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Krpanov glas

Stiki

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

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

predsednik Bogdan Oblak

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. Dejan Šraml

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

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel.: (05) 726 17 20
tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

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

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

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Dejan Šraml (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografije na naslovnici: Radio 94 je priznanje »Podjetniški uspeh leta 2017« podelil podjetju Šušteršič d.o.o. iz Logatca. Na fotografiji
direktor radia Sandi Curk, Andrej Šušteršič in predsednik OZS Branko Meh. Foto: Valter Leban

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

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

februar 2018
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Aktualno

Vzdrževani družinski člani

FURS je sporočil da je poslej 15 dni več časa za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave in da je vračilo dohodnine hitrejše.
Če boste oddali vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske
člane prek eDavkov, boste lahko vlogo oddali do 20. 2., se pravi 15 dni
pozneje, kot sicer, ter vam bo v primeru vračila dohodnine denar nakazan
na vaš TRR 4 dni prej, kot sicer.

Vpogledi v registre

Mogoč je vpogledati v lastništvo posameznega podjetja ali zase preveriti,
če ste pravilno opravili vpis: https://www.ajpes.si/eRDL/Iskalnik/Javni
Kateri nastanitveni obrati so že vpisani, preverite na: https://www.ajpes.
si/RNO/Ajpes.RNO/RNO/vstop

Za boljšo komunikacijo

Pozivamo vas, da nam za lažjo komunikacijo, predvsem pa hitrejše obveščanje, sporočite naslov elektronske pošte in številko mobilnega telefona.
Tako boste hitreje obveščeni o aktualnih dogodkih iz OZS in vaše območne zbornice. Javite tudi spremembe elektronskega naslova.
Velikokrat se zgodi, da sekcije, zaradi kratkega roka za prijavo, vabila na
razne dogodke pošljejo članom samo po elektronski pošti. Da bi bili pravočasno obveščeni o vseh dogodkih, ki so za vas pomembni vas prosimo,
da nam sporočite vaš elektronski naslov. Svoje kontakte javite na zbornico
katere član ste.

Ugodno plačilo članarine

V kolikor boste do 28. februarja poravnali članarino za leto 2018
(11 mesečnih članarin) v enkratnem znesku, vam priznamo popust v višini
enomesečne članarine. Pri plačilu uporabite sklic: vaša DŠ-2018. Tako se
izognete mesečnemu plačevanju in provizijam, pa še skrbi se otresete, in
možnostim, da kdaj plačilo spregledate in imate zaradi tega zadrege pri
uveljavljanju pravic, ki vam jih v obrtno-podjetniško-zborničnem zagotavlja plačana članarina.

Predvajanje glasbe

Obveščeni smo bili, da tržna inšpekcija, sicer za zdaj na Primorskem, preverja ali podjetniki plačujejo nadomestilo za predvajanje glasbe vsem zahtevanim institucijam.
Ali veste, da ste v primeru, če v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni
strankam (npr. restavracije, recepcije, frizerski salon, kozmetični sloni) predvajate glasbo (torej imate vsaj radio), dolžni plačevati prispevek kar štirim
organizacijam: SAZAS, Zavodu IFP, Organizaciji ZAMP in RTV? Tržni inšpektorat nam je še ustno potrdil, da če uporabljate radio npr. v proizvodnih halah, pisarnah, ki so namenjene samo zaposlenim, tega prispevka niste
dolžni plačevati.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
februar 2018

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Kakšna zima?
Na Slovenskem majo meseci mnogo
imen. Na primer januar, prosinec, zimec,
snežnik, lednik, februar svečan, poznozimec. Januar naj bi ime dobil po bogu Janusu, bogu vrat, bogu začetka in konca,
označeval je prehod. Februar po latinskem
»februare«, pomeni »očistiti«. Ljudska
modrost je udomačila mnoge vremenske
pregovore: prosinec mili, bog se usmili,
in nato: raje vidim svečana na polju volka
kakor v srajci moža. Ima vremenska napoved kaj opraviti z nami?
Januar je prinesel nekaj sprememb na
davčnem področju. Kaže, da bo davčno
leto bolj kot ne zdržno oblačno, kake jasnine na obnebju ni pričakovati. »Zunaj
sije sonce – nad oblaki!« pravijo zakonodajalci. Bolj zanikrna tolažba, če moraš
hoditi z odprtim dežnikom, da se ubraniš
padavin. Obeti lepših dni bodo v volilnem
letu trosili rožice in klicali jasnino nad
volilce. Pa jim bo kaj pomagalo? Vreme
bo, kakršnega bo Bog dal, za neizpolnjene obete pa se bo našlo pojasnilo, da jih
ni bilo mogoče uresničiti, ker pač nismo
enovito podprli ene same stranke, s partnerji pa ni šlo.
Na logaških straneh zaključujemo zapise
o podjetnikih in podjetjih, ki so jih ob prelomu let dosegla priznanja, zbornična, regijska, državna. Pa zagotovo niso dosegla
vseh, ki bi jim pritikala.
Na Postojnskem, pravijo, je še mogoče
poseči po ugodnejših kreditih od običajnih, pa k šivanju vabijo in k spoznavanju
orhidej, teh lepih rastlin, ki so dobile naše
državljanstvo in se razrasle v skorajda sleherno slovensko izbo in dom in smo že
pozabili, kje domujejo. Da le cvetijo poleti
in pozimi in jih lahko kupimo v vsakem
marketu.
Vrhničani so že sprejeli letošnji delovni
in finančni načrt. Trdno so prepričani,
in odločeni, da zmorejo članom ponuditi to, kar od njih utemeljeno pričakujejo.
Seveda, davkov pač ne morejo ukiniti in
nepovratnega denarja dati tudi ne. Bodo
pa letos Borovničani vendarle lahko dobili
ugodnejše kredite. Se je splačalo vztrajati.
Urednik
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Obvestila OOZ Logatec

Kam segajo začetki vašega
podjetja in kako se je širilo?
Lahko rečem, da smo družinsko podjetje. Leta 1967 je
oče začel kot obrtnik, ki se
je na gradbišča v domačem
Horjulu – tam smo doma - in
okolici vozil še s kolesom, na
»gepektregarju« pa prevažal
še potrebno orodje in majhen Andrej Šušteršič
krivilni stroj za žlebove. Bil je
klepar in krovec. Delovišča za Gradišče Cerknica in Komunalno podjetje Logatec so se sčasoma razprostirala po
vsej Notranjski, vse tja do Hrvaške. Lani smo zato obeležili že polstoletno tradicijo krovsko-kleparske dejavnosti..
Leta 1981 je postavil temelj nove proizvodne dejavnosti
v opuščenih delavnicah komunalnega podjetja v Logatcu
(v katerem so se nekaj časa izdelovale tudi barke in kamp
oprema - op. p.). Oba z bratom sva se izučila obrti in delala pri njem. Proizvodne prostore na tej lokaciji smo povečali, kolikor je dopuščal prostor: na eni strani smo mejili z
mizarstvom Nagode, na drugi s prevoznikom Leskovcem,
na tretji s hišo Jožeta Gruma (poprej je tam bila hiša cestnega nadzornika) in Janeza Fortuna, spredaj pa mimo
zgradbe vodi magistralna cesta. Leta 1986 smo začeli izdelovati vse kleparske elemente, potrebne pri krovstvu.
Leta 1994 je bilo ustanovljeno podjetje, katerega solastnika
sva z bratom Tomažem. Tri leta kasneje se je pokazala priložnost kupiti spomeniško zaščiteno Jelenčevo hišo z vrtom,
stoječo na nasprotni strani ceste. V preurejeni zgradbi je danes trgovina s krovskimi in kleparskimi izdelki, gradbenim
materialom, pa tudi sedež firme. Prizidali smo ji še dodatne
skladiščne prostore. Leta 2003 pa v obrtni coni za Klijem
na 17.000 m2 velikem zemljišču postavili halo, sprva namenjeno skladiščenju večjih zalog in garažiranju delovne mehanizacije, avtodvigal in transportnih vozil. Danes vse pogosteje služi tudi talnemu sestavljanju strešnih konstrukcij,
ki se kasneje nameščajo na večje oz. kompleksnejše objekte.
V prihodnje naj bi tam stekla še dodatna proizvodnja.
Katere so osnovne dejavnosti podjetja, koliko vas je
zaposlenih, kako pridobivate nove sodelavce?
Osnovne so: izdelava in popravila streh, proizvodnja in
trgovina s krovsko-kleparskimi izdelki, storitve z avtod4

Foto: J. G.

Podjetje Šušteršič krovstvo, kleparstvo, gradnje, trgovina, d.o.o. je
prejelo dvoje prestižnih priznanj: OZS je solastnikoma Andreju
in Tomažu Šušteršiču podelila naziv »podjetniški vzor leta 2017«,
Radio 94 pa podjetju Šušteršič d.o.o. priznanje »podjetniški uspeh
leta 2017«. Podjetju je bil v letu 2017 podeljen tudi certifikat Zlata
odličnost. Kot smo že napovedali, Šušteršičeve predstavljamo v februarskem KG. Z Andrejem se je pogovarjal urednik.

vigali z nosilnostjo do 220 ton, ter transport. V zadnjem
času tudi izredni prevozi.
Od 21 zaposlenih nas je 9 Šušteršičev! Brat skrbi za proizvodnjo in trgovino, jaz s sinovoma za krovska dela. Tomažev sin se je posvetil delu z avtodvigali, hči je tudi že
vpeta v delo. Naše soproge imajo na skrbi vso administracijo; skoz njihove roke gre tako rekoč vsa poslovna komunikacija - včasih je toliko vsega, da je na robu znosnega.
Krovstvo je delo, izpostavljeno tako višini kot vremenskih
razmeram. Delavcev ni lahko dobiti, šolarjev za ta poklic je
izredno malo. Enako izpostavljeno je delo z avtodvigali. Da
z dvigalom dvignemo 220 ton tovora, moramo k dvigalu
pripeljati tri vlačilce uteži in druge opreme. Ko smo kupili
prvo dvigalo z nosilnostjo 60 ton, so se nam še gradbinci
smejali: zakaj ga boste pa rabili? Danes pa tudi 220-tonski
orjaki niso dovolj. Po zmogljivejše je treba čez mejo! Sodobna tehnologija pa omogoča marsikaj; denimo, elektronsko tehtanje bremen, da nismo več odvisni zgolj od ocen
mase (teže), ki jo naročniki storitev večkrat podcenjujejo.
Kot član zbornice ste bili dejavni tudi v sekciji kleparjev in krovcev pri OZS.
Res sem bil daljši čas vpet v delo strokovne sekcije pri
OZS, tudi njen podpredsednik. Prvi mandat smo bili v
vodstvu enotni in je sekcija delala uspešno. V naslednjem
pa so se pogledi začeli preveč razhajati; nisem se več počutil koristnega, pa sem se umaknil.

Foto: arhiv podjetja

Priznanja poslovni odličnosti

Postavljanje vršnega dela zvonika ob cerkvi sv. Martina v Setniku
pri Polhovem Gradcu

februar 2018

Pripravlja Dejan Šraml

Omenili ste, da je več kot tretjina zaposlenih v podjetju Šušteršičev. Družinsko podjetje torej. Kaj vem
pomenijo prejeta priznanja?Beseda bralcem?
Čudovito je delati družinsko. Želim si, da bi tako zdržalo
in ne bi morda eno samo mnenje tega odneslo. Je pa tudi
zahtevno in je včasih treba popustiti, četudi si prepričan,
da imaš prav.
Priznanja smo sprejeli s spoštovanjem. Zahvaljujemo se
predlagateljem in podeljevalcem. Pomenijo nam potrditev
prave poslovne usmeritve in kakovostnega dela.
Bralcem KG želim, da bi ob letu lahko brali tudi o njih.
G. Andrej Šušteršič, hvala za pogovor.

Novi člani

V letu 2017 se nam je pridružilo 26 novih prostovoljnih
članov. Glede na velikost območja in števila obstoječih članov je to že drugo leto zapored najboljši rezultat med 62
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami v Sloveniji.
Novi člani so: Harmonija.si, Nataša Kogoj s.p.; ALI TRADE d.o.o.; PULSE d.o.o. ; JanMar, Jan Marušič s.p.; GAS
group d.o.o.; ROSSANA d.o.o.; Top Trend d.o.o.; TUL
d.o.o.; NSR d.o.o.; Steklarstvo Zgonec Andrej Zgonec
s.p.; Društvo Zdrav korak; La Baronesse, Suana Ališić s.p.;
SEL SISTEMI d.o.o.; Kovinski izdelki Nagode, Anže Nagode s.p.; Montaža in servis Jože Leskovec s.p.; VIRVITAL d.o.o.; Legalis d.o.o.; ŠUŠTERŠIČ d.o.o.; BMK, spletni mediji Blanka Marković Kocen s.p.; TIGRAD d.o.o.;
EMPA – F d.o.o.; GeoTehnika Janković d.o.o.; SPET PETRINE (S)PLETKE, Petra Horzelenberg s.p.; FORMAT
STORITVE d.o.o.; Stavbno mizarstvo, Simon Žerjal s.p.
in Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Dobrodošli!

Oddaja poslovnih prostorov

Na Tržaški cesti 17 v Logatcu oddajo poslovni prostor v
pritličju poslovno-gostinskega objekta Krpan, cca 70 m2,
vhod iz Tržaške ceste, tri velika okna za izložbo. Ter dva
manjša poslovna prostora v pritličju poslovno gostinskega objekta Krpan, cca 15 in 26 m2, svoj vhod. Nizki
obratovalni stroški, ogrevanje na plin s svojim odjemnim
mestom, souporaba WC. Zbirajo tudi ponudbe za odprtje gostinskega lokala na isti lokaciji s kvalitetno hrano na
višjem nivoju s poudarkom na lokalni in ekološki hrani.
Na voljo notranji prostor in del gostinskega vrta. Svojo
ponudbo z opisom dosedanjih izkušenj na tem področju
in vizijo pošljite na e-naslov rossana@t-2.net.
Na Stari cesti 10 v Logatcu upokojeni obrtnik odda opremljen prostor v velikosti 20 m2 za trgovsko ali drugo dejavnost. Prostor ima WC, centralno ogrevanje, telefonski
priključek, protivlomno roleto in alarm. Info: 040 222 321.
februar 2018

Tečaj poslovne angleščine

V poslovnem svetu je zaradi internacionalizacije, konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti pomembno znanje tujih jezikov, poznavanja običajev, navad, tradicije,
vrednot drugih držav. Zato na OOZ Logatec vabimo
k udeležbi na 36-urnem tečaju poslovne angleščine.
Tečaj je osnovno - nadaljevalni, zato je namenjen tistim,
ki osnove angleščine že poznajo, pa bi jih želeli nadgraditi in izpopolniti ter se pripraviti na različne poslovne
situacije. Tečaj bo izvedla jezikoslovka Nina Krička iz
logaškega Učnega centra NINA.
Ob zaključku udeleženci opravljajo preizkus znanja in
pridobijo potrdilo o udeležbi v programu. Udeleženci
bodo sposobni brez težav vzpostaviti kontakt, se predstaviti, predstaviti svoje delovno mesto in klepetati o
vsakdanjih temah. Utrdili in poglobili bodo besedišče na
temo telefoniranja, pisanja dopisov prek e-pošte. Brez
zadrege bodo znali sprejeti poslovnega partnerja iz tujine in voditi pogovor na poslovnem kosilu.
Datum izvedbe: vsak torek in četrtek od 17.00 do
20.00; od vključno 13. februarja dalje (v času zimskih
šolskih počitnic v primeru želje udeležencev srečanj ne
bo). Skupaj 12 terminov po tri šolske ure.
Lokacija izvedbe: OOZ Logatec, Tržaška cesta 11 v
Logatcu
Kotizacija: člani OOZ Logatec in pri članu zaposleni
149,90 evrov; člani drugih OOZ/OZS 179,90; nečlani
OZS 249,90 evrov (končne cene, nismo DDV zavezanci).
Prijave do 9. 2.: info@ooz-logatec.si ali 051 651 538.

Opomnik – davčni obračun

Sporočamo, da se lahko še prijavite in se udeležite seminarja Računovodski obračun za 2017 ter davčne novosti 2018, ki bo v torek, 6. 2. ob 8.30 na OOZ Logatec. Predhodne prijave (vsaj dan prej) na 051 651 538 ali
info@ooz-logatec.si.

Javni razpisi občine

Na spletni strani www.logatec.si so objavljeni javni razpisi za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti
in projektov na področju turizma, športa, rekreacije in
kulture na Logaškem, na katere se lahko prijavijo tudi
podjetniki (podjetja). Več informacij dobite na občini, pa
tudi na zbornici.
5
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Usposabljanje voznikov na OZS
Vozniki, katerim veljavnost kode poteče, in je ne podaljšajo pravočasno, morajo za podaljšanje imeti opravljenih
35 ur rednega usposabljanja po programih določenih za
pet let nazaj, šteto od leta v katerem želi voznik ponovno
podaljšati veljavnost kode.
Vozniki se lahko odločijo za letno (7 urno usposabljanje)
po programih, ki so predpisani za tekoče leto ali pa opravijo usposabljanje za vseh 5 programov v zadnjem letu
– preden jim poteče veljavnost kode.
Za podaljšanje kodo 95 v letošnjem letu morate opraviti
skupaj 35 urno usposabljanje po programu za leto 2014,
2015, 2016, 2017 in 2018.
Usposabljanja se lahko udeležite na OZS, Celovška
69,1000 Ljubljana. Usposabljanje bo izvedeno ob zadostnem številu prijav.
Termini rednega usposabljanja voznikov na OZS v
mesecu februarju:
• Program usposabljanja za leto 2015:
v nedeljo, 4. 2. 2018, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2014:
v nedeljo, 11. 2. 2018, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2016:
v nedeljo, 18. 2. 2018, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2018:
v nedeljo, 25. 2. 2018, od 7.00 do 13.00
Termini usposabljanja in prijavnica so objavljeni na internetni strani OZS: www.ozs.si.
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite na OZS, ga. Mojco Poje na tel.: 01 58 30 520. Prijavnico in pojasnila lahko
dobite tudi na naši zbornici.

… in v Postojni

po programu za leto 2018 - v soboto, 14. 4. 2018 ob 8.00
na Šolskem centru Postojna.

Ne spreglejte

izobraževanj, ki jih organizirajo sosednje zbornice.

Cenejše mobilne storitve

Telekom Slovenije imetnikom kartice Mozaik podjetnih sedaj nudi 20% popust na vse mobilne pakete, kar
je bistveno bolj ugodno kot prej, ko je bil popust zgolj
na poslovne pakete, ki so tudi dražji in jih zato niso uporabljali vsi člani. Je pa sedaj potrebno podaljševati ugodnost vsakih 12 mesecev.
Ugodnost lahko sklenete za 12 mesecev. Za nadaljnje koriščenje ugodnosti morate ponovno oddati vlogo.
Ugodnosti koristite tako, da predložite pravilno izpolnjeno vlogo št. 153.6 in veljavno kartico Mozaik podjetnih.
6

Obvestila OOZ Postojna
V kolikor vlogo pošiljate po pošti ali e-pošti morate predložiti tudi fotokopijo veljavne kartice Mozaik podjetnih.
Do ugodnosti je naročnik upravičen le na naročniških
razmerjih, ki so sklenjena v imenu osebe, ki je ob enem
imetnica kartice Mozaik podjetnih, kar mora biti iz kartice
tudi razvidno.
Ugodnost velja za nove in obstoječe naročnike Telekoma Slovenije. Vlogo lahko dobite na svoji zbornici ali na
spletni strani https://www.mozaikpodjetnih.si/. Celotno
ponudbo pa si lahko preberete na http://www.telekom.
si/podjetniki/ugodnosti/ozs.

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. Seminar bo
trajal 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 je predavateljica z
več kot 24-letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.
Po končanem seminarju davčni obračun za leto 2017
nam bodo iz AJPES-a, Izpostava Postojna predstavili
pomembnejše vidike oddaje letnih poročil AJPES:
• novosti in spremembe pri predložitvi letnih poročil AJPES za leto 2017 (spremembe predpisov in navodil o
predložitvi, roki za oddajo)
• način vnosa in oddaje podatkov (aplikacija LP2017)
• odgovori na pogosta vprašanja in težave pri oddaji podatkov.
Kotizacija:
• za člane zbornice s plačano članarino kotizacije ni,
• za člane drugih OOZ 29,90 evrov,
• za zunanji udeležence znaša 65,00 evrov
Znesek kotizacije nakažite na TRR pri banki Koper:
10100-0029110568, sklic: 00 241116, koda namena: GDSV.
Prijave: do ponedeljka, 5. februarja,
na mail: irena.dolgan@ozs.si ali tel. 05/ 726 17 20.
februar 2018

Pripravlja Irena Dolgan

ZAČETNI TEČAJ
ŠIVANJA IN KROJENJA
Trajanje: 24 ur
Cena tečaja: 120 EUR
Kje: v prostorih Ljudske univerze Postojna
Začetek: 26. februar 2018 ob 17. uri
Prijave zbiramo do 19. 2. 2018.

Več informacij in prijave na:
E: lu-postojna@zavod-znanje.si
T: 05 721 12 80

Sklop delavnic
ČUDOVITI SVET
RASTLIN
spoznavajmo
s floristko
Melito Jurca

ORHIDEJE tropske in divje lepotice
(predavanje, predstavitev nekaj vrst, oskrba ter presajanje)

KDAJ: četrtek, 22. februarja 2018 ob 17. uri
KJE: v prostorih Ljudske univerze Postojna
Cena delavnice: 5 EUR
Prijave zbiramo do 19. 2. 2018.

Več informacij in prijave na:
E: lu-postojna@zavod-znanje.si
T: 05 721 12 80

februar 2018

Vabljeni na brezplačne tečaje

• 1. 2. 2018 ob 16.00: Računalniška pismenost odraslih
(v 60-urnem programu se boste seznanili z osnovami
računalništva: naučili se boste uporabljati operacijski
sistem Windows, izdelati dokument in urediti besedilo, spoznali delo s spletnim brskalnikom in si ustvarili
elektronski naslov).
• 6. 2. 2018 ob 16.30: V znanju je moč (program je namenjen izboljšanju komunikacije, medosebnih odnosov, preprečevanju in obvladovanju stresa, ravnanju v
kriznih situacijah, pomenu vseživljenjskega učenja in
postavljanju ciljev ter osvežitvi znanja prve pomoči).
Tečaji so za zaposlene in starejše od 45 let brezplačni.
Prijave sprejemamo do 6. 2. 2018 na tel. št.: 05 721 12 80.
Za več informacij: www.lu-postojna.si
Dejavnost omogočata Evropski
socialni sklad in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.

Ugoden kratkoročni kredit

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.

Oglasna sporočila – ugodno!

Če želite svoje proizvode ali storitve predstaviti drugim podjetjem in gospodinjstvom v regiji, ali pa zgolj krepiti svojo
prepoznavnost, ime in blagovno znamko, lahko to storite
z objavo v Krpanovem glasu. Tiskano glasilo Krpanov glas
prejema skoraj tisoč podjetnikov, posredno tudi gospodinjstev na območju občin Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer,
Logatec, Postojna in Pivka. Glasilo pa po e-pošti pošljemo na
več naslovov tudi ter ga objavimo na spletni strani zbornic.
Za člane zbornice je cena oglaševanja zelo ugodna (simbolična): oglas velikosti 1/4 strani A4 velja 60 € (40% popusta), 1/2 strani 90, cela stran pa le 120 evrov (vse cene
so končne). Pošljete nam že oblikovan oglas, pred tem pa
pri nas dobite podatke o dimenzijah (višina x širina).Za
oblikovanje oglasa lahko poskrbimo tudi mi; pošljete nam
želeno besedilo/sporočilo in morebitno ilustracijo.
V vsaki številki glasila imamo omejen prostor, namenjen
oglaševanju. Oglase sprejemamo do 24. v mesecu, izidemo pa do tretjega v mesecu.
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

Skupščina sprejela letošnje plane

V uradnem delu zasedanja skupščine so poslanci po izvolitvi delovnih organov, pregledu in potrditvi zapisnika
prejšnje seje prešli k obravnavi predloga plana dela in finančnega plana zbornice za leto 2018. Oba planska dokumenta sta bila potrjena. Sledila je točka dnevnega reda,
povezana z volitvami v organe zbornice za mandatno obdobje 2018 – 2022. Skupščina je sprejela pravilnik o volitvah (kdo voli, kje voli) in sklep o razpisu volitev (podrobnejša opredelitev poteka volitev), s katerim je določeno,
da bodo volitve potekale dve zaporedni sredi v prostorih
zbornice. Volitve bodo 16. in 23. maja 2018.
O podrobnostih poteka volitev in možnosti predlaganja
poslancev za skupščino, vas bomo obvestili v naslednji
številki glasila.

V januarju se je skupščina OOZ Vrhnika sestala na svoji
8. redni seji. Za člane skupščine smo v izobraževalnem
delu sestanka pripravili zanimivo predavanje o kriptovalutah. Predaval je g. Andrej Plevnik, ki je prisotne seznanil z
osnovnimi pojmi o kriptovalutah, povedal nekaj o nakupu, trgovanju, predvidevanjih za prihodnost….Vsak sem
seveda, sam odloči, če je to zanj moda, nujnost, vsakdan
ali nekaj, s čimer se sam ne bo ukvarjal in bo to prepustil
drugim, sam pa živel v realnem svetu oprijemljivega in ne
virtualnega denarja.

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA VRHNIKA

Dnevi podjetne Borovnice

Foto: A. C.

Konec novembra so v Borovnici skupaj s parterji, organizirali serijo dogodkov in delavnic, ki so jih poimenovali
»Dnevi podjetne Borovnice«.

Razprava na skupščini OOZ je bila živahna

Zvrstile so se delavnice: S socialnim podjetništvom do
trženja zdrave hrane in turizma; Kako vstopiti v svet
podjetništva, v njem komunicirati in se uspešno pogajati;
Oskrba z biomaso in toploto na osnovi biomase je lahko
podjetniška priložnost; Sobodajalstvo v času interneta in
facebooka; Borovnice so lahko poslovna priložnost. Zadnji dan celotnega sklopa dogodkov, se je predstavila tudi
naša zbornica. Kje smo, kaj delamo, za koga delamo, e-VEM točka, prednosti članstva. Prisotni so bili seznanjeni
tudi s Pravilnikom o spodbujanju podjetništva, pri čemer
naša zbornica sodeluje z Občino Borovnica s finančnimi
sredstvi. Razpis za finančna sredstva na podlagi tega pravilnika, bo predvidoma objavljen v spomladanskem času
in bo namenjen gospodarskim subjektom z območja občine Borovnica. Spremljajte Naš časopis in glasilo.

Foto: A. C.

Opomnik

Predavatelj Andrej Plevnik je navzočim pojasnjeval svet kriptovalut

8

Ne spreglejte skupnih strani glasila, kjer so objavljene razne zanimivosti: vpogled v register dejanskih lastnikov na
strani 3, vabilo med razstavljalce na MOS 2018 na strani
10, spremembe Zakona o urejanju trga dela na straneh
11 in 12. Seznanite se z informacijami sekcij na strani
10 ter izobraževanji straneh drugih OOZ.
februar 2018

Varstvo pri delu - 23. februar 2018
Pripravlja Adela Cankar

Dva uspešna dogodka

V ponedeljek, 22. januarja smo uspešno izvedli dva izobraževalna dogodka. Gradbinci so se lahko seznanili z novim
gradbenim zakonom. Spremembe in novosti je predstavil
sekretar sekcije gradbincev pri OZS, Janko Rozman. Udeležilo se ga je 20 oseb.
Prav tako je bil uspešno zaključen seminar o sestavi davčnega obračuna za leto 2017. Kako za leto 2017 zaključiti poslovno leto z oddajo davčnega obračuna, je prisotne seznanila doc. dr. Lidija Robnik. Ker za leto 2017 ni bilo bistvenih
sprememb od prejšnjega leta, verjamem, da ne samo udeleženci seminarja, ampak tudi ostali z davčnim obračunom ne
boste imeli težav. Predavateljica je za zaključek spregovorila
še o novostih na davčnem področju za leto 2018: spremembe pri »normircih«, dohodninskih olajšavah, napotenih delavcih, izplačevanju poslovne uspešnosti.
Nekaj poudarkov: zaposlene osebe imajo lahko normirani popoldanski s.p.; zaposleni za krajši delovni ne morejo
imeti popoldanskega s.p., in se morajo za razliko do polnega delovnega časa zavarovati kot s.p., lahko pa so »normirci«; popoldanski s.p. ne more biti oseba, ki je delno
invalidsko upokojena.
Vezana knjiga računov je ostala v veljavi in se lahko nemoteno uporablja tudi v letu 2018 in naprej, do morebitne
spremembe predpisa.

Najem dvorane - Dom obrtnikov

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

Foto: A. C.

Predavalnica v domu
obrtnikov na Vrhniki
je ustrezno opremljena,
zračna in omogoča zbrano
delo.
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Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in
sicer za delodajalce in delavce v petek, 23. februarja, 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
marcu.

Ročne spretnosti
Delavnice z glino
Ste preobremenjeni, napeti… in iščete sprostitev? Delavnice za delo z glino so pravi »ventil« za sproščanje.
Odkrijte ustvarjalno žilico v sebi in se pridružite skupini,
ki se sestaja v prostorih zbornice ter z oblikovanjem gline ustvarja uporabne izdelke za vsakdanjo rabo. Delo z
glino, ki je popolnoma naraven material, sprošča, poseben užitek in zadovoljstvo je, ko z rokami sami ustvarite
uporaben predmet, okras za stanovanje in ga odnesete
domov. Pravi odklop.
Več informacij in prijave na zbornici ali pri Suzani Buček
Rožmanc.

Izlet - Spomladanski izlet – zbiramo predloge

Že več let zapored spomladi organiziramo večdnevni izlet za člane. Tudi letos bo verjetno tako. Če radi potujete
organizirano, če ste popotnik, če si na izletu želite družbe svojih kolegov, sporočite nam svoje predloge, kam
bi radi odpotovali, kaj bi radi videli; poskrbeli bomo za
cenovno ugoden program in organizacijo.
O vaših predlogih (dvodnevni ali tridnevni izlet) bo razpravljal UO na svoji februarski seji, zato vaše predloge
za spomladanski izlet pričakujemo najpozneje do petka,
23. februarja. Predloge nam sporočite po e-pošti.

Odsotnost sekretarke

Zaradi letnega dopusta sekretarke bo zbornica zaprta
od 5. do 16. februarja. Za register oz. e-VEM točko se
lahko obrnete na OOZ Logatec, Tržaška cesta 11, tel.
01 750 90 80, na OOZ Ljubljana Vič, tel. 01 200 52 50
ali druge točke e-VEM sistema. Za ostale informacije in
svetovanja pokličite na OZS, Celovška 71, Ljubljana, tel.
01 58 30 500. Lahko pišete tudi na naš mail, odgovor
boste prejeli v najkrajšem času.
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Krpanov glas
SEKCIJA ZA PROMET

Pridobitev A1 za voznike – obveščamo vas, da je postopek pridobitve potrdila A1 za voznike nespremenjen:
• popolno vlogo (v celoti izpolnjen vprašalnik: Vprašalnik
za osebe, ki opravljajo delo v cestnem prometu) posredujete na e-naslov: dolocanje.zakonodaje@zzzs.si ali po
pošti na naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna
ulica 15, 2000 Maribor (priporočamo po e-pošti);
• ob zaposlitvi delavca za določen čas je obvezno priložiti tudi kopijo pogodbe o zaposlitvi, ki mora časovno
pokriti obdobje zahteve za veljavnost potrdila A1,
• pogoja za pridobitev potrdila sta tudi prijava v zavarovanje pri delodajalcu v času začetka veljavnosti potrdila
in veljavno delovno dovoljenje v obdobju veljavnosti
potrdila A1,
• potrdilo je mogoče izdati največ za obdobje enega leta
(oziroma do izteka delovnega dovoljenja oz. zaključka
zaposlite za določen čas),
• vprašalnik in prilogo je primerno poslati v skupni vlogi
oz. sporočilu.
Predlagamo tudi, da zahtevke za podaljšanje listin delodajalci oddajo nekaj dni pred iztekom že izdanih potrdil
A1, in če je zahtevkov več, je bolje poslati vprašalnike z
redno pošto.
V zvezi s vprašanji glede vlog (operativna vprašanja)
prosim kontaktirajte OE Maribor: 02/290-93-40 ali
02/290-93-38 (ga. Jurša)
Koncesija za snop(e) avtobusnih linij na območju Republike Slovenije za obdobje 8 – 10 let od konca 2019 dalje:
Skladno z 7.2 členom Uredbe 1370/2007 je bilo javno
objavljeno (29. 9. 2017) PERDHODNO informativno
obvestilo za ponudbo o izvajanju javne službe. Gre za
predpisani postopek EU, ki določa, da je potrebno eno
leto pred sprožitvijo razpisnega postopka ali neposredno
sklenitvijo pogodbe objaviti obvestilo.
Belgija: tarife cestnine so se s 1. januarjem 2018 spremenile tudi v Belgiji. Zvišale so se od 1,5 do 4,05 odstotka
(Vir: I. Sep-GZS)
Velika Britanija: napovedani so poostreni nadzori (predvsem področje Kenta, Doverja in Londona) nad izvajanjem rednih tedenskih počitkov (min 45 ur) v vozilu.
Prav tako je v vozilu prepovedano izvajati počitke, ki si
nadomestilo za skrajšani tedenski čas počitka. Za kršitelje
je predpisana globa v višini 300 funtov. V vozilu voznik
lahko izvaja dnevni počitek (skrajšani, deljeni ali redni) ali
skrajšani tedenski počitek (min. 24 ur).
Avstrija: opozarjajo na redne preglede zimske opreme.
V Avstriji je za vsa vozila katerih NDM presega 3,5 t obvezna uporaba zimskih gum od 1. 11. do 15. 4.
Francija: Z odločbo št° 2017-1719 z 20. decembra 2017,
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Sekcije
je francoska vlada določila za leto 2018 novo minimalno
bruto urno postavka, in sicer 9,88 (+1,24% v primerjavi
z 2017). Tako znaša minimalna mesečna bruto plača za
celoten delovni čas (35h/ teden) 1498,47 €.
Za posebne panoge je potrebno upoštevati minimalne bruto urne postavke, ki so določene po kolektivnih konvencija
(in glede na regijo/departma kjer se delo izvaja). Za transport še nimamo novih podatkov, tako da je za enkrat
potrebno upoštevati 9,88 €. (Vir: Suzana Crassard)
Prav tako nimamo uradnih podatkov glede minimalnih urnih postavk ostalih držav. Ko jih bomo prejeli, vas bomo o
novostih tudi obvestili.

SEKCIJA CVETLIČARJEV
Sejem Poroka 2018
Na sejmu Poroka 2018 bomo tudi letos organizirali razstavo poročnih šopkov, ki bo že osmič zapovrstjo.
Tudi sodelovanje na tej razstavi je za člane sekcije brezplačno, avtorji najbolje ocenjenih šopkov pa bodo celo
nagrajeni.
Prijave za sodelovanje na razstavi poročnih šopkov sprejemamo do 2. marca 2018.
Več informacij o nastopu na Flori in/ali Poroki je objavljeno na spletni strani sekcije http://www.florist.si/novica.aspx?id=532

MOS, 11. - 16. 9. 2018

Vabimo vas, da se nam pridružite na tradicionalnem
sejemskem nastopu Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (OZS) na 51. Mednarodnem sejmu obrti in
podjetnosti (MOS), ki bo potekal, od 11. do 16. 9. 2018,
na Celjskem sejmišču.
51. MOS izpostavlja pet ključnih vsebinskih področji in
sicer: gradnja in obnova doma, kamping in karavaning,
turizem in prehrana, oprema in materiali za obrt in industrijo, poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini,
izdelki široke potrošnje.
Sistem OZS bo tudi v letu 2018 sooblikoval največjo sejemsko prireditev v Sloveniji in organiziral številne strokovne in promocijske dogodke za članstvo in bodoče
članstvo. OZS bo v času sejma podelila tudi zbornična
sejemska priznanja (Cehi) za vrhuske predstavljene izdelke in storitve ter urejene razstavne prostore.
Vabimo vas, da se nam pridružite na 51. MOS!
Rok za prijavo je 30. april 2018!
Za dodatne informacije lahko kontaktirate Edino Zejnić,
tel. 01 58 30 586, e-pošta: edina.zejnic@ozs.si ali Gregorja
Primca, tel. 01 58 30 557, e-pošta: gregor.primc@ozs.si ali
pa obiščete spletno stran www.ozs.si.
februar 2018

Krpanov glas
Obrazec A 1
Novosti pri čezmejnem opravljanju storitev
Bistvene novosti, ki jih prinaša zakon, se nanaša na pogoje za pridobivanje obrazca A1 tako delodajalcev kot samostojnih podjetnikov. Po novem bo moral delodajalec
oziroma s. p. imeti poravnane vse obveznosti do države
in do svojih zaposlenih, da bi lahko pridobil obrazec A1.
Prav tako delodajalec oziroma samostojni podjetnik ne
sme biti blokiran ter mora izpolnjevati pogoje glede zaposlitve delavcev na ustrezni zavarovalni podlagi. Za obrazec
A1 po novem delodajalci in podjetniki zaprosijo preko
E-Vem portala. Vlogo za izdajo potrdila lahko vložijo 30
dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve. Zakon določa pridobitev obrazca v petih delovnih
dneh od oddaje popolne vloge.
Poleg omenjenih pogojev, ki jih omenjeni zakon predvideva je najbolj zaskrbljujoč tretji pogoj, ki dela preglavice
večini delodajalcem. Ta predvideva, da v zadnjih 12 mesecih oziroma, če je obdobje krajše, od ustanovitve dalje
skupno število ur vključitve vseh delavcev, zaposlenih pri
delodajalcu v tem obdobju v obvezna socialna zavarovanja na podlagi napotitve ni preseglo 80 odstotkov skupnega števila ur vključitve istih delavcev v obvezna socialna
zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu. Torej zakon predvideva tudi 20 odstotkov opravljenega dela delavcev v Sloveniji in ne samo v tujini,
kar predstavlja novost pri čezmejnem opravljanju storitev.
Tuja podjetja in samozaposlene osebe, ki bodo želela
opravljati čezmejno storitev v Sloveniji, se bodo morala
predhodno prijaviti in pridobiti potrdilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Tuji delodajalec bo moral na
mestu opravljanja storitve v Sloveniji imeti: kopijo akta o
napotitvi oziroma kopijo pogodbe med naročnikom storitve in tujim delodajalcev s prevodom v slovenski jezik,
potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitve,
izpisek iz ustreznega registra za opravljanje dejavnosti s
prevodom v slovenski jezik, potrdilo o opravljeni prijavi,
v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, potrdilo
o zakoniti ustanovitvi v državi zaposlitve s prevodom v
slovenski jezik, izvode pogodb o zaposlitvi s prevodom
v slovenski jezik, izvode plačilnih list s prevodom v slovenski jezik, evidenca prisotnosti s prevodom v slovenski
jezik, listine s področja varnosti in zdravja pri delu s prevodom v slovenski jezik, dokazila o izplačanih plačah ali
izvode enakovrednih dokumentov za vse napotene delavce s prevodom v slovenski jezik ter potrdilo A1.
Z začetkom veljavnosti novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev preneha veljati 129. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je časovno opredeljeval službeno pot. S pridobitvijo obrazca A1 se napotenim delavcem
avtomatsko spremeni zavarovalna osnova, kar predstavlja
zakonsko novost omenjenega zakona (iz 001 na 002).
februar 2018
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Nazor nad zakonom ob izvrševal Inšpektorat Republike
Slovenije za delo. Ta predvideva večje sodelovanje med
organi kot so: AJPES, FURS in ostalimi tujimi inštitucijami. Zakon predvideva tudi kazni. Te so predpisane
predvsem za tuje delodajalce in tuje samozaposlene osebe
medtem ko se bodo za domače delodajalce in samozaposlene le vodile evidence prekrškov.
Zdenka Bedekovič, OZS

Zakon o urejanju trga dela
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju
trga dela (ZUTD-D) prinaša več sprememb, vezanih na
brezposelne osebe in delavce. Večina sprememb je pričela
veljati 21. oktobra 2017, nekatere od njih pa se bodo pričele uporabljati 21. januarja 2018.
Širši krog definicije brezposelnih oseb
ZUTD-D je razširil krog oseb, ki štejejo za brezposelne, in
sicer so to sedaj osebe, ki niso družbeniki in hkrati poslovodne osebe v osebni družbi in kapitalski družbi ter niso
hkrati ustanovitelji in poslovodne osebe v zavodu.
Spodbude za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila
Prejemniku denarnega nadomestila z nedokončano
osnovnošolsko izobrazbo, doseženo osnovnošolsko izobrazbo, nižjo poklicno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo, ki bo v času upravičenosti do denarnega nadomestila sklenil delovno razmerje s polnim delovnim časom,
bo zavod do izteka obdobja, za katerega mu je bila navedena pravica priznana z dokončno odločbo, vendar največ
še 12 mesecev po zaposlitvi, izplačeval spodbudo v višini
20 odstotkov zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. Navedeni znesek zavoda bo delavec dobil
poleg svojega mesečnega osebnega dohodka.
Edini pogoj, ki ga bo delavec moral izpolniti je, da bo
ohranil zaposlitev za polni delovni čas za celotno obdobje
izplačevanja spodbude. V primeru prenehanja delovnega
razmerja, delavec ne bo več upravičen do spodbude, kar
pa ne bo vplivalo na njegovo možnost ter pogoje pri morebitnem ponovnem uveljavljanju pravice do denarnega
nadomestila.
Spodbude ne bo mogel uveljaviti prejemnik denarnega
nadomestila, ki je v okviru srednješolskega izobraževanja
pridobil izobrazbo za deficitaren poklic, določen s politiko štipendiranja, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, sprejme Vlada Republike Slovenije. Do spodbude
tudi ne bo upravičen udeleženec javnih del.
Spremembe se začnejo uporabljati 21. januarja 2018.
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Obvezna prijava delavca v evidenco iskalcev zaposlitve
S tokratno novelo se spreminja možnost prijave delavca
v času teka odpovednega roka pri zavodu v evidenco iskalcev zaposlitve v obveznost in se vpeljuje sankcija, če
delavec te obveznosti ne bo spoštoval.
Delavec se mora najkasneje v treh delovnih dneh po
vročeni odpovedi, osebno ali po elektronski poti prijaviti
pri zavodu v evidenco iskalcev zaposlitve. Če bo delavec
rok zamudil, mu bo zavod prve tri mesece izplačeval denarno nadomestilo v višini 60 odstotkov od osnove, vendar
ne manj kot 350 evrov. Enaka sankcija bo delavca doletela,
če kljub pravočasni prijavi neupravičeno ne bo izpolnjeval
obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.
Delavca znižanje denarnega nadomestila ne bo doletelo,
če delodajalec delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi
ne bo ali ga bo napačno obvestil o pravicah iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti in
roku prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Če delodajalec delavca ne obvesti o pravnem varstvu ali pravicah iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v primeru
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je to prekršek za katerega
je zagrožena globa od 750 do 2.000 evrov.
Spremembe se začnejo uporabljati 21. januarja 2018.

šele ob drugi kršitvi (vendar sedaj) katerekoli obveznosti
iz prvega odstavka 129. člena ZUTD (in ne samo tretje,
četrte in devete alineje).
Spremembe se začnejo uporabljati 21. januarja 2018.

Odpravljeno obvezno sodno varstvo v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov
Odpravljena je določba ZUTD, po kateri je moral delavec
uveljavljati zavarovanje svojih pravic prek arbitraže ali sodnega varstva, če je želel imeti pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti zaradi delodajalčeve redne
odpovedi iz neutemeljenih razlogov po 90. členu ZDR-1.
Navedena določba je črtana, ker je v nasprotju z 68. členom Evropskega kodeksa socialne varnosti.

Agencijsko delo
V zvezi z zagotavljanjem dela delavcev uporabniku (agencijsko delo) je črtana obveznost pravnih in fizičnih oseb,
ki imajo sedež v drugi državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, da v Sloveniji ustanovijo podružnico.
Zakon tudi natančneje določa odvzem dovoljenja.
Poleg tega je natančneje določeno, v primeru katerih pogojev, ki jih je treba izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti, se dovoljenje odvzame po uradni dolžnosti. Jasneje
in podrobneje je določeno tudi ravnanje oziroma postopek ter posledice, ki nastopijo na podlagi poročila neodvisnega revizorja.

Postopno sankcioniranje brezposelnih oseb
Do sedaj je zavod na podlagi 129. člena ZUTD že ob prvi
kršitvi osebo prenehal voditi v evidenci brezposelnih oseb
oziroma evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ), če je oseba:
- odklonila vključitev v program APZ ali kršila obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program APZ;
- odklonila ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri razgovoru za zaposlitev ni prizadevala za pridobitev zaposlitve;
- ni bila aktivni iskalec zaposlitve, razen če je bila te obveznosti oproščena z zaposlitvenim načrtom.
Namesto sankcioniranja s prenehanjem vodenja v evidenci brezposelnih oseb že ob prvi kršitvi, se uvaja postopno
sankcioniranje, in sicer tako, da zavod osebi, ki prejema
denarno nadomestilo, ob prvi kršitvi nadomestilo zniža za
30 odstotkov zadnjega izplačanega zneska, vendar ne na
manj kot 350 evrov. Znižanje bo veljalo od dneva nastanka razloga, pa vse do izteka nadomestila. Sedaj bo oseba
sankcionirana z izbrisom iz evidence brezposelnih oseb
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Vročanje odločb zavoda
Zavodu je omogočeno, da bo odločbe, izdane v upravnih
zadevah odločanja o pravici do denarnega nadomestila,
strankam vročal z navadno vročitvijo (tj. z dostavo odločbe v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne
storitve), pri čemer se bo takšna vročitev štela za opravljeno 15. dan od dneva odpreme odločbe s strani zavoda.
Da pa s tem ne bi bilo prekomerno poseženo v pravice
strank, je določena varovalka, po kateri domneva vročitve
odločbe, ki je bila stranki vročena z dostavo v hišni predalčnik, preneha, če stranka zavodu v dveh mesecih sporoči, da odločbe v hišni predalčnik ni prejela. V takšnem
primeru se bo vročitev odločbe opravila ponovno, in sicer
po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Na podlagi predlaganega novega načina vročanja odločb
o pravici do denarnega nadomestila se bodo znižali tudi
stroški vročanja, s čimer bo brez prekomernega posega v
pravice strank dosežena racionalnejša poraba javnih sredstev, iz katerih se stroški vročanja financirajo.

Druge spremembe ZUTD-D
Ukinja se tudi možnost opravljanja volonterskega pripravništva zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela
na področju storitev vseživljenjske karierne orientacije in
posredovanja zaposlitve.
Zakon za primer neupravičene porabe sredstev iz naslova APZ na novo določa tudi zakonsko obveznost osebe,
vključene v ukrep APZ, k vračilu neupravičeno izplačanih
sredstev (doslej je bila takšna obveznost dogovorjena s
pogodbo o vključitvi) in dodatno dolžnost v obliki plačila
zakonitih zamudnih obresti.
Vzpostavlja se evidenca študentskega dela. Beležili se
bodo podatki o opravljenem občasnem in začasnem delu
dijakov in študentov, ki bodo služili za zbiranje in obdelavo podatkov, potrebnih za vzpostavitev te evidence.
Evidenca bo povezana z drugimi uradnimi evidencami na
februar 2018
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področju visokega šolstva in zaposlovanja. Predlog zakona podeljuje javno pooblastilo za vodenje evidence Študentski organizaciji Slovenije.
Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

Podaljšana oprostitev plačila
prispevkov

Delodajalci lahko od 1. 1. 2018 še naprej uveljavljajo olajšavo za zaposlitev starejših od 55 let, ki so bili najmanj
pol leta prijavljeni med brezposelnimi. Tako po novem
oprostitev plačila prispevkov delodajalca velja za pogodbe
o zaposlitvi, sklenjene do 31. 12. 2019.
Doslej je bilo omenjeno spodbudo za zaposlovanje starejših možno uveljavljati za zaposlitve, sklenjene od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2017.
V skladu s spremembo Zakona o interventnem ukrepu
na področju trga dela, ki je začela veljati 22. 12. 2017, je
izvajanje ukrepa podaljšano. To pomeni, da delodajalci
lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov na podlagi
pogodb o zaposlitvi, ki so sklenjene do 31. 12. 2019.
Oprostitev plačila se nanaša na vse prispevke delodajalca za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje
za brezposelnost. Olajšava velja za zaposlitev brezposelnih, starejših od 55 let, ki so bili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci
brezposelnih. Delovno razmerje je lahko sklenjeno za določen ali nedoločen čas.
Delodajalci lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za največ prvi dve leti zaposlitve (24 mesecev). Pri
tem lahko sklenejo več zaporednih pogodb o zaposlitvi za
določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev delovnega
razmerja v celotnem obdobju. Ravno tako morajo izpolnjevati še nekatere druge pogoje za olajšavo, ki jo uveljavljajo pri Finančni upravi RS (FURS-u).
Starejši, za katere velja oprostitev plačila prispevkov, imajo
enak obseg pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot
če bi bili prispevki delodajalca za socialno varnost dejansko plačani.
Vir in informacije: ZRSZ, www.ess.gov.si

Odvoz nevarnih odpadkov

Tudi obrtniki in podjetniki imajo po požaru v Kemisu težave glede odvoza nevarnih odpadkov. V evidenci zbiralcev odpadkov so na spletni strani ARSO v Sloveniji le tri
(3) podjetja, ki prevzemajo nevarne odpadke: Kemis, Ekol
in Saubermacher. Nobedno od teh ne deluje na celotnem
področju Slovenije, Kemis trenutno sploh ne deluje. Sufebruar 2018
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bjekti, kjer nastajajo nevarni odpadki, so začeli dobivati
sporočila od prevzemnikov, da odvoza ne bodo več vršili,
češ da imajo prezasedena skladišča.
Člani so zato na OZS naslovili več vprašanj, OZS jih je
naslovilana MOP. Ta je organiziral krizni sestanek: na katerem so bilisprejeti naslednji zaključki:
- MOP preveri ali je glede na krizne okoliščine mogoče
formalno podaljšati rok za skladiščenje odpadkov na
mestu nastajanja pri povzročiteljih s sedanjih 12 na 18
mesecev (za industrijo bi bilo to dobrodošlo, da zaradi
časovne prekoračitve podjetja ne bi bila v nasprotju z
zakonom).
- Poizve se, ali so v Sloveniji ali pa v sosednjih državah še
kake možnosti za skladiščenje nevarnih odpadkov oz.
za direkten izvoz na obdelavo v tujino pred sežiganjem
(v ta namen bo v kratkem organizirala sestanek s Kemis, Saubermacher in Ekol, ki imajo nad tem najboljši
pregled);
- Glede na ugotovitve se potem vključijo MOP/ARSO/
IRSOP, da prednostno izvedejo potrebne postopke.
Povzeto po OZS, Igor Pipan

Sofinanciranje PUD
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije je 19. 1. 2018 objavil Javni razpis za
sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom - PUD 2016.
Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih
za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo
sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in
študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe
o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma
študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku.
Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Način oddaje vloge: Soprijavitelja na javni razpisa sta
tako ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, v
svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLA,
v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Šola bo pozvala
delodajalce, da predložijo zahtevano dokumentacijo na šolo!
Rok za oddajo vlog je 16. 2. 2018 do 23:59 ure.
Obdobje upravičenih stroškov: Obdobje upravičenosti
stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017.
Več na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/
Mitja Korunovski, OZS
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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, obračun prispevkov vam na predizpolnjenem obrazcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec pripravi
FURS in ga potrdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. 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. 2018 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 2017 znaša 1.621,46 €). Od
januarja 2018 do vključno decembra 2018 znaša prispevek za ZZ 0,53
% od povprečne bruto plače za oktober 2017 oz. 0,53 % od 1.621,46
€, kar znaša 8,59 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne
bruto plače za oktober 2017 oz. 6,36 % od 405,37 €, kar znaša 25,78 €.
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 januar 2018:
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 2017 – 1.621,46 €
8,59 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2017 – 405,37 €

25,78 €

TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 34,37 €
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 januar 18 je izračun
naslednji: 46 ur januar: PIZ 57,88 €, ZZ 31,97 €, zaposlovanje in starševsko
varstvo 0,96 €, skupaj torej 90,81 € 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 januarju 2018:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 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
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1.109,74

znaša splošna olajšava v evrih
543,32

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

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

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 2018 ne more biti manjši od 54% zadnje
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2018 do 28.2.2018 se uporablja povprečna plača za leto 2016 (1.584,66 €; 54% znaša 855,72 €),
za izplačila po 1.3.2018 se bo uporabljala povprečna plača za leto 2017
(še ni znana), oz. 54% povprečne plače (še ni znano).
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 mora 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

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar
2018 prispevke od najmanj 80% povprečne plače 2016 (1.584,66 €; 80%
je 1.267,73 €), za obračun prispevkov od februarja 2018 dalje uporabljate
najmanj 80% povprečne plače za leto 2017. Povprečna plača za leto 2016 je
1.584,66, za leto 2017 še ni znana.

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.

V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove
za januar 2018.

VPLAČILNI RAČUNI:

Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

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

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

308,69

13,45 %

170,51

0,40 %

5,07

38,20 %

484,27

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v
letu 2018 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki
za socialno varnost, zmanjšani za 25%, preračunano na mesec).
Za obračun prispevkov za socialno varnost za januar 2018 je minimalna
osnova 60% povprečne plače iz leta 2016 (1.584,66 €; 60% je 950,80 €),
od februarja 2018 dalje bo minimalna osnova 60% povprečne plače iz leta
2017 (še ni znana).
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 ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)

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 - JANUAR 2018
3,5 PP***

60 % PP
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

950,80
Prehodni davčni podračun

Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

Referenca

5.546,31

950,80

15,50%

147,37

8,85%

84,15

490,85

231,52

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

0,95

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

0,95

5,55

1,90

11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,33

7,76

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,57

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 2018 znaša 60 % 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

1,90

11,09

3,80

22,19

363,20

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 2018 znaša 60 % 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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ŠUŠTERŠIČ d.o.o. - podjetniški
uspeh leta

Radio 94 je na tradicionalni slovesnostim prvo soboto v
letu v Jamskem dvorcu podelil priznanja Ona ali On leta
2017, v sodelovanju z obrtno-podjetniško in gospodarsko
zbornico pa tudi priznanja uspešnim gospodarstvenikom
in podjetnikom iz regije.
Za vzor inovativnosti in podjetniškega uspeha je priznanje
prejelo priznano logaško podjetje ŠUŠTERŠIČ d.o.o., ki
se s 50-letno tradicijo treh generacij mojstrskih znanj in
izkušenj ukvarja s krovstvom in kleparstvom. Podjetje je
včlanjeno v OOZ Logatec.
Naziv Gospodarski uspeh leta je odšel v Pivko, naziv Podjetniški uspeh leta pa v Logatec. Dogodka so se udeležili
gospodarski minister, ministrica za zdravje, poslanci v državnem zboru, evropski poslanci, državni sekretarji, župani notranjskih občin in številni drugi visoki gostje; ki so
čestitali dobitnikom priznanj. Dogodka se je udeležil tudi
upravni odbor OOZ Logatec s prvo imenovanim Bogdanom Oblakom, ki so članu zbornice – tako kot logaški
župan Berto Menard, predsednik OZS Branko Meh in
predsednik OOZ Postojna Janez Marinčič - čestitali za
vrhunskost dela in poslovanja.
Šušteršič d.o.o. je priznano družinsko podjetje, ki svojo
obrt uspešno gradi na 50 letih tradicije – treh generacijah
mojstrskih znanj in izkušenj. Vodita ga brata Andrej in
Tomaž Šušteršič, ki sta se mojstrskega rokodelstva učila
za zidovi očetove delavnice, nato pa delavsko popotnico
nadgrajevala vse do današnjih razsežnosti podjetja (več v
intervjuju na logaški strani).
Priznanje »Gospodarski uspeh« je prejelo pivško podjetje
SITOR stiskalnice d.o.o, ki je največji proizvajalec hidravličnih stiskalnic za plošče iz umetne mase v Evropi in ZDA.
Fotografija na naslovnici

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 zaarovanje.
16

Dogodki
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.
Jasmina Malnar Molek, OZS

Obrtniški zbor »Notranjska« vabi
na zabavno prireditev

S Potepuhi
pomladi naproti

Poleg zbora se bosta predstavili še dve njegovi
skupini, kvartet Gostiša in Jesenski listi.
Osrednji gost večera bo zabavni ansambel
Logaški potepuhi.
Ta se je predlanskim logaški publiki predstavil
po 50 letih, odkar je 1966. leta prenehal igrati.
Z nastopom se bo ta večer znova poslovil – za
nadaljnjih 50?
Pridite in prisluhnite
v soboto, 10. februarja ob 19. uri
v Jožefovo dvorano Doma Marije in Marte
(poleg dolnjelogaške cerkve).

Vstop je prost, morebitni dar dobrodošel.
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