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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: Gospodarski svet Občine Logatec, samostojno strokovno 

in apolitično svetovalno telo župana, se je oktobra sestal  
na prvi seji. Foto D. Šraml 

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



november 2015

Svetovalni center OZS
Svetovalni center pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je moderen in 
strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podjetjem poleg 
osnovnega svetovanja po posameznih področjih zagotavlja tudi celovite sve-
tovalne produkte in tako hitro in strokovno odgovarjamo na želje in potrebe 
podjetij. 
Osnovno svetovanje ob vstopanju v podjetništvo in krajše specialistično sve-
tovanje z različnih področij zagotavlja brezplačno v okviru članstva. V okviru 
Svetovalnega centra pa je možno dobiti tudi svetovalne produkte, ki so zaradi 
obsega dela in poglobljenosti plačljivi, a za člane OZS kar 50% cenejši.
Svetuje s področij:
• registracije podjetij in splošnega podjetniškega svetovanja (točka VEM – 

Vse na enem mestu), 
• gospodarskega in civilnega prava, 
• delovnega prava, 
• davkov, 
• plač, računovodstva in knjigovodstva, 
• varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu, 
• tehnične zakonodaje, standardov in sistemov vodenja, 
• financiranja in pridobivanja ugodnih finančnih virov preko domačih  

in EU javnih razpisov, 
• Internacionalizacije in vstopa na tuje trge.

Opomini SAZAS
Oktobra je SAZAS ponovno pošiljal opomine na neplačana nadomestila 
SAZAS-u. Razlogi, da ste opomin prejeli so zelo različni, zato vam predlaga-
mo, da si opomin natančno preberete.
SAZAS je opomine poslal tudi tistim, ki nadomestila plačujejo po veljavni 
tarifi iz leta 1998, višja tarifa iz leta 2006 je neveljavna. Tako je leta 2011  
odločilo Vrhovno sodišče RS. 
Preverite tudi, če ste z julijem 2013, ko se je DDV dvignil z 8,5 % na 9,5 % 
to upoštevali in plačevali za 1 % višje nadomestilo. Če tega niste storili, pre-
dlagamo, da to razliko nakažete pri naslednjem nakazilu. V nakazilu naj bo 
jasno zapisano kaj plačujete, npr. plačilo razlike v povišanem DDV za mesec 
julij 2013 do mesec 2015.
Navedli smo samo dva najbolj pogosta razloga, vendar pa je razlogov več in 
se od primera do primera razlikujejo, zato vam svetujemo, da se v primeru 
nejasnosti oglasite na svoji zbornici, kjer vam bodo pomagali. S seboj imejte 
opomin.

Kaj lahko pričakujemo?
Bo dosežen obrtnikom in podjetnikom prijazen dogovor glede statusa upo-
kojenih s.p. in regresnih zahtevkov, pa tudi pravil javnega naročanja? Zbor-
nica si zanj prizadeva, kolikor je mogoče. Bodo prizadevanja uspešna? Zakaj 
je treba vedno znova dokazovati to, kar je podjetnikom jasno in sprejemljivo, 
birokratom pa ne gre v račun, da podjetniki ne morejo nenehno samo pol-
niti vseh vrst javnih blagajn in biti obenem podrejeni v pridobivanju poslov. 
Upajmo, da bodo dosežene spremembe podjetnikom vsaj pretežno v prid.
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Reka dveh bregov
Bodi potok, reka ali veletok, vse omeju-
jejo bregovi. Natančneje, dva bregova. 
In vode vedno tečejo navzdol, da bi se 
zlile v neskončna morja, se dvignile v 
nebo in z dežjem znova polnile svoje 
izvire. Perpetuum mobile življenja.
Ljudje živimo na bregovih. In gledamo 
čez, na drugi breg, misleč, da je tam 
marsikaj lepše in boljše, kot na našem. 
Včasih celo postavimo mostove, da laž-
je pridemo čez in od blizu pogledamo 
in spoznamo, kako je tam v resnici. In 
resnica največkrat ne potrdi naših pred-
stav in pričakovanj. Prej nas strezni in 
potrdi, da je na našem bregu kar dobro. 
Vode pa včasih pridrejo brez napovedi 
in neprijazno ustvarjajo bregove, kjer 
jih poprej ni bilo. Vsaj dvakrat v za-
dnjem času so se obrtniki spet znašli na 
nasprotnem bregu od državnih krojil-
cev pravice: ob nadaljevanju opravlja-
nja dejavnosti po upokojitvi in ob od-
govornosti za nesreče pri delu in s tem 
povezanimi regresnimi zahtevki. Nič ne 
zaleže, če dokazujejo, da je prejemanje 
pokojnine pravica, ki so jo pridobili s 
plačevanjem prispevkov zanjo skozi 
vsa leta opravljanja dejavnosti. Še manj 
zaleže, če se upirajo regresnim zah-
tevkom v primerih, ko na preprečitev 
poškodbe pri delu niso mogli vplivati 
in je krivda zanjo nesporno na strani 
povzročitelja. Bo sploh v bližnjem času 
moč zgraditi most čez ta hudournik dr-
žavno birokratske (ne)logike?
Kako težko ga bo zgraditi šele čez mi-
grantsko povodenj, ki spodjeda samo 
bit evropske civilizacije! Graditelji bodo 
morali temelje zastaviti tam, kjer se je 
povodenj spočela: na Orientu, in še po-
prej v Afriki, od koder so v Evropo sto-
letja tekli samo potoki in reke dobička 
iz koloniziranih dežel. Če ne bomo znali 
pomagati doseči miru v daljnih deželah, 
ga tudi doma ne bomo imeli. Če bomo 
samo od daleč gledali, bodo valovi po-
kopali tudi našo opreznost. Z razumom 
in dobrosrčnostjo lahko prebrodimo 
vse ujme in ustvarimo boljši svet. Pove-
zovati moramo bregove. Vsak tam, kjer 
zmore. Tako bo za vse najbolje.

Urednik
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Srečanje šoferjev v Logatcu
Logatec je bil zaradi svoje izrazite tranzitne lege nekoč 
znan po furmanih. Zadnji pravi furmani, ki so prevažali 
blago in ljudi s konjsko vprego so skozi Logatec vozili še 
do konca druge svetovne vojne. Danes pa se nas novo-
dobni težki tovorni promet na srečo izogne –povprečno 
več kot 6.500 tovornih vozil dnevno obide Logatec po 
primorski avtocesti. 
OOZ Logatec pa bo poskrbela, da bo Logatec spet sre-
dišče šoferjev, ker bo gostil regijsko strokovno sreča-
nje prevoznikov oziroma podjetnikov ter zaposlenih, 
ki se ukvarjajo s tovornim in potniškim prometom, zato 
vabljeni v sredo, 18. novembra 2015, ob 17. uri na  
OOZ Logatec.
Sodelovali bodo strokovnjaki s področja prometa in spre-
mljevalnih storitev, ki bodo predstavili dejavnosti s podro-
čja prometa, novosti zakona o zaposlovanju in delu tujcev 
– v luči prevoznikov in kot zadnje še predavanje o odgo-
vornosti pravnih oseb za prekrške v cestnem prometu, kar 
je med šoferji vedno pereča tema. Zvečer pa bo priložnost 
za klepet in druženje v prostorih zbornice.
Obvezne predhodne prijave pri sekretarju! Za člane OOZ 
Logatec je kotizacija brezplačna.

Socialna zavarovanja in e-VEM
Od 1. januarja 2016 bodo 
morali vsi poslovni subjekti, 
ki so vpisani v PRS, obvezna 
socialna zavarovanja ure-
jati prek sistema e-VEM. 
Slednji je državni portal za podjetja in podjetnike (http://
evem.gov.si/evem/), ki omogoča lažje, enostavnejše, hi-
trejše in tudi cenejše poslovanje z javno upravo.
Zato bomo na OOZ Logatec predstavili najpomemb-
nejše novosti in znanja v zvezi z oddajo elektronskih 
M obrazcev preko sistema e-VEM, ki so potrebna za 
uspešno elektronsko urejanje obveznih socialnih zava-
rovanj (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno 
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko var-
stvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).
Seminar bo praktično naravnan, v obliki delavnice, in 
bo trajal štiri šolske ure. Ta je namenjen računovodjem, 
računovodskim servisom, knjigovodjem, kadrovnikom, 
poslovnim sekretarjem, samostojnim podjetnikom posa-
meznikom, zaposlenim v javni upravi in vsem tistim, ki 
urejajo socialna zavarovanja zaposlenih.
Seminar bo na OOZ Logatec v četrtek, 26. novembra 
2015, ob 8. uri. Kotizacija za člane OOZ Logatec le 19,90 
evrov (nečlani pa 49,90 evrov). Prijave in dodatne info: 
ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si, 051 658 538. Udeleženci ustanovne seje Gospodarskega sveta Občine Logatec, okt. 2015
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Gospodarski svet porojen
Gospodarski svet občine Logatec je oktobra začel z de-
lom. Pobudo zanj je pred časom dal upravni odbor OOZ 
Logatec pod vodstvom predsednika Bogdana Oblaka, 
župan Berto Menard pa je njegovo ustanovitev podprl.
Glavni namen gospodarskega sveta je, da imajo gospodar-
stveniki možnost aktivno sodelovati in opozarjati javno 
upravo (lokalno skupnost) ne le o gospodarskih zadevah, 
ampak tudi o aktivnosti na drugih področjih v občini, v 
korist občank in občanov. Njegovo poslanstvo je izbolj-
šanje gospodarskega okolja. Cilj je čim večja gospodarska 
rast in dodana vrednost v kraju, ki lahko posredno veliko 
pripomore kraju in tudi regiji.
Gospodarski strateški svet bo samostojno strokovno in 
apolitično svetovalno telo župana, ki ga sestavljajo pred-
stavniki podjetništva, obrti, gospodarstva, turizma, go-
stinstva, kmetijstva, gozdarstva in lokalne samouprave. 
Administrativno in organizacijsko bo nad njim bdela 
OOZ Logatec, člani se bodo sestajali enkrat mesečno. 
V 12-članskem svetu je sedem članov OOZ Logatec kot 
predstavnikov podjetništva in obrti, vsi člani pa so:
• Sebastjan Čar, Astech d.o.o.; Uroš Jarc, Panplast 

d.o.o.; Dominik Petrovčič, Trgocev d.o.o. (vsi predstav-
niki obeh industrijskih con),

• Berto Menard, Občina Logatec; Mateja Čuk, Občina 
Logatec; mag. Neja Rupnik, M Sora d.d. 

 (vsi predstavniki občine po funkciji in N. Rupnik hkrati tudi 
predstavnica gospodarstva),

• dr. Boštjan Aver, Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 
(predstavnik javnega podjetja)

• Bogdan Oblak, Oblak commerce d.o.o. (delovni pred-
sednik sveta); Silvester Pivk, Pivk electric d.o.o. 

 (oba predstavnika OOZ Logatec po funkciji),
• Izidor Zelenc, Gostilna Turk in Bogomir Jurca, Teh-

nojur d.o.o. (oba predstavnika s področja turizma oziroma 
gostinstva, hkrati predstavnika OOZ Logatec po funkciji),

• Silvo Cigale, samostojna kmetijska in gozdarska dejavnost.
Člani OOZ Logatec lahko pobude za boljše gospodarsko 
okolje v občini neposredno sporočajo sekretarju OOZ 
Logatec.
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Pripravlja Dejan Šraml
Seminar davčne blagajne
Na OOZ Logatec bomo skupaj z OZS izvedli regijski 
strokovni seminar o davčnih blagajnah. Izvedeli boste 
vse o uspešnem izvajanju postopkov davčnega potrjeva-
nja računov. 
Seminar bo v četrtek, 12. 11. 2015, ob 16.00 na OOZ 
Logatec. Iz vsebine davčnega potrjevanja računov:
• Nov zakon in podzakonski akti o davčnem potrjevanju 

računov. 
• Kdo je zavezanec iz za koga ni obvezno.
• Kaj je potrebno urediti pred začetkom.
• Katere listine bodo predmet potrjevanja.
• Obvezni notranji akti in obvestila pred začetkom. 
Udeležba za člane OZS bo brezplačna. Obvezne pred-
hodne prijave: dejan.sraml@ozs.si, 051 658 538. Gene-
ralni pokrovitelj dogodka je vodilni ponudnik poslovnih 
storitev SAOP.
Ponudniki storitev in razvijalci opreme bodo predstavili tudi 
celovite tehnične rešitve za davčne blagajne in ugodne 
ponudbe za člane: Birokrat IT d.o.o., Birotehnika Oblak 
Tomaž s.p., Neticom d.o.o., Prolog d.o.o., Si.mobil d.d. 
in Telekomunikacije Marjan Markelj s.p.

Prenos dejavnosti, mednarodne 
pošiljke
OOZ Vrhnika organizira aktualni seminar o davčno 
nevtralnem prenosu podjetja (aktualno za upokojene 
obrtnike) in predstavitev uvozno-izvoznih postopkov 
odprave pošiljk v tretje države prek Pošte Slovenija. In-
formacije o obojem preberite na vrhniških straneh KG. 
Vabljeni na Vrhniko!

Miklavž, Božiček, dedek Mraz
OOZ Logatec bo tudi letos poskrbela za obisk Miklav-
ža, Božička in dedka Mraza pri otrocih podjetnikov, 
obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev. Otroke bo naj-
prej razveselila hudomušna lutkovna predstava o nastanku 
zime – O starki zimi in njenih pomočnikih, v izvedbi Gle-
dališča Bičikleta. Nato bo obdarovanje.
Prireditev bo v Narodnem domu v Logatcu, v četr-
tek, 10. decembra 2015, ob 17.30. Zaradi organizacije in 
priprave daril so potrebne vnaprejšnje prijave. Ob prijavi 
navedete: ime in priimek – tudi otroka, točen naslov, sta-
rost otroka. Darila so lepa in primerna starosti otroka, po 
skupinah: 0–2, 2–4, 4–6, 6–8, 8+ let.
Kotizacija: 20 evrov na otroka. Plačilo izključno na TRR 
OOZ Logatec št. IBAN SI56 0202 5001 4966 622 (NLB 
d.d.). Namen: Obdarovanje otrok. Koda namena: OTHR. 
Naslov: OOZ Logatec, Tržaška c. 11, Logatec. Kotizacija 
zajema strošek darila in del stroškov organizacije, razliko 
pa pokrije OOZ Logatec.
Prijave sprejemamo do 16. 11. 2015. Dodatne informacije: 
01 750 90 80 oz. 051 651 538 ali dejan.sraml@ozs.si.

Polhanje povezalo člane
Tudi letos je OOZ Logatec pripravila etnološki in dru-
žabni dogodek – polhanje. Sončno oktobrsko popoldne 
je 40 ljudi ogrelo pri koči LD Logatec v Lomu. Polhanje je 
tradicionalni dogodek logaške zbornice, ki poveže člane, 
upokojene člane in druge deležnike v obrti in podjetništvu 
iz občine, pa tudi od drugod.
Vodja lova, član zbornice, mizar Andrej Grom, je nasta-
vil pasti – skrinjice, vendar ulova ta večer ni bilo. Drobni 
kožuharji so raje prisluhnili obrtniškem pomenkovanju in 
vedri volji, kot da bi nespametno vtikali glave v pasti. Za 
okusne dobrote je poskrbel gostinec in podpredsednik lo-
gaške zbornice Izidor Zelenc iz Gostilne Turk. Ob ko-
zarčku se je dan prevesil v noč. Dogodka sta se udeležila 
tudi direktor OZS Danijel Lamperger in vodja logaške 
poslovalnice NLB Sandi Koprivec.
Polharji so bili do-
godka veseli in bi 
se ga udeležili tudi 
prihodnje leto, so 
si zatrjevali med 
seboj, ko bo tudi 
z ulovom mogoče 
več sreče.

Prednovoletno srečanje 
Letošnje prednovoletno srečanje članov bo na Goriškem 
v soboto, 12. decembra, v Restavraciji Primula, nek-
danji spodnji postaji gondolske žičnice na Sveto goro.
Srečanje bo bogatila izbrana in okusna domače hrana iz 
družinske restavracije v slovesnem arhitekturnem ambi-
entu. Obdajal nas bo čudovit razgled: na smaragdno reko 
Sočo, jez hidroelektrarne Solkan, mogočni lok Solkanske-
ga mostu ter veličastno romarsko svetišče na Sveti gori.
Plesna glasba bo v domeni mlade, petčlanske glasbene 
skupine Trd Wreh iz Vipavske doline. Poskrbljeno pa bo 
še za kakšno presenečenje. 
Člani prejmete vabilo še po navadni pošti. Čas pa si le že 
rezervirajte.

Jubilantje v letu 2015
Zbornica že nekaj let podeljuje priznanja posameznikom 
in podjetjem, ki poslujejo deset, dvajset… let. Iz različnih 
razlogov podatki v registrih niso popolnoma zanesljivi. 
Zato vse prosimo, da sezname, objavljene na strani 13! 
pregledajo in do 16. novembra zbornici sporočijo, če na-
vedbe morda niso točne ali niso popolne – če je med člani 
še kdo, ki bi moral biti naveden, pa ni.
Hvala za pravočasni odziv.
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VABILO NA SREČANJE
Vse članice in člane zbornice, pri njih zaposlene  
delavce, upokojene obrtnike ter njihove zakonce  

vabimo, da se udeležijo prednovoletnega srečanja,  
ki bo 

v petek, 4. decembra 2015, ob 19. uri  
v Kulturnem domu Postojna.

Članom, ki so v letošnjem letu dopolnili 20, 25, 30, 35 
ali 40 let dela v obrti in članom, ki so se letos  
upokojili, bomo na prireditvi podelili jubilejna  

priznanja. Nastopila pa bosta Obrtniški mešani pevski 
zbor »Notranjska« in Amatersko gledališče DPD 

Svoboda iz Loške doline s komedijo Zbeži od žene. 
Zatem bo družabnost s pogostitvijo.

Udeležba je brezplačna.  
Prijave sprejemamo na zbornici do vključno  

ponedeljka, 30. novembra 2015.

Regijsko srečanje lesarjev 
OOZ Sežana, OOZ Ajdovšči-
na, OOZ Ilirska Bistrica, OOZ 
Postojna v sodelovanju s Sek-
cijo lesarjev pri OZS vabijo na: 
regijsko srečanje lesarjev, ki bo v torek, 10. novembra 
2015 ob 17. uri na OOZ Sežana, Kraška ulica 6, Sežana. 
Gostja: IRIS KSENJA BRKOVIĆ, sekretarka Sekcije le-
snih strok pri OZS
Vsebina srečanja: 
• aktualna problematika lesne dejavnosti v Sloveniji
• predstavitev spletnega Priročnika za opravljanje lesar-

ske dejavnosti (zajete vse zakonske obveznosti za opra-
vljanje lesne dejavnosti)

• sprememba Uredbe o emisiji snovi iz malih in srednjih 
kurilnih naprav – kurjenje lesnih ostankov 

• stališče do predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi 
v lasti RS 

• ustanovitev Direktorata za lesarstvo
• certificiranje konstrukcijskega lesa
• inšpekcijski nadzori
• predstavitev aktivnosti znotraj Sekcije lesnih strok na 

OZS 
Zaradi lažje organizacije vas prosimo za informativne 
prijave na OOZ Postojna, tel.: 05 726 17 20 ali e- naslov: 
irena.dolgan@ozs.si.
Vljudno vabljeni vsi, ki delujete v lesni dejavnosti (mizarji, 
žagarji, tesarji…). Članstvo v zbornici NI pogoj za ude-
ležbo na srečanju! Udeležba je brezplačna. 

Jubilanti OOZ Postojna 2015
Članom, ki ste ali boste v letošnjem letu dopolnili 20, 25, 
30, 35 ali 40 let dela v obrti in onim, ki ste se v letošnjem 
letu upokojili in prekinili z dejavnostjo, bomo na predno-
voletnem srečanju podelili jubilejna priznanja. 
Vse člane, ki se upokojijo, prosimo, da nas o tem obvestijo, 
da jih lahko uvrstimo na seznam upokojenih obrtnikov pri 
OOZ Postojna. Obenem vas prosimo, da spodnji seznam 
pregledate in nam najpozneje do 16. 11. 2015 sporočite, 
če ste v letošnjem letu jubilant in se na seznamu ne najdete 
ali v primeru napake. Pokličite nas na tel. 05/ 726 17 20 ali 
nam pišite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si. 

Jubilanti - 20 let 
1. Kapelj Ljubo s.p. – Gostilna KA-RA
2. Kopko Pivka d.o.o. – izvajanje nizkih gradenj
3. Možina Sašo s.p. – elektroinštalacije
4. Srebovt Franc s.p. – avtoprevozništvo
5. Žnidaršič Franc s.p. – gradbena mehanizacija

Jubilanti - 25 let 
1. Dujc Marjan s.p. – elektroinstalaterstvo
2. Frank Janko s.p. – avtoprevozništvo
3. Huskič Josip s.p. – montiranje centralnega ogrevanja
4. Kukavica Hamza s.p. – Pizzerija Minutka
5. Morelj Ivan s.p. – avtoelektrikar
6. Cubus grafika d.o.o. – grafični studio
7. Požar Izidor s.p. – mizarstvo
8. Štavar Milan s.p. – slikopleskarstvo
Jubilanti - 30 let 
1. Ostanek Drago s.p. – popravilo kmetijske mehanizacije
2. Vodopivec Jožef  s.p. – strojno ključavničarstvo

Jubilanti - 35 let
1. Natlačen transport d.o.o. – logistične storitve
2. Stegel Saša s.p. – frizerski salon

Upokojeni obrtniki 
1. Česnik Marjan s.p. – parketarstvo
2. Japelj Stanislav s.p. – brizganje plastičnih mas
3. Katern Zdenko s.p. – avtoprevozništvo
4. Soban Vilibald s.p. – proizvodnja betonskih izdelkov
5. Žele Milan s.p. – tapetništvo

Regijsko srečanje gradbincev
OOZ Ajdovščina, OOZ Idrija, OOZ Ilirska Bistrica, 
OOZ Nova Gorica, OOZ Postojna, OOZ Tolmin, OOZ 
Sežana v sodelovanju s Sekcijo gradbincev pri OZS orga-
nizirajo in vabijo na regijsko srečanje gradbincev, ki bo v 
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Gostinci
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ Postojna vabi, 
da se jim pridružite 9. in 10. novembra na dvodnevnem 
izletu v Mačkovce, kjer si boste ogledali vinsko klet Ma-
rof  in mesno industrijo Panvita.
Odhod kombija:
• ob 7.00 izpred Vulkanizerstva Hrvatič v Pivki
• ob 7.20 izpred Spara v Postojni. 
Stroške prevoza krije OOZ Postojna. Za vse ostale in-
formacije in prijavo pokličite na mobitel: (041) 589 403 
(Ljubo Kapelj). Prijave sprejema do petka, 6. novem-
bra 2015.

Frizerke
Sekcija frizerjev pri OOZ Postojna vabi vse frizerke in 
fizerje na seminar modnega striženja, barvanja in teh-
nike izdelave pramenov. Na seminarju, ki bo trajal cca.  
2 uri bodo predstavljene tri tehnike striženja, tehnika iz-
delave premenov in razlaga barve.
Seminar bo v soboto, 5. decembra 2015, ob 16. uri v 
sejni dvorani Hotela Kras v Postojni.
Kotizacija:
• za člane OOZ Postojna in njihove zaposlene je semi-

nar brezplačen (stroške krije zbornica)
• za člane drugih OOZ 22,50 evrov
• za zunanje udeležence 45,00 evrov
Kotizacijo nakažite ob prijavi na TRR odprt pri Banki  
Koper: SI56 1010 0002 9110 568, BIC: BAKOSI2X,  
namen: Seminar za frizerje, referenca: 00 05122015. 
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 30. novem-
bra 2015, Mira Pozderec na mobitel: 041 448 348 
ali na OOZ Postojna tel.: 05 726 17 20, e-naslov:  
irena.dolgan@ozs.si.
Na str. 10 ne spreglejte prispevka Strokovno srečanje 
frizerjev, ki ga 28. novembra 2015 organizira OZS, na 
Brdu pri Kranju.

Socialna zavarovanja prek e-VEM
Strokovni seminar s praktičnimi napotki za urejanje ob-
veznih socialnih zavarovanj prek e–VEM portala bo v 
četrtek, 26. novembra 2015, ob 8.00 na OOZ Loga-
tec, Tržaška c. 11, Logatec. 
Predstavili bodo najpomembnejše novosti v zvezi z odda-
jo elektronskih M obrazcev preko sistema e-VEM. Semi-
nar bo trajal štiri šolske ure, predviden zaključek ob 11.15. 
Kotizacija za člane OOZ Postojna je 19,90 evrov. Ko-
tizacijo nakažite na TRR odprt pri Banki Koper: SI56 
1010 0002 9110 568, BIC: BAKOSI2X, namen: Semi-
nar M obrazci, referenca: 00 26112015. 
Prijave sprejemamo do petka, 20. novembra 2015  
na OOZ Postojna tel.: 05 726 17 20, e-naslov: irena.
dolgan@ozs.si.
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torek, 17. novembra 2015 ob 17. uri na OOZ Sežana, 
Kraška ulica 6, Sežana. 
Gostje: 
• Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbincev
• Ljubo Trajkovski, inšpektorat RS za delo, vodja Ob-

močne enote Koper - Postojna - Nova Gorica 
Vsebina srečanja: 
• Nelojalna konkurenca, delo na črno in nadzor na terenu
• Aktualna zakonodaja: Zakon o javnem naročanju, na-

povedane spremembe Zakona o graditvi objektov
• Aktualno iz Sekcije:
 - Obveščanje o odprtih javnih razpisih
 - Znak odličnosti v gradbeništvu
 - Skupno strokovno srečanje sekcij konec januarja 2016
Zaradi lažje organizacije vas prosimo za informativne 
prijave na OOZ Postojna, tel.: 05 726 17 20 ali e- naslov: 
irena.dolgan@ozs.si. 
Vljudno vabljeni vsi, ki delujete v gradbeni dejavnosti. 
Članstvo v zbornici NI pogoj za udeležbo na srečanju! 
Udeležba je brezplačna. 

Regijsko srečanje prevoznikov
OOZ Logatec v sodelovanju z OZS organizira regijsko 
srečanje prevoznikov, ki bo 18. novembra 2015, ob 17.00 
na OOZ Logatec.
Udeležba na srečanju je za člane OOZ Postojna 
brezplačna. 
Obvezna je predhodna prijava na OOZ Postojna tel.:  
05 726 17 20 ali e- naslov: irena.dolgan@ozs.si.
Prijave sprejemamo do 13. novembra 2015. Program 
strokovnega srečanja si lahko preberete na str. 4.

Uporabni seminarji drugod
Na OOZ Logatec in Vrhnika bodo novembra še drugi 
zanimivi seminarji in predstavitve.

Davčne blagajne - v četrtek, 12. novembra, ob 16.00 na 
OOZ Logatec, Tržaška c. 11 v Logatcu.
Seminar je za člane OZS brezplačen.

Prenos dejavnosti - v sredo, 25. novembra 2015 ob 
16.00 na OOZ Vrhnika, Tržaška c. 8a. Kotizacija za 
člane OOZ Postojna znaša 10 evrov. Prijave do petka,  
20. novembra na OOZ Postojna.

Poštne pošiljke v tretje države - v sredo, 11. novembra 
2015, ob 17.00 na OOZ Vrhnika. Seminar je za člane 
OZS brezplačen. Prijave na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si 
 ali na tel.: 05 726 17 20.

Več o seminarjih in predstavitvah preberite na straneh 5, 8 in 9.
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Prenos dejavnosti 
Konec leta se izteče prehodno obdobje, ko ste že upoko-
jeni obrtniki še lahko ohranjali status s.p. S 1.1.2016 bo to 
urejeno drugače. Zato morate razmišljati o preoblikova-
nju, prenosu dejavnosti na naslednike ali celo prenehanju 
opravljanja dejavnosti. 
Da bi pri tem imeli čim manj težav in da bi se na to lah-
ko primerno pripravili, bo v sredo, 25. novembra ob 16. 
uri, v prostorih OOZ Vrhnika seminar o prenosu dejav-
nosti na naslednike, preoblikovanju v d.o.o.
Predstavljene bodo različne praktične možnosti preobli-
kovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno od-
govornostjo, seznanjeni boste z možnostjo boljše zaščite 
samostojnih podjetnikov pred tveganji zaradi poslovne-
ga jamstva s celotnim premoženjem. Predstavljene vam 
bomo prednosti in slabosti posameznih načinov preobli-
kovanja in dobri primeri preoblikovanih podjetij, ki imajo 
pozitivne izkušnje s preoblikovanjem. 
Program:
- Prednosti in slabosti prenosa podjetja na s.p. ali d.o.o.
- Kdaj se odločiti za preoblikovanje s.p. v d.o.o.
- Univerzalno pravno nasledstvo
- Pogoji za preoblikovanje
- Postopen ali delni prenos dejavnosti s.p. na d.o.o.
- Pogoji za davčno nevtralen način preoblikovanja
- Primeri dobrih praks
- Vprašanja in odgovori 
Seminar je namenjen vsem samostojnim podjetnikom, 
ki ste upokojeni in iščete način nadaljevanja dejavnosti, 
vsem, ki se počutite zaradi jamstva s celotnim osebnim 
premoženjem nelagodno in bi radi zaradi tega nekaj spre-
menili, vsem, ki razmišljate o vstopu družinskih članov v 
dejavnosti…, vsem ostalim, ki vas ta tematika zanima.
Predaval bo Iztok Mohorič, Svetovalec – specialist za 
davčne zadeve pri OZS. 
Kotizacija za člane znaša 10 €, za nečlane pa 40 € in jo 
nakažite na TRR pri NLB: SI56 0202 7001 2321 819. Na-
men nakazila je: Seminar – preoblikovanje, sklic: 00 dav.
št.2511
Prijave so možne do petka, 25. novembra, oz. do zapol-
nitve prostih mest v dvorani na tel. 01 755 77 40 ali po 
e-pošti: adela.cankar@ozs.si

Skupne strani
Ne spreglejte zanimivih člankov o obveznem poročanju o 
štipendijah, o spodbudah za zaposlovanje mladih, o doga-
janjih na sekcijah gostincev, frizerjev, lesarjev, o pogajanjih 
na Ekonomsko socialnem svetu v zvezi statusa upokojen-
ca in samostojnega podjetnika in še čem. 

Prednovoletno srečanje, jubilanti
Letošnje prednovoletno srečanje aktivnih in upokojenih 
članov naše zbornice bo v soboto, 28. novembra 2015, 
v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. Zač-
nemo ob 18. uri s podelitvijo listin in plaket ob delov-
nih jubilejih oz. članstvu v naši zbornici. Nadaljujemo z 
gledališko komedijo Raya Cooneya ZBEŽI OD ŽENE 
v izvedbi amaterskega gledališča DPD Svoboda Loška 
Dolina, ki nas je nasmejalo že pred dvema letoma. Večer 
bomo ob prigrizku in kozarcu pijače zaključili z druže-
njem v Mali dvorani kulturnega hrama. 
Za prireditev boste dobili še posebna vabila, v katerih bo 
navedeno od kdaj naprej lahko na OOZ Vrhnika dvignete 
vstopnice za prireditev. Veljal bo sedežni red. 
Sobotni večer pa si že danes rezervirajte za ta dogodek. 
Vljudno vabljeni. 

Jubilanti in prejemniki listin in plaket na letošnjem 
srečanju:
Listino in bronasto plaketo za 10 let prejmejo: 
Avtomobilske storitve Kenda d.o.o., Dvig d.o.o., Anton 
Istenič s.p., Janez Leben s.p., Danilo Mištrafović s.p., De-
jan Stamenković s.p., Drago Vidačković s.p., ZRS Ćehić, 
gradbeništvo, storitve, trgovina, d.o.o., Franc Železnik s.p.
Listino in srebrno plaketo za 20 let prejmejo: 
Avto Merlak d.o.o. (Primož Merlak), Janez Dermastja 
s.p., Andraž Drašler s.p., GO-DO, gostinstvo in trgovina 
d.o.o., Zdravko Keršmanc s.p., Marko Kogovšek s.p., Joži-
ca Rauter s.p., Žgajnar corporation elektronika in trgovina 
d.o.o.
Listino in zlato plaketo za 30 let prejmeta: 
Janez Jurca s.p. in Janez Kržič s.p.
Listino in platinasto plaketo za 40 let prejme: 
Alojzij Bradeško s.p.
Jubilanti ste že dobili posebno obvestilo o svojem jubileju. 
Če ste jubilant tudi vi, pa niste vpisani na seznam, 
nam to sporočite do 15. novembra, da pregledamo ar-
hivske evidence in obrtni register ter uskladimo podatke 
in vas uvrstimo na seznam prejemnikov listine in plakete 
za jubilej.

Plačilni nalog za članarino – v 
reviji Obrtnik podjetnik
Ne pozabite, da plačilnega naloga za članarino OZS ne 
pošilja več v posebni kuverti, ampak dobite plačilni nalog 
zapakiran v reviji Obrtnik podjetnik. V kolikor vam kakšen 
račun manjka in ga potrebujete za vaše računovodstvo, po-
kličite, da vam pošljemo kopijo. Preglejte tudi plačila, morda 
članarine za mesec, ko vam manjka račun niste poravnali. 
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Seminar: Davčne blagajne 
Seminar o obvezni uvedbi davčnih blagajn z 2. 1. 2016, 
bosta OZS in FURS organizirala na OOZ Logatec v če-
trtek, 12. novembra 2015 ob 16. uri. Seminar je brez-
plačen, podroben program poglejte na strani 4. 

Srečanje prevoznikov 
Strokovno regijsko srečanje članov, ki se ukvarjajo s pre-
vozom potnikov in blaga, bo v sodelovanju z OZS na 
OOZ Logatec v sredo, 18. novembra ob 17. uri. Na 
srečanju bodo strokovnjaki s področja prometa in spre-
mljevalnih storitev predstavili novosti in aktualne vsebi-
ne z dela sekcije, novosti pri zaposlovanju, samozapo-
slovanju, delu tujcev, predstavili odgovornosti pravnih 
oseb za prekrške v cestnem prometu, odgovorili tudi na 
vaša vprašanja. 
Sodelovali bodo Andrej Klobasa, Natalija Repanšek, 
Zdenka Bedekovič, Primož Mrvar, Bogdan Oblak, An-
ton Merlak. 
Kotizacija za člane OOZ Vrhnika znaša 19,90 €, pri 
čemer bo Sekcija za promet pri OOZ Vrhnika pokrila 
udeležbo v višini 10 €/člana s plačano članarino. Pre-
ostanek kotizacije v višini 9,90 € nakažite na TRR pri 
NLB: SI56 0202 7001 2321 819. Namen nakazila je: Se-
minar – prevozniki, sklic: 00 dav.št.1811
Obvezna je prijava, najkasneje do petka, 13. 11. Pokliči-
te 01 755 77 40 ali pišite: adela.cankar@ozs.si

Urejanje socialnih zavarovanj 
Vabljeni na seminar s praktičnimi napotki za urejanje 
socialnih zavarovanj (M-OBRAZCI) prek e-VEM por-
tala, ki bo v četrtek, 26. novembra z začetkom ob  
8. uri na OOZ Logatec. Seminar bo trajal 4 šolske ure.
Vsebina: predstavitev M obrazcev, izpolnjevanje obrazcev, 
posebnosti posameznih prijav, sprememb in odjav, obve-
zno urejanje socialnih zavarovanj na elektronski način po 
1.1.2016 za poslovne subjekte, priloge k obrazcem…
Kotizacija za udeleženca znaša 29,90 €, od tega OOZ 
Vrhnika članom s plačano članarino pokrije 10 €, razliko 
v višini 19,90 € nakažite na TRR pri NLB: SI56 0202 
7001 2321 819. Namen nakazila je: Seminar – M obraz-
ci, sklic: 00 dav.št.2611
Prijave sprejemamo do petka, 20. novembra 2015 na 
01 755 77 40 ali adela.cankar@ozs.si

Varstvo pri delu – znova 2016
Za člane in zaposlene delavce bomo usposabljanje in 
izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva ponovno 
organizirali v januarju 2016, saj je predavatelj, ki na naši 
zbornici izjava usposabljanje, začasno zadržan. V koli-
kor bi nujno potrebovali tečaj in izpit, nas pokličite, da 
vam poiščemo primerno rešitev. Hvala za razumevanje.

Poštne pošiljke v tretje države 
V sredo, 11. novembra bo na OOZ Vrhnika ob 17. uri 
predstavitev uvozno-izvoznih postopkov ter pošiljanja 
blagovnih pošiljk v tujino preko Pošte Slovenije.
Vsi, ki pošiljate pisemske, paketne ali paletne pošiljke v 
tujino, se srečujete z določenimi postopki in stroški. Pošta 
Slovenije je ena od 140 pravnih oseb v Sloveniji, ki je nosi-
lec dovoljenja AEO (postopki prispetja in odprave v in iz 
tretjih držav so zaupanja vredni), ki ga je izdala FURS oz. 
Carinska uprava RS. 
Predstavnik Pošte Slovenije bo predstavil njihove postop-
ke pošiljanja pošiljk, njihove prednosti in cenovne ugo-
dnosti, zato ste vljudno vabljeni v veliko predavalnico 
OOZ Vrhnika. 
Predstavitev je za udeležence brezplačna, prijave na e-na-
slov: adela.cankar@ozs.si ali na tel.: 01 755 77 40 do pone-
deljka, 9. novembra. 

Računalniško izobraževanje 
Podjetje Agora d.o.o., ki je pred leti že izvajalo računalni-
ške tečaje na naši zbornici, bo v ponedeljek, 16. novem-
bra ob 16. uri, izvedlo praktično brezplačno predstavitev 
za računalniške delavnice naslednjih vsebin: osnove dela z 
računalnikom (Windows, Wor, Excel), triki v Wordu, Auto 
Cad – ravninski načrti, delo v »Oblaku«, na kratko o davč-
nih blagajnah). Po kratki predstavitvi bo možen vpis na 
razpisane delavnice. 
Za brezplačno delavnico se lahko prijavite do srede,  
11. novembra, na OOZ Vrhnika: 755 77 40 ali na mail: 
adela.cankar@ozs.si

Dedek mraz – ste že prijavili 
otroke na prireditev?
Tudi letos bomo v decembru poskrbeli za prireditev – obdari-
tev otrok, če se boste delodajalci odločili in svoje otroke, vnu-
ke 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 lutkovni 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 najkasneje do 11. novembra. Prosimo, 
da se roka držite, saj le tako lahko zagotovimo obdaritev z 
igračami, ker smo vezani na nadaljnje naročilo. 
Pokličite ali nam prijavo sporočite po e-pošti.
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Spletni priročnik za lesarje
Lesarska dejavnost je z vidika številnih zakonodajnih zah-
tev in predpisov ena izmed bolj obremenjenih in zahtev-
nih panog, kar zahteva dobro poznavanje in upoštevanje 
predpisov iz področja Varnosti in zdravja pri delu, Var-
stva okolja, Varstva pred požarom, Certificiranje … Žal je 
prevelika množica predpisov, ki se nenehno spreminjajo, 
s katerimi se vam obrtnikom in podjetnikom nalagajo ve-
dno nove obveznosti. Ne malokdaj so predpisi nejasni, 
zaradi česar imate obrtniki in podjetniki številne težave pri 
njihovem razumevanju in uporabi. 
In prav to je bilo glavno vodilo pri pripravi spletne-
ga priročnika, da nejasne in nerazumljive predpise 
približamo vam, pripravimo povzetke obveznosti ter 
praktične primere obrazcev, načrtov…, ki bi vam bi-
stveno olajšalo delo. Prav tako smo številne zakonodajne 
zahteve iz različnih področij zbrali na enem mestu, sama 
oblika (spletna) pa omogoča hitro iskanje. 
Spletni priročnik je za člane dostopen na spletni stra-
ni OZS, Sekcija lesnih strok ali na povezavi prirocnik.
lesarji.si, za vstop potrebujete geslo, ki je enak geslu s 
katerim dostopate na spletne strani OZS (nazadnje ste ga 
prejeli v začetku septembra na računu za članarino OZS 
za mesec avgusti, spodaj pod žigom). 

Vir: OZS

Strokovno srečanje gostincev 
Tradicionalno Strokov-
no srečanje gostincev 
bo v torek 17. novem-
bra 2015 v Avditoriju 
Portorož. Pripravili 
bomo zanimive teme 
za osrednji dan in tudi 
poseben program za 16. 11. 2015 zvečer. Ker je to osre-
dnji dogodek Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS 
člane sekcije pozivamo, da si rezervirate termin in se ude-
ležite srečanja. Več na http://goo.gl/7wTvKu. 
V okviru strokovnega programa bodo uvodoma predsta-
vljene »Obveznosti delodajalcev na področju ocene tve-
ganja«. Na posvetu bodo udeleženci prejeli osnutke dveh 
obveznih internih aktov: akt za obvladovanje psihosoci-
alnih tveganj, akt o urejanju prepovedi dela pod vplivom 
alkohola in prepovedanih drog, ki jih preverjajo delovni 
inšpektorji pri tistih delodajalcih, ki imajo zaposlene. Ude-
leženci pa bodo prejeli tudi »pregled in popis obveznosti s 
področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«. 
V nadaljevanju bomo udeležence seznanili z »aktivnostmi 
OZS in sekcije« na področju označevanja alergenov v go-
stinskih obratih in plačevanju kolektivnim organizacijam 
(SAZAS, ZAMP, IPF), predlogih sekcije za spremembo 
tobačnega zakona in uvajanju eRačunov po 1.1.2015. 

Sledilo bo zanimivo predavanje o »uporabi socialnih 
omrežij«, ki lahko gostincem pomagajo pridobiti in obdr-
žati goste. Dopoldanski program bomo zaključili s pred-
stavitvijo ugodnosti, ki jih članom nudijo partnerji kartice 
Mozaik podjetnih. V drugem delu posveta bosta osre-
dnji temi »Aktualno na davčnem področju in novosti pri 
nadzoru FURS« ter »Resnica o davčnih blagajnah«, kjer 
bo predstavljeno, na kaj morate biti pozorni pri nadzoru 
FURS ter posledice uvedbe davčnih blagajn na Hrvaškem 
in avstrijska alternativa ter okvirni načrti in predlogi Vla-
de RS na tem področju, v kolikor bodo že pripravljeni. 
Novosti nam bo predstavil tudi generalni pokrovitelj POS 
Elektronček. Za pogostitev udeležencev bodo tokrat po-
skrbeli gostinci kraške in goriške regije, tako z jedmi iz ko-
tlička kot drugimi tradicionalnimi jedmi regije. Popoldan 
bo sledila slovesna podelitev priznanj za kakovost gostin-
ske ponudbe in jubileje v poslovanju. 
Udeleženci bodo že tradicionalno zaključili druženje na 
večerji v Gostilni Tomi.

Vir: OZS

Strokovno srečanje frizerjev 
Sekcija frizerjev pri OZS organizira strokovno srečanje 
frizerjev, ki bo v soboto popoldan, 28. novembra 2015 
v kongresni dvorani Hotela Brdo, Predoslje 39, Brdo 
pri Kranju. 
Osrednja tema srečanja bodo davčne blagajne v praksi z 
Boženo Macarol. Sledilo bo predavanje Ksenije Benedetti. 
Srečanje pa bomo zaključili z enournim Look & Learn 
(glej in se uči) seminarjem oblikovanja dolgih las oziro-
ma svečanih frizur. Spoznali boste ugodnosti partnerjev 
kartice Mozaik podjetnih. Pred strokovnim srečanjem 
si lahko udeleženci ogledate grad Strmol ali protokolarne 
prostore na Brdu, za kar je obvezna prijava, saj je število 
mest omejeno. V primeru slabega vremena in morebitnih 
nepričakovanih tujih državnih obiskov ogled protokolar-
nih prostorov odpade.
Veselimo se srečanja z vami in upamo, da se srečanja ude-
ležite v kar čim večjem številu!
Kotizacija: Za člane OZS je kotizacija 10,00 € (brez 
22% DDV), cena z DDV je 12,20€, za ostale udeležence 
je cena 50,00 € (brez 22% DDV). 
Prijava: Število mest je zaradi organizacije dogodka po-
trebno najaviti, zato je prijava na srečanje in na posamezne 
oglede obvezna. Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije 
izpolnite spletno prijavnico s klikom na »prijava na dogo-
dek«. Prijavite se lahko tudi tako, da izpolnite prijav-
nico in jo pošljite na email: vlasta.markoja@ozs.si ali po 
faxu 01 50 54 373 ali po pošti na naslov OZS, Celovška 71, 
Ljubljana.
Več o strokovnem srečanju najdete na spletni strani OZS, 
kjer je tudi okvirni program in spletna prijavnica..
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Rok za prijavo je 18.11.2015 oziroma do zasedbe prostih 
mest.
Plačilo kotizacije: Kotizacijo za udeležbo na posvetu 
plačate ob prijavi na transakcijski račun Obrtno-podje-
tniške zbornice Slovenije (za posvet frizerjev), na transak-
cijski račun št.: SI 56 0201 3025 3606 416, sklic 00 200027, 
NLB d.d., Ljubljana. Potrdilo o plačilu pošljete skupaj 
z izpolnjeno prijavnico na e-naslov vlasta.markoja@
ozs.si ali po faxu 01 50 54 373. 
Dodatne informacije: Za vsa morebitna vprašanja se 
lahko obrnete na sekretarko sekcije pri OZS: gospa Vla-
sta Markoja, telefon 01/ 58 30 571 ali e-naslov: vlasta.
markoja@ozs.si in gospa Edina Zejnić, na tel.: 01 58 30 
586 (edina.zejnic@ozs.si).

Strokovno srečanje fotografov 
Sekcija organizira strokovno srečanje fotografov, ki bo v 
hotelu Bela Krajina, Metlika v soboto, 14. 11. 2015 po-
poldan in v nedeljo, 15. 11. 2015 dopoldan. Osrednja 
tema bodo davčne blagajne v praksi.
Prvi dan bomo srečanje zaključili s triurnim seminarjem 
RAW fotografija in Adobe Photoshop Lihgtroom 6/ 
CC. Drugi dan bo gospa Natalia Ugren vodila uspo-
sabljanje, ki je v celoti prilagojena potrebam sekcije za 
še boljšo komunikacijo s strankami in predvsem še bolj 
usmerjeno komunikacijo ter dodatno prodajo v fotograf-
ski dejavnosti. Govorila bo o komunikaciji s strankami v 
fotografskem ateljeju.
Udeleženci lanskoletnega srečanja jo že poznate, zato po-
novno vabljeni. Poskrbljeno bo tudi za družabni del sre-
čanja, saj bomo prvi dan zaključili z druženjem na skupni 
večerji. Ob koncu srečanja bo potekal še zbor članov zato 
vabimo vse člane, da čimprej posredujejo svojo prijavo 
strokovni službi sekcije. Nočitev z zajtrkom v hotelu 
Bela krajna *** za enoposteljno sobo znaša 48 € po ose-
bi nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi je 76 € torej 38 
€/po osebi. Turistična taksa: 1,27€ po osebi na dan. Vse 
člane vabimo, da prenočišča rezervirajo v Hotelu Bela kra-
jina, Cesta bratstva in enotnosti 32, 8330 Metlika, do 10. 
novembra 2015 preko telefonske številke 07 305 81 23 ali 
preko 040 327 492 ali preko e - pošte hotel.belakrajna@
gtm-metlika.si pri rezervaciji se sklicujte na strokovno sre-
čanje fotografov.
Vabilo z dodatnimi informaciji o programu in kotizaciji 
prejmete člani sekcije naknadno po e-pošti.

Strokovno srečanje kozmetikov
Sekcija kozmetikov pri OZS pripravlja jesensko strokov-
no srečanje članov sekcije, ki bo 7. novembra 2015 v  
M hotelu, Derčeva 4, Ljubljana.

Osrednji del programa je namenjen strokovnim temam s 
področja nutricizma, ortopedije, deformacije stopal, mi-
kropigmentacije, trendov poslovnega ličenja in novosti na 
področju uvedb davčnih blagajn ter marketinga.
V okviru srečanja bodo potekale tudi strokovne delavnice, 
ki so namenjene predstavitvam novim izdelkom in stori-
tvam ter nadgradnji vašega znanja.
Na srečanju se bodo predstavili tudi razstavljavci s pestrim 
izborom izdelkov in storitvami in sicer Ettre-bele d.p.p., 
Kozmetika Afrodita, Kana d.o.o., Kemcel trade, Leonida 
Kmetec Ćeranić s.p., Ticcopi d.o.o. in Kremca.net.
Podroben opis in program strokovnega srečanja ter seznam 
pokroviteljev ter razstavljalcev najdete na http://www.
ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000Ow4ZTEAZ. Pri-
jave na dogodek sprejemaj do 3. novembra 2015.

17. tekmovanje slikopleskarjev 
Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS 
organizira v petek, 27. novembra 2015 17. tekmovanje 
slikopleskarjev Slovenije, v Splošni bolnišnici Murska So-
bota Rakičan.
Vabimo slikopleskarje, da se udeležite tega dogodka, ki 
združuje slikopleskarje iz cele Slovenije. Na tekmovanju 
lahko sodelujete v tekmovalnem delu ali pa v okviru hu-
manitarne akcije. Sodelujoči slikopleskarji boste tako v 
enem dnevu (od 7. do 17. ure) prenovili bolniške sobe, 
hodnike in druge pomožne prostore v III. nadstropju 
Splošne bolnišnice Murska Sobota.
Tekmovalni del:
V sklopu tekmovanja bo vsaka tekmovalna ekipa preple-
skala sobo in vratni podboj. Tekmovalno ekipo sestavljata 
dva člana. Število ekip je omejeno na maksimalno 16 za-
radi prostorskih omejitev. Ob večjem številu prijav bomo 
upoštevali vrstni red prijav.
Humanitarni del:
Ostali slikopleskarji ste vabljeni, da se udeležite humani-
tarne akcije v sklopu katere bomo slikopleskarsko uredili 
pomožne prostore Splošne bolnišnice. V humanitarnem 
delu se lahko prijavijo tudi posamezniki. 
Z udeležbo boste pomagali k boljšim pogojem dela v bol-
nici ter prispevali svoj delež k ureditvi in izgledu objekta, 
hkrati pa se boste srečali s svojimi stanovskimi kolegi, z 
njimi izmenjali svoje izkušnje, prispevali pa tudi k pro-
mociji poklica in slikopleskarske dejavnosti. Vsi sodelujoči 
boste prejeli pisna priznanja in praktične nagrade. Delo 
tekmovalcev bo ocenjevala sodniška ekipa, ki jo imenu-
je Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri 
OZS. Najboljše tri tekmovalne ekipe bodo nagrajene s 
pokali in diplomami, zmagovalna ekipa pa prejme tudi 
prehodni pokal.
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Status in regresni zahtevki
Na nadaljevanju 276. redne seje Ekonomsko-socialnega 
sveta socialni partnerji nismo dosegli dogovora glede sta-
tusa upokojenih s.p. in regresnih zahtevkov, saj na OZS 
menimo, da predlagan ZPIZ-2 nikakor ne prinaša želene 
rešitve.
V OZS vztrajamo pri predlogu, ki ga je sprejel tudi Uprav-
ni odbor OZS, vezano na problematiko ureditve statusu 
upokojenih s.p., in želimo, da ko obrtniki oziroma podje-
tniki in družbeniki v enoosebni družbi, ki so hkrati poslo-
vodne osebe, dopolnijo oba starostna pogoja (40 let de-
lovne dobe in starostno dopolnijo 60 let), lahko opravljajo 
svojo dejavnost (ob tem plačujejo polne prispevke in dav-
ke) in hkrati prejemajo tudi 100- odstotno pokojnino.
Pri regresnih zahtevkih vztrajamo pri stališču, da je po-
trebno pri noveli ZPIZ-2 (enako tudi pri noveli Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) pri 
regresnih zahtevkih izenačiti vse delodajalce.
Regresni zahtevki za vse oblike krivde, razen naklepa, naj 
se krijejo iz naslova posebnega prispevka za poškodbe 
pri delu, ki se mesečno plačuje v višini 0,53 odstotka od 
plače oziroma od zavarovalne osnove. Nadalje ponovno 
poudarjamo, da je Upravni odbor Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije na svoji 40. redni seji odločil, da se bo 
OZS preko poslanskih skupin in političnih strank poslu-
žila pobude glede ustavne presoje, v kolikor pri reševanju 
problematike regresnih zahtevkov ne bo možno doseči 
ustreznega dogovora.
Delovno skupino za ureditev regresnih zahtevkov bo Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti sklicalo še v novembru 2015 in močno upamo, da 
takrat uspemo doseči dogovor.

Vir: OZS

Poročanje o štipendijah
Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o po-
deljenih štipendijah. 
V letu 2015 bodo štipenditorji poročali dvakrat - do 16. 
novembra 2015 bodo morali oddati podatke za šolsko 
oziroma študijsko leto 2014/2015, do 31. decembra 2015 
pa za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016. 
Kdo mora poročati?
Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih 
predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim 
torej:
• delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije,
• samostojni podjetniki,
• javni in zasebni zavodi in fundacije
• občine,
• organi državne uprave, 
 in drugi.

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti 
poročanja in sicer se z globo:
• od 300 do 600 EUR se kaznuje subjekt, ki je pravna ose-

ba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije 
na podlagi drugih predpisov, 

• od 150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba 
subjekta prejšnje alineje.

Kako poročati?
Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne apli-
kacije. Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni ustre-
zen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je 
izdal kateri od pristojnih organov.
Preko aplikacije je nato možno oddati tudi pooblastilo 
drugi pravni osebi za oddajo podatkov (npr. kadrovski 
servis, računovodsko podjetje ali podobno).
Več si lahko preberete na spletni strani Javnega sklada RS 
za razvoj kadrov in štipendije http://www.sklad-kadri.si/
si/stipendije/porocanje/.

Spodbude za zaposlovanje 
mladih 
Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo 
od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno 
oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uve-
ljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in 
starševskega varstva je uvedel začasno spodbudo za za-
poslovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki jo 
je mogoče uveljavljati do izteka leta 2015. 
Na podlagi omenjenega zakona delodajalec, ki je (bo) v 
obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za ne-
določen čas zaposli(l) osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila 
neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavlje-
na v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev 
zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov 
delodajalca za socialno varnost. 
Spodbudo je mogoče uveljavljati še za vse zaposlitve, 
ki bodo sklenjene do vključno 31. 12. 2015, saj se s 
tem dnem izteče veljavnost navedenega zakona. 
Od uveljavitve možnosti koriščenja navedene spodbude za 
zaposlovanje v letu 2013 do izteka meseca julija 2015 (iz-
plačilo plač junij 2015, podatki FURS) je navedeno spod-
budo uveljavljalo 2.880 delodajalcev za 3.775 zaposlitev 
mlajših brezposelnih oseb (od tega 59 % moških in 41 % 
žensk). Starostna struktura kaže, da je 75 % vseh brezpo-
selnih mladih, ki so jih delodajalci zaposlili ob hkratnem 
uveljavljanju te spodbude, starih med 25 in 29 let. 
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Jubilanti OOZ Logatec
10 let dejavnosti
Krvina Boštjan s.p. - KR-BO, inštaliranje klimatskih in 
prezračevalnih naprav, Mihevc Jože s.p. - Kovinarstvo, 
Puc Robert s.p. - Orodjarstvo Puc, Puc Tomaž s.p. - 
Kovinski in elektrotehnični izdelki, Rudolf  Robert s.p. 
- Montaža Rudolf

20 let dejavnosti
Albreht Alojz s.p. – Elektroinstalaterstvo, Božič Mari-
jan s.p. - Zidarstvo in polaganje keramike, Gantar Be-
njamin s.p. - Opleski, Hladnik Janez s.p. - Mizarstvo, 
Kasum Ćeman s.p. – Splošna gradbena dela, KLIMA 
PLUS d.o.o. Logatec, Kosmač Ciril s.p. - »Euroservis«, 
Lazar Mihaela s.p. - Embalazar, Maček Marjan s.p. 
- Storitve z gradbeno mehanizacijo, Mačinković Tomo 
s.p. - Keramičarstvo, Malavašič Matjaž s.p. - Mizarstvo 
Malavašič, Markič Bogdan s.p. - Strešna dela, Milošev 
Goran s.p. - Servis CAD opreme, NUBLES d.o.o., 
Oblak Franci s.p. - Prevoz oseb in storitve, Petrovčič 

Janez s.p. - Žagarstvo, Rupnik Slavko s.p. - Miniranje, 
TEHNOJUR d.o.o., Rovte, Treven Bojan s.p. - Treven 
transport, Urbas Bojan s.p. - Elektromehanika in servi-
siranje bele tehnike

25 let dejavnosti
Gluvčević Dušan s.p. – Avtoprevozništvo, Marolt Janez 
s.p. - Avtokleparstvo, avtovleka, vulkanizerstvo, Menard 
Gabrijel s.p. - Avtoservis »Avtogeps«, Mlinar Janez s.p. 
– Avtoprevozništvo, PIVK ELECTRIC d.o.o., PRO-
LOG d.o.o., RI d.o.o., Šubic Gregor s.p. - Polnjenje 
kemičnih in kozmetičnih izdelkov ter montaža drobnih 
kovinskih predmetov, TERMOTOM d.o.o., Trček Si-
mon s.p. – Mizarstvo, VIANOVA SLOVENIJA d.o.o.

30 let dejavnosti
Bogataj Henrik s.p. – Prevozi Bogataj, Volk Bojan s.p. 
- Avtomehanika in izdelovanje kovinskih predmetov

35 let dejavnosti
Šen Jožef  s.p. - Avtoprevozništvo
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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 
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 zapo-
slujete 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 sestavl-
jena 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 povi-
šan na 32,20 € (Ur. list RS, št. 21/2015). 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za oktober 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 mo-
rali s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca - izvzem iz zavaro-
vanja naj ne bi več veljal, je parlament izglasoval podaljšanje prehodnega ob-
dobja do konca leta 2015. Upokojeni s statusom s.p., ki ste uveljavili izvzem 
iz zavarovanja, imate polno pokojnino ob plačilu pavšalnih prispevkov lahko 
še do konca leta 2015, s 1.1.2016 se predvideva sprememba, če bo sprejeta 
sprememba ZPIZ-2 v državnem zboru. O vsem 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 oktobru 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 oz. v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novem-
bra, v primeru nelikvidnosti delodajalca. 

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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Prispevki, dajatve

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 16. 11. 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. Plačilni nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik 
po pošti. 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. 

Krpanov glas

15

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 16. 11. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev elektronskega poslovanja FU

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - OKTOBER 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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Javni razpisi

JR za ugodna posojila podjetniškim 
projektom v letu 2015
Osnovni podatki: datum objave 25.9.2015, datum za-
ključka 26.11.2015, skupna višina razpisanih sredstev 
5.126.000 EUR.
Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in 
sicer kot: 
• SKLOP 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki vse-

bujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodelje-
vanje pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil dr-
žavnih 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: regional-
ni 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. 

Predmet razpisa:
• Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil pod-

jetniškim projektom na območju Republike Slovenije. 
• Namen razpisa je spodbujanje podjetniških investicij, 

povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, raz-
širitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diver-
zifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in 
storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala 
ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v ob-
stoječi poslovni enoti. 

• Cilj razpisa je spodbujanje: 
  - podjetniške aktivnosti, 
  - konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnolo- 

  škega razvoja podjetij, 
  - skladnega regionalnega razvoja. 
Več si preberite na naši spletni strani: http://www.tibi-
denar.eu/javni-razpis-za-ugodna-posojila-podjetniskim-
-projektom-v-letu-2015/#more-2606

JR posojil za projekte obdelave in 
predelave lesa
V prejšnjem KG smo na strani 7 opozorili na obja-
vljeni razpis za sofinanciranje projektov obdelave in 
predelave lesa. Ponavljamo nekaj poudarkov.
Osnovni podatki: datum objave 11. 9. 2015, datum za-
ključka 12.10. in 12. 11. 2015, skupna višina razpisanih 
sredstev je 3.000.000 EUR.
Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so lahko 
velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadalje-

vanju: vlagatelji), in sicer; 
• gospodarske družbe in samostojni podjetniki posame-

zniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v 
nadaljevanju: ZGD-1), 

• zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Ur.l.RS, 
št. 97/09 - UPB2, v nadaljevanju: ZZad). 

Več si preberite na spletni strani: http://www.tibide-
nar.eu/drugi-javni-razpis-za-ugodna-posojila-projektom-
-na-podrocju-obdelave-in-predelave-lesa/

Javni poziv za dodeljevanje nepovra-
tnih finančnih spodbud za ukrepe v 
večjo energijsko učinkovitost (URE-
-SUB_2015_)
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spod-
bude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam 
javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim 
podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagota-
vljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geo-
grafskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Bre-
zovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri 
Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica 
in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:
• ukrep 1: Vgradnja nove toplotne postaje ob prvi pri-

ključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
• ukrep 2: Vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom ob 

prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.
Rok za oddajo: do porabe sredstev, oziroma najkasneje 
do 1. 12. 2015.
Več informacij najdete na naši spletni povezavi. 

Javni poziv za kreditiranje okoljskih 
naložb 53po15
Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okolj-
ske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v:
A - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B - zmanjšanje onesnaževanja zraka
C - gospodarjenje z odpadki
D - varstvo voda in učinkovita raba vode
E - odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo
F - začetne naložbe v okoljske tehnologije
Upravičenci: gospodarske družbe in druge pravne osebe
Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje 
do 30.4.2016
Več o razpisu si preberite na: http://www.tibidenar.eu/
javni-poziv-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-53po15/


