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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

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.: (05) 726 17 20
tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
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

Obvestila OOZ
Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Dejan Šraml (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Na prireditvi ob 40-letnici OOZ Vrhnika sta naziv
zaslužnega člana zbornice prejela Simon Hlebec (levo)
in Danijel Kralj; v sredini podpredsednik Matjaž Jereb.
Foto: Fotostudio Tim

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

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

Portal ženske v podjetništvu

Obveščamo, da je Evropska komisija 30. 9. 2016 lansirala nov evropski portal za žensko podjetništvo – European portal for women Enterpreneurship,
WEgate, kjer lahko najdete različne informacije, analize, raziskave, zgodbe o
uspehu, primere dobre prakse.

Vabljeni na Novoletni obrtno-podjetniški sejem želja, ki bo na GR v Ljubljani, v času od 1. do 4. decembra.
V tem času bo na GR zelo živahno, saj bo sočasno potekal tudi 47. Smučarski
sejem Snežinka (prodaja nove smučarske opreme in komisijska prodaja rabljene smučarske opreme) in Planet kock (razstava lego kreacij z delavnicami
in tekmovanji za otroke).
Sejem bo obiskovalcem nudil ugodne praznične nakupe daril, zimske kulinarične dobrote in pester obsejemski program – izdelava daril, voščilnic…
Vstop za obiskovalce na sejem bo prost, če pa se želite predstaviti kot podjetje in razstavljati, se morate prijaviti najkasneje do 15. novembra.
Za prijavnico in pogoje pokličite svojo zbornico.
V četrtek, 1. decembra 2016 bo v okviru Novoletnega obrtno-podjetniškega
sejma želja potekala slavnostna priredite, na kateri bo Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije (OZS) podelila prestižni naziv Obrtnik leta 2016, razglasila najstarejšega obrtnika/obrtnico ter podelila mojstrske diplome.
Prireditev se začne ob 18. uri. Po končani prireditvi bo gala modna revija članov Sekcije tekstilcev pri OZS s predstavitvijo svečanih in elegantnih oblek.

Mednarodno poslovno srečanje

OOZ Sežana organizira 9. novembra 2016 ob 9.30 srečanje, ki je namenjeno
vsem, ki pridelujejo prehrambne produkte kot so npr: suhomesnati izdelki,
sir in drugi mlečni izdelki, med, začimbe, domača vina, sokovi, marmelade,
čaji…ipd in so jih zainteresirani prodajati na italijanskem trgu, konkretno
v SV regiji Furlaniji Julijski krajini, Venetu in Trentinu Alto Adigi, kjer živi
7.200.000 prebivalcev.
Srečanje s predstavniki vidnejših trgovskih verig omenjenih območij bo v
prostorih OOZ Sežana.
Dogodek bo potekal v italijanskem jeziku, s prevodom v slovenski jezik.
Na dogodek se prijavite s spletno prijavnico, več informacij pa dobite na
OOZ Sežana 05 73 00 060 ali na mail klementina.krizman@ozs.si

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

november 2016

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Listopad

Ko se oktober poslavlja, stopamo v čas
zrelosti. Ob koncu se najprej spomnimo reformacije in z njo protestantov in
svoje prve slovenske knjige. Dan zatem
obiščemo grobove ljudi, na katere nas
vežejo blagi spomini. Verni pa dan za
tem molijo za duše bližnjih, ki so molitve še potrebne, pa za vse druge tudi.
November je čas priprave na zaključek
poslovnega leta in snovanja novega.
Listopad nam po navadi postreže še z
zadnjim zamahom izobraževalnih dogodkov na zbornicah in s pripravami
na letna srečanja članov. Na našem območju bosta v prvih decembrskih dneh
dve, Vrhničani pa so svoje letos združili s slovesnostjo ob obeležitvi štiridesetletnice. Lepo prireditev so pripravili v
športni dvorani pri OŠ A. M. Slomška,
veliko članov se je je udeležilo, podelili
(in prejeli) so precej priznanj. Največje
pa je zagotovo dobro ime, ki ga ima
zbornica med svojimi člani, pa tudi sicer v svojem okolju. To ime so gradili
dolga desetletja in ni jih malo, ki bi jih
morali ob tem omeniti, saj je vsak po
svoje utrjeval mesto zbornice v družbi,
tako vodilni funkcionarji kot strokovni
delavci. Naj bo še naprej tako.
OZS se še naprej trudi soustvarjati
podjetništvu prijaznešje poslovno okolje. Vladi predlaga konkretne rešitve,
protestira proti nepretehtanim zakonskim rešitvam. Če njen glas ni dovolj
močan, mora ubirati tudi sodne poti,
da bi odločujoče prepričala, da nimajo
vselej prav, kadar nalagajo nova in nova
bremena tistim, ki še poslujejo in je od
njih mogoče iztisniti še kak cent več.
Zakaj, saj bi to država morala preračunati že sama in vendar že uvideti, da je
treba pustiti proizvajalcem najprej dihati, da bodo lahko delali in poslovali.
Tako pa je treba malone z grožnjami
utemeljevati upravičene pripombe k
zakonom in njihovim spremembam,
pisati zahteve slovenske obrti in podjetništva vladi, sprožati ustavne presoje… Da bi že prišel čas, ko bi se
zbornice lahko posvečale neposredno
svojim članom in jim bile prijazen svetovalni in podporni servis.
Urednik
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Obvestila OOZ Logatec

Jubilanti 2016

Zbornica bo tudi letos članom podelila priznanja za dolgoletno opravljanje obrtne dejavnosti. Da bi se izognili
nejasnostim, ki rade spremljajo razumevanje pojma desetletnica, dvajsetletnica… opravljanja dejavnosti naj zapišemo, da se priznanja podeljujejo poslovnim subjektom
(podjetjem, samostojnim podjetnikom) za čas, ko so
vpisani v poslovni register. Morebitna odstopanja lahko
nastanejo zaradi preimenovanj, prehodov iz ene v drugo
organizacijsko obliko, sprememb nosilcev dejavnosti.
Zato prosimo, preglejte spodnji seznam in nam sporočite morebitne nedoslednosti, pomanjkljivosti seznama
ali morebitne napake. Uskladili bomo podatke. Naš stik:
031 651 538, info@ooz.logatec
10 let dejavnosti
ELVIPO d.o.o.; Montaža Robert Oblak s.p.; Knjigoveznica Gregor Rupnik s.p.; Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva Andrej Maček s.p.; Avtoprevozništvo
Simon Krmavner s.p.; Gostišče Jeršin Bojan Jeršin s.p.
20 let dejavnosti
L M servis in montaža Miha Laknar s.p.; Razrez in obdelava lesa Janez Korenč s.p.; Mizarstvo Daniel Tomaž
Tomazin s.p.; Mizarstvo Nagode Marjan Nagode s.p.;
COMA servis Vladimir Treven s.p.; Inženiring in prevozi Miroslav Petkovšek s.p.; JANIS Janez Istenič s.p.;
Mizarstvo MOLK Molk Alojz s.p.
25 let dejavnosti
KLIN, d.o.o., Logatec; Čevljarstvo O.& H. Branko Hasler s.p.; Pizzeria Galia Jože Majer s.p.; Zidarstvo in storitve z gradbeno mehanizacijo Mlinar Bernard s.p.; Cvetličarna, trgovina, storitve, loto bar Angela Menart s.p.;
Mizarstvo in montaža stavbnega pohištva Robert Trček
s.p.; Posredništvo, embalaža, prevozi Jože Turk s.p.; Mizarstvo Andrej Grom s.p.; Gostilna Mihaela Rupnik s.p.
30 let dejavnosti
Ključavničarstvo Maček, Zvonimir
ALGRAF Aljoša Gutnik s.p.

Maček

s.p.,

35 let dejavnosti
Avtoprevozništvo – MERLAK Merlak Jernej s.p.

Prednovoletno srečanje

Tradicionalno prednovoletno srečanje članov bo letos
v osrčju Krasa, na pristni turistični kmetiji Mahnič v
Grahovem Brdu. V deželo terana, pršuta in burje se bomo
odpravili v soboto, 3. decembra. Vljudno vabljeni člani
in upokojeni člani OOZ Logatec!
Pri Mahniču, po domače Pr'Šuščevih, se z vinogradništvom
ter integrirano pridelavo grozdja in vina ukvarja že več generacij. Zato si bomo najprej ogledali njihov ponos – vinsko
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klet, kjer bo priložnost za
degustacijo vrhunskih vin
– teran, cabernet sauvignon, chardonay, vitovska
grganja in teranov liker.
Znani so po spomladanski
in jesenski osmici. Sušene
mesnine pridelujejo na tradicionalen kraški način, sušeno na kraški burji. Za plesno
glasbo bo poskrbela logaška skupina Oaza.
Prispevek na udeleženca je 20 evrov in zajema približno
polovico skupnih stroškov: degustacija vin z narezkom
(v kleti), večerja, avtobusni prevoz, nastop glasbene skupine in organizacija. Pijačo plača vsak sam po dejanski porabi. Plačilo prispevka izključno na TRR OOZ Logatec št.
IBAN SI56 0202 5001 4966 622 (NLB d.d.). Namen: Prednovoletno srečanje 2016. Koda namena: OTHR. Naslov:
OOZ Logatec, Tržaška c. 11, Logatec.
Avtobus iz Rovt in iz Hotedršice bo odpeljal ob 17.30, iz
pred Krpana v Logatcu pa ob 18.00. Vstopiti bo mogoče
tudi na Kalcah, v Gornjem Logatcu (hotenjski avtobus)
in v Zajelah in pri Smétarju (rovtarski). Prosimo za vašo
točnost. Za vsak slučaj si shranite še telefonsko številko
zbornice: 051 651 538, kjer smo vam dosegljivi ves čas
tudi v soboto.
Prijave sprejemamo do 28. 11. po telefonu 051 651 538
ali e-pošti info@ooz-logatec.si. Možna pa je tudi spletna
prijava na https://goo.gl/6n4sQz.

Seminar Vodenje in motivacija
zaposlenih

Kako lahko kot vodja, direktor, lastnik pri vaših sodelavcih spodbudite potrebno motivacijo? Imate odlične produkte, storitve, znanje
in pogoje vendar ni tistega pravega želenega uspeha. Stalno morate
sami »riniti voz«, se ukvarjati z motivacijo sodelavcev in razmišljati
o novih idejah. Verjamemo, da se s človeškim pristopom najbolje
vodi sodelavce. Slovenci imamo globoke pregovore: Lepa beseda lepo
mesto najde. Najsi bo to graja ali hvala.
Odprlo vam bo oči, kako lahko naredite nekaj drugače,
kako lahko pritegnete sodelavce v aktivno soustvarjanje
vašega in njihovega uspeha.
Predavatelj: Andrej Plevnik, u.d.i.s., je NLP Master Coach in lastnik izobraževalne franšize NEWAYS. Več kot
desetletne bogate praktične izkušnje je pridobil v mednarodnem podjetju HILTI.
Kdaj: torek, 8. 11. 2016, ob 17.00 na OOZ Logatec.
Kotizacija: člani OOZ Logatec brezplačno (in pri članu
zaposleni ter družinski člani); člani drugih OOZ 29,90
evrov; zunanji (nečlani) 49,90 evrov.
Obvezne predhodne prijave: info@ooz-logatec.si,
051 651 538.
november 2016

Pripravlja Dejan Šraml

Obračun dohodkov fizičnih
oseb in obračun potnih nalogov

Smučarski zanesenjaki rezervirajte si soboto, 14. januar 2017, za tradicionalni smučarski izlet OOZ Logatec.
Letos se bomo odpravili v avstrijsko smučarsko središče
Katschberg, ki je znano po čudoviti alpski panorami ter
več kot 70 km izjemnih prog vseh težavnostnih stopenj.

Na seminarju vas bomo seznanili z davčnimi in računovodskimi posebnostmi obračunov potnih nalogov,
ki so povezani z službenimi potovanji tako doma kot
v tujini. Predstavili bomo obračun najrazličnejših stroškov, ki so določeni v uredbah – za povračilo stroškov
za službena potovanja v tujino, višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo
v davčno osnovo. Pogledali najrazličnejše vrste bonite,
njihov obračun ter davčni vidik tako z vidika zaposlenih
kot delodajalcev. Spoznali boste računovodske in davčne
posebnosti pri obračunu bonitet pri poslovanju samostojnega podjetnika ter možnostih in oblikah zakonsko
dovoljenega blagajniškega poslovanja. Dobili boste odgovore na vprašanja: Ali se lahko potni stroški izplačujejo v gotovini? Kako in v kakšni vrednosti se lahko povrnejo materialni stroški? Katere so davčne omejitve pri
obračunu jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih
pomoči? Kako je z bonitetami – kot so darila, vinjete,
obleke, obutev, avtomobili?
Predavateljica: dr. Lidija Robnik je dolgoletna direktorica in svetovalka s področja financ in računovodstva,
strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov
na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Je
izvajalka strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja
najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.
Kdaj: torek, 22. 11. 2016, ob 8.30 na OOZ Logatec.
Kotizacija: člani OOZ Logatec 39,90 evrov (in pri članu
zaposleni ter družinski člani); člani drugih OOZ 49,90
evrov; zunanji (nečlani) 69,90 evrov.
Obvezne predhodne prijave: info@ooz-logatec.si,
051 651 538.

Dobri možje

Delavnica: peka praznične torte

Koda EU 95 za 2017

Prevoznike obveščamo, da bo redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in/ali blaga v cestnem prometu
po predpisanem programu za leto 2017, t.i. »koda EU 95«,
na OOZ Logatec v soboto, 17. decembra 2016, s pričetkom ob 7. uri zjutraj. Število mest omejeno, zato pohitite s prijavo in tako že v letošnjem letu opravite obveznost
za leto 2016! Obvezna je predhodna prijava.

Tečaj risanja z AutoCAD

AutoCAD je programski paket za računalniško podprto
konstruiranje. Obsega 2D in 3D risanje in je uporaben
na področjih: strojništva, lesarstva, gradbeništva, arhitekture, geodezije in elektrotehnike.
30-urni tečaj bo na OOZ Logatec od 10. do 26. 1. 2017,
ob TOR/ČET, ob 16.00 (šest srečanj po pet šolskih ur).
Strojno in programsko opremo zagotovi izvajalec tečaja.
Člani tehničnih strok, izkoristite posebno ponudbo za
izobraževanje – verjetno najugodnejša cena tečaja na
trgu – 6,63 evrov/uro dalje (199,00 evrov + DDV; člani
drugih OOZ plačajo dodatnih 10 %, nečlani pa 30 % več).
Program in dodatne informacije na ooz-logatec.si.

Na smučanje v Katschberg

OOZ Logatec bo tudi letos poskrbela za obisk Miklavža,
Božička in dedka Mraza pri otrocih podjetnikov, obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev. Prireditev z zabavno
predstavo z naslovom Škrat Lenko in njegova darila ter z obdaritvijo otrok bo v Narodnem domu v Logatcu v četrtek,
15. decembra 2016, ob 17.30.
Zaradi organizacije in priprave daril so potrebne vnaprejšnje prijave. Ob prijavi navedete: ime in priimek – tudi otroka, točen naslov, starost otroka. Darila bodo lepa in primerna starosti otrok. Kotizacija: 20 evrov na otroka. Plačilo
izključno na TRR OOZ Logatec št. IBAN SI56 0202 5001
4966 622 (NLB d.d.). Namen: Obdarovanje otrok. Koda
namena: OTHR. Naslov: OOZ Logatec, Tržaška c. 11, Logatec. Kotizacija zajema strošek darila in del stroškov organizacije dogodka, razliko pa pokrije OOZ Logatec.
Prijave sprejemamo do 22. 11. 2016. Dodatne informacije: 051 651 538, info@ooz-logatec.si.
november 2016

Torterija vabi! Da boste svoje bližnje lahko za decembrske
praznike presenetili z novo gurmansko sladico, se nam
pridružite na delavnici peke Torterija praznične torte. Kulinarični namig: cimet, ingver, jabolčna čežana, vanilija,
karamela …
Kje: v Torteriji na sedežu zbornice, Tržaška c. 11, Logatec
Kdaj: v ponedeljek 28. 11., ob 17.00
Trajanje delavnice: 4 ure
Kaj dobite? Vsak udeleženec speče svojo manjšo Torterija praznično tortico in jo odnese domov, recept, fotografije in koristne slašičarske nasvete za pripravo doma,
presenečenje – Torterija darilo, aktivno in zanimivo
ustvarjanje.
Cena delavnice: 20 evrov za člane OOZ Logatec
(nečlani 50 evrov). Obvezne predhodne prijave do
21. 11. 2016 na info@ooz-logatec.si, 051 651 538.
5

Krpanov glas
Jubilanti OOZ Postojna 2016
Članom, ki ste že - ali še boste - v letošnjem letu dopolnili
20, 25, 30, 35 ali 40 let dela v obrti in članom, ki so se v
letošnjem letu upokojili in prenehali z dejavnostjo, bomo
na prednovoletnem srečanju podelili jubilejna priznanja.
Prosimo, da spodnji seznam pregledate in nam najpozneje do 11. 11. 2016 sporočite, če ste v letošnjem letu jubilant
in se na seznamu ne najdete ali v primeru napake. Pokličite nas na tel. 05/ 726 17 20 ali nam pišite na e-naslov:
irena.dolgan@ozs.si.
Obenem prosimo vse člane, ki se upokojijo, naj nas o upokojitvi obvestijo, da jih lahko uvrstimo na seznam upokojenih obrtnikov pri OOZ Postojna. Izbris iz Poslovnega
registra namreč ne razkriva razloga za izbris, zato vpisa na
seznam upokojenih ne moremo izvesti samodejno.
JUBILANTI – 20 LET
1. KOMUS d.o.o. – podjetje za komunalne storitve
2. Rado Bizjak s.p. – vzdrževanje dvigal
3. Meho Ikanović s.p. – splošna zidarska dela
4. Iztok Jager s.p. – avtovleka in izposoja nadomestnih
vozil
5. Branko Rupnik s.p. – gradnja individualnih objektov
6. Olga Smerdel s.p. – steklarstvo
7. Matej Žnidaršič s.p. – avtoprevozništvo
JUBILANTI – 25 LET
1. MI OSKRBA d.o.o. – družba za trgovino in storitve
2. MARINČIČ d.o.o. – odkup, prodaja in predelava lesa
3. Igor Lanjšček s.p. – avtoprevozništvo
4. MFM INTARZIJA d.o.o. – proizvodnja, trgovina, turizem
5. Karmen Šantelj s.p. – žagarstvo
6. Srečko Vodopivec s.p. – Limles
7. Damjan Zalar s.p. – knjigovodske storitve
JUBILANTI – 30 LET
1. Vojko Adamič s.p. – avtoprevozništvo in vulkanizerstvo
2. Mira Pozderec s.p. – žensko frizerstvo
3. Stojan Premrl s.p. – senčila
4. Anton Srebot s.p. – avtoprevozništvo
JUBILANTI – 35 LET
1. Kemična čistilnica GRŽE d.o.o.
UPOKOJENI OBRTNIKI:
1. Ivan Meze s.p. – storitve javne higiene (31.12.2015)
2. Saša Stegel s.p. – frizerski salon (30.12.2015)
3. Veronika Konrad s.p. – frizerstvo
4. Drago Ostanek s.p. – popravilo kmetijske mehanizacije
5. Milan Vučanović s.p. – oblaganje tal in sten
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Obvestila OOZ Postojna
Vabilo na prednovoletno srečanje

Vse članice in člane zbornice, pri njih zaposlene delavce, upokojene obrtnike ter njihove zakonce vabimo, da
se udeležijo prednovoletnega srečanja, ki bo v petek,
2. decembra 2016, ob 18. uri v Krpanovem domu
v Pivki, Prečna ulica 1.
Ob tej priložnosti bomo članom, ki so v letošnjem letu
dopolnili 20, 25, 30, 35 let dela v obrti in članom, ki so se
v letošnjem letu ali konec leta 2015 upokojili, podelili jubilejna priznanja. Na prireditvi bo nastopila Vokalna skupina Elum in KETŠD Alojzij Mihelčič iz Harij z veseloigro
»Zdrava prehrana«. Zdrava prehrana je porok za dolgo
življenje, zato strokovnjaki priporočajo, naj se pri pripravi
jedi izogibamo soli, maščobam, hitro pripravljeni hrani,
konzervansom, hrani pridelani s pomočjo umetnih gnojil,
jajcem, … Toda, kaj pa nam sploh še ostane? Kajti star
pregovor pravi, da prazen »žakelj« ne stoji sam pokonci!
Po končani prireditvi ste vabljeni v avlo Krpanovega
doma na druženje ob dobri hrani in pijači. Udeležba na
prireditvi je brezplačna. Prijave sprejemamo na zbornici
do vključno srede, 30. novembra 2016.
Vabljeni!

Vabilo na dogodke OOZ Logatec
• Vodenje in motivacija zaposlenih – če vas zanima
kako lahko kot vodja, direktor ali lastnik pri vaših sodelavcih spodbudite potrebno motivacijo se udeležite
seminarja, ki bo v torek, 8. november 2016, ob 17.00
na OOZ Logatec (Tržaška c. 11).
Kotizacija: člani OOZ Postojna 19,90 evrov; zunanji
(nečlani) 49,90 evrov.
Prijave: irena.dolgan@ozs.si, 05 726 17 20
Rok za prijavo: 6. 11. 2016
Več na str. 4.
• Obračun dohodkov fizičnih oseb in obračun potnih
nalogov – na seminarju se boste seznanili z davčnim in
računovodskimi posebnostmi obračunov potnih nalogov, ki so povezani z službenimi potovanji tako doma
kot v tujini. Seminar bo v torek, 22. november 2016,
od 8.30 do 12.00 na OOZ Logatec (Tržaška c. 11).
Kotizacija: člani OOZ Postojna 39,90 evrov; zunanji
(nečlani) 69,90 evrov.
Prijave: irena.dolgan@ozs.si, 05 726 17 20
Rok za prijavo: 18. 11. 2016
Več na str. 5.
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Brezplačni tečaji za zaposlene
Pripravlja Irena Dolgan

Ljudska univerza Postojna
VABI
na regijski izobraževalni posvet
»Uspešnost podjetja določajo zaposleni
in njihove kompetence«
17. novembra 2016 ob 10. uri
na Smrekarjevi domačiji, Grobišče 11
Skrb za razvoj znanja in kompetenc zaposlenih postaja
za delodajalce ne le dobra, ampak vse bolj nujna naložba, ki se odraža v uspešnosti podjetij in organizacij.
Vedno bolj jasno postaja, da je poleg razvoja ključnih
kadrov treba poskrbeti tudi za zaposlene na manj zahtevnih delovnih mestih. Hkrati z razvojem poklicnih
kompetenc pa je smiselno krepiti tudi splošne kompetence in mehke veščine. Tako kažejo dobre prakse.
Evropska in nacionalna sredstva spodbujajo tovrsten
razvoj človeških virov tudi v naši regiji. Zakaj in kako,
boste lahko spoznali na regijskem izobraževalnem posvetu, ki je namenjen delodajalcem, kadrovskim službam, podjetnikom in vsem, ki se znotraj organizacij
ukvarjajo s človeškimi viri.
Kotizacije ni.
Vabljeni!
Obvezne predhodne prijave sprejemamo do 14. 11.
2016 na e-naslov: erika.svara@zavod-znanje.si ali na št.:
05 / 721 12 80.

Gostinci

Sekcija za gostinstvo in turizem OOZ Postojna vabi gostince, da se jim 14. in 15. novembra 2016 pridružijo na
dvodnevnem izletu po Ptuju.
Ogledali si boste ptujski grad, obiskali Ptujsko klet, ki velja za najstarejšo vinsko klet, v kateri lahko ob sprehodu
skozi njene podzemne hodnike prisluhnete zgodbi o vinu.
Sledila bo večerja in prenočitev na Turistični kmetiji Toplak. Naslednji dan se odpeljete v Malo Nedeljo na ogled
muzeja, degustacijo vin in še kaj se bo našlo.
Odhod v ponedeljek, 14.11.2016 ob 8.00 izpred Spara v
Postojni.
OOZ Postojna članom sofinancira 50,00 € cene izleta.
Za vse ostale informacije in prijavo pokličite na mobitel:
041 589 403 (Ljubo Kapelj). Prijave do srede, 9. novembra 2016.
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V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2016 – 2019 Ljudska univerza Postojna razpisuje 50-urne brezplačne tečaje za zaposlene:
- začetni in nadaljevalni tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina);
- začetni in nadaljevalni tečaji uporabe računalnika (urejevalnik besedil, Excel, e-pošta, Internet, družabna omrežja, varnost pri uporabi računalnika …)
Prednost pri vključitvi imajo zaposleni prebivalci Primorsko-notranjske regije, starejši od 45 let in z izobrazbo do 5. stopnje (zaključena poklicna šola).
Prijave zbiramo do 11.11.2016 v tajništvu Ljudske univerze Postojna, na št.: 05/ 721 12 80 ali na e-naslovu:
lu-postojna@zavod-znanje.si.
Dejavnost omogočata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kratkoročni kredit – ugodna OM

Sredstva za kratkoročni kredit, ki smo ga razpisali skupaj
z Banko Koper d.d., PE Postojna so še na voljo, vendar
pohitite, ker je na razpolago samo še 61.200,00 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna z najmanj enoletnim članstvom,
namenjena pa so za: financiranje tekočega poslovanja,
nabavo osnovnih sredstev, refinanciranje posojil, poravnavo zapadlih davčnih in drugih obveznosti. Posojilo
se obrestuje po 1,50 % letni obrestni meri, odplačuje se
12 mesecev, višina posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti oziroma ne sme
presegati 20.800 EUR. Obdelava zahtevka za vodenje
posojila znaša 70 EUR, ki se plača ob odobritvi posojila.
Zavarovanje: vse oblike, ki za banko predstavljajo zadostno jamstvo za vračilo kredita (pri zavarovalnici, s poroštvom, zastavo- hipoteko, drugo).
Priloge k vlogi:
- Izjava o članstvu v OOZ Postojna za čas odplačevanja
posojila,
- Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo
poslovno leto, medletni podatki
- Potrdilo o plačanih davkih
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbornici.
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Uvodni del prireditve so zapolnili slavnostni govorci, OMePZ »Notranjska« in projekcija zgodovinskega pregleda iz davnih in manj davnih časov
društva, združenja, zbornice…

Obvestila OOZ Vrhnika

Srebrne plakete za 20 let dela v obrti so prejeli; (z leve, od podeljevalca Simona Hlebca naprej), Damos d.o.o., Dolničar d.o.o., Matjaž Gabrovšek
s.p., Alojzij Petrovčič s.p., Peter Škof s.p. in Tipos-I d.o.o.

Slovesna zbornična 40-letnica

V soboto, 22. oktobra 2016, smo v športni dvorani
OŠ Antona Martina Slomška proslavili 40 let dela naše
zbornice. Na govorniškem odru so se zvrstili predsednik
OOZ Vrhnika Simon Hlebec, predsednik OZS Branko
Meh in župan Občine Vrhnika Stojan Jakin. Čestitkam so
se pridružili še predsednik OOZ Ljubljana Vič Jernej Dolinar, predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak in predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel.
Predsednik Simon Hlebec je v svojem govoru posebej
naglasil potrebo po povezovanju, da postajamo močnejši.
Poudaril je pomembnost sodelovanja z OZS, občinami in
drugimi institucijami, potrebo in nujnost sodelovanja pri
izobraževanju. Izpostavil je »boj« z oblastjo za odstranitev birokratskih ovir, spremembo neprimernih zakonov in
predpisov, ter, po drugi strani, sodelovanje pri pripravi zahtev slovenske obrti. Spregovoril je tudi o članstvu, ki je zdaj
prostovoljno, vendar člane združujejo zavest, pripadnost
zbornici in spoznanje, da si združen močnejši, boljši.
OOZ Vrhnika je na slovesnosti članom podelila listine in plakete za
10, 20, 30 in 40 let dela
v obrti; prejemnike smo
objavili v septembrskem Krpanovem glasu.
Podelila je tudi posebna
priznanja, ki so jih prejeli: Peter Gutnik, Janez
Jamnik, Marko Koprivec, Marko Medič,
Klavdija P. Gregorka,
Peter Škof in Stanislav
Umek, naziv zaslužnega
člana pa Danijel Kralj in Med drugimi je zbrane nagovoril tudi
vrhniški župan Stojan Jakin
Simon Hlebec.
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Prejemniki zlate plakete za 30 let dela v obrti; (z leve): Simon Hlebec podeljevalec, Anton Turšič, Marjan Celarc in Janez Kogovšek

Predsednik Branko Meh je članom podelil priznanja OZS.
Bronasti ključ so prejeli : Peter Caserman, Stanislav Čepon,
Matjaž Jereb, Roman Jesenko, Marko Jezeršek in Janez
Stržinar. Srebrni ključ
je OZS podelila Janezu Kogovšku in Petru
Moleku, zlati ključ pa
Marku Popitu. Zlati
pečat je OZS podelila
Območni obrtno-podjetniški zbornici Vrhnika. V njenem imenu ga
je prevzel predsednik
Simon Hlebec.
Zbornica je na prireditvi sporočila, da bo v sodelovanju s CSD Vrhnika donirala 1.000 €
trem družinam v stiski,
po eni iz vsake občine, Platinasto plaketo za 40 let vztrajanja
v obrti je zaslužil Frančišek Krže, na foki jih pokriva.
tografiji ob predsedniku Simonu Hlebcu
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Pripravlja Adela Cankar

Slavnostni del prireditve, ki se je je udeležilo skoraj četrt
tisoč članov in gostov, je vodila in z izbranimi odlomki iz
Cankarjevih del žlahtnila Mirjam Suhadolnik, s petjem ga
je dopolnil (tudi naš) Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska«, za dobro glasbeno in plesno razpoloženje pa je
še tja v noč skrbel Marko Vozelj z ansamblom Mojstri. Za
izbrano večerjo ob svečah so moči združili gostinci, člani
naše zbornice; jedi so pripravili v Gostilni Godec, Gostilni pri Kranjcu, Gostilni Turšič, Gostilni Jurca in Gostišču
Bajc, za dekoracijo, postrežbo ter pijačo je poskrbela Gostilna Godec. Drobno pecivo so spekli v Pekarni keksarni
Adamič, vrhniške kremne rezine pa so pripravili v slaščičarni Berzo.
V nadaljevanju in na zadnji strani glasila objavljamo nekaj
posnetkov s prireditve, še več pa jih najdete na zbornični
spletni strani.

Novoletna prireditev za otroke

Ste že prijavili otroke na prireditev ob obisku Dedka Mraza? Pohitite!
Prireditev bo v soboto, 17. decembra v veliki dvorani
Doma obrtnikov na Vrhniki.
Starši oz. delodajalci, ki želite, da se otroci srečajo z Dedkom Mrazom boste prispevali za posamezno darilo 25 €,
za vse ostalo bomo poskrbeli na Zbornici (prostor, animacijo, izbor daril…).
Prijave za prireditev pričakujemo najkasneje do 14. novembra 2016, da bomo lahko pri dobavitelju pravočasno
naročili primerne igrače oz. darila. Več lahko preberete v
prejšnjem glasilu
Ob prijavi navedite ime, priimek ter starost otroka, da ga
bomo uvrstili v pravo skupino.

Delavnica o zdravih odnosih

V sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije organiziramo v sredo, 16. novembra
zanimivo delavnico, ki jo vodi avtorica priročnika »Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju« Anka
Zajc. Tema delavnice bo urejanje odnosov v delovnem
okolju, izogibanje konfliktom, kako jih preprečiti, kako jih
reševati, če do njih pride.
november 2016

VARSTVO PRI DELU – 18. 11. 2016

Za člane in zaposlene delavce še zadnjič v letošnjem letu
organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in
požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 18. novembra 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
januarju 2017.

Davčne novosti 2017
in priprave na obračun 2016

Seminar bo v četrtek, 24. novembra 2016, z začetkom
ob 16. uri, predvidoma do 20. Izobraževalni dogodek
bo vodila dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica, višja predavateljica in samostojna podjetnica s področja
financ, računovodstva.
Iz vsebine: novosti davčne zakonodaje; interni akti in
predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov;
davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
in odhodki; oblikovanje rezervacij; odgovori na vprašanja in diskusija.
Cena na udeleženca, člana s plačano članarino je 20 €,
člani drugih OOZ plačajo 30, zunanji udeleženci pa 50 €.
Prijave sprejemamo do 21. novembra oz. do zasedenosti prostih mest v predavalnici. Prijavljenim bomo za
udeležbo izstavili račun.
Največ se naučimo s prakso, zato bo na delavnici pregledno predstavljen pester nabor težav in možnih pristopov
k njihovemu reševanju.
Vsak udeleženec bo prejel zgoraj omenjeni priročnik, ki je
nastal v okviru projekta ProZDRAV2.
Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA, prijave pa so
obvezne do ponedeljka, 14. novembra na tal.: 051 619
215 ali po e-pošti.
Projekt ProZDRAV2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« 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.

Priporočilo

Preberite tudi skupne strani glasila, logaške in postojnske
strani, da boste vedeli kaj in kje se dogajajo zanimive stvari.
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Sekcije
Sekcija za promet

VSE SEKCIJE
V skladu s usmeritvami in poslanstvom Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS vse člane obveščamo:
»V torek, 17. 1. 2017, bo v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju OZS in IJS na Institutu »Jožef
Stefan« potekalo srečanje med člani Obrtno-podjetniške
zbornice in raziskovalci IJS s ciljem okrepiti sodelovanje
in odgovoriti na konkretne izzive s katerimi se srečujejo
podjetja in obrtniki. Udeležencem bo predstavljeno delovanje in organiziranost Instituta, sledili bodo sekcijam prilagojeni ogledi izbranih laboratorijev ter individualni pogovori z raziskovalci. Srečanje je namenjeno vodstvenemu
ter strokovnemu kadru v podjetjih, udeležencem pa bodo
omogočeni takojšnji sestanki s strokovnjaki o konkretnih
tehnološko-razvojnih problemih.
Vse sekcije so vabljene, da vsebinske želje in predloge
posredujejo na tehnologije@ijs.si, da se program čim bolj
prilagodi potrebam posamezne sekcije. Prijave udeležencev zbira IJS do 20. 12. 2016, za podrobnosti prijave pokličite svojo zbornic, da vam posreduje dodatno gradivo
v zvezi s prijavo.

Elektro dejavnosti
Statistični urad RS je podal pojasnilo o razvrstitvi električnih meritev v standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD).
Če podjetje ali samostojni podjetnik izvaja samo meritve,
se te uvrščajo v SKD pod šifro 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje. Izvajalec ne potrebuje obrtnega
dovoljenja.
Če se meritve izvajajo v povezavi z montažo naprav, napeljav ali preverjanjem lastnega izdelka ali storitve, se obravnavajo kot del proizvodnega procesa ali izvedbe montaže.
V teh primerih so meritve le pomožno opravilo h glavni
storitvi in so uvrščene pod šifro 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav. V tem primeru izvajalec potrebuje obrtno dovoljenje.
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Priznavanje investicijskih olajšav za delovna vozila
Kot smo že večkrat obveščali, je Sekcija za promet med
drugim reševala tudi problematiko nepriznavanja investicijskih olajšav za nakup delovnih vozil. FURS je končno
izdal dodatna pojasnila iz katerih izhaja, da se za nakup
delovnega vozila prizna investicijska olajšava (v preteklosti je to veljalo le za nakup delovnega stroja). Odgovor
FURS je objavljen: tukaj
Seveda pa se še vedno lahko uveljavljate investicijske olajšave za nakup motornih vozil:
- osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon,
- avtobuse na hibridni ali električni pogon ali avtobuse
ekološkega standarda EURO VI,
- tovorna vozila ekološkega standarda EURO VI.
Italija: kot smo vas že obveščali, je tudi Italija (v mesecu
juliju) sprejela in objavila zakon glede napotitve delavcev,
ki opravljajo storitve v drugi državi članici. S strani italijanskih kolegov smo v tem tednu prejeli informacijo, da
se zakon ne nanaša samo na kabotažo, temveč tudi za vse
prevoze, ki se odvijajo na ozemlju Italije (vključen tudi
tranzit). Zaenkrat drugih informacij še nismo sprejeli, ker
še niso urejeni podzakonski predpisi.
Kartica voznika (DT): S strani članov smo bili obveščeni, da se je trenutno podaljšal rok za pridobitev kartice voznika (za digitalni tahograf). Izdajatelj kartic (Cetis
d.d.) je že uvedel dodatno pomoč v pisarni za obdelavo
vlog (trenutna čakalna doba 10 delovnih dni). Voznikom
svetujemo, da vloge za pridobitev kartic oddajo vsaj 3 koledarske tedne pred iztekom veljavnosti. Nova kartica bo
pričela veljati naslednji dan po preteku stare kartice. Digitalni tahograf prepozna novo kartico z dnem veljavnosti
kartice (pred tem datumom DT izpiše obvestilo, da je kartica neveljavna). Čakalne dobe za pridobitev kartice so se
povečale predvsem zaradi neveljavnih vozniških dovoljenj
oz. podaljševanja veljavnosti kode (95).
Naj še opozorimo, da vožnja s pretečeno kartico ni dopustna (kot npr. »pravilo 15 dni« - v primerih, ko je kartica
izgubljena, ukradena, zasežena…).
Povzeto po obvestilu Natalije Repanšek – OZS

Zakon o pogrebni in
pokopališki dejavnosti

je bil objavljen v Ur. listu 62/2016. Veljati je začel 15. 10.
2016, vendar ima prehodne določbe, kjer so zapisani roki
za pripravo podzakonskih aktov in roki uskladitev z zakonom. Zapisano je:
Občinski predpisi, izdani na podlagi zakona iz prvega
odstavka prejšnjega člena, prenehajo veljati, se pa uporanovember 2016
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bljajo do sprejetja novih občinskih predpisov po tem zakonu, ki morajo biti izdani najpozneje v enem letu od
uveljavitve tega zakona.
Vlada Republike Slovenije izda uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev javne službe iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
Zakon med drugim določa naslednje:
Ministra, pristojna za gospodarstvo in zdravje, določita
standarde in normative za posebna vozila za prevoz
pokojnikov, minimalne tehnične pogoje prostorov in
ustrezno zaščito zaposlenih pri ravnanju s pokojniki
iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona v šestih mesecih
od uveljavitve tega zakona.
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za gospodarstvo, določita podrobnejše osnovne standarde in normative za osnovni pogreb iz tretjega odstavka
12. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
Izvajalci pogrebne dejavnosti uskladijo svojo dejavnost z določbami tega zakona in podzakonskih predpisov,
sprejetih na podlagi tega zakona, v enem letu od uveljavitve tega zakona. (obveznosti občin)
Občine zagotovijo izvajanje 24-urne dežurne službe in
pokopališko dejavnost v skladu s tem zakonom najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. Ne glede na
prejšnji stavek občina, ki ni lastnik pokopališča ali nima
urejene razpolagalne pravice, za upravljanje pokopališča
uporablja določila zakona, ki ureja gospodarske javne
službe in zagotovi izvajanje pokopališke dejavnosti v skladu s 27. členom tega zakona najpozneje v desetih letih od
uveljavitve tega zakona.
Koncesijske pogodbe za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona,
se uskladijo s tem zakonom v enem letu od njegove uveljavitve.
(3) Občine sprejmejo odloke po tem zakonu najpozneje v
enem letu od uveljavitve tega zakona.
OZS je s strani odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS poslala na MGRT vprašanja in prosila za dodatna pojasnila.
OZS se že več let zavzema, da bi se morali tako pogrebna kot kamnoseška dejavnost, v celoti izvajati
v okviru proste gospodarske pobude, kot tržna dejavnost. Ves čas posebej opozarjamo, da stroške kamnoseških, pogrebnih in pokopaliških storitev plača
naročnik storitev sam (pogrebnina je le še posebna
oblika denarne pomoči za socialno najšibkejše), zato
bi moral imeti vsak potrošnik možnost izbire na trgu,
žal v novem zakonu te izbire potrošnik v nima.
Vir: OZS
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Sekcije
Javno povabilo gostincem

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) (v nadaljevanju: naročnik) objavlja javno povabilo zainteresiranim
ponudnikom gostinskih storitev (v nadaljevanju: ponudnik) za sodelovanje na prireditvi »Novoletni obrtno-podjetniški sejem želja« (v nadaljevanju: sejem). Javno
povabilo zajema sodelovanje s ponudbo gostinskih storitev v dvorani A2 Kocka (v nadaljevanju: lokacija), v okviru »Novoletnega obrtno-podjetniški sejma želja«, ki bo
potekal v času od 1. do 4. decembra 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, vsak dan med 10. in 19. uro.
Predmet povabila:
Predmet povabila je gostinska ponudba na prej omenjeni
lokaciji v času sejma.
Predstavitev dogodka:
Sejem bo obiskovalcem nudil prodajo in promocijo unikatnih, okolju prijaznih darilnih izdelkov in sicer izdelke
domače in umetnostne obrti, izdelke iz lesa, stekla, kamna
in plastike, dekoracijo za dom, cvetje, modne dodatke,
modni nakit, kozmetiko, oblačila, igrače, knjige, glasbila,
gospodinjske aparate, embalažo za darila, kulinarične izdelke ter druge darilne izdelke. V času sejma bo potekal
tudi 47. Smučarski sejem Snežinka in razstava Planet
kock. Vstop za obiskovalce bo prost, tako da pričakujemo, da bo dogajanje v tem času na Gospodarsko razstavišče privabilo približno 25.000 obiskovalcev.
Naročnik bo v času sejma, in sicer v četrtek, 1. decembra
2016, organiziral tudi slavnostni dogodek Obrtnik leta z
modno revijo, kjer pričakujemo preko 400 obiskovalcev.
Izbrani ponudnik gostinskih storitev bo imel prednost pri
izboru izvajalca pogostitve za omenjeni dogodek.
Kdo lahko odda ponudbo:
Ponudbo lahko oddajo člani OZS in sicer samostojni podjetniki in pravne osebe:
- ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v
Republiki Sloveniji in imajo vsa predpisana dovoljenja
za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je predmet javnega povabila,
- ki niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja,
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
- ki v zadnjih 3 mesecih poslovanja niso imeli blokiran
svoj TTR.
Merila oz. kriteriji:
Izbor ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti bo narejen na podlagi kriterijev:
- minimalni znesek je 900,00 EUR brez DDV, ki ga ponudi gostinec za čas trajanja sejma (4 dni),
- konkurenčna cena hrane in pijače (obvezna priloga ponudbe je cenik gostinskih storitev),
- reference,
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- kakovost ponudbe (prednost pri izboru bodo imeli gostinci, ki ponujajo tradicionalne slovenske jedi, pri tem
priporočamo, da se v ponudbo vključi tudi enostavne
jedi na žlico).
Lokacija:
Dvorana A2 Kocka, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani.
Otočni prostor na tlorisu oz. drug prostor v dvorani v
dogovoru z izbranim ponudnikom, sestavljen iz skladišča,
izdajnega pulta in omizij.
Dostava je možna z Vilharjeva ceste ves čas trajanja sejma.
Navodilo za oddajo ponudbe:
Vsi zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo na
priloženem obrazcu, ki mu dodajo priloge zahtevane v samem besedilu javnega povabila:
- dokazilo o registraciji gostinske dejavnosti (fotokopijo
potrdila oziroma rednega izpiska iz sodnega registra/
poslovnega registra AJPES),
- potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije,
- dokazilo o neblokiranosti TRR za zadnjih 6 mesecev.
Ponudbe se pošlje po navadni pošti ali pošljite na elektronski naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenie, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gregor.primc@
ozs.si. Rok za oddajo ponudbe je 7. november 2016.
Informacije:
Za dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko
pokličete Gregorja Primca na tel.: 01/58 30 557 ali pišite
na elektronski naslov gregor.primc@ozs.si

PREDPISI
Množično vrednotenje
nepremičnin - pripombe
Ker je Ustavno sodišče poseglo v veljavnost predpisov o
davku na nepremičnine in vrednotenju nepremičnin, je
obdavčitev nepremičnin še vedno po starem: plačujemo
nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ), nadomestilo
za uporabo gozdnih cest in davek od premoženja.
NUSZ je v pristojnosti občin, zato odloki povzročajo neenakost med davčnimi zavezanci. Vlada pripravlja enotno
obdavčitev nepremičnin, ki bo prvič odmerjena v letu
2019. OZS ima na predlog ZVMN-1 pripombe glede načina sprejemanja predpisa; ugovarja posplošeni tržni vrednosti; pripombe glede sodelovanja občin, saj bi morali
pozvati strokovno javnost; dokazovanje posebnih okoliščin mora potekati brez dodatnih stroškov za zavezanca.
Na posamezne člene zakona ima OZS naslednje pripombe:
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- za vrednotenje nepozidanih stavbnih zemljišč naj se
upošteva dejanska raba;
- podatkov glede donosnosti se ne more zbirati preko
vprašalnikov, ker je vprašljiva verodostojnost;
- pri pripravi modelov vrednotenja mora sodelovati strokovna javnost, ne le občine;
- pripombe je dolžan sprejemati tudi GURS, ne le občine;
- globa za neizpolnitev vprašalnika mora biti sorazmerna
teži dejanja in storilčevi krivdi, z upoštevanjem olajševalnih okoliščin, ne le izrečena v hitrem postopku v katerikoli višini.

DURS obvešča, mi opozarjamo!

Da je s 1. novembrom v veljavi le še elektronsko vročanje sklepov o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Ker gre za zelo pomembne
akte, vas opozarjamo, da si uredite vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov.
Kot zavezanec lahko na obrazcu (vročanje-PE)določite
pooblaščenca za vročanje, ki ga oddate v papirni obliki na
finančni urad ali preko portala eDavki.
Elektronsko vročanje velja za vse pravne in fizične
osebe, ki opravljate dejavnost.
Opozorilo: vročitev je opravljena z dnem, ko naslovnik v
portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če dokument ni prevzet v 15 dneh, velja
za vročenega z dnem preteka tega 15-dnevnega roka.
V kolikor je dolžnik fizična oseba, ki opravlja dejavnost,
se vodi postopek davčne izvršbe proti fizični osebi in se
vročanje dokumentov opravi v papirni obliki prek pošte,
razen, če se je fizična oseba prostovoljno vključila v sistem
eVročanja.
Več lahko preberete na spletni strani: www.fu.gov.si

IZOBRAŽEVANJE

V okviru projekta pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 se lahko
vključite v brezplačne izobraževalne programe, ki jih izvaja podjetje Micro Team iz Ljubljane.
Podjetje Micro team z Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskim socialnim skladom sofinancira izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za pridobivanje novih poklicnih znanj – poudarek na informacijsko
komunikacijski tehnologiji.
Ciljna skupina udeležencev so zaposleni z nižjo stopnjo
izobrazbe in manj usposobljeni ter starejši od 45 let.
Vključite se lahko v naslednje izobraževalne programe:
- Digitalna fotografija – prvi koraki (slikanje, prenos,
ogledovanje, obdelava, objava, urejanje slik, tiskanje,
priprava za spletno stran…)
november 2016
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- Spoznajmo socialna omrežja (razvijanje digitalne pismenosti, varnost na spletu, o piškotkih, pregled socialnih omrežij – Facebook, Twitter, Viber, Youtube,
Instagram…)
- Digitalni svet (za razvijanje splošne računalniške pismenosti, za varno in zanesljivo komunikacijo v informacijski družbi, uporaba forumov…)
- Elektronsko bančništvo ((praktične delavnice in praktično delo na osebnem računalniku, seznanitev z elektronskim bančništvom, obvladovanje interneta, iskanje
informacij, spletno nakupovanje…)
Pridobivanje kvalifikacije oziroma certifikata:
- Vzdrževalec javnih površin
- Vodja projektne naloge
- Excel, Word, Windows, Internet, e-pošta
- računalniška pismenost za odrasle
- Mozaik tujega jezika za komunikacijo s strankami
Za več informacij pokličite svojo zbornico ali izvajalca izobraževanj – Micro Team na tel.: 513 14 50 oz. 513 14 53

Podprite in doživite zmagovalno dogajanje v smučarskih
športih – v enem koraku

Slovenija je poznana po izjemnih rezultatih športnikov
Smučarske zveze Slovenije in tudi po tem, da na tekmah
svetovnih pokalov, ki so najprestižnejše mednarodne športne prireditve na domačih tleh, ustvari vrhunsko navijaško
vzdušje. Ko temu dodamo možnost, da si lahko ogledate
šest svetovnih pokalov v Sloveniji v živo, dobite uradno poslovno SLOSKI zimsko jakno in se identificirate s Smučarsko zvezo Slovenije, postanete del zgodovinskega dosežka
Petra Prevca in imate možnost srečati vse SLOSKI junake
zime, pridemo do ekskluzivne priložnosti. Priložnosti, da
postanete eni izmed tistih, ki boste s srcem doživljali, podpirali in ustvarjali slovenske smučarske junake.
Smučarska zveza Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sta podpisali dogovor o sodelovanju z namenom, da skupaj podpreta obrt, podjetništvo in smučarske
športe. Dogovorili sta se, da bodo imeli obrtniki in podjetniki možnost in priložnost, da bodo sodelovali pri razvoju in proizvodnji smučarske opreme in drugih storitev, ki
jih smučarski športniki potrebujejo pri svojih aktivnostih.
S tem sodelovanjem bosta obe organizaciji omogočili, da
bodo obrtniki in podjetniki s športniki še lažje sodelovali.
Tako bomo imeli tudi v prihodnje številne vrhunske športnike in rezultate.
Smučarska zveza Slovenije je zato oblikovala poseben
paket PODPIRAM SLO(VEN)SKI PONOS, ki je namenjen članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
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Z nakupom paketa lahko v 1 KORAKU PODPRETE
Smučarsko zvezo Slovenije in SLOSKI športnike, DOŽIVITE smučarsko vzdušje z ogledom tekem v živo in
druženjem s SLOSKI športniki, pomagate USTVARJATI
ter krepiti SLOVENSKI PONOS.
Za več informacij o podpori Smučarski zvezi Slovenije in
o paketih se pozanimajte na svoji zbornici na OZS ali na
spletni strani OZS oz. Smučarske zveze Slovenije

RAZPISI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih
uporabe Strategij pametne specializacije (S4)«
Na razpolago je 10,5 mio € nepovratnih sredstev.
Namen razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-investicijsko povezovanje gospodarstva, raziskovalnih organizacij in drugih. Cilj razpisa je vzpostavitev SRIP na vseh
prednostnih področjih.

Tekoči razpisi ZRSZ

- Nova možnost, s katero delodajalci lahko pridobijo subvencijo v višini 5.000 €, če zaposlite brezposelno osebo
med 30 in 49 let starosti, prijavljeno na Zavodu od 6 – 12
mesecev. Zaposlitev sklenete neprekinjeno za najmanj 12
mesecev. Na voljo je 3 mio €, rok porabe do 30. 12. 2016.
- Zaposli me, s katero delodajalec lahko pridobi subvencijo od 5. – 7.000 €, če za najmanj 12 mesecev zaposli brezposelno osebo, ki je dopolnila 30 let in vam jo
Zavod predlaga v vključitev.
- Delovni preizkus, ki vam omogoča, da brezposelno osebo v starost 30 let in več najprej preizkusite, če
ustreza vašemu delovnemu procesu. Upravičeni ste
do povračila stroškov izvedbe preizkusa na konkretnem delovnem mestu. Delovni preizkus traja najmanj
100 ur oz. največ 1 mesec.
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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. 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 oktober 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 september je
izračun naslednji: 42 ur oktober: 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 oktobru 2016:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 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 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
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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 morebi-

tne 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 - OKTOBER 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

8,85%
SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

5.445,62

933,53
135,05

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

0,87

5,45

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-45004

SI19 DŠ-43001

0,87

5,45

1,74

10,90

1,22

7,62

0,52

3,27

1,74

10,89

Skupaj drugi prisp.

3,48

21,79

PRISPEVKI SKUPAJ

341,20

2.080,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

DŠpomeni
pomeni
davčna
številka
zavezanca
DŠ
davčna
številka
zavezanca
** Povprečna
Povprečna mesečna
brutobruto
plača plača
za leto za
2015
(PP):
1.555,89
mesečna
leto
2015
(PP):EUR
1.555,89

EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane
** povprečne
Minimalna
osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 %
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. 11. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu pre-

zadnjedložiti
znane
povprečne
letne
plače;
obračun
prispevkov
na predpisanem
obrazcu, ki se odda prek storitev elektronskega
poslovanja FURS eDavki.

*** 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. 11. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elek
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Jubilej OOZ Vrhnika

Srebrni ključ sta prejela Peter Molek in Janez Kogovšek; levo od njiju
Branko Meh, zadaj napovedovalka Mirjam Suhadolnik

Branko Meh s prejemniki bronastega ključa (z leve): Marko Jezeršek,
Roman Jesenko, Matjaž Jereb, Stane Čepon, Peter Caserman in Janez
Stržinar

Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak je sekretarki Adeli Cankar
poklonil šopek v zahvalo za izjemno korektno in tvorno sodelovanje z
logaško zbornico

Najvišje priznanje OZS, zlati pečat je v imenu OOZ Vrhnika iz rok
predsednika OZS Branka Meha prevzel njen predsednik Simon Hlebec

Zlati ključ je prejel Marko Popit

16

Foto: vse fotografije s 40-letnice OOZ Vrhnika: Fotostudio Tim

Dobitniki posebnih priznanj OOZ Vrhnika: Stane Umek, podeljevalec
Simon Hlebec, Klavdija Penko Gregorka, Marko Medič, Marko Koprivec, Peter Gutnik in Peter Škof
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