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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

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: Postojnska zbornica je decembra članom
podelila jubilejna priznanja
Foto: Foto atelje Digital

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

V eDavke po novem brez certifikata

Registracija za fizične osebe zgolj z uporabniškim imenom in geslom. Do
konca leta lahko namenite del dohodnine za donacije še enostavneje kot
doslej.
Fizične osebe bodo lahko odslej preko sistema eDavki uveljavljale olajšavo za vzdrževane družinske člane, namenile del dohodnine za donacije,
imele vpogled v svojo eKartico ter informativni izračun dohodnine zgolj
z uporabniškim imenom in geslom. Pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo (ki morajo obvezno poslovati prek sistema eDavki) bodo morale
še naprej uporabljati kvalificirano digitalno potrdilo oz. certifikat. Nabor
storitev, ki jih bo mogoče v eDavkih uporabljati zgolj z uporabniškim
imenom in geslom, bomo v kratkem še povečali.

Vpis v register dejanskih lastnikov

AJPES je skladno s 44. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma in Pravilnikom o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju registra dejanskih lastnikov vzpostavil aplikacijo za vpis podatkov
o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (RDL).
Aplikacija je uporabnikom na voljo od 11. 12. 2017 na spletni strani:
https://www.ajpes.si/eRDL/.
Pravne osebe morajo svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 19. 1.
2018 oziroma v osmih dneh od vpisa pravne osebe v Poslovni register
Slovenije (PRS) ali davčni register (velja za pravne osebe, ki niso vpisane v
PRS). Spremembe podatkov o dejanskih lastnikih pa je potrebno vpisati v
osmih dneh od nastanka spremembe.
Podatki vpisani v RDL bodo javnosti na voljo od 19. 1. 2018 dalje.
Za podrobnejša vsebinska pojasnila glede obveznosti v zvezi z vpisom
v RDL je pristojen Urad RS za preprečevanje pranja denarja.

Sprememba splošne olajšave

Obračun prispevkov za december za samostojne podjetnike in družbenike
zasebnih družb, zavarovane na podlagi 040 je nespremenjen. Sprememba
bo pri obračunu za januar 2018 in naslednje mesece, ker se za osnovo za
obračun vzame povprečna plača za leto 2017.
Lestvica za obračun dohodnine za leto 2018 ostaja nespremenjena. Sprememba je pri višini skupne splošne olajšave, saj je ta odvisna od višine
skupnega dohodka v letu 2018.
Če znaša skupni dohodek (€)
nad
do
11.166,37

znaša splošna olajšava (€)

6.519,82
3.302,70 +
11.166,37
13.316,83
(19.922,15-1,49601 x skupni dohodek)
13.316,83
3.302,70
Izračun akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja, je objavljen na strani 14.

Razpis mojstrskih izpitov za 2018

Obveščamo vas, da je na spletni spletni strani OZS objavljen razpis za
vpis na mojstrske izpite za leto 2018.
januar 2018

Z zrncem soli
Novo leto, nov začetek. Pravzaprav, ne.
Ure in dnevi si sledijo v nezmotljivem
ritmu, le nekaterim namenjamo večji poudarek in jim pripisujem večjo težo, ker
morda zamejujejo obdobja in so zato pomembnejši od drugih. A je v bistvu vsak le
drobec v teku časov, nevtralen po vsebini,
po pomenu pa je lahko celo usoden.
Za večino podjetij se začenja novo poslovno leto. Z njim se morda začenjajo uresničevati načrtovane spremembe, razvojne
silnice in hotenja, delati koraki v smeri
znanega in neznanega, reševati na videz
že izgubljeno, iskati zanesljivejše poslovanje. K čemu naj bi sicer poslovni človek
težil, če ne k temu, da bo dobro posloval
in uspeval v predvidljivem in zanesljivem
poslovnem okolju? In v njem z inovativnostjo in drznimi odločitvami uresničeval
svojo poslovno zamisel. Takšno, ki mu bo
omogočala razvoj in ki ne bo naklepno
ovirala razvoja drugih.
Decembrska muzika je potihnila, bleščava
ugasnila, priznanja so bila podeljena. Začenja se nov krog: najprej pa davčni in poslovni obračun za minulo leto. Izobraževalni cikel bo spet oplazilo pomladansko
vzburjenje, še pred tem bodo navdušenci
vijugali po snežnih strminah – malo za
rekreacijo, malo za merjenje moči z drugimi. In že bodo pred nami skomine po
počitniških morskih radostih… Vse bo
šlo znova, čeprav bo zares novega malo.
Ali skoraj nič. Saj so že stari Latinci vedeli:
nil novi sub sole – nič novega pod soncem. Le podobe istega se v očeh generacij
spreminjajo. Zato pa bi kazalo prisluhniti
še eni modrosti: quidquid agis, prudenter
agas et respice finem – kar delaš, delaj preudarno in misli na konec. Tole se ne sliši
privlačno, v današnji plehkosti in površinskosti sploh ne. A se na dolgi rok vsekakor pokaže za edino smotrno in pravšnje
ravnanje. Kamor se ozremo, se lahko prepričamo o tem. A kaj, ko je na svetu toliko
zapeljivosti, mi pa preparirani kot nagačena perjad s: kupite zdaj, to morate imeti,
modna zapoved je taka… Pa, poslušajmo
in to dojemajmo vsaj z zrncem soli, če ne
z dvema!
Urednik
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Obvestila OOZ Logatec

Raznovrstnost za preživetje

Dobavljamo sol za posipanje cest, ki jo v zimskem času
potrebuje domače komunalno podjetje, naročniki pa so
tudi iz drugih slovenskih občin. Nabavljamo jo neposredno pri uvozniku in smo lahko konkurenčni s ceno. Na
roko pa nam gre tudi uspešno kandidiranje na razpisih za
opravljanje zimske službe.

Poročali smo že, da so se v najožji izbor za obrtnika in podjetnika
leta uvrstili trije z logaškega območja in prejeli naziv obrtniški oz.
podjetniški vzor leta 2017. Prejemnika najvišjega priznanja, obrtnik leta smo predstavili v prejšnji številki KG, v današnji predstavljamo direktorja podjetja Tigrad d.o.o., v naslednji se bo urednik
pogovarjal s Šušteršičevimi.

Kaj podjetje dela, po čem je razpoznavno na gradbeniškem področju?
Delamo vse, kar smo sposobni zgraditi. Pri nizkih gradnjah so to športni objekti, igrišča: v Žireh, Sovodnju,
Hotedršici… kanalizacije in ceste. Bodisi novogradnje
ali rekonstrukcije. Pri visokih gradnjah naj omenim: halo
M Sora v Žireh in MarTech in Exterfer v Logatcu. Zgradimo pa tudi stanovanjske hiše in uredimo njih okolico.
Glede na namembnost objekta pa pripravljamo tudi dokumentacijo, ki jo potrebuje posamezni investitor.
Radi delamo v domačem kraju, torej v bližnji okolici.
Menim, da bi bilo nasploh tako prav delati, saj se s tem
zmanjšajo stroški – ali pa poveča pozitivni rezultat poslovanja. Seveda, to ne more veljati vselej. Če pa se bodo
doma pojavljali večji projekti menim, da bi bilo prav stopiti skupaj z vsemi domačimi izvajalci, ki bi jih lahko kakovostno in cenovno primerno izpeljali.

G. Valentin Jesenko, najprej čestitke za »Podjetniški
vzor 2017« ki sta ga prejela z bratom Ivanom. Podjetje Tigrad v sebi nosi člen »grad«, torej je dejavnost
povezana z gradbeništvom?
Podjetje sva pred desetimi leti ustanovila z bratom in nanj
prenesla očetov s.p. z vsem, kar je sodilo zraven. Že ob
snovanju sva se odločila za gradbeništvo. Šlo je postopoma. Najprej nizke gradnje, ob tem še prevozi na gradbišča
in zimska služba. S prevozom mleka, s čimer je začel oče,
smo nadaljevali še pet let.
Tisti čas je bil čas polne gospodarske rasti, ki ji je
sledila svetovna stagnacija po letu 2008. Kako ste jo
občutili?
Sprva je posel hitro rastel. S krizo so se začeli podirati veliki sistemi, zaključeval se je osrednji avtocestni program. Po
eni strani tako ni bilo več velikih projektov, po drugi smo
podizvajalci dotedanjih gradbenih velikanov vsak po svoje
izgubljali velik denar, ker so velika podjetja tonila v stečaj.

Priznanje sta dobila z bratom. Kako si delita delo v
podjetju?
Brat vodi operativo, sam skrbim predvsem za posel. Se pa
oba dovolj spoznava na oboje, zato nama načrtov in izvedbe ni treba posebej usklajevati. Poleg naju so v podjetju zaposleni še najini otroci in bližnji. Zato lahko rečemo,
da smo družinsko podjetje.
Kot direktor sorazmerno dosti komuniciram tudi s tujino.
Pri tem mi je v prid znanje jezikov. Brez tega znanja bi
bili potrebni posredniki, kar pa ni enakovredno z lastnim
znanjem.

Na pogoriščih velikih sistemov praviloma vzniknejo
nova, sicer manjša, a prodorna podjetja.
Po letu 2010, ki je bilo precej katastrofalno, se počasi
obrača navzgor. Sami smo se sicer že pred tem reševali
s kombinirano dejavnostjo, predvsem s prevozniško, pa
tudi s trgovinsko, če tako rečemo. Prevažali smo, in še prevažamo, paletne in razsute tovore, predvsem med Avstrijo
in Italijo ter Švico. Pridobili smo si licenco za prevoz nenevarnih odpadkov. Tako smo v prvi polovici letošnjega
leta dnevno večkrat dnevno odpremljali lahke frakcije iz
ljubljanske Snage v sežigalnico v Avstriji. Poleg tega smo
razširil ponudbo prevozov z gradbiščnimi kamioni.

Foto: Grega Eržen

Podatki govore, da zadnja leta ustvarjate prek 4 milijone letnega prometa. Koliko je vseh zaposlenih?
Število se giblje malo pod petdeset. Mora pa reči, da tudi
v najtežjih časih delavcev nismo odpuščali, ker smo vseskozi iskali, pa tudi poiskali dopolnilne dejavnosti, da smo
lahko preživeli. Pomembno je, da so delavci širše usposobljeni in prilagodljivi, da zmorejo opravljati različna dela.
Danes brez tega skorajda ne gre.

Valentin Jesenko sprejema priznanje Podjetniški vzor 2017
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Poslujete v pritličju nekdanje poslovne zgradbe KLI.
Ste prostore odkupili?
Od banke smo odkupili te prostore in proizvodne prostore
nekdanje krivilnice. V njih smo si uredili mehanično delavnico za servis, menjavo gum in vzdrževanje lastnih vozil in
strojev. Tako smo manj odvisni od zunanjih uslug. Nekako
pa kaže, da bodi tudi drugi prostori in zemljišča nekdanjega logaškega giganta postopoma dobili nove lastnike.
januar 2018

Seminar: davčni obračun

Tradicionalni februarski seminar – računovodski in davčni obračun za leto 2017 ter davčne novosti na v 2018 bo
na OOZ Logatec v torek, 6. februarja 2018, ob 8.30.
Iz vsebine peturnega strokovnega seminarja:
• Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov.
• Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida glede davčno zakonodajo SRS in 2016 (oslabitve, okrepitve, odpisi, inventurne razlike).
• Davčno priznani, nepotrebni nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki.
• Vpliv SRS 2016 in ZGD-1I na davčni obračun 2017.
• Davčne novosti in spremembe od leta 2018 dalje.
• Ter številne druge – več na www.ooz-logatec.si.
Predavateljica: dr. Lidija Robnik je dolgoletna direktorica in svetovalka s področja financ in računovodstva,
davčna strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov
na višjih in visokih strokovnih šolah in fakultetah.
Kotizacija: člani OOZ Logatec, pri članu zaposleni in
družinski člani – 19,90 €; člani drugih OOZ/OZS in občani/podjetja iz Logatca 49,90 €; zunanji (nečlani) 99,90 €.
Rok za prijavo: 2. 2. 2018 (oz. do zapolnitve mest) na
info@ooz-logatec.si ali 051 651 538.

Pripravlja Dejan Šraml

Kako ste zadovoljni z delovanjem zbornice?
Za naše podjetje lahko rečem, da dobi ustrezno servisno
podporo. Zaposleni so dovolj fleksibilni in odzivni. S tem,
kar so nam doslej pripravili, smo zadovoljni in smo z rešitvami, ki so jih predlagali, gladko uspeli tudi v poslovanju
s tujino.
G. Jesenko, vam in bratu Ivanu ter podjetju kot celoti
želim še naprej treznih in poslovno uspešnih odločitev pri vodenju in poslovanju podjetja.

Razdelili darila in nazdravili
osemnajstici

Decembra smo tradicionalno pripravili dva družabna praznična dogodka. Miklavž, Božiček in dedek Mraz so razveselili več kot 150 logaških otrok, ki so z zanimanjem
spremljali še praznično predstavo v izvedbi Mali Bu rajanja na odru logaškega narodnega doma.
Prijetno prednovoletno srečanje je obarvalo razpoloženje
»Pri Jožovcu« na Gorenjskem. Predsednik Bogdan Oblak
je članom namenil poslanico ter navzočim letošnjim jubilantom, ki poslujejo deset, dvajset … let, podelil zaslužena in prestižna zbornična priznanja. Najvišje priznanje,
priznanje za najdaljši obrtniški staž, 40 let, je tokrat šlo v
roke avtoprevoznika Franca Ambrožiča.

Foto: D. Š.

Smučat gremo 3. februarja!

Franc Ambrožič s predsednikom OOZ Bogdanom Oblakom in logaški
županom, sicer tudi častnim članom OOZ Bertom Menardom.

Projekt in prosto delovno mesto

OOZ Logatec je uspela na razpisu gospodarskega ministrstva in javne agencije SPIRIT za projekt Slovenskih poslovnih točk – SPOT REGIJE 2018 - 2022, skupaj v konzorciju
s partnerji: Gospodarska zbornica Slovenije (vodilni partner), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Data d.o.o.,
Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. ter OOZ Domžale.
Naloge SPOT točk bodo promocija podjetniške kulture;
izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in mikro, mala in srednje velika podjetja; povezovanje
januar 2018

Letos bomo smučali po avstrijskih pobočjih. Smučišče
Turracher Höhe je smučarski raj z zanesljivo snežno
odejo na smučiščih do višine 2.205 m, ki nudi 38 km razgibanih smučarskih prog različnih težavnostnih stopenj.
Odpeljemo se v soboto, 3. februarja 2018 ob 6.30
zjutraj spred parkirišča Logatec Krpan. Smučarski izlet
vključuje celodnevno smučarsko vozovnico, pozno kosilo (ob povratku čez mejo), avtobusni prevoz in druge
stroške organizacije.
Cena za člane OOZ Logatec: 50 €, otroci letnik 2003–
2011 pa 35 €. Nečlani 65 € in otroci 50 €. Prijave zbiramo do 25. 1. na info@ooz-logatec.si ali 051 651 538.
različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o
zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovalcev in
svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij. Aktivnosti
se bodo izvajale na sedežu SPOT regije, to je na GZS v
Ljubljani. Delavnice, izobraževanja ter mobilna svetovanja
pa tudi po občinah JZ dela Osrednjeslovenske regije.
Zaradi pridobitve projekta smo razpisali prosto delovno
mesto za zaposlitev strokovnega sodelavca (m/ž) na projektu za določen čas. Razpis je odprt do 6. 1. 2018 in je
objavljen na spletni strani ooz-logatec.si. Kandidati, vabljeni k prijavi!
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Obvestila OOZ Postojna

Srečanje in podelitev jubilejnih
priznanj

Gradbinci

Za gradbince in vse,
ki opravljajo sorodne dejavnosti organizirajo na OOZ
Vrhnika v ponedeljek, 22. januarja
2018 ob 16. uri delavnico oz. predstavitev Novosti gradbene zakonodaje
pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih.
Na njej se boste seznanili z novostmi, ki jih za izvajalce
del prinaša nova gradbena zakonodaja, ki se začne uporabljati s 1. 6. 2018. Dosedanji, gradbeni stroki dobro poznani Zakon o graditvi objektov se je po novem razdelil
na dva nova zakona, gradbenega in posebnega - namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti.
Gradbeni zakon ureja pogoje za graditev objektov, od
udeležencev pri graditvi, bistvenih zahtev za objekte, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje gradnje, uporabno dovoljenje, do inšpekcijskega nadzora in vsa druga vprašanja
povezana z graditvijo objektov. Novi Gradbeni zakon prinaša kar nekaj pomembnih novosti tudi za izvajalce del na
gradbenih objektih, s katerimi se boste udeleženci lahko
seznanili na predavanju.
Predavanje, ki ga bo izvajal Janko Rozman, OZS, bo trajalo 2 šolski uri. Prijave so obvezne, saj bo seminar izveden
ob prijavi najmanj 10 udeležencev.
Udeležba na delavnici je za člane OOZ Postojna s plačano
članarino brezplačna.

V petek, 1. decembra so se obrtniki in podjetniki ter upokojeni obrtniki zbrali v Kulturnem domu Postojna na prireditvi ob zaključku leta in podelili jubilejna priznanja.

Predsednik OOZ Postojna Janez Marinčič je podelil jubilejna priznanja.
Prejeli so jih (od leve): Vinko Marinšek, Franc Penko, Peter Želodec,
Matjaž Vadnjal, Zdravko Prelc, Robert Blažek, Stanko Čeh, Franc Hrvatič, Ljudmila Tornič in Janez Marinčič

Ugoden kratkoročni kredit
še na voljo

Vse fotografije s srečanja: Foto atelje Digital

Na srečanju so zaigrali člani ansambla Strel (od leve): 14-letna pevka
Samanta Brožič, 14-letni harmonikar Žan Kontelj, 16-letni kitarist in
pevec Kliment Cej ter 12-letni bas kitarist Aleks Kontelj

Ponovno so bili z nami člani Amaterskega gledališča DPD Svoboda iz
Loške doline, tokrat s komedijo Funny Money
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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, kreditne sposobnosti oziroma 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.
Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

januar 2018

Davčni obračun za leto 2017

V torek, 6. februarja 2018 organiziramo seminar »Računovodski in davčni obračun za leto 2017 ter davčne
novosti«. Seminar bo na Gospodarski zbornici Postojna,
Cankarjeva ul. 6, v sejni dvorani z začetkom ob 10. uri.
Trajal bo 4 šolske ure.
Na seminarju bodo predstavljene:
• metode vrednotenja sredstev in obveznosti do virov
sredstev ter njihov vpliv na zaključni in davčni obračun,
• davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki in odhodki,
• vplivi, ki jih imajo stroški dela, reprezentance, poslovnih daril, rezervacij, bonitet in podobnih stroškov na
računovodski in davčni obračun,
• davčne olajšave za leto 2017 za gospodarske družbe in
samostojne podjetnike,
• davčne spremembe, ki bodo začele veljati z letom 2018.
Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v
Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima 24 let delovnih izkušenj na področju računovodstva in davkov in je avtorica strokovnih
člankov.
Več informacij v naslednji številki glasila.

Pripravlja Irena Dolgan

Frizerke sledijo trendom

Za frizerski poklic je zelo pomembno, da sledi trendom in
tega se frizerke, članice OOZ Postojna še kako zavedajo.
V soboto, 25. novembra so organizirale seminar modnega
striženja in spenjanja večernih frizur, ki ga je vodil Kristijan
Petek iz podjetja KSFH, frizerstvo in trgovina d.o.o.. Na
seminar so povabile tudi frizerke članice sosednjih zbornic.

Vodja
seminarja
Kristijan Petek
z modelom

Zimsko srečanje na Kopah

Vse fotografije s seminarja: Brigitte U. J.

Navdušujoče speti lasje

Trinajst udeleženk seminarja z demonstratorjem Kristijanom Petkom

januar 2018

Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami
ter zaposlenimi bo v soboto, 27. 1. 2018 na Kopah.
Na obrtniško-podjetniškem zimskem srečanju se bodo
lahko tokrat poleg odraslih v veleslalomu pomerili tudi
otroci. Proge so raznolike in primerne za vse ljubitelje
smučanja, od začetnikov do vrhunskih smučarjev, poskrbljeno pa bo tudi za vse tiste ljubitelje športa in rekreacije, ki ne marajo tekmovati.
Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov se bo zaključilo ob dobri hrani in glasbi s podelitvijo medalj in nagrad. Za zabavo pozno v noč pa bo poskrbljeno v tamkajšnjem nočnem lokalu.
Cenik:
• Nečlan (družinski člani in zaposleni): 35 EUR
• Nečlan (družinski člani in zaposleni), ki ne tekmujejo
v smučanju: 30 EUR
• Član OZS (družinski člani ter zaposleni): 20 EUR
• Član OZS (družinski člani ter zaposleni), ki ne tekmujejo v smučanju: 15 EUR
• Otroci stari od vključno 4 do vključno 14 let: 5 EUR
• Otroci stari do 4 let: 0 EUR (brezplačno)
Prijave zbiramo v OZS in OOZ
Več nadrobnosti si lahko preberete na str. …
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Obvestila OOZ Vrhnika

Dizajn, les in olje

Gradbinci

Vrhniška zbornica sprejema nove člane. Med njimi je vse več mladih podjetnikov, tudi takšnih, ki so se z delom že uveljavili na trgu
in so za svoje delo prejeli priznanja. Med njimi je podjetje Mizarstvo Amek d.o.o.. Z njegovim direktorjem, Markom Đalićem se je
pogovarjal urednik.

Foto iz zasebnega arhiva

G. Đalić, kako dolgo že posluje podjetje in kako je nastalo?
Podjetje sva ustanovila z ženo
leta 2014. Pred tem sva že oba
delala pri mojem očetu, ki je
enako dejavnost kot samostojni podjetnik opravljal že od leta
1991. Lani poleti se je upokojil.
Naše podjetje je torej družinsko
Marko Đalić
z dolgoletno tradicijo. V ponos
nam je, da je vodenje podjetja prevzela naslednja generacija, ki dela naprej s polno odgovornostjo, ki ji je bila zaupana. Sam sem po izobrazbi diplomirani inženir lesarstva.

Za gradbince in vse podjetnike s sorodnimi dejavnostmi
organiziramo v ponedeljek, 22. januarja 2018 ob 16. uri
delavnico oz. predstavitev Novosti gradbene zakonodaje pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih.

Ukvarjate se z mizarstvom. Kaj izdelujete?
Naš proizvodni program je zelo obširen. Izdelujemo tako
kuhinje, jedilne mize, stole, dnevne sobe, tv-omarice kot
tudi notranja in zunanja vrata, stopnice, kopalniško pohištvo, spalnice in otroške sobe. Lotimo se tudi zunanjih
pergol, ograj in fasadnega opaža. Načrtovanje in izdelava
pohištva nam je v velik izziv. Vsaki stranki se posvetimo
individualno, upoštevamo predloge in skupaj ustvarimo
pohištvo, ki navdušuje, obenem pa je tudi funkcionalno.
Pohištvo izdelujemo pretežno za znanega kupca, nekaj pa
tudi za uveljavljena svetovna podjetja.

Na predavanju se boste seznanili z novostmi, ki jih za izvajalce del prinaša nova gradbena zakonodaja. Ta se začne
uporabljati s 1. 6. 2018. Dosedanji, gradbeni stroki dobro
poznani Zakon o graditvi objektov se je po novem razdelil
na dva (nova) zakona, gradbenega in posebnega - namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti.
Gradbeni zakon ureja pogoje za graditev objektov, od
udeležencev pri graditvi, bistvenih zahtev za objekte, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje gradnje, uporabno dovoljenje, do inšpekcijskega nadzora in vsa druga vprašanja
povezana z graditvijo objektov. Novi Gradbeni zakon prinaša kar nekaj pomembnih novosti tudi za izvajalce del na
gradbenih objektih, s katerimi se boste udeleženci lahko
seznanili na navedenem predavanju.
Predavanje, ki ga bo izvajal Janko Rozman, OZS, bo trajalo 2 šolski uri. Prijave so obvezne, saj bo seminar izveden
ob prijavi najmanj 10 udeležencev.

Smučanje – Kope, sobota, 27. januar
OZS organizira Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami. Vrhunec srečanja bo »prijateljska tekma«
v smučanju – veleslalomu. Poleg smučanja bo organizirano tekmovanje v kuhanju golaža, vožnja s pležuhi… Več
informacij najdete na skupnih straneh glasila, spletni strani OZS: http://sport.ozs.si ali pa pokličite na zbornico.

Materiali in površinska obdelava so različni?
Vse bolj se uveljavljajo izdelki iz masivnega lesa. Ena naših posebnosti so izdelki iz masivnega hrasta naravnega
videza, torej z vsemi grčami in »napakami«, kakršne v lesu
so. Tehnološka obdelava pa je takšna, da so grče kompaktne in se les okrog njih ne krči.

Članom s plačano članarino OOZ Vrhnika plača kotizacijo za smučarsko tekmovanje, ostali stroške kotizacije za
smučanje ali udeležbo na prireditvi nosite sami (prejmete
račun). OOZ pokrije tudi strošek prevoza na Kope in nazaj.

Foto: iz arhiva firme

Fotografije – dedek Mraz

Interier opremljenega lokala v izvedbi Mizarstva AMEK
Nadaljevanje na strani 13.
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S plesno predstavo Zimska pravljica v produkciji Katja
Dance Company in v sodelovanju s Centrom plesa Prostyle z Vrhnike, je 143 otrok v soboto, 16. decembra priklicalo in pričakalo dedka Mraza. Ta je obdaril vse prisotne in otrokom obljubil, da pride na obisk tudi prihodnje
leto, če bodo pridni.
Fotografije si lahko ogledate na spletni strani: https://
www.katjadancecompany.com/nassvetjedrugacen in si jih
shranite v družinski album.
januar 2018

Davčni obračun – 8. januar 2018
Pripravlja Adela Cankar

Srečanje in jubilanti

Foto: Foto studio TIM

Prednovoletno srečanje je za nami. Upam, da ste bili s
predstavo zadovoljni. Odzivi, ki so prišli do nas so pozitivni s komentarjem, ali se lahko zadeva še bolj zaplete,
kot se je! Za pogostitev se je Franci Tomažič, Gostilna pri
Kranjcu potrudil in verjamem, da niste bili ne lačni ne žejni. Fotografije s prireditve si lahko ogledate na naši spletni
strani (www.ooz-vrhnika.si. Jubilantom pa sporočamo, da
jim bodo fotografije prevzemanja jubilejnih plaket in listin
prejeli po pošti domov. Tisti, ki se prireditve niste mogli
udeležiti, lahko listino oz. plaketo dvignete na zbornici.
Hvala vsem, ki ste se prireditve udeležili. Za vašo udeležbo
se priporočamo tudi na naših drugih dogodkih in prireditvah.

Tudi letos so obrtniki in podjetniki dodobra napolnili dvorano Cankarjevega doma.

Katscberg – 3. februarja

OOZ Vrhnika tudi to zimo organizira smučanje - smučarski dan na Katschbergu. Smučišče nudi 16 smučarskih
naprav (kabinske žičnice, sedežnice, vlečnice) in 70 km
smučarskih prog različnih težavnostnih stopenj. Prav tako
so ob smučišču koče, gostilne in restavracije z različno ponudbo hrane (pice, burgerji, domača hrana, slaščice….), da
ne boste lačni. Smučanje bo v soboto, 3. februarja 2018.
Cene smučarskih vozovnic so naslednje: odrasli – 33,50 €;
otroci – 16,50 € (letnik 2003–2011); mladina – 27,00 €
(letnik 1999–2002) in seniorji 27,00 € (letnik 1952 in starejši). Za plačilo vozovnice vam bomo izstavili račun.
Prijave sprejemamo po telefonu: 755 77 40, 051 619 215
ali na mail: adela.cankar@ozs.si vse do zasedenosti mest
na avtobusu. Stroške prevoza za člane s plačano članarino
in družinske člane krije zbornica, zunanji udeleženci prispevajo 15 €.

Opomnik

Ne spreglejte skupnih strani glasila, kjer so objavljene razne zanimivosti in informacije za posamezne sekcije in
preberite tudi strani drugih OOZ.
januar 2018

Letos nismo čakali do marca, tokrat domo pri vas z davčnim obračunom že januarja. Seminar bo v ponedeljek,
8. januarja 2018, z začetkom ob 16. uri. Predvidoma bo
seminar 4 šolske ure, predavateljica vam bo na voljo tudi
za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila.
Vsebina:
• interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov
• vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
• oslabitev terjatev (insolventni postopki, neizterljivost)
• davčno priznani in nepriznani prihodki in odhodki
• naknadna vlaganja, amortizacija
• razmejitev stroškov reprezentance, poslovnih daril,
reklame, vzorcev…
• oblikovanje rezervacij
• davčne olajšave za leto 2017
• novosti predpisov za leto 2018
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).
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 €.

Varstvo pri delu – 19. januar 2018

Za člane in zaposlene delavce tudi v letu 2018 organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,
19. januarja, 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 februarju 2018.

Ročne spretnosti – glina

Delavnice za delo z glino se bodo nadaljevale tudi v letu
2018. Udeleženke se bodo zbirale ob četrtkih, začnejo že 11. januarja ob 17. uri. Pridružite se jim tudi in
oblikujte svoj izdelek po vaši meri.
Prijavite se na zbornici po običajnih poteh.
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GRADBINCI

Skupno strokovno srečanje
V petek in soboto, 26. in 27. januarja 2018 OZS vabi na
skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in instalaterjev-energetikov. V plenarnem delu srečanja, v petek dopoldan,
bodo obravnavane vsebine, skupne vsem sekcijam. Beseda bo tekla o novi gradbeni zakonodaji in novih vsebinah
predpisov o čezmejnem izvajanju storitev.
V petek popoldan bo čas namenjen obravnavi tematike in
strokovnih zadev ločeno po posameznih sekcijah. Predstavljene bodo teme: Uporaba BIM pristopa k projektiranju in vodenju del na gradbenih objektih, kako omogočiti varno delo na soncu in strokovni pristopi pri izvedbi
inštalacijskih del. Strokovne teme smo pripravili na vseh
sodelujočih sekcijah, udeleženci pa si bodo lahko prosto
izbrali tisto področje, ki jih najbolj zanima. Seveda nismo
pozabili na spremljevalke, pripravili smo program posebej
zanje z naborom zanimivih tem, ki jih bodo lahko uporabile v vsakdanjem in poslovnem življenju. Uradni del
dneva bomo zaključili s slovesno podelitvijo znakov odličnosti v gradbeništvu. Večer se bo nadaljeval z druženjem
in večerjo ob glasbi in zabavnim programom.
Zelo aktualne teme bodo predstavljene tudi v sobotnem
programu srečanja: razpisi za nepovratna sredstva EKO
sklada, sodobni trendi vodenja družinskih podjetij in kultura oblačenja. Generalni pokrovitelj srečanja je ETERNIT Slovenija.

AVTOSERVISERJI
Nadomestne vinjete
Avtoserviserji tudi letos lahko (le) na OZS pridobijo
nadomestne vinjete ter tako pomagajo tistim svojim
strankam, ki so jim menjali vetrobransko steklo ali
sprejeli njihov vozilo v razgradnjo. To je mogoče na
podlagi dogovora med Družbo za avtoceste Republike
Slovenije (DARS) in OZS. Tako avtoserviserji na OZS
pridobijo nadomestne vinjete pod posebnimi pogoji.
• Nadomestna vinjeta se izda v primerih, določenih v 38.
členu Zakona o cestninjenju, če je cestninski zavezanec
oz. lastnik vozila moral:
• zaradi uničenja zamenjati vetrobransko steklo,
• zamenjati vozilo ali vetrobransko steklo v garancijski
dobi ali oddal vozilo v razgradnjo.
V letu 2018 je možno pridobiti dve vrsti letnih vinjet za
dvosledna motorna vozila:
• do največje dovoljene mase 3.500 kg – cestninski razred 2A
• z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih
NDM ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali
brez njega – cestninski razred 2B
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Sekcije
Pridobitev in razdolžitev vinjet se na OZS opravi po naslednjem postopku:
- na obrazcu »vloga za pridobitev vinjet 2018« se sekretarju strokovne sekcije avtoserviserjev javi potrebo po
številu nadomestnih vinjet – po redni pošti na naslov:
OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana – pripis: VINJETE
2018 ali na elektronski naslov: igor.pipan@ozs.si;
- na osnovi prejete vloge bo OZS vlagatelju (avtoserviserju) preverila, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev in mu poslala univerzalni plačilni nalog (UPN) za
plačilo avansa (v višini vrednosti zaprošenih nadomestnih vinjet);
- po prejemu plačila na TRR OZS in po predložitvi dokazila o plačilu avansa (na elektronski naslov: igor.pipan@ozs.si) bo avtoserviser dobil želeno število vinjet
in zadolžnico za vinjete;
Celotni postopek pridobivanja je opisan na straneh sekcije.
Avtoserviserji torej lahko svojim strankam pomagajo pri
zamenjavi nadomestnih vinjet in ob skrbnem ravnanju je
taka uporaba nadomestnih vinjet brez stroškov, tako rekoč brezplačna.

DIMNIKARJI
Opozorilo uporabnikom
Sekcija dimnikarjev pri OZS je prejela več opozoril,
da nekateri dimnikarji ne upoštevajo proste izbire dimnikarske družbe. Tako nekateri dimnikarji vsiljujejo storitve po telefonu in hodijo na dom uporabnikov,
kljub temu, da jih uporabnik do 30. 6. 2017 ni izbral.
Zastrašujoče je, da gre pogosto za starejše občane,
ki se težko upirajo tovrstnim pristopom. Uporabnike
celo zavajajo, da prejšnjega dimnikarja ni več, da so
oni edini pooblaščeni ali da celo sodelujejo s prejšnjo
dimnikarsko družbo.
Po mnenju sekcije dimnikarjev zakon očitno posamezniki
razumejo kot podlago za prodajo pozitivnih zapisnikov,
ne da bi za to karkoli storili, še manj pa opozorili uporabnike na morebitne nevarnosti. »Upravičeno trdimo, da je
to posledica sporne zakonske ureditve, nedelovanja državne evidence, nedefiniranega postopka izbire ali zamenjave
dimnikarske družbe, nedelovanja strokovnega nadzora in
podeljevanja licenc ali dovoljenj brez preverjanj. Koncesijski sistem naj bi bil ukinjen zaradi anomalij in administrativnih ovir. Kako je potem mogoče, da tržni sistem
omogoča tako škodljive prakse na škodo uporabnikov in
zahteva tolikšno administracijo, ki vodi v dodatne stroške? Zakon določa tudi dodatno obvezno usposabljanje,
o katerem pa po enem letu še vedno ni govora,« menijo v
sekciji dimnikarjev.
Dogaja se celo, da inštalater po vgradnji kurilne naprave
kar sam, brez vednosti uporabnika, naroči obvezni dimnijanuar 2018
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karski pregled pri svojem dimnikarju. Uporabnik ne ve,
koliko je za to storitev plačal inštalaterju, pogosto tudi ne
prejme zapisnika, prejme pa ga na primer distributer zemeljskega plina. V takih primerih se zapisnik izda celo na
daljavo, zapisnik pa je v osnovi izdan na željo in za potrebe inštalaterja. In to kljub temu, da uporabnik tega dimnikarja ni izbral. Za neodvisno povratno informacijo o
stanju naprav mora svojega dimnikarja naročiti uporabnik
sam, da bo deloval v interesu uporabnika. »Zato bodite
pozorni, kaj podpisujete, če inštalater z montažo ponuja
tudi dimnikarski pregled po vgradnji in če inštalater dimnikarski pregled po vgradnji naroča brez vaše vednosti
svojemu dimnikarju,« opozarja sekcija. V takih primerih
gre zelo verjetno za zlorabo in kršitev zakona.
Pri tem ne smemo pozabiti, da gre za dimnikarje in dimnikarske družbe, ki so jim upravne enote podelile licence
in dovoljenja brez resnega preverjanja in zgolj na podlagi
papirjev. Ker niso vsi dimnikarji takšni, v sekciji dimnikarjev menijo, da je zakon povzročil, da bodo tudi dobre in
poštene dimnikarske družbe povsem neupravičeno tarča
tovrstnih očitkov. To pa vpliva na poslovanje in dobro ime
družb, lahko pa gre za poskus uničenja zdravega jedra v
dimnikarstvu. Posledice eksperimentalne nove ureditve
bomo občutili državljani neposredno.
Na anomalije v Uredbi je sekcija 4. 12. 2017 ponovno
opozorila Ministrstvo za okolje in prostor, Vlado RS,
predstavnike koalicije, ministre in Službo Vlade RS za zakonodajo še pred sprejetjem Uredbe. Uredba v pripravi te
probleme lahko dodatno poglobi, lahko pa jih tudi reši.
Zato ključne anomalije ponovno izpostavljamo: nerešen
konflikt interesa med povezanimi osebami, nedefiniran
strokovni nadzor nad dimnikarji, problem pravil stroke, nedefinirana izbira/menjava dimnikarske družbe ter
pomanjkljivo opredeljene naloge inšpekcij (z možnostjo
zlorab ali za vodenje neupravičenih postopkov in iskanje
pravnih praznin).
Sekcija ponovno poudarja, da je bila odgovornost z ukinitvijo koncesij na pobudo ministrstva in nekaterih »iniciativ« prenesena na uporabnike, ki so sedaj izpostavljeni
nepoštenim praksam
Vir: OZS

SERVISERJI HLADILNIH
NAPRAV
Usposabljanje in preizkus usposobljenosti
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila na podlagi javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor skupaj
s podjetjem Termotehnika d.o.o. iz Braslovč izbrana za
izvajalca usposabljanja in preizkusov strokovne usposobljenosti za serviserje opreme za hlajenje, klimatizacijo in
toplotne črpalke.
januar 2018

Sekcije
Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem,
recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem
poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu
škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov.
Program, ki bo izveden v marcu, je namenjen osebam (serviserjem), ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in klimatizacijska
oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, preverjanja
uhajanja plinov (snovi) in njihovega zajemanja.
Kotizacija za udeležbo na tridnevnem usposabljanju znaša 345,00 € (brez 22% DDV), za plačilo torej 420,90 €., za
člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti delodajalec
za člane A Plus in člane KMS 276,00 € (brez 22% DDV),
za plačilo 336,72 €, za vse ostale kandidate velja redna
cena 415,00 € (brez 22% DDV), za plačilo 506,30 €.
Cena izpita znaša 255,00 € (DDV oproščen)
Več informacij nudi strokovna sodelavka Mojca Poje, telefon: +386 1 583 05 20, e-naslov: mojca.poje@ozs.si

KROVCI, KLEPARJI IN TESARJI
Vabilo na smučarsko tekmo
OOZ Kranj in OZS, Sekcija kleparjev in krovcev ter odbor tesarjev vabita na veleslalomsko tekmo, ki bo v petek,
5. januarja ob 10.30 na smučišču Krvavec.
Vnaprejšnje prijave na e-mail info@zamakanje.si. Prijave
na dan tekmovanja od 8. ure naprej. Podelitev številk od
8. do 10.30 pri brunarici Sonček.
Vsak udeleženec prejme kolajno. Prva tri mesta v kategoriji A in B prejmejo pokal v trajno last (izjema: zmagovalec
v kategoriji B prejme tudi prehodni pokal). Na koncu dogodka bo družabno srečanje ter podelitev pokalov.

SEKCIJA ZA PROMET
Redna skupščina 24. 11. 2017
Na skupščini so delovne komisije in odbori poročali
o svojem delu, predstavnik MZI je predstavil evropsko
zakonodajo, ki je v procesu spreminjanja. Skupščina je
sprejela tudi plan aktivnosti in plan dela sekcije za leto
2018. Prioritetne naloge sekcije so zlasti: na vseh področjih zastopati in zaščititi slovenskega prevoznika, skrb za
dvig ugleda dejavnosti, oster boj proti nelojalni konkurenci, pridobitev finančnih vzpodbud za cestne prevoznike,
spremljanje nacionalne in evropske zakonodaje ter promocija za pridobivanje novega članstva, ki je pomembno
zlasti za reprezentativno zastopanje nasproti državnim organom. Sekcija za promet je pri pridobivanju novih članov
najbolj uspešna v zborničnem sistemu.
Vir: OZS
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Napotila

Zimsko srečanje na Kopah

Gospodarska delegacija v ZDA

Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami ter
zaposlenimi bo v soboto, 27. 1. 2018 na Kopah.
Na obrtniško-podjetniškem zimskem srečanju se bodo
lahko tokrat poleg odraslih v veleslalomu pomerili tudi
otroci. Proge so raznolike in primerne za vse ljubitelje
smučanja, od začetnikov do vrhunskih smučarjev, poskrbljeno pa bo tudi za vse tiste ljubitelje športa in rekreacije,
ki ne marajo tekmovati. Za ljubitelje teka na smučeh je
na voljo 15 km slikovitih prog, speljanih po pobeljenih
planjavah od Grmovškovega doma do Ribniške koče, v
zimski idili na Kopah pa je prav tako nešteto možnosti za
nepozabne zimske sprehode.
Poleg smučanja, sankanja, deskanja in teka nas smučeh,
bo organizirano še tekmovanje v kuhanju golaža, animacija za otroke (zimska pravljica, tobogani, šola smučanja,
poslikava obraza,...) in druge družabne igre, kot so na primer spust s pležuhi, z žakeljni in še več. Zimsko srečanje
obrtnikov in podjetnikov se bo zaključilo ob dobri hrani
in glasbi s podelitvijo medalj in nagrad. Za zabavo pozno
v noč pa bo poskrbljeno v tamkajšnjem nočnem lokalu.
Prijave zbirajo v OZS in OOZ
Več na http://sport.ozs.si/

Na podlagi sodelovanja OZS s Slovensko - ameriškim
gospodarskim združenjem Slovenian American Business
Association (SABA) zbiramo preliminarni interes prijav
podjetij za gospodarsko delegacijo v ZDA, ki bi bila
ob zadostnem številu prijavljenih podjetij organizirana
maja 2018. Namen sodelovanja je promocija slovenskega
gospodarstva (malih in srednjih podjetij), kot tudi pomoč
pri prodoru slovenskih izdelkov (podjetij) na druge trge,
predvsem na trg ZDA.
Gospodarska delegacija bi obsegala manjšo skupino, največ 15 ljudi (10 podjetij).
Smotrno je, da se za delegacijo prijavijo tista podjetja, ki
imajo poleg interesa tudi realen potencial za prodor na
tako velik in zahteven trg, kot je ZDA, zato je ob preliminarni prijavi potrebno izpolniti vprašalnik SABA (Vprašalnik za podjetja.doc).
Prijave zbirajo do 8. januarja 2018 na naslova: gregor.
primc@ozs.si ali valentina.melkic@ozs.si
Vir: OZS

Alojz Kovšca - novi predsednik DS
Alojz Kovšca je bil izvoljen za novega predsednika Državnega sveta RS. Kovšca je sicer dolgoletni funkcionar OZS,
je aktualni predsednik OOZ Ljubljana – Bežigrad in član
kolegija predsednika OZS. Njegova prioriteta bo še naprej
tesno sodelovanje z OZS.
Ob svoji izvolitvi je med drugim dejal, da bodo interesi obrtnikov in podjetnikov še naprej dobro zastopani v
Državnem svetu in da je odprt za sodelovanje z vsemi
interesnimi skupinami. »Obljubljam, da bo tesno sodelovanje z OZS še naprej moja prva prioriteta,« sporoča
Alojz Kovšca.
Sicer pa Alojz Kovšca uživa veliko podporo tudi med obrtniki in podjetniki. Od elektorjev v obrtno-podjetniškem
zborničnem sistemu je na nedavnih volitvah dobil kar 27
od 40 glasov. Kovšca je tedaj obljubil, da si bo prizadeval
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 takrat poudaril Alojz
Kovšca. Več na: http://bit.ly/2BCPPg0
Vir: OZS
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Aktivno staranje delovne sile

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije je v petek, 15. 12. na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb
v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za
aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri
pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. Za posameznega
starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do
1.834,00 EUR.
Upravljanje starejših zaposlenih postaja vse bolj aktualna kadrovska tematika, še posebej glede na demografske
projekcije, ki predvidevajo velike spremembe v starostni
strukturi prebivalstva predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva. Pripravljenost na te spremembe bo
pomembno vplivala na dolgoročni razvoj posameznega
podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost. Povabilo je odlična priložnost za pričetek prilaganja kadrovske
politike posameznega podjetja na te spremembe. Z njim
želimo predvsem okrepiti delovne zmožnosti starejših
zaposlenih (starejših od 45 let), pripomoči k nadaljnjemu razvoju njihove kariere in zagotoviti pogoje,
da bodo starejši zaposleni pripravljeni delati dlje.
Spodbude so namenjene vsem podjetjem, tako mikro,
malim, srednjim in velikim gospodarskim družbam (podjetjem) za:
• pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, kjer bodo podjetja, glede na število
zaposlenih, lahko pridobila od 1.500 do 3.000 EUR.
januar 2018
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• razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo:
1. izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
2. udeležbe v motivacijskih programih za starejše zaposlene in
3. usposabljanja na področju vseživljenjske karierne
orientacije ter pridobivanje kompetenc (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija, dodatne kvalifikacije).
Prijavo bodo podjetja lahko oddala od 15. 1. 2018 dalje
do porabe sredstev oziroma do 30. marca 2018. Z odpiranjem prijav bomo pričeli 23. januarja 2018.
Celotni razpis s podrobnejšimi informacijami je objavljen
spletni strani sklada in podstrani www.zavzeti.si.
Prijavite se na povabilo in omogočite vašim zaposlenim,
da bodo z leti še vedno zavzeti!
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Javno povabilo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Udobje
v vašem
domu.

Izdelava masivnega
pohištva po meri.
www.amek.si
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Dizajn, les in olje

Nadaljevanje s strani 8.

Da to dosežemo, sami sušimo deske. Hrastove kupujemo
na Dolenjskem, smrekove, češnjeve, bukove in druge pa
od bližnjih kmetov, ki hlodovino razrežejo že sami. Drugi
pogoj za dober produkt je površinska obdelava takšnega
lesa. Izdelke zaščitimo z olji.
Uporabniki bolj poznamo izdelke, površinsko obdelane z laki in lazurami. Kako pa izberete pravi premaz?
Delikatno je predvsem masivno pohištvo, premazano z
oljem. Vendar preizkušamo olja različnih proizvajalcev; pomembno nam je, da je premaz odporen na vodo, vino, kreme, itd. Uporabnike pa tudi poučimo, kako lahko manjše
poškodbe odpravijo sami. Na naši novi spletni strani www.
amek.si smo prav v ta namen zbrali informacije o prednostih in slabostih, tako različnih vrst masivnega lesa kot tudi
drugih materialov, primernih za izdelavo pohištva in dodali
podroben opis vseh faz obdelave. Stranke si tako lahko že
same ustvarijo svoj vtis o materialih in končnih premazih.
Kako najdete svoje mesto med mnogimi ponudniki,
denimo, kuhinjskega pohištva?
Sodelujemo s priznanimi oblikovalci. Trenutno delamo z
inovativnim oblikovalskim dvojcem iz studia Desnahemisfera. Naši izdelki so bili večkrat nagrajeni. Prejeli smo plaketo Večera, izdelki so se uvrstili med Top 10 na pohištvenem
sejmu. Odlično je bila sprejeta multimedijska omarica Tramek oblikovalca Dejana Kosa in pa luč Spirea. Proizvajalci
pohištva smo moči združili z mladimi oblikovalci, uspeh ni
izostal. Sami pa smo leta 2014 razvili jedilno mizo in stol, ki
smo jo poimenovali Ella in je postala zelo uspešen produkt.

Omenjate sejemska priznanja. Pogosto razstavljate,
se poslužujete tudi drugačnih prodajnih poti?
Priprava na sejemsko predstavitev je lahko tudi večmesečni projekt, ki se zaključi z nastopom na sejmu. Kot sem
že omenil, je ključno sodelovanje z oblikovalci, ki pa ga še
obogatimo s svojim znanjem in izkušnjami.
V zadnjih mesecih smo se osredotočili na novo spletno
stran, ki je s preteklimi projekti postala odlična zbirka referenc. Mislim, da so stranke v tem prepoznale nov nivo
izdelave pohištva.
Kako skrbite za svoje zaposlene?
Od desetih nas je polovica družinskih članov, preostala polovica pa je pri nas že več let, nekateri od vajeništva. K nam
prihajajo na prakso dijaki in študentje lesarskih šol. Tiste, ki
se izkažejo kot zainteresirani in pripravljeni delati pri nas, zaposlimo. Ko so zaposleni, skrbimo za njihovo nenehno izobraževanje. Če ne drugega, je delo s CNC strojem nenehna
šola, sicer stroj ne more narediti tistega, kar bi lahko. Enako
je pri pripravi oziroma izbiri pravega lesa, lakiranju, pa tudi
pri montaži: potrebno je nenehno učenje. Veliko pozornosti namenimo tudi izobraževanju iz varnosti pri delu. Naš
kolektiv je mlad, mi pa ciljamo na dolgoročno poslovanje
podjetja, zato je skrb za zaposlene med našimi prioritetami.
G. Đalić, naj se vaša poslovna pot še naprej vzpenja.
13

Krpanov glas

Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

prispevek za ZZ se spremeni naslednji mesec, za PIZ pa s 1.4.2018
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 december 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
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 33,01 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2016 – 1.567,99 €
8,31 €

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 december 17 je izračun
naslednji: 42 ur december: 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.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
sprememba splošne olajšave

ŠT. DELOVNIH UR v decembru 2017:
redno delo: 19 dni: 152 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2018 – lestvice veljajo od
1.1.2018 oz. za vsa izplačila v letu 2018!!!
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2018 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

930,53

1.109,74

znaša splošna olajšava v evrih
543,32

275,22 +
(1660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)

275,22
1.109,74
Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.
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Posebne olajšave

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 2018
V letu 2018 lestvica za obračun dohodnine ni spremenjena,
sprememba je le pri splošni olajšavi.
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 €.
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 2018: 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.
V primeru spremembe višine minimalne plače, bo tudi višina regresa spremenjena.
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
pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odločite za spremembo
(povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.

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
za december 2017.
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 %

289,40

13,45 %

159,86

0,40 %

4,75

38,20 %

454,01

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

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 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.
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.
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 - DECEMBER 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
Prisp. delodajalca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

3,5 PP***
5.546,31

950,80

15,50%

142,46

8,85%

81,34

490,85

223,80

1.350,53

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

859,68

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

0,92

5,55

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

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

0,92

5,55

1,84

11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,29

7,76

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,55

3,33

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ
DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
pomeni
zavezanca
**DŠ
Minimalna
osnovadavčna
za prispevke številka
samozaposlenih
v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače;
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
* Povprečna
mesečna
bruto
za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
odstavkom 145. člena
ZPIZ-2): 1.584,66
x 3,5 =plača
5.546,31 EUR

1,84

11,09

3,68

22,19

355,36

2.118,71

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

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače;
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*** 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):

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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NOVO V LOGATCU!

Salon pohistva & talnih oblog

Kuhinje SVEA
Notranja vrata LIP BLED
Stoli in mize italijanski design
Talne obloge - parket, laminat, vynil
Lesena okna
Obr
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Salon

PSC
Logatec

izvoz AC
Logatec

ODPRTO:
PON - PET od 9:00 do 17:00 in SOB od 8:00 do 12:00
Tel.: 030 707 607
Tovarniška c.36, 1370 Logatec
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