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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: Janez Gostiša (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: Priznanje Podjetniški uspeh 2014 je v imenu podjetja 

Mizarstvo Šemrl Planina iz rok predsednika OZS Branka 
Meha prejel direktor Franc Šemrl. Foto: Valter Leban

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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Od 1. 2. 2015 ne bo več ABC tablic 
S 1. februarjem naj bi na DARS-u zmanjkalo ABC tablic, ki so jih izdajali 
za cestninjenje brez ustavljanja. Glede na to, da je bilo doslej razdeljenih že 
skoraj vseh 62.000 razpoložljivih ABC tablic, bodo prevoznikom za vozila izda-
jali samo še DARS kartice, s katerimi je tudi mogoče plačevati znižano cestnino 
glede na EURO-emisijski razred vozila.
Ker je obstoječi sistem cestninjenja dosegel nivo, ko ABC tablic in opreme 
(novih anten) ni več mogoče dobaviti, bo OZS ministrstvu, pristojnemu za 
promet nemudoma predlagala sestanek, na katerem pričakuje, da jo bodo tako 
vsebinsko, kot časovno seznanili z nadaljnjimi koraki v smeri uvedbe cestnin-
skega sistema v skladu z evropskimi standardi.

Predstavitev partnerjev Mozaika podjetnih 
na OOZ Logatec
Partnerji Mozaika podjetnih se bodo predstavili tudi v naši regiji in srečali z 
obrtniki in podjetniki. Srečanje bo v četrtek, 12. februarja 2015, ob 12.00 na 
OOZ Logatec, Tržaška c. 11. Z nami bodo Telekom Slovenije, ERSTE Card, 
Zavarovalnica Triglav, Elektro energija in še kdo. Srečanje je namenjeno pred-
stavitvam aktualnih ugodnosti in svežim idejam za nove poslovne priložnosti 
ter morebitne posebne dogovore, ki bi bili vezani na vaše lokalno okolje.

Podaljšan rok za oprostitev plačila prispevkov 
Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne v starosti do 30 let, lahko 
zanje uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za 
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015.

Ugodno plačilo članarine
Člani lahko do konca februarja članarino plačate v enkratnem znesku. To vam 
prinese ugodnosti: enkratno plačilo pomeni, da plačate samo 11 namesto 12 
mesečnih članarin. Če kasneje med letom zaposlite delavca, prej pa ga niste 
imeli, se vam članarina za to leto ne poveča. Tako se izognete mesečnemu pla-
čevanju 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.

Delovni preizkus za mlade 2015
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo 
programa »Delovni preizkus za mlade 2015«. Vanj se lahko vključijo brezpo-
selni, prijavljeni na Zavodu, ki še niso dosegli starosti 30 let. Povabilo je odprto 
do 10. 9. 2015. Na voljo je 1 mio EUR za vključitev 1.250 mladih brezposelnih.
Program vam omogoča, da z delovnim preizkusom udeleženca, tj. mlado brez-
poselno osebo pred zaposlitvijo preizkusite in spoznate na konkretnem delov-
nem mestu. Povrnejo vam upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleže-
nec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz. Program traja od najmanj  
100 ur do največ en mesec. Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite 
ponudbo na območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež.
Več o pogojih prijave, trajanju javnega povabila in drugih podrobnosti, je na 
voljo na spletni strani Zavoda http://goo.gl/dD26Xw. 
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Naj zgledi vlečejo
Zadnje dni januarja so imeli nekate-
ri člani kar precej skrbi in opravkov. 
Uveljavile so se vezane knjige raču-
nov (VKR), izplačevalci zaslužkov 
so morali FURS posredovati določe-
ne podatke, oddati je bilo treba vloge 
za uveljavljanje posebne olajšave za 
družinske člane (če je niso uveljavlja-
li že med letom), upokojeni in še ak-
tivni so morali preveriti utemeljenost 
izvzetja iz obveznega socialnega za-
varovanja. Tudi po zbornicah ni bilo 
kakega zatišja: sprejemati je treba 
letošnje delovne in finančne načrte, 
obujene so zimske športne igre (ve-
leslalom), računovodje bodo znova 
sestavljali davčne obračune, začenja 
se obdobje izobraževalnih dogodkov 
za različna področja podjetniškega 
poslovanja. V sistemu VEM je čutiti 
občutne premike, vpis novih subjek-
tov v poslovni register je trikrat toli-
kšen kot je izpis…
Z VKR smo stopili na pot pribli-
ževanja davčnim blagajnam. Kako 
učinkovite bodo, se bo pokazalo, ko 
bodo zares zaživele. Dvomov je pre-
cej, še posebej na strani uporabnikov. 
Veliko se dogaja. Toliko, da je vča-
sih vse bolj naporno hoditi v korak 
z zaličnimi željami in potrebami čla-
nov. V zbornicah je čutiti, da je pre-
hod na prostovoljno članstvo zbližal 
zbornico s članstvom (ali obratno) 
in zbornice članom zares postajajo 
pravi servis. Seveda ta odnos temelji 
na odzivnosti obeh strani, in na obeh 
straneh so – ljudje, z vsemi svojimi 
dobrimi in manj dobrimi hotenji, 
pričakovanji in voljo za skupno delo. 
A če »besede mičejo in zgledi vleče-
jo«, se nam ni bati hudega. Ob prelo-
mu leta so tudi naši člani prejeli lepa 
stanovska in medijska priznanja, pa 
čeprav naše območje ni ne vem kako 
široko. Pomeni pa, da je jedro ma-
lega podjetništva zdravo in odporno 
proti težavam in težkim časom. Naj 
torej zgledi razsvetljujejo pot ambi-
cioznim in sposobnim članom, da 
bom leto lahko sklenil z nasmehom. 

J. Gostiša
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Pripravlja Dejan Šraml
NOVO: Info točka 
Člane (posredno) obveščamo, da se bliža čas vpisa na 
srednje šole, višje strokovne šole in visoke šole v šol-
skem oziroma študijskem letu 2015/2016, še prej pa 
učence in dijake čakajo informativni dnevi, ki bodo po 
vsej Sloveniji 13. in 14. februarja 2015.
Na OOZ Logatec pa članom oziroma predvsem vašim 
mlajšim družinskim članom – dijakom, ki zaključujejo 
srednjo šolo, od zdaj naprej omogočamo tudi osnovno 
karierno svetovanje glede vpisa na višje, visoke šole ter 
fakultete in akademije. Nudimo vam dostop do osnov-
nih informacij in osebno informiranje: o slovenskih uni-
verzah, o višjih, visokih šolah ter fakultetah in akademi-
jah, o možnostih poklicnega usposabljanja in študija v 
tujini ter o možnih finančnih pomočeh za izobraževanje 
in usposabljanje, informacije o dijaških in študentskih 
domovih, o vseh štirih slovenskih univerzah, o evrop-
skih programih mobilnosti.
Prav tako pa boste dobili tudi informacije glede vpisa v 
magistrske in doktorske študijske programe, kjer bodo 
razpisi za vpis v izšli junija 2015, pa informacije o sre-
dnjih poklicnih in strokovnih šolah ter gimnazijah.
Namreč, sekretar je pred zaposlitvijo na OOZ Logatec 
nekaj let delal tudi na področju visokega šolstva, karier-
nega svetovanja in informiranja. Zato lahko članom OOZ 
Logatec in družinskim članom, znancem ter prijateljem, 
pomaga s koristnimi usmeritvami in informacijami o štu-
dijski in karierni poti, ki bodo mogoče olajšale odločitev 
glede nadaljnjega izobraževanja – pr(a)ve izbire izobraže-
valne ustanove. Zato pokličite ali nas obiščite na zbornici.

Januarski zbori sekcij
V januarju so predsedniki sekcij OOZ Logatec sklicali 
izvršne odbore vseh osmih sekcij, ki so pripravile pro-
grame dela in finančne načrte za leto 2015. Slednje bo 
v februarju pregledal kolegij upravnega odbora, nato pa 
bosta o njih odločala upravni odbor in skupščina OOZ 
Logatec, ki bo sprejela letošnji delovni in finančni načrt.

40 šoferjev »obtičalo«  
na OOZ Logatec
Prvič smo na OOZ Logatec za šoferje izvedli redno 
usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v ce-
stnem prometu po predpisanem programu za leto 2015, 
t.i. »koda EU 95«. Potekalo je v soboto, 31. januarja, v z 
debelo snežno odejo prekritem Logatcu.
Vozniki so se na 7-urnem seminarju usposabljali s področij 
varne vožnje in varnostnih sistemov ter pravil cestnega pro-
meta. Udeležilo se ga je 40 voznikov iz logaške občine, pa 
tudi iz Ljubljane, Cerknega, Vrhnike, Borovnice in Materije. 
Usposabljanje je organizirala OZS v sodelovanju z OOZ Lo-
gatec. Glede na dober odziv, bo tovrstno redno usposabljanje 
na OOZ Logatec v prihodnjih letih postalo tradicionalno.

Tradicionalni smučarski dan
OOZ Logatec že četrto leto zapored pripravlja smučarski 
dan OOZ Logatec. Ta bo v soboto, 7. februarja, tokrat 
na smučišču Turracher Höhe v Avstriji.
Vabila smo vam že poslali, prijave pa tudi že zbrali. Avto-
bus bo odpeljal s parkirišča pred Krpanom ob 6. zjutraj. 
Tudi letos bomo poskrbeli za celodnevno prijetno smuko, 
kosilo in prevoz z udobnim avtobusom.
Smučišče Turracher Höhe: smučarski raj z zanesljivo sne-
žno odejo na smučiščih do višine 2.205 m nudi 38 km 
razgibanih smučarskih prog različne težavnostne stopnje. 
13 vlečnic in žičnic – ena kombinirana žičnica, ki sestoji 
iz šestsedežnice in kabinske žičnice za 8 oseb, tri šestse-
dežnice, sedem vlečnic in ena vrvnica – vlečnica na vrv.
Za morebitna zadnja prosta mesta in vaše »last minute« 
prijave (sicer brez popustov), pokličite sekretarja na  
051 651 538.

Gradbinci na sejmu v Gradcu
OOZ Logatec je za obrtnike in podjetnike organizirala 
strokovni ogled mednarodnega gradbenega sejma Häu-
slbauermesse Graz v Avstriji, Gradec. Na sejem smo z 
avtobusom odšli 15. januarja. OZS pa je za zainteresirane 

Del udeležencev letošnjega usposabljanja voznikov na OOZ Logatec

udeležence pripravila tudi srečanja s potencialnimi po-
slovnimi partnerji iz naših sosednjih držav. 
Häuslbauermesse Graz je priznan regionalni sejem, ki 
vsako leto privabi okoli 450 razstavljavcev iz 10 držav in 
okoli 40.000 obiskovalcev. Sejem je namenjen podjetjem, 
ki delujejo na področju energetsko učinkovitih gradenj, 
solarne tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, pre-
zračevanja, hlajenja, pridobivanja toplote in biomase ter 
upravljanja z odpadnimi vodami.
Sejem smo si ogledali na pobudo predsednika sekcije grad-
bincev na OOZ Logatec Petra Oblaka. Ta je tudi vodil 
ogled. Poleg logaških obrtnikov in podjetnikov so zadnje 
sedeže na avtobusu zapolnili še naši kolegi iz Tolmina, Vrh-
nike in Kopra. Vsi skupaj so ocenili, da je bil ogled dobra 
odločitev, izvedeli so veliko koristnih informacij ter rekli, 
da se bodo v prihodnjih letih na ta sejem še kdaj odpravili.
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Davčni obračun za leto 2014 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna tako 
kot vsako leto tudi letos pripravlja seminar o davčnem 
obračunu za leto 2014.« 
Seminar bo v torek, 17. februarja ob 10.00 v Gostilni 
Hruševje, Hruševje 4. Predaval bo Iztok Mohorič, 
svetovalec na OZS. 
Vsebina: 
- davčni obračun 2014 in novosti (normirci, spremem-

be DDV, obdavčenje osebnih družb); 
- davčni prihodki in posebnosti (izvzemi iz rezervacij,  

dividende, prihodki med povezanimi osebami…);
- odhodki (davčno priznani, privatni, donacije, rekla-

ma, reprezentanca, amortizacija, odpisi…);
- pravilna knjigovodska dokumentacija kot pogoj za 

davčno priznavanje odhodkov;
- olajšave v letu 2014;
- napotki za optimizacijo davčne osnove;
- vprašanja in odgovori.
Seminar je namenjen malim družbam in samostojnim 
podjetnikom. Predstavljena bodo tudi mnenja in stali-
šča FURS ter sodna praksa.
Za člane zbornice s plačano članarino je udeležba 
brezplačna. Člani, ki plačujejo 18 € članarine, lahko 
priglasijo udeležbo ene osebe, oni, ki plačujejo 27 €, pa 
dve. Drugi udeleženci plačajo 60 €. 
Prijave sprejemamo na mail: irena.dolgan@ozs.si ali 
tel. 05/726 17 20.
Če ste ta dan zadržani se lahko seminarja udeležite na:
OOZ Logatec v torek, 24. 2. 2015 ob 10.00, predava-
la bo Božena Macarol (več na str. 5)
OOZ Vrhnika v torek, 3. 3. 2015 ob 16.00, predavala 
bo Božena Macarol (več na str. 8)

Vezana knjiga računov
Vezano knjigo računov bo od torka, 3. februarja 2015 
dalje možno kupiti tudi na OOZ Postojna. Cena bo 
4,00 € z DDV. 

Srečanje s partnerji mozaika 
podjetnih
Srečanje bo v četrtek, 12. februarja ob 12.00 v sejni 
sobi OOZ Logatec. Na srečanju vam bodo nekateri 
partnerji kartice Mozaik podjetnih predstavili ugodno-
sti, ki jih nudijo imetnikom kartice, in vam podrobno 
obrazložili, kako uveljaviti popuste in kakšni so prihran-
ki. Lepo vabljeni!

Priznanje podjetju 
Mizarstvo Šemrl
Radio 94 je lani že enaindvajsetič organiziral akcijo izbora 
osebnosti leta 2014. V zaključku te akcije so na prireditvi, 
ki je bila januarja, podelili tudi priznanje Podjetniški uspeh 
leta 2014. Z veseljem sporočamo, da je na predlog naše 
zbornice to priznanje prijel Franci Šemrl iz Planine. Franci 
Šemrl izhaja iz obrtniške družine s stoletno tradicijo. Dru-
žina Šemrl se z mizarsko dejavnostjo ukvarja namreč že 
od leta 1895, štiri generacije, brez prekinitve. 

Franci Šemrl s priznanjem za podjetniški uspeh leta 2014
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Gospod Franci se je z obrtno dejavnostjo izdelovanja 
stavbnega pohištva pričel ukvarjati leta 1989, ko je od 
očeta prevzel mizarsko delavnico. Delavnico je iz leta v 
leto širil in uvajal nove tehnologije, sledil trendom, iskal 
nove rešitve, kako izdelati kvalitetno leseno okno z dolgo 
življenjsko dobo in minimalnim vzdrževanjem, kar mu je 
tudi uspelo. Izdelujejo več različnih tipov oken, balkonska 
vrata, vhodna vrata, panoramske stene, fiksna in gibljiva 
polkna, rolete in žaluzije. Seveda, če se obrneta na njih, 
vam nudijo poleg izmer, dostave, montaže in izdelave 
stavbnega pohištva po meri tudi svetovanje in ugodna 
posojila. Mizarstvo Šemrl je tudi prejemnik zlatega zna-
ka Slovenske kakovosti in zaposluje 16 delavcev različnih 
profilov. Postali so prepoznaven proizvajalec stavbnega 
pohištva doma in na širšem območju Evrope. Kljub krizi 
se širijo in imajo svoja zastopstva na območju Avstrije in 
Italije. Franci Šemrl je aktiven v krajevni skupnosti Pla-
nina in v organih Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Postojna. V skupščino zbornice je bil izvoljen leta 
1994, naslednje mandatno obdobje pa še v Upravni odbor 
zbornice, kjer je še danes. V mesecu decembru, ko je naša 
zbornica praznovala 35. obletnico delovanja, je prejel jubi-
lejno priznanje za 25 let dela v obrti, Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije pa mu je kot priznanje za dolgoletno 
uspešno delo na področju obrti podelila Srebrni ključ.
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Pripravlja Irena Dolgan
Kredit
Člane zbornice obveščamo, da od 1. 1. 2015 dalje lahko 
člani, ki so že prejeli 20.800,00 € kredita (maksimalna 
višina posameznega kredita) in so ga izplačali, lahko po-
novno zaprosijo za kredit v višini 20.800,00 €. Vloge za 
kredit so na voljo na OOZ Postojna do porabe sredstev.

Vozniki
OOZ Postojna bo tudi letos organizirala redno uspo-
sabljanje voznikov po programu za leto 2015. Pre-
davanje bo predvidoma v mesecu maju. Vabilo na 
usposabljanje bo objavljeno v glasilu Krpanov glas. 

Zimske športne igre
OZS skupaj z OOZ ponovno pripravlja Zimske špor-
tne igre obrtnikov in podjetnikov, ki bodo v soboto, 
28. februarja v Kranjski gori. Kdor se želi tekmovanja 
udeležiti, naj pošlje informativno prijavo na mail: irena.
dolgan@ozs.si ali nas pokliče na tel. 726 17 20, da jih 
naknadno obvestimo o razpisu tekmovanja.

V Januarskem KG je bila objavljena fotografija prejemnikov 
priznanj za obletnice opravljanja obrtne dejavnosti. Ker zaradi 
formata reprodukcija ni bila dovolj dobra, fotografijo objavlja-
mo še enkrat, prejemnikom priznanj in bralcem pa se opravi-
čujemo. Urednik

Obvestilo gostincem  
in drugim interesentom
Zavod za izobraževanje severnoprimorske regije s poto-
valno agencijo Avrigotours d.o.o. iz Nove Gorice orga-
nizira strokovno ekskurzijo v Zagreb na sejem Hotel & 
gastrotech.
Odhod v četrtek, 19. februarja 2015 iz Nove Gorice ob 
6:00 zjutraj, dodatni vstopi ob 6:30 v Ajdovščini, 7:00 v 
Postojni in 7:50 Ljubljani. Pot nas bo vodila na Hrvaško 
proti Zagrebu, ki velja za mesto z bogato srednjeevropsko 
zgodovino in tradicijo. Najprej se bomo ustavili na 7. med-
narodnem sejmu gastronomije, hotelsko-gostinske opreme 
in cateringa HOTEL & GASTROTEH. Začetek leta je čas, 
ko se gostinci in hotelirji intenzivno pripravljajo na novo 
turistično sezono. Sejem je odlična priložnost za izmenjavo 
mnenj, seznanitev z novimi produkti in pristopi. Na sejmu 
so prisotna tako hrvaška, kot tuja podjetja. Razstavni del 
sejma spremljajo strokovni program in razna tekmovanja. 
Po ogledu bo nekaj prostega časa in avtobusni pano-
ramski ogled Zagreba. Zagreb po videzu ne zaostaja za 
evropskimi prestolnicami, kot so npr. Dunaj, Budimpešta 
in Praga. Okrog 17:30 slovo od Zagreba in povratek v 
Slovenijo. Na dolenjskem bomo za doplačilo ob prijavi 
imeli skupno degustacijsko večerjo v znani Ošteriji De-
beluh. Po večerji povratek proti domu, kamor prispemo 
predvidoma do 23:00.
Cena izleta na osebo:
36,00 EUR (ob minimalno 45 potnikih na avtobusu)
43,00 EUR (ob minimalno 30 potnikih) 
Cena vključuje:
-avtobusni prevoz in cestnine,
-vstopnino na sejem,
-avtobusni panoramski ogled Zagreba ter
-vodenje in organizacijo.
Cena ne vključuje storitev, ki zgoraj niso nave-
dene. 
Poleg tega so še doplačila:
- zavarovanje za rizik odpovedi v primeru bole-

zni ali smrti v višini minimalno 6,39 EUR/pri-
javnico.

- dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asisten-
co v tujini.

- doplačilo za (pethodno) degustacijsko večerjo 
42,00 €/osebo (pijača ni vključena) – vse to ob 
prijavi!

Potovalni dokumenti:
Osebna izkaznica ali potni list

Več o gostilni in sejmu HOTEL & GASTROTEH najde-
te nateh povezavah: http://www.siol.net/trendi/kulinarika/
ocenili_smo/2011/08/debeluh_brezice.aspx
http://www.zv.hr/default.aspx?id=368
Splošni pogoji so sestavni del programa in so na vo-
ljo na (http://www.avrigo.si/mma/splosni_pogojiTA2010.
pdf/2010092909001322/) ali v agenciji!
ROK PRIJAVE: 10. 2. 2015 oz. do zased-
be mest na avtobusu. Prijavite se na Zavodu za  
izobraževanje severnoprimorske regije na  
041 641 311 ali info@zavodsp.si. Več o načinu prijave in 
plačila na www.zavodsp.si (Sejmi). Vse dodatne informacije 
na 041/641 311, Tanja Štrancar 
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Športne igre 
Komisija za šport pri OZS je odločila, da skupaj z OOZ 
obnovi nekdaj popularne zimske športne igre. Letos 
bodo v soboto, 28. februarja, v Kranjski gori. 
Ker do zaključka redakcije glasila nismo prejeli uradnega 
razpisa tekmovanja, ne moremo sporočiti, kakšna bo cena 
(tekmovalci, netekmovalci, smučarji, spremljevalci…), ka-
kšne bodo kategorije tekmovalcev (M, Ž, starostne skupi-
ne…) in kakšne bodo panoge tekmovanja (VSL, bord…). 
Vsekakor bo ob primernem številu prijav organiziran pre-
voz na prizorišče, poskrbeli bomo tudi za delno plačilo 
stroškov udeležbe za tekmovalce, ki bodo zastopali barve 
OOZ Vrhnika. 
Prijave sprejemamo po tel. 051 619 215 ali na mail: 
adela.cankar@ozs.si. Pri prijavi je obvezno potrebno 
navesti letnico rojstva, da vas bomo lahko razvrstili v pra-
vo kategorijo tekmovalcev. 

Seja skupščine
V januarju se je na svoji drugi redni seji sestala skupščina 
zbornice. Krajši izobraževalni delavnici o reševanju mo-
rebitnih konfliktov med zaposlenimi in delodajalci, pred-
stavitvi mediacije in ločevanju zasebnega in poslovnega, je 
sledila redna seja. 
Poslanci so izvolili nadomestnega člana skupščine in po-
trdili nadomestnega člana upravnega odbora. Na mesto 
Danijela Kralja, ki mu je zaradi upokojitve prenehal man-
dat poslanca v skupščini, je bil glede na volilni izid lanskih 
volitev potrjen mandat Stanislavu Rodetu. Danijelu Kralju 
je prenehalo tudi članstvo v upravnem odboru. Na njego-
vo mesto je predsednik predlagal Stanislava Čepona, ki 
ga je skupščina soglasno potrdila za novega člana. Nato 
je skupščina sprejela spremembo in dopolnitev statuta, ki 
določa, da se v zbornico lahko včlanijo tudi druge fizične 
in pravne osebe, ki želijo sodelovat i pri uresničevanju ci-
ljev in nalog zbornice. Naslednja točka dnevnega reda je 
bila namenjena delu zbornice in finančnemu planu v letu 
2015. Tako predlog programa del, kot predlog finančnega 
plana sta bila soglasno potrjena. 
Pod točko razno so prisotni ugotavljali, da bi župani vseh 
treh občin morali za obrt in podjetništvo narediti več, da 
bi tudi v Borovnici morali zagotoviti prostor za industrij-
sko cono, ki ga zdaj ni, na Vrhniki pa dokončati še vedno 
neurejene cone in dopustiti možnost za njihovo širitev, 
kjer je to mogoče uskladiti s prostorskimi načrti.

Spomladanska ekskurzija
NIZOZEMSKA – AMSTERDAM, aprila ali maja 
Razpisujemo spomladansko 
ekskurzijo. Tokrat gremo za 
tri dni (možnosti: 17. – 19. 
oz. 18. - 20. april, 8. – 10. oz. 
16. – 18. maj) na Nizozem-
sko v Amsterdam in okolico. 
Ker je destinacija precej od-
daljena, gremo v obe smeri 
z letalom (možen bo odhod 
z letališča Marco Polo – Benetke ali z Brnika, odvisno od 
termina izleta). Do letališča na dan odhoda in z letališča na 
Vrhniko na dan prihoda, bo organiziran avtobusni prevoz. 
Agencija in program še nista dokončno izbrana, zanesljivo 
pa je že: letalski prevoz, avtobusni prevozi do in iz letališča 
ter po Nizozemski, ogledi (mlin na veter, sirarna, coklarna, 
ribiška vasica, brusilnica diamantov, ogled mestnih zname-
nitosti v Amsterdamu, pivovarna Heineken, cvetlična raz-
stava), 2 x nočitev z zajtrkom, 1 x večerja, DDV in vodenje.
Cena bo cca 600 €. Zaradi rezervacije letalskih sedežev 
so prijave možne samo do srede, 4. marca po tel. 051 
619 215 ali e-pošti: adela.cankar@ozs.si. Prijavljeni boste 

Davčni obračun za leto 2014 
V torek, 3. marca ob 16. uri se bo v II. nadstropju 
doma obrtnikov, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika, začel 
seminar o davčnem obračunu za lansko leto. Trajal bo 
tri šolske ure. Predavala bo davčna in podjetniška sve-
tovalka Božena Macarol, ki ima dolgoletne izkušnje 
na področju davčnega in poslovnega svetovanja ter ra-
čunovodstva. Je avtorica mnogih člankov s teh področij 
ter soavtorica dvanajstih priročnikov s področja obdav-
čitve in knjigovodstva zasebnikov, ter področja DDV. 
Vsebina seminarja: 
- davčni obračun 2014 in novosti (normirci, spremem-

be DDV, obdavčenje osebnih družb); 
- davčni prihodki in posebnosti (izvzemi iz rezervacij, 

dividende, prihodki med povezanimi osebami…);
- odhodki (davčno priznani ter privatni odhodki, dona-

cije, reklama, reprezentanca, amortizacija, odpisi…);
- pravilna knjigovodska dokumentacija kot pogoj za 

davčno priznavanje odhodkov;
- olajšave v letu 2014;
- napotki za optimizacijo davčne osnove;
- vprašanja in odgovori.
Seminar je namenjen malim družbam in samostojnim 
podjetnikom. Predstavljena bodo tudi mnenja in stali-
šča FURS ter sodna praksa.
Za člane zbornice s plačano članarino je udeležba 
brezplačna. Člani, ki plačujejo 18 € članarine, lahko 
priglasijo udeležbo ene osebe, oni, ki plačujejo 27 €, pa 
dve. Drugi udeleženci plačajo 40 €. 
Zaradi prostorskih omejitev so obvezne prijave po te-
lefonu 051 619 215 ali po mailu: adela.cankar@ozs.si
Vljudno vabljeni, izvedeli boste veliko.
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Varstvo pri delu 
Ponovno organiziramo usposabljanje in izpit iz var-
stva pri delu in požarnega varstva za člane in zaposlene 
delavce, in sicer za delodajalce in delavce v petek,  
20. februarja, z začetkom ob 7.30
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 uveljavljate povračilo celotnih stro-
škov izobraževanja (za namen VPD in VPP). 

Prva pomoč 
Ker je bilo januarja premalo prijavljenih, smo se z izva-
jalcem izobraževanja dogovorili za nov termin. Tečaj oz. 
usposabljanje in preizkus znanja iz prve pomoči bosta 
potekal dva dni, torek in sredo, 10. in 11. marca od 
16. do 19. ure. 
Cena usposabljanja in tečaja je 87,50 €. Za člane zborni-
ce s plačano članarino, oz. pri vas zaposlene delavce, ki 
jih boste napotili 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 za nude-
nje prve pomoči. Kartico pošljemo po pošti na naslov 
podjetja, ki je osebo poslalo na usposabljanje. 
Prijave po telefonu 01 755 77 40, 051 619 215 ali e-pošti: 
adela.cankar@ozs.si Pokličite.
Tiste, ki ste že bili informativno prijavljeni, štejemo med 
udeležence. Če naj bo drugače, nam sporočite.

Tečaj za viličariste 
Zbiramo informativne prijave!
Na zbornici bomo v marcu izvedli teoretični del tečaja 
za viličariste, praktični del pa po dogovoru: na terenu ali 
pri vas v delavnici. Informativne prijave zbiramo do 
konca februarja oz. do zasedenosti 5 mest v skupini. 
Natančni datum bomo naknadno uskladili s prijavljeni-
mi kandidati. 
Usposabljanje je sestavljeno iz 4 šolskih ur teoretičnega 
dela, ki se izvaja na zbornici in praktičnega dela, ki se 
izvaja pri vas oz. na terenu in traja v poprečju pol ure na 
kandidata, skladno s predznanjem tečajnika. 
Cena izobraževanja: 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

o programu in ceni potovanja obveščeni takoj, ko bodo 
znane vse podrobnosti in izbrana najugodnejša ponudba 
za ekskurzijo. 
Termin izleta bo določen glede na ceno, ki bo verjetno v 
maju nižja, saj bo praznovanje rojstnega dne kraljice že 
mimo, najlepši tulipani pa takrat še ne bodo odcveteli. 

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na podlagi 
izdanega računa? Zakaj bi na zaslužen denar čakali dlje, 
kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi vi mo-
rate plačati prejete račune in jih težko, če vam vaši dolžniki 
ne plačajo vaših. 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za 
vas opravimo administrativni del priprave predloga za e-
-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo 
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek 
do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se, gre za vaš zaslužek. Stroške izvrš-
be in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik 
plačal skupaj z glavnico in obrestmi. 
Zakaj ne bi terjali dolžnikov, saj gre za vaš denar.

Obvestili 
Plačajte članarino za celo leto 2015 v enkratnem znesku 
(najpozneje do 28. 2. 2015) in prihranite za eno mesečno 
članarino. Več preberite na plačilnem nalogu za plačilo čla-
narine za januar 2015.

PISARNA ZAPRTA
Člane obveščamo, da bo pisarna na OOZ Vrhnika, v času 
od 2. 2. 2015 do 13. 2. 2015, ZAPRTA.
Za pridobitev ali spremembo obrtnega dovoljenja, izdajo 
EU potrdil ter ostalih dokumentov v zvezi z obrtnim regi-
strom, se lahko obrnete na Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije, kontaktna oseba ga. Alma Ćeman, tel. 01/58 30 
570, alma.ceman@ozs.si. Za vse zadeve v zvezi s poslov-
nim registrom, se lahko obrnete na vstopne točke sistema 
VEM v Ljubljani, v Logatcu ali Postojni. 
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Potrjevanje vezane knjige  
računov
V skladu z novim 31. a členom Zakona o davčen postop-
ku morajo vsi zavezanci za davek, ki na podlagi davčnih in 
drugih predpisov vodijo poslovne knjige in evidence ter 
izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe 
ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske 
naprave (z revizijsko sledjo o izdanih računih), uporabljati 
račune iz posebne vezane knjige računov (v nadalje-
vanju VKR), ki jo pridobijo v prosti prodaji, pred njeno 
uporabo pa jo potrdi davčni organ.
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potr-
jevanja vezane knjige računov velja obvezno elektronsko 
potrjevanje VKR preko portala eDavki za zavezance, za 
katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napo-
vedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko 
portala eDavki:
- vse pravne osebe
- vsi samostojni podjetniki posamezniki
- fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in so 

dolžne predlagati obračune davkov v elektronski obliki
- fizične osebe, ki so dolžne predlagati obračune davkov 

v elektronski obliki
Ostali zavezanci lahko Vlogo za potrditev VKR odda-
jo tudi osebno na finančnem uradu. 
Vloga: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Medijsko_sre-
disce/2015/Vloga_za_potrditev_vezane_knjige_racunov_oseb-
no_na_financnem_uradu.pdf  
Elektronsko potrjevanje VKR prek portala eDavki je mo-
žno od 26. 1. 2015 z novim obrazcem NF-VKRPotrdilo. 
Za potrjevanje vezane knjige računov zavezanci, ki niso 
zakoniti zastopniki, potrebujejo pooblastilo za obrazec 
NF-VKRPotrdilo (Potrjevanje vezane knjige računov).
Vsebinska pojasnila in pogosta vprašanja so objavljena 
na spletni strani FURS: http://www.fu.gov.si/mediji/medij-
sko_sredisce/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2055&tx_news_
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=
detail&cHash=b67d816680cbc710a6daf0cfe1e8087f

Ureditev statusa v obveznem PIZ
Z 31. decembrom 2014 je stopil v veljavo Zakon o spre-
membah in dopolnitvah zakona o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
med drugim ureja tudi dolžnost ureditve statusa v obve-
znem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani OZS in 
ZPIZ, na kratko pa navajamo dve pomembni izjemi, ki se 
nanašata na ureditev statusa. Svoj status morajo v skladu 
z novelo do 31. januarja 2015 urediti: uživalci pokojnin, ki 
so na dan 31. 12. 2012 opravljali samostojno pridobitno 

ali drugo dovoljeno dejavnost in to dejavnost opravljajo 
še vedno, ob upokojitvi pa niso izpolnjevali pogojev, pod 
katerimi zavarovanje ni obvezno (18. člen ZPIZ-1) in uži-
valci pokojnin, ki so bili na dan 31. 12. 2012 vpisani v Po-
slovni register Slovenije kot lastniki osebnih ali kapitalskih 
družb oziroma zavodov in so bili hkrati tudi direktorji teh 
družb, oba statusa pa imajo še dalje. Izjeme so v tem pri-
meru uživalci pokojnin, ki so pravico do pokojnine uvelja-
vili pred 1. 1. 2000 in pri tem obdržali tako status lastnika 
kot tudi direktorja družbe.
Vsi tisti, ki jih bremeni rok za uskladitev, naj bi do 31. 1. 
2015 dobili individualni dopis ZPIZ za ureditev lastnosti 
zavarovanca. Četudi ga kdo v januarju ni dobil, pa je v dvo-
mih, naj se obrne na krajevno pristojno enoto ZPIZ in to 
pravočasno uredi, torej takoj v prvih dneh februarja 2015.

Brez zahtevkov za izplačilo 
pogrebnine
Z letošnjim letom pogrebnim podjetjem na MDDSZ ni 
treba več pošiljati zahtevkov za izplačilo posebne oblike 
izredne denarne pomoči pogrebnine po 34. b členu Za-
kona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2014.
S 1. 1. 2015 se posebna oblika izredne denarne pomoči - 
pogrebnina izplača enkrat mesečno sistemsko, na podlagi 
knjigovodske listine – izdane odločbe pristojnega centra 
za socialno delo. 

Obrtniki in podjetniki proti 
bencinskemu centu
OZS kot največja reprezentativna zbornica malega go-
spodarstva nasprotuje uvedbi bencinskega centa, ki se v 
zadnjem času omenja kot dodaten vir financiranja cestne 
infrastrukture. Gre za dodatno obremenitev gospodar-
stva, ki se že več let spopada z gospodarsko krizo in je vse 
manj konkurenčno.
Večina obrtnikov in malih podjetnikov pri svojem 
delu vsakodnevno uporabljajo motorna vozila, zato bi 
bila dodatna obremenitev v obliki bencinskega centa 
še en hud udarec zanje. Poleg tega so cene pogonskih 
goriv v večini sosednjih držav nižje, kar tuje gospodarske 
subjekte postavlja v konkurenčnejši položaj.
Da je situacija na področju državne cestne infrastrukture 
slaba, opozarjajo v sekciji za promet pri OZS že vrsto let. 
Vendar pa to nikakor ne sme biti razlog za dodatno obre-
menitev obrtnikov, podjetnikov in zlasti cestnih prevo-
znikov, ki z registracijo vozil, s cestninami in z nakupom 
goriva ogromno prispevajo v državno blagajno.
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Novosti in spremembe  
študentskega dela
Zakonska sprememba na področju študentskega dela (Ur. 
list RS št. 95/2014) s 1. 2. 2015 uveljavlja načelo »vsako 
delo šteje«. S spremembo zakonskih določil se ne spre-
minjajo osnovni mehanizmi študentskega dela; ti ostajajo 
enaki. V prihodnje bo študentsko delo potekalo preko or-
ganizacij oziroma delodajalcev, ki posredujejo začasna in 
občasna dela dijakom in študentom, na podlagi napotnice, 
pretežno v elektronski obliki in brez dodatnih administra-
tivnih bremen.
Dosedanja ureditev začasnega in občasnega dela dijakov 
in študentov namreč določa obremenitev, ki jo sestavljajo 
koncesijska dajatev v višini 23 %, dodatna koncesij-
ska dajatev v višini 2 % in 22-odstotni davek na do-
dano vrednost na koncesijsko in dodatno dajatev. Za 
delo dijaka ali študenta mora delodajalec poravnati pavšal 
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 4,58 
EUR. Ta se plačuje mesečno, medtem ko mora organiza-
cija za posredovanje plačati letni pavšal za zavarovanje za 
primere smrti in invalidnosti v višini 9,63 EUR. Za tovr-
stno obliko dela se po novem določa minimalna urna 
postavka v višini 4,50 EUR bruto (3,80 EUR neto). 
Po novem bo začasno in občasno delo dijakov in štu-
dentov vključeno v pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje (pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje.

Od zneska na napotnici bodo torej dijaki ali študentje 
plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje v višini 15,50 %, delodajalci pa bodo plačali 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje v 
višini 6,36 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklic-
ne bolezni v višini 0,53 %, koncesijsko dajatev v višini 
16 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 %. V 
primerjavi z obstoječo ureditvijo se višina koncesijske 
dajatve zaradi vključitve prispevkov za zdravstveno za-
varovanje sorazmerno znižuje s 23 % najprej na 16 % 
v letu 2015, v letu 2016 pa na 9,59 %. Tudi v prihodnje 
se bodo sredstva iz koncesijske dajatve namenjala za 
štipendije, delovanje Študentske organizacije Slovenije 
in stroške organizacij za posredovanje.

Vračajo se tradicionalne  
zimske športne igre
OZS skupaj z OOZ-ji pripravlja Zimske športne igre obr-
tnikov in podjetnikov. Smučarsko družabni in seveda tudi 
tekmovalni dogodek bo v Kranjski Gori, v soboto, 28. 
februarja 2015. Več podatkov, razpis in roki prijave bodo 
objavljeni na spletni strani OZS in vaših OOZ-jev. Pridru-
žite se nam na snegu!

Vezane knjige računov  
zamenjujejo paragonske bloke
S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o davčnem postopku, so 31. 1. 2015 dosedanje pa-
ragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov.
Vlada RS se je s odločila za postopno uvedbo tako imeno-
vanih davčnih blagajn. Od 31. 1. naprej davčni zavezanci 
evidentirajo gotovinski promet le še s takšnimi elektron-
skimi blagajnami, ki omogočajo brisanje, dodajanje ali po-
pravljanje evidentiranega prometa le na podlagi sledljivosti 
teh sprememb (revizijska sled), vendar te blagajne še niso 
povezane s FURS. Še vedno lahko manjši davčni zavezan-
ci izdajajo ročno izpisane račune, vendar ne več na tako 
imenovanih paragonskih blokih, ampak le na predpisanih 
in prednatisnjenih obrazcih iz vezane knjige računov. Te 
lahko kupite pri najbližji izpostavi FURS, OZS in OOZ 
ali pri strokovnih združenjih ter knjigarnah, s katerimi je 
FURS sklenil pogodbo o prodaji teh obrazcev.
Vezane knjige računov vsebujejo določeno število v knji-
go vezanih računov, ki so predhodno natisnjeni, oštevilče-
ni in evidentirani pri davčnem organu oziroma drugi poo-
blaščeni organizaciji, ki o izdanih vezanih knjigah računov 
vodi evidenco po posameznem prejemniku. Vezane knji-
ge računov je pred začetkom uporabe treba potrditi 
preko sistema eDavki pri Finančni upravi Republike 
Slovenije oziroma osebno na vseh finančnih uradih. 
Z vezanimi knjigami računov je poenotena oblika in vse-
bina ročno izpisanih računov za vse zavezance. Oblika in 
vsebina obrazcev računov v vezani knjigi računov bo na-
tančno določena s podzakonskim aktom, ki ga pripravlja-
jo na Ministrstvu za finance RS.
Sicer pa je vlada decembra sprejela tudi sklep, da bo nad-
gradila sistem tako imenovanih virtualnih davčnih blagajn 
z uvedbo pravih davčnih blagajn. Še ta mesec naj bi se 
seznanila z izhodišči uvedbe davčnih blagajn in na tej pod-
lagi pripravila novelo zakona. Ob upoštevanju ustreznega 
prehodnega obdobja za prilagoditev zavezancev na novo 
ureditev bi bile davčne blagajne obvezne od 1. januar-
ja 2016 naprej.
Ob tem OZS ponovno opozarja, da davčne blagajne ne 
bodo rešile problema sive ekonomije, saj največji problem 
na tem področju predstavljajo šušmarji, ne pa legalni su-
bjekti, ki pošteno plačujejo davke.
Vezano knjigo računov lahko kupite tudi na svojih 
OOZ. Cena za člane OZS je 4,00 evre, za nečlane pa 
5,49 evra. Vezana knjiga računov, ki jo je izdala zbor-
nica, ima obogateno vsebino. Dodali smo uvodna  
pojasnila in navodila z vzorcem izpolnjenega računa. Cena 
bo primerljiva z ostalimi založniki oziroma za naše člane  
(po ceni 4,00 evre) najugodnejša na trgu.
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Dobrodošle spremembe  
pavšalne obdavčitve
Od novega leta so v uporabi spremembe pavšalnega nači-
na obdavčitve, za kar si je OZS prizadevala vrsto let. Od-
slej bodo pavšalisti lahko tisti, ki pod določenimi pogoji 
dosegajo do 100.000 evrov prometa, odstotek priznanih 
odhodkov pa se je s 70 dvignil na 80 odstotkov.
Obe zakonski spremembi se nanašata na tako imenovano 
pavšalno obdavčitev zasebnikov in pravnih oseb, ki jih v 
praksi zato imenujemo tudi »pavšalisti« (odslej tudi mali 
poslovni subjekti). Poleg sedanjega sistema pavšalne ob-
davčitve do 50.000 evrov prometa, se je na podlagi teh za-
konskih sprememb možnost pavšalne obdavčitve pri obeh 
vrstah malih poslovnih subjektov dvignila pod določenimi 
pogoji do 100.000 evrov prometa. Odstotek avtomatično 
(pavšalno) priznanih odhodkov se je pri obeh vrstah po-
slovnih subjektov dvignil s 70 odstotkov na 80 odstotkov. 
Bistvena novost, ki jo prinašajo spremembe in dopolnitve 
obeh davčnih zakonov, je v dvigu prihodkovne meje na 
100.000 evrov, izpolnjeni pa morajo biti določeni dodatni po-
goji. Pogoj za izbiro takšnega načina obdavčitve nad 50.000 
evri letnega prometa je, da sta nosilec zasebne dejavnosti 
ali lastnik družbe v svojih poslovnih subjektih tudi ob-
vezno socialno zavarovana za poln delovni čas, ali pa 
zaposlujeta vsaj eno polno zaposleno osebo (sistem »ali 
- ali«). V obeh primerih se ta pogoj smatra za izpolnjenega, 
če je bila oseba (nosilec dejavnosti, lastnik družbe ali zaposle-
ni) stalno socialno zavarovana vsaj pet mesecev pred izbi-
ro pavšalne obdavčitve. Pri poslovnih subjektih, ki do-
segajo do 50.000 evrov letnega prometa, se pogoji niso 
spremenili, povečal pa se je odstotek normirano priznanih 
odhodkov s sedanjih 70 na 80 odstotkov. 
Temeljni cilj zadnjih zakonskih sprememb je predvsem 
možnost izbire enostavnejšega sistema obdavčitve tudi 
potem, ko podjetniki prerastejo dopolnilno dejavnost, ali 
pa se odločijo za zaposlovanje drugih oseb, zaradi česar 
lahko presežejo sedanjo dohodkovno mejo 50.000 evrov. 
Mali poslovni subjekti imajo v Sloveniji namreč zelo za-
pleten sistem računovodskega poročanja in davčnega ob-
računavanja, ki je v tujini običajen le pri večjih poslovnih 
subjektih. Zato prav ti podjetniki z majhnim obsegom 
poslovanja ali na začetku razvoja dejavnosti, porabijo 
ogromno vitalne energije za vodenje evidenc in admini-
striranje, namesto da bi jo usmerili v razvoj lastnega po-
slovnega sistema, produktov in njihovega trženja. 
Podrobnosti o zapletenosti veljavnih pravnih podlag in 
načina ugotavljanja davčne osnove pri malih podjetnikih 
in ostalih zasebnikih, ki vodijo poslovne knjige po sistemu 
enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, nejasnostih 
pravil glede izvajanja sistema pavšalne obdavčitve, posa-
meznih slabostih sistema in možnih rešitvah v prihodnje 
pa preberite na spletni strani OZS.

Osebno dopolnilno delo,  
vrednotnice in  
napoved dohodnine
Dne 1. januarja 2015 je pričel veljati Pravilnik o oseb-
nem dopolnilnem delu, objavljen v Uradnem listu RS št. 
94/2014.
Kako o ugotavljamo dohodke iz osebnega dopolnilnega 
dela? 
Pravilnik med drugim podrobneje pojasnjuje izvajanje 
osebnega dopolnilnega dela. Posameznik, ki opravlja 
osebno dopolnilno delo, Finančni upravi Republike Slove-
nije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava) po preteku 
polletnega obdobja predloži poročilo o doseženem 
prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela (v 
nadaljnjem besedilu: poročilo) na obrazcu iz priloge 2, ki 
je sestavni del Pravilnika. Posameznik poročilo predloži 
najpozneje do 10. julija v tekočem koledarskem letu 
za prvo polletje tekočega koledarskega leta oziroma do 
10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo 
polletje preteklega koledarskega leta. 
Če posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, pre-
seže omejitev polletnega prihodka, finančna uprava v 
osmih dneh po predložitvi poročila iz katerega izhaja, da 
je bila omejitev polletnega prihodka presežena, o tem ob-
vesti AJPES, ki izda sklep o izbrisu iz seznama;
Če preseže omejitev polletnega prihodka, kar se ugotovi 
v nadzoru, finančna uprava v osmih dneh od pravnomoč-
nosti odločbe, v kateri ugotovi, da je bila presežena ome-
jitev polletnega prihodka, o tem obvesti AJPES, ki izda 
sklep o izbrisu iz seznama;
Če v predpreteklem koledarskem letu ni prejel ali prijavil 
prihodkov, finančna uprava v 30 dneh po začetku novega 
koledarskega leta o tem obvesti AJPES, ki izda sklep o 
izbrisu iz seznama.

Obvezno izstavljanje računov tudi za izvajalce oseb-
nega dopolnilnega dela 
Osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, so dolžne 
pripraviti poročilo za FURS na podlagi izdanih računov za 
vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu ali za vsak 
promet z izdelki ali sadeži in zelišči. Račun se izda najmanj 
v dveh izvodih, od katerih prejme enega oseba, pri kateri 
se delo opravi, oziroma oseba, ki kupi izdelke ali sadeže 
in zelišča. Račun mora vsebovati vse bistvene sestavine. 
Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, je 
dolžan kopije računov hraniti deset let. 

Zahtevek za pridobitev vrednotnice prek spletnega 
portala e-uprava
Vsaka oseba, ki je dolžna pridobiti vrednotnico (zaveza-
nec je kupec – fizična oseba, kadar naroča določene vrste 
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storitev pri drugi fizični osebi ali prodajalec izdelkov s po-
dročja DUO oz. prodajalec sadežev in zelišč). Zavezanci 
za nakup vrednotnic vložijo zahtevek za pridobitev vre-
dnotnice prek spletnega portala e-uprava na obrazcu 
iz priloge 3, ki je sestavni del citiranega Pravilnika. 
Oseba, za katero upravna enota vloži zahtevek za pri-
dobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava, pa 
upravni enoti predloži naslednje podatke:
- osebno ime in naslov ter davčno številko zavezanca, za-

poredno številko posameznika, ki opravlja osebno do-
polnilno delo (iz seznama AJPES),

- podatke o naročenem osebnem dopolnilnem delu (vrsta 
in mesec opravljanja dela). 

FURS bo izdal vrednotnico na podlagi vloženega zah-
tevka ob predložitvi dokazila o plačilu prispevka v 
višini 9 evrov. Če se nalog za plačilo predloži na blagajni 
upravne enote oziroma prispevek plača v gotovini na bla-
gajni upravne enote, se zahtevek za pridobitev vrednotnice 
lahko vloži na upravni enoti najpozneje v sedmih dneh od 
dneva predložitve naloga za plačilo oziroma plačila v gotovi-
ni. FURS bo izdal vrednotnico za tekoči ali prihodnji mesec.

Več na spletni strani OZS.

Kakovostnih kadrov še vedno 
primanjkuje
»Četudi je brezposelnost v Sloveniji visoka, je na trgu tež-
ko dobiti kakovosten kader, ki zna delati«, so bili na ja-
nuarski seji upravnega odbora OZS soglasni obrtniki in 
podjetniki. Prav zato OZS podpira uvedbo vajeniškega 
sistema, vendar pričakuje od države finančno podporo pri 
izobraževanju mladih kadrov in zaščito delodajalcev v pri-
meru nesreče pri delu. 
Člani UO OZS so med drugim ostro nasprotovali ukre-
pu v osnutku socialnega sporazuma za leto 2015-2016, ki 
pravi, da je treba zagotoviti novo odločitev vrstnega reda 
upnikov, pri čemer bo poplačilo terjatev delavcev imelo 
absolutno prednost pred ostalimi terjatvami. »Mali upni-
ki ne smejo biti izvzeti iz poplačila, saj bodo primorani 
zapreti svoja podjetja. To je nedopustno in takšnega soci-
alnega sporazuma ne bomo podpisali,« je poudaril pred-
nik Meh. UO OZS pa je sprejel sklep, da se z navedeno 
dikcijo ne strinja in namesto tega predlaga zagotovitev 
učinkovitejšega vodenja stečajnih postopkov z namenom 
učinkovitejšega poplačila delavcev in navadnih upnikov. 

Predstavnik OZS v Strokovnem 
meroslovnem svetu RS
OZS ima že tretji mandat svojega predstavnika v Strokov-
nem meroslovnem svetu RS. Z Janezom Škrlecom, ki je 
predsednik odbora za znanost in tehnologijo OZS, lahko 
člani stopijo v kontakt, če pri svojem delu naletijo na pro-
blem, povezan z meroslovjem. Strokovni meroslovni svet 
je posvetovalno telo ministru, pristojnemu za meroslovje. 
Deluje na podlagi Zakona o meroslovju.

Za člane ugodni apartmaji  
v Termah Olimia
Kolegi iz OOZ Tržič so nas obvestili, da tudi našim čla-
nom nudijo po ugodni ceni najem apartmajev v idilič-
nem Podčetrtku (Terme Olimia). Štiriposteljni apartma, 
z ločeno kuhinjo in z vso opremo, je sodobno prenovljen 
in se nahaja na odlično lokaciji – v vasi Lipa, neposredno 
zraven termalnega kopališča, ob robu gozda z lastno tera-
so. Cena najema apartmaja za člane je 30 evrov/dan (sicer 
pa je redna cena 69 evrov). Koristite pa lahko tudi doda-
tne ugodnosti 30 % popust za bazene termalija in termalni 
park Aqualuna. Za dodatne informacije pokličite na 04 592 
33 40 ali pišite na e-naslov: ooztrzic@siol.net. Privoščite si 
počitek in sprostitev v neokrnjeni naravi, odlični kulinariki 
ter številnih kulturno-zgodovinskih spomenikih.

Tekstilci: javno naročilo
SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi ponudnike k predlo-
žitvi ponudbe, na osnovi javnega naročila za Oblikovanje 
in izdelavo uniform za osebje SPIRIT Slovenija, na 
EXPO Milano, najkasneje do 9. 2. 2014, do 12.00. Na-
ročilo zajema oblikovanje in izdelavo uniform za osebje 
naročnika na EXPO Milano 2015, skladno z zahtevami 
naročnika. Naročilo zajema oblikovanje dveh ženskih in 
dveh moških uniform ter izdelavo izbrane linije ženskih 
in moških uniform, pri čemer se naročnik zaveže naročiti 
najmanj: 50 ženskih oblek, 150 ženskih majic, 20 ženskih 
jaken, 12 moških hlač, 18 moških srajc in 8 moških jaken. 
Dodatne informacije na spletni strani SPIRIT Slovenija in 
po e-pošti mojca.skalar@spiritslovenia.si.
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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 2013 (385,92 €).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za januar 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 januarju 2015:  
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 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
1.047,57 275,23

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 2014 znaša 789,15 €  
(Ur. list RS, št. 7/2014).
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%. 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, plačate januarja 2015 
prispevke od najmanj 65% povprečne plače iz leta 2013 (najmanjša osnova 
je 65% od 1.523,18 €, kar znaša 990,07 €). 
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 241,08

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 133,17

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 3,96

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 378,21

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike od meseca junija objavljamo samo eno 
tabelo za obračun prispevkov. Za vse zavarovane namreč velja 
individualni obračun (v letu 2014 je osnova dobiček za preteklo leto 
brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj, preračunan na 
mesec, znižan za 30%; v letu 2015 pa znižan za 28%) oz. v januarju 
2015 za PIZ najmanj 54%, za ZZ pa 60% povprečne plače za leto 2013 
(povprečna mesečna plača 2013 je 1.523,18 €). 
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini nove 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 znaša 5.331,13 €) 
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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. 
V kolikor plačate članarino v enem znesku za celo leto (12 x me-
sečni znesek), lahko letno članarino znižate za en mesečni znesek 
in plačate 11 x mesečni znesek), ter prihranite sredstva v višini ene 
članarine.

VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje) 

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi 
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za 
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, 
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 
DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR
**Najnižja možna zavarovalna osnova v januarju 2015 je 54% povprečne plače 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova v januarju 2015 je 3,5x PP iz leta 2013
****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. 2. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

54% PP2013** 3,5 PP***

822,52 5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 127,49 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 72,79 471,81

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 200,28 1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,12 339,06

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 59,95 349,72

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,84 28,25

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,82 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,82 5,33

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,64 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,15 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,49 3,20

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,64 10,66

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 326,47 2.036,49

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR

***Najvišja možna zavarovalna osnova v januarju 2015 je 3,5x PP iz leta 2013

****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. 2. 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 - januar 2015

**Najnižja možna zavarovalna osnova v januarju 2015 je 54% povprečne plače 2013

 ****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% 

PP2013

Prehodni davčni 
podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.523,18 EUR*

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
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internet address   free info phonewww.nlb.si/poslovni-start Kontaktni center: 01 477 20 00

Paket NLB Poslovni Start 
za samo 1 EUR/mesec.
Ob prvih korakih po odprtju svojega d.o.o. ali s.p. potrebujete prave rešitve, da vam olajšajo vstop v podjetniški svet.  
Za vas imamo paket Poslovni Start, ki združuje osnovne bančne storitve za vsakodnevno poslovanje.
Obiščite nas v kateri koli NLB Poslovalnici, spoznajte prednosti paketa in plačujte samo 1 evro na mesec*.
Prave rešitve vas spomladi čakajo tudi v NLB Centru inovativnega podjetništva, s katerim stopamo na novo pot sooblikovanja 
podpornega podjetniškega okolja.

Pospešeno naprej!

*Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), ki na trgu poslujejo manj kot eno leto. Paket je omejen 
na obdobje 18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.
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