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

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si  
 dejan.sraml@ozs.si

tel.: (01) 750 90 80 
mobi: (051) 651 538

Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
 sre 14.00 – 16.00 

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretar: Dejan Šraml

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%

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Dejan Šraml (OOZ Logatec),  

Irena Dolgan (OOZ Postojna),  
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),  
Janez Gostiša (urednik)

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Predsednik OZS Branko Meh z zmagovalci veleslaloma 

obrtnikov in podjetnikov 2015 – 1. mesto v skupnem 
seštevku OOZ Škofja Loka, 2. Kamnik, 3. Idrija.  
Foto: M. Črešnar

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Objavo naročite na svoji območni zbornici  
ali neposredno pri OOZ Logatec.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10% popust. 
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

JK Group, pravno  
in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00 
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,  
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust. predsednik Bogdan Oblak sekretar Dejan Šraml

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

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20 
tel.: (05) 720 18 70

Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00  
 premor 10.30 – 11.00

Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

Davčno svetovanje 
FINIA CONSULT d.o.o. 
ga. Karmen Vovk

e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30

Uradne ure: sreda 12.00 – 13.00 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

predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar
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Davčni obračuni do 31. 3. 2015
Podjetniki ne spreglejte pomembnih rokov s področja davkov, ki se jih morate 
držati pri plačilu prispevkov DURS ali drugim ustreznim organom. Datumi se 
razlikujejo glede na to, ali opravljate dejavnost kot pravna ali kot fizična oseba. 
Obojim pa je skupni rok 31. marec 2015, ko je treba oddati davčni obračun 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (s.p.) oziroma obračun 
davka od dohodkov pravnih oseb (d.o.o.)

Letno poročanje o odpadkih do 31. 3. 2015
Kovinarji, lesarji, plastičarji, elektroniki in mehatroniki ter električisti, pri kate-
rih v enem koledarskem letu nastane ali več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg ne-
varnih odpadkov, so dolžni na Agencijo RS za okolje najkasneje do 31. marca 
za preteklo koledarsko leto poslati poročilo o ravnanju z odpadki, skladno z 
Uredbo o odpadkih (Ur.l.RS 103/2011). Poročilo so dolžni posredovati tudi vsi 
tisti, ki so v letu 2014 (kadarkoli v letu) zaposlovali 10 ali več ljudi ne glede na 
vrsto zaposlitve (tudi če so zaposlovali študente, dijake ipd.).
Za tiste, ki o poročanju ali o obveznostih glede odpadkov želite izvedeti več, 
smo na OZS pripravili seminar na temo Poročanje o nastalih odpadkih. Semi-
nar bo na sedežu OZS v Ljubljani 5. 3. 2015 z začetkom ob 10.00. 

Vaše zahteve slovenske obrti in podjetništva
OZS tudi letos pripravlja zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki bodo 
usmerjene v izhod iz krize, v izvedbo strukturnih reform, razbremenitev stro-
škov dela in nižje obremenitve gospodarstva. Zato vabijo tudi člane OZS, da 
predlagate take rešitve, ki bodo usmerjene v vaše lažje in boljše poslovanje ter s 
tem v ponovni zagon gospodarstva. 
Ključnega pomena za trajno okrevanje slovenskega (malega) gospodarstva so 
strukturne reforme, predvsem reforme trga dela, zdravstvena reforma, spod-
budnejše davčno in poslovno okolje, z večjim dostopom do financiranja, od-
prava administrativnih ovir.
Svoje predloge (z obrazložitvijo) pošljite vaši OOZ. Letošnje zahteve bomo 
Vladi RS in zainteresirani javnosti predstavili na Forumu obrti in podjetništva 
maja 2015 na sejmu EOS v Ljubljani.
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Do kdaj še?
Dolgo smo bili v marcu vajeni pra-
znovati dan žena in materinski dan. 
No, praznovati je pomenilo počastiti 
žene, ženske in matere. Pripravljali 
smo javne prireditve, sindikati dru-
žabne dogodke. Po osamosvojitvi 
smo morda spet bolj poudarjali ma-
terinski dan, a praznik, svetovni dan 
žensk, je ostal v naši zavesti. Cvetje, 
pesem, ples, proslava. In zaveza, naj 
ženskam ne posvečamo pozornosti 
samo na praznični dan, ampak naj 
bomo do njih pozorni vsak dan. Ma-
terinstvo smo cenili, ga priznavali in 
poudarjali kot vrednoto. 
Bo vse to prešlo v zgodovino? Nam 
načrtovane zakonske spremembe po 
hitrem postopku jemljejo temeljno 
življenjsko zavedanje o ženskah, ma-
terinstvu in spolu? Nam bo manjšina 
prek sedanje parlamentarne večine 
diktirala, kako moramo razmišljati in 
nas bo zapostavljala, če bomo ženi 
rekli žena in materi mati, babici ba-
bica? Bomo v družini - zdaj smo to 
mož, žena in otroci, če so nam dani - 
razosebljeni v partnerja I in partner-
ja II in bitja brez spola, dokler se zanj 
ne odločijo? Nas je zakonodajalec 
morda vprašal, kaj si mislimo o tem, 
kakšno je naše stališče in čutenje? 
Čemu nanagloma in ihtavo spremi-
njati prastare, naravne norme? 
Zakonodajalcu pa se pri nas ne mudi 
sprejeti ukrepov, ki bi pripomogli k 
razbremenitvi gospodarstva, fleksi-
bilnejšemu trgu dela in izboljšanju 
poslovnega okolja. GZS opozarja, 
OZS spet pripravlja zahteve sloven-
ske obrti in malega gospodarstva in 
jih naslavlja na vlado. A to, kot kaže, 
vladi ni prednostna naloga. A bo brez 
gospodarskega vzpona težko doseči 
optimistične makro ekonomske ci-
lje, ki se nam napovedujejo. Rešitev 
ni samo v varčevanju, pač pa tudi v 
razvoju na zdravih temeljih stoječega 
gospodarstva. Brez tega – kot tudi 
brez družine – nam ne more uspeti, 
ne v gospodarstvu, ne v družbi.

Urednik

Voščilo
Ženskam in materam  
voščimo ob njihovih  
prazničnih dneh  
in želimo,  
da bi jih naša  
pozornost spremljala  
vse dni v letu

Uredništvo KG in vodstva OOZ
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Več sto evrov prihrankov
Mozaik podjetnih in paket SKUPAJ.
Na OOZ Logatec smo 12. februarja 2015 za člane pri-
pravili opoldansko kavo in regijsko srečanje sosednjih 
OOZ s partnerji Mozaika podjetnih. Z nami so bili 
predstavniki podjetij Telekom Slovenija, Erste Card, Za-
varovalnica Triglav, Elektro energija, Big Bang in Kompas. 
Tovrstna srečanja prinesejo veliko dobrih idej in novih 

Udeležencem seminarja je predavala izkušena Božena Macarol

Navdušenje nad  
računovodskim seminarjem
OOZ Logatec je 24. februarja uspešno izvedla vsakoletni 
strokovni seminar računovodski in davčni obračun ter 
davčne novosti. Slednjega je tokrat vodila davčna in pod-
jetniška svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami, strokovna 
sodelavka OZS Božena Macarol. 
Samostojni podjetniki, vodje računovodskih služb in raču-
novodskih servisov, knjigovodje in računovodje, direktorji 
malih podjetij, javnih zavodov in drugi so do zadnjega ko-
tička napolnili zbornično predavalnico. Osvežili so znanja 
s področja priprave letnih poročil in davčnega obračuna, 
izkazovanja opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
vrednotenja zalog in ugotavljanja porabe, oblikovanja po-
pravkov terjatev, davčno priznanih, omejeno priznanih in 
davčno nepriznanih odhodkih, davčnih olajšavah in ugo-
dnostih za zaposlene in drugo. Med novostmi so se sezna-
nili z vezano knjigo računov, e-računi, davčnimi blagajnami 
in delom upokojencev. Udeleženci pa so kot zanimivost iz-
vedeli še, kako lahko med stroške podjetja uvrstijo tudi npr. 
stroške frizerja, obleke in hrane za hišne ljubljenčke.
Anketa, ki smo jo med udeleženci naredili ob koncu, je 
pokazala predvsem dvoje, da so bili ti s seminarjem zelo 
zadovoljni (splošna povprečna ocena 4,5) in da si želijo 
podobnega seminarja še s področja t. i. davčnega ščita – 
kaj vse lahko vpliva na zmanjšanje davčnih obveznosti. 
Seminar bomo izvedli predvidoma spomladi ali jeseni, in 
o slednjemu pravočasno vse obvestili.
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Predstavniki partnerjev projekta Mozaik podjetnih so v Logatcu 
predstavili svoje ponudbe

priložnosti, ki jih lahko v obliki prihrankov izborimo za 
člane OZS.
Partnerji so nam predstavili številne konkretne ugodnosti, 
ki jih lahko koristite kot člani OZS in s tem kartice Moza-
ik podjetnih. Člani so dobili tudi konkretne individualne 
izračune prihrankov in ugotovili, da so njihovi prihranki 
lahko tudi v višini nekaj sto evrov in že s tem presežejo 
strošek letne zbornične članarine. 
Kartica Mozaik podjetnih je med člani OZS v zadnjih le-
tih uspešno zaživela. V preteklem letu smo njeno ponudbo 
s pomočjo pridruženih partnerjev, članov v mreži jaz-TE-
BI in ugodnostmi posameznih OOZ-jev močno razširili. 
Skupaj s partnerjem Erste card smo jo uspešno nadgradili 
v plačilno kartico Mozaik podjetnih in s tem omogočili 
članom tudi možnost plačila na obroke. Člani pa ste z njeno 
uporabo in koriščenjem ugodnosti pripomogli k temu, da 
je kartica Mozaik podjetnih dobila posebno težo med člani, 
partnerji in ostalo javnostjo, na kar smo res lahko ponosni, 
saj imamo trenutno največjo kartico ugodnosti v Sloveniji.
Na OOZ Logatec pa smo še dodatno lokalno okrepili 
podjetniške ugodnosti za naše člane, zato smo pred dve-
ma letoma vzpostavili paket podjetniških ugodnosti Paket 
SKUPAJ, ki skupaj z devetimi partnerji ponujamo stori-
tve, ki jih pri svojem poslovanju potrebuje vsak obrtnik in 
podjetnik v Logatcu ter okolici. Paket ugodnosti pa bomo 
v letu 2015 še obogatili z novimi partnerji in ugodnostmi.

Sprejeti plani in poročila
Februar je čas oddaje računovodskih letnih poročil za mi-
nulo leto za pravne osebe javnega prava, kamor se uvršča 
tudi obrtno-podjetniški zbornični sistem. Zato so konec 
februarja zasedali nadzorni odbor ter upravni odbor in 
skupščina OOZ Logatec. UO je sprejel tudi nov poslov-
nik o svojem delu, kot osrednjo točko dnevnega reda pa 
zaključno računovodsko poročilo za 2014 ter obravna-
val letni program dela in finančni plan OOZ Logatec 
za 2015. Slednja dokumenta je nato soglasno potrdila 
skupščina zbornice na seji 25. 2. 2015.
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Pripravlja Dejan Šraml
Usposabljanje prevoznikov – 
»zamudnikov«
Na OOZ Logatec pripravljamo redno usposabljanje 
voznikov za prevoz potnikov oziroma blaga v cestnem 
prometu po predpisanem programu še za minulo leto, 
torej za leto 2014, t.i. »koda EU 95«. Usposabljanje bo v 
soboto, 11. aprila 2015, s pričetkom ob 7. uri v Logatcu 
(OOZ Logatec, Tržaška cesta 11).
Cena 7-urnega strokovnega usposabljanja za člane OZS, 
njihove zaposlene in družinske člane ter upokojene čla-
ne OOZ Logatec je po cena 34,20 evrov/osebo, za vse 
ostale udeležence pa 44,20 evrov/osebo. Popust: če pri-
javite več kot 5 zaposlenih iz istega podjetja je 5 % po-
pust, za več kot 10 pa 10 % popust.
Vsebina programa usposabljanja za leto 2014 obsega 
praktično uporabo tahografov in delovnega časa voz-
nikov (prvi sklop) ter psihofizično sposobnost voznika, 
primerno prehrano, odgovornost in motivacijo ter stres 
in njegovo obvladovanje (drugi sklop).
Informacije o usposabljanju so objavljene na spletni 
strani OOZ Logatec http://goo.gl/oPNF6t, kjer naj-
dete tudi prijavnico. Lahko pa tudi pokličete na zbornico.
Člane prosimo, da o usposabljanju obvestijo tiste 
voznike, za katere vedo ali menijo, da bi jih uspo-
sabljanje zanimalo oziroma še nimajo opravljenega 
delnega rednega usposabljanja za leto 2014.

Pridite po vezane knjige računov
Na OOZ Logatec kupite vezane knjige računov. Cena za 
člane OZS je 4,00 evre, za nečlane pa 5,49 evra. Veza-
ne knjige računov, ki jih je izdala naša zbornica, ima-
jo obogateno vsebino. Dodali smo uvodna pojasnila 
in navodila z vzorcem izpolnjenega računa. Cena za 
člane – 4,00 evre – je najugodnejša na trgu.

Info dan za logaške gostince
Dopolnitev dela smernic dobre higienske prakse in upo-
raba načel HACCP v gostinstvu, problematika inšpekcij-
skih pregledov, davčne blagajne, plačevanje nadomestila 
SAZAS in Zavoda IPF … in še številne druge aktualne 
teme bodo rdeča nit srečanja vrhniških, postojnskih 
in logaških gostincev, ki ga OOZ Vrhnika pripravlja 
16. 3. 2015 ob 9.00 na Vrhniki. Dodatne informacije na 
strani 9, OOZ Vrhnika.

Stotnija spisala zimsko pravljico
OOZ Logatec je prvo februarsko soboto že peto leto 
zapored organizirala smučarski dan. Tokrat na idilič-
nem avstrijskem smučarskem središču Turracher Höhe, 
znanem tudi po jezeru Turrachersee. Sončen dan, prije-
tna družba ter rekordno število, več kot 100 smučark in 
smučarjev iz Logatca je v raju na belih strminah spisalo 
novo zimsko pravljico. Še dolgo jo bodo pripovedovali!
Športni dan logaških obrtnikov in podjetnikov ter njiho-
vih sodelavcev in družinskih članov, upokojenih članov ter 
prijateljev zbornice je postal že tradicionalni celodnevni 
športni dogodek OOZ Logatec. Na ta način zbornica skrbi 
tudi za športno-rekreativno udejstvovanje svojih članic in 
članov ter s tem za prijetno in zdravju koristno druženje.
Nekateri udeleženci pa so domov odšli s prestižnimi 
zborničnimi priznanji in nagradami. Te so prejeli najsta-
rejši in najmlajši udeleženec ter športni zanesenjaki, ki so 
presmučali največ kilometrov. Priznanja smo podelili po 
prihodu skozi karavanški predor, na zaključni večerji v 
Gostišču Marinšek.
Najstarejši smučar med nami je bil Dominik Petrovčič, 
mojster strojnih inštalacij, ki je bil tudi tik za petami tistim, 
ki so presmučali največ kilometrov. Enajstkrat mlajši od nje-
ga, je bil najmlajši smučar – prvošolček Ažbe Koprivnjak, 
ki smo ga ob podelitvi priznanja prebudili iz globokega sna 

po smučarskih vragolijah minulega dne, kamor se je ob od-
hodu avtobusa pogreznil že pred prvim ovinkom. Zanese-
njaki (1.) Jože Nagode, (2.) Žiga Šemrov in (3.) Mitja Al-
breht pa so presmučali rekordno število kilometrov. Vsak 
od njih se je približal zavidanja vrednim 50 kilometrom.
V pozdrav je sledila še obvezna skupna gasilska fotografi-
ja. Objavljena je na zadnji strani KG. Zbornica pa za po-
mlad snuje že nove rekreativno-družabne aktivnosti.

Spet državno tekmovanje v VSL
Po dolgem premoru so se slovenski obrtniki in podjetniki 
28. februarja letos znova pomerili na državnem tekmova-
nju v veleslalomu. Fotografijo z razglasitve rezultatov v 
skupnem seštevku objavljamo na naslovnici. 
Tekmovanja so se udeležili tudi logaški tekmovalci. Bili so 
uspešni, saj so osvojili drugo, sedmo ter šestnajsto mesto 
v najmlajši kategoriji moških. Pa tudi v najstarejši katego-
riji moški niso bili najslabši. 
»Organizacija tekmovanja je bila zelo dobra, tekmovanje 
je potekalo zelo hitro in transparentno. Tudi nad vsem 
ostalim se nismo imeli kaj pritoževati. Bilo je super«, so 
povedali udeleženci. 

Ožbej Jereb je na državnem tekmovanju zasedel 2. mesto v svoji kategoriji.
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ODDAJA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016 

 

Vabimo vas k oddaji potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2016.   

 

Javni Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je na svoji spletni strani www.sklad-kadri.si objavil 

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 

2015/2016. Prijavo potreb so v skladu s 112. členom Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS 56/2013) 

dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s 

šolskim/študijskim letom 2015/2016. 

 

 Potrebe po kadrovskih štipendistih lahko delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo 

preko RRA in sicer tako da izpolnijo obrazec in ga posredujejo preko elektronske pošte 

(tadeja@rra-zk.si ali zdenka@rra-zk.si) oziroma navadne pošte (RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna 1, 

6257 Pivka). Lahko pa jih oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si in sicer tako, da se 

prijavijo v spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice.  

 

Namen zbiranja potreb je: 

 zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, 

dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja 

in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela, 

 ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo 

potreb med učenci, dijaki in študenti. 

 

Delodajalci morajo oddati potrebe preko RRA ali preko sklada, ne pa na oba načina. Na skladu 

zbirajo potrebe do vključno 31. januarja 2015, na RRA potrebe lahko oddate tudi po 31. januarju 

2015. 

 
 
 
 

Obrazec za prijavo potreb po kadrovskih štipendistih lahko dobite tudi na naši zbornici.
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Pripravlja Irena Dolgan
Sofinanciranje štipendij 
2014/2015
RRA Zeleni kras, d.o.o. ima objavljen razpis za šti-
pendije za delodajalce za šolsko/študijsko leto 
2014/2015. Vrednost razpisa je 62.000 EUR in je odprt 
do porabe sredstev oziroma do 31.3.2015. Štipendije so 
v višini 50% sofinancirane iz sredstev Evropskega soci-
alnega sklada. Delodajalci, ki se želijo vključiti v Štipen-
dijsko shemo Primorsko-notranjske regije in si pridobiti 
sofinanciranje, se morajo prijaviti na razpis, objavljen na 
spletni strani www.rra-zk.si.
Dodatne informacije o razpisu pri Tadeji Pecman Pen-
ko, 05 721 22 32, tadeja@rra-zk.si

Redno usposabljanje voznikov 
za 2014 
Na OOZ Logatec bodo ob zadostnem številu prijav 
(vsaj 30) organizirali redno usposabljanje voznikov 
po programu za leto 2014. Usposabljanje bo v sobo-
to, 11. aprila 2015 od 7.00 do 13.00 (7 pedagoških ur), 
Tržaška c. 11, Logatec.
Kotizacija: za člane OZS in njihove zaposlene 34,20 
evrov; za zunanje udeležence pa 44,20 evrov (pri 
obojih je za več kot 5 prijavljenih iz istega podjetja 5 % 
popust, za več kot 10 pa 10 % popust). Prijave spreje-
mamo do 1. 4. 2015 na tel. 05/726 17 20 ali na e-naslov: 
irena.dolgan@ozs.si. (več na str. 5)

Opravičil ne upoštevajo več
Od srede, 25. februarja dalje inšpektorji ne upo-
števajo več opravičila, da si na trgu ni bilo mogoče 
pravočasno zagotoviti Vezane knjige računov. Kot ste 
bili že obveščeni, lahko to knjigo kupite tudi na OOZ 
Postojna. Za člane zbornice je cena 4,00 € z DDV, za 
nečlane pa 5,49 € z DDV.

Kompas Shop – Mozaik  
podjetnih 
Kompas Shop, partner kartice mozaik podjetnih, je 
odprl svojo poslovalnico tudi na Vrhniki, v centru Spar, 
Ljubljanska c. 29, Vrhnika.
Ugodnosti pri nakupu v trgovinah Kompas Shop
• 20 % popust na širok izbor izdelkov iz sladkega pro-

grama; ponujamo ekskluzivna posebna pakiranja izdel-
kov reprezentativnih blagovnih znamk (Ferrero, Kin-
der, Nutella, Milka, Anothon Berg, Frey, Chupa Chups, 
Haribo, Toblerone …)

• 20 % popust na kozmetične izdelke, dišave (Bvlgari, 
Calvin Klein, Chanel, Dior, Giorgio Armani, Hugo 
Boss, Kenzo, Mercedes Benz, Clarins …)

• 20 % popust na oblačila in obutev priznanih blagovnih 
znamk za odrasle in otroke (Desigual, Fred Perry, Helly 
Hansen, Lego wear, Buffalo, Steve Madden, Crocs …)

• 20 % popust na izdelke lastne blagovne znamke; kako-
vostni izdelki Bogart (izdelki za dom, modni dodatki, 
alkoholne in brezalkoholne pijače)

• 20 % popust na največji izbor pripomočkov za kadilce 
(pepelniki, vžigalniki, prazne tube, drobilci …). Darilo 
ob vsakem nakupu tobačnih izdelkov – vžigalnik.

• 20 % popust na igrače
Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za tobačne 
izdelke, vinjete in darilne bone.
Ugodnosti veljajo v vseh fizičnih trgovinah Kompas Shop 
ob predložitvi veljavne kartice Mozaik podjetnih. Ugo-
dnosti ne veljajo v spletni trgovini www.kompas-shop.si. 
Popust se obračuna na blagajni. Več na http://www.kom-
pas-shop.si/.
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Prodaja prek spleta 
Vabimo vas na delavnico o učinkoviti prodaji s po-
močjo e-pošte in spleta. Tam boste izvedeli, kako lah-
ko tudi v vašem podjetju bolje, predvsem pa ugodno 
nagovorite tako obstoječe kot potencialne kupce, kako 
poslovne partnerje. E-pošta je eden od stroškovno naj-
bolj učinkovitih marketinških orodij, ki večkratno po-
vrne vložena sredstva.
Kako se pravilno lotiti marketinga z e-pošto in drugi-
mi spletnimi orodji, vam bodo na približno enournem 
seminarju predstavili strokovnjaki vrhniškega podjetja 
MA marketing, ki imajo večletne izkušnje in obsežne 
reference.
Vsebina delavnice:
Internet: past ali priložnost?
Zakaj komunicirati tudi na spletu?
Kako to početi učinkovito? 
Katera orodja in znanja potrebujete?
Delavnica je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati ali 
razširiti svoje poslovanje, temeljila pa bo na konkretnih 
izzivih udeležencev. 
Udeležba je brezplačna, obvezne pa so predprijave po 
telefonu 051 619 215 ali e-pošti adela.cankar@ozs.si. 
Delavnica bo izvedena v prostorih doma obrtnikov 
(Tržaška cesta 8a, Vrhnika) predvidoma v začetku apri-
la oz., ko bo prijavljenih najmanj 10 udeležencev. Pri-
javljeni bodo o točnem terminu naknadno obveščeni.
Vljudno vabljeni!

Usposabljanje za voznike – Koda 95 
Za vse zamudnike bo na OOZ Logatec redno uspo-
sabljanje voznikov za prevoz potnikov oz. blaga v ce-
stnem prometu po predpisanem programu – za leto 
2014. Usposabljanje v trajanju 7 pedagoških ur bo v 
soboto, 11. aprila 2015 z začetkom ob 7. uri v prostorih 
OOZ Logatec, Tržaška 11.
Cena 34,20 € velja za člane OZS, zaposlene pri članih, 
družinske člane in upokojene člane. Zunanji udeleženci 
plačajo usposabljanje po 44,20 €.
Več lahko preberete na strani 5. 
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EOS 2015 
Do 7. aprila 2015 se lahko prijavite za razstavljanje na 
obrtno-podjetniškem sejmu EOS, ki bo od 13. do 16. 
maja na GR v Ljubljani. Cene najema razstavnega pro-
stora so letos še nižje, izkoristite priložnost kot imetnik 
kartice Mozaik podjetnih, predstavite se s svojimi izdelki 
ali storitvami. Več o sejmu preberite na strani 11.

MOS 2015 
Do 30. aprila 2015 pa se lahko prijavite za razstavljanje na 
48. sejmu MOS v Celju, ki bo od 8. do 13. septembra na 
Celjskem sejmišču. 
Več o sejmu lahko preberete na strani 11. 
Zainteresirani razstavljalci na obeh sejmih lahko po-
kličite na zbornico, da vam posredujemo prijavnico 
in ostale informacije, ki jih potrebujete. 

Zahteve slovenske obrti
Vlada RS v lanskem letu ni uspela izvesti ključnih ukrepov 
za izhod iz krize, večina zahtev OZS je ostala nerealizirana. 
Kljub temu - ali pa prav zaradi tega OZS skupaj z OOZ in 
člani tudi letos pripravlja zahteve slovenske obrti, ki bodo 
nekakšen kažipot Vladi. Usmerjene bodo v izhod iz krize, 
izvedbo strukturnih reform, razbremenitev stroškov dela 
in nižje obremenitve gospodarstva. 
Vaše predloge (pošljite jih po e-pošti nanaslovadela.can-
kar@ozs.si) pričakujemo do vključno petka, 20. marca, 
zahteve bodo vladi in javnosti predstavljene na Forumu 
obrti in podjetništva 13. maja na 5. sejmu EOS v Ljublja-
ni. Bodite aktivni del sistema in sodelujte! 

SPOMLADANSKA EKSKURZIJA
Amsterdam (Nizozemska), od 8. do 10. 5. 
Kot smo najavili že v prejšnji številki, objavljamo povabilo 
za spomladansko ekskurzijo. Gremo za tri dni (8. – 10. maj) 
na Nizozemsko, v Amsterdam in okolico. Ker je destinacija 
precej oddaljena, gremo v obe smeri z letalom, odhod z 
ljubljanskega letališča. Do letališča na dan odhoda in z leta-
lišča na Vrhniko na dan prihoda bo organiziran avtobusni 
prevoz. Potujemo z agencijo Kompas d.d. 
Prvi dan: ogled severnega dela Nizozemske – coklarne in 
izdelave cokel, ki je nizozemska tradicionalna obrt, sirarne 
sprehod po prijetnem ribiškem mestecu Volendam, kjer bo 
tudi pozno samopostrežno kosilo. Odhod proti Amsterdamu, 
krožna vožnja po mestu in nastanitev v hotelu, možnost za 
večerni sprehod po Amsterdamu, nato prenočevanje.
Drugi dan: po zajtrku odhod z lokalnim prevozom v me-
sto, ogled brusilnice diamantov, pivovarne Heineken in vo-
žnja po kanalih »severnih Benetk«. Sprehod po cvetličnem 
trgu, trgovskih ulicah, ogled mestnih znamenitosti, večerja 
v mestu. Prenočevanje v hotelu.
Tretji dan: po zajtrku vožnja v južni del dežele, ogled ne-
pozabne cvetlične razstave v Keukenhofu (kreacije 6 mili-
jonov cvetočih čebulnic), vožnja po delu največjega prista-
nišča na svetu – Europort skozi Rotterdam, ki se ponaša z 
novejšo stavbarsko zgodovino in stolpom Euromast - mo-
žen vzpon na stolp). Popoldne še vožnja do tipičnega, stare-
ga holandskega mesta Delft, ki slovi po keramičnih izdelkih 
v svoji modri barvi. Sprehod po mestu, nekaj prostega časa 
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Prva pomoč – 10. in 11. 3.
Ker januarja ni bilo polne skupine za izvedbo tečaja in 
izpita za prvo pomoč, smo se dogovorili za nov ter-
min. Tečaj oz. usposabljanje in preizkus znanja iz prve 
pomoči bosta potekala dva dni (torek in sreda) v po-
poldanskem času in sicer od 16. – 19. ure. Cena usposa-
bljanja in tečaja je 87,50 €. Za člane zbornice s plačano 
članarino, oz. pri vas zaposlene delavce, ki jih boste na-
potili na usposabljanje, smo se z izvajalcem (Rdeči križ) 
dogovorili za 10% popust na redno ceno, zato znaša 
cena tečaja 78,75 €. 
Po uspešno opravljenem preizkusu udeleženec prejme 
potrdilo - kartico, ki dokazuje usposobljenost nudenja 
prve pomoči. Kartico pošljemo po pošti na naslov pod-
jetja, ki je osebo poslal na usposabljanje. 
Prijave po telefonu 01 755 77 40, 051 619 215 ali  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si Pokličite.
Tisti, ki ste že bili informativno prijavljeni štejemo tudi 
sedaj med udeležence.

Varstvo pri delu – 20. 3. 
Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo 
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega 
varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 20. 
marca, 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 zapo-
slene 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 mo-
žnost, da z vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, 
te dobite (za namen VPD in VPP) povrnjene v celoti. 

Tečaj za viličariste 
Na zbornici še vedno zbiramo informativne prijave na 
tečaj za viličariste. Teoretični del bomo v marcu izvedli 
na zbornici, praktični del pa pri vas v delavnici oz. po 
dogovoru na terenu. Informativne prijave zbiramo do 
zasedenosti 5 mest v skupini. S prijavljenimi kandida-
ti se bomo o datumu izvedbe naknadno dogovorili in ga 
uskladili potrebam in možnostim.
Teoretični del usposabljanje traja 4 šolske ure in se  
izvaja na zbornici. Praktični del se izvaja pri vas oz. na 
terenu in traja praviloma pol ure za vsakega kandida-
ta. Dolžina praktičnega dela je odvisno od predznanja  
tečajnika. 
Cena izobraževanja je za člane s plačano članarino 110 €, 
za zunanje udeležence pa 140 € (DDV ni vračunan).  
V kolikor se praktični del ne bo izvajal pri katerem od 
naših članov, bo nekaj stroškov še za to usposabljanje.

Pripravlja Adela Cankar

za kavo ali morebitne nakupe. Zvečer vožnja na letališče in 
večerni polet proti Ljubljani.
Cena, upoštevaje popust za imetnike kartice Mozaik podje-
tnih, znaša 535 € na osebo pri 30 potnikih (553 € pri 25 potni-
kih ali 563 € pri 20 potnikih), sicer so cene 566, 586 oz. 596 €. 
Vključuje prevoze, vstopnine (razen stolpa Euromast – 8 €), 
DDV, vodenje… Zbornica članom s plačano članarino krije 
stroške v višini 100 €. Doplačilo za enoposteljno sobo je 86 €.
Zaradi rezervacije letalskih sedežev so prijave možne samo 
do 10. marca po tel. 051 619 215 ali e-pošti: adela.cankar@
ozs.si. Pri prijavi navedite ime in priimek, kot sta v vašem 
osebnem dokumentu, da ne bi bilo nepotrebnih zapletov na 
letališču. Prijavljeni boste o točnem odhodu z Vrhnike, letal-
skem prevozu in podatkih o hotelu obveščeni naknadno. 
Pokličite za podrobnejši program, ki vam ga lahko posredu-
jem po e-pošti.

Smučarski dan  
Mokrine (Nassfeld), 7. 3. 2015
Za člane zbornice, vaše družinske člane, upokojene člane in 
morebitne druge udeležence, organiziramo smučarski izlet v 
Avstrijo – Mokrine (Nassfeld). Izlet bo v soboto, 7. marca 
2015. Odhod z Vrhnike ob 5.30 pred vrtcem Vrhnika na 
Tržaški cesti, vstop potnikov mogoč tudi na avtobusnih po-
stajah do Dragomerja. 
Ker bomo organizirana skupina, bo cena smučarskih vo-
zovnic nižja, kot je v redni prodaji (odrasli – 37 €, mladina, 
letniki od 96 do 99 in seniorji, letnik 49 in starejši – 30 €, 
otroci letniki 2000 do 2008 – 19 €). 
Udeleženci – člani, upokojeni člani in vaši družinski člani 
plačate smučarsko vozovnico, ostali morebitni udeleženci 
pa poleg karte prispevate še vsak 15 € za prevoz. Vablje-
ni na bele strmine. Prijave z vplačili zbiramo na zbornici 
do srede, 4. marca, oz. do zasedenosti prostih mest na 
avtobusu. Prednost pri prijavi in na avtobusu imajo člani 
zbornice in njihovi družinski člani. 

SEKCIJE - Gostinci
Člane Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Vrhnika, Cer-
knica, Logatec in Postojna vabimo na delovni sestanek. Pri-
sotna bosta predsednik sekcije pri OZS Mate Matjaž in se-
kretarka sekcije Vlasta Markoja. Sestanek bo v ponedeljek, 
16. marca 2015, z začetkom ob 9. uri, v prostorih OOZ 
Vrhnika, Tržaška cesta 8a.
Predstavljen bo program dela sekcije za leto 2015, dopolnitev 
smernic dobre higienske prakse in uporaba načel HACCP v 
gostinstvu, spregovorili bi o problematiki inšpekcijskih pre-
gledov, davčnih blagajnah, plačevanju SZAS, IPF…, izposta-
vili boste lahko kakšno pobudo ali predlog za zahteve sloven-
ske obrti in še kaj. 
Prijava na dogodek na tel: 051 619 215, 755 77 40 ali po e-
-pošti do vključno petka, 13. marca. 

Vljudno vabljeni.
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Prevozniki: številne aktualnosti
Na spletnih straneh vaše sekcije http://goo.gl/GZaEuH 
ne spreglejte pomembnih obvestil glede naših zahtev za 
olajšave za avtobuse (motorji Euro 5 in več); katere de-
javnosti je treba vse registrirati, če drugi (ne prevozniki) 
opravljajo šoferske storitve v praksi; posebne investicijske 
olajšave; ni mogoče več dobiti ABC tablic za cestninjenje; 
dodatno pojasnilo glede pravilnega izvajanja kabotaže; 
Nemčija naj ne bi zahtevala dokazovanje minimalnih plač 
za voznike v tranzitu; prevozov gradbenih strojev; poseb-
ne zahteve za prevoze skupine otrok; in da ima Evropsko 
združenje cestnih prevoznikov novo vodstvo, med kateri-
mi je podpredsednik Andrej Klobasa.

Oživitev poklica graver
Sekcija kovinarjev pri OZS v sodelovanju s Srednjo po-
klicno in strokovno šolo Bežigrad, Ljubljana, oživlja po-
klic graverja. V šolskem letu 2015/2016 bo tako omenje-
na šola skupaj z delodajalci pristopila k izvajanju modula 
Graver, ki se bo v obliki odprtega kurikula izvajal znotraj 
programa Oblikovalec kovin – orodjar.

Frizerji: popis obveznosti VZD 
Sekcija frizerjev pri OZS je za člane pripravila popis Ob-
veznosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter po-
žarne varnosti pri opravljanju frizerske dejavnosti za delo-
dajalce in samozaposlane. Popis najdete na spletni strani 
sekcije http://goo.gl/XM8har.

Gostinci: ne nasedajte prodaji 
priročnika
Člani so nas obvestili, da podjetje KIR-TEL iz Ljubljane 
želi na terenu gostincem prodati nek gostinski priročnik 
oz smernice za 57,00 evrov. Ob tem člane nagovarja, da 
Smernice dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v go-
stinstvu niso ustrezne. Članom zatrjuje, da so ustrezne le 
tiste, ki jih prodajajo oni ter da so dogovorjene z inšpek-
torji. 
Gostinci naj ne nasedajo prodajalcu, saj so še vedno po-
trjene in veljavne Smernice dobre higienske prakse in 
uporabe načel HACCP v gostinstvu iz leta 2010 (za člane 
stanejo 25 € cena vključuje DDV (za nečlane pa 80 €), 
kjer se v okviru nadzora izvaja samo tiste dele smernic, 
ki so primerni za dejavnost. V primeru, da se gostinec ne 
odloči za uporabo Smernic, mora zagotoviti lasten sistem, 
ki je v skladu z zahtevami Uredbo 852/2004 ES o higieni 
živil. Na problem prodaje priročnika oz smernic smo že 
opozorili UVHVVR.

Krpanov glas Sekcije
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Avtoserviserji:  
nadzor tlaka v pnevmatikah 
Od 1. novembra dalje velja nova evropska zakonodaja, 
ki določa, da mora imeti vsak nov registriran osebni avto 
serijsko vgrajen sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 
(TPMS - Tire Pressure Monitoring Systems). To prina-
ša veliko prednosti, lahko pa tudi nekaj ne tako majhnih 
stroškov za lastnika. Vendar, pozor: naknadna vgradnja v 
vozilo ni obvezna! 
Se pa bodo vulkanizerji srečali z različnimi sistemi in 
problemi. Prav zato smo se pri Sekciji avtoserviserjev pri 
OZS skupaj s podjetjem AVTOMOJSTER d.o.o. Ljubljana 
odločili, da organiziramo usposabljanje za vulkanizerje z 
naslovom »Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah – teori-
ja, PRAKSA, razno«. Izvedli ga bomo v torek, 10. 3. 2015 
ob 17.00 uri v delavnici AVTOMOJSTER d.o.o., Cesta 
Dolomitskega odreda 137, Ljubljana, predavatelj pa bo 
Tilen Petrič. 
Za člane sekcije avtoserviserjev je usposabljanje brez-
plačno. Prijave zbiramo do 6. 3. 2015 na e-mail: igor.pi-
pan@ozs.si. Če bi bilo število prijavljenih preveliko, bomo 
razpisali dodatne termine. 

Letno poročanje o odpadkih 
Veliko avtoserviserjev spada med tiste povzročitelje 
odpadkov, ki morajo vsako leto oddati letno poročilo o 
odpadkih. Taki avtoserviserji so dolžni na Agencijo RS 
za okolje (ARSO) najkasneje do 31. marca za preteklo 
koledarsko leto poslati poročilo o ravnanju z odpadki. 
Avtoserviserji, pri katerih v enem koledarskem letu na-
stane ali več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih 
odpadkov ali pa so v letu 2014 (kadarkoli v letu) zaposlo-
vali 10 ali več ljudi, ne glede na vrsto zaposlitve (tudi če 
so zaposlovali študente, dijake ipd.), so dolžni na Agencijo 
RS za okolje (ARSO) najkasneje do 31. marca za prete-
klo koledarsko leto poslati poročilo o ravnanju z odpadki, 
skladno z Uredbo o odpadkih (Ur.l.RS 103/2011). 
Za tiste, ki so o poročanju ali o obveznostih glede od-
padkov želeli izvedeti več, so na OZS pripravili seminar 
na temo »Poročanje o nastalih odpadkih do 31.03.2015«. 
Seminar je bil na sedežu OZS, Ljubljana, Celovška 71 v 
četrtek, 5. 3. 2015 z začetkom ob 10.00 uri. Predavala je 
mag. Katarina Železnik Logar, specialist svetovalec za po-
dročje okolja iz firme IVD. 
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Krpanov glas
Tradicionalna  
obrtno-podjetniška sejma
Ena od temeljnih nalog OZS je tudi (so)organizacija sej-
mov in udeležba članov na sejmih doma in v tujini ter s 
tem povezanih poslovnih srečanj. Tako zbornica prevze-
ma organizacijske, pripravljalne in izvedbene naloge, ki 
mala in srednja podjetja še posebej obremenjujejo ter tudi 
del stroškov sejemskega nastopa. S skupinskimi sejemski-
mi nastopi si lahko zagotovite promocijo in predstavitev 
vašega podjetja, blagovne znamke in izdelkov oz. storitev, 
izmenjate izkušnje, sklepate nova poznanstva in navežete 
stik s potencialnimi poslovnimi partnerji. 
Zdaj vas obveščamo o dveh tradicionalnih obrtno-podje-
tniških sejmih, ki veljata za dve največji sejemski prireditvi 
v Sloveniji. Pri obeh je pomemben soorganizator vaša OZS.

EOS 2015 | Ljubljana, 13.–16. maj 2015
Do 7. aprila 2015 se lah-
ko prijavite za razstavlja-
nje na obrtno-podjetni-
škem sejmu EOS, ki se 
bo od 13. do 16. maja v 
Ljubljani.
Za t.im. zgodnje pri-
jave - do 16. 3. 2015, je 
cena nižja.
Poleg slovenskih obrtnikov in podjetnikov so že v prete-
klosti na sejmu razstavljali tudi obrtniki in podjetniki iz 
tujine. Cene najema razstavnega prostora so letos še nižje, 
izkoristite priložnost kot imetnik kartice Mozaik podje-
tnih, predstavite se s svojimi izdelki ali storitvami.
V reviji Obrtnik podjetnik bo izšla posebna sejemska 
priloga, EOS 2015 pa bo najavljen in predstavljen tudi 
v številnih drugih medijih. Vsak član OZS bo prejel dva 
brezplačna kupona za ogled sejma, vsak razstavljavec pa 
brezplačna poslovna vabila za obisk sejma, ki jih bo lahko 
razdelil med svoje poslovne partnerje. 
Informacije o sejmu: http://goo.gl/RpQGOZ. 

MOS 2015 | Celje, 8.–13. september 2015 
Prijava za 
razstavljavce 
na 48. sejmu 
MOS v Ce-
lju je odprta 
do 30. aprila 
2015. Ta bo 
potekal od 8. do 13. septembra 2015 na celjskem sejmišču.
MOS kot največji sejem v Sloveniji in regiji predstavlja 
poslovno stičišče inovativnosti, razvoja in najnovejših 

dosežkov. Omogoča celovito predstavitev novih izdelkov 
in storitev, prinaša celosten vpogled v glavne izzive pod-
jetnikov in gospodarstva v širšem poslovnem okolju ter 
spodbuja dialog
V času 48. MOS bomo tradicionalno organizirali medna-
rodno poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov iz EU 
in JV Evrope in brezplačna podjetniška in pravna svetova-
nja, kjer bomo obstoječim in bodočim članom zagotavljali 
celovite rešitve na enem mestu ter podelili najvišja zbor-
nična sejemska priznanja (Cehi) razstavljavcem sejma.
Informacije o sejmu: http://goo.gl/lDOdJH. 
Za dodatne informacije o obeh sejmih lahko pokličite ali 
pišete tudi na vašo OOZ.

Pomlad in sejem v Gornji Radgoni
OZS v sodelova-
nju s Pomurskim 
sejmom vabi na 
Pomladni sejem 
g r a d b e n i š t va , 
energetike, ko-
munale in obrti (MEGRA), ki bo potekal 26. –29. 3. 2015 
v Gornji Radgoni.
Predstavilo se bo več kot 200 razstavljavcev iz 20 držav, ki 
ga običajno obišče 10.000 obiskovalcev. Sejem bo ponujal 
znanje, orodja, mehanizacijo in materiale za smotrno gra-
dnjo novih in obnovo obstoječih stavb. Sejem energetike 
ENGRA bo pospeševal uvajanje obnovljivih virov energije 
in energetsko varčevanje. Sejem komunale, urejanja okolje 
in ekologije KOGRA bo širil zeleno infrastrukturo, varoval 
in saniral okolje ter ščitil pravico do pitne vode. Obrtni se-
jem POS bo krepil tudi pomen izmenjave obrtniškega zna-
nja ter pametne specializacije v obrtništvu. Več informacij o 
sejmu je na voljo na www.pomurski-sejem.si.
Člani OZS – imetniki kartice Mozaik podjetnih – imate  
20 % popust pri nakupu sejemske vstopnice.

Poslovno srečanje v Vidmu (IT)
Confartigianato Videm, v sodelovanju s Slovenskim de-
želnim gospodarskim združenjem iz Trsta, prireja v Vid-
mu (Italija) 28. marca 2015 dvostranska poslovna srečanja 
»MatchingDay«.
Dogodek predstavlja priložnost srečanja podjetnikov in 
strokovnjakov s ciljem vzpostavljanja novih poslovnih 
zvez in plodnega sodelovanja. Tematike letošnje priredi-
tve so: dom, strojništvo in informacijsko-komunikacijska 
tehnologija.
Dodatne informacije in prijave na www.matchingday.it 
oziroma v uradih Slovenskega deželenega gospodarskega 
združenja.
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Posvet delodajalcev
Združenja delodajal-
cev obrti in podjetni-
kov Slovenije že 16. 
leto zapored organi-
zira posvet delodajalcev, ki bo tokrat v Sori pri Medvodah. 
Letos je posvet enodnevni in za člane OZS brez kotizacije 
ter bo omogočil izmenjavo mnenj delodajalcev s predstav-
niki izvršne oblasti, kakor tudi delodajalcev med seboj. 
V našem sektorju so razmere še vedno težko obvladlji-
ve, zato stopimo skupaj in poskušajmo zadeve urediti v 
dialogu, saj vsako odlašanje še poslabšuje situacijo. Ude-
leženci boste zato imeli priložnost prenesti svoje mnenje, 
pričakovanja in zahteve ter slišati stališča izvršilne oblasti 
glede pereče problematike. To pa je pomembno za ukrepe 
politike v letu 2015 in naprej. Vaš glas bo tudi tokrat štel!
Nekaj tem letošnjega posveta: Pogoste napake manjših 
delodajalcev pri izvajanju ZDR-1 in Zakona o varnosti 
in zdravja pri delu,Izzivi na področju delovnih razmerij, 
trga dela in pokojninskega sistema, Predstavitev ukrepov 
za rast gospodarstva, Izobraževanje kot možnost poveča-
nja konkurenčnosti s poudarkom na obrti in podjetništvu, 
Kje so skupne točke sodelovanja ZRSZ in delodajalcev.
Informacije in program posveta na spletni strani www.
zdops.si.

Zaposlujete nove sodelavce?
Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani ob-
javil javno povabilo »Iz faksa takoj praksa«, namenjeno 
zaposlovanju mladih brezposelnih diplomantov, ki iščejo 
prvo zaposlitev. 
Spodbudo za zaposlitev v višini 6,000 EUR bodo lahko 
pridobili na javnem povabilu izbrani delodajalci, ki bodo 
za najmanj eno leto zaposlili brezposelno osebo, sta-
ro do vključno 29 let, z zaključeno višjo-terciarno iz-
obrazbo, ki je hkrati iskalec/iskalka prve zaposlitve.
Vključene osebe se bodo pri delodajalcih sistematično iz-
popolnjevale za konkretna delovna mesta, s čimer bodo 
širile in poglabljale že obstoječa znanja, spretnosti oz. kom-
petence, pridobljene v času formalnega izobraževanja, de-
lodajalci pa si bodo zagotovili usposobljeno delovno silo in 
povečali konkurenčnost podjetja.
Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev oz. do  
30. 6. 2015.
Več informacij na http://www.ess.gov.si/delodajalci/fi-
nancne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1043
Ne spreglejte tudi drugih ukrepov za spodbujanje za-
poslovanja in usposabljanja brezposelnih, kot so: opro-
stitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev mladih; 
Delovni preizkus.

Območna služba ZRSZ Ljubljana

Sistem javnih naročil še neustrezen
Na februarskem posvetu v Državnem svetu RS na temo 
javnih naročil in koncesij je direktor OZS Danijel Lam-
perger predstavil ključne probleme, s katerimi se soočajo 
mala podjetja na področju javnih naročil. Kljub večkra-
tnim dosedanjim parcialnim zakonskim dodelavam, po-
pravkom, javna naročila ostajajo poligon za zlorabe, ko-
rupcijo, »nezakonita« dogovarjanja in prirejanja ponudb, 
zlasti pa vse prevečkrat v domeni izbire ponudnikov, ki 
niso zares najustreznejši ponudniki. Prihaja do negospo-
darnih in neučinkovitih postopkov oziroma na strani po-
nudnikov do neobičajno nizkih cen. Prihaja do postopkov, 
kamor manjši subjekti niti ne pridejo zraven. 
Ključni poudarki oziroma težnje malega gospodarstva:
1. Zagotoviti je potrebno dostopnost javnih naročil tudi 

manjšim gospodarskim subjektom. Mala podjetja se 
velikokrat zaradi nepotrebnih rigoroznih pogojev, ne-
izpolnjevanja zahtevanih referenc, omejitev in admini-
strativnih postopkov težko prijavljajo na javne razpise. 

2. Zakonsko je potrebno zagotoviti plačila vsem podizva-
jalcem v verigi, to je od prvega podizvajalca naprej. 

3. Negospodarnost javnih naročil. Če želi naročnik rav-
nati gospodarno, mora dobro poznati in se poglobiti v 
predmet naročila. Izpostavljamo tudi pojav doseganja 
najnižje cene na račun zaposlovanja na črno. 

4. Javno naročilo bi moralo temeljiti na institutu »najniž-
ja realna cena« oz. najugodnejše ponudbe in ne najnižja 
cena, s čimer bi se zagotovila izbira kvalitetnega izvajalca. 

5. Nadaljnji problem malih ponudnikov so zahteve po ne-
sorazmernih finančnih zavarovanjih oziroma njihovo 
multipliciranje v okviru enega javnega naročila, ki pred-
stavljajo pri posameznem prijavitelju na javni razpis ne-
izpolnljive okvirje kvot pri bankah, velikokrat povsem 
nesorazmerno breme, ki ga ni mogoče izpolniti. 

6. Naročnike bi bilo potrebno zavezati, da za zavarovanja 
plačil izbranim ponudnikom izdajo garancije za plačilo 
izvedenih del. 

Javno naročanje bi moralo biti ne samo v zakonu, ampak 
tudi v praksi, pregleden postopek, temeljiti bi moralo na 
strokovnosti, redu in pravičnosti. Zagotavljati bi moralo 
enakopravnost in konkurenco med ponudniki, tako med 
velikimi kot malimi podjetji. To bi morali dosledno zago-
tavljati zakonodaja in vsi deležniki teh postopkov. V OZS 
poudarjamo, da je potrebno javna naročila enakopravno 
zagotoviti tudi manjšim gospodarskim subjektom ter po-
skrbeti, da bodo tudi poplačani.

Razpis programa Območje Alp
Skupni tehnični sekretariat za program Območje Alp je 
danes na svojih spletnih straneh objavil prvi razpis za 
zbiranje projektnih predlogov. Program Območje Alp je 
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v prvi vrsti namenjen različnih podpornim institucijam 
(podjetništvo, energetika, okolje), da predstavijo svoje 
projekte. Gre za dvofazni postopek. Rok za oddajo pre-
dlogov je 10. april 2015. Vsa razpisna dokumentacija in 
ostale informacije so na voljo na spletnih straneh progra-
ma: http://goo.gl/P622um.

Trgovci proti nadaljnji deregulaciji
Sekcija trgovcev pri OZS nasprotuje predlogu za odpra-
vo minimalne stopnje izobrazbe za tipična delovna mesta 
oziroma dela v trgovini, ki ga prinaša predlog zakona o 
spremembah Zakona o trgovini.
Na sekciji trgovcev pri OZS se ukvarjajo z vprašanjem 
glede deregulacije poklica v trgovini že od leta 2007, ko je 
takratno Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo besedilo 
Zakona o trgovini, s katerim naj bi se popolnoma deregu-
liralo poklice v trgovini. Podobno kot pred tem, ko je bilo 
to področje preveč regulirano, so se tudi takrat zavzemali za 
omilitev izobrazbenih pogojev, ne pa za popolno odpravo, 
kar je bilo tudi doseženo kot najbolj optimalna rešitev. Za 
prodajalca je bila tako predpisana končana najmanj srednja 
poklicna izobrazba (IV. raven zahtevnosti), za trgovskega 
poslovodjo pa končana najmanj srednja strokovna izobraz-
ba ali splošna srednja izobrazba (V. raven zahtevnosti).
Z zahtevano minimalno stopnjo izobrazbe se je zagoto-
vila določena kakovost opravljanja trgovinske dejavnosti 
oziroma trgovinskih storitev, prav tako pa taka normativ-
na ureditev zagotavlja določeno stopnjo varnosti za zapo-
slene ter za uporabnike storitev. 
»Predlagana sprememba bi pomenila predvsem korak na-
zaj k razvrednotenju trgovskega poklica s širšimi posle-
dicami, ki jih bomo v daljšem časovnem obdobju čutili 
vsi: potrošniki, obstoječi trgovci in izobraževalni sistem. 
Namesto, da bi še naprej spodbujali in zaposlovali kvalifi-
ciran in usposobljen kader in v trgovini ohranjali sedanji 
nivo kakovosti, se s predlaganim spuščamo pod za vse še 
sprejemljive standarde. Z neizobraženim kadrom je lažje 
manipulirati, kot pa z izobraženim in tudi glede plačilnih 
razredov je velika možnost, da bomo imeli v trgovini za-
poslene po večini le še blagovne manipulante, katere lah-
ko spravimo v razred najnižjih tarifnih plačnih razredov« 
je na današnji novinarski konferenci pojasnila predsednica 
sekcije trgovcev pri OZS Lucija Arnold.
Na sekciji trgovcev pri OZS so prepričani, da sedanja 
ureditev v ZT-1, s katero se zahteva le določeno stopnjo 
izobrazbe ne regulira trgovskih poklicev in je najbolj opti-
malna z vidika vseh deležnikov v trgovini: trgovcev, zapo-
slenih, potrošnikov. Zato sekcija meni, da je spreminjanje 
sedanjih izobrazbenih pogojev povsem nepotrebno in mu 
nasprotuje, saj se bo s tem dolgoročno naredila škoda ce-
lotnemu sektorju in celotnemu gospodarstvu.

Napotila
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Povračilo škode naj se omeji
V zadnjih letih predstavlja velik problem odškodninska 
odgovornost delodajalcev v zvezi z regresnimi zahtevki 
ZZZS in ZPIZ, ko pride do nesreče pri delu zaradi ne-
upoštevanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri 
delu. V OZS poudarjamo, da je takšna odgovornost de-
lodajalca do neke mere še sprejemljiva, če delodajalec krši 
predpise namenoma ali iz hude malomarnosti, v primerih, 
ko pa je vzrok za poškodbo na strani delavca ali v prime-
rih male malomarnosti pa nikakor ne. Še posebej je sporna 
odškodninska odgovornost delodajalca v primerih, ko ima 
izpolnjene vse obveznosti, ki mu jih narekuje zakonodaja, 
do nesreče pa pride iz razlogov, ki so na strani delavca. 
Vsekakor se tudi v OZS strinjamo, da mora delodajalec po-
storiti vse za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, skla-
dno z zahtevami veljavne zakonodaje, ki je sicer s številnimi 
podzakonskimi predpisi po našem mnenju prenormirana 
(delodajalec mora pri posameznih dejavnostih poznati po 
deset pravilnikov in uredb). Kljub temu pa delodajalec seve-
da absolutne varnosti pri delu delavcem ne more zagotoviti.
»Zagotovo sporni pa se nam zdijo primeri, ko je stopnja 
krivde delodajalca nižja, torej, ko škodni primer nastane 
zaradi malomarnosti. Še posebej v primeru male malo-
marnosti menimo, da bi morala biti odškodninska odgo-
vornost delodajalca v primeru regresnih zahtevkov zavo-
dov, zakonsko limitirana. Tovrstnih rizikov delodajalec ne 
more zavarovati, četudi si to želi« je poudaril predsednik 
OZS Branko Meh. 
Odškodninska odgovornost delodajalca je še posebej pro-
blematična v kolikor posluje v statusni obliki samostojnega 
podjetnika posameznika (s.p.), saj le-ta odgovarja za obve-
znosti iz naslova poslovanja z vsem svojim osebnim pre-
moženjem. Tako lahko manjšim podjetjem visoki odško-
dninski zahtevki resno ogrozijo poslovanje ali celo obstoj 
podjetja, kar lahko pomeni ne le njegov podjetniški ampak 
tudi osebni propad kot tudi to, da zaradi propada podjetja 
ostanejo brez službe in socialne varnosti tudi zaposleni.
OZS je predlagala, da se omeji višina regresnega zahtev-
ka v primerih, ko do škodnega dogodka pride zaradi male 
malomarnosti. Menimo, da bi bila predlagana ureditev kon-
sistentna, saj bi zakonodaja še naprej omogočala, da se od 
delodajalca zahteva povračilo celotne škode, če bo škodni 
dogodek nastal zaradi opustitve, ki je posledica naklepa. 
Odločitev ESS je bila, da delodajalska stran pripravi nov 
predlog rešitev in ga ponovno predstavi na seji ESS. Ta je 
podprl tudi Predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlo-
vanju in delu tujcev, s katerim se bo uresničila tudi ena od 
Zahtev slovenske obrti in podjetništva iz leta 2014; in sicer, 
da se bo delovna dovoljenja za tujce pridobivalo na Uprav-
nih enotah, ki izdajajo tudi dovoljenja za prebivanje tujca 
v Sloveniji. S tem bodo odpravljeni nepotrebni stroški in 
administrativne ovire pri pridobivanju dokumentacije, saj 
se preverjanje delodajalca in delavca ne bo izvajalo dvakrat.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste ob-
vezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. 
Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in 
članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po 
sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zapo-
slujete 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 sestavl-
jena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu 
preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato 
referenco. 
S 1. 1. 2015 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2014 (PP za oktober 2014 
je 1.543,66 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 
25 % povprečne bruto plače za oktober 2014 (385,92 €). 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za februar 2015:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za in-

validnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  31,85 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
 0,53 % od PP oktober 2014 – 1.543,66 € 8,18 €
 6,36 % od 25 % PP oktober 2014 – 385,92 € 24,54 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,72 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Za uživalce pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo in bi 
morali s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca, je parlament 
izglasoval podaljšanje prehodnega obdobja do konca leta 2015. Tako lahko 
uživalci pokojnine še naprej ohranite status s.p. in polno pokojnino. Kakšni 
bodo pavšalni prispevki bo znano kasneje. 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v februarju 2015:  
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2015 – lestvice veljajo od 
1.1.2015 oz. za izplačila v letu 2015 - NI SPREMEMBE 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2015 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 znaša splošna olajšava v evrih

nad do
905,53 543,32

905,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,22

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 letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.436,92 203,08
2 otroka 5.086,16 423,85
3 otroci 9.504,70 792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA 
V LETU 2015 

Nad Do € + % Nad €
668,44 16%

668,44 1.580,02 106,95 + 27 % 668,44
1.580,02 5.908,93 353,08 + 41 % 1.580,02
5.908,93 2.127,93 + 50 % 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2015 znaša 790,73 € (Ur. 
list RS, št. 6/2015).
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračuna-
ti od zneska, ki v letu 2015 ne more biti manjši od 52% povprečne pla-
če. Za izplačila od 1.1.2015 do 28.2.2015 se je uporabljala povprečna 
plača za leto 2013 (1.523,18 €; 52% znaša 792,05 €), za izplačila po 
1.3.2015 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52% 
znaša 800,93 €). 
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 delo-
dajalca 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 = zgor-
nji 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 2015: najmanj v višini minimalne plače pove-
čane za 1% (798,64 €). Izplačan mora biti najkasneje do 1. julija tekočega 
koledarskega leta. 
STOPNJE PRISPEVKOV:

Vrsta prispevka Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar 
2015 prispevke od 65% povprečne plače 2013 (1.523,18 €; 65% je 990,07 
€), za obračun prispevkov od februarja dalje pa uporabljate 65% povprečne 
plače za leto 2014 (1.540,25 €; 65% je 1.001,16 €). 
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove.
Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 243,78

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 134,66

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 4,00

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 382,44

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov 
(v letu 2015 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja 
prispevkov ter znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 
28%). 
Za obračun prispevkov za januar 2015 je minimalna osnova 54% 
povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 54% je 822,52 €) za obračun 
prispevkov za ZZ pa 60% povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 
60% je 913,91 €). 
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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. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino 
članarine. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek ne-
plačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna 
številka. Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete 
svojo zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za 
posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umet-
nostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate 
brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine do-
datne informacije pokličite svojo OOZ.

Od februarja 2015 dalje je minimalna osnova 54% povprečne plače iz 
leta 2014 (1.540,25 €; 54% je 831,74 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 
60% povprečne plače za leto 2014 (1.540,25; 60% je 924,15 €). 
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini vaše zavarovalne 
osnove po oddaji davčnega obračuna za leto 2014 in bo ostala pravi-
loma nespremenjena do naslednjega obdobja določanja ZO, oz. do 
odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do morebitne 
ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete prispevke 
od višje ZO, kot je po izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS, oddate 
le mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO ne more biti 
višja, kot je najvišja določena (3,5-kratnik PP, ki po zadnjih znanih po-
datkih iz leta 2014 znaša 5.390,88 €) 
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 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP), v EUR
** Najnižja možna zavarovalna osnova v februarju 2015 je 54% povprečne plače 2014
*** Najvišja možna zavarovalna osnova v februarju 2015 je 3,5x PP iz leta 2014
**** Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2015 se določi v višini doseženega do-
bička zavarovanca za leto 2014, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne 
osnove, preračunan na mesec in znižan za 28 %. 

**** Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2015, prispevke plača najmanj od minimal-
ne plače za 2014, preračunane na mesec.
Zavezanec plača prispevke do 16. 3. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

54% PP2014** 3,5 PP***

831,74 5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,78 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 60,62 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 330,15 2.059,31

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP), v EUR

***Najvišja možna zavarovalna osnova v februarju 2015 je 3,5x PP iz leta 2014

****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2015 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2014, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj  

davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 28 %.  

Zavezanec plača prispevke do 16. 3. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2015

**Najnižja možna zavarovalna osnova v februarju 2015 je 54% povprečne plače 2014

 ****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2015, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2014, preračunane na mesec.

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR, najmanj 54% 

PP2014

Prehodni davčni 
podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.540,25 EUR*

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
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Prispevki od študentskega dela
Na spletni strani ZZZS je objavljena novica glede plačeva-
nja zdravstvenih prispevkov študentskega dela. 
Z novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ  
(Ur. list RS, št. 95/2014; v nadaljevanju ZUJF-C) se za 
dijake in študente, ki opravljajo začasna in občasna dela, 
in so zavarovani po 6. točki 17. člena ZZVZZ, spreminja 
osnova, stopnja in zavezanec za plačilo prispevkov. Zaradi 
spremembe zavezanca za plačilo prispevka, se posledično 
spreminja tudi zavezanec za prijavo v zavarovanje. 
Določbe novele ZUJF-C se začnejo uporabljati 1. febru-
arja 2015. 
1. Zavezanec za prijavo v zavarovanje 
Zavezanec za prijavo v zavarovanje za poškodbo pri delu 
in poklicno bolezen je delodajalec, ki posreduje začasna in 
občasna dela dijakom in študentom (v nadaljevanju orga-
nizacija).
Prijavo v zavarovanje vloži na predpisanem obrazcu M12. 
2. Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 
Zavezanec za plačilo prispevka je organizacija.
Osnova za plačilo prispevka je vsako posamezno plačilo 
za opravljeno začasno in občasno delo, ki se po zakonu, ki 
ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila 
dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja doho-
dnino. Osnova za plačilo prispevkov je enaka osnovi, ki je 
določena za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja 
opravljajo delo oziroma storitev za plačilo - 5. točka 17. 
člena ZZVZZ.
Stopnja prispevka znaša 0,53% od plačila.
3. Prispevek zavarovanca po 55. a členu ZZVZZ 
Organizacija je zavezanec za plačilo prispevka zavarovan-
ca po 55. a členu ZZVZZ, in sicer v višini 6,36% od pla-
čila, ki ga zavarovana oseba prejme.

Tabela 1: Prispevne stopnje in osnove za zavarovanje za poškod-
bo pri delu in poklicno bolezen za zavarovane osebe iz 6. točke  
17. člena ZZVZZ

Vrsta prispevka Stopnja in osnova
Prispevek za poškodbo pri delu  
in poklicno bolezen 0, 53% od dohodka 

Prispevek po 55. a členu ZZVZZ 6,36% od dohodka

4. Nadzor nad obračunom in plačilom prispevkov
Glede obračunavanja prispevkov, rokov za plačilo, izter-
jave prispevkov, vračila preveč plačanih prispevkov, za-
mudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, 
zastaranja in kaznovanja, se smiselno uporabljajo določbe 
posebnega zakona, ki ureja plačevanje prispevkov. Pristoj-
nost glede nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem 
prispevkov ima Finančna uprava RS (FURS).

Usposabljanje na del. mestu 2015
Delodajalci lahko s pomočjo evropskih sredstev na 
konkretnem delovnem mestu usposobite brezposelne, 
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj tri mesece. 
Oddaja ponudb na javno povabilo je mogoča do 1. julija 
2015 oziroma do porabe sredstev. Zavod RS za zaposlo-
vanje vam povrne upravičene stroške izvedbe usposabljanja, 
udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz. 
Za leto 2015 je na voljo skupaj 8 milijonov evrov, od ka-
terih 85 % prispeva EU iz Evropskega socialnega skla-
da. Predvidena je vključitev 4.250 brezposelnih oseb.
Usposabljanje traja en mesec za preprosta, dva meseca za 
zahtevnejša delovna mesta, za osebe, mlajše od 30 let, pa 
lahko tri mesece.
Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovlje-
nem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. 
En mentor lahko hkrati usposablja največ pet udeležen-
cev. Dodatne informacije na spletni strani ZRSZ http://
goo.gl/aogTcF.

Smučaji OOZ Logatec vedrih lic na smučišču Turracher Höhe Foto: Mira Oblak


