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Stiki

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

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

predsednik Bogdan Oblak

sekretar Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretar: Dejan Šraml

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

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20
tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

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

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

Krpanov glas

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

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Dejan Šraml (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Dobitniki priznanj in plaket OOZ Vrhnika
za delovni jubilej.
Foto: FOTOSTUDIO TIM

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

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

december 2015

Krpanov glas
Davčne blagajne

Obveščamo vas, da bo obvestilo o uporabi davčnih blagajn, katerega bodo
morali imeti na vidnem mestu vsi uporabniki davčnih blagajn, po odpravljenih vseh nejasnostih v zvezi z barvo, obliko, vsebino, natisnjeno oziroma priloženo reviji Obrtnik podjetnik in ga bodo prejeli vsi člani OZS.

Oskrbnik doma na Šolti

OZS išče optimalno rešitev za upravljanje in vzdrževanje počitniškega
doma OZS na otoku Šolta.
Ena od možnosti je tudi, da bi kateri od naših upokojenih obrtnikov poletje preživel v apartmaju našega počitniškega doma, hkrati pa skrbel za
letovalce ter red in čistočo.
Če ste za to zainteresirani ali poznate upokojenega člana, ki bi omenjeno
delo prevzel, to sporočite na OZS.

Poslovne priložnosti

Vabimo vas na mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo na
področju energetsko učinkovitih gradenj, solarne tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, pridobivanja
toplote in biomase.
Srečanje bo v četrtek, 14. januarja 2016, na sejmišču v Gradcu (Messecongress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz, Austria), kjer bo v tem času
na ogled tudi mednarodni gradbeni sejem Häuslbauermesse Graz.
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko spletne povezave https://www.b2match.eu/energydaysgraz2016. Udeležba na srečanju
je za podjetja brezplačna, prav tako pa vsi udeleženci ob prihodu na
sejmišče prejmejo tudi brezplačno vstopnico za ogled sejma.
Rok za prijavo je 12. januar 2016!

Bralcem voščimo vesel božič,
čestitamo ob dnevu državnosti in enotnosti
ter želimo srečno novo leto 2016
OOZ Logatec, Postojna in Vrhnika

december 2015

Aktualno
December

Mesec, pomembnejši od drugih. Mesec, ki
zaokroža leto. Mesec, ki nas je pred četrt
stoletja združil v odločnem »ne« življenju v
dotedanji skupni državi. Mesec, v katerem
bomo letos, 25 let po osamosvojitvenem plebiscitu, odločali, ali otroci potrebujejo mamo
in očeta ali zgolj »dajalce genskih danosti«.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti obžaluje odločitev treh
delodajalskih združenj s konca novembra,
da zaradi zakonske spremembe definicije
minimalne plače odstopijo od socialnega
sporazuma. »In če je že padel socialni sporazum, mislim, da je padel za dober razlog,
za spremembo definicije minimalne plače,
ki je bila krivična do zaposlenih z najnižjimi
dohodki,« je ocenila. Bi se taista združenja
enako odzvala, če bi jim država na katerem
od drugih področij olajšala davčno breme?
Finančni minister ni bil preveč razočaran
nad negativnimi odzivi na predlog davčnih sprememb. Dejal je, da je v koalicijski
pogodbi zapisano, da se bodo davčna bremena zgolj prerazporedila. Če ne zdaj, pač
kasneje. Delodajalci, pa drugi podjetniki
tudi, terjajo zmanjšanje davčnih in drugih
bremen, če naj gospodarstvo kaj lažje zadiha. Državi predlagajo njim sprejemljive
rešitve, ki bi z novim zagonom gospodarstva posledično povečale javne prihodke.
Jim bo državni aparat morda le prisluhnil,
ali bodo ostali vsak na svojem bregu reke,
ki spodjeda podjetniške bregove, da naplavlja v državno blagajno? Tako kot pri
noveliranju predpisov o javnih naročilih:
Državni svet je izvajanje sprememb moral zadržati z vetom. Pa bo v ponovnem
glasovanju DZ kaj drugače, kot je bilo ob
prvem? Bodo morda enkrat argumenti nasprotne strani le pretehtali?
20. decembra se bomo zvrstili na referendumskih glasovalnih mestih. Tam bodi
gneča, da bo lahko čim več državljanov
izrazilo svoje mnenje in prepričanje o
spremenjenem družinskem zakoniku. Mesec pa se bo sklenil praznično: z božičem,
dnevom državnosti in enotnosti, s silvestrom. Vsem bralcem voščim vesel božič,
dvignjeno glavo ob obletnici odločitve o
samostojnosti ter zdravo in poslovno zadovoljno novo leto 2016.
Urednik
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Krpanov glas
Z vsemi močmi

OOZ Logatec bo prihodnje leto praznovala štiridesetletnico svojega
delovanja. Letos pa svoje obrtniško delovanje zaokroža eden od soustanoviteljev društva samostojnih obrtnikov Logatec, Franc Rudolf,
ki se mu je nateklo polnih 41 let obrtniškega staža. Z njim se je o
nekdanjih in sedanjem času pogovarjal urednik.
G. Franc Rudolf, kje ste
se izučili, kako začeli
svoj delovni vek?
Za kovinarja sem se izučil pri nekdanjem podjetju SKIP. Zaposlil sem se
v ESO Idrija. Kot mnogi
mladi takrat sem si želel
zgraditi svoj dom. Idrijčani
so tedaj sicer nudili zajetne
kredite, a zgolj za gradnjo
individualnih hiš v Idriji.
Franc Rudolf
Foto J. G.
Zato kredita za gradnjo v
Godoviču, kjer sem želel
graditi, ni bilo. Pa sem odšel na delo v Nemčijo. V tistem
času je tako ravnalo mnogo Slovencev.

Obvestila OOZ Logatec
Spomin Vas povezuje tudi z ustanovitvijo obrtne zadruge Prevoz.
Bil sem med pobudniki za uveljavitev logaške enote te
prevozniške zadruge, ki je imela tudi zaposlenega vodja in
administratorja. Takratni čas je terjal takšno povezovanje.
Potrebo in priložnost so čutili tudi drugi. Z ustanovitvijo
splošne obrtne zadruge v Logatcu pa je pomen enote Prevoza začel usihati.
Prav na Vaše vztrajanje je tajnik združenja, ki je bil v
zadrugi zaposlen polovično, lahko ostal v Logatcu in
opravljal delo za zadrugo, ker bi sicer polovico časa
moral delati na sedežu zadruge v Ljubljani.
Bilo je kar nekaj vroče krvi zaradi tega. A kmalu zatem se
je tajnik pri združenju zaposlil s polnim delovnim časom.
Zelo dejavni ste bili tudi v občinski politiki.
Ustanovili smo občinski odbor Slovenske ljudske stranke.
Predsedoval sem mu tri mandate. Stranka je bila najmočnejša v Občinskem svetu. Iz njenih vrst sta izšla tako dolgoletni logaški župan kot poslanec v državnem zboru. V času
treh mandatov poslanca Stanislava Brenčiča se je v Logatcu
ogromno naredilo. Dvajset let sem bil kot član SLS tudi občinski svetnik, tri mandate predsednik krajevne skupnosti.

Vrnili ste se pravzaprav hitro?
V Nemčiji sem živel z družino. Otroci so začenjali hoditi
v šolo. Treba se je bilo odločiti: ostati v tujini in se povsem
vživeti v tisto okolje, se tam naturalizirati, ali pa vrniti
v domovino. Vrnili smo se.

Naj se vrneva k Vaši dejavnosti. Dejali ste, da se niste
videli vse življenje kot prevoznik.
Ko sem si lahko uredil delavnico v svoji hiši, sem sprva
opravljal vsa ključavničarska dela. Sledili so sklopi za prehransko industrijo, pa poljske kuhinje.

Odločili ste se postati obrtnik.
S prihranki več kot triletnega dela v tujini sem tam kupil
rabljen kamion, z ženo pa nama je ostalo tudi za nakup
zemljišča za postavitev hiše.

In zatem?
Obseg proizvodnje je rastel. Postaviti sem moral večjo delavnico za več zaposlenih. Danes proizvajamo vpenjalce
pnevmatskih cilindrov za nemškega, in torzije za švicarskega kupca. Po obsegu je to 98% vse proizvodnje. Naši
izdelki pri omenjenih kupcih niso podvrženi njihovi vhodni kontroli: zanesejo se na našo izhodno kontrolo! Pridobili smo si certifikat ISO 9001. Delamo skorajda izključno
na CNC strojih. Klasični stroji ne morejo zagotoviti stalne
kakovosti, brez nihanj. Reklamacij praktično nimamo.

Torej ste leta 1974 začeli kot samostojni avtoprevoznik.
Kako bi drugače? Za kakršno koli kovinarsko delavnico bi
potreboval prostor in kar nekaj strojne opreme. Ne enega ne drugega takrat ni bilo. Sem pa gradnjo hiše zastavil
tako, da si bom v pritličju nekoč postavil delavnico, saj se
nisem videl kot prevoznik celo življenje.
Kmalu ste se začeli povezovati v obrtniške organizacije.
Med prvimi sem bil v društvu samostojnih obrtnikov Logatec, ustanovljenem sredi leta 1976. Nato v združenju samostojnih obrtnikov, ko je bilo članstvo že obvezno, pa vseh
nadaljnjih oblikah povezovanja obrtnikov in samostojnih
podjetnikov do zdaj, ko je članstvo spet prostovoljno.
Bili ste tudi funkcionar.
Bil sem podpredsednik združenja, predsednik nekaterih
izvršilnih in delovnih teles, večkrat poslanec v skupščini
Sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov, delegat obrti v nekdanji skupščini SRS…
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Četudi ste bili razpeti med delo in funkcije, imate
vendar tudi kak hobi?
Že dolga leta sem lovec. Uplenjeno divjad spoštujem, hranim vse trofeje. Lov je mnogo več kot plenjenje. Skozenj
se človek lahko pobliže pouči o življenju divjadi, lahko pomaga ohranjati naravno ravnovesje. Ob dolgem čakanju v
naravi lahko zbistriš misli, domisliš, kar te obremenjuje.
Pa poslej?
Delavnico predajam hčeri. Posel bo tekel naprej, in tega
sem zares vesel.
G. Rudolf, naj Vam Bog nakloni še mnoge lepe dni.
december 2015

Prednovoletno srečanje, dobri možje

Pripravlja Dejan Šraml

V prejšnjem KG smo vas povabili na prednovoletno srečanje in obdaritev dobrih mož. Vabila ste prejeli tudi po
navadni pošti. Prijave so sicer že zaključene, a se kljub
temu še lahko prijavite, če to storite nemudoma, na telefon sekretarja 051 651 538.
Prednovoletno srečanje bo 12. 12. na Goriškem – Restavracija Primula, od koder je svoje časa vozila gondola
na Sveto goro. Kotizacija je 25 evrov na osebo. Še posebej
vabljeni letošnji jubilantje!
Lutkovna predstava in obdarovanje otrok (vnukov)
članov pa bo 10. 12. ob 17.30 v Narodnem domu
v Logatcu. Kotizacija je 20 evrov na otroka.

Nezavidljiv položaj prevoznikov

Spremembe in dopolnitve statuta
Decembra bodo v javno obravnavo dane spremembe in dopolnitve statuta OOZ Logatec ter predlog novega čistopisa.
Gradivo bomo v javno obravnavo članom poslali po
e-pošti. Vse, ki nimate e-pošte pa prosimo, da spremljate
spletno stran ooz-logatec.si.
december 2015

Koda 95 – ne pozabite

Prevozniki, že pred časom smo vas povabili na redno
usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in/ali blaga v
cestnem prometu po predpisanem programu za leto 2016,
t.i. »koda EU 95«.
Kraj in čas: OOZ Logatec, v soboto, 19. decembra
2015, ob 7. uri zjutraj.
Obvezna je predhodno izpolnjena pisna prijavnica, ki jo
dobite pri sekretarju. Oglasite se na zbornico ali ga pokličite na 051 651 538.
Pohitite s prijavo in tako že v letošnjem letu opravite obveznost za
leto 2016.

Seminar elektro dejavnosti

Foto: D. Š.

Nekorektno opravljanje inšpekcijskih nadzorov, škodljivi bilateralni sporazumi o mednarodnem prevozu, slabosti novega zakona o zaposlovanju tujcev, finančna kriza in z njo povezana plačilna nedisciplina,
nesorazmerne kazni za prekrške v cestnem prometu,
slab sistem cestninjenja, koruptivnost … so le nekateri od najbolj perečih problemov slovenskih voznikov cestnih vozil za prevoz blaga oz potnikov.
Na strokovnem seminarju, ki ga je 18. 11. organizirala
OOZ Logatec, smo združili glavne akterje ter prevoznikom odgovorili na marsikatero odprto vprašanje. V Logatcu deluje okoli 50 cestnih prevoznikov blaga in oseb,
v Sloveniji pa jih je okoli 7.000 in zaposlujejo 15.000 poklicnih voznikov.
Rdeča nit razprave so bile aktualnosti s področja prometa,
aktivnosti zbornice, novosti zakona o zaposlovanju tujcev ter odgovornost pravnih oseb za prekrške v cestnem
prometu.
Andrej Klobasa, prvi mož sekcije za promet na OZS,
je izpostavil težave z nelojalno konkurenco tujcev; če se
bo tako nadaljevalo, bodo po naših cestah kmalu vozili
le še romunski in bolgarski tovornjaki, ki
pa redko spoštujejo
tukajšnja pravila.
Policijski inšpektor
Simon Sušanj s Policijske uprave Kranj je
poudaril pomen odgovornega ravnanja pod- Predsednik sekcije za promet pri OZS,
jetij, da storijo vse, po Andrej Klobasa na srečanju v Logatcu
eni strani zagotovijo seznanjenost voznika z vsemi pravili in
zakonodajo, obenem pa zagotovijo ustrezno evidentiranje
izvedenih opravil. Ta bi kasneje lahko služila kot dokazila,
ki bi pripomogla v prekrškovnih postopkih za ugotavljanju
njihove odgovornosti.
Sodelovali so še Natalija Repanšek in Zdenka Bedekovič iz OZS ter predsednik logaške sekcije za promet
Anton Merlak ter predsednik zbornice Bogdan Oblak.
Sekcija za promet pri OZS se bo še naprej borila za boljši položaj slovenskih prevoznikov in njihovih voznikov.
V letošnjem letu pa se lahko pohvali s kar nekaj dosežki v
prid prevoznikom.

Obrtnike in podjetnike s področja elektro in drugih sorodnih dejavnosti vabimo na strokovni seminar, na katerem
bomo predstavili: aktualnosti, zakonodajne novosti, normative s področja električnih inštalacij.
V drugem delu bo predavanje o zaščiti pred strelo – izvedbi in sanaciji obstoječih objektov, kjer bomo podrobneje
pogledali zunanjo in notranjo strelovodno zaščito, izračunali zaščito pred strelo ter opozorili na ustrezno vzdrževanje in pregled sistemov. Podrobnejši program predavanja
je objavljen na ooz-logatec.si.
Predavanje bo v četrtek, 10. 12. 2015, ob 8.00 na OOZ
Logatec.
Člani, izkoristite priložnost za aktualno strokovno izobraževanje z vašega delovnega področja. Hkrati pa še za
srečanje, izmenjavo izkušenj in povezovanje med obrtnik
in podjetniki v regiji, ki je ključno za uspeh vsakega poslovnega človeka.
Obvezna predhodna prijava, do 7. 12.: 051 651 538, dejan.
sraml@ozs.si (za člane OOZ Logatec kotizacije ni!).

Prva pomoč
Tečaj in izpit iz prve pomoči za delovne organizacije bo
v četrtek, 7. januarja 2016, od 8.00 do 15.00 na OOZ
Logatec.
Cena za člane je 79,00, za nečlane pa 87,50 evrov. Obvezne
predhodne prijave do 4. 1. 2016 na dejan.sraml@ozs.si.
Več na: ooz-logatec.si
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Krpanov glas

Pripravlja Irena Dolgan

Seminar elektro dejavnosti

OOZ Logatec organizira v četrtek, 10. 12. ob 8.00 strokovni seminar za člane, ki se ukvarjajo z elektro dejavnostjo.
Udeležba na seminarju ja za člane OOZ Postojna brezplačna, kotizacijo krije OOZ Postojna.
Več si preberite na strani 5.

Obvestilo

Zaradi izrabe letnega dopusta bo pisarna na OOZ Postojna zaprta od 28. do 31. decembra 2015. Za informacije in nasvete se v tem času lahko obrnete na svetovalce OZS, tel.: 01 58 30 500.

Srečanje s predstavniki FURS

V torek, 17. novembra smo se predstavniki območnih
zbornic notranjsko-primorske regije srečali s predstavniki
Finančne uprave. Namen tega srečanja je bil, da iz prve roke
izvemo, kakšne pristojnosti imajo mobilne enote pri opravljanju nadzora. Predstavniki FURS so poudarili, da so mobilne enote pri izvajanju nadzora dolžne spoštovati zakon
o davčnem postopku, ki jim nalaga določene obveznosti,
med drugim tudi to, da ne smejo prijavitelju dajati povratnih
informacij ali je bil nadzor uspešen, niti ne smejo izdati informacije o prijavitelju. So pa predstavniki Finančne uprave
povedali, da imajo včasih prijavitelji »dela na črno« občutek,
da se FURS na prijavo ni odzval, ker prijavljeni nemoteno
delajo naprej. To so primeri, ko opravijo nadzor in naložijo
kazen, kazen plačajo in delajo naprej in to se lahko večkrat
ponovi. FURS lahko samo opravi nadzor in naloži kazen,
druge možnosti ukrepanja nima. Povedali so še, da FURS v
skladu z zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na
črno nadzira le tujce, državljane tretjih držav. Pristojnosti za
nadzor nad delom tujcev, ki prihajajo iz drugih evropskih
držav pa ima delovna inšpekcija.
Poudarili so, da je zelo pomembno, da pisna prijava, ki jo
prejmejo vsebuje naslednje podatke:
• kje se delo opravlja
• kakšno delo se opravlja
• kdo opravlja to delo
Na našem območju nadzor opravlja Finančna uprava iz
Kopra. Njihov e-naslov, na katerega lahko pošljete prijavo
o delu na črno se glasi: kp.mo.gu@gov.si.

Obvestila OOZ Postojna

Namen je bil, spoznati kulinariko in vinarstvo v teh krajih.
Naprej nas je pot vodila skozi Lendavo, kjer od nedavno na
vzpetini ob turistični cesti Lendavske gorice kraljuje razgledni stolp Vinarium Lendava. Stolp višine 53,5 m je prava
paša za oči, z njega pogled seže v štiri države, ob tem pa
se lahko okrepčamo z lokalnimi dobrotami in vinom. In
čeprav smo ga obiskali v zgodnjem dopoldanskem času na
delovni dan, so postavljeni gostinski šotori in oprema pričali o pestrem dogajanju še posebno v dneh martinovanja.
Poseben dogodek prvega dne je bil obisk vinske kleti Marof
v kraju Mačkovci blizu Murske Sobote. Zgodba posestva
sega nazaj v leto 1905, ko je madžarska družina pričela s
kmetovanjem in pridelavo vin. Danes pri ustvarjanju svojih
vin prepletajo tradicijo starega sveta z uporabo najsodobnejših tehnik in tako pridelujejo vina, prepoznana po lokalnih
sortah grozdja in zdravi naravi. Da je temu res tako, smo
se ob dobrih jedeh in pokušanju njihovih vin res prepričali.
Krajinski park Goričko, nam je s turistično kmetijo Tremel nudil večerjo in počitek. Turizem smo ljudje, je velikokrat napisano, in ob gostoljubju domačinov smo se
prepričali, da je temu res tako.
Jesenske barve narave, ki letošnjo jesen še ni okusila temperatur pod lediščem, so nam pričarale prijetno pot do Gornje
Radgone. Malo naprej pa nas je v vsem sijaju zlatorumenih
in rdečih listov vinske trte pozdravila Hiša penin Frangež.
Čeprav ima hiša s pridelovanjem penin 150-letno tradicijo,
je novo poslopje pričelo rasti leta 2003. Danes pa nas Hiša
penin prijazno pozdravlja in obljublja delček zbranih modrosti peneče vinske radosti. Resnično se kot biseri vijejo
mehurčki v žlahtnih peninah vinarje Frangež, v katerih so
prepoznane vse odlike stare šampanjske metode.
Tako zgoraj omenjena vina Marof, kot tudi penine Frangež, nekateri gostinci v okolici Postojne in Pivke že nekaj
časa ponujajo ob izbranih jedeh.
Piko na i je izletu dodal popoldanski sprehod po čudovitem mestu Maribor, ki se je kopal v poznojesenskem soncu in toplih barvah listov v krošnjah dreves in na ulicah
Maribora. Ob starodavni vinski trti na Lentu smo si udeleženci rekli »na zdravje«, v ta čudoviti delček naše Slovenije
se bomo še vrnili…
Nadja KAPELJ

Sekcija za gostinstvo in turizem, ki deluje v okviru OOZ
Postojna, je v sodelovanju z Društvom za gostinstvo in
turizem Postojna in Pivka v prvi polovici novembra organizirala dvodnevni strokovni izlet s poučnim namenom, v
severovzhodni konec Slovenije.
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Foto: N. K.

Koristno in prijetno

Pod najstarejšo trto v Evropi

december 2015
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Sofinanciranje štipendij

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 5. 11. 2015 objavil nov javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko
/študijsko leto 2015/2016 (kot vsako leto). Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev. Na voljo je 3. milijone EUR. Delodajalcem nameravajo sofinancirati 50 odstotkov štipendije, vendar največ do
30 odstotkov minimalne plače, kar pomeni do 237,22 evra.
Razpis je objavljen na spletni strani: http://www.
sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/
sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/
Nekaj pogojev:
- štipendijo je potrebno štipendistu izplačati najpozneje
do 15. v mesecu za prejšnji mesec. Če jo ne, sklad ne bo
mogel izplačati sofinanciranja.
- pri delodajalcu morajo štipendisti opraviti delovno
prakso, ki mora trajati vsaj 160 ur v vsakem šolskem
oziroma študijskem letu. To lahko opravijo po kosih, a
najpozneje do 31. avgusta oziroma do 30. septembra v
posameznem letu.
- podjetje-štipendist mora imeti plačane vse davke, prispevke in zoper njega ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja, če želi biti upravičen do sofinanciranja.
- podjetje mora štipendiste zaposliti najpozneje v mesecu
dni za vsaj eno leto od konca izobraževanja na stopnji,
za katero je prejemal sofinanciranje. Odlog zaposlitve
ni možen, tudi če želi štipendist šolanje nadaljevati na
višji stopnji. Če se pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, se obveznost trajanja zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
- Štipendira se lahko dijake in študente (ta status imajo v
letošnjem šolskem letu), ki niso v delovnem razmerju
oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem
organu in niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali
direktor zasebnega zavoda ne v Republiki Sloveniji ne
v tujini; ta dijak/študent v šolskem letu 2015/2016 ne
ponavlja letnika, nima podaljšanega študentskega statusa
oziroma ni vpisan v dodatno študijsko leto po preteku
izobraževalnega programa (t.i. absolvent).
Povzeto po OZS

eVročanje dokumentov FURS

Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo bo
Finančna uprava RS od 2. 1. 2016 dalje dokumente vročala elektronsko. Fizične osebe bodo imele glede tega
možnost izbire. FURS poziva podjetja in podjetnike, da
za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta
preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov.
december 2015

Štipendije in vročanje FURS
Od 2. 1. 2016 dalje bo Finančna uprava RS začela pravnim
osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo izhodne dokumente postopno pošiljati preko portala eDavki To velja
tudi za tiste fizične osebe, ki so prostovoljno vključene v
sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti
posamezniki vložili pristopnico za elektronsko prejemanje
dokumentov. Podjetja in podjetnike še posebej pozivamo,
da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta
preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Če
so elektronski naslov doslej že sporočili za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ponovno ni treba sporočati.
Finančna uprava RS bo z 2. januarjem 2016 postopno začela svoje izhodne dokumente elektronsko vročati preko
portala eDavki. To velja za vse pravne osebe in fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem
eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov. Pravna podlaga je določena v 85.a členu Zakona o davčnem postopku. Dokumente, za katere
Finančna uprava še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v
papirni obliki. V mesecu decembru bomo javnosti predstavili natančen seznam dokumentov, ki se bodo že takoj
po novem letu vročali zgolj elektronsko.
eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v
portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja
vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve). Vsi dokumenti, ki se vročajo elektronsko, se
bodo na portal eDavki vročali z osebno vročitvijo.
Zavezancem svetujemo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki, čim prej
uredijo podatke o prejemnikih elektronske pošte. To je
posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca
dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, saj zavezanec v
teh primerih ne more sam prevzeti dokumenta.
Zavezanci lahko za vročanje dokumentov v eDavkih določijo pooblaščenca. Preko obrazca na eDavkih se lahko
določi splošnega pooblaščenca (za vse dokumente, ki
bodo zavezancu posredovani s strani Finančne uprave
RS), pooblaščenca za posamezne skupine in podskupine
davkov oziroma postopkov ter tudi za posamezno konkretno zadevo. Finančna uprava sicer že razpolaga s podatki o pooblaščencih, vendar ugotavljamo, da so neažurni, zato morajo zavezanci ustreznost pooblastil preveriti.
Pooblastila lahko preverijo v eDavkih, v meniju profila
zavezanca v izbiri »Pooblastila« >> »Vročanje«, kjer je na
voljo pregled vlog kot pooblastitelj in kot pooblaščenec.
Podrobnejše informacije v zvezi s tem so objavljene na
spletni strani: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/
Odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS
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Obvestila OOZ Vrhnika

Na redni seji upravnega odbora, ki je bila v začetku novembra, je predsednik zbornice člane seznanil z vsebino
regijskega srečanja, ki je bilo v Idriji. Na srečanju je Dušan
Bavec predstavil problematiko upokojenih obrtnikov, povezano z nadaljevanjem opravljanja dejavnosti po ZPIZ1, ZPIZ-2, ter predlagane spremembe. V nadaljevanju
sestanka je UO obravnaval vlogo za povračilo stroškov
izobraževanja in jo sklenil ugodno rešiti, ter dve vlogi, povezani s članskim dolgom. Upravni odbor zagovarja stališče, da ni odpisa brez utemeljenega razloga – bolniška
odsotnost. Omogoči se lahko le obročno odplačilo tistega
dolga, ki še ni v postopku izterjave oz. izvršbe. Posameznik, ki je v težki situaciji, lahko zaprosi zbornico za pomoč, o kateri se odloča individualno.
UO je obravnaval ponudbe za gostinske storitve na letnem
srečanju, sekretarka pa je prisotne seznanila z obravnavanjem vlog za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna – subvencije. Vloge je oddalo 15 gospodarskih
subjektov in sicer: 9 za zaposlovanje, 1 za obrestno mero,
6 za usposabljanje zaposlenih in1 za nastop na sejmu (nekateri za več namenov). Odobrenih je bilo 15.277 € subvencij iz občinskih sredstev in 1.834 € iz sredstev OOZ
Vrhnika. Vlog je bilo v letošnjem letu več kot pretekla leta.

Foto: E. Mihelič

Redna seja UO

Gregor Mesec prejema priznanje za 70-letno delovanje gostilne Mesec iz
rok Mateja Matjaža

priznanja za jubileje v poslovanju in kakovost gostinske
ponudbe. Med nagrajenci, ki so se udeležili prireditve, je
bil tudi Gregor Mesec iz Zaplane. Gostišče Mesec v letošnjem letu namreč praznuje 70-letnico svojega delovanja.
Nagrajencu iskreno čestitamo.

Prednovoletno srečanje
in priznanja jubilantom 2015

Gostinci v Portorožu

Avtor fotografij FOTOSTUDIO TIM Vrhnika.

Na vsakoletnem srečanju v Portorožu se je med strokovnimi temami, ki so povezane z gostinsko stroko, našla tudi
ta čas najbolj vroča: davčne blagajne. Ker je šlo za srečanje
gostincev, so udeleženci pričakovali rešitve za večino še
nerešenih vprašanj, vendar jih niso dobili. Predstavitev je
bila splošna, veliko vprašanj je ostalo brez odgovorov in
ustreznih obrazložitev.
Do uvedbe je sicer res še dober mesec dni, vendar je december za gostinske delavce pester in po navadi delaven,
zato ne bo ostalo veliko časa za usposabljanje in implementacijo programov in opreme.
Do poznega popoldneva se je zvrstilo precej strokovnih
tem. V večernih urah pa so bila gostincem podeljena še

Gostinci, prejemniki priznanj v Portorožu
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Foto: E. Mihelič

Alojz Bradeško s platinasto listino in plaketo za 40 let dela v obrti.
Ob njem predsednik Simon Hlebec.

december 2015

Pripravlja Adela Cankar

Dedek Mraz

bo vabila na njegov obisk poslal v začetku decembra.
Prireditev bo v soboto, 12. decembra v veliki dvorani Doma obrtnikov, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika –
2. nadstropje.
Galerijo fotografij bomo objavili v naslednji številki glasila.

Varstvo pri delu – znova v 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, do nadaljnjega zadržan. V kolikor bi
nujno potrebovali tečaj in izpit, nas pokličite, da vam poiščemo primerno rešitev. Hvala za razumevanje.

Skupne strani

Ne spreglejte zanimivih člankov o subvenciji štipendije,
novih predpisih (javno naročanje, izvensodna poravnava sporov), sekcijskem delovanju, sejmih in še čem.

Seminar elektro dejavnosti

Janez Jurca prejema iz rok predsednika Simona Hlebca zlato listino in
plaketo za 30 let dela v obrti

OOZ Logatec organizira v četrtek, 10. decembra ob
8.00 strokovni seminar za člane, ki se ukvarjajo z elektro
dejavnostjo.
Udeležba na seminarju ja za člane OOZ Vrhnika brezplačna, kotizacijo krije OOZ Vrhnika.
Več si preberite na strani 5.

NAJEM DVORANE – Dom obrtnikov

Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem
veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v
2. nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi
stoli, veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za
razpored učilnice), ima brezžično internetno povezavo,
stojalo s platnom za projekcijo in tablo (piši-briši).
Pokličite in se pozanimajte.

Dobrote je letos pripravilo Gostinstvo Dolinar (Cankarjev hram, Gostilna
Godec, Pizzerija Flamingo)

december 2015

Prizor s predstave ZBEŽI OD ŽENE, v izvedbi Delavskega prosvetnega društva Svoboda Loška dolina
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AVTOSERVISERJI
Strokovni seminar
Sekcija avtoserviserjev pri OZS v sodelovanju s svetovalci
OZS in s partnerji organizira strokovni seminar za avtoserviserje, ki si želijo izvedeti, kako bo v praksi potekalo
delo z davčnimi blagajnami, kako je z obračunom odbitne
franšize in na kaj vse obračun vpliva, zaradi vse bolj pogostih težav v poslovanju pa smo strnili nekaj primerov
slabih praks pri avtoserviserjih tako z zavarovalnicami kot
s strankami in trgovci ter jih oblikovali v predloge, ki bodo
avtoserviserjem pripomogle k boljšim pogojem.
Seminar bo v četrtek, 10.12. ob 15.00 uri na OZS, Celovška 69, v veliki sejni sobi.
Vabimo avtoserviserje, da se strokovnega seminarja udeležite in izkoristite priložnost, da se naučite nekaj na napakah drugih ali da izboljšate svojo prakso.
Program:
1. Avtoserviser in finance (predavatelj: Iztok Mohorič)
I. Odbitna franšiza – kaj in kako je pravilno?
II. Davčne blagajne – kako bo uvedba vplivala na
delo avtoserviserjev?
III. Predstavitev ponudbe in praktičnega primera
2. Aktualno (predavatelj: Odvetniška pisarna Krapenc):
I. Kaj mora avtoserviser/avtokaroserist storiti za
zaščito samega sebe?
II. Garancija in jamčevanje za napake
III. Razmerje: serviser / zavarovalnica / stranka
Navodila za sprejem vozila v popravilo, Pooblastilo
stranke, Potrdilo zavarovalnice, AO zavarovanja, Kasko
zavarovanja
IV. Vprašanja članov
3. Predstavitve:
I. Kartica Mozaik podjetnih
II. spletne aplikacije oz. programi: (Svetkom d.o.o., g. Uroš
Čarman)
1. AUTODATA
2. AUDATEX
Prijave sprejemamo do torka, 8. 12. 2015 s pomočjo
spletne prijavnice ali na mail: igor.pipan@ozs.si!
Skrajni rok za morebitno odjavo je torek, 8. 12. 2015. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo več upoštevati. Veljajo le pisne odjave!
Vir: OZS

LESARJI

Glede na izražen velik interes svojih članov organizirata
Sekcija lesnih strok in Odbor žagarjev pri OZS od 10. do
12. decembra 2015 tridnevno strokovno ekskurzijo
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Sekcije
Ogled lesno predelovalnih obratov v Srbiji
Spored potovanja:
1. dan, četrtek 10.12.2015:
Celje – LJUBLJANA – Novo mesto – BEOGRAD
Ob 5.00 uri odhod iz Ljubljane (parkirišče Atlantis
BTC) in ob 6:00 uri iz Novega mesta (Qlandia). Sledi
vožnja mimo Zagreba in naprej skozi Slavonijo do Beograda. Na poti krajši postanek/ki za oddih in jutranjo
kavo. Predviden prihod v predmestje Beograda med 13.00
in 14.00. Sledi ogled lesno predelovalnega obrata Grakom
SN d.o.o. v Zemunu. Ogled bo trajal približno 2 uri. Ob
16.00 predviden prihod v hotel Moskva ****. Prosto do
19.00. Priložnost za samostojni sprehod ali počitek v hotelu. Zbirno mesto v recepciji hotela ob 19.00 uri. Sprehod po Beogradu do restavracije z lokalno kuhinjo. Večerja ob 20.00. Zabavala nas bo tudi živa glasba in obisk
»Dame iz Skadarlije«. Individualen povratek v hotel, saj
je restavracija v bližini naše nastanitve. Nočitev v hotelu.
2. dan, petek, 11.12.2015
BEOGRAD – KRALJEVO – BEOGRAD
Zajtrk v hotelu. Ob 8.00 zbirno mesto v recepciji hotela
in odhod v smeri Kraljeva. Na poti si bomo ogledali lesno
predelovalni obrat Mil Mas d.o.o., Vrbovno.,približno
uro in pol. Nadaljujemo proti Kraljevu, kjer je predviden
prihod v lesno predelovalni obrat Gir d.o.o.. Ogled obrata, nato povratek v Beograd in predviden prihod v hotel je
ob 18.30. Ob 19.30 uri je zbirno mesto v recepciji hotela od kjer nadaljujemo pot v restavracijo z etno hrano.
Individualni povratek v hotel, saj je restavracija v bližini
naše nastanitve. Nočitev v hotelu.
3. dan, sobota 12.12.2015
BEOGRAD – Novo mesto – LJUBLJANA – Celje
Po zajtrku sledi organiziran ogled Beograda z lokalnim
vodičem. Zbor je ob 9.00 uri v recepciji hotela.
Sledi peš ogled mestnega jedra s Terazijami in Skadarlijo,
Knez Mihailovo ulico, skupščino ter Kalemegdanom, stadion Crvene zvezde - Marakana, obisk največje pravoslavne
cerkve na Balkanu cerkev Svetega Save in Saborne cerkve.
Ob 14.00 zbor potnikov v recepciji hotela ter odhod na
avtobus. Sledi še zadnji krožni ogled Beograda z avtobusom
(Dedinje, Ada Ciganglija,...). V popoldanskih urah odhod
avtobusa proti Sloveniji z vmesnimi postanki Novo mesto,
Ljubljana in Celje, predvideni prihodi v večernih urah.
V soboto ni organizirana prehrana. Dogovorili se bomo, če
kosimo ob ogledu Beograda ali kje na poti proti domu
(stroški prehrane za soboto niso vključeni v ceno izleta).
Izpolnjeno prijavnico za udeležbo na strokovnem potovanju pošljite na naslov sekcije najpozneje do petka,
27. novembra 2015 (zaradi rezervacije hotela) oziroma
do zasedbe prostih mest. Prednost bodo imeli tisti, ki
so posredovali preliminarno prijavo.
december 2015

Krpanov glas
Kotizacija znaša za enega udeleženca 165,00 EUR
(vključuje DDV), ki bo nakazana po potrditvi prijave.
Cena, ki jo plača udeleženec vključuje hotelsko-gostinske
storitve ter del stroškov prevoza. Ostale stroške, oglede po
programu, stroške vodenja, del stroškov avtobusnega prevoza in organizacije potovanja ter DDV, pa krije sekcija.
Kotizacijo je potrebno po potrditvi prijave nakazati na
transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 02013-0253606416 račun NLB d.d., sklic 200016 in bo
poravnana pred odhodom.
Potrdilo o plačilu pošljete skupaj z izpolnjeno prijavnico
na e-naslov iris.brkovic@ozs.si; fax 01 50 54 373.
Za vse dodatne informacije se obrnite na sekretarko Sekcije lesnih strok Iris Ksenija Brkovič, tel.: 01 58 30 566 ali
e-naslov: iris.brkovic@ozs.si.
Vir: OZS

PREVOZNIKI
Ob neprijetnih dogodkih v prometu vam bodo
poiskali najboljšo rešitev
Obveščamo vas, da se je partnerjem Mozaika podjetnih pridružil nov parter, podjetje Asistenca4U.
Največja prednost in odlika podjetja je poznavanje razmer
in jezikov v posameznih državah, za katere nudijo svoje
usluge. Zaradi tega je njihova storitev hitra in zanesljiva.
Predvsem v primerih prometnih nesreč, težav z vozilom
ali tujimi nadzornimi organi je izrednega pomena vaš reakcijski čas, kajti končni uspeh je nemalokrat odvisen predvsem od tega. Naj vas še enkrat opozorimo, da v kolikor
boste zamudili predpisane roke (v nekaterih primerih so
izredno kratki), potem ste izgubili tudi določene pravice.
V podjetju Asistenca4U boste s kartico mozaika podjetnih lahko koristili naslednje ugodnosti:
- 5 % popust in prednostna: obravnava ter asistenčne
storitve prevoznim podjetjem - ob prometnih nesrečah,
ali okvarah vozil na cestah na Madžarskem, Slovaškem,
Avstriji in Romuniji;
- 5 % popust: svetovanje in pomoč pri administrativnih
postopkih v tujini (Madžarska, Avstrija, Slovaška, Romunija);
- 10 % popust: urejanje odškodnin ob različnih nesrečah
fizičnim osebam;
- 10 % popust: svetovanje in posredovanje ob postopkih
z nadzornimi organi;
- 10 % popust: tolmačenje in prevajanje (madžarski in
nemški jezik);
- 10 % popust: najem kombiniranih vozil za prevoz oseb;
- svetovanje in posredovanje pri nakupu naprav za elektronsko cestninjenje na Madžarskem.
Info: 00386 (0)51 488 100, e-naslov: zsuzsi@asistenca4u.si
december 2015
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Avstrija - kabotaža
Želimo vas opozoriti, da je v Avstriji prepovedano opravljanje kabotažnih prevozov blaga z vozili NDM do 3,5 t.
Tudi v Sloveniji bo v kratkem sprejet enak ukrep. Predvideva se, da bodo spremembe Zakona o prevozih v
cestnem prometu v naslednjem tednu obravnavane v
državnem zboru. Prav tako bo v Sloveniji prepovedano
opravljanje kabotaže prevoza potnikov z vozili za prevoz
potnikov do 1+8.

Zaplemba tovornih vozil v Veliki Britaniji v
primerih opravljanja nedovoljene kabotaže
UETR nas je obvestil, da je bil v Veliki Britaniji sprejet ukrep zasega tovornih vozil, v primeru, da se opravlja kabotaža v nasprotju z Uredbo št. 1072/2009 (in št.
106/1992). Zakonski rok za pritožbo na sklep o zasegu
vozila znaša 21 dni od prejema obvestila o zasegu, pri
krajevno pristojnem Prometnem komisarju (glede na kraj
zaplembe vozila). V kolikor je vozilo v najemu, zakupu ali
lizingu, mora prevoznik o ukrepu zasega takoj obvestiti
lastnika vozila, kaj ti le tako bo lahko pravočasno odreagiral in dokazoval svoj finančni oz. pravni interes.
Publikacija o institutu zaplembe vozila bo objavljena na
spletni strani Londonskega uradnega lista.

Cestnina - avtobusni prevozi imigrantov
DARS nam je poslal naslednje obvestilo: »V zadnjih tednih je na avtocestah veliko število avtobusov, ki prevažajo imigrante, posledično prihaja na cestninskih postajah
do različnih situacij, saj pogosto vozniki nimajo nobenih
dokumentov, s katerimi bi dokazovali, da gre za humanitarne prevoze, ki bi bili na podlagi tega oproščeni plačila
cestnine. Žal smo ugotovili, da je prišlo tudi do posameznih zlorab glede uveljavljanja oprostitev plačila cestnine.
Zato vas prosim, da v izogib nepotrebnim nesporazumom opozorite avtobusne prevoznike, ki so člani vaših
zbornic, da:
• je vožnja z avtobusi po vinjetnih stezah, razen v primeru policijskega spremstva (policijsko vozilo pred
in za avtobusom oz. skupino avtobusov), prepovedana. Vse avtobuse, ki bodo uporabljali vinjetne steze in
ne bodo v policijskem spremstvu, bomo obravnavali kot
neplačnike cestnine. Opozarjamo tudi, da v primeru, da
je kot spremstvo policist v avtobusu, tak avtobus ravno
tako ne sme uporabljati vinjetne steze, saj nimamo nobene
možnosti preveriti, kdo dejansko je v avtobusu,
• vsi avtobusi, ki nimajo policijskega spremstva (policijsko vozilo pred in za avtobusom oz. skupino avtobusov), morajo obvezno uporabiti za prehod CP
Nadaljevanje na str. 13
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Davčne blagajne - pooblaščanje

Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni
zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo,
za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo
prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja
sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr.
računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).
Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot uporabniki portala eDavki, naj za pridobitev namenskega digitalnega potrdila čim prej pooblastijo drugo
osebo, morda računovodski servis ali ponudnika davčne
blagajne. Postopek je preprost. Na spletnih straneh eDavki ali Finančne uprave RS naj natisnejo obrazec, ki se imenuje »Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil
v sistemu eDavki«, ga izpolnijo (določijo pooblaščenca) in
ga pošljejo na finančni urad, kjer imajo registrirano podjetje ali dejavnost. Seznam finančnih uradov s kontaktnimi
podatki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.
Pooblaščenec bo lahko nato v imenu uporabnika davčne
blagajne vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi prevzel. Kot pomoč pri izpolnjevanju obrazca smo pripravili tudi primer oziroma vzorec
izpolnjenega obrazca.
Kaj, če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje prek sistema eDavki?
V tem primeru je treba preveriti, kakšno pooblastilo mu
je že bilo dodeljeno. Če je bilo to splošno pooblastilo, ki
vključuje tudi nove obrazce, se bo takšno pooblastilo nanašalo tudi na pridobitev namenskega digitalnega potrdila.
To pomeni, da davčnemu zavezancu ne bo treba ponovno
vlagati novega pooblastila.
Kakšen bo sicer postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila?
1. Od 15. 11. 2015 dalje bodo lahko zavezanci prek portala
eDavki vložili Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, ki se bo imenoval DPR-PridobitevDP.
2. Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.
3. Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec ali
njegov pooblaščenec nato vnesel v poseben portal za
prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni
strani MJU (tega portala trenutno še ni).
4. Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU bo lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na
tem istem portalu prevzel namensko potrdilo v obliki
».p12« datoteke.
5. Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) bo nato zavezanec ali pa ponudnik storitve davčne blagajne namestil v
program davčne blagajne ali v mini blagajno.
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Za tehnično pomoč lahko zavezanci pokličejo na telefonsko številko (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do
petka od 8:00 do 15:00 ali pa pošljejo elektronsko pošto
na naslov sd.fu@gov.si.
Finančna uprava RS

OZS ne podpira ZJN-3

Državni zbor RS je 27. 10. 2015) sprejel nov Zakon o
javnem naročanju (ZJN-3). Kljub temu, da je OZS sodelovala pri pripravi omenjenega zakona, le-ta ne prinaša ustreznih rešitev na področju javnih naročil, na katere
smo opozarjali ves čas, oziroma stanje še poslabšuje glede
poplačila podizvajalcev. Državni svet RS je 2. 11. 2015 na
ZJN-3 izglasoval veto, kar pomeni, da morajo poslanke in
poslanci Državnega zbora RS o zakonu ponovno odločati
na prvi naslednji seji. OZS je vodstvu Državnega zbora
RS in vodjem poslanskih skupin poslala svoja stališča, že
poprej pa predloge amandmajev na ZJN-3.
Navajamo nekatere največje pomanjkljivosti zakona:
1. Sprejeti ZJN-3 še vedno omogoča oddajo javnih naročil zgolj po kriteriju najnižje cene, ne glede na
kvaliteto in trajnost naročenega, namesto, da bi se oddalo po sistemu ekonomsko najugodnejše ponudbe.
Na koncu se izkaže, da je tako velikokrat najnižja cena,
najdražja.
2. Izločitev neobičajno nizkih cen - številna javna naročila se oddajo po nerealno nizkih cenah, dumpinških,
s katerimi je evidentno, da izbrana cena ne bo pokrila
ne materiala ne dela. Kljub temu, da je že sedaj v zakonu določba o izločitvi neobičajno nizkih cen, javni
naročniki takih ponudb ne izločajo. Menimo, da tudi
takšna določba v novem zakonu ne bo nič bolj učinkovita in v praksi ne bo prišlo do izločanja nerealno
nizkih ponudb. Novi ZJN-3 bi moral že v zakonu bolj
zaostriti pogoje za obvezno izločanje neobičajno nizkih
ponudb.
3. Plačilo podizvajalcem je po novi ureditvi bistveno
slabše urejeno kot je sedaj. V zakonu bi moralo ostati
obvezno neposredno poplačilo podizvajalcev s strani
javnih naročnikov. ZJN-3 pa je obvezno neposredno
poplačilo spremenil v prostovoljno, to je, če se bo
podizvajalec tako odločil ob sklenitvi pogodbe.
- Če pa ostane opcija, ki je določena v zakonu, da mora
glavni izvajalec v 60 dneh po plačilu končne situacije
predložiti izjavo, da je poplačal podizvajalce (torej ni
več obveznega neposrednega poplačila podizvajalcev),
pa se mora ta opcija dopolniti tako, da mora glavni izvajalec izkazati poplačilo podizvajalcev že po vmesnih
situacijah in ne le po končni. Za podizvajalce je namreč
pomembno sprotno plačevanje podizvajalcev že po
vmesnih situacijah, zlasti pri dalj časa trajajočih javnih
december 2015
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naročilih. Veliko podizvajalcev opravlja v določenem
obdobju dela pretežno oziroma v celoti le za enega izvajalca in ima pri tem zasedene vse svoje kapacitete.
Zato so plačila po vmesnih situacijah pomembna že z
eksistenčnega vidika za podizvajalca, ki nima drugega
vira prihodkov.
4. ZJN-3 bi moral zagotavljati, da se javnih naročil, npr.
tudi gradenj, ne oddaja ponudnikom, ki za izvedbo naročila nimajo nobenih svojih kapacitet in so
v celotnem postopku zgolj posredniki, ki se skrivajo za
koordinacijo in vodenjem del. Vsa dela torej opravijo
podizvajalci po nižji ceni kot je plačana navedenemu
posredniku, če so seveda na koncu sploh poplačani.
5. ZJN-3 bi moral uzakoniti obveznost uvedbe sistema
določanja stroškov gradnje tako za ocenjeno vrednost
kot tudi za izvedbo del na podlagi standardiziranih popisov del, normativov za delo in material ter strokovnih
pravil, ki jih določi stroka na nivoju celotne države.
Sporočilo OZS

Reševanje potrošniških sporov

Dne 14.11.2015 Zakon je začel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Zakon ureja
izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov, ki
izvirajo iz pogodbenih razmerij med ponudnikom ter potrošnikom ter se rešujejo s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (izvajalec IRPS).
Sprejet je bil v luči prenosa Direktive 2013/11/EU v naš
pravni red in zagotavljanja izvajanje Uredbe 524/2013/
EU. Ponudnik je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno
dejavnost, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko. Obveznosti, ki jih ima ponudnik po tem zakonu, imajo tudi druge pravne in
fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če zagotavljajo
potrošnikom blago in storitve.
Ob tem poudarimo, da ne gre za reševanje potrošnikih
sporov, ki bi bili kot taki obvezni oziroma, da se mora
podjetje nujno odločiti za reševanje sporov preko izvajalca IRPS oz. da bi morali izbrati kakšnega izvajalca IRPS.
Imajo pa lahko ti postopki svoje prednosti. Ta zakon tudi
ne pomeni, da se z njim omejuje dostop do reševanja spora na sodišču, če podjetje ne želi reševati potrošniškega
spora preko izvajalca IPRS. Potrebno pa je paziti na določene posebnosti, o katerih pišemo; med drugim tudi to, da
je postopek preko IRPS za potrošnika brezplačen, razen
pristojbine, ki jo lahko določi izvajalec IRPS in ne presega 20 EUR. Vse stroške torej nosi ponudnik, tudi, če je
bil potrošnik neuspešen v postopku s svojim zahtevkom
(vključno z morebitnim sodnim izvedencem).
Obveznosti ponudnikov, ki izhajajo iz zakona:
1. Ponudnik pred sklenitvijo pogodbe na svoji spletni
strani in v splošnih pogojih poslovanja, če jih ima, jadecember 2015

Napotila
sno, enostavno in razumljivo seznani potrošnika, katerega izvajalca IRPS priznava kot pristojnega za
reševanje spora, ki ga potrošnik lahko sproži v
skladu s tem zakonom. Ponudnik objavi vsaj firmo,
elektronski naslov in telefonsko številko priznanega
izvajalca IRPS oziroma izvajalcev IRPS. Če ponudnik
nima spletne strani in splošnih pogojev poslovanja, objavi podatke o priznanem izvajalcu IRPS iz prejšnjega
stavka na drug primeren način. (komentar S.R.: To je
torej obveznost za tistega ponudnika, ki PRIZNAVA kakšnega izvajalca za rešitev teh sporov. Če
tega ne obvesti, mu je zagrožena denarna kazen.
Ni pa nujno, da koga priznava!)
2. Kadar se potrošnik s pritožbo obrne neposredno na
ponudnika in pritožbi ni ugodeno z notranjimi postopki ponudnika za reševanje pritožb, mu ponudnik pošlje
informacijo iz prejšnjega odstavka na trajnem nosilcu
podatkov skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe.
3. Ponudnik, ki ne priznava nobenega izvajalca IRPS,
kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga
potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom, potrošnika na to posebej opozori na svoji spletni strani in
v splošnih pogojih poslovanja, ali na drug primeren način, če nima spletne strani in splošnih pogojev poslovanja. (Komentar S.R.: za neizpolnitev te obveznosti
ni zagrožena denarna kazen.)
4. Ponudniki, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami, na svoji spletni strani objavijo elektronsko povezavo na platformo za SRPS (SRPS je platforma za spletno reševanje potrošniških sporov).
Zakon že velja. Ponudniki uskladijo splošne pogoje
poslovanja z določbami tega zakona v šestih mesecih
od uveljavitve.
Povzeto po OZS

Obrtnik leta 2015

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na slavnostni
prireditvi podelila prestižni naziv Obrtnik leta 2015, ki ga
je letos za svojo delovno predanost in poslovno odličnost
prejel Bojan Železnik iz podjetja KGL d.o.o.

Cestnina - avtobusni prevozi imigrantov
Nadaljevanje s strani 11

kombinirano stezo. V primeru, da je v vozilu kot
spremljevalec policist v uniformi oziroma ima voznik
ustrezno dokumentacijo, bo avtobus oproščen plačila
cestnine, v nasprotnem primeru bomo cestnino zaračunali. V kolikor avtobusni prevozniki menijo, da so
za konkretno vožnjo oproščeni plačila cestnine, bodo
urejali povračilo cestnine z naročnikom prevoza.«
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.
Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in
članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po
sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete
delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina.
Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki
Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega
bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
S 1. 1. 2015 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2014 (PP za oktober 2014
je 1.543,66 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od
25 % povprečne bruto plače za oktober 2014 (385,92 €).
Od 1. 4. 2015 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti
in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 32,20 € (Ur. list RS, št. 21/2015).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za november 2015:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 32,20 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2014 – 1.543,66 €
8,18 €
6,36 % od 25 % PP oktober 2014 – 385,92 €
24,54 €
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,72 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Za uživalce pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo in bi morali s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca - izvzem iz zavarovanja naj ne bi več veljal, je parlament izglasoval podaljšanje prehodnega obdobja 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. Bolje, da to storite še prej, objavo pa lahko do datuma prenehanja kadarkoli tudi prekličete, če se odločite drugače.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v novembru 2015:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 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 odvisna od višine skupnega dohodka:
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega
razmerja se upošteva naslednja lestvica:
če znaša mesečni bruto dohodek
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

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

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.
Posebne olajšave
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za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA
V LETU 2015
Nad
668,44
1.580,02
5.908,93

Do
668,44
1.580,02
5.908,93

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

Nad €
668,44
1.580,02
5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2015 znaša 790,73 €
(Ur. list RS, št. 6/2015).
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od zneska, ki v letu 2015 ne more biti manjši od 52% povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2015 do 28.2.2015 se je uporabljala povprečna
plača za leto 2013 (1.523,18 €; 52% znaša 792,05 €)), za izplačila po
1.3.2015 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52%
znaša 800,93 €).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če
se javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km
razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo);
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na
dan. Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno
višjega (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za
prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi
km ob uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30%
cene bencina v EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede
na ceno bencina višja, vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga
določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva
v davčno osnovo.
Regres za letni dopust v letu 2015: najmanj v višini minimalne plače
povečane za 1% (798,64 €). Izplačan bi moral biti do 1. julija tekočega
koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra, v primeru nelikvidnosti delodajalca.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

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

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

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

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

243,78

13,45 %

134,66

0,40 %

4,00

38,20 %

382,44
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Prispevki, dajatve

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

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

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - NOVEMBER 2015
3,5 PP***

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

831,74

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

Prehodni davčni podračun

Referenca

924,15

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

5.390,88

128,92

8,85%

835,59

73,61

477,09

202,53

1.312,68

6,36%

58,78

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

60,62

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,90

28,57

124,30

725,07

0,83

5,39

Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ

SI56 011008882000003

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

SI19 DŠ-44008

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

0,83

5,39

1,66

10,78

1,16

7,55

0,50

3,23

1,66

10,78

Skupaj drugi prisp.

3,32

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

330,15

2.059,31

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

pomeni
davčnabruto
številka
zavezanca
*DŠ
Povprečna
mesečna
plača za
leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
*** Povprečna
Minimalna osnova
za prispevke
samozaposlenih
v letu (PP):
2015 znaša
54 %EUR
zadnje znane
mesečna
bruto plača
za leto 2014
1.540,25
povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25 = 831,74 eur

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 %

SI19 DŠ-42005

*** 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. 12. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev elektronposlovanja
FURS
eDavki.
zadnjeskega
znane
povprečne
letne
plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25

= 831

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.540,25 x 3

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije
o popustih obrazcu
in ugodnostih
Zavezanec plača prispevke do 15. 12. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov
na predpisanem
OPSVZ, ki se odda prek storite

december 2015

mozaikpodjetnih.si
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Krpanov glas
Rekordnih sto podjetnikov in obrtnikov je 12. 11. gostila
osrednja predavalnica OOZ Logatec. Toliko članov se je
namreč udeležilo strokovnega seminarja o davčnih blagajnah in davčnem potrjevanju računov, ki smo ga soorganizirale območne zbornice v notranjski regiji – med njimi
tudi vrhniška, postojnska in logaška.
Davčni svetovalci OZS so navdušili, zato so slušatelji odšli
domov s koristnimi informacijami – kako in kaj na področju gotovinskega plačevanja računov po 2. januarju 2016.
Predstavljen je bil nov zakon o davčnem potrjevanju računov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti. Predavatelji so povedali, kdo je zavezan za uporabo davčne
blagajne, katere listine bodo predmet davčnega potrjevanja, kateri so obvezni notranji akti in obvestila pred začetkom potrjevanja računov.
Na seminarju so udeleženci izvedeli, kakšna so nova pravila gotovinskega in negotovinskega poslovanja in kako
se pravočasno pripraviti na davčno potrjevanje računov.
Predstavljeni so bili tehnični vidiki uvedbe davčnih blagajn in dani praktični napotki.
Čas uvedbe davčnih blagajn se vse bolj približuje. Zato
zavezanci poskrbite in pravočasno uredite vse potrebno;

Foto: D. Š.

100 podjetnikov
o davčnih blagajnah

Na OOZ Logatec je bilo sredi novembra izjemno zanimanje za napotke
o uvedbi davčnih blagajn

kazni so zelo visoke. Za vsa vprašanja smo vam na razpolago na območnih zbornicah.
Notranjsko-primorske novice pa v naši regiji pripravljajo še en tovrstni seminar, ki bo 3. 12. 2015 ob 9.00 v
Šolskem centru Postojna. Sodelovali bodo tudi predstavniki finančne uprave. Vabljeni!

Sejmi OKUSOV - GASTexpo

Moč domišljije

Oblikovanje tekstilnih izdelkov

Idejne zasnove za zbore, društva, prireditve ...

Graﬁčno oblikovanje

Letaki, plakati, zgibanke, koledarji ...
Vizitke, darilni boni, voščilnice, vabila ...

DTP - oblikovanje

Brošure, zborniki, knjige, priročniki, katalogi ...

Izdelava CGP

Oblikovanje logotipov, vizitk, štampiljk,
kuvert, računov, dopisnih listov,
internetnih strani, jedilnih listov ...

Od ideje do izvedbe

Poskrbimo, da končni izdelek prispe na vaš naslov!
Včasih za izstop iz množice ni dovolj le pogled v drugo smer.
Včasih je potrebno tudi malo barve.

MIMETIK design
+ 386 41 891 830
Brigita Vehar, s. p.
brigita.vehar@siol.net
Hotedršica
76
+ 386 41 891 830
MIMETIK design, Brigita Vehar, s. p.
www.mimetik-design.si
1372 Hotedršica
Hotedršica
76, 1372 Hotedršica
brigita.vehar@siol.net

www.mimetik-design.si
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Letošnji jubilejni 10. Mednarodni sejmi OKUSOV - GASTexpo & Sladoled & Vino bodo potekali »z okusom kave«.
Pestrim vsebinam šol, delavnic in tekmovanjem s področja
peke pizze, kruha, sladoleda in slaščičarstva se bodo letos
pridružile v sodelovanju s Društvom kuharjev in slaščičarjev in Društvom barmanov delavnice in tekmovanja
v pripravi kave in koktajlov pod skupnim okusom KAVA.
Zadnja leta veliko pozornost posvečamo spremljajočim
strokovnim prireditvam - delavnicam, ki so namenjene
obiskovalcem ter so zelo dobro obiskana. Tudi letos bo
tako in k sodelovanju že sedaj vabimo vse zainteresirane!
Delovni seznam strokovnega programa:
• Delavnice in tekmovanja s področja KAVE
• Delavnice IZDELAVE SLADOLEDA
• SLAŠČIČARSKE delavnice
• Izvedba ŠOLE PIZZE
• Delavnice BIO KUHINJE, priprava VEGETARIJANSKIH in VEGANSKIH jedi
• 6. Odprto prvenstvo Slovenije v IZDELAVI SLADOLEDA
• 4. Mednarodno prvenstvo Slovenije v IZDELAVI
PIZZE
Več o sejmu na www.gast.si
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