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

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

predsednik Bogdan Oblak

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

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
Fotografije na naslovnici: Slavko Kržišnik, obrtnik leta in Miran Andrejek, podjetnik leta 2017
Foto: Anton Šijanec /OZS.

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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Aktualno
Priznanje in zaveza

Bralcem in članom
Območnih obrtno-podjetniških zbornic
z Vrhnike, Logatca in Postojne
čestitamo ob dnevu državnosti in samostojnosti.
O božiču in novem letu pa voščimo miru in notranjega veselja
ter čvrstega in smelega koraka na poslovni poti v nove dni.
Vodstva OOZ in uredništvo Krpanovega glasa

Poslovanje slovenskih podjetij v Avstriji

Na Brdu pri Kranju bo 13. decembra že 4. zasedal odbor Slovenija-Štajerska. Ena od tem na omizju gospodarstvo, turizem in kultura bo tudi
poslovanje slovenskih podjetij v Avstriji. Srečanje bo priložnost, da bodo
predstavniki MGRT avstrijski strani neposredno predstavili aktualne probleme in težave naših podjetij, ki poslujejo v Avstriji.
Pozivamo vas, da nam najkasneje do 5. decembra sporočite, s kakšnimi
težavami se srečujete pri poslovanju v Avstriji, da vaše težave posredujemo na OZS, ta pa na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Se
priporočamo za sodelovanje.

Prodaja na srbskem trgu

Vsi člani, ki bi vas zanimalo podjetniško sodelovanje in prodaja na srbskem trgu, predvsem v mestih Kruševec, Niš in Obrenovac, se za pomoč
lahko obrnete na Logatčana Vladislava Puca. Za dodatne informacije pokličite na logaško zbornico 051 651 538.

Izraba letnega dopusta

Po Zakonu o delovnih razmerjih, mora delodajalec delavcu zagotoviti izrabo celotnega letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Delavec sicer
lahko del neizrabljenega letnega dopusta pod določenimi pogoji prenese v
naslednje leto, a vseeno tvega, da mu propade. Drugače je, kadar je bil delavec v tekočem letu dlje časa odsoten zaradi bolezni, poškodbe, materinskega
ali starševskega dopusta. Takrat ima pravico do izrabe letnega dopusta do
31. decembra naslednjega leta.
Več na strani 13.
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Bi se to lahko ponovilo: da bi iz iste območne zbornice hkrati izšla prejemnik naziva
obrtnik leta in podjetniški vzor leta? Najbrž
težko. Če pa bi se - hvala Bogu. Letošnja
podelitev teh nazivov je za logaško zbornico izjemna, sploh, ker je obrtnik leta prvič
iz njenih vrst. Zanemarimo spremembo
kriterijev, ki je (končno) razmejila obrtno in
velikoserijsko proizvodnjo. Samo petnajst
obrtnikov – podjetnikov leta ima Slovenija
doslej. In eden njih je zdaj tudi varilec Slavko
Kržišnik z Medvedjega Brda. Kje pa sploh
je Medvedje Brdo? Zares na robu logaške
občine, s poštnim uradom v Godoviču. To
bodi zgolj pristavek k medijskim navedbam, da je prejemnik priznanja Godovčan.
Bo pa to postal, kot je povedal v razgovoru,
ker v domači občini ni kazalo, da bi mogel v
doglednem času do gradbenega dovoljenja
za razširitev proizvodnih prostorov, tam pa
je drugače. Pa, naj ne bo pomote: Slavko
Kržišnik je priznanje obrtnik leta dobil v
potrditev svojega življenjskega dela v obrtni
dejavnosti, ki so ga z njim gradili tudi člani
njegove družine. Vsa druga dejstva, zapisane in izgovorjene besede prihajajo od zunaj
in z njimi skušamo osvetliti njegovo delo še
s svojimi svetilkami.
Tudi obrtniki so izvolili svojega predstavnika v Državnem svetu za naslednje
petletno obdobje. Med petimi kandidati
so elektorji največ glasov namenili dosedanjemu svetniku Alojzu Kovšcu, predsedniku bežigrajske OOZ. Zavezal se je k
vztrajnemu prizadevanju za spremembo
zakonodaje, ki bi podjetnike zaščitila pred
neznosnim bremenom regresnih zahtevkov in grozečimi spremembami na področju zakonskega opredeljevanja poklicnih bolezni. Zdravstvena blagajna skuša s
sebe prevaliti del bremena na podjetnike
tam, kjer ni mogoče postaviti jasne ločnice med boleznimi, ki bi lahko bile posledica pogojev, okolja, v katerih delavec dela
in med spletom vseh drugih okoliščin.
Dobro za zavarovalnico, a nesprejemljivo
za podjetništvo.
Smo pred prazniki, pomembnimi za državo, pa tudi za vsakogar zasebno. Naj bodo
dnevi vsem prijazni, polni upanja in dobrih dejanj.
Urednik
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Obvestila OOZ Logatec

Slavko Kržišnik, obrtnik leta 2017

Nekaj značilnih proizvodov vaše delavnice?
Sprva snežni plugi in rolbe, primerne za montažo na traktorje. Dokler ni občina vzpostavila dobre zimske službe,
je bil ta produkt zelo iskan. Zelo iskani so bili bojlerji za
ogrevanje sanitarne vode, ki smo jih montirali v dimnike,
da so hiše imele tako rekoč zastonjsko ogrevanje v hišah,
kjer so kurili z drvmi. To je bil povsem naš izdelek, ki so
ga imeli menda vsi bližnji, pa tudi daljni sosedje in znanci.
Nedavno tega se je oglasil eden teh in prosil, če mu tega,
ki je služil več deset let, popravim ali naredim novega.
Ko se je trg zasitil s temi izdelki, smo začeli izdelovati protipožarne lopute za podjetje Klima. Več kot deset let smo
jih izdelovali. Ker je bilo pri tem veliko drobnega ročnega
dela, so lahko pomagali vsi družinski člani. Ko sem spet
kar čez noč ostal brez tega dela, se je bilo treba preusmeriti. Kam? Naneslo je, da smo skupaj z g. Blažem Medvedom vstopili v izdelovanje turbin. Tega je zdaj 13 let. To je
naš osrednji produkt.

Iz zasebnega arhiva

Ob prejemu visokega priznanja OZS, prvega takega kateremu od
članov OOZ Logatec, se je s prejemnikom Slavkom Kržišnikom z
Medvedjega Brda pogovarjal urednik Krpanovega glasa.
G. Kržišnik. Najprej,
seveda, iskrene čestitke
za izjemno stanovsko
priznanje Obrtnik leta
2017, ki ste ga 14. novembra prejeli na slovesni
prireditvi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na Brdu. Kako ste se
počutili ob imenovanju?
Iskreno povem: ko sem
zaslišal svoje ime, sem najprej pomislil: sem to res
jaz, sem prav slišal? Ko Slavko Kržišnik
sem bil zares z nelagodjem
izrazil soglasje h kandidaturi, sem ga izrazil bolj zato, ker
me je g. Šraml (direktor OOZ Logatec – op. p.) s tolikšno
zavzetostjo prepričeval v to, kot pa z željo, da bi priznanje
v resnici tudi dobil. Ko je bil narejen ožji izbor, sem mislil,
da če bi kdo iz Logatca dobil najvišje priznanje, bi bilo to
katero od obeh imenovanih podjetij.

zaključili. No, treba pa je reči, da so bile tedaj še davčne
olajšave za vlaganja v nepremičnine.

Podatki kažejo, da ste krepko presegli pol milijona
evrov letnega prometa. Prodajate doma, izvažate?
Izdelujemo vse vrste turbin za proizvodnjo električne
energije: peltonove, francisove in kaplanove. Manj kot
desetino turbin naredimo za domači trg, vse drugo je za
izvoz. Na trg stopamo v partnerstvu s podjetjem Hidropower d.o.o. s katerim gradimo skupno blagovno znamko.
S plačili smo imeli le nekaj manjših zadreg. In eno večjo,
a smo jo prebrodili. Turbine ne samo izdelujemo, jih tudi
montiramo. V teh letih se je nabralo veliko znanja in izkušenj, ki jih poskušamo predajati naprej in jih nadgrajevati.
Delavce, mlade smo poiskali v bližini; so domačini in so
se dobro prilagodili delu in zahtevam proizvodnje. Imamo
pa tudi nekaj kooperantov.

Dovolite nekaj vprašanj o Vaši obrtniški in podjetniški poti. S čim ste začeli, ste na poti zadevali ob
mejnike,večje prepreke?
Prva prepreka bi lahko bila, če bi ne dobil obrtnega dovoljenja, saj je moral tedaj zaposleni na logaški zbornici ravnati
odločno in se ni uklonil pritisku, da se mi obrtno dovoljenje
ne sme izdati. Prepreke so mi po tem jasno pokazale, kdaj
je pot, po kateri sem hodil, slepa in ne vodi naprej. Zadnja
taka je borba, da bi dobil gradbeno dovoljenje za postavitev
večje delavnice, ker smo doslej izčrpali domače zmogljivosti. Bomo pač morali v sosednjo občino Saj nam bo bližje, a
smo na logaško navezani. Bo pač moralo biti tako.

Je bil omenjeni posel dober?
Dober. Tedaj je še kaj ostalo. Pa smo se lotili (gledano z
družinskimi očmi – op. p.) investicije v nove delavniške
prostore. Hopla! To pa ne. Investicija pomeni, da je dohodek obrtnika velik, pa so lepo vsi štirje otroci izgubili
štipendije. Potem pa – kaj? Investicija v teku še ni vračala
vložka, zato smo morali prav vsi člani družine poprijeti
in delati, delati in še delati, da smo preživeli in investicijo
4

Foto: arhiv S.VAR d.o.o.

Začeli ste s popoldansko obrtjo?
Zaposlen sem bil v idrijskem Simplexu, nato v godoviškem IMP. Popoldne sem varil za unški Kovind. V podjetju, kjer sem bil zaposlen, se z mojo dejavnostjo niso
strinjali. In sem moral začeti kot redni obrtnik.

Ena izmed mnogih turbin iz delavnice podjetja S.VAR d.o.o.

december 2017

Opomnik
na decembrske dogodke

Pripravlja Dejan Šraml

Ves čas pravzaprav govorite v množini: smo delali,
smo investirali… Družinsko podjetje?
Pravzaprav, da. Če bi v družini ne bilo razumevanja za posel, bi preprosto ne šlo. Nobeden od otrok se sicer ni usmeril v mojo temeljno dejavnost: varilstvo ali kovinarstvo! Sin
Marko, ki je že prevzel dejavnost, je ekonomist, drugi sin
Matej je računalničar in s tem znanjem še kako dobrodošel
v podjetju. Žena se je posvetila računovodstvu in morda jo
bo katera od hčera nadomestila, ko bo čas za to.
G. Kržišnik. Še enkrat iskrene čestitke za dobljeno
priznanje, v bodoče podjetju s sinom Markom za krmilom veliko uspehov, vsem pa družinskega razumevanja in spoštovanja.
Janez Gostiša

Obrtnik leta in podjetniški
vzori 2017

Logatec je počaščen, da je obrtnik leta postal njegov občan, kovinar Slavko Kržišnik, ustanovitelj podjetja S.VAR.
Hkrati z njim sta priznanje Podjetniški vzor leta 2017 prejela še Andrej in Tomaž Šušteršič iz podjetja ŠUŠTERŠIČ
krovstvo, kleparstvo, gradnje, trgovina d.o.o. ter Valentin
in Ivan Jesenko – iz TIGRAD gradnje, avtoprevozništvo
in gradbena mehanizacija d.o.o., obe s sedežem v Logatcu.
Svečanega dogodka so se 14. novembra na Brdu pri Kranju
udeležili tudi predstavniki upravnega odbora in skupščine
OOZ Logatec s predsednikom Bogdanom Oblakom,
predstavniki Občine Logatec z županom Bertom Menardom ter člani gospodarskega strateškega sveta občine.
Vsem prejemnikom priznanj, njihovim družinskim članom ter sodelavcem iskrene čestitke!

REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Za boljše marketinške aktivnosti

Na pobudo in pod okriljem Fakultete za management je
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec del nove
podjetniške zgodbe o oblaku. Skupaj z italijanskimi in slovenskimi partnerji bo vzpostavljeno marketinško orodje
za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, ki so ključne, a velikokrat zapostavljene pri malih in
srednjih podjetjih.
S tem bo logaška zbornica vpeta v večji evropski projekt,
financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt bo privedel do razvoja novih znanj, čezmejnega sodelovanja, sinergij in mreženja med ključnimi akterji za
doseganje podjetniške konkurenčnosti. Projekt se imenuje Nuvolak2 in je del programa sodelovanja INTERREG
V-A Italija-Slovenija 2014–2020, ki ga vodi prof. dr. Mitja
Ruzzier s primorske univerze.
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Prednovoletno srečanje
V soboto, 9. 12., v gostilni „Pri Jožovcu“ v Begunjah na
Gorenjskem – pri Avsenikih. Vljudno vabljeni člani in
upokojeni člani ter vaši spremljevalci! Za plesno glasbo
bo skrbel ansambel Pvaninski Abuhi izpod Uršlje gore.

Obdarovanje dobrih mož
V četrtek, 14. 12., ob 17.30 v Narodnem domu Logatec. Zbornica bo tudi letos poskrbela za obisk Miklavža,
Božička in dedka Mraza pri otrocih podjetnikov, obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev. Prireditev z zabavno
predstavo in obdaritvijo bo v narodnem domu.

Koda 'EU 95' za 2018
V soboto, 16. 12., ob 7.00 na OOZ Logatec. Prevozniki
vabljeni na redno usposabljanje voznikov po predpisanem programu za leto 2018, t.i. »koda EU 95«.
Za vse tri dogodke so obvezne vnaprejšnje prijave.

Skok v novo ero kriptovalut

Kriptovalute so nov svet, ki nastaja. Največji, Bitcoin,
obstaja že od 2009. Količina denarja v kriptovalutah je
še vedno zelo majhna. Letos se je prvič zgodilo, da se
je zbudila širša javnost in se začela zanimati za ta svet.
Kapital samo v eni od kriptovalut se je letos povečal
s 17 na 120 mrd dolarjev.
Smo na začetku razburljivih sprememb na področju
financ. Zdaj je priložnost, da se na te spremembe pravočasno pripravimo. Investicije v BTC, ETH, XAUR ... zahtevajo posebna znanja. Večino zanima predvsem, če je kriptovalutami mogoče zaslužiti. Zato vas vabimo na seminar
o kriptovalutah, ki bo na OOZ Logatec v torek, 21.
12., ob 16.00. Predaval bo Andrej Plevnik, u.d.i.s., NLP
Master Coach. Več o vsebini na ooz-logatec.si.
Za člane OOZ Logatec brezplačno, za občane/podjetja
iz Logatca in člane drugih OOZ 25 evrov, vsi ostali pa 50
evrov. Obvezne predhodne prijave.
Skupino šestih projektnih partnerjev sestavljajo Fakulteta
za management Univerze na Primorskem (vodilni partner),
Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC, Univerza Ca’ Foscari iz Benetk, Associazione temporanea di
scopo confcommercio iz Trsta, Azienda speciale Aries –
Camera di Commercio di Trieste Protectus, storitve, razvoj
in informacijska tehnologija, d. o. o. ter OOZ Logatec.
Glavni cilj je razvoj, spletna podpora, pilotna uvedba in
diseminacija novega orodja v okviru nadgrajene platforme
Mikrobiz, za katerega pričakujemo, da bo privedel do povečanja inovativnosti startupov ter malih in srednjih podjetij v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju
znanj, čezmejnega sodelovanja, sinergij in mreženja med
ključnimi akterji za doseganje globalne konkurenčnosti.
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Obvestila OOZ Postojna

Ekskurzija v Belo krajino

Foto: Tina Januš Hočevar

Na sneženi ponedeljek, 13. novembra so se gostinci odpravili na dvodnevno ekskurzij o v Belo krajino. Bila je
zelo poučna. Ogledali so si vinsko klet Metlika, etno muzej, kjer so jim prikazali kako izdelujejo lanene izdelke, pisanice, košarice, … Obiskali so tudi Osnovno šolo Bistra
buča v Radovljici in se vrnili v šolsko leto 1957/58.

Predavateljica na posvetu GZS v Postojni o novostih AJPES

Predica je v muzeju prikazala
starožitno prejo lanu

Vse foto: Darija Hrvatič

Za pajčevino bogata vinska arhiva
kleti Metlika

podatke, ki se bodo vanj vpisovali, ter zakonsko določeno
prehodno obdobje za prehod na nov sistem poročanja o
gostih in prenočitvah - eTurizem. Pojasnila je tudi, kako
bo poenoteni sistem poročanja pripomogel k poenostavitvi dela in hitrejšemu poročanju turističnih delavcev.
Posveta so se udeležili predvsem predstavniki računovodstev in večjih družb, pa tudi poslovni subjekti, ki delujejo
v panogi turizma. Postavili so kar nekaj vprašanj, povezanih s predstavljeno vsebino, na katera so dobili še dodatna
pojasnila. Ugotavljamo, da so tovrstna srečanja izjemnega
pomena za poslovne subjekte, ki si želijo pravočasno pridobiti ustrezne strokovne informacije.
Larisa Benassi, AJPES izpostava Postojna

Tako nasmejane »brihtne buče« v šoli pred desetletji najbrž niso bile prav
vsak dan.

Novosti AJPES

Na GZS OZ Postojna je 20. novembra potekal seminar,
na katerem smo zaposlene iz AJPES izpostave Postojna
predstavile novosti na področju registra dejanskih lastnikov, registra nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu. Oba registra in nova poročanja bodo potekala preko
spletnega portala AJPES.
Vodja izpostave Larisa Benassi je povzela, kdo so zavezanci za vpis v Register dejanskih lastnikov, kakšne podatke je potrebno vpisovati v register in na kakšen način.
Opozorila je še na skrajni rok za vpis v register, ki je zakonsko določen: 19. 1. 2018. Področna svetovalka Nataša Ostanek pa je opisala register nastanitvenih obratov in
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Register dejanskih lastnikov

Slovenija bo na podlagi novega zakona o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma predvidoma še ta
mesec vzpostavila register dejanskih lastnikov. Datum,
do katerega je potrebno vpisati podatke o dejanskih
lastnikih, je 19. 1. 2018.
Na podlagi novembra lani uveljavljenega novega zakona
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Ul. RS, št. 68/16 - ZPPDFT-1) bo Slovenija dobila register dejanskih lastnikov. Ta bo pripomogel k zagotavljanju
transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov
in s tem onemogočanju zlorab poslovnih subjektov za
pranje denarja in financiranje terorizma.
Poslovni subjekti so lahko v ta register začeli vpisovati podatke o dejanskih lastnikih z 19. novembrom
2017, po dveh mesecih - predvidoma 19. januarja 2018
- pa bo register dostopen javnosti.
V register dejanskih lastnikov so podatke dolžni vpisati:
• gospodarski subjekti (gospodarske družbe, razen izjem
in zadruge),
december 2017

Ugoden kratkoročni kredit

Pripravlja Irena Dolgan

• poslovni subjekti, ki nimajo deležev (društva, ustanove,
politične stranke, sindikati, verske skupnosti ipd.),
• tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti
tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki
Sloveniji.
Poslovni subjekti, ki podatkov o dejanskem lastniku
niso dolžni v RDL vpisati:
• samostojni podjetniki posamezniki,
• posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, (če
je družbenik in zastopnik ena oseba, kot to določa
39. čl. ZPPDFT-1), - neposredni in posredni proračunski uporabniki ter
• gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem
morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki
zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.
Vnos podatkov bo možen samo s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis preko sistema e-pooblastil. Podatke za vpis v register za posamezen poslovni subjekt
lahko posreduje njegov zastopnik ali druga oseba, ki jo
zastopnik za to pooblasti. Zastopnik oziroma pooblaščena oseba mora imeti za vpis podatkov v register dejanskih
lastnikov kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki
ga evidentira v sistemu e-pooblastil. Kvalificirano potrdilo
za elektronski podpis se uporablja zgolj za identifikacijo
in ne za podpisovanje predloženih podatkov. Zastopniki
tujih skladov pa morajo imeti za namen vnosa podatkov
kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, izdano s strani slovenskega izdajatelja. Lahko pa pooblastijo slovensko
pravno ali fizično osebo, ali pa tudi tujo fizično osebo, ki
pa mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis,
izdano s strani slovenskega izdajatelja.
Z vzpostavitvijo registra bo zavezancem za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma omogočen dostop do podatkov o dejanskih lastnikih za namene izvajanja pregleda stranke ter za potrebe
izvajanja pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem in
odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma. Register dejanskih lastnikov bo vzpostavila in vodila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), deloma
bo register javen.
Podatki bodo dostopni tudi nadzornikom in organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj. Register bo med drugim povezal podatke z drugimi tovrstnimi registri evropskih držav, datuma vzpostavitve povezljivosti med registri
različnih držav pa na ministrstvu za finance še ne morejo
napovedati.
Vir: Ajpes
Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
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vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Ponovno vas obveščamo, da so na razpolago sredstva za
najem kratkoročnega kredita. Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna 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 ter
kreditne sposobnosti in ne sme presegati 20.000 EUR.
Obdelava zahtevka za vodenje posojila znaša 70 EUR,
ki se plača ob odobritvi posojila.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbornici.

Zaračunavanje najemnine med
povezanimi osebami

Posredujemo vam odgovore glede zaračunavanja najemnine med povezanimi osebami, ki jih je Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije dal FURS, Finančni urad Postojna.
OZS je postavila tri vprašanja oz. opredelila tri teme, za
katere je prosila za tolmačenje:
1. (Kakšno je – op. ur.) najemno razmerje med fizično
osebo - najemodajalcem in pravno osebo – najemojemalcem;
2. (Ali lahko) fizična oseba odda poslovni prostor v brezplačno uporabo;
3. (Ali lahko) pravna oseba nepremičnino, ki jo ima v
brezplačni uporabi, odda v najem tretji osebi.
AJPES je odgovore strnil v spodnja pojasnila.
1. Ali je fizična oseba dolžna zaračunavati najemnino
pravni osebi?
V primeru, da je med fizično osebo, najemodajalcem, in
pravno osebo, najemojemalcem, sklenjena najemna pogodba, pomeni, da gre za najemno razmerje in pri tem za
odplačen odnos. Na podlagi 587. člena Obligacijskega
zakonika je namreč najemna pogodba vedno odplačno
razmerje. Kar pomeni, da mora najemodajalec, fizična
oseba, zaračunavati najemnino najemojemalcu. Ker pa
gre v obravnavanem primeru za fizično osebo, ki oddaja
nepremičnino v najem svojemu podjetju, katero je v njeni
100 % lasti, se fizična in pravna oseba štejeta za povezani
osebi v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o
dohodnini - ZDoh-2. To pomeni, da je treba pri tem upoštevati določbo prvega odstavka 16. člena ZDoh-2, ki določa, da se v primeru transakcij in izplačil dohodkov med
povezanimi osebami kot podlaga za ugotovitev višine
dohodka uporabljajo primerljive tržne cene. To pomeni,
da mora fizična oseba (najemodajalec) svojemu podjetju
(najemojemalcu) oddati poslovne prostore v najem po
tržni vrednosti. Ali gre za najemno razmerje ali kakšno
drugo pogodbeno razmerje se presoja po vsebini in ne po
nazivu oz. obliki pogodbe.
Nadaljevanje na str. 13
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Prednovoletno srečanje in jubilanti – 8. december v CD Vrhnika

Naj vas opomnimo, da bo letošnje prednovoletno srečanje aktivnih in upokojenih članov naše zbornice v petek,
8. decembra 2017, ob 18. uri, v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. Če se še niste prijavili, to še vedno
lahko storite.
Zaradi lažje organizacije bo veljal sedežni red in je prijava
obvezna. Karte lahko dvignete na zbornici, rezervacijo sedeža lahko opravite po telefonu ali e-naslovu.
Vljudno vabljeni

Opomnik

Ne spreglejte skupnih strani glasila, kjer so objavljene razne zanimivosti in informacije za posamezne sekcije. Ne
zamujajte petkovih TV oddaj IZZIVI na TV Maribor.
Izobraževanje za Kodo 95 na OOZ Vrhnika za 2018 ne
bomo organizirali, zato se udeležite usposabljanja na sosednjih zbornicah. Prvo usposabljanje za 2018 bo že v
soboto, 16. decembra na OOZ Logatec.
Delodajalci, izkoristite razpis ZRSZ, ki vam omogoča
povračilo stroškov izvedbe usposabljanja mladih brezposelnih na delovnem mestu. Spoznajte mlade in jih
usposobite za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.
O tem lahko preberete več v prispevkih »Usposabljanje na delovnem mestu« ter »Spoznajte in usposobite mlade še pred sklenitvijo delovnega razmerja« na strani 12, kjer je razpis predstavljen nekoliko obširneje.

Obvestila OOZ Vrhnika
Mladi podjetniki

V ponedeljek, 20. novembra 2017 smo na prvo srečanje
povabili mlade podjetnike z območja naše zbornice, ki zajema občine Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika. Namen
srečanja je bil, da bi se mladi podjetniki med seboj spoznali, navezali medsebojne stike, morda vzpostavili poslovne
vezi… Predstavili smo jim tudi našo organizacijo in delovanje celotnega sistema z območnimi zbornicami ter krovno OZS. Seznanili smo jih, s čim se ukvarjamo, na katerih
področjih jim lahko nudimo podporoali, smo jim v pomoč,
kje vidimo možnost sodelovanja in povezovanja.
Prisotni, ki delujejo v različnih dejavnostih (lesar, elektronik, gradbinec, pleskar…), so izpostavili, da je premalo
povezanosti med šolami in gospodarstvom (izkušnje iz
tujine pri izmenjavi dijakov in študentov). Kljub izvajanju praktičnega pouka, kljub štipendiranju, kljub ponovni uvedbi vajeništva za nekatere poklice so menili, da bi
bilo treba okrepiti sodelovanje med OZS, delodajalci in
šolami, s čimer bi pridobili več poklicnih strokovnjakov
različnih profilov, ki jih na območju države že primanjkuje (inštalaterji, kovinarji, gostinci…). Strinjali so se tudi s
predsednikovo obrazložitvijo, da se je treba povezovati,
ker si bolj razpoznaven, imaš večjo moč, vpliv…
Naslednje srečanje bo v januarju 2018. Prisotni so dobili »domačo nalogo«, da na srečanje pripeljejo vsaj enega
prijatelja – mladega podjetnika in razmislijo o delovanju
KLUBA MLADIH.

Najavljamo

Gradbinci, vsakoletno srečanje v organizaciji sekcije pri
OZS bo 26. in 27. januarja 2018 v Zrečah. Več v naslednji številki ali pa nas pokličite.
Zimsko srečanje družin – druženje in smučarsko tekmovanje namenjeno članom, bo zadnji teden v januarju
na Kopah. Več v naslednji številki.

Do zbornice naokrog

Zaradi gradbenih del (prenova kanalizacije in asfaltiranje ceste) na dovozni poti do Doma obrtnikov bo dostop do zbornice do nadaljnjega oviran.
Po običajni poti s Tržaške največkrat do doma
ni mogoče niti peš, zato se poslužujte dostopov
s Stare ceste: mimo Pekarne-keksarne Adamič
ali po makadamski cesti mimo hiše z naslovom
Stara cesta 18.
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Utrinek s 1. srečanja z mladimi podjetniki

Foto: A. C.

Obvestilo

Zaradi božično-novoletnih praznikov bo zbornica konec meseca decembra kakšen dan zaprta. Zato pred
nameravanim prihodom vnaprej preverite prisotnost
sekretarke na telefonsko številko 01 755 77 40 ali
051 619 215, da ne bi obstali pred zaprtimi vrati.«
Srečno v novem letu!
december 2017

Varstvo pri delu – 15. december
Pripravlja Adela Cankar

Ročne spretnosti
– delavnice z glino, aranžiranje, zavijanje
V oktobru in novembru so na zbornici potekale ustvarjalne delavnice za delo z glino in dekoracija, aranžiranje,
zavijanje daril. Kljub majhni udeležbi, smo se odločili, da
delavnice izvedemo. Udeleženke so bile zadovoljne. Pridobljeno znanje bodo lahko s pridom uporabile.
O morebitnem nadaljevanju delavnic v naslednjem letu, vas
bomo obvestili. Že zdaj vabljeni v prijetno družbo in sproščujoče preživljanje popoldneva, daleč od vsakdanjih skrbi.
Objavljamo fotografiji.

Za člane in zaposlene delavce še zadnjič v letu 2017
organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in
požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 15. decembra, z začetkom ob 7.30.
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30.
Cena usposabljanja in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €.
Prijavite se po tel. 01 755 77 40 oz. 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 2018.

Davčni obračun – januar 2018

Foto: Greta Jereb

Ideja za nevsakdanje zavijanje daril: »pujsova družina)

Foto: Greta Jereb

Novoletna prireditev za otroke
– sobota, 16. december
Na decembrsko prireditev ob obisku dedka Mraza še lahko prijavite otroke – za obdaritev z vrednostnim bonom
(25 €/otroka). Pred obdaritvijo bo plesna predstava ZIMSKA PRAVLJICA, ki govori o petih živalih, od katerih
ima vsaka svojo težavo - medved težko hodi, veverička
ne more uporabljati rok, zajček slabo sliši, lisička težko
govori in sova slabo vidi. Z navezovanjem prijateljskih
december 2017

stikov druga drugi pomagajo in na
koncu ugotovijo, da kljub temu da
je njihov svet drugačen, lahko srečno živijo v sožitju.
Ob prijavi navedite ime in priimek
otroka. Za prireditev bodo otroci
prejeli vabilo, v katerem bo navedena ura predstave. Ker so otroci
razdeljeni v več skupin prosimo, da
na prireditev pridete pravočasno.

Fotografija je s spleta

Iz gline - keramika: prosta pot ustvarjalnosti

Zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev,
smo pred kratkim odpovedali dva izobraževalna dogodka. Da se nam to ne ponovi, zbiramo informativne
prijave za seminar DAVČNI OBRAČUN 2017. Seminar
bo potekal v ponedeljek, 8. januarja, z začetkom ob
16. uri in bo trajal 4 šolske ure. Predavala bo doc. dr. Lidija Robnik, univ.dipl.ekon., ki se ukvarja s svetovanjem
in izobraževanjem na področju financ, računovodstva in
davkov (pri nas je že gostovala).
Iz vsebine: interni akti ter kontrola poslovnih dogodkov; metode vrednotenja premoženja in njihovi vplivi
na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida; davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki;
razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril,
reklame, vzorcev; oblikovanje rezervacij; davčne olajšave 2017 in njihov prenos ter pokrivanje izgube; novosti
v letu 2018; Seminar je namenjen direktorjem podjetij,
samostojnim podjetnikom, računovodjem, računovodskim servisom, knjigovodjem, vsem, ki sodelujete pri
izdelavi zaključnega računa.
Seminar bo izveden, če bo vsaj 15 prijavljenih, zato ne
odlašajte s prijavami, ki so možne do 31. 12. 2017.
Cena seminarja za člane s plačano članarino znaša 20 €,
za člane drugih OOZ 35 €, za zunanje udeležence pa 50 €.
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GRADBINCI

Državni zbor je sprejel dva nova predpisa s področja gradbeništva: Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki se bosta začela uporabljati s 1. 6. 2018.
Do takrat pa mora Ministrstvo pripraviti več podzakonskih predpisov.

Strokovno srečanje v Zrečah
Sekcija gradbincev pri OZS obvešča, da najavlja dogodek
za gradbince, inštalaterje-energetike, kleparje, krovce, slikopleskarje – strokovno srečanje, ki bo zadnji vikend v
januarju 2018 - 26. in 27. januar v Zrečah.
Glavni poudarek srečanja bo na novem Gradbenem zakonu, ki se bo uporabljal od 1. 6. 2018 dalje in na čezmejnem
opravljanju storitev.
Manjkale ne bodo niti druge vsebine: digitalizacija v gradbeništvu, vzorci pogodb za izvajanje del na objektih, predstavitev pokroviteljev...
Inštalaterjem bodo predstavljeni predpisi, standardi in
normativi, kleparjem krovcem pa strokovne rešitve pri izvedbi del na strehah objektov.
Drugi dan bo namenjen predavanjem o subvencijah in
kreditih – EKO sklad, stilu oblačenja…
Petkov večer bo namenjen še podelitvi znaka odličnosti
v gradbeništvu.

TEKSTILCI
Predavanje Jožice Brodarič
V ponedeljek, 4. decembra ob 11.
uri vabljeni na predavanje modne
strokovnjakinje Jožice Brodarič v
veliki sejni sobi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na Celovški
69 v Ljubljani.
Dodobra smo že zakorakali v jesen, ki je za mnoge tudi
čas odločanja o novih idejah.
V kolikor vas zanimajo modni trendi, vas vabimo, da pridete in se udeležite predavanja Jožice Brodarič, ki nam bo
predstavila:
- Kako deluje modni sistem od zasnove in oblikovanja
tkanin do končnega oblačila?
- Kdo narekuje trende in kdo so najpomembnejši odločevalci v modnem sistemu?
- Spremembe in novosti v modnih trendih v zadnjem
obdobju in pogled v prihodnost
- Kako se lotiti uspešne promocije in prodaje svojih izdelkov/storitev v lokalnem okolju
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Sekcije
Program srečanja:
od 11.00 ure do 13.15 ure Predavanje
od 13.15 ure do 14.00 ure

Druženje s člani sekcije
tekstilcev, (kavica in sok)

Udeležba je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava
preko e - naslova: Adrijana.Poljanek@ozs.si Ker bi radi
dodobra prisluhnili vašim željam in potrebam, in ker se
zavedamo, da je tudi vaš čas dragocen, vas prosimo, da
svojo udeležbo na predavanju najavite do 30. 11. 2017
do 10. ure na telefonsko številko 01/58 30 826 ali na elektronski naslov adrijana.poljansek@ozs.si V kolikor ne
bo dovolj prijav, predavanja ne bomo organizirali.

PREVOZNIKI
Pravočasno se pripravite na novo cestninjenje
Republika Slovenija bo 1. aprila 2018 uvedla elektronsko
cestninjenje v prostem prometnem toku za vsa vozila z
največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone (težka vozila).
Pojasnilo: kaj se šteje za vozila NDM nad 3,5 t?
Ključna je največja dovoljena masa (NDM) vlečnega vozila –
če je ta pod 3,5 t (kar pri kombijih običajno je), potem se zanj
zahteva vinjeta (2B), ne glede na to ali vozi z ali brez prikolice. Če je NDM vlečnega vozila višja od 3,5 t, se cestnina plačuje po prevoženi razdalji (enako kot v trenutnem sistemu),
na napravi DarsGo bo zapisano število osi vlečnega vozila,
če pa bo tako vozilo imelo prikolico, bo moral voznik pred
vožnjo na napravi DarsGo nastaviti ustrezno število osi.
Več na http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi
%c5%a1%c4%8de/AktualnoizOZS/Novice/tabid/278/
ArticleId/4849/Default.aspx) in na zgibankah DARS:
Dobrodošli v udobnejšem sistemu cestninjenja – Zdaj me
nič ne ustavi.

Brezplačne delavnice IRSD
IRSD izvaja: delavnice Zagotavljanje dostojnega dela
zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja,
z namenom preprečevanja delovnih sporov:
- preventivni zdravstveni pregledi,
- izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava ter
- dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti
in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne oprem
Termin in kraj izvedbe delavnice: http://www.id.gov.si/
si/delovna_podrocja/odpravimo_konflikte_na_delovnem_mestu/napovednik_dogodkov/
Načini prijave:
- po elektronski pošti na e-naslov admir.babic@gov.si
(ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
december 2017
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Sekcije

- z navadno pošto na naslov Verovškova 64a, 1000 Ljubljana z obvezno oznako »ZA PROJEKT – prijava na
delavnico« (ime in priimek udeleženca, ime podjetja,
e-naslov, telefon, datum delavnice),
- po telefonu na telefonsko številko 01 320 5387.
IRSD je lahko tudi prostor za mirno razreševanje sporov,
povezanih z delovnim razmerjem (med delavcem in delodajalcem). Mediacijo izvajajo brezplačno in sicer strokovni delavci IRSD in ne inšpektorji

Zasedanje mešane rusko-slovenske komisije
Obveščamo vas, da bo sestanek mešane komisije za področje mednarodnega cestnega prevoza 13. in 14. decembra
2017 v Moskvi. Prosim, da nam do 30. novembra posredujete problematiko s katero se srečujete pri prevozih na
rusko področje (problematiko vstopa ruskih voznikov v
primeru tranzita Rusije za Kazahstan smo že posredovali).

Estonija – novo cestninjenje od 1. januarja 2018
Od 1. januarja 2018 bo v Estoniji uveden novi sistem cestninjenja za težka tovorna vozila, ki bo vezan na časovno
obdobje uporabe cestninskih cest in ne na število prevoženih kilometrov. Višina cestnine je odvisna od skupne
teže tovornega vozila (in priklopnega vozila), števila osi in
ekološkega standarda vozila.
Cestnina mora biti urejena oz. poravnana še preden boste vstopili na cestninsko cesto. Plačilo cestnine je možno
tudi preko spletne strani: www.roadtoll.ee/eng (MasterCard, VISA) (od 20. decembra 2017 dalje). Info točke:
www.mnt.ee Plačilo lahko uredite tudi na carinskih uradih
mejnih prehodov Narva, Luhamaa in Koidula (možno
plačilo z gotovino in plačilnimi karticami).
V primeru, da ni pravočasno urejeno cestninjenje lahko
nadzorni organ prepove nadaljnjo vožnjo. Predpisana je
tudi globa za voznika in prevoznika.

Izkoristite popuste prek kartice
Mozaik Podjetnih
Nova ponudba; Gorenje Gostinstvo vsem imetnikom
kartice Mozaik podjetnih sicer nudi:
- 10% popust na svoje hotelske in gostinske storitve na
lokacijah v Velenju: Vila Herberstein, Hotel Paka in Restavracija Jezero.
- Popust velja za plačilo z gotovino, naročilnicami in plačilnimi karticami (ne velja za plačila z dobroimetjem kartice Gorenje).
Ne spreglejte vseh ostalih popustov: http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji (odrolajte navzdol)
Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
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vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Neupravičene globe na Madžarskem
Že pred časom smo vas obveščali o neupravičeno izrečenih globah avtobusnim voznikom zaradi domnevno
storjenih prekrškov prekoračitve hitrosti na madžarskih
cestah, ki so jih zaznala tehnična sredstva.
Obveščamo vas, da se problematika rešuje preko pristojnih organov in sicer na več področjih. Dogovorjena
je bila tudi rešitev, kako naj ravna avtobusni prevoznik v
primeru, da bo prejel kazen za očitani prekršek. Zadoščalo bo, da pristojnemu madžarskemu organu (ki je poslal
pošiljko) pošljete kopijo prometnega dovoljenja avtobusa
(iz katere je razviden podatek o upravičenosti vožnje do
100 km/h v danem časovnem obdobju) ter podatek na
kateri madžarski dokument se sklicujete. Dokumentaciji
ni potrebno prilagati dodatnih dopisov v slovenskem in/
ali madžarskem jeziku.
Skratka lahko naredite fotokopijo prometnega dovoljenja (z obeh strani) ter kopijo dokumenta očitanega
prekrška ter pošljete nazaj organu, ki vam je pošiljko
poslal.
Natalija Repanšek

Predlog uredbe o oblikovanju
cene

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) je
Vlada RS objavila predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Z uredbo se določa
metodologija za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe,
ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Uredba, med drugim, v
3. členu predvideva:
1. Ceno storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: cena)
za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o ceni storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat), ki ga, skupaj s predlogom cene predloži
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
2. Če imajo občine skupnega izvajalca javne službe in se
ne dogovorijo ter določijo enotne cene za opravljanje
storitev javne službe, lahko vsaka občina ločeno določi
ceno storitve javne službe.
3. Prihodki in odhodki javne službe se evidentirajo v
skladu z računovodskimi standardi.
4. Občina potrjeno ceno in morebitno subvencijo objavi
v katalogu informacij javnega značaja.
5. Izvajalec mora oblikovati in objaviti cenik s potrjeno
ceno, znižano za morebitno subvencijo na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način.
6. Storitve, ki se izvajajo, se na računu prikažejo v skladu
s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
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Usposabljanje na del. mestu

Zavod RS za zaposlovanje je na spletni strani 21. 11. 2017
objavil javno povabilo z naslovom Usposabljanje na
delovnem mestu – mladi 2017/2018. Po tem razpisu si
mladi do 30 let lahko izboljšajo zaposlitvene možnosti,
delodajalci pa usposobite kandidate za konkretno delo.
V usposabljanje lahko vključite brezposelne, ki so mlajši
od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci
brezposelnih. Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece, pri čemer
je 3-mesečno za tiste mlade, ki so iskalci prve zaposlitve.

Spoznajte in usposobite mlade
za konkretno delo še pred
sklenitvijo delovnega razmerja.

Zavod delodajalcem povrne strošek izvedbe usposabljanja
ali strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca. Za dvomesečno usposabljanje znaša strošek izvedbe 370 €, za trimesečno pa 493 €.
Na voljo je cca 2.6 mio €, od katerih 80% prispeva Evropska unija, 20% pa Slovenija iz proračuna. Od celote je
60% sredstev namenjenih udeležencem s stalnim bivališčem regije vzhodna Slovenija, 40% pa udeležencem iz
regije zahodna Slovenija. Predvidoma bo v projekt vključenih 1290 brezposelnih mladih oseb.
Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oz. najdlje
do 30. 11. 2018.
Za več informacij o razpisu, pogojih prijave delodajalca,
sklenitvi pogodbe z Zavodom in ostalem, se obrnite na
območno enoto zavoda za zaposlovanje, poiščite informacije na spletni strani : www.ess.gov.si, ali pokličite svojo
zbornico.

Portal moj obrtnik

Ste že na spletu?
Na portalu MojObrtnik se lahko predstavite. S predstavitvijo boste dostopni obiskovalcem portala, pridobili kakšen
nov posel, sklenili novo pogodbo, vidni širši javnosti…Izkoristite to ugodnost zbornice in bodite dostopni po spletu.
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Alojz Kovšca še naprej v DS

Elektorji v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu so
23. novembra izvolili Alojza Kovšco za člana Državnega
sveta RS, ki bo v prihodnjem mandatnem obdobju v njem
zastopal interese obrtnikov. Alojz Kovšca je sicer interese
obrtnikov zastopal že v mandatnem obdobju 2012–2017.
Od 40 glasov elektorjev je Alojz Kovšca prejel 27 glasov.
Kovšca v tem mandatu obljublja prizadevanja za spremembo zakonodaje na področju t.i. regresnih zahtevkov
in za takšen pravilnik o poklicnih boleznih, ki bo pošten
do delodajalcev. »Boril se bom, da bo zakon o vajeništvu
zaživel v praksi in da bo sofinanciranje vajeništva trajno in
ne začasno. Zavzel se bom za preoblikovanje Sklada obrtnikov in podjetnikov v vzajemno zavarovalnico. Poskušal
bom najti tudi rešitve za sistemsko financiranje zastopniške vloge zbornic,« je med drugim poudaril Alojz Kovšca.
Za mesto državnega svetnika so se potegovali štirje kandidati. Poleg Kovšce še Ivan Denša, Dušan Arh in Janez
Marinčič.
Vir: spletne strani OZS

Uporaba kolektivne pogodbe

Ali veste, katero KP morate upoštevati za svoje zaposlene?
Ob upoštevanju Zakona o kolektivnih pogodbah, (Ur. list
RS, št. 43/2006), določena kolektivna pogodba velja samo
za stranki kolektivne pogodbe oziroma njune člane, razen
v primeru, da ima posamezna KP status razširjene veljavnosti celotne ali dela kolektivne pogodbe.
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP)
ima status razširjene veljavnosti (Ur. list, RS, št. 59/2014)
na podlagi katere velja za vse delodajalce, ki kot glavno
dejavnost opravljajo skladno z zakonom obrtno dejavnost in preverjanje, ali je delodajalec član OZS, GZS
ali kake druge delodajalske asociacije ni potrebno.
V praksi se lahko zgodi, da delodajalca člana OZS poleg
KPOP zavezuje tudi panožna kolektivna pogodba. Tako
na primer delodajalca, člana OZS, ki opravlja kot glavno
dejavnost razvrščeno v področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil zavezuje tudi Kolektivna
pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. S sklepom (Ur. list
RS, štev. 38/2014 ) je bila ugotovljena razširjena veljavnost te kolektivne pogodbe na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo navedeno dejavnost.
Ob predpostavki dveh zavezujočih pogodb je potrebno
upoštevati obe oziroma tisto, ki je za delavca v konkretnem primeru ugodnejša.
Utemeljitev izhaja tudi iz 11. člena Zakona o kolektivnih
pogodba, ki določa da kadar posameznega delodajalca zavezuje več kolektivnih pogodb iste vrste na isti ravni, se
uporabljajo določbe, ki so za delavce ugodnejše.
Staša Pirkmaier
december 2017
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Obračun prispevkov tudi za
»popoldance«

V Uradnem listu RS št. 56/2017 z dne 13.10.2017 je bil
objavljen nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov
za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018
(v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik uvaja nove obrazce
obračuna prispevkov za nekatere skupine zavarovancev.
Kdo bo v letu 2018 prvič oddajal obračune prispevkov za
socialno varnost?
Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov
(»redni« s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji,
ki niso zavarovani na drugi podlagi), bodo z novim letom
zavezanci za oddajo obračuna tudi:
* kmetje;
* osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic;
* osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje.
Kmetje, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani, bodo
poročali na obrazcu Obračun prispevkov za socialno
varnost za kmete.
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in v
obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti (»popoldanski« s.p., dopolnilna dejavnost na
kmetiji, sobodajalci fizične osebe), bodo oddajale obračun
na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za
osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.
Osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, bodo poročale na obrazcu Obračun prispevkov za
socialno varnost za osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje.
Novi obvezniki bodo obračun prispevkov za januar
dolžni prvič oddati februarja 2018.
Za vse obračune prispevkov velja, da obračun praviloma
sestavi davčni organ in ga vroči zavezancu do 10. v mesecu za pretekli mesec preko portala eDavki. Če obračun ni
odložen oziroma vsebuje napačne podatke, je zavezanec
sam dolžan izpolniti in oddati pravilen obračun in sicer
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, seveda elektronsko preko portala eDavki.
Nove obveznike zato pozivamo, da si čimprej uredijo dostope do portala oziroma za namene vročanja določijo
pooblaščenca.
Vir: Jasmina Malnar Molek, na straneh OZS

Izraba letnega dopusta

Delodajalec mora delovni proces organizirati na način, da
je delavcem zagotovljena izraba letnega dopusta do konca
leta. Zgodi se, da delavcu kljub dobri organizaciji, ostane
nekaj dopusta. Tega lahko delavec prenese v prihodnje leto
in ga izrabi do 30. junija, vendar je moral vsaj dva tedna izkoristiti v tekočem letu. Če ga ni, mu dnevi do dveh tednov
december 2017
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propadejo, ker jih ni mogoče prenašati. Ker je letni dopust
namenjen počitku, obnovitvi psihofizičnih sposobnosti za
varno delo, družini, naj bi se v veliki meri izkoristil v tekočem letu in bi prenosi bili bolj izjema, kakor pravilo.
V izogib nesporazumov glede koriščenja dopusta je priporočljivo, da so pravila o izrabi predpisana vnaprej, naj bo
s pravilnikom, letnim koledarjem ali čim drugim. Delavci
so tako seznanjeni s pravili in je manj možnosti za slabo
voljo ali celo konflikte.
Izraba dopusta do 31. decembra naslednjega leta je dovoljena tistim delavcem, ki so bili odsotni zaradi bolezni,
poškodbe, materinskega ali starševskega dopusta. Čeprav
zakon ne predpisuje števila odsotnih dni zaradi bolezni, poškodbe, da bi se pravica do izrabe dopusta podaljšala v naslednje leto do 31. decembra, ta pravica nedvomno pripada
delavcu za daljše bolniške odsotnosti (več kot deset dni…).
Te pravice ni mogoče omejiti v pravilniku ali s čim drugim.
Delavec, ki je več let odsoten z dela zaradi bolezni, pa
nima pravice do izrabe dopusta za vsa leta nazaj, saj kopičenje dopusta ni dopustno. V tem primeru tudi ne bi
imelo osnovnega namena počitka. Sodišče EU je v takih
primerih že razsojalo in razsodilo, da je potrebno zaščititi
tudi interese delodajalca, saj bi kopičenje dopusta in s tem
dolga odsotnost delavca predstavljala dodatne težave delodajalcu.
Povzetek pripravila Adela Cankar

Zaračunavanje najemnine med povezanimi
osebami			 Nadaljevanje s strani 7
2. Ali je lahko najem/uporaba brezplačna?
Nepremičnino – poslovni prostor, ki je v lasti fizične osebe, lahko da fizična oseba v brezplačno uporabo svoji
povezani osebi, ki je pravna oseba in je v njeni 100 % lasti.
3. Ali je obravnava navedenega prometa enaka, kljub
dejstvu, da d.o.o. oddaja (to) isto nepremičnino
naprej v najem tretji osebi?
V kolikor pa bo pravna oseba nepremičnino, ki jo je prejela v brezplačno uporabo, oddajala tretji osebi v najem
in na ta način dosegala dohodek, velja opozoriti, da se v
takem primeru dohodek, dosežen z oddajanjem premoženja v najem, šteje za dohodek fizične osebe in
ne pravne osebe. Ko bi fizična oseba dovolila, da pravna
oseba odda premoženje, ki ga je prejela od nje v brezplačno uporabo, v najem in s tem dosega dohodek, bi prenesla
pravico do dohodka od najema, ki pripada njej, na pravno
osebo. Navedeno izhaja iz določbe petega odstavka 16.
člena ZDoh-2, ki določa, da se v primeru, če je pravica do
dohodka prenesena na drugo osebo, šteje, da je prejemnik
tega dohodka oseba, ki je navedeno pravico prenesla, razen če je hkrati opravljen neomejen in nepreklicen prenos
premoženja, ki je vir dohodka iz navedenega premoženja,
na drugo osebo, če ni s tem zakonom določeno drugače.
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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. Prispevke plačate najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. 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. 2017 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 2016 znaša 1.567,99 €). Od
januarja 2017 do vključno decembra 2017 znaša prispevek za ZZ 0,53
% od povprečne bruto plače za oktober 2016 oz. 0,53 % od 1.567,99
€, kar znaša 8,31 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne
bruto plače za oktober 2016 oz. 6,36 % od 392,00 €, kar znaša 24,93 €.
Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Od 1. 4. 2017 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na
33,01 € (Ur. list RS, št. 14/2017).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za november 2017:
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

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA
V LETU 2017
V letu 2017 je sprememba lestvice v tem, da je dodan tretji razred in
spremenjene stopnje davka v tretjem in četrtem davčnem razredu.
Nad
668,44
1.700,00
4.000,00
5.908,93

Do
668,44
1.700,00
4.000,00
5.908,93

€ + % nad €
16 %
106,95 + 27 % nad 668,44
385,47 + 34 % nad 1.700,00
1.167,47 + 39 % nad 4.000,00
1.911,95 + 50 % nad 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2017 znaša 804,96 €
(Ur. list RS, št. 4/2017).
Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem
času. Zajema osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za
poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila
stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in
drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela
krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od zneska, ki v letu 2017 ne more biti manjši od 52% zadnje
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2017 do 28.2.2017 se uporablja povprečna plača za leto 2015 (1.555,89 €; 52% znaša 809,06 €),
za izplačila po 1.3.2017 se uporablja povprečna plača za leto 2016, ki
znaša 1.584,66 € oz. 52% povprečne plače, kar znaša 824,02 €.

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2016 – 1.567,99 €
8,31 €

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);

6,36 % od 25 % PP oktober 2016 – 392,00 €
24,93 €
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 33,24 €
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 november je izračun
naslednji: 44 ur november: PIZ 55,95 €, ZZ 31,97 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 0,92 €, skupaj torej 88,84 € prispevkov. Lestvica za polno
zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

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.

TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 33,01 €

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

ŠT. DELOVNIH UR v novembru 2017:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2017 – lestvice veljajo od
1.1.2017 oz. za vsa izplačila v letu 2017!!!
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2017 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

930,53

1.047,57

znaša splošna olajšava v evrih

930,53

543,32
368,22
275,22

1.047,57

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

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).

Regres za letni dopust v letu 2017: najmanj v višini minimalne plače (804,96 €) povečane za 1% znaša 813,00 €. Izplačan bi moral biti
do 1. julija tekočega koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar
najkasneje do 1. novembra, v primeru nelikvidnosti delodajalca.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

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

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

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar
2017 prispevke od najmanj 75% povprečne plače 2015 (1.555,89 €; 75%
je 1.166,92 €), za obračun prispevkov od februarja 2017 dalje uporabljate
najmanj 75% povprečne plače za leto 2016. Povprečna plača za leto 2016 je
1.584,66, osnova za obračun v višini 75% te plače je 1.188,50 €.
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove.
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Krpanov glas
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Prispevki, dajatve

24,35 %

289,40

ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi
izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem
postopku - ZDavP-2.

13,45 %

159,86

Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

0,40 %

4,75

38,20 %

454,01

Stopnja

Za plačilo

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu
2017 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 25%).
Za obračun prispevkov za januar 2017 je minimalna osnova 58% povprečne
plače iz leta 2015 (1.555,89 €; 58% je 902,42 €) za obračun prispevkov za ZZ
pa 60% povprečne plače iz leta 2015 (1.555,89 €; 60% je 933,53 €).
Od februarja 2017 dalje je minimalna osnova 58% povprečne plače iz leta
2016 (1.584,66 €; 58% je 919,10 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60%
povprečne plače za leto 2016 (1.584,66; 60% je 950,80 €).
Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno
varnost (POPSV) in vam ga vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali
popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zavezanec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati
tudi morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih
pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odločite za spremembo
(povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in
popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva.
Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku -

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 območno zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS
in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in
umetnostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine
dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - NOVEMBER 2017
58 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

919,10

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.584,66 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

5.546,31

950,80
142,46

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

3,5 PP***

859,68

81,34

490,85

223,80

1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

60,47

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

62,37

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,04

29,40

127,88

745,99

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

1,84

11,10

1,29

7,76

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

SI19 DŠ-43001

0,55

3,33

1,84

11,09

Skupaj drugi prisp.

3,68

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ

355,36

2.118,71

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ
pomeni
davčna
DŠ
pomeni
davčna
številka številka
zavezancazavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga naj* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
pozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne
letne plače;
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje
znane povprečne letne plače;
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki zna3,5 PP (v skladu
s petim
odstavkom 145.
člena ZPIZ-2):
1.584,66
x 3,5 =prispevke
5.546,31 EUR
morajokibitiznaša
plačani 3,5
najpozneje
20. v mesecu
za pretekli
mesec. 145. člena ZPIZ-2):
***šaNajvišja
možna
zavarovalna
osnova:
zavezanec
lahko
plača največ Prispevki
od osnove,
PP (vdoskladu
s petim
odstavkom

1.584,66 x

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektr
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15 v mesecu za
Če podatki v2017
POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Krpanov glas

Priznanja OZS

Najvišja priznanja in mojstrske
diplome
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 14. novembra
na prireditvi na Brdu pri Kranju podelila prestižna naziva
Obrtnik leta in Podjetnik leta. Podeljen je bil tudi naziv
najstarejši obrtnik leta, 17. generaciji mojstrov pa so podelili mojstrske diplome.
Za Obrtnika leta so kandidirali obrtniki, ki imajo do pet
zaposlenih, za Podjetnika leta pa podjetniki z več kot pet
zaposlenimi. Nominiranci za Obrtnika leta 2017 so bili
Martin Tibaut, Trgovina in mesnica, GABREK Martin
Tibaut s.p., Matej Draksler, Tehnično sedlarstvo, izdelovanje in servis avtoponjav ter drugih izdelkov iz težkega
PVC platna, Matej Draksler s.p. in Slavko Kržišnik, S.VAR
obdelava kovin in izdelava vodnih turbin d.o.o.
Nominiranci za Podjetnika leta 2017 pa so bili: Andrej in
Tomaž Šušteršič, Šušteršič krovstvo, kleparstvo in gradnje,
trgovina d.o.o., Marjan Cerar, Janez d.o.o., Miran Andrejek, Avto center Andrejek, ter Valentin in Ivan Jesenko,
Tigrad d.o.o.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je naziv Obrtnik
leta podelila 15. leto zapored. Za svojo poslovno odličnost si ga je, na predlog UO OOZ Logatec, prislužil Slavko Kržišnik z Medvedjega Brda (OOZ Logatec). Naziv
Podjetnik leta 2017, ki ga je OZS podelila že petindvajsetič, pa je za svoje poslovne dosežke bil podeljen Miranu
Andrejeku iz Kuzme (OOZ Murska Sobota). Naziv najstarejšega obrtnika je pripadel 86-letnemu mlinarju Vladimirju Korošcu iz okolice Ptuja (OOZ Ptuj), ki nadaljuje
200-letno družinsko tradicijo mlinarstva.

Vsi prejemniki priznanj obrtniški in podjetniški vzor leta 2017
na slovesnosti 14. novembra, Brdo pri Kranju

številkah bomo na logaških straneh predstavili še Andreja
in Tomaža Šušteršiča ter Valentina in Ivana Jesenka, ki so
kot nominiranci za najvišje priznanje prejela naziv Podjetniški vzor 2017.
Priznanje »obrtnik leta« Slavku Kržišniku je drugo, ki je
bilo podeljeno kakemu obrtniku z Notranjskega. Leta
2006 ga je prejel orodjar Igor Požar z Belskega. Predlaganih pa je bilo več podjetnikov, ki so se uvrstili celo v
najožji izbor, med nominirance, med njimi Bogdan Oblak
in Srečko Brus, oba iz Logatca.

Prejemnika priznanja Obrtnik leta, Slavka Kržišnika, predstavljamo na 4. strani tokratnega glasila. V naslednjih dveh

Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo in jim želimo nadaljnje uspešno delo.

Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak, Obrtnik leta Slavko Kržišnik
in župan Občine Logatec Berto Menard po svečani podelitvi priznanj na
Brdu.

Vsi Kržišnikovi z logaškim županom in predsednikom OOZ
ter predsednikom OZS Brankom Mehom.

Foto: Anton Šijanec /OZS.

Na dogodku so podelili tudi mojstrske diplome, letos že
17. generaciji mojstrov in mojstric.

Predlagati kandidata za prejem priznanj OZS je odgovorno in vselej tudi tvegano dejanje. Predlagatelj mora biti
prepričan v izjemnost predloga, predlagani pa mora kandidaturo sprejeti. Z njo izrazi tudi pripravljenost sodelovati v postopkih izbiranja. Naj volja predlagalcev ne pojenja,
spodbuda pa veljaj tudi predlaganim. S sprejemom kandidature se lahko ovedo, da okolje sprejema njihova prizadevanja in jih vrednoti tako visoko, da jih tvega osvetliti v
državnem merilu.
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