranje, promocija, lokalno delovanje. Tu so še tisočere 
ugodnosti s kartico Mozaik podjetnih in, dodatni, logaški 
Paket Skupaj. Članstvo v OZS tako prinaša tudi popuste 
in ugodnosti. Z redno uporabo kartice ugodnosti so lahko 
prihranki na letni ravni nekajkrat višji od članarine.
Splača se postati član OZS.

Seminar prenos podjetja
OOZ Vrhnika organizira seminar o davčno nevtralnem 
prenosu podjetja. Informacijo o tem preberite na vrhni-
ških straneh KG. 
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Seminar o davčnih blagajnah
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj z Fi-
nančno upravo RS (FURS) organizira za člane zborni-
ce brezplačni regijski seminar na temo Davčne blagaj-
ne. Seminar bo v četrtek, 12. novembra, ob 16.00 na  
OOZ Logatec, Tržaška c. 11 v Logatcu. 
Od 1. 1. 2016 boste morali davčno potrjevati račune, če 
boste kumulativno izpolnjevali 3 pogoje:
• račun bo plačan z gotovino (tudi kartico)
• ste dolžni voditi poslovne knjige in evidence
• morate izdati račun
Prijave na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si ali na tel.:  
726 17 20. 
Na seminarju bodo predstavljene tudi celovite tehnične 
rešitve za davčne blagajne po ugodnih cenah. 
Če bi radi članom predstavili svojo ponudbo, nam pro-
sim to sporočite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si ali na 
tel.: 726 17 20 do 10. 10. 2015, ali sekretarju OOZ Loga-
tec dejan.sraml@ozs.si, da vas vključimo v predstavitev.

Kratkoročni kredit
Sredstva za kratkoročni kredit, ki smo ga razpisali skupaj 
z Banko Koper d.d., PE Postojna so še na voljo, vendar 
pohitite, ker je na razpolago samo še 37.500,00 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Postojna z najmanj enoletnim članstvom, 
namenjena pa so za: financiranje tekočega poslovanja, 
nabavo osnovnih sredstev, refinanciranje posojil, porav-
navo zapadlih davčnih in drugih obveznosti. Posojilo se 
obrestuje po 2,80 % letni obrestni meri, odplačuje se 12 
mesecev, višina posameznega zneska je odvisna od va-
ših prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti oziroma ne sme 
presegati 20.800 EUR. Obdelava zahtevka za vodenje 
posojila znaša 50 EUR, ki se plača ob odobritvi posojila.
Člani, ki so že prejeli kredit v višini 20.800,00 € in so 
ga že izplačali, lahko ponovno zaprosijo za kredit.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbornici. 

Ugodnosti kartice Mozaik 
podjetnih
Radi bi vas opozorili na ugodnosti kartice Mozaik podje-
tnih, ki se dnevno spreminjajo in so objavljene na spletni 
strani OZS www.ozs.si. Vse partnerje in ugodnosti naj-
dete tudi na povezavi www.mozaikpodjetnih.si. Partnerji 
in ugodnosti se dnevno spreminjajo, zato vam priporo-
čamo, da vsaj enkrat tedensko pregledate spletno stran.

Socialna zavarovanja prek e-VEM 
Od 1. 1. 2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpi-
sani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zava-
rovanja urejati preko sistema e-VEM. Za uporabo portala 
e-VEM uporabnik potrebuje kvalificirano digitalno po-
trdilo. Portal e-VEM lahko uporabljajo zakoniti zastopni-
ki poslovnega subjekta ali od njega pooblaščene osebe. 
Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik odda prek por-
tala e-VEM ali pa se pooblastilo odda na točki e-VEM.  
V pripravi je rešitev, ki bo omogočala, da pooblastilo odda 
elektronsko sama pooblaščena oseba. če pa se pooblastilo 
odda na točki VEM, se za podelitev pooblastila upora-
bi obrazec Podelitev pooblastila za procesna dejanja  
v postopkih VEM, ki je objavljen na portalu e-VEM, 
pod zavihkom »Tiskani obrazci«. Pooblastilo se lahko tudi 
časovno omeji, spremeni ali odvzame.
Za dostop do postopkov urejanja obveznih socialnih  
zavarovanj se mora uporabnik na portalu e-VEM prijaviti 
s svojim digitalnim potrdilom. 
Obvezna socialna zavarovanja se urejajo z naslednjimi postopki: 
• M-1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja), 
• M-2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj), 
• M-3 (sprememba podatkov v obveznih socialnih zava-

rovanjih), 
• M12 (prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe 

pri delu in poklicne bolezni). 
Če postopkov ne izvaja zakoniti zastopnik poslovnega su-
bjekta, so uporabniku prikazani tisti postopki, za katere 
ga je zakoniti zastopnik pooblastil. Na portalu e-VEM so 
objavljena navodila za posamezen postopek urejanja ob-
veznih socialnih zavarovanj prek portala e-VEM in izved-
bo postopkov pooblaščanja. 

Vezana knjiga računov
Vezano knjigo računov lahko kupite na zbornici. Za čla-
ne zbornice je cena 4,00 € z DDV, za nečlane pa 5,49 € 
z DDV.

Obisk EXPO in letne športne 
igre odpovedane
Zaradi nezadostnega števila prijavljenih smo žal morali 
obisk svetovne razstave Expo v Milanu odpovedati. Prija-
vljene so bile štiri osebe.
Prav tako so nas iz OZS obvestili, da so Letne športne 
igre obrtnikov in podjetnikov, ki naj bi bile v soboto, 19. 9. 
2015 v Ravnah na Koroškem, zaradi nezadostnega števila 
prijavljenih odpovedali. Iz naše zbornice ni bilo nobene 
prijave. 
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Krpanov glas Javni razpisi

Projekti obdelave in predelave 
lesa
Slovenski regionalno razvojni sklad je 11. 9. 2015 v Ura-
dnem listu št. 65/2015 objavil Drugi javni razpis za so-
financiranje projektov obdelave ter predelave lesa.
Roka prijave sta dva, in sicer 12. 10. 2015 ter 12. 11. 2015.
Javni razpis nudi ugodna posojila s (trimesečnim) Euribor 
ter pribitkom od 0,80 % do 1,20 % letno (SKLOP 1) oz. re-
ferenčno obrestno mero za državne pomoči ter pribitkom 
od 0,10 % do 0,50 % letno (SKLOP 2), ročnostjo vračila do 
15 let ter možnostjo koriščenja 2-letnega moratorija.
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projek-
tom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, 
ki so registrirani za dejavnost obdelave in predelave lesa ali 
proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli zače-
tno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti 
na tem področju.
Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno 
predelovalne industrije na področju začetnih investicij, po-
vezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo 
zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo pro-
izvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na 
zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spre-
membo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in 
sicer kot: 
• SKLOP 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki vsebu-

jejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje 
pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil državnih po-
moči oz. regionalnima shemama državnih pomoči (re-
gionalna shema državnih pomoči št.: BE02- 2399245-
2014 in regionalna shema državnih pomoči MSP št. 
BE03-2399245-2014; v nadaljevanju: regionalni shemi 
državnih pomoči).

• SKLOP 2: sofinanciranje projektov s posojili brez ele-
mentov državnih pomoči oz. kot posojila z obrestno 
mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za izračun 
državnih pomoči in zato ne vsebuje elementov, ki se 
uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugo-
dnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.

Več informacij pridobite na spletni strani Sklada www.re-
gionalnisklad.si, info@regionalnisklad.si, tel: 01 83 61 953.

Ugodna posojila podjetniškim 
projektom 
Slovenski regionalno razvojni sklad Škrabčev trg 9a, 
1310 Ribnica vabi k oddaji vlog na podlagi Javnega 
razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom 
v letu 2015

Roka prijave sta dva, in sicer 26. 10. 2015 ter 26. 11. 
2015. Vlagatelj lahko pridobi posojilo za največ en projekt 
do 75% upravičene vrednosti projekta, ter hkrati naj manj 
15.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR posojila oz. v 
primeru vlagatelja, ustanovljenega po 1. 1. 2013, največ 
150.000,00 EUR posojila, vlagatelja, ustanovljenega po  
1. 7. 2014 pa največ 75.000,00 EUR posojila.
Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in 
sicer kot
• SKLOP 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki vsebu-

jejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje 
pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil državnih 
pomoči oz. regionalnima shemama državnih pomoči 
(regionalna shema državnih pomoči št.: BE02-2399245-
2014 in regionalna shema državnih pomoči MSP št. 
BE03-2399245-2014; v nadaljevanju: regionalni shemi 
državnih pomoči). 

• SKLOP 2: sofinanciranje projektov s posojili brez ele-
mentov državnih pomoči oz. kot posojila z obrestno 
mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za izračun 
državnih pomoči in zato ne vsebuje elementov, ki se 
uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugo-
dnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. 

Namen razpisa
Spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpo-
stavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti 
obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje po-
slovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem 
območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proi-
zvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen 
na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.
si/razpisi/aktualni-razpisi

Obveščanje o odprtih razpisih
S podjetjem Uradni list RS, ki je pooblaščeno tudi za javno 
objavljanje vseh javnih razpisov, so se strokovne sekcije na 
OZS dogovorile o tedenskem obveščanju o javnih razpisih 
po posameznih sklopih dejavnosti (skupaj za 10 sklo-
pov): živila, grafika in tisk, elektro dejavnost, motorna 
vozila, pohištvo, inštalacije, gradnja, gostinstvo in ho-
telirstvo, cestni prevoz, čiščenje in sanitarne storitve.
Dostop do podatkov je brezplačen – vse stroške pri-
prave teh podatkov oz. celotne storitve, ki jo nudi Uradni 
list RS krijejo strokovne sekcije, vsaka za svoje področje. 
Strokovne sekcije tudi skrbijo za obveščanje svojih članov 
o možnosti uporabe te storitve. V kolikor niste po elek-
tronski pošti prejeli povezave do dostopa do teh podat-
kov, pokličite vašega sekretarja oziroma sekretarko.

(Vir: OZS)
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

EXPO Milano 
Bili smo na svetovni razstavi v Milanu. Vredno ogleda, saj 
gre za celoten svet na enem mestu - predstavitev držav z 
vseh kontinentov. Ekskurzijo smo v dežju začeli zgodaj 
zjutraj v petek in se odpeljali proti zahodu. Po nočni vo-
žnji smo v jutranjih urah prispeli v sončni Milano in se 
takoj odpravili na razstavišče, kjer se 145 držav predstavlja 
v samostojnih paviljonih ali skupinsko na tematskih prizo-
riščih. Slovenija ima svoj paviljon, ki smo ga obiskali takoj 
na začetku. Med obiskovalci za ogled vlada veliko zanima-
nje – čakalna vrsta za ogled je bila ves dan kar dolga. Pavi-
ljon iz lesa in stekla ima piramidalno obliko in predstavlja 
alpsko hribovje ter prehod v gričevje in panonsko ravnico, 
kjer je glavnina obdelovalnih površin. Sol, čebele, termal-
ne in mineralne vode, zdrav življenjski slog in zelena teh-
nologija so glavni poudarki našega paviljona. Obiskovalci 
lahko bosi hodijo po soli, spoznavajo čebelo - kranjsko 
sivko, si ogledajo termalna zdravilišča, lepote Postojnske 
jame, Akrapovičeve tehnološke dosežke, Pipistrelovo le-
talo in okusijo tradicionalne jedi. Po ogledu slovenskega 
paviljona smo se prosto podali na ogled preostalih raz-
stavnih prostorov. 
Za ogled vseh je bil en dan premalo, zato smo se odloča-
li za oglede tistih, pred katerimi ni bilo predolge vrste in 
za tiste, kjer nas je zanimala država in njena predstavitev. 
Polni vtisov smo v večernih urah zapustili razstavišče in se 
odpravili proti hotelu na zaslužen počitek. Naslednji dan 

nas je čakalo ogledovanje Milana. Ogledali smo si zuna-
njost gradu družine Sforzesco, katedrale Duomo, operne 
hiše Scala. Sprehodili smo se skozi Vittorio Emanuele II, 
kjer so trgovine priznanih blagovnih znamk s cenami svo-
jih izdelkov, da v njih navadni ljudje ne kupujemo (Prada, 
Luis Vitton, Mercedes….). Milano je pač mesto visoke 
mode. Sledil je še obisk muzeja in nogometnega stadiona 
San Siro oz. Giuseppe Meazza - stadion si namreč delita 
oba mestna nogometna kluba Inter in Milan. To je bil tudi 
naš zadnji ogled, potem pa smo se odpravili proti Sloveniji. 

Jubilanti
V prvi polovici oktobra boste vsi člani, ki v letošnjem letu 
zaokrožite delovni jubilej z 10, 20, 30 ali 40 letnim opra-
vljanjem obrtne dejavnosti na območju OOZ Vrhnika, 
prejeli obvestilo, da ste v letu 2015 jubilant. Prosim, da 
podatke pregledate in me ob morebitnih drugačnih ugo-
tovitvah, kot bodo navedene na obvestilu, nemudoma ob-
vestite, da uskladimo vaše podatke, s podatki v obrtnem 
registru. Obvestite me tudi v primeru, da obvestila o jubi-
leju ne boste prejeli, pa bi ga morali. 
Seznam jubilantov bo v celoti objavljen v naslednji številki 
glasila, priznanja in plakete bodo jubilantom podeljene na 
prireditvi, ki bo v soboto, 28. novembra 2015 v Cankarje-
vem domu na Vrhniki. 

Prenos dejavnosti 
Konec leta se izteče prehodno obdobje, ko ste že upo-
kojeni obrtniki še lahko ohranjali status s.p. S 1.1.2016 
bo to urejeno drugače. Zato morate razmišljati o pre-
oblikovanju, prenosu dejavnosti na naslednike ali celo 
zaprtju opravljanja dejavnosti. 
Da bi pri tem imeli čim manj težav, bomo predvidoma 
v oktobru izvedli seminar oz. delavnico o možnostih in 
postopkih za prenos dejavnosti, preoblikovanje v dru-
go statusno obliko, postopkih zapiranja…Upokojeni 
imate nekaj variant, da ste tudi po upokojitvi še aktivni, 
vendar kot s.p. to po 31.12.2015 ne bo več mogoče. 
Novi ZGD je predpisal še obvezno 15 dnevno najavo 
na AJPES pred zapiranjem s.p., zato je potrebno, da ste 
pozorni kaj in kako se boste odločili, da ne boste imeli 
nepotrebnih stroškov, sitnosti in da ne bo slabe volje. 
V prejšnji številki KG smo napovedali, da bo seminar 
v oktobru. Ker za oktober na OZS nismo dobili pro-
stega predavatelja - veliko je namreč delavnic za davčne 
blagajne, bo seminar v novembru. Zbiramo informa-
tivne prijave za ta izobraževalni dogodek, ki ga bomo 
izvedli v primeru, da bo vsaj 10 prijavljenih kandidatov. 
Kotizacija za člane s plačano članarino znaša 10 €, za 
nečlane bo cena za udeležbo znana naknadno. Pred veličastno katedralo Duomo v središču Milana.
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo 
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarne-
ga varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,  
16. oktobra, 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 zapo-
slene 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 mo-
žnost, da z vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, 
te dobite (za namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.
Usposabljanje in izpit bomo ponovno organizirali v  
oktobru 2015. Ker je oktober mesec požarne varnosti, 
bo na vsebini o požarni varnosti še poseben poudarek. 

Davčne blagajne
Seminar bosta OZS in FURS organizirala na OOZ Lo-
gatec v četrtek, 12. novembra 2015 ob 16. uri. Seminar 
je brezplačen, podroben program bo objavljen v nasle-
dnji številki glasila, več lahko preberete na strani 5. 
OOZ Vrhnika pa bo vsebinski del delavnice o davčnih 
blagajnah pripravila za člane zbornice, a samo s sveto-
valci OZS. Točen datum bo znan naknadno, predvido-
ma pa bo v začetku novembra. Prijavite pa se že lahko. 
Naše člane, ki v zvezi z davčnimi blagajnami ponujate 
računalniške storitve obveščamo, da boste pred semi-
narjem lahko predstavili tehnične rešitve v povezavi z 
davčnimi blagajnami. Pokličite nas, da se dogovorimo o 
podrobnostih sodelovanja in trajanju vaše predstavitve. 

Računalniško izobraževanje 
Podjetje Agora d.o.o., ki je pred leti na naši zbornici že 
izvajalo računalniške tečaje, bo v četrtek, 15. oktobra iz-
vedlo brezplačno praktično predstavitev računalni-
ških delavnic: osnove dela z računalnikom (Windows, 
Wor, Excel), triki v Wordu, Auto Cad – ravninski načr-
ti, delo v »Oblaku«, na kratko o davčnih blagajnah). Po 
kratki predstavitvi bo možen vpis na razpisane delavnice. 
Za brezplačno delavnico se lahko prijavite na OOZ 
Vrhnika: 755 77 40 ali na mail: adela.cankar@ozs.si 

Plačilni nalog za članarino
Ne spreglejte, da se plačilni nalog za članarino OZS ne 
pošilja več v posebni kuverti, ampak ga dobite zapakirane-
ga v reviji Obrtnik podjetnik. Če vam kakšen račun manj-
ka in ga potrebujete za svoje računovodstvo, pokličite, da 
vam pošljemo kopijo. 

Dedek mraz
Tudi letos bomo v decembru po-
skrbeli za obdaritev otrok, če se 
boste delodajalci odločili in svoje 
otroke, vnuke ali otroke pri vas 
zaposlenih delavcev prijavili na 
dogodek. 
Dedek Mraz bo obiskal našo 
zbornico in obdaril najmlajše 
v soboto, 12. decembra. Pred 
obdaritvijo bomo poskrbeli, da 
bodo otroci uživali v krajši predstavi. 
Vrednost darila je 25 € in jo plačajo delodajalci za tiste 
otroke, za katere bi želeli, da jih obdari Dedek Mraz. Do 
vključno šestega leta starosti bo darilo v obliki igrače, od 
7. do 10. leta pa vrednostni bon, ki ga bo mogoče unovčiti 
v Kocki, v Blagomixu ali pri Petru Moleku. 
Prijave sprejemamo do 11. novembra. Prosimo, da se 
roka držite, saj le tako lahko zagotovimo obdaritev z igra-
čami, ker smo vezani na nadaljnje naročilo. 
Pokličite ali nam prijavo sporočite po e-pošti.

Naši na MOS 
Letošnji MOS je bil po mnenju razstavljavcev in obisko-
valcev uspešen. Na zbornici smo za prvi, otvoritveni dan 
razdelili 25 brezplačnih vstopnic, za naslednje dni po po-
lovični ceni pa 23. Med razstavljavci sta bila letos dva naša 
člana: Gut&Pet d.o.o. iz Sinje Gorice in Kovina Trade 
d.o.o. z Lesnega Brda. Obe podjetji sta razstavljali v okvi-
ru strokovnih sekcij OZS, kar pomeni še posebej ugodno 
ceno najema razstavnega prostora. 

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

Skupne strani - Ne spreglejte zanimivih član-
kov o ugodnostih kartice Mozaik podjetnih, o razpisih, 
sekcijah, statusu »popoldanskega« s.p. in bolniški in še kaj. 
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Sekcija avtoserviserjev
Najsodobnejša avtoservisna oprema bistveno ceneje 
prek Mozaika podjetnih.
Že dolgo ni več vprašanje, ali imeti v avtoservisni delav-
nici diagnostično napravo – je pa vsekakor bolj na mestu 
vprašanje, kakšno diagnostično napravo kupiti. Pokrivati 
mora širok spekter funkcionalnosti, ne sme biti preveč 
kompleksna za uporabo, v teh časih pa je seveda tudi več 
kot zaželeno, da je cenovno ugodna. Skratka, optimalna 
diagnostična naprava je priročna ter vam na najhitrejši 
možni način daje točno tiste rezultate, ki jih pri svojem 
delu potrebujete. Iz celotne ponudbe vam predstavlja-
mo napredno in visoko zmogljivo diagnostično napravo 
X-431 PRO 3.
Osnova diagnostične naprave je zmogljiv tablični računal-
nik z zaslonom na dotik ter operacijskim sistemom An-
droid, z zmogljivo strojno opremo in baterijo, ki vam bo 
omogočala dolgo delovanje brez polnitve:
- velik in svetel zaslon
- širok nabor funkcionalnosti
- branje in brisanje kod napak (DTC)
- izvedbe različnih testov
- diagnostika za 90% svetovnih znamk vozil
- brezžična internetna povezava
- dostop do baze servi-

snih podatkov vozil
Vsaj 82 evrov prihranka! 
Dodatne informacije do-
bite pri sekretarju sekcije 
avtoserviserjev Igorju Pi-
panu, igor.pipan@ozs.si 
ali 01 583 05 68.

Sekcija gostincev
Sekcija gostincev pri OZS organizira 26. In 27. ok-
tobra ogled največjega gostinskega sejma HOST in 
svetovne razstave v Milanu. 

Program: 
1. dan: 26.10.2015 
Jutranji odhod izpred vodnega mesta Atlantis v Ljublja-
ni. Vožnja z vmesnimi postanki mimo Benetk, Verone do 
Milana. Ogled HOST - 39. international hospitality exibi-
tion. Po končanem ogledu, odhod do hotela najmanj 3* in 
prenočevanje. 

2. dan: 27.10.2015 
Po zajtrku odhod iz hotela ter vožnja do prireditvenega 
sejma. 

Krpanov glas Sekcije
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Ogled sejma sejma Expo 2015 v Milanu, kjer bo osre-
dnja tema razstave »Hrana za planet – energija za ži-
vljenje«. V poznih popoldanskih urah odhod iz Milana, 
vožnja mimo Benetk do Ljubljane, kamor bomo prispeli v 
zgodnjih jutranjih urah. 
Cena (odhod je zagotovljen pri udeležbi najmanj  
30 oseb/avtobus):
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS sofinancira del 
stroškov izleta članom sekcije in njihovim zaposlenim, 
ki imajo poravnane obveznosti do OZS in OOZ. Zato 
cena za člane Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS 
znaša 110 €. Sofinanciranje se odobri članom s poravnani-
mi obveznostmi do OZS in OOZ za odhod največ dveh 
avtobusov. 
Redna cena sicer znaša 149 €, in zajema organizacijo iz-
leta, prevoz, nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah, 
turistično vodenje z vodnikom, osnovno nezgodno zava-
rovanje in DDV. Vstopnica in nekatere druge storitve za 
doplačilo. 
Podrobnejši program z elektronsko prijavnico najdete na 
povezavi »HOST in Milano Expo 2015«. Prijave spreje-
mamo do 30.9.2015 oziroma do zasedbe prostih mest.

Obdelava stikov pri suhi montaži
Suhomontažerji in slikopleskarji so se o načinu, pristoj-
nostih in odgovornostih dogovorili na dveh sestankih že 
davnega leta 2009. Obstajajo štiri faze dela, ki se ozna-
čujejo z oznakami K1, K2, K3 in K4, včasih pa se upo-
rablja oznaka Q1, Q2, Q3 in Q4. Navedene faze so sicer 
podrobno opisane v knjigi »SUHOMONTAŽNAGRA-
DNJA – Standardizirani popisi del, pravila za obračun in 
normativi«, ki jo je izdala Sekcija gradbincev – Odbor iz-
vajalcev suhomontažnih del pri OZS.
Do danes ni bilo sprememb in dogovor še vedno velja: 
stik se obvezno izvede z ločilnim – dilatacijskim trakom. 
Ločilni trak pred postavitvijo mavčno kartonske plošče 
namesti suhomontažer. Izvajalec suhomontažne gradnje 
izvaja prvi dve fazi (K1 in K2), slikopleskar pa izvaja pre-
ostali dve fazi (K3 in K4), če seveda v pogodbi ni drugače 
določeno.
Podrobneje oz. več o vsem pa si lahko preberete v zapisni-
kih, ki so objavljeni na spletni strani sekcije.

Formule uspeha in vizija  
v gradbeništvu
Septembra 2015 je Zbor za oživitev in razvoj gradbe-
ništva (ZORG), pri delu katerega sodelujemo tudi pred-
stavniki strokovnih sekcij z OZS pripravil odmevno okro-
glo mizo o vizijah v gradbeništvu.

ABCTOUR, prevozi in storitve d.o.o. 
Mrharjeva ulica 19, 1210 Ljubljana 

Turistična agencija, Celovška 71 
Tel+386 1 43 143 14 

Fax: +386 1 518 17 62 
GSM: +386 40 334 363 

Http://www.abctour.si, E-mail: info@abctour.si 

Osn. kapital družbe: 8.763,00 EUR, Reg. št. vl. pri okr. sodišču v Ljubljani:1/43888/00, Matična številka:2189275 
Identifikacijska številka za DDV: SI94059047, TR račun:SI56 0510 0801 2153 122  pri Abanki 

Izkoristite enkratno priložnost in obiščite letos  

Največji gostinski sejem 

Milano Expo 2015 in HOST 
26.10./27.10. 2015 

 

TERMIN ORGANIZIRANEGA OGLEDA 

26.10.2015 - 27.10.2015, odhod iz Ljubljane (ob zadostnem številu prijav tudi iz Maribora). 

1.dan: 26.10.2015 
Jutranji odhod izpred vodnega mesta Atlantis v Ljubljani. Vožnja z vmesnimi postanki mimo Benetk, Verone 
do Milana. Ogled HOST - 39. international hospitality exibition. Po končanem ogledu, odhod do hotela 
najmanj 3* in prenočevanje. 

 
2. dan: 27.10.2015 
Po zajtrku odhod iz hotela ter vožnja do prireditvenega sejma.  
Ogled sejma sejma Expo 2015 v Milanu, kjer bo osrednja tema razstave »Hrana za planet – energija za 
življenje«. V poznih popoldanskih urah odhod iz Milana, vožnja mimo Benetk do Ljubljane, kamor bomo 
prispeli v zgodnjih jutranjih urah. 

 
 
CENA (odhod je zagotovljen pri udeležbi najmanj 30 oseb/avtobus) 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS sofinancira del stroškov izleta članom sekcije in njihovim 
zaposlenim, ki imajo poravnane obveznosti do OZS in OOZ. Zato cena za člane Sekcije za gostinstvo in 
turizem pri OZS znaša 110€. Sofinanciranje se odobri članom s poravnanimi obveznostmi do OZS in OOZ za 
odhod največ dveh avtobusov.  

Redna cena* znaša 149 € (*vsebuje organizacijo izleta, prevoz, nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah, 
turistično vodenje z vodnikom, osnovno nezgodno zavarovanje in DDV). Vstopnica in  nekatere druge 
storitve za doplačilo.  

Podrobnejši program z elektronsko prijavnico najdete na povezavi »HOST in Milano Expo 2015«. Prijave 
sprejemamo do 30.9.2015 oziroma do zasedbe prostih mest. 

 



oktober 2015

Sekcije

11 

Krpanov glas
Osnovni namen je bil, da se s problematiko ponovno se-
znani širšo strokovno in laično javnost ter predstavnike 
Vlade in pristojnih organov, da je skrajni čas, da se nekaj 
pozitivnega premakne tudi na gradbenem področju. S po-
dobnimi aktivnostmi bo ZORG nadaljeval tudi v priho-
dnje (intenzivno v jesenskem obdobju september – no-
vember 2015).
Na okrogli mizi o tem, kakšne so formule vizije in uspe-
ha v gradbeništvu, je minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek ob začetku pred-
stavil stališče vlade do gradbene panoge: »Za slovensko 
gradbeništvo bomo največ naredili, če se bomo lotili dveh 
ključnih projektov, to sta tretja razvoja os in drugi tir. S 
tem bomo največ prispevali, tako ali drugače k temu, da 
bo panoga rasla.« Na aktualno vprašanje, kaj vlada lahko 
naredi za slovensko gradbeništvo, pa je izpostavil: »Dela-
mo na tem, da se pri zakonodajnih pogojih naredijo dolo-
čene spremembe, s katerimi bi v Sloveniji ustvarili za tuje 
ponudnike enakovredne pogoje, kot jih imajo slovenski 
ponudniki v sosednjih državah. Torej, potrebne so zakon-
ske spremembe, pri čemer pa mi nimamo dovolj znanja 
in pričakujemo sodelovanje strokovnih organizacij, ki se z 
gradbeništvom ukvarjajo. Naša naloga je tudi, da se nova 
evropska finančna perspektiva čim prej začne realizirati, 
tudi v gradbeništvu.«

(Povzeto po OZS) 

20. razstava domačih  
in umetnostnih obrti
Letošnja rokodelska raz-
stava, ki je na ogled, v 
Koroški galeriji likovnih 
umetnosti Slovenj Gradec, 
od 17. 9. Do 11. 10. 2015, 
navdušuje obiskovalce.
V nasprotju z dosedanjo prakso, so tokrat vabila za so-
delovanje na razstavi prejeli le člani Sekcije za domačo in 
umetnostno obrt oziroma člani OZS, ki so prejeli certifikat. 
Vsak izdelovalec je lahko razstavil po en izdelek s svojega 
področja (na primer čipkarstvo, lončarstvo, izdelek iz lesa, 
keramika itn.), ki kar najbolje prestavlja njegovo veščino in 
ustvarjalnost. Poseben sklop razstave je tudi tokrat zavzema-
la predstavitev prejemnikov priznanja Zlata vitica, priznanja, 
ki ga OZS podeljuje izdelovalcem za bogat ustvarjalni opus 
in prizadevanja na področju ohranjanja ter razvijanja roko-
delstva. Ta priznanja je OZS pričela podeljevati leta 1998, 
vsakič pa podeli največ štiri. Do sedaj je priznanje prejelo že 
31 rokodelcev, med katerimi so tokrat štirje novi, to so Čip-
karska šola Idrija, umetnostno kovaštvo UKO Kropa, 
Umetnostno kovaštvo Vlado Zupančič iz Slovenj Grad-
ca ter Delavnica Kosmač iz Tržiča.

Razstavo, ki je požela izjemne pohvale in občudovanja, 
je odprl predsednik OZS Branko Meh, ki je povedal, da 
tokratna razstava znova dokazuje neverjetno moč in tradi-
cijo tega področja. »Kot predsednik OZS se zavedam, da 
je ohranjanje rokodelske dejavnosti ključno za obstoj tega 
segmenta kulturne dediščine in sem tudi trdno prepričan, 
da gospodarstvo brez obrti nima prihodnosti. Zato bi me 
izredno veselilo, da bi se tega zavedali tudi pristojni odloče-
valci Republike Slovenije in malemu gospodarstvu namenili 
več pozornosti in mu zagotovili ustrezno poslovno okolje«, 
je povedal Meh. Ki je prepričan, da bi ravno z zagotovitvijo 
ugodnejših pogojev dela in poslovanja spodbudili ohranja-
nje rokodelske obrti in registrirane rokodelske dejavnosti, ki 
je tudi nosilec prenosa znanj na mlajše generacije.
Ustvarjalni naboj je v Sloveniji na področju rokodelskih 
dejavnosti izjemno velik, tako po obsegu kot po kakovosti. 
Predvsem pa nas navdušuje dejstvo, da se s kakovostnim 
sodobnim rokodelstvom ukvarja vse več ljudi, predvsem 
mladih, ki v tem vidijo možnost svojega preživetja in izra-
žanja. »Da bi uspeli na trgu, je potrebna velika mera ino-
vativnosti in prodornosti. A s pravo idejo in kakovostnim 
izdelkom ter dobro svetovalno in izobraževalno podporo, 
ki jo obrtnikom in podjetnikom nudimo pri OZS, ni boja-
zni za neuspeh«, je zaključil Meh.
Sekretar sekcije za domačo in umetnostno obrt pri OZS 
Goran Lesničar Pučko, pa je povedal, da je z namenom 
izboljšanja pogojev dela rokodelcev in ureditve izobraže-
vanj na tem področju, OZS skupaj s konzorcijem roko-
delskih centrov v Sloveniji pripravila predlog zakona za 
zaščito rokodelcev in rokodelskih znanj, ki je trenutno v 
pravniškem pregledu in naj bi ga kmalu vložili v postopek 
v DZ. »Verjamemo, da bi se s sprejetjem zakona za zaščito 
rokodelcev in rokodelskih znanj močno izboljšale razme-
re na področju rokodelske in umetnostne obrti«.

Strokovno srečanje  
Sekcije lesnih strok
Sekcija lesnih strok tudi to leto pripravlja že tradi-
cionalno strokovno srečanje članov, ki bo v petek  
2. oktobra 2015, z uradnim pričetkom ob 12. uri, na Rib-
niku pri Lisjaku, Miklavž pri Taboru 12, Tabor. Osre-
dnja tema letošnjega srečanja je predstavitev spletnega 
Priročnika za opravljanje lesarske dejavnosti.
Za člane OZS s poravnano članarino je udeležba na 
strokovnem srečanju brezplačna, za kar gre prav poseb-
na zahvala sponzorjem dogodka. Za nečlane OZS znaša 
kotizacija 45 EUR z DDV. Prijavite se lahko pri vašem 
sekretarju oziroma sekretarki ali pa direktno na Sekcijo 
lesnih strok, Celovška 71 ali na e-mail: iris.brkovic@ozs.si 
(obvezna je predhodna prijava!).

(Vir: OZS)
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Popoldanski s.p. v času bolniške 
V zadnjem času smo prejeli kar nekaj podobnih vpra-
šanj na temo delovanja popoldanskega s.p. in kori-
ščenja bolniške oz. porodniške.
145. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja določa, 
da »zavarovanec nima pravice do nadomestila plače za 
začasno zadržanost od dela, če v času takšne odsotnosti 
opravlja pridobitno delo«. Torej lahko imate odprt »po-
poldanski« s.p. in v tem primeru morate še vedno plačeva-
ti prispevke, ne smete pa vi osebno dejansko delati.
To pomeni, če vaš »popoldanski« s.p. (v nadaljevanju »s.p.«) 
nima nobenega zaposlenega oziroma nima z nobeno osebo 
sklenjene kakršnekoli pogodbe o medsebojnem sodelova-
nju, prav tako nima študenta, ki za nosilca dejavnosti opra-
vlja delo, popoldanski s.p. načeloma ne posluje, pogovorno 
bi lahko rekli, da je »v mirovanju«. Torej ne smete opravljati 
storitev oziroma biti podjetniško aktivni ipd.
Če pa želite, da s.p. normalno posluje še naprej (v času 
bolniške ali porodniške), morate skleniti pogodbo z nekim 
podizvajalcem, ki v vašem imenu opravlja storitve s.p. Če 
je narava dela taka, da omenjeno delo lahko opravlja dru-
žinski član – npr. študent, imate lahko za omenjeno delo 
»zaposlenega« tudi študenta prek t. i. »študentskega dela/
napotnice«. Če bi to delo opravljala žena, lahko imate z 
njo sklenjeno podjemno ali avtorsko pogodbo, na podlagi 
katere ona opravlja delo za vaš s.p. (vendar vam slednje 
davčno ni ravno ugodno).
Precej boljša možnost poleg študentskega dela pa je lahko 
»delo ožjega družinskega člana« (odvisno od vrste dejav-
nosti in narave dela) ki ga ureja novi Zakon o prepreče-
vanju dela in zaposlovanja na črno. Takšno delo je tudi 
po novem zakonu brezplačno in omejeno na maksimalno 
40 ur mesečno. Še naprej je o takem delu potrebno voditi 
dnevno evidenco, ki jo podpišeta oba na začetku in kon-
cu delovnega dne. Za izvajanje nadzora delodajalec hrani 
evidenco še dve leti (prej le 1 leto) po prenehanju opra-
vljanja dela osebe, ki je to delo opravljala. Kot novost kaže 
omeniti, da se takšnega dela, ki ga bremenijo le pavšal-
ni prispevki v višini 4,63 evra mesečno ne prijavi več na 
upravni enoti, ampak se opravi zgolj prijava v zdravstveno 
zavarovanje z obrazcem M12 na enotah ZZZS. Kratko-
trajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 
18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov 
ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu 
s predpisi o delovnih razmerjih in predpisi o varnosti in 
zdravju pri delu.

Regijski posvet o priložnostih  
v turizmu
Šolski center Postojna, 14. oktober 2015: Turistični 
obeti v Primorsko-notranjski regiji v letu 2016
Turizem je ena najbolj perspektivnih gospodarskih panog, 
tudi v krajih med Snežnikom, Nanosom in Slivnico. V za-
dnjem desetletju in pol je ob Postojnski jami, ki je turizmu 
v tej regiji že od nekdaj dajala poseben značaj, vzniknila
množica ponudnikov turističnih storitev in proizvodov, ki 
si prizadevajo, da bi imeli turisti pri nas kaj početi tudi 
drugje, ne le v podzemlju.
Kako dobro jim gre? Kaj imajo povedati in kaj pokazati? 
Kako daleč seže glas o njih in kako ga nameravajo okrepi-
ti? Zakaj je v turizmu sodelovanje ključ do uspeha in kako 
dobro se tega zavedamo tudi sami? 
Vse to so iztočnice za razpravo, ki bo na enem mestu pr-
vič združila res pisano paleto sogovornikov, ki jih druži 
vsaj ena skupna točka: turizem: župani občin, predstavniki 
ministrstev in razvojnih agencij. Svoje zgodbe, zlasti pa 
načrte in napovedi za prihodnje leto, bodo strnili na 1. 
regijskem posvetu o turizmu Turistični obeti v Primorsko-
-notranjski regiji v letu 2016. Na posvetu, ki je namenjen 
tako turističnim strokovnjakom in delavcem kot široki 
javnosti, bodo strnili svoja prizadevanja tudi zato, da bi 
postala naša regija v turizmu bolj prepoznavna in poveza-
na. Slišali bomo konkretne podatke o naložbah in načrtih, 
zgodbah, s katerimi bodo nagovorili trg, in mnenja o tem, 
kako bi lahko turistični potencial regije bolje izkoristili.
Posvet se bo odvil 14. oktobra 2015, v dvorani Srednje-
šolskega centra Postojna. V dopoldanskem delu se bodo 
predstavili ponudniki turističnih proizvodov in storitev, v 
popoldanskem pa bodo mnenja o tem, kako izkoristiti
priložnosti, soočili osrednji protagonisti turizma v Pri-
morsko-notranjski regiji. V pogovoru se jim bodo pridru-
žili tudi predstavniki države.
Posvet je brezplačen in odprt za javnost. Obvezne pri-
jave zbiramo do 10. oktobra 2015, na naslovu: info@
notranjskoprimorske.si 

(Vir: NPN)

Zastopanje v carinskih zadevah 
Zastopniki od 1. 5. 2016 ne bodo več potrebovali li-
cenc in dovoljenj za opravljanje poslov zastopanja v 
carinskih zadevah.
V letu 2013 je bila sprejeta Uredba (EU) št. 952/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o 
carinskem zakoniku Skupnosti (Uradni list EU L 145; v 
nadaljnjem besedilu: UCC). Ta je začela veljati dne 30. 10. 
2013, v celoti pa bo uveljavljena dne 1. 5. 2016, ko se bo 
iztekel rok za pripravo potrebnih izvedbenih predpisov.
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Krpanov glas
Med novostmi je tudi področje zastopanja v carinskih 
zadevah. Po UCC še naprej obstaja možnost, da osebe 
imenujejo zastopnika za opravljanje carinskih formalno-
sti, vendar naj ne bi bilo več mogoče, da bi bila ta pravica 
na podlagi nacionalnih predpisov pridržana le za osebe 
iz te države članice. UCC je namreč določil, da osebe, ki 
izpolnjujejo merila za pridobitev statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta, lahko opravljajo storitve v drugi 
državi članici, kjer ima ta oseba sicer sedež.
Države članice torej lahko določijo pogoje, pod katerimi 
carinski zastopnik opravlja storitve v državi članici, v kate-
ri ima sedež, vendar pa se s tem ne sme posegati v predpi-
sane (manj stroge) pogoje za osebe, ki so pridobile status 
pooblaščenega gospodarskega subjekta.
Navedeno pomeni, da bi Slovenija po 1. 5. 2016 lahko še 
naprej predpisovala pogoje za pridobitev licence in do-
voljenj, hkrati pa bo morala vsem osebam s sedežem kjer 
koli v EU, ki so pridobili status pooblaščenega gospodar-
skega subjekta, priznati status zastopnika tudi v Sloveniji.
Ker bi zaradi te spremembe lahko bili slovenski zastopniki 
v manj ugodnem položaju od tujih oseb, je bil spremenjen 
Zakon o izvajanju carinskih predpisov (Uradni list RS, št. 
25/04, 111/07 in 55/15). V skladu s to spremembo, se od 
1. 5. 2016 ne bodo več zahtevale licence in dovoljenja za 
opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.

Delo z orodjem za ocenjevanje 
tveganja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti s sofinanciranjem Evropske agencije za varnost 
in zdravje pri delu v začetku prihodnjega meseca orga-
nizira dve brezplačni praktični usposabljanji delodajalcev 
za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja 
OiRA, in sicer 5. oktobra 2015 v Kopru in 12. oktobra 
2015 v Novem mestu.
Delavnici sta namenjeni mikro in majhnim delodajalcem, 
ki jih organizator želi usposobiti, da bodo lahko na relativ-
no preprost način ocenili tveganje v svojem podjetju. Smi-
selno je, da se orodje OiRA naučijo uporabljati tudi tisti 
delodajalci, ki so poverili opravljanje vseh ali posameznih 
nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu zu-
nanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo.
Vabilo, program in prijavnica je objavljena na http://goo.
gl/Kbjyrr. Predhodna prijava na delavnico je obvezna.

MOS izpolnil pričakovanja
Na letošnjem Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti 
(MOS) se je predstavilo več kot 1.500 razstavljavcev iz 38 
držav. Tudi predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo so večino svojega uradovanja prestavili na 

sejem, kjer so bili v neposrednem stiku z gospodarstvom. 
Dobri so tudi odzivi organizatorjev iz družbe Celjski se-
jem in predstavnikov OZS.
»Sejma ne bi bilo, če ne bi bilo razstavljavcev, brez njih 
pa tudi obiskovalci na sejmu ne bi imeli kaj početi in kaj 
videti,« je povedala izvršna direktorica družbe Celjski 
sejem Breda Obrez Preskar. Prve analize sejemskega 
obiska kažejo, da je več kot 82 % obiskovalcev sejem oce-
nilo kot uspešen ali zelo uspešen in je izpolnil njihova pri-
čakovanja. Več kot 65 % obiskovalcev je dejala, da bodo 
sejem obiskali tudi prihodnje leto. MOS je torej izpolnil 
pričakovanja, še posebej intenzivno pa je bilo letos med-
narodno sodelovanje.

»Spodbudno je, da so se na tem sejmu predstavila podjetja, ki jih še 
pred nekaj leti nismo poznali, a so v tem obdobju iz garažnih podjetij 
z lastnim razvojem zrastla v podjetja s 100 ali 200 zaposlenimi. To 
je tisto, kar Slovenija potrebuje,« je povedal predsednik OZS 
Branko Meh. Obrtniki in podjetniki so ves čas sejma opo-
zarjali, da potrebujejo spodbudno okolje za delo in podpo-
ro bank. Meh je ob zaključku sejma dejal, da dobro sode-
lujejo z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom. 
»Zadovoljen sem tudi, da so nas na MOS obiskali poslanci, 
predsedniki strank in predsednik vlade, torej vsi, ki krojijo 
to gospodarsko usodo, da smo se lahko z njimi neformal-
no pogovorili, kam želimo, da gre slovensko gospodarstvo. 
Upam, da bodo to, kar so nam obljubili, tudi držali.«
Poudaril je še pomen mednarodnega srečanja obrtnikov 
in podjetnikov na sejmu. Slovenski trg je za naše podje-
tnike postal premajhen, zato iščejo poslovne priložnosti 
izven meja. Po besedah Meha se ne spogledujejo zgolj 
proti severni Evropi, ampak tudi proti državam južne 
Evrope, kjer imajo prav tako veliko možnosti za sodelo-
vanje. »Odprti pa smo tudi za tuje vlagatelje, saj to pomeni 
razvoj podjetij. Izredno pomembno je, da se naša podjetja 
razvijajo in zaposlujejo, saj skozi zaposljivost ljudje vrača-
jo državi, kar je državnega, na tak način pa se lahko zažene 
tudi slovensko gospodarstvo.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste ob-
vezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica po-
škodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. 
Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in 
članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po 
sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete 
delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. 
Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki 
Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne šte-
vilke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega 
bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
S 1. 1. 2015 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2014 (PP za oktober 2014 
je 1.543,66 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 
25 % povprečne bruto plače za oktober 2014 (385,92 €). 
Od 1. 4. 2015 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti 
in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povi-
šan na 32,20 € (Ur. list RS, št. 21/2015). 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za september 2015:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za in-

validnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  32,20 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
 0,53 % od PP oktober 2014 – 1.543,66 € 8,18 €
 6,36 % od 25 % PP oktober 2014 – 385,92 € 24,54 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,72 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 

 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Za uživalce pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo in bi 
morali s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca, je parlament 
izglasoval podaljšanje prehodnega obdobja do konca leta 2015. Uživalci 
pokojnine imate status s.p. in polno pokojnino lahko še do konca leta 2015, 
kako bo urejeno po tem datumu, se še ne ve natančno, predvidena je spre-
memba ZPIZ-2, ki pa je šele v obravnavi na delovni skupini na Ministrstvu 
za delo…Vas bomo obveščali.
V kolikor boste prenehali opravljati dejavnost vas opozarjamo, da morate 
namero prenehanja s.p. sporočiti AJPES najmanj 15 dni pred datumom 
prenehanja. 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v septembru 2015: 
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2015 – lestvice veljajo od 1. 1. 
2015 oz. za izplačila v letu 2015 - NI SPREMEMBE 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2015 so fiksni zneski in se 
med letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je od-
visna od višine skupnega dohodka:
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja se upošteva naslednja lestvica:

če znaša mesečni bruto dohodek  
iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih

nad do
905,53 543,32

905,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,22

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

Posebne olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.436,92 203,08
2 otroka 5.086,16 423,85
3 otroci 9.504,70 792,06

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

Nad Do € + % Nad €
668,44 16%

668,44 1.580,02 106,95 + 27 % 668,44
1.580,02 5.908,93 353,08 + 41 % 1.580,02
5.908,93 2.127,93 + 50 % 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2015 znaša 790,73 € 
(Ur. list RS, št. 6/2015).

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračuna-
ti od zneska, ki v letu 2015 ne more biti manjši od 52% povprečne pla-
če. Za izplačila od 1.1.2015 do 28.2.2015 se je uporabljala povprečna 
plača za leto 2013 (1.523,18 €; 52% znaša 792,05 €)), za izplačila po 
1.3.2015 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52% 
znaša 800,93 €). 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:

Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če 
se javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km 
razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delo-
dajalca oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo); 

Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na 
dan. Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno 
višjega (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za 
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 = zgor-
nji 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 Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici

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

V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 243,78

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 134,66

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 4,00

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 382,44
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DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
** 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 = 831,74 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. 10. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predlo-
žiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev elektron-
skega poslovanja FURS eDavki.

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

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi 
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za 
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah 
svetuje, da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic 
zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino 
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 
210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino 
članarine. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek ne-
plačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna 
številka. Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete 
svojo zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za 
posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umet-
nostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate 
brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine do-
datne informacije pokličite svojo OOZ. 
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54 % PP** 3,5 PP***

831,74 5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,78 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 60,62 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

Skupaj drugi prisp. 3,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ 330,15 2.059,31

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

** 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 = 831,74 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. 10. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - SEPTEMBER 2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.540,25 EUR*

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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SPOŠTOVANI ČLANI OBRTNO PODJETNIŠKE ZBORNICE, 
 
KO NAS BOSTE IZBRALI, BOSTE SPOZNALI, DA SMO LAHKO VAŠA CENOVNO 
NAJUGODNEJŠA BANČNA INSTITUCIJA NA SLOVENSKEM BANČNEM TRGU. 
 
Kot članu zbornice vam nudimo:  

 brezplačno vodenje transakcijskega računa 24 mesecev, nato pa za obrtnike in samostojne 
podjetnike 2,00 EUR/mesec, za podjetja pa 4,00 EUR/mesec,  

 elektronsko banko DH-Net 1,10 EUR/mesec, brez stroškov nadomestila za prvo leto, 
 brezplačna poslovna kartica Maestro za lažje in varno poslovanje, 
 kreditna kartica MasterCard brez letnega nadomestila za prvo leto, nato le 22,50 EUR letno, 
 odobritev negativnega limita na transakcijskem računu: 

o brez stroškov odobritve, 
o znesek limita: v višini povprečnih mesečnih prilivov na TRR, 
o letna obrestna mera: 7,50%, 

 izvajanje plačilnega prometa z najnižjimi zneski provizij, virman plačan prek spletne banke le 
0,30 EUR, brezplačna nakazila na transakcijske račune odprte pri Delavski hranilnici, 

 možnost najetja POS terminalov, 
 brezplačni polog (le v primeru edinega TRR v DH, drugače 0,20 % od zneska) in dvig gotovine 

na bančnem okencu, brezplačni prilivi na račun, 
 zelo ugodne kredite: 

- do 5 let, z obrestno mero 6-mesečni euribor + 3,00 %, 
- do 10 let, z obrestno mero 6-mesečni euribor + 3,30 %, 
- do 15 let, z obrestno mero 6-mesečni euribor + 3,50 %, 
- do 20 let, z obrestno mero 6-mesečni euribor + 3,80 %, 
- strošek odobritve kredita 1% od glavnice, maksimalno 800,00 EUR, 
- strošek vodenja kredita 5,00 EUR/mesec. 

 garancijsko poslovanje,  
 zavarovanje kreditov, garancij in limitov: hipoteka, solidarno poroštvo, depozit, odstop 

terjatev, 
 odkup terjatev, 
 ugoden računovodski servis, 
 depozitno vezavo prostih sredstev na TRR z donosno obrestno mero po dogovoru, 
 donosno pokojninsko varčevanje z obrestno mero 4,00 % za vas in vaše zaposlene, 
 in še mnoge druge ugodnosti, katere vam bomo z veseljem predstavili in ponudili v naši  

podružnici v Postojni, Titov trg 3,  vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure, tel. 05/620 35 45. 
 

Vabimo vas, da postanete delničar Delavske hranilnice d.d. Ljubljana in si s tem zagotovite 5,00 % dividendni donos. 
 
ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI POSTOJNA. 

 
Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si                                              E. pošta: postojna@delavska-hranilnica.si                                                                                                                                                                                                     

Oglasno sporočilo


