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Krpanov glas

Stiki

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

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

predsednik Bogdan Oblak

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. 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: V Planico smo v petek prišli med prvimi, zato smo si
lahko vzeli čas še za sprehod v Tamar.
Foto: S. Pivk

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

Objavo naročite na svoji območni zbornici
ali neposredno pri OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Krpanov glas
Obrazec M-4

Vsi, ki zaposlujete delavce morate do 30. aprila na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posredovati obrazec M-4 (podatki
o plačah oz. osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih za leto 2015) v elektronski obliki. Za elektronsko oddajo obrazca
mora dajalec podatkov imeti kvalificirano digitalno potrdilo, ki se uporablja
pri elektronskem izmenjavanju podatkov za identifikacijo dajalca podatkov.
Navodila si lahko preberete na spletni strani http://www.zpiz.si/src/m4navodila/. Aplikacija, preko katere se posredujejo podatki na obrazcu M-4, je
dostopna preko internetne strani Zavoda www.zpiz.si oziroma neposredno
na spletnem naslovu https://m4.zpiz.si/m4.

Obvestilo o odmeri letnega dopusta
Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o
odmeri letnega dopusta za tekoče leto.
Vzorec obvestila o odmeri letnega dopusta za leto 2016 lahko dobite na
svoji zbornici ali pa si ga natisnete s spletne strani OZS: www.ozs.si.

Kolektivne pogodbe
Evidenca aktualnih kolektivnih pogodb je javno objavljena na spletni
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
http://goo.gl/OsGbeW.

Razpis za mikrokredite
Obveščamo, da je SPS, Slovenski podjetniški sklad objavil prvi letošnji
razpis za mikrokredite v skupni višini pet milijonov evrov. Posojila so namenjena mikro in malim podjetjem, ki bodo tako lahko na enostaven
način prišla do zelo ugodnih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje in
krepitev podjetniške aktivnosti. Razpis je odprt do 25. 5. 2016! Sklad bo v
naslednjih tednih objavil tudi vse ostale načrtovane razpise za mikro,
mala in srednje velika podjetja – skupno skoraj 132 mio EUR ugodnih
finančnih spodbud. Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje
bančnih kreditov z znižanimi stroški (npr. obrestna mera), nekaj finančnih sredstev pa bo namenjenim posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah razvoja. Več na http://www.podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=35.

Revija obrtniških zborov

V Logatcu bo 28. maja 34. revija obrtniških pevskih zborov Slovenije. Letošnji izvršni organizator je Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska«.
Revija je vsako leto v enem od krajev, iz katerih so zbori. Sodelovanje je
napovedalo vseh devet znanih delujočih zborov, ki štejejo za obrtniške: sedem moških - Radomlje (OOZ Domžale), Kranj, Lenart, Maribor, »Pavza«
Selnica ob Dravi (Ruše), Slovenska Bistrica-Polskava, Šmarje pri Jelšah ter
dva mešana - »Ladko Korošec« (Zagorje ob Savi) in gostitelji, »Notranjska«.
Prireditev se bo pričela ob 18. uri v Osnovni šoli »8 talcev«.
Vabljeni k poslušanju.
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Aktualno
Dolgi poleti

Letošnji marec bo ostal v spominu kot
mesec radosti, pa tudi pretresov, ki nam
ne kažejo prav svetle prihodnosti.
Radostni in navdušeni, kar malce evforični smo spremljali doslej nepredstavljive uspehe naših smučarskih skakalcev.
Mnogi so se odpravili pod Ponce in
neposredno doživljali skoraj ekstatično
vzdušje, spodbujeno s presežniki finala
letošnje skakalne sezone. Slovenski orli
so letali visoko in daleč, daleč. Z uspehi
teh garačev smo se zlahka poistovetili in
slovenstvu prilili navdušenja in ponosa.
Zmagali smo mi, zmaga je bila naša.
Da bi se le lahko tako zelo veselili tudi
gospodarskih uspehov! Na tem področju pa malo šepamo. O ja, saj imamo
tudi tu šampione v svetovnem merilu,
a kaj, ko se njihovih dosežkov ne veselimo tako pristno. Prej jim zavidamo.
Zakaj pa? Morda zato, ker se tudi sami
ukvarjamo spodobnimi dejavnostmi, s
katerimi se ukvarjajo oni, pa nam gre v
nos, da so uspešnejši? V skokih se pač
ne primerjamo.
Hočeš – nočeš se moramo ukvarjati z
vsakdanjostmi in drobnarijami (če jih
primerjamo s četrt kilometra dolgim
prostim plavanjem po zraku): kaj bo
prinesla novela zakona o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov, kolikšna bo
globa, če se bo v blagajni znašel tudi kak
cent napitnine, kako bo inšpektor ocenil
darilni bon, ki smo ga izdali stranki za
sukcesivno opravljeno storitev… Nebroj
vsakdanjih težav in zadreg. Pa jim bomo
kos? Nekaj nam bodo k premagovanju
pripomogle raznovrstne izobraževalne
dejavnosti, na katere nas opozarjajo in
nam jih ponujajo strni Krpanovega glasa.
V miru in zanesljivem okolju je mogoče
marsikaj dobrega storiti.. Če pa tega ni,
če ne vemo, kaj lahko pričakujemo jutri,
je ravnanje in odločanje precej bolj zahtevno, pa tudi tvegano. Tveganje je sicer
srčika poslovnega odločanja, vendar v
predvidljivem okolju še vedno predvidljivo. Bomo kot država zmogli ustvariti
takšno gospodarsko in družbeno okolje,
da bomo daleč in smelo, predvsem pa
uspešno usmerjali svoje poslovne polete?
Urednik
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Specializiran, sodoben
in učinkovit svetovalni servis

Nekako poldrugo leto je tega, kar je bil za sekretarja
OOZ Logatec izbran mag. Dejan Šraml. O njegovem
delu na zbornici, njenih prioritetah in posluhu za potrebe članov se je z njim pogovarjal urednik.
G. Šraml, od kod ste prišli, kaj ste delali poprej?
Delal sem na področju odnosov z javnostmi, marketinga ter projektnega dela za gospodarstvo. Kot ekonomist
pa sem ob delu končal magisterij iz managementa – smer
podjetništvo.
Zbornico ste našli sredi prilagajanja novim razmeram, uveljavljanja na trgu. Kako se zbornica znajde
v tej novi situaciji, ko pa je bila prej, od leta 1979 z
zakonom zapovedana?
Zbornica deluje na področju podpore malim in srednjim
podjetjem na Logaškem. Letos bo obeležila 40. obletnico.
Da je v lokalnem okolju prepoznavna, gredo zasluge tudi
mojim predhodnikom. Letno skozi vrata zbornice stopi
več kot tisoč ljudi! Imamo dostop do informacij, pregled
nad dogajanjem v posameznih branžah ter zagotavljamo
vso potrebno infrastrukturo za izvajanje celovitih podpornih podjetniških storitev. Precej s pomočjo krovne OZS, s
katero sodelujemo zelo dobro. Vse to smo s timskim delom samo še okrepili in se soočili z izzivi sodobnega časa.
Z individualnim pristopom do vsakega člana.
Kje iščete poti k uveljavitvi zbornice, ki naj bi še vedno opravljala vse naloge, ki jih je v času obveznega
članstva: zastopanje, svetovanje, povezovanje članov
in dialog z zakonodajnimi in izvršilnimi organi države, obenem pa naj bi članom ponujala še več neposrednih storitev za manjšo članarino kot nekoč?
Ustreči želimo vsem željam, za katere izvemo »s terena«
– od članov. Mogoče se sliši preveč širokoustno, ampak

Mag. Dejan Šraml
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Obvestila OOZ Logatec
izzive iščemo na vseh področjih, kjer zaznamo priložnosti, predvsem v sodelovanju. Teh je veliko, namreč gospodarstvo je zraven vsepovsod, izzivov je neomejeno.
Ustanovili smo gospodarski strateški svet Občine Logatec, da bomo lahko še bolj neposredno vpeti v lokalno
gospodarstvo in samoupravo. Dobro sodelujemo s številnimi drugimi organizacijami in posamezniki v Logatcu.
Naš glavni cilj je zadovoljni član. Reklama od ust do ust
in pridobivanje novih, ker zbornice brez članov ni, tako
kot šole ne brez otrok. V našem mandatu se je zbornici
pridružilo 24 novih članov (povprečno gre za podjetnike
mlajših/srednjih let), ki so prepoznali koristi zbornice in
kar je v času prostovoljnega članstva lep uspeh za majhno
zbornico, kot je naša.
S čim se kot zaposleni na zbornici največ ukvarjate?
Predvsem s svetovanjem, informiranjem in strokovno pomočjo članom. Precej dela pomenijo storitve točke VEM
za podjetja in podjetnike; tu je zbornica kot državni javni
servis (v leto 2015 smo na naši VEM točki odprli 100 s.p.-jev itn.). Pa tudi z zastopanjem interesov članov, organizacijo najrazličnejših (sekcijskih) dogodkov in aktivnosti, z
gospodarjenjem in pridobivanjem tržnih sredstev, da zbornica lahko pozitivno posluje in nudi čim več nazaj članom.
Kako se odziva članstvo?
Zbornica opravlja storitve. Te so namenjene ljudem. Slednji pa dajejo dušo kraju. Tu sem pozitivno presenečen,
odzivi so zelo dobri, ljudje prijaznost vračajo. Z vsemi
si želim vzpostaviti pristne, poštene in odkrite stike ter
zgraditi zaupanje, da bomo lahko v sodelovanju kreirali
podjetniške zgodbe o uspehu. Vesel sem, da imamo visok odstotek aktivnih članov, ki uporabljajo zbornične
storitve. Tu pa so še številne druge posredne ugodnosti.
Naj izpostavim kar 100 dobaviteljev oz partnerjev kartice
Mozaik podjetnih, ki članom omogočajo, da privarčujejo
precej več kot plačajo članarine, ne gre prezreti še 10 naših
lokalnih poslovnih partnerjev Paketa Skupaj.
Se z uveljavitvijo funkcije direktorja zbornice - namesto prejšnjega sekretarja - naloge in pristojnosti kaj
spreminjajo?
V bistvu ne. Zakoniti zastopnik zbornice ostaja vsakokratni aktualno izvoljeni predsednik zbornice. Pri uveljavitvi
naziva direktor je upravni odbor sledil zgledu nekaterih
drugih območnih zbornic, in je odraz dejanskega dela zaposlenega na zbornici, ki je poslovodsko (managersko).
Sodelovanje z organi zbornice in predsednikom?
Ko se s kolegi z drugih območnih zbornic pogovarjam
o ožjem funkcionarskem vodenju zbornice, moram izpostaviti, da je naš kolegij predsednika kot posvetovalno
telo predsednika (in direktorja) primer dobre prakse vodenja, angažiranosti in odličnosti v manegiranju tovrstnih
združenj, ki jih ljudje upravljajo nepoklicno. Sodelovanje
je dobro, predvsem pa pogostno – redno in proaktivno
april 2016

Seminar za lesarje

Pripravlja Dejan Šraml

OOZ Logatec v sodelovanju z OZS organizira strokovno srečanje LESARJEV – mizarjev, tesarjev, žagarjev in sorodnih dejavnosti 12. aprila 2016 ob 17. uri.
Te dejavnosti so zakonodajno med bolj obremenjenimi
in zahtevnimi panogami. Zato je pomembno temeljito
poznavanje in dosledno upoštevanje številnih predpisov.
Namen tokratnega srečanja je, da približamo nejasne in
neredko težko razumljive aktualne predpise ter predstavimo praktične primere v praksi.
Da bo srečanje tudi razvojno naravnano, bo najprej z
gostujočim predavanjem Nove tehnologije obdelave lesa
sodelovala izr. prof. dr. Andreja Kutnar z Univerze na
Primorskem, ki se v svojih raziskavah osredotoča na hidrotermično modifikacijo lesa, lesne kompozite, analizo
življenjskega cikla lesnih izdelkov in trajnostni razvoj.
Dobro desetletje je tudi že uspešna obrtnica – v Škofljici
ima svojo mizarsko delavnico. Slišali boste tudi primere
dobrih praks iz ZDA, Švice in Finske. V drugem delu pa
bo sekretarka sekcije lesnih strok na OZS Iris Ksenija
Brkovič izpostavila aktualnosti v lesni sekciji.
Brez kotizacije. Vabljeni! Obvezna predhodna prijava
na dejan.sraml@ozs.si, 051 651 538. Sponzor dogodka je
Helios.

– to dvoje pomeni največ. Zbornični jutri bo lepši, če ga
bomo vzajemno sooblikovali. Organi zbornice pa ne le
bdijo nad poslovanjem in aktivnostmi zbornice, ampak se
odzivajo s predlogi in so dejavno vpeti v njeno delovanje.
Vaša vizija razvoja območne zbornice v naslednjih
letih?
Postati prepoznaven, specializiran, sodoben in učinkovit
svetovalni servis članom. Kreirati spodbudno podjetniško
okolje za čvrstejši gospodarski razvoj, rast in zaposlovanje
v občini. Pomeniti glavni vezni člen med najrazličnejšimi
organizacijami ter ljudmi in s tem obogatiti življenje občanov. In do leta 2020 pridobiti 100 novih članov.
Vaše sporočilo bralcem KG.
Ponosen sem na to, da imamo v naših vrstah odlične podjetnike in obrtnike. Članom želim nadaljnih poslovnih
uspehov in novih izzivov. Če bo k njihovem lažjem delovanju in boljšemu poslovanju pripomogla tudi zbornica,
smo svoje poslanstvo opravičili.
G. Šraml, hvala za pogovor.

Ob Donavi do Kladova

Brez tveganj od zaposlitve
do prekinitve DR

Sekcija elektro dejavnosti in energetikov OOZ Logatec vabi od 2. do 5. junija na strokovno ekskurzijo v
Srbijo – Ob Donavi do Kladova – pot med najlepšimi srbskimi
znamenitostmi. Osrednji cilj ekskurzije je vožnja z ladjico
po reki Donavi za ogled jezu Hidroelektrarne Djerdap, ki
je bila ob otvoritvi leta 1972 največja hidroelektrarna na
svetu. Priložnost bo tudi za ogled številnih drugih znamenitosti pokrajine ob Donavi. Ekskurzijo bo vodila lokalna
vodička. Cena ekskurzije: 299 evrov (za člane OOZ Logatec – eno mesto na člana), ostali 319,00 evrov (strošek ekskurzije je lahko davčno priznani odhodek/strošek). Rok
za prijavo: 15. 4. 2016. Podrobnejši program je objavljen
na ooz-logatec.si.

Kadrovska funkcija je pomembna in kompleksna dejavnost med celotnim delovnim ciklom podjetja. Zajema
iskanje kadrov, sklepanje pogodb o zaposlitvi, vodenje
evidenc s področja socialne varnosti ter postopke ob
prenehanju delovnega razmerja.
Seminar bo v torek, 5. 4. 2016, od 8.00 do 11.30 na
OOZ Logatec. Izkoristite priložnost za kakovostno izobraževanje o delovnem pravu!

Varstvo pri delu - 60 % ceneje

Foto: arhiv zbornice

Aprila in maja imate člani možnost po ugodnejši ceni, to
je s kar 60-odstotnim popustom opraviti redno usposabljanje in izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter
požarne varnosti. Namreč, v navedenem odstotku vam
bo kotizacijo sofinancirala OOZ Logatec. Tako vas oba
seminarja hkrati in izpit tokrat staneta le 12,00 evrov +
DDV. Prvi seminar bo na zbornici v četrtek, 14. aprila
2016, ob 15.00.

Po dolgih letih se je OOZ Logatec spet predstavila na gregorjevem semnju.
Na fotografiji paviljon, zjutraj, preden so nanj začeli prihajati obiskovalci.
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Risanje z AutoCAD

Aprila/maja bomo organizirali osnovni tečaj za profesionalno in aktivno delo s programom za risanje AutoCAD. Informacije bomo objavili na spletni strani, zato
spremljajte ooz-logatec.si.
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Odsotnost sekretarke

Člane obveščamo, da bo sekretarka odsotna od 25. 4.
do 6. 5. 2016. V tem času bo pisarna odprta ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 14. ure.
Za nasvete in informacije se lahko obrnete na svetovalce
OZS, tel.: 01/58 30 500.

Seminarji na OOZ Logatec

Postopek zaposlitve in kadrovsko delo - seminar bo v
torek, 5. 4. 2016, od 8.00 do 11.30 na OOZ Logatec. Izvedel ga bo pravnik Tomaž Bernik iz Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami
na področju delovnopravnega svetovanja, zaposlovanja
tujcev, kolektivnimi pogodbami ...
Kotizacija: člani OOZ Postojna plačajo 29,90 evrov
(10,00 evrov krije zbornica). Več na str. 5
Strokovni seminar za obrtnike lesnih strok – seminar
bo v torek, 12. 4. 2016, od 17.00 do 19.30 na OOZ
Logatec.
Nove tehnologije obdelave lesa vam bo predstavila izr.
prof. dr. Andreja Kutnar iz Univerze na Primorskem,
aktualne teme v lesni dejavnosti pa vam bo predstavila
sekretarka sekcije lesnih strok na OZS Iris Ksenija Brkovič. Seminar je brezplačen. Več na str. 5 – OOZ Logatec.

Foto: I. Dolgan

Usposabljanje prevoznikov

Na usposabljanju za kodo 95 se je 12. marca v Postojni zbralo veliko
število voznikov.

Storimo dovolj za zdravje
na del. mestu?

SZO je leta 1948 sprejela definicijo zdravja, ki je danes
najpogosteje citirana. Zdravje pojmuje širše in ne le kot
odsotnost bolezenskih znakov. Zdravje zajema tako duševno kot telesno dobro počutje in razvitost ter izkorišče6

nost posameznikovih zmogljivosti. Poudarek ni le na
odsotnosti bolezni, marveč
se poudarjajo posameznikove pozitivne lastnosti,
njegova uspešnost pri spoprijemanju z vsakdanjimi
problemi ter zadovoljstvo,
ki omogoča kakovostno
življenje. Zdravje torej definira kot kompleksen, večplasten koncept, ki ga težko
in enoznačno merimo ter
razmejimo. Sedanji tempo
življenja je vsekakor bistveAna Žužek Barle
no drugačen kot v preteklosti. Če so ljudje takrat večino časa preživeli v domačem
okolju, je danes ravno obratno. Urniki v službah so dolgi,
ljudje so od doma tudi po dvanajst ur.
Čas preteklosti je zaznamovala fizična aktivnost. Delo na
polju, z živino, košnje, so bili poleg službe, del vsakdanjika. Torej bi lahko dejali, da so imeli aktiven življenjski
slog, v primerjavi z danes, čeprav takrat o ciljni vadbi, kot
sta na primer fitnes in aerobika, niso razmišljali.
Dandanašnji pa po večini zaznamuje sedeči življenjski
slog, kateremu poleg službe veliko dodajo še pretirana
uporaba mobilnih telefonov, računalnikov, tablic in ostale
tehnologije, neredni obroki, nezdrava in energijsko presežna hrana, stresne situacije, premalo spanja, itd.
Kostno-mišična obolenja so najpogostejša z delom povezana težava v Evropi. Skoraj četrtina delavcev v EU trpi
zaradi bolečin v hrbtu, več kot petina pa zaradi bolečin v
mišicah. Kostno-mišična obolenja se pogosto razvijejo v
zelo resna bolezenska stanja, ki zahtevajo odsotnost z dela
in zdravljenje. Pri najbolj kroničnih primerih kostno-mišičnih obolenj pa tudi zdravljenje in počitek ne zadostujeta.
Posledica je lahko trajna invalidnost in izguba zaposlitve.
Pri kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom, gre za
okvare mišic, sklepov, kit, vezi, živcev, kosti in perifernega
krvnega obtoka, ki jih povzročijo ali poslabšajo predvsem
delo in vplivi iz neposrednega okolja, v katerem se delo
opravlja. Te okvare prizadenejo predvsem hrbtenico, vrat,
ramena in zgornje ude, lahko pa tudi spodnje ude.
Večina poškodb kostno-mišičnega sistema se pripeti pri
ročnem premeščanju bremena (dvigovanju, prenašanju,
spuščanju, nošenju ali premikanju bremena, kot tudi pri
podpiranju in držanju), pri ponavljajočih se gibih ali pri
delu v ekstremnem mrazu ali ekstremni vročini. Med pomembne razloge za tovrstna obolenja sodijo tudi stres,
hiter ritem dela, hrup, vibracije, debelost, starost itd. Razlikujemo fizikalne in biomehanske, organizacijske, psihosocialne ter osebne dejavnike, ki samostojno ali v kombinaciji povzročijo nastanek kostno-mišičnega obolenja.
april 2016

Foto: zasebni arhiv

Obvestila OOZ Postojna

Foto: I. Dolgan

Pripravlja Irena Dolgan

Praktično: kako sproščati in krepiti mišice posameznih delov telesa

Danes se tisti, ki vemo da smo sami odgovorni za svoje
zdravje, zavedamo dejstva, da je prehrana vir zdravja in
dobrega počutja. S pravilno razporeditvijo obrokov, ustreznimi živili ter zadostnim pitjem tekočine v harmoniji z
rednim gibanjem, sproščanjem ter duhovnim in duševnim
življenjem, živimo zdrav življenjski slog, ki je najdragocenejše in najboljše zdravilo in zdravje obenem.
V Zdravstvenem domu Postojna, enota Fizioterapija, smo
v okviru projekta »Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni
in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih« v sodelovanju
z Območno obrtno-podjetniško zbornico Postojna, organizirali brezplačno praktično izobraževanje. Udeleženci so
se naučili ciljno krepiti in sproščati mišične skupine, izva-

jali so vaje za aktivni odmor med delovnim časom, naučili
so se pravilnega in varnega dvigovanja bremen ter izvedli
vaje pravilnih položajev sedenja.
Teoretično izobraževanje pa bo izvedeno v četrtek,
14.4.2016 s pričetkom ob 15 uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Postojna. Udeleženci bodo poleg teoretičnih vsebin iz področja kostno-mišičnih obolenj ter preventivnih
ukrepov, deležni tudi meritev dejavnikov tveganja za razvoj srčno-žilnih obolenj. Izvedene bodo meritve krvnega
tlaka, nivoja krvnega sladkorja ter analiza telesne sestave
(teža mišičja, maščobe, kosti, vsebnost vode v telesu, metabolna starost organizma).
Ana Žužek Barle, dipl.m.s., Zdravstveni dom Postojna

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno – mišične bolezni v Sloveniji
glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok zaradi katerega
slovenski delavci odhajajo v bolniški stalež. Zaradi tega je ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko
nastanejo in mestih, kjer prihaja do najpogostejših okvar zdravja, nujno. V kolikor vas zanima, kako
lahko na enostaven način v svojem podjetju pripomorete k zmanjšanju nesreč pri delu in zmanjšanju
bolniškega staleža, sprejmite povabilo na seminar.
VABILO
V okviru projekta Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih vas
Območna obrtno – podjetniška zbornica Postojna vabi
v četrtek, 14. aprila 2016 ob 15. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Postojna (2. nadstropje – levo)
na seminar za delodajalce ter samozaposlene osebe o zmanjševanju kostno – mišičnih obolenj
ter preprečevanju nastanka poškodb pri delu.
Na seminarju se boste usposobili, kako s pomočjo enostavnih ukrepov dolgoročno vplivati na zmanjšanje nastanka
delovne invalidnosti ter zmanjšanje bolniškega staleža zaradi kostno – mišičnih bolezni. Poleg teoretičnih vsebin bo
izveden tudi praktični del z meritvami (analizator telesne mase, krvni tlak, krvni sladkor).
Na seminarju bodo predavale dipl.m.s. iz Zdravstvenega doma Postojna.
Prijave na seminar sprejemamo do 11. 4. 2016 po elektronski pošti irena.dolgan@ozs.si
ali po telefonu 05/ 726 17 20.
Udeležba na seminarju je brezplačna!
Vljudno vabljeni!
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
BREZPLAČENA DELAVNICA ZA VSE UDELEŽENCE

april 2016

7

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno – mišične bolezni v Sloveniji
glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok zaradi

Krpanov glas
Iz dela organov zbornice

Na marčevski seji se je Upravni odbor po pregledu zapisnika seznanil z vsebino sestanka sekretarjev, ki je bil v
Ljubljani in obravnaval vsebino gradiva za 59. sejo UO
OZS (predvsem sklepa OOZ Ravne na Koroškem v zvezi
z ugodnostmi pri plačilu članarine za nove člane, predloga o delovni skupini za spremembe in dopolnitve Statuta
OZS ter predlogov za izključitev določenih članov in problematike izterjave članarine). V nadaljevanju je UO potrdil osnutek poročila o delu in osnutek finančnega poročila
zbornice za leto 2015. Obravnavana je bila ena vloga za
vračilo stroškov izobraževanja iz sredstev Sklada, izbran
je bil ponudnik za spomladanski izlet in dogovorjeno, da
se kupi nove gasilne aparate (sedanji so po predpisih, ki
veljajo, prestari za vzdrževanje in obnavljanje).
Pobuda, da bi v glasilu kaj napisali o inšpekcijskih pregledih oz. o pristojnostih posameznih inšpekcijskih organov
ter o globah in ostalih kaznih, ki jih lahko izrekajo zaradi
ugotovljenih pomanjkljivosti pri poslovanju.

Na izlet v Vojvodino

To pomlad, 21. in 22. maja, torej v cvetočem maju, gremo v Srbijo, v Vojvodino.
Odpeljemo se kmalu po polnoči, nočna vožnja nas bo peljala preko Hrvaške, po AC mimo Slavonskega Broda proti Vojvodini. Prva postaja v Banatu in tipični vasici Belo
Blato. Ob zajtrku, rakiji ter domačem pecivu, se seznanimo z bogato zgodovino etično mešane vasi. Nadaljujemo
na salašu – tipični vojvodinski kmetiji, kjer imamo kosilo
(čobanski gulaš od magulice in domači kruh). Sledi ogled
naravnega parka Carske bare, vožnja z ladjico po rokavu reke Begej (vodomci, čaplje…). Nadaljujemo z vožnjo
proti Novemu Sadu, nastanitev v hotelu ***, tradicionalna
večerja s tamburaši, prenočevanje.
Drugi dan se po zajtrku odpravimo na ogled Novega Sada
in Petrovaradinske trdnjave – največje ohranjene na Donavi. Sledi vožnja v
Sremske Karlovce
pod Fruško goro.
Mesto je znano po
odločnih vinih, ki
jih bomo poizkusili, si ogledali klet in
čebelarski muzej.
Sledi sprehod skozi
mestno središče in
kosilo v restavraciji
ob Donavi. Vožnja
čez Fruško goro
proti domu.
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Obvestila OOZ Vrhnika
Cena izleta je 150 € pri 45 potnikih in vključuje: prevoz,
zajtrk, dopoldansko malico, ogled vojvodinske domačije z
žganjem in pecivom, kosilo na salašu, ogled parka Carska
bara, vožnjo z ladjico, večerjo s tamburaši, nočitev z zajtrkom, degustacijo vin in ogled čebelarskega muzeja ter
kosilo ob Donavi, vodenje in organizacijo. Doplačilo za
enoposteljno sobo: 15 €.
Zbornica članom s plačano članarino subvencionira vrednost v višini 50 €. Prijave so mogoče po mailu ali telefonu do ponedeljka, 16. maja, oz. zasedenosti mest
na enem avtobusu.
Člane bi opozorila še na 4-dnevni izlet, ki ga organizira sekcija elektro dejavnosti OOZ Logatec. V juniju
se odpravlja v Srbijo: Beograd, Kladovo, Djerdap, Novi
Sad. Več o programu na str. 5, nadrobneje pa na njihovi spletni strani ooz-logatec.si.

Gostinci

Predsednik Janez Jurca vabi člane sekcije za gostinstvo in
turizem pri OOZ Vrhnika na srečanje, ki bo v ponedeljek, 4. aprila ob 8. uri v prostorih OOZ Vrhnika. Namen srečanja je dogovor o morebitnem skupnem nastopu oz. predstavitvi gostincev ob praznovanju 40. letnice
OOZ Vrhnika, ki bo letos jeseni.
Še nekaj o pripombah sekcije pri OZS na predpise, ki
se bodo sprejemali v aprilu in jih sekcija vztrajno zahteva
od ministrstva.
- zahtevamo, da se zakonodaja popravi tako, da si gostje
v kadilnico lahko sami prinesejo pijačo, saj strežba
ni dovoljena,
- sekcija zahteva, da se spremeni definicija zaprtega
javnega in delovnega prostora, ki ga je v veliko primerih praktično nemogoče izvajati (podhodi, stebri, poševna streha, ograje ipd.), zato predlagamo, da se spremeni
preostra dikcija, ki za zaprt javni ali delovni prostor šteje
prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto »več kot polovico površine pripadajočih sten«. (V novem predlogu
zakona ni ustrezne rešitve definicije zaprtega prostora).
Dodatna pripomba Sekcije za gostinstvo in turizem, ob
uvedbi licenc in licenčnin:
- Sekcija nasprotuje uvedbi dodatnih stroškov, ki bi
nastali z uvedbo licenc. Sekcija nasprotuje uvedbi dodatnih stroškov najmanj 200 € za vsako leto za izdajo
licence za posamezno prodajno mesto.

Lesarji

Lesarji se lahko udeležite brezplačnega predavanja na
OOZ Logatec, 12. aprila. Več na strani 5.
Preberite vse zanimive informacije na skupnih straneh in
bodite obveščeni.
april 2016

Za 18. sejem ENERGETIKA in 17. sejem TEROTECH-VZDRŽEVANJE, ki bo od 12. do 15. aprila v
Celju, lahko na naši zbornici naročite poslovne kupone.
Člani s plačano članarino, ki plačujete 18 €/mesečno, ste
upravičeni do enega poslovnega kupona, člani, ki plačujete
27 €/mesečno pa do dveh poslovnih kuponov. Pokličite in
si zagotovite cenejši obisk sejma o varčni izrabi energije
in energetskih virov ter sejma industrijskega vzdrževanja,
čiščenja in obnove zgradb.
Pokličite!!!

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

Najem dvorane Dom obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 2.
nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli,
veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored
učilnice), ima brezžično internetno povezavo, stojalo s platnom za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev miz
in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim potrebam
in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10 € vsaka
nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten najem, se
lahko dogovorimo za nižjo ceno.
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri najemu
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% popust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.
april 2016

Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in
sicer za delodajalce in delavce v petek, 15. aprila 2016,
z začetkom ob 7.30 uri.
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30.
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €.
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po
e-pošti: adela.cankar@ozs.si
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.
Usposabljanje in izpit bomo ponovno organizirali v maju.

Brezplačno: Promocija zdravja
V okviru projekta Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in preprečevanja poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih in zmanjševanje števila kostno-mišičnih obolenj vas vabimo na brezplačno delavnico, ki bo v torek,
19. aprila 2016 od 8.00 do 10.00 ure v prostorih OOZ
Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika.
Glavna vsebina dogodka bo, kako preprečevati poškodbe pri delu ter poznavanje postopkov varnega dela ter
seznanitev s predpisi, ki opredeljujejo promocijo zdravja.
Za zaključek vam bo prikazanih tudi nekaj osnovnih vaj
v primeru bolečin v križu, kako skrbeti za hrbtenico in
vratne mišice. Na dogodku bosta predavala: dr. Primož
Rus in Marko Perko.
Prijave na dogodek sprejemamo
do petka, 15. aprila po e-pošti ali
na telefon.
Udeležbo na delavnici lahko delodajalci vključite v svoj program
promocije zdravja na delovnem
mestu, ki ste jo dolžni izvajati s
spremembo Zakona o varstvu in
zdravju pri delu (27. točka 76. čle- Predavatelj
dr. Primož Rus
na). Vabljeni delodajalci, zaposleni
in drugi, ki vas predavanje te vrste zanima.
Projekt Obvladovanja kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo
zdravja na delovnem mestu v letu
2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Dan za zdravje, ki je bil prav tako
namenjen obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, je potekal
15. marca. Predavala sta dr. Primož
Predavatelj Marko Perko
Rus in Marko Perko (na fotografiji).
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Foto: A. C.

Sejmi

Varstvo pri delu, 15. april 2016

Foto: A. C.

Pripravlja Adela Cankar

Krpanov glas
Poslovno srečanje v Avstriji
Obveščamo vas, da Avstrijska gospodarska zbornica, v
sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere
članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo na področju:
- Gradbeništva
- Gradbenih materialov
- Obnovljivih virov energije
- Klimatizacije
- Inženiringa in načrtovanja
Srečanje bo idealna priložnost za izmenjavo izkušenj na
področju gradnje, razvijanje idej o novih projektih ter
navezovanje stikov za izvedbo le teh. Poseben poudarek
srečanja bo tudi na predstavitvah novosti na področju
gradbeništva.
Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 18. aprila 2016,
v prostorih avstrijske gospodarske zbornice na Dunaju.
V torek, 19. aprila 2016, pa bodo za udeležence organizirani študijski obiski projektov po različnih dejavnostih.
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko
spletne povezave https://www.b2match.eu/building2016,
kjer je tudi več informacij o srečanju in program.
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna.
Rok za prijavo je 4. april 2016, vendar pozivamo podjetja,
da svojo prijavo izpolnijo čim prej ter si tako zagotovijo
možnost sestanka z najbolj zanimivimi podjetji, katerih
termini za sestanke so hitro zasedeni.

Poslovno srečanje in sejmi v BG
Odlična priložnost, da si v dveh dneh ogledate kar dva
izmed največjih sejmov v Srbiji – sejem Tehnike v Beogradu in sejem Agro v Novem Sadu, kjer se boste
lahko udeležili tudi mednarodnega poslovnega srečanja Agro 2016.
Poslovno srečanje AGRO 2016 je namenjeno podjetjem
s področja obnovljivih virov energije, EKO gradenj in
bivanja, kovinske industrije, pakiranja, živilske industrije,
kmetijske opreme ter kemičnih proizvodov in inovativnih
tehnologij v kmetijstvu. Udeležba na poslovnem srečanju
je za vas brezplačna.
Več informacij in registracija na spletni povezavi
http://agrob2b.talkb2b.net/.
Za vas bomo organizirali tudi skupni prevoz in nočitev.
Okvirna cena za člane OZS bo znašala med 150 in 170 €
+ ddv, za nečlane OZS pa med 250 in 270 € + ddv,
odvisno od števila udeležencev.
Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do petka, 15. aprila 2016!
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Sekcije
Ekskluzivno za člane
avtoserviserje
Iz sekcije avtoserviserjev sporočajo, da so končno dobili odgovor Ministrstva za okolje in prostor glede obnavljanja izpitov za avtomobilske klime. Na podlagi tega
odgovora avtoserviserjem, ki že imajo narejen izpit za
avtoklime, ni potrebno ponovno opravljati usposabljanja
in izpita. To pomeni prihranek najmanj 200 eur vsakemu
članu!
V odgovoru Ministrstvo za okolje in prostor navaja: »Konkretno to pomeni, da bodo spričevala veljala za nedoločen
čas, pri čemer se bodo morali serviserji, ki so pridobili
spričevalo do vključno 31. 12. 2014 udeležiti le posebnega krajšega usposabljanja, pri čemer pa lahko stroški
izvajanja tega krajšega usposabljanja znašajo največ eno
tretjino stroškov celovitih usposabljanj po tej uredbi, ne
bo pa tem serviserjem potrebno opravljati dodatnega izpita, temveč se jim bo spričevalo za nedoločen čas podelilo
že na podlagi udeležbe na usposabljanju. Spričevala, ki
so bila izdana v obdobju od 1. 1. 2015 do uveljavitve te
uredbe (predvidoma v nekaj naslednjih mesecih bo
sprejeta nova uredba) bodo veljala za nedoločen čas.«
Na sekciji bodo v najkrajšem času poiskali možnosti izvedbe omenjenega posebnega krajšega usposabljanja in ga
ponudili članom.

S škofjeloškimi lesarji v Italijo
Sekcija lesarjev pri OOZ Škofja Loka v sodelovanju z
agencijo Potovanja Pisanec organizira strokovno ekskurzijo »TOSKANA-UMBRIJA-SAN MARINO« v času
od 21. do 24. aprila 2016. Podrobnejši program dobite
na svoji zbornici ali na njihovi spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si.
Strošek pri udeležbi 40 oseb: 380 EUR/osebo.
Rok za prijave: 18. 3. 2016 oz. do zasedbe prostih mest.
Število udeležencev je omejeno!
Prijave: Potovanja Pisanec d.o.o. preko izpolnjene prijavnice, ki jo dobite na svoji zbornici ali na spletni strani
www.ooz-skofjaloka.si.
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka (tel. 04 5060 200,
ooz.sk.loka@siol.net) ali Potovanja Pisanec d.o.o.
(tel. 04 5062 500, pisanec@pisanec.si).
Na voljo je še nekaj prostih mest.

Največji gradbeni sejem Bauma
Obiščite največji strokovni sejem gradbenih strojev, strojev za gradbene materiale, rudarskih strojev, gradbenih
vozil in naprav!
april 2016

Krpanov glas

Sekcije

Ogled sejma organizira OOZ Kamnik v soboto, 16. 4. 2016.
Odhod avtobusa ob 3.30 iz Kamnika preko Domžal v
Ljubljano. Nato vožnja na relaciji Jesenice – Munchen. Po
prihodu celodnevni ogled sejma Bauma 2016. Pozno popoldan povratek proti domu.
Cena potovanja, vključno z vstopnico:
73 € (min. 30 oseb)
65 € (min. 35oseb)
59 € (min. 40 oseb)
Rok prijave: 31. 3. 2016.
Več na: www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000WZQ6L
Dodatne informacije:
Barbara Vrhovnik,
telefon: 01/ 8319 810, e-naslov: barbara.vrhovnik@ozs.si
Janko Rozman,
telefon: 01/ 5830 540, e-naslov: janko.rozman@ozs.si

Seminar tehnike striženja

V skladu s programom dela sekcije frizerjev in kozmetikov za leto 2016 na OOZ Sežana organiziramo strokovni seminar LOOK & LEARN, v izvedbi Tomaža Turka,
kreativnega direktorja MIČ STYLINGA.
Intenzivna demonstracija najnovejših modnih trendov
pri striženju za ženske pričeske. »Korak za korakom« vam
bodo na modelih prikazane tri tehnike striženja (na treh
različnih dolžinah las), od začetka do končne oblike za posamezno tehniko. Gre za sodobne tehnike dvoplastnega
striženja, s katerimi dosežemo preprostost frizure, ki je v
današnjem času najpomembnejša. Sledil bo tudi pogovor
o načinu dela ter komunikaciji s stranko, ter o pomenu
timskega dela v salonu.
Kdaj?
V soboto, 9. aprila 2016 s pričetkom od 14. do 17. ure
Kje?
V prostorih OOZ Sežana, na Kraški ulici 6.
Cena za člane ostalih Območnih obrtno-podjetniških
zbornic in njihovih zaposlenih znaša 115,00 € + DDV.
Cena vključuje: izobraževanje, vse pripomočke in materiali, dodatno slikovno gradivo, mape z vložnimi listi za
skiciranje tehnik striženja in barvanja ter honorar za modele, ki sodelujejo na demonstraciji in jih priskrbi MIČ
STYLING.
Seminar bomo izvedli ob prijavi vsaj 12 oseb. Prijavite
se preko spletne prijavnice na spletni strani OOZ Sežana,
najpozneje do petka 1. 4. 2016.
Za dodatne informacije pokličite na zbornico, tel. št.
73 00 060, doris.pozar@ozs.si
Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
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vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Seminarji na OZS

Seminar: Predstavitev novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) - PRAKTIČNI VIDIK ZA PONUDNIKE
6. 4. 2016, ob 13. uri, OZS, Celovška cesta 69, Ljubljana
Seminar: Kako razviti, promovirati in uspešno tržiti
inovativne izdelke/storitve?
17. 5. 2016, ob 10. uri, OZS, Celovška cesta 69, Ljubljana
Seminar: Obveznosti pri trženju tehničnih proizvodov
in poenostavitve za MSP
17. 5. 2016, ob 10. uri, OZS, Celovška cesta 69, Ljubljana
Delavnica za samozaposlene osebe: Obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter izdelava ocene
tveganja
18. 5. 2016, ob 10. uri, OZS, Celovška cesta 69, Ljubljana
Seminar: Kako do povečanega obiska in zaslužka v
gostinskih lokalih?
18. 5. 2016, ob 10. uri, OZS, Celovška cesta 69, Ljubljana

Ostali dogodki OZS:
• Promocija zdravja za varno delo z azbestom
• Redno usposabljanje voznikov po programih 2012,
2013, 2014, 2015, 2016
• Usposabljanje polagalcev keramičnih oblog
• Usposabljanje serviserjev hladilnih naprav
• Usposabljanje za NPK računovodja
• usposabljanje za NPK prometnik/prometnica v cestnem prometu
• Usposabljanje za NPK vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
Spremljajte nas preko spletnih strani OZS
www.ozs.si/dogodki

Reforma direktive o napotenih
delavcih

Evropska komisija je predstavila reformo direktive o
napotenih delavcih, ki jih delodajalci začasno pošljejo
v drugo državo članico z namenom opravljanja storitve.
Spremembe, ki jih predlaga Komisija, gredo v smeri bolj
povezanega in poštenega evropskega trga dela in
spodbujajo načelo, da bi moralo biti enako delo na istem mestu plačano na enak način. Poleg zagotavljanja
poštenih plačnih pogojev novosti prinašajo enake konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo, in
lokalnimi podjetji v državi članici gostiteljici.
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Krediti za MSP
SID banka objavlja programe iz Posojilnega sklada za
MSP, ki so pravne osebe. Pri tem velja, da je razpis namenjen le pravnim osebam, torej gospodarskim družbam in
ne tudi samostojnim podjetnikom.
Kdo lahko pridobi kredit
Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje
kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP;
(b) ni podjetje v težavah;
(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave
Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz
naslova obveznih dajatev;
(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);
(f) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev),
oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;
(g) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov
upravičenca, oddanih na AJPES,
(h) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v
posebnih pogojih.
Vloge podjetij SID banka sprejema izključno na spletni
strani https://vloge.sid.si.

Zaposlitev tujca, nevezana na
trg dela

V Uradnem listu RS, št. 20/2016, 14. 3. 2016 je bila
objavljena Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela.
1. člen
Ta odredba določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje
k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi (v nadaljnjem
besedilu: soglasje za zaposlitev) za namen zaposlitve tujca poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke
prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15), da v
evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe.
2. člen
(1) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) v postopku izdaje enotnega dovoljenja ali pisne odobritve poda soglasje za zaposlitev
brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega
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člena, če bo tujec opravljal enega od naslednjih poklicev v skladu z Uredbo o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10):
– varilec (koda 7212);
– voznik težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
– orodjar (koda 7222);
– strugar (koda 7223).
(2) Zavod brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega člena poda soglasje za zaposlitev v poklicih iz
prejšnjega odstavka tudi tujcem z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela.
(3) V poklicih iz prvega odstavka tega člena lahko delodajalec brez preverjanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega člena v posameznem koledarskem letu zaposli
največ 50 tujcev.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in preneha veljati 30. junija 2017.
Vir: Ur.l. RS

Kako ravnati z darilnimi boni

Na OZS prejemamo številna vprašanja, kako ravnati pri
prodaji darilnih bonov, zato smo za vas pripravili nekaj napotkov, ki ne veljajo zgolj za kozmetično dejavnost, pač pa
za vse obrtnike, ki strankam prodajate tudi darilne bone.
Izhodišče za proučevanje problematike darilnih bonov je
bilo vprašanje: »Članico, ki se ukvarja s kozmetično dejavnostjo zanima, kako pravilno izdajati darilne bone, da
bo poslovala v skladu z zakonodajo. Predvsem želi, da ob
morebitnem inšpekcijskem nadzoru ne bi imela davčnih
posledic. Zanima jo, kako ravnati pri izdajanju darilnih
bonov za znane storitve in kako z vrednostnimi boni, ki
glasijo le na znesek? Kako ravnati in kdaj izdati račun za
storitve, ki se prodajajo v paketih in kako ravnati v primerih, ko strankam opravljamo brezplačne storitve?«
1. Izdajanje darilnih bonov
V praksi poznamo dve najpogostejši vrsti darilnih bonov.
Stranke lahko kupijo darilni bon za opravljanje določene
storitve, ali pa vrednostni bon, v katerem je opredeljena
le vrednost, ne pa tudi vrsta storitve. Kadar stranka kupi
darilni bon za konkretno storitev (nega obraza, oblikovanje telesa, pedikura,...) je stranki dolžna izstaviti račun
in ga davčno potrditi. Kadar pa stranka kupi vrednostni
bon, pri katerem vrsta storitev ni opredeljena, pač pa le
vrednost, storitev pa si obdarjenka ob prihodu v salon
izbere sama, podjetnik ne izstavi računa za nakup bona,
pač pa stranki izda le potrdilo o prejemu gotovine. V tem
primeru namreč še ne nastane promet blaga in storitev,
saj gre zgolj za menjavo enega plačilnega sredstva za drugega. Vrednostni darilni bon je namreč plačilno sredstvo
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in še ne pomeni nakupu storitve. Podjetniki so namreč
dolžni račun za opravljeno storitev izdati obdarjencu po
opravljeni storitvi. Pri prodaji darilnih bonom bi bilo priporočljivo, da davčni zavezanci na zadnjo stran darilnega
bona, izdanega za konkretno storitev, napišejo številko in
datum računa na podlagi katerega je bil darilni bon poravnan. Tako ga bodo kasneje z lahkoto našli, če bo potrebno
inšpektorju pojasniti, da je stranka storitev že plačala z
bonom, bon pa z računom št...z dne…., ki je bil izdan
stranki, ki je darilni bon kupila. Na ta način obdarjenki
ne bo razkrita vrednost darilnega bona, saj bo na bonu
navedena le številka računa in datum izstavitve, ne pa tudi
vrednost računa.
2. Opravljanje storitve v paketu
V kozmetičnem salonu (ali v drugi, sorodni dejavnosti) se
lahko opravljajo različne obravnave (tretmaji) strank, ki se
opravijo večkrat in trajajo daljše obdobje. (Primer: Oblikovanje telesa, ki zajema več obravnav npr.: 10 obravnav cena
pa je določena za celotni paket v znesku npr. 200,00 €).
Stranka v tem primeru obišče salon večkrat, kozmetičarka
pa ji celoten paket storitev zaračuna v enkratnem znesku,
običajno na začetku ali na koncu obravnave. Pri izvajanju
takšnih storitev je priporočljivo, da davčni zavezanci vodijo evidenco o obravnavah (npr. kartice z opravljenimi
obravnavami po posamezni stranki oziroma evidence o
strankah), iz katerih naj bo razvidna: št. računa (ali plačila, če je to vnaprejšnje), datum izvedbe obravnave, vrsta
obravnave ipd... Skratka, če pride inšpektor, je potrebno
povezati naročilo stranke s plačilom – vnaprejšnjim ali kasnejšim. Za lažje vodenje evidenc in večjo transparentnost
bi bilo dobro, če bi račun vseboval tudi ime in priimek
stranke.
3. Brezplačna storitev kot nagrada
V primerih, ko stranke koristijo več obravnav ali pa vodja kozmetičnega salona stalnim strankam ponudi neko
brezplačno storitev kot nagrado – zahvalo (gratis) bi bilo
najbolje, če stranka nikoli ne bi pri enem obisku koristila
le brezplačnih storitev, temveč bi tisti dan imela tudi kakšno plačljivo storitev, brezplačne pa v obliki popusta na
računu. Tako ob odhodu iz salona ne bi imela problemov.
Teoretično je sicer možno izstaviti tudi račun s 100 %
popustom in navedbo »gratis storitev«, vendar nimamo
izkušenj, kakšen bi bil odziv davčnih inšpektorjev v takšnih primerih.
Če bi bila sama v enaki situaciji kot gospa, ki mi je postavila ta vprašanja, bi sprejela notranji akt, v katerem bi vse
delovne postopke na kratko popisala - npr. kako ravnam
v primeru darilnih bonov, kako ravnam in kakšne listine
izdajam za več obravnav hkrati, kdaj jih izdam, kako ravnam, če mi nekdo plača predujem in kako ravnam, če kakšno storitev opravim brezplačno. Skratka – pomembno
je, da so delovni postopki in listine, ki na njihovi podlagi
nastajajo jasni, enostavni in pregledni. Menim, da ob taapril 2016
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kšnem ravnanju davčni zavezanci ne bi smeli imeti problemov pri dokazovanju pravilnosti svojega ravnanja. Če
bi inšpektor naletel na stranko, ki bi iz salona prišla brez
računa, bo lahko pojasnila, da je račun za storitve plačala že pred časom (npr. pred prvo obravnavo stranke),
kozmetičarka pa ga bo z lahkoto našla v blagajni. Če bo
kozmetičarka vodila evidenco o opravljenih obravnavah
z označbo datuma in načina plačila (ali pa z zaznambo v
evidenci, da bodo vse obravnave v celoti plačane šele na
koncu), ne bi smela imeti težav z davčno inšpekcijo. Zgolj
ustno pojasnjevanje, kako poteka zaračunavanje storitev,
brez ustreznih dokazov praviloma ne bo zadostovalo.
Božena Macarol

Evropski dan delodajalcev

Zavod RS za zaposlovanje 7. aprila 2016 pripravlja Dan
pri mikro, malih in srednje velikih delodajalcih. Na
ta dan bo zavod izvedel številne aktivnosti, s katerimi želi
okrepiti partnerstvo in sodelovanje z delodajalci.
Na dogodku aktivno sodeluje tudi Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije z organizacijo poslovnih zajtrkov na
vseh 12 območnih zbornicah, praviloma na območju vsake od območnih služb zavoda za zaposlovanje.
Poslovni zajtrk bo za člane OOZ Postojna organiziran
na OOZ Koper med 8. in 9. uro. To bo izvrstna priložnost, da spoznate aktualne storitve in programe, ki
jih za delodajalce razvija zavod za zaposlovanje. Prav
tako boste imeli možnost, da se neposredno pogovorite s predstavnikom zavoda ter se obenem dogovorite
tudi za morebitno nadaljnje konkretno sodelovanje.
Prosimo vas, da se na poslovni zajtrk, ki bo na sedežu
OOZ Koper prijavite na elektronski naslov: ooz.koper@
ozs.si najkasneje do 5. aprila 2016. Ob navedbi naziva
in dejavnosti vašega podjetja, navedite tudi ime osebe, ki
se bo udeležila dogodka.
Za člane OOZ Vrhnika in Logatec bo poslovni zajtrk
na OOZ Ljubljana Moste-Polje in se bo začel ob 10.30.
Prijavite se na: nika.majcen@ozs.si

13

Krpanov glas

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. 2016 velja nova višina prispevkov za ZZ za poškodbe pri delu in
poklicno bolezen in je vezana na višino povprečne bruto plače v RS
za oktober predhodnega leta (za oktober 2015 znaša 1.540,58 €). Od
januarja 2016 do vključno decembra 2016 znaša prispevek za ZZ 0,53
% od povprečne bruto plače za oktober 2015 oz. 0,53 % od 1.540,58
€, kar znaša 8,17 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne
bruto plače za oktober 2014 oz. 6,36 % od 385,15 €, kar znaša 24,50 €.
Od 1. 4. 2016 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na
32,43 € (Ur. list RS, št. 21/2016).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za februar 2016:
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 32,43 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

0,53 % od PP oktober 2015 – 1.540,58 €

8,17 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2015 – 385,15 €

24,50 €

TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,67 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Za uživalce pokojnine, ki ste ohranili status s.p. velja, da prejemate lahko
največ ¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa
oz. za najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼
minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za marec je izračun naslednji: 46 ur, PIZ 53,04 €, ZZ 31,39 €, zaposlovanje in starševsko varstvo
0,87 €, skupaj torej 85,30 €.
Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani
v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v marcu 2016:
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2016 – lestvice veljajo od 1. 1. 2016
oz. za vsa izplačila v letu 2016.
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2016 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 2016
V letu 2016 je sprememba v tretjem davčnem razredu, ki se začne pri
1.700 € (prej pri 1580,02 €)
Nad
668,44
1.700,00
5.908,93

Do
668,44
1.700,00
5.908,93

€ + % nad €
16 %
106,95 + 27 % nad 668,44
385,47 + 41 % nad 1.700,00
2.111,13 + 50 % nad 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2016 znaša 790,73 €
(Ur. list RS, št. 6/2016) in je, glede na leto 2015, nespremenjena.
Definicija minimalne plače (uporablja se pri obračunih za plačilo dela
opravljenega od 1. 1. 2016 dalje):
Zakon določa, da je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno
v polnem delovnem času. Iz tega izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi
elementi plače, ki jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna
plača delavca za določen mesec in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka
za delo preko polnega delovnega časa, dodatka za nočno delo, dodatka za
delo v nedeljo, dodatka za delo na praznik in dela prost dan po zakonu.
Zaposleni, ki za delo v polnem delovnem času v skladu s pogodbo o zaposlitvi oziroma zakonom prejema minimalno plačo, mora v primeru, da
opravlja delo preko polnega delovnega časa, poleg minimalne plače prejeti
še plačilo in dodatek za delo preko polnega delovnega časa.
V minimalno plačo se ne vštevajo prejemki, ki imajo naravo povračil
stroškov v zvezi z delom, kot so npr. dnevnice, terenski dodatki, povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za prehrano med
delom. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva regres za letni dopust.
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od zneska, ki v letu 2016 ne more biti manjši od 52% zadnje
znane povprečne plače. Za izplačila od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52% znaša 800,93 €),
za izplačila po 1. 3. 2016 se uporablja povprečna plača za leto 2015, ki
znaša 1.555,89 €, osnova za prispevke je 52% in znaša 809,06 €.
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 2016: najmanj v višini minimalne plače
(790,73 €) povečane za 1% znaša 798,64 €. Izplačan mora 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
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar
2016 prispevke od najmanj 70% povprečne plače 2014 (1.540,25 €; 70% je
1.078,18 €), za obračun prispevkov od februarja 2016 dalje pa uporabljate
najmanj 70% povprečne plače za leto 2015. Povprečna plača za leto 2015 je
1.555,89, osnova za obračun v višini 70% te plače je 1.089,12 €.
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 %

265,20

13,45 %

146,49

0,40 %

4,36

38,20 %

416,05

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu
2016 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 28%).
Za obračun prispevkov za januar 2016 je minimalna osnova 56% povprečne
plače iz leta 2014 (1.540,25 €; 56% je 862,54 €) za obračun prispevkov za ZZ
pa 60% povprečne plače iz leta 2014 (1.540,25 €; 60% je 924,15 €).
Od februarja 2016 dalje je minimalna osnova 56% povprečne plače iz leta
2015 (1.555,89 €; 56% je 871,30 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60%
povprečne plače za leto 2015 (1.555,89 €; 60% je 933,53 €).
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini vaše zavarovalne
osnove po oddaji davčnega obračuna za leto 2015 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 znaša
5.445,62 €)
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 - MAREC 2016
56 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

871,30

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.555,89 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

5.445,62

933,53
135,05

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

3,5 PP***

844,07

77,11

481,94

212,16

1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

59,37

346,34

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

61,24

357,23

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,95

28,86

125,56

732,43

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

1,74

10,90

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,22

7,62

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,52

3,27

Skupaj prispevki za zaposl.

1,74

10,89

Skupaj drugi prisp.

SI56 011008881000030

3,48

21,79

PRISPEVKI SKUPAJ

341,20

2.080,23

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

pomeni
davčna
številka
zavezanca
*DŠ
Povprečna
mesečna
bruto
plača za
leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
*** Minimalna
osnova
za prispevke
v letu (PP):
2016 znaša
56 % EUR
zadnje znane
Povprečna
mesečna
bruto samozaposlenih
plača za leto 2015
1.555,89
povprečne letne plače;

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): 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače;

*** 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): 1.555,89 x
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Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elektr
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opozarja!

Samostojni podjetnik mora v skladu z 2. odstavkom 75.
člena Zakona o gospodarskih družbah vsaj 15 dni pred
prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti namero oziroma obvestilo o prenehanju.
Določbe zakona veljajo tako v primerih prenehanja kot
tudi v primerih prenosa s.p. na drugo fizično osebo ali
kapitalsko družbo.
Podjetnik lahko obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti objavi elektronsko na spletni strani www.ajpes.si
prek aplikacije OOPS. Skenirano obvestilo o nameri lahko
pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si , ali pošlje oziroma dostavi po pošti ali osebno na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo lahko odda
tudi na katerikoli VEM točki hkrati s prijavo za izbris, če
prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim
datumom izbrisa.
Obvestilo mora poleg podatkov o podjetniku (naziv, sedež, matična številka s.p., podpis) vsebovati tudi datum
nameravanega prenehanja.
Podjetnik lahko poleg objave na spletni strani, namero o prenehanju objavi tudi na druge načine npr. s pismi
upnikom, z objavo v sredstvih obveščanja, z objavo na
spletni strani ali v poslovnih prostorih, itd.
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POTREBUJETE BOLJŠO REKLAMO?
Mi imamo REŠITEV za vašo promocijo!
• za Vas vse na enem mestu •
• od ideje do izdelka z Vašo pomočjo •
• hitro in kvalitetno •
• celostne graﬁčne podobe in izgled, ki prepriča Vaše stranke
• vizitke • letaki • brošure • plakati • majice • svinčniki • vžigalniki

Embalazar s.p.

tel.: 041 717 640
e-mail: embalazar@siol.net
www.embalazar.si

Skenirajte kodo
in se prepričajte!
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Lazar Mihaela s.p.
Rovtarske Žibrše 13 a
1373 Rovte

Islandija – ugodno za člane OZS

Obiščite deželo, kjer se ledeniki in ognjeniki še vedno
bojujejo za prevlado, kjer pokrajino zaznamujejo gejziri
z izbruhi vroče vode, kjer je vsak pogled na zalive in
fjorde prava poslastica za ljubitelje narave. Na stotine
mrtvih strug, osamelih mostov in razgibane pokrajine
vas kar samo vabi na ogled otoka. Pustite, da vas preseneti prisrčnost Reykjavika. Okopajte se v enem od sto
kopališč s toplo vodo na prostem. Islandija je še veliko
več kot to, le videti in doživeti jo morate!
Odhod: 13. 5. 2016
Čas potovanja: 4 dni
Čas za prijavo: do 30 dni pred odhodom oz. do zasedbe prostih mest
Najmanjše št. potnikov: 120
Za člane OZS oz. imetnike kartice Mozaik podjetnih
velja posebna ponudba: namesto 749 €, samo 699 €.
Več informacij in program potovanja lahko dobite na
svoji zbornici.

Planiški ponos

Tudi člani logaške zbornice smo se drugi dan poletov z
avtobusom odpravili v Planico, kjer smo si z velikim
navdušenjem ogledali spektakel naših orlov ter v soncu
in navijaškem vzdušju dočakali dvojno slovensko zmago.
Nekateri od udeležencev pa so se zjutraj, pred tekmo, odpravili še v Tamar.
To pa ni bila samo ena od številnih priložnosti za druženje in sprostitev med člani. Na pobudo zbornice so
jo člani izrabili, da so s seboj povabili svoje poslovne partnerje, tudi iz tujine. Tako so lahko stkali pristnejše osebne
odnose, ki lahko pozitivno vplivajo na nadaljnje sodelovanje in odpirajo nove poslovne priložnosti. Planica, ki že
dolgo velja za enega od simbolov slovenskega športa in
slovenstva je odlična priložnost za to. Z nami so tako bili
še poslovneži iz Črne gore, Francije in s Hrvaške, pa
tudi člani vrhniške zbornice. Ni kaj dodati, morda le to:
na vsakem koraku je bilo čutiti Planico kot naše veselje,
zadovoljstvo in naš ponos. Z dvignjeno slovensko zastavo.
Tudi logaških obrtnikov in podjetnikov!
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