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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: Čas davčnih obračunov se je približal 

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.

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

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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Ugodno plačilo članarine
V kolikor boste do 29. 02. 2016 poravnali članarino za leto 2016 (11 me-
sečnih članarin) v enkratnem znesku, vam priznamo popust v višini eno-
mesečne članarine. Pri plačilu uporabite sklic: vaša DŠ-2016.
Tako se izognete mesečnemu plačevanju in provizijam, pa še skrbi se otre-
sete, in možnostim, da kdaj plačilo spregledate in imate zaradi tega zadrege 
pri uveljavljanju pravic, ki vam jih v obrtno-podjetniško-zborničnem zago-
tavlja plačana članarina.

Obrtnik leta in najstarejši obrtnik 2016
OZS je objavila razpisa za podelitev priznanja obrtnik leta 2016 in  
najstarejši obrtnik leta 2016.
Priznanje obrtnik leta je namenjeno članom OZS za izjemne dosežke, pri 
čemer se upoštevajo naslednji kriteriji: poslovna uspešnost, razvoj dejav-
nosti, trajnost dosežkov, poslovna odličnost, uvajanje inovacij in sodobne 
tehnologije, skrb za varstvo okolja, skrb za kadre in njihovo usposabljanje, 
strategija razvoja, prispevek k razvoju okolja, v katerem posluje in aktiv-
nosti v stanovskih vrstah; izpolnjevanje navedenih kriterijev se ugotavlja 
najmanj za zadnje 5-letno obdobje poslovanja.
Priznanje najstarejši/a obrtnik/ca leta je namenjeno članom OZS, pri 
čemer se upoštevajo naslednji kriteriji: najdaljše obdobje opravljanja dejav-
nosti.
Predloge pošljite na svojo zbornico.

Najava razpisov 
Objavljamo seznam najavljenih razpisov v Sloveniji in EU, ki bodo obja-
vljeni v letošnjem letu. 
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predvideva v letu 

2016 objaviti 20 razpisov v skupni vrednosti 150.000.000 EUR. 
• Slovenski podjetniški sklad je za leto 2016 pridobil dodatnih 180.000.000 

EUR garancij. 
• Nepovratna sredstva za raziskave in razvoj v skladu s Strategijo pametne 

specializacije. Prvi razpisi bodo objavljeni predvidoma konec januarja 
2016. 

• EUREKA – sofinanciranje do največ 100.000 EUR mednarodnih razi-
skovalno razvojnih projektov. 

Več o razpisih si lahko preberete na internetni strani OZS.

Točka VEM spet tudi na Vrhniki
Na zbornici so v zaključni fazi pridobivanja statusa točke e-VEM. Po vr-
nitvi sekretarke z dopusta, bo točka VEM ponovno vzpostavljena. Za vas 
bomo opravljali postopke registracije, sprememb, odjav s.p., podjetij…
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Svečnica
Zima doslej ni bila prav radodarna s sne-
gom. Le za vzorec nam ga je navrgla. Ver-
jetno nam ne bo povsem prizanesla. Ne 
nazadnje: sneg potrebujemo vsaj za boga-
tenje vodnih zalog. A, že je tu je že svečni-
ca: če prej od strehe kot od sveče kane…
Zimski čas, s snegom ali brez, je čas, ki ga 
utečeno posvečamo izobraževanju in se-
stavljanju davčnih obračunov. Obojemu 
zbornice namenjajo potrebno pozornost 
in člane vabijo k udeležbi. Stroškovna ra-
cionalizacija zbornicam narekuje tesnejše 
povezovanje in organizacijo izobraževal-
nih dogodkov in delavnic za člane več 
zbornic na le eni od njih. To je v prid šte-
vilčnejši udeležbi na posameznih dogod-
kih. Res, da je težko n.pr. priti z Vrhnike 
v Logatec (najbrž ne le zaradi občutne 
višinske razlike in razdalje) – v obratno 
smer gre lažje – vendar pa so težave bolj 
v glavah kot v kilometrih. A vsako sre-
čanje v drugem kraju je lahko tudi nova 
priložnost, ki se ponudi, če tja gremo, si-
cer ne.
»Delaj, kot da boš večno živel«, pravi 
pregovor, in resnobno nadaljuje: »Živi, 
kot da boš jutri umrl«. Drugi, latinski 
rek, pravi »Karkoli delaš, delaj preudar-
no in misli na konec«. Se tega zavedamo, 
se tega zaveda oblast? Do kod bo še po-
segla, da bi si zagotovila preživetje in ti-
stim, ki jo preživljajo, prepustila skrb, da 
sami poskrbijo zase. Ena zadnjih ukan je 
obljuba spodbujanja zaposlovanja starej-
ših delavcev. Spodbuda da, vendar… Naj 
razume, kdor more. 
Na Kopah naj bi se srečali člani zbornice, 
ki radi tudi smučajo in tekmujejo. Bo od-
ziv dovoljšen? Vrhniški in logaški bodo 
imeli svoj smučarski dan, isti datum, isto 
državo, le prizorišče ne. Pa brez tekme. 
Naj lepo vreme nagradi vse, ki se bodo 
odločili iti v družbo sebi enakih, ki si 
vsak dan režejo kos kruha od hleba, ki 
smo mu včasih rekli malo gospodarstvo. 
Kos, ki je hrana za življenje in katerega 
najboljši del podjetni shranijo in ga ople-
menitijo z vlaganji v napredek in razvoj. 
Veliko naj ga bo, da se bo ob naslednjem 
davčnem obračunu pokazalo, da so rav-
nali preudarno.

Urednik

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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Napovedujemo niz seminarjev in družabnih do-
godkov, ki jih na zbornici organiziramo februarja 
in marca. Predstavljene so osnovne informacije. 
Dodatne informacije pa najdete na spletni strani 
ooz-logatec.si ali pokličite/pišite na 051 651 538, 01 
750 90 80, dejan.sraml@ozs.si. Na vse dogodke je 
obvezna predhodna prijava!

Kostno–mišična obolenja  
in poškodbe pri delu
Povečan inšpekcijski nadzor, 
neizpolnjevanje določil Zakona 
o varnosti in zdravja pri delu s 
strani delodajalcev glede promo-
cije zdravja ter bolniški stalež za-
poslenih je povod za seminar, ki 
ga organiziramo v petek, 12. fe-
bruarja 2016, od 8.00 do 11.30 
na OOZ Logatec. Udeležba je 
brezplačna.
Zakonodaja malim podjetnikom nalaga različne obvezno-
sti: samozaposlenim pisno izjavo, da so seznanjeni s smer-
nicami, majhnim/mikro podjetjem pa pripravo prilagoje-
nega oz. poenostavljenega načrta. Izjava vam bo dostopna 
na dan dogodka na zbornici, predstavljen bo tudi predlog 
izdelave Načrta promocije zdravja na delovnem mestu.
Po podatkih ZPIZ so kostno-mišične bolezni v Sloveniji 
glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, hkrati pa tudi 
najpogostejši vzrok, zaradi katerega delavci odhajajo v bol-
niški stalež. Zato je nujno ukrepanje na mestih, kjer ta obo-
lenja lahko nastanejo ter dejansko prihaja do najpogostejših 
okvar zdravja. Izvedeli boste, kako s pomočjo enostavnih 
ukrepov dolgoročno vplivati na zmanjšanje nastanka de-
lovne invalidnosti ter zmanjšanje bolniškega staleža zaradi 
kostno-mišičnih bolezni. Program seminarja:
• Predstavitev zakonodaje in obveznosti delodajalca za promocijo 

zdravja na delovnem mestu za zaposlene – Boštjan Ulaga, 
Lozej d.o.o., Ajdovščina, Inštitut za varnost

• Mehanizmi nastanka kostno-mišičnih bolezni in njihovo prepre-
čevanje z ergonomskimi ukrepi na delovnem mestu – Lucija  
Jagodic Klipšteter, dr. med., Zdravstveni dom Logatec

• Dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni in ostale kronične ne-
nalezljive bolezni – Blagica Džaić, dr. med., spec. šol. 
med., Zdravstveni dom Logatec

• Gibanje za zdravje – Katarina Turk, dr. med., spec. spl. 
med., Zdravstveni dom Logatec

»Projekt Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu 
v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 
2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«.

Davčni obračun in novosti
Pred izdelavo računovodskega izkaza, davčnega obraču-
na in letnega poročila je treba izvesti notranje kontrole 
knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske 
evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno za-
konodajo ter računovodskimi predpisi. Na seminarju vas 
bomo opozorili, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi 
davčnega obračuna za leto 2015. Seznanili vas bomo z 
osnovnimi davčnimi novostmi, ki od leta 2016 veljajo na 
področju ZGD-1I in SRS 2016. 
Seminar bo v četrtek, 25. 2. 2016, od 10.00 do 13.30 na 
OOZ Logatec. Predavala bo davčna in podjetniška sveto-
valka Božena Macarol. Seminar je namenjen podjetnikom, 
vodjem računovodskih služb in računovodskih servisov, 
knjigovodjem in računovodjem, direktorjem malih podjetij 
in vsem ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.
Kotizacija: (1) člani OOZ Logatec, pri članu zaposleni 
in družinski člani brezplačno (1 mesto), (2) dodatni ude-
leženci članov OOZ Logatec in člani drugih OOZ/OZS 
29,90 evrov, (3) zunanji (nečlani OZS) 69,90 evrov.

Na smučanje!
V soboto, 27. 2. 2016 vabljeni na 5. smučarski dan OOZ 
Logatec, letos na italijanskem smučišču Trbiž (Sv. Višar-
je). Do tam je le 130 km, zato bo pot letos hitreje minila.
Smučišče ima 30 km urejenih prog in se razteza od Trbiža 
do Žabnic ob vznožju Svetih Višarij, od 750 do 1.760 m. 
Edinstvena lega in izredni pogoji za zimske športe, so dali 
temu smučišču možnost, da se razvije v enega izmed naj-
modernejših smučarskih centrov v vzhodnih Alpah. Proge 
so vseh težavnostnih stopenj, od poligona do zahtevnejše 
in prvovrstne 'B' proge s Florianke v dolino. Trbiž je bil 
nekdaj tudi sedež svetovnega pokala v alpskem smučanju.
Kotizacija: člani OOZ Logatec in pri članu zaposle-
ni ter družinski člani 45 evrov (otroci 40 evrov), nečlani 
60 evrov (otroci 55 evrov). Cena vključuje: celodnevno 
smučarsko vozovnico, kosilo (pozno kosilo ob povrat-
ku v Sloveniji), avtobusni prevoz in druge stroške or-
ganizacije.
Rok prijave: 22. februar 2016. Ob prijavi poravnate ko-
tizacijo – izključno na TRR OOZ Logatec.
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Pripravlja Dejan Šraml
Usposobljeni za prvo pomoč
V začetku januarja smo uspešno organizirali tečaj in izpit 
iz prve pomoči v delovnem okolju, s prikazom upora-
be samodejnega zunanjega defibrilatorja. Zakon namreč 
delodajalce zavezuje, da zagotovijo, da je v delovnem 
procesu v sleherni krajevno ločeni enoti in vsaki delovni 
izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za iz-
vajanje prve pomoči na delovnem mestu.
Udeleženci tečaja tako ne bodo zgolj zadostili zakon-
skim pogojem in se izognili morebitni kazni delovnega 
inšpektorja, ampak so usposobljeni, da bodo lahko kjer-
koli reševali življenja. Zaradi velikega zanimanja bomo 
aprila tečaj ponovili.

Zimske športne igre
OZS vabi člane prvo februarsko soboto na Kope, kjer bodo 
letošnje zimske športne igre obrtnikov in podjetnikov – tek-
movanje v alpskem smučanju – veleslalomu ter bogat špor-
tno-družaben spremljevalni program. Tekmovalnega duha 
in zabave na snegu tudi tokrat ne bo manjkalo. 
Logaška zbornica je člane že pred časom obvestila, da vsem 
tekmovalcem, ki bodo zastopali barve območne zbor-
nice, sofinancira 50% kotizacije in organizira prevoz, 
če bo prijavljenih vsaj 8). Vabljeni! Več na spletni strani.

Postopek zaposlitve  
in kadrovsko delo
Kadrovska funkcija je pomembna, in kompleksna, med 
celotnim delovnim ciklom podjetja. Razteza se od iskanja 
kadrov, sklepanja pogodb o zaposlitvi, vodenja evidenc s 
področja socialne varnosti do postopkov ob prenehanju 
delovnega razmerja. Da zagotovimo učinkovito in zako-
nito ravnanje s kadri, je treba dosledno upoštevati zakon-
ske predpise in postopke. Na seminarju bomo pregledali 
delovnopravno zakonodajo ter evidence in postopke, ki 
jih mora poznati in voditi delodajalec (kadrovski delavec). 
Seminar bo v četrtek, 10. 3. 2016, od 8.00 do 11.30 na 
OOZ Logatec. Izvedel ga bo pravnik z dolgoletnimi izku-
šnjami na področju delovnopravnega svetovanja, zaposlo-
vanja tujcev, kolektivnimi pogodbami, Tomaž Bernik iz 
Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije,...
Kotizacija: (1) člani OOZ Logatec brezplačno (1 mesto), 
(2) poslovni subjekti in posamezniki (nečlani) s področja 
gostinstva, turizma ali živilske dejavnosti s sedežem na Lo-
gaškem – tudi 1 brezplačno mesto (financirano iz sredstev 
proračuna Občine Logatec), (3) dodatni udeleženci članov 
OOZ Logatec in člani drugih OOZ/OZS 39,90 evrov; 
(4) drugi (zunanji) udeleženci (nečlani OZS) 69,90 evrov.

Vabilo k sosedom
Vabimo vas, da se udeležite dveh dogodkov na Vrhniki:
• Seminar 5 brezplačnih idej za povečanje prodaje in 

dobička v vaši cvetličarni – seminar bo v četrtek, 
11. 2. 2016, ob 11.00. Več na str. 16.

• Gradnja brez toplotnih mostov in brez plesni, ki 
bo meseca marca. Seminar je namenjen gradbincem.  
Podrobnosti na str. 9.

Ogled smučarskih poletov v Planici
Napovedujemo enodnevni izlet v Planico, kjer si bomo 
v petek, 18. 3. 2016 ogledali finale svetovnega pokala 
v smučarskih skokih. Več informacij sledi – na spletni 
strani in v marčevski številki Krpanovega glasu.

V spomin Janezu Kosu
Sredi januarja nas je zapustil Janez Kos, upokojeni steklar 
in monter iz Logatca. Steklarsko delavnico je imel »Pri 
Klamu«, ob sedanjem rondoju na Tržaški cesti. Bil je deja-
ven član združenja. Pristopil je k delu, kadar je bilo treba. 
Trezno je gledal na položaj obrtništva in tudi s kritično 
besedo nakazoval smer razvoja tega pomembnega dela 
gospodarstva. Takšen bo ostal tudi v našem spominu.

Osnove marketinga  
in oglaševanja
V malem podjetju je pravilno usmerjen marketing 
izjemno pomemben, saj je vsaka njegova aktivnost veli-
kega pomena za delovanje podjetja. Na tokratnem semi-
narju bomo spoznavali osnove marketinga ter prodajo in 
oglaševanje v luči, kako uspešno povezovati proizvajalca 
izdelka oz. storitve s kupcem.
Marketing je veja več različnih skupin in poslovnih stori-
tev. Njegov osnovni namen je dvigniti povpraševanje in, 
posledično, povečati dobiček. Seminar bo v torek, 22. 3. 
2016, ob 15.30 na OOZ Logatec. Vsebine in predavatelji 
z bogatimi izkušnjami iz prakse:
• Kažipot do prodaje – katerih temeljnih stvari ne smemo pozabiti 

definirati, da bomo uspešni pri marketingu in prodaji – mag. 
Robi Rodman, podjetnik, sapia.si,

• Prodajni razgovor – spoznajte orodja, da bo vaš razgovor za-
ključen s prodajo – Andrej Plevnik, u.d.i.s., NLP Master 
Coach, lastnik izobraževalne franšize NEWAYS,

• Oglaševanje – zakaj oglaševati in v katerih medijih – mag. 
Tjaša Rupnik, podjetnica Visior tržno komuniciranje. 

Kotizacija: (1) člani OOZ Logatec brezplačno (1 mesto), 
(2) poslovni subjekti in posamezniki (nečlani) s področja 
gostinstva, turizma ali živilske dejavnosti s sedežem na 
Logaškem – tudi 1 brezplačno mesto (financirano iz sred-
stev proračuna Občine Logatec), (3) dodatni udeleženci 
članov OOZ Logatec in člani drugih OOZ/OZS 29,90 
evrov, (4) zunanji (nečlani OZS) 69,90 evrov.
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Davčni obračun, novosti SRS
V četrtek, 25. februarja 2016 organiziramo seminar 
Davčni obračun 2015 in Spremembe SRS. Seminar bo 
v kongresni dvorani hotela Kras, Tržaška c. 1, Postoj-
na z začetkom ob 10. uri. Seminar bo trajal 4 ure. 
Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj 
enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in 
pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z 
dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske 
in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske 
izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. 
Pred izdelavo je potrebno izvesti notranje kontrole knji-
ženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evi-
dence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zako-
nodajo ter računovodskimi predpisi.
Na seminarju vas bomo seznanili s potrebnim pomenom 
zaključnega obračuna in vas opozorili, na kaj morate biti 
pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2015. Se-
znanili vas bomo z davčnimi novostmi, ki veljajo od leta 
2016 dalje na področju ZGD-1I in SRS 2016. Prav tako 
vam bomo odgovarjali na zastavljena vprašanja in skupaj z 
udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, ki jih ima-
te pri svojem delu, povezanem z izdelavo računovodskih 
izkazov in davčnega obračuna ter vodenja računovodstva.
Seminar je namenjen malim družbam in samostojnim 
podjetnikom. 
Seminar bo vodila dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., 
dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, 
svetovalka s področja financ in računovodstva, strokov-
njakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja pre-
davateljica s področja financ, računovodstva in davkov na 
višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka 
mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja 
najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je ure-
dnica raznih strokovnih publikacij. 
Kotizacija:
• za člane zbornice s plačano članarino znaša 15,00 evrov, 
• za člane drugih OOZ 29,90 evrov,
• za zunanje udeležence znaša 65,00 evrov 
Prijave sprejemamo do 22. 2. 2016 na mail:  
irena.dolgan@ozs.si ali tel. 05/ 726 17 20.

Usposabljanje voznikov za 2016
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna organi-
zira v soboto, 12. marca 2016 ob 8. uri v sejni dvorani 
Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postoj-
na redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in 
blaga v cestnem prometu za leto 2016.
Usposabljanje je namenjeno vsem voznikom, ki imajo v 
vozniškem dovoljenju že vpisano kodo 95 in morajo opra-

viti 7-urno usposabljanje za podaljšanje kode 95. Usposa-
bljanje je namenjeno tako voznikom kategorij D1, D1+E, 
D ali D+E, kot voznikom kategorij C1, C1+E, C ali C+E.
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur

Vsebina usposabljanja: 
I. Transportna sredstva in racionalna vožnja 
• seznanitev z razvojem, vrstami in zgradbo cestnih mo-

tornih vozil 
• vrste gibanj glede na pot, hitrost in pospešek 
• pravilna ocena vzdolžnih in prečnih nagibanj ali premi-

kov vozila 
• seznanitev s pojmi energija, notranja energija, mehan-

sko delo povezava med energijo, časom in močjo
• seznanitev z vrstami in delovanjem pogonskih strojev 
• vrednotenje in razumevanje tehničnih podatkov mo-

torjev in vozil 
• seznanitev z deli in opremo motorjev z notranjim zgo-

revanjem 
• predstavitev osnovnih goriv motorjev z notranjim zgo-

revanjem 
• nove alternativne tehnologije pogona v gospodarskih 

vozilih (hibridi, plin, vodik...) 
• sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov 
• predstaviti mesta izgub energije pri motorjih z notra-

njim zgorevanjem 
• razložiti potrebno moč za premagovanje vseh uporov, 

obremenitve osi in koles v mirovanju ter gibanju, na 
ravnini in strmini

• spoznavanje značilnosti kinematične verige 
• vrste vozil za različne vrste prevozov (vrste prevozov 

blaga, vrste prevozov potnikov in izbira ustreznosti vo-
zila za takšne prevoze)

• predstavitev vpliva pogona in zaviranja na stabilnost 
vozila 

• približati pojme kot so varno vodenje, zaviranje in usta-
vljanje, vzmetenje, prenos moči pri cestnih vozilih

• sile, ki vplivajo na vozilo med vožnjo, uporaba prestav-
nega razmerja menjalnika glede na tovor vozila in la-
stnosti ceste

• upori in njihov vpliv na vožnjo in porabo goriva 
• tehnični pripomočki za podporo ekonomičnega stila 

vožnje in njihova uporaba 
• pomen vzdrževanja vozila za ekonomično vožnjo 
• motivacija voznika za varčno vožnjo 
• predstavitev primerjalnih testov varčne in ne varčne 

vožnje 
• razviti sposobnost optimizacije porabe goriva 
• osnovni elementi varčne vožnje – osnovna pravila za 

ekonomičen slog vožnje 
• vpliv voznika na porabo goriva 
• aktualne spremembe predpisov s področja prevozov
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Usposabljanje  
voznikov na OZS
Nekaterim voznikom koda 95 
preteče 10. 9. 2016. Za podalj-
šanje kode morate opraviti sku-
paj 35 urno usposabljanje, za 
vsako leto 7 ur (od 2012 do 2016). 
Tisti, ki vam manjka katero od usposabljanj po progra-
mu za leto 2012, 2013, 2014 ali 2015, se ga lahko udele-
žite na OZS, Celovška 69,1000 Ljubljana. Usposabljanje 
bo izvedeno ob zadostnem številu prijav. 
Termini rednega usposabljanja voznikov na OZS  
v mesecu februarju:
• Program usposabljanja za leto 2013:  

v nedeljo, 7. 2. 2016, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2012:  

v nedeljo, 14. 2. 2016, od 7.00 do 13.00
• Program usposabljanja za leto 2015:  

v nedeljo, 28. 2. 2016, od 7.00 do 13.00
Termini usposabljanja in prijavnica so objavljeni na in-
ternetni strani OZS: www.ozs.si.
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite na OZS,  
ga. Mojco Poje na tel.: 01 58 30 520.
Prijavnico in pojasnila lahko dobite tudi na naši zbornici.

Napoved: Dan za zdravje
Promocijski dogodek, ki za zbornica organizira skupaj  
z ZZZS, bo v torek, 15. 3. 2016. Več o dogodku zveste 
v naslednji izdaji glasila.

II. Prevoz potnikov – tehnologija prevozov 
• poznavanje osnovnih pojmov pri prevozu potnikov, 
• zakonski in drugi normativi 
• seznanitev z javnim prevozom potnikov in podsistemi 

prevoza, ter potnikom kot subjektom prevoza in prtlja-
go kot predmetom prevoza

• spozna pojem in pomen voznega reda ter uporabo v 
praksi 

• vrste, vloga in obliko avtobusnih postaj, lokacijo posta-
jališč in taksi postajališč 

• tarife v javnem potniškem prometu in uporaba cenika 
v praksi in prodaja vozovnic (enotni tarifni sistem, re-
lacijski tarifni sistem, conski tarifni sistem, kombinirani 
tarifni sistem) 

• sodobni plačilni (ticketing) sistemi v javnem potniškem 
prometu 

• tehnologije za prodajo in validacijo vozovnic 
• standardi dostopnosti do javnega potniškega prometa 
• standardi kakovosti v sistemu javnega potniškega pro-

meta (kakovost vozil, kakovost prevoznih storitev) 
• način vožnje in zagotavljanje varnosti ter udobja potnikov 
• pravice potnikov in prevoz invalidov ter mobilno ovira-

nih oseb 
• pogoji prevoza, dokumentacija v vozilu in način opra-

vljanja prevozov  
Cena usposabljanja: 
- člani OOZ Postojna s poravnano članarino (za eno 

osebo) plačajo kotizacijo v višini 9,00 € (z DDV);
- zaposleni pri članih OOZ Postojna plačajo kotizacijo v 

višini 15,00 € (z DDV);
- vsi ostali udeleženci plačajo 39,00 € (z DDV). 
Prijava na usposabljanje je obvezna in sicer do vključ-
no 7. 3. 2016. Prijavnico dobite na zbornici.

Vabilo na dogodke sosednjih 
OOZ
• Seminar 5 brezplačnih idej za povečanje prodaje 

in dobička v vaši cvetličarni – seminar bo v četrtek, 
11. 2. 2016, ob 11.00 na OOZ Vrhnika. Vabljeni ste 
člani Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS iz vseh 
notranjskih in primorskih OOZ ter Ljubljane Vič. Se-
minar je za člane zbornic brezplačen. Več na str. 16.

• Postopek zaposlitve in kadrovsko delo – seminar bo 
v četrtek, 10. 3. 2016, od 8.00 do 11.30 na OOZ Loga-
tec. Izvedel ga bo pravnik Tomaž Bernik iz Združenja 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, z dolgole-
tnimi izkušnjami na področju delovnopravnega sveto-
vanja, zaposlovanja tujcev, kolektivnimi pogodbami... 
Kotizacija: člani OOZ Postojna plačajo 29,90 evrov 
(10,00 evrov krije zbornica). Več na str. 5.

• Osnove marketinga, prodaje in oglaševanja – semi-
nar bo v torek, 22. 3. 2016, ob 15.30 na OOZ Logatec. 
Vsebine in predavatelji z bogatimi izkušnjami iz prakse:
- Kažipot do prodaje – katerih temeljnih stvari ne 

smemo pozabiti definirati, da bomo uspešni pri mar-
ketingu in prodaji – mag. Robi Rodman, podjetnik, 
sapia.si

- Prodajni razgovor – spoznajte orodja, da bo vaš za-
ključen s prodajo – Andrej Plevnik, u.d.i.s., NLP Ma-
ster Coach, lastnik izobraževalne franšize NEWAYS

- Oglaševanje – zakaj oglaševati in v katerih medijih 
– mag. Tjaša Rupnik, podjetnica Visior tržno komu-
niciranje. 

Kotizacija: člani OOZ Postojna plačajo 19,90 evrov 
(10,00 evrov krije zbornica). Več na str. 5.

• Gradnja brez toplotnih mostov in brez plesni – se-
minar bo v mesecu marcu. Gre za praktično usmerje-
no delavnico, na kateri bo energetski svetovalec, Bojan 
Žnidaršič, predstavil najpogostejše težave, ki jih pov-
zročajo toplotni mostovi in so vidni v obliki plesni. 

 Kotizacija: člani OOZ Postojna plačajo 10,00 evrov. 
Več na str. 9.
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Iz dela organov zbornice
Januarja je zasedala skupščina zbornice. Po izvolitvi de-
lovnih teles in pregledu zapisnika prejšnje seje so poslanci 
razpravljali o predlogih programskih dokumentov za leto 
2016. Sprejet je bil program dela, ki zajema opravljanje 
storitev za člane, svetovanje, zastopanje, izobraževanje, 
informiranje, delo v sekcijah, praznovanje 40-letnice, dru-
ženje, šport in druge dejavnosti. Na zbornici bo znova 
zaživela točka VEM. Predsednik je predlagal, da bi morali 
v letu 2016 več sodelovati z občinami, spodbuditi razvoj 
gospodarstva, pospešiti dokončanje POC Pod Hruševco. 
Sredstva za delo zbornice še vedno v največji meri pred-
stavlja članarina članov, nekaj je prihodkov od najemnine, 
opravljanja storitev, finančnih prihodkov, opravljanja jav-
nih pooblastil. Nekaj sredstev bo tudi iz projekta promo-
cije zdravja na delovnem mestu – iz javnega razpisa. 
Poslanci skupščine so oba programska dokumenta za ne-
moteno delo zbornice sprejeli.

Pred sejo skupščine so se predstavili partnerji kartice Mo-
zaik podjetnih s svojimi produkti za člane zbornice. Ude-
leženci so lahko iz prve roke slišali za ponudbo, ki jo čla-
nom nudijo: Telekom, Erste Card, NLB in Zavarovalnica 
Triglav. Ivan Ukmar, ki je na zbornici zadolžen za promo-
cijo kartice, je predstavil še podjetje Elektro Energija. 
Udeleženci so ugotovili, da so nekateri popusti kar ugodni, 
drugi pa take vrste, da niti ne pridejo v poštev pri njihovem 
poslovanju ali pa so namenjeni novim komitentom ipd. 
Svoje letošnje delo je januarja začel tudi upravni odbor 
zbornice. Na prvi seji so se člani srečali in pogovorili z žu-
panom Občine Borovnica. Govorili so predvsem o možno-
stih razvoja po prodaji oz. nakupu poslovnih površin bivše-
ga LIKA – 15.000 m2. Objekti, ki so na teh površinah, so le 
deloma uporabni, nekateri pa sploh neuporabni. Župan je 
povedal, da bo občina podpirala najprej razvoj deficitarnih 
dejavnosti, ki so pomembne za prebivalstvo, potem pa tudi 

druge. Omejitev zaradi bližine vodnega vira, po zagotovilu 
župana, ni. Cestna infrastruktura, ki bo potrebna na tem 
območju, bo v upravljanju občine. Dela se tudi OPPN za 
daljinsko ogrevanje. Člani UO so županovi predstavitvi z 
zanimanjem prisluhnili in pozdravili možnost sodelovanja 
ter pravočasnega obveščanja in seznanjanja članov z razvoj-
nimi gospodarskimi priložnostmi v Borovnici. 
V nadaljevanju seje sta predsednik in sekretarka poročala 
o decembrskem srečanju vseh predsednikov in sekretarjev 
OOZ in OZS v Laškem. Obravnavana je bila ena vloga za 
oprostitev plačila članarine. Če bo med člani interese, se 
organizira sodelovanje na zimskih športnih igrah na Ko-
pah. V zvezi z javnim razpisom o promociji zdravja na 
delovnem mestu so bili člani UO seznanjeni, da bosta na 
OOZ organizirana dva dogodka. Enega – Dan za zdrav-
je organiziramo kot zbornični sistem in se bo odvijal v 
četrtek, 17. marca na naši in vseh drugih OOZ, drugega 
organiziramo samostojno. Udeleženci bodo delodajalci in 
pri njih zaposleni delavci, ki so po zakonu dolžni skrbeti 
za promocijo zdravja na delovnem mestu. 
Sprejet je bil še sklep, da se dogovorimo za sestanek z 
županom Občine Vrhnika, da mu predstavimo probleme 
naših članov, da opozorimo na POC, ki je še vedno nedo-
končana, da se začne razvoj in napredek tudi v gospodar-
skih dejavnostih, ne samo na družbenih. 

Smučanje – Mokrine, 27. februar 
Člane in vaše družinske člane vabimo na vsakoletni smu-
čarski dan, ki bo v soboto, 27. februarja 2016. Izbrali 
smo že večkrat obiskano smučarsko središče v Avstriji 
– Mokrine (Nassfeld), kjer bo sneg kljub letošnjemu po-
manjkanju, zagotovljen. 
Cena celodnevne smučarske karte za organizirane skupine 
je: odrasli 38 €, seniorji (letnik 1950 in starejši) in mladina 
(1997 – 2000) 31 €, otroci (2001 – 2009) 19 €. Za prehrano 
poskrbi vsak sam (iz nahrbtnika ali v koči na smučišču).
Prijave z vplačili zbiramo na zbornici do srede, 24. febru-
arja oz. do zasedenosti prostih mest na avtobusu. Ne od-
lašajte, pokličite in se prijavite. 755 77 40, 051 619 215, 
adela.cankar@ozs.si
Zbornica članom in družinskim članom plača avto-
busni prevoz, zunanji udeleženci pa za prevoz prispe-
vajo 10 €. Bele strmine vabijo.

Skupne strani
Ne spreglejte zanimivih člankov na skupnih straneh glasi-
la: razpis za obrtnika leta in najstarejšega obrtnika, Moj-
strski izpiti (str. 3), sejem Flora in poroka (10), zaposlo-
vanje starejših delavcev 12), nadzor FURS nad najemnini 
pogodbami (13), Seminar za cvetličarje in vrtnarje (16), 
in še kaj.

Delovno predsedstvo zbornične skupščine: predsedujoči Marko Koprivec 
(na sredini), člana Marko Medič (levo) in Peter Molek (desno).

Foto: A.C.
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposablja-
nje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in 
sicer za delodajalce in delavce v petek, 12. februarja 
2016, 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 zaposle-
ne delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €. 
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad 
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z 
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za 
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.
Usposabljanje in izpit bomo ponovno organizirali v marcu.

Davčni obračun, novosti SRS 
Seminar bo v sredo, 2. marca 2016 z začetkom ob  
16. uri v II. nadstropju Doma obrtnikov, Tržaška cesta 8a, 
1360 Vrhnika. Ker je predvideni davčni svetovalec Iztok 
Mohorič odsoten, bo predavala dr. Lidija Robnik, strokov-
njakinja na področju financ, računovodstva in davkov. 
Vsebina: interni akti in predpisi; vrednotenje premože-
nja; davčno priznani, nepriznani in delno priznani pri-
hodki in odhodki; obračun amortizacije; razmejitev stro-
škov reprezentance, daril, reklame, pogostitve…; davčni 
vidik stroškov dela; olajšave v 2015; spremembe SRS 
2016 in novosti ZGD-1. Predavateljica bo predstavila 
razlike med gospodarsko družbo in samostojnim podje-
tnikom, odgovorila na dilemo biti normirec ali ne, ter v 
razgovoru odgovorila na zastavljena vprašanja.
Seminar je namenjen malim družbam in samostojnim 
podjetnikom, vodjem računovodstev, knjigovodjem in 
vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa. 
Kotizacija za seminar je za člane zbornice s plačano čla-
narino 15 € (članarina 18 €/mesečno ena oseba, članari-
na 27 €/mesečno lahko dve osebi). Zunanji udeleženci 
plačajo 40 €. Kotizacijo poravnate pred udeležbo in sicer 
na TRR: OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhni-
ka, IBAN: SI56 0202 7001 2321 819 (NLB), BIC banke: 
LJBASI2X, Referenca: SI00 davčna številka, Koda na-
mena: GDSV, Namen: Seminar – davčni obračun 2015. 
Prijave so obvezne po telefonu 051 619 215, 755 77 40 
ali na mail: adela.cankar@ozs.si
Gradivo bo v Power Point obliki. Vljudno vabljeni, v šti-
rih urah boste izvedeli veliko.

Seminar za avtoserviserje
Člane sekcije avto-servisnih dejavnosti vabimo na semi-
nar oz. izobraževalni dogodek z naslovom: Splošni 
pogoji poslovanja v avto-servisnih delavnicah in delo  
s strankami.
Vse, kar vas bo o tem zanimalo, vam bo povedal predse-
dnik sekcije Peter Caserman in sicer v torek, 23. februar-
ja 2016 ob 18. uri, v veliki predavalnici Doma obrtni-
kov na Vrhniki. Predvidoma bo izobraževalni del trajal 
dve šolski uri. Prijave na tel.: 755 77 40 ali 051 619 215 oz. 
mail: adela.cankar@ozs.si 
Za člane s plačano članarino je udeležba brezplačna, ker 
jih krije Sekcija avto-servisnih dejavnosti pri OOZ Vrhni-
ka. Po zaključku bo druženje v večnamenskem prostoru.

GRADBINCI – marec 2016
Vabimo vas, da se prijavite na seminar o gradnji brez to-
plotnih mostovih in brez plesni, ki bo meseca marca. Gre 
za praktično usmerjeno delavnico, na kateri bo energetski 
svetovalec, Bojan Žnidaršič, predstavil najpogostejše težave, 
ki jih povzročajo toplotni mostovi in so vidni v obliki plesni. 
Teoretičnemu delu bo sledil praktični del oz. odprta ko-
munikacija vseh udeležencev, kjer boste ob slikovnem in 
video gradivu iskali napake in rešitve realnih primerov iz 
resničnih situacij.
Cena za udeležbo na delavnici za posameznika s plačano 
članarino bo 10 €, razliko do polne cene, ki znaša 20 €, bo 
pokrivala Sekcija gradbincev. Kotizacijo boste nakazali, ko 
boste obveščeni ali bo za delavnico dovolj prijavljenih. 

Napovedujemo za marec
V marcu za člane pripravljamo nadaljnja izobraževanja. 
Danes jih napovedujemo, več pa v marčevski številki KG, 

Promocija zdravja na del. mestu
OOZ Vrhnika sodeluje v projektu obvladovanja kostno- 
-mišičnih obolenj in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih. 
Najavljamo dva brezplačna dogodka za mesec marec.
• V torek, 15. marca – Dan za zdravje zaposlenih.
• Seminar oz. delavnica za delodajalce na temo pre-

prečevanja poškodb pri delu ter zmanjševanja števi-
la kostno-mišičnih obolenj.

Vozniki – »KODA 95« za 2016 
Za prevoznike bomo v soboto, 26. marca 2016 na naši 
zbornici organizirali usposabljanje voznikov za prevoz 
potnikov in blaga v cestnem prometu po predpisanem 
programu za leto 2016, t.i. »koda EU 95«.
Usposabljanje bo v veliki predavalnici Doma obrtnikov, 
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika, če bo 30 prijavljenih kan-
didatov. Začnemo ob 7. uri zjutraj.

Zaprta zbornica
Člane obveščamo, da bo zaradi odsotnosti sekretarke 
zbornica zaprta do 5. februarja. Za informacije in druga 
pojasnila se lahko v tem času obrnete na OOZ Logatec 
(01 750 9080), OOZ Postojna, (05 726 17 20) ali na OZS 
v Ljubljani (01 5830 500).



februar 2016

Krpanov glas Promocije

10

Skupinski nastopi v tujini 
Javna agencija SPIRIT Slovenija je 
na podlagi izraženega interesa slo-
venskih podjetij pripravila seznam 
skupinskih predstavitev slovenske-
ga gospodarstva na 14 mednarodnih 
sejmih v tujini, ki jih bo izvedla v letu 2016.
Na podlagi vabila podjetjem za posredovanje interesa za 
skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 
2016 in izraženega interesa s strani slovenskih podjetij, je 
bil oblikovan seznam skupinskih predstavitev slovenskega 
gospodarstva na 14 mednarodnih sejmih v tujini. Vabila 
za posamezne sejme bodo objavljena na spletnih straneh 
www.izvoznookno.si in www.spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev sloven-
skega gospodarstva krije stroške zakupa neopremljenega 
razstavnega prostora, stroške vpisa v sejemski katalog in 
stroške zakupa tehničnih priključkov za potrebe delovanja 
skupinske stojnice. S tem sodelujočim podjetjem omogo-
ča tudi cenejše oziroma stroškovno ugodnejše predstavi-
tve in sejemske nastope na tujih trgih. SPIRIT Slovenija v 
času priprav na sejem za sodelujoča podjetja med drugim 
izvede številne aktivnosti in jim na ta način olajša pripra-
ve na a sejemsko predstavitev. Podjetja se lahko zato bolj 
osredotočijo na aktivnosti, ki so neposredno povezane z 
njihovimi poslovnimi partnerji in potencialnimi novimi 
obiskovalci. Omenjene aktivnosti so pomembne za vsa 
podjetja, še posebej pa za mala in srednje velika. Seznam 
si lahko ogledate na internetni strani www.ozs.si.
Kontakt za dodatne informacije in prijavo: SPIRIT Slo-
venija, javna agencija, Matjaž Rovan, T: 01 5309 828 in 
01 5309 828, matjaz.rovan@spiritslovenia.si

Vir: SPIRIT Slovenija

Brezplačno na sejmih Flora in 
Poroka 
Na podlagi dobrega odziva na lanskem sejmu, sekcija cve-
tličarjev in vrtnarjev pri OZS vabi člane OZS, da se ude-
ležijo skupne predstavitve na že 21. sejmu Flora 2016. Ne 
prezrite tudi povabila za sodelovanje na razstavi poročnih 
šopkov na sejmu Poroka 2016.
Tokratni, že 21. sejem Flora bo zastavljen podobno kot 
lani – a še bolj sveže.
Celotno dogajanje se bo odvijalo v dvorani L, kjer vam bo 
članom OZS za potrebe razstave (ne pa neposredne pro-
daje) v sejemski dvorani na voljo skupaj 500 m2 razstav-
nega prostora. Pripravljeno bo vse potrebno za skupinsko 
predstavitev domače vrtnarske proizvodnje, parkovnih 

zasaditev, ponudbe cvetja in dodatkov, šopkov, poskrblje-
no bo za tekmovanje mladih cvetličarjev in vrtnarjev in še 
bi lahko naštevali. Koncept celotne letošnje predstavitve 
bo letos potekala na temo POVEJ MI VEČ – POVEJ MI 
S CVETJEM.
Vodstvo sekcije vabi člane, da se udeležijo skupne predsta-
vitve v dvorani L celjskega sejma. Načrt razstavnih prosto-
rov bo dokončno izrisan glade na prispele potrebe in prija-
ve razstavljavcev, ki jih pričakujemo do 31. januarja 2016.
Ne prezrite tudi 6. razstave POROČNIH ŠOPKOV na 
sejmu Poroka 2016 in Povabila cvetličarkam in cvetličar-
jem k sodelovanju.
Pravila, ki jih bo potrebno upoštevati so: Poročni šopek 
mora biti izdelan na “OASIS® Lady poročni držki” ali 
OASIS® osnovi za poročni šopek in mora vzdržati ves čas 
trajanja sejma, to je od petka 11. do nedelje 13. marca 2016.
Avtorji treh najbolje ocenjenih šopkov po izboru strokov-
ne komisije bodo nagrajeni z bogatimi nagradami, ki jih 
prispeva SMITHERS-OASIS ADRIA, d.o.o.
1. mesto – izdelki v protivrednosti 300 €
2. mesto – izdelki v protivrednosti 200 €
3. mesto – izdelki v protivrednosti 100 €.
Informacije: Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS,  
e-pošta: miran.rade@ozs.si ali info@florist.si, Telefon:  
01 5830 523 Miran Rade, fax: 01 505 43 73

Poslovno srečanje - Dunaj
Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z Evrop-
sko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, 
organizira mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki de-
lujejo na področju: Gradbeništva, Gradbenih materia-
lov, Obnovljivih virov energije, Klimatizacije, Inženi-
ringa in načrtovanja
Srečanje bo idealna priložnost za izmenjavo izkušenj na po-
dročju gradnje, razvijanje idej o novih projektih ter navezo-
vanje stikov za izvedbo le teh. Poseben poudarek srečanja 
bo tudi na predstavitvah novosti na področju gradbeništva.
Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 18. aprila 2016, v 
prostorih avstrijske gospodarske zbornice na Dunaju. V 
torek, 19. aprila 2016, pa bodo za udeležence organizira-
ni študijski obiski projektov po različnih dejavnostih.
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko 
spletne povezave https://www.b2match.eu/building2016, 
kjer je tudi več informacij o srečanju in program.
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna. 
Rok za prijavo je 4. april 2016, vendar pozivamo podjetja, 
da svojo prijavo izpolnijo čim prej ter si tako zagotovijo 
možnost sestanka z najbolj zanimivimi podjetji, katerih 
termini za sestanke so hitro zasedeni.

Gregor Primc, Internacionalizacija in projekti
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Obrtna dovoljenja – pozor!
Ponovno vas opozarjamo, da z uveljavitvijo Uredbe o obrtnih 
dejavnostih (Ur. l. RS, št. 63/13, 25. 7. 2013), se obrtno dovo-
ljenje zahteva za naslednje na novo regulirane dejavnosti:
• 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
• 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proi-

zvodnja trajnega peciva in slaščic
• 22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih pla-

ščev in zračnic za vozila, sem spada:
- obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila

• 33.120 Popravila strojev in naprav
- Popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje lesa, 

plastike, kamna ali drugih materialov
- Popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin
- Popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje lesa, 

plastike, kamna in drugih materialov
- Popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev
- Popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene
- Popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav
- Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarje-

nje in pridobivanje nafte in plina
- Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za živilsko 

in tobačno industrijo
- Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za tekstilno 

in usnjarsko industrijo
- Popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter trdo in 

mehko lotanje
• 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah, sem spada 

inštaliranje:
- dvigal, tekočih stopnic ( tudi popravila in vzdrževanje)
- avtomatskih samozapiralnih vrat
- strelovodov
- toplotne in zvočne izolacije

• 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
• 43.990 Druga specializirana gradbena dela

- vrtanje in kopanje jaškov
- postavljanje kovinskih konstrukcij
- postavljanje razstavljanje delovnih odrov in ploščadi

• 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- popravilo vetrobranskih stekel
- popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, 

uravnoteževanje koles
Vsi gospodarski subjekti, ki navedene dejavnosti ŽE 
OPRAVLJATE, pa za njih še nimate obrtnega dovolje-
nja si morate le tega pridobiti. Takšno je tudi skupno sta-
lišče MGRT (Ministrstva za gospodarstvo) in TIRS (tržni 
inšpektorat),sprejeto na podlagi zahtev Obrtnega zakona. 
Ker uredba nima prehodnega obdobja, bo TIRS pri nad-
zoru ukrepal proporcionalno in subjekte najprej opozoril 
in jim določil rok, do katerega morajo pridobiti dovoljenje. 
Vlogo za izdajo obrtnega dovoljenja dobite na zbornici.

Goljufije pri e-Pobotih 
Pojavljajo se goljufiva podjetja, ki vam (podjetnikom in 
podjetjem) ponujajo pomoč pri unovčenju vaših neplačanih 
terjatev, in sicer tako, da prijavite v ePobot pri AJPES-u fik-
tivno obveznost do tega goljufivega podjetja, ki tako pride 
do vašega denarja, vam pa ga kljub obljubi nato ne nakaže. 
Na sceni prevar in goljufij so se v zadnjem času inten-
zivno znova pojavila podjetja, ki naj bi vam (podjetjem 
z odprtimi terjatvami) posredovala pri unovčenju vaših 
(običajno težko izterljivih) terjatev preko ePobota pri AJ-
PESu, ki na ta način pridejo do sprejema nakazil denarja 
(iz vaših terjatev), ki bi vam ga morala zmanjšanega za nji-
hovo provizijo nakazati, a do tega nakazila ne pride. Tako 
ostanete brez vaših terjatev in brez denarja. Pri tem pa ste 
sami zagrešili še prekršek, ko ste v okviru prijave v ePo-
bot prijavili fiktivno obveznost do navedenega goljufivega 
posrednika v ePobotu, kar pa je nezakonito in za to so 
zagrožene globe od 100 do 10.000 EUR.
V zadnjem času smo torej prejeli več opozoril o pojavu 
nezakonitih ponudb podjetij za pomoč pri unovčenju ne-
plačanih terjatev v obliki posredovanja prijavljanja v več-
stranski pobot pri AJPES-u. 

Kakšen je običajen scenarij?
Predstavnik takšnega podjetja – posrednika kontaktira 
podjetje z vprašanjem, ali ima kakšno neizterljivo terja-
tev in v tem primeru ponudi svojo pomoč pri unovčenju 
takšne terjatve preko ePobota pri AJPESu, da bi podjetje 
prišlo do poplačila svoje terjatve. Običajno sledi nagovar-
janje k podpisu pogodbe, s katero bi se z namenom, da bi 
upnik (to je zgoraj navedeno podjetje, ki ima neizterjano 
terjatev) lahko prišel preko ePobota do unovčenja težje 
unovčljive terjatve, dogovorilo za »fiktivne obveznosti« 
upnika do posrednika.
Vse kar mora nato narediti podjetje-upnik je, da kot svojo 
obveznost v ePobot vnese obveznost do posrednika (če-
prav je ta fiktivna obveznost na podlagi vzajemne pogod-
be o sodelovanju), posrednik pa ob tem obljublja, da bo 
sredstva, ki jih bo tako dobil preko upnikovih dolžnikov 
(zmanjšana za manjšo provizijo) nakazal na TRR upnika 
le nekaj dni po končanem pobotu. Obveščeni smo bili o 
več primerih, a do tega nakazila denarja upniku ni prišlo.
Ugotavljamo, da je kar nekaj podjetij, ki se je odločilo za 
takšno« poslovno sodelovanje« z namenom in v dobri 
veri, da pridejo do poplačila svojih terjatev. Vendar kaj so 
pri tem ta podjetja – upniki zagrešili s prijavo fiktivne ob-
veznosti v ePobot, poleg tega, da so ostala brez terjatev in 
denarja? Odgovor: še prekršek z zagroženo globo od 100 
do 10.000 EUR.
V skladu s 33. členom Zakona o preprečevanju zamud 
pri plačilih (ZPreZP-1) namreč v večstranski ePobot pri 
AJPES ni dovoljeno prijavljati obveznosti, ki niso nastale 
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na osnovi dobave blaga ali opravljanja storitev oziroma 
obveznosti, ki sploh niso nastale (t.i. obveznosti, ki ne 
obstajajo). Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih 
(ZPreZP-1) določa:
- ZPreZP-1 se uporablja za pogodbe, ki so sklenjene med 

gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti 
in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago 
ali opraviti storitev, druga stranka pa izpolniti denarno 
obveznost (prvi odstavek 3. člena ZPreZP-1);

- v skladu s 33. členom ZPreZP-1 je v obvezni večstran-
ski pobot prepovedano prijaviti obveznost, ki ne ob-
staja ali je bila že poravnana;

- za pravilnost vnosov v sistem večstranskega pobota ter 
obstoj prijavljenih denarnih obveznosti, odpravo napak 
v vnesenih prijavah in škodo, ki nastane zaradi nepravil-
nosti predloženih podatkov, je odgovoren dolžnik (prvi 
odstavek 22. člena ZPreZP-1).

Z globo od 100 do 10.000 EUR se tako kaznuje gospo-
darski subjekt oziroma javni organ, ki ni Republika Slo-
venija ali samoupravna lokalna skupnost, ki v nasprotju s 
33. členom ZPreZP-1 v sistem obveznega večstranskega 
pobota prijavi obveznost, ki ne obstaja ali je bila že po-
ravnana (tretji odstavek 57. člena ZPreZP-1). Izvajanje 
33. člena ZPreZP-1 nadzirata Finančna uprava Republike 
Slovenije in Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
AJPES naj bi interno že oblikoval t.i. črni seznam podjetij, 
kjer je opazil takšna nezakonita posredovanja pri prijavah 
v ePobot in sprožil ustrezne prijave pristojnim organom. 

Sabina Rupert, strokovna svetovalka OZS

Mrtva črka na papirju
Posredujem pojasnilo ZPIZ-a iz katerega izhaja, da je oblast 
ponovno kršila svojo zavezo, da ne bo dodatno obreme-
njevala gospodarstva. Z interventnim zakonom je sicer 
ponudila možnost delne oprostitve prispevkov deloda-
jalcev za starejše delavce, toda to velja le za novo zapo-
slene, ki so vsaj 6 mesecev kot brezposelni na zavodu, ne pa 
tudi za že zaposlene starejše delavce. S tako rešitvijo kot je 
opredeljena v 3. členu interventnega zakona, se je torej »po-
vozilo« sistemsko rešitev iz 156. člena pokojninskega zakona 
ZPIZ-2, ki bo torej naslednji 2 leti »mrtva črka na papirju«.
Določba 156. člena ZPIZ-2 določa, da so zavezanci za 
plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega od-
stavka 153. člena tega zakona, oproščeni plačila prispev-
kov delodajalcev v višini 30 % za zavarovance iz prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zako-
na, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50% za zava-
rovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 
14. člena tega zakona, ki izpolnjujejo starostni pogoj za 
pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem 
odstavku 29. člena tega zakona.

S 1. 1. 2016 začne veljati Zakon o interventnem ukre-
pu na področju trga dela (Uradni list RS, št. 90/2015, v 
nadaljevanju ZIUPDT), s katerim se zaradi spodbujanja 
zaposlovanja, določa začasna spodbuda za zaposlovanje 
starejših brezposelnih oseb v obdobju od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2017.
S prehodno določbo 3. člena ZIUPDT se začasno pre-
neha uporabljati določba 156. člena ZPIZ-2, ki ureja 
delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje za starejše delavce v ob-
dobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

Dušan Bavec

Prevozniki – cestnine  
na Madžarskem
Obveščamo, da policija na madžarskem opravlja poo-
strene nadzore glede plačila cestnine. Ne vstopajte na 
Madžarsko, v kolikor si predhodno niste pridobili elek-
tronske naprave (HU-GO) ali nimate v naprej kupljene 
relacijske karte. V kolikor ste vstopili na Madžarsko brez 
predhodno urejenega cestninjenja, vas je sistem zaznal kot 
kršitelja (kljub temu, da ste npr. relacijsko karto kupili po 
nekaj kilometrih). V tem primeru bo policija voznika ob 
naslednjem vstopu v državo obravnavala kot kršitelja, zato 
je priporočljivo, da ima voznik v vozilu dokazilo o plačani 
cestnini (za 85 preteklih koledarskih dni).

Vir: OZS, Natalija Repanšek

Olajšava za vzdrževane 
Rok za predložitev vloge 
je 5. 2. 2016.
Zavezanec, ki med letom ni 
uveljavljal olajšave, in tisti, ki 
želi medletno olajšavo spre-
meniti, mora najpozneje do 5. februarja na svoj pristoj-
ni finančni urad vložiti obrazec, ki se imenuje »Vloga za 
uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družin-
ske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.
Obrazec lahko vložite preko portala eDavki, če imate di-
gitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM 
CA, AC NLB) ali na finančni urad, kjer imate prebivališče. 
Seznam uradov s kontaktnimi podatki.
Pri optimiziranju davčne obveznosti z vidika uveljavljanja 
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane si lahko 
pomagate s programom za testni izračun dohodnine, 
ki je objavljen na portalu eDavki. 
Splošne in kratke informacije v zvezi z vzdrževanimi dru-
žinskimi člani so objavljene na strani v posebni brošuri 
Davki na 1,2,3. 
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Evidenca trga nepremičnin
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list 
RS, št. 87/2011) so bili na novo predpisani zavezanci za 
pošiljanje podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih z 
nepremičninami v evidenco trga nepremičnin (v nadalje-
vanju ETN), ki jo od leta 2007 vodi Geodetska uprava RS. 
O tem smo vas in vaše člane že obvestili v letu 2013, ko je 
to poročanje postalo obvezno.
Naj spomnimo, da je v ETN treba poročati o tistih skle-
njenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami za 
katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (za-
vezanci za DDV) in o najemnih poslih s stavbami in 
deli stavb, ne glede na to ali je DDV obračunan ali ne, 
oziroma ali je lastnik nepremičnine pravna ali fizična ose-
ba. Zakonski rok za poročanje je do 15. dne v mesecu, za 
posle sklenjene v preteklem mesecu. Vsa dodatna pojasni-
la v zvezi s poročanjem v ETN so na voljo na spletnem 
naslovu: http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostor-
skih_podatkov/etn/.
Analiza vnosov v ETN kaže, da mnogo najemodajalcev 
oziroma prodajalcev nepremičnin v ETN ne poroča, po-
roča z velikim zamikom, ali pa je poročanje opustilo. Zato 
vas prosimo, da vaše člane opozorite, da bo GURS v letu 
2016 poostril nadzor nad poročanjem in kršitve ustrezno 
sankcioniral. Za opustitev oziroma nepravočasno poroča-
nje zakonodaja* predvideva denarne kazni, ki segajo od 
1.000 do 10.000 EUR za samostojnega podjetnika oziro-
ma pravno osebo in od 300 do 1.500 EUR za odgovorno 
osebo pravne osebe (26. čl. ZMVN).
V primeru morebitnih vprašanj smo vam na voljo na  
e-naslovu umvn.etn@gov.

Vir: GURS

Davčna blagajna 15 % ceneje 
Telekom Slovenije, partner 
Mozaika podjetnih, je pri-
pravil ekskluzivno ponud-
bo za člane Obrtno-pod-
jetniške zbornice Slovenije! 
Predplačniška Mobilna blagajna v enem paketu 
vključuje vse za začetek blagajniškega poslovanja v skladu 
z davčnimi blagajnami: tablico, tiskalnik, mobilno dosto-
pno točko, mobilni internet za 1 leto in licenco za aplika-
cijo mobilne blagajne za 1 leto. V enem paketu tako dobite 
vse za enostavno in hitro izdajanje računov, poslovanje v 
skladu z zakonodajo in prenos podatkov na FURS. Vsi 
podatki o transakcijah pa so varno shranjeni v oblaku Te-
lekoma Slovenije.
Cena predplačniške Mobilne blagajne je 475 evrov (z 
DDV).

Cena s 15 % popusta za imetnike kartice Mozaik podje-
tnih pa le 403,75 evra (z DDV) – prihranek 71,25 evra! 
Ugodnost 15 % popusta velja za imetnike kartice Mozaik 
podjetnih ob nakupu paketa predplačniška Mobilna bla-
gajna v Telekomovih centrih do 30. 4. 2016. Popust ne 
velja za nakup na obroke. 
Ne pozabite: s svojo kartico Mozaik podjetnih imate 20 
% popusta na mesečno naročnino mobilnega paketa Te-
lekoma Slovenije. Ugodnost pridobite tako, da se oglasi-
te v enem izmed Telekomovih centrov ali na elektronski 
naslov ozs@telekom.si pošljete naziv podjetja, davčno 
številko, kontaktno osebo, telefonske številke, na kate-
rih bi želeli koristiti ugodnost, lokacijo podjetja (pošta in 
poštna številka) ter seveda številko svoje kartice Mozaik 
podjetnih. 
Več informacij o predplačniški Mobilni blagajni in osta-
lih ugodnostih za imetnike kartice Mozaik podjetnih na 
www.telekom.si/ozs, ali na poslovni@telekom.si oz. 
na brezplačni številki Telekoma Slovenije 080 70 70.

Udeležite se dogodka
OZS organizira Zimske športne igre obrtnikov in podje-
tnikov, ki bodo v soboto, 6. februarja 2016 na Kopah. 
Če se želite razgibati, sprostiti in preživeti dan v športnem 
vzdušju, se nam pridružite na dogodku. Prijavite se lahko 
v vaši OOZ do vključno 1. februarja 2016. Pogoji sode-
lovanja so objavljeni v pravilniku tekmovanja, ki ga skupaj 
z razpisom najdete na spletni strani OZS. 
Poleg športnih aktivnosti boste deležni obilo zabave in 
presenečenj. 



februar 2016

Krpanov glas Prispevki, dajatve

14

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvez-
no zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškod-
be 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 zaposlujete delavce ali ne 
(podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino pla-
čate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: 
SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke 
zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega po-
slovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
S 1. 1. 2016 velja nova višina prispevkov za ZZ za poškodbe pri delu in 
poklicno bolezen in je vezana na višino povprečne bruto plače v RS 
za oktober predhodnega leta (za oktober 2015 znaša 1.540,58 €). Od 
januarja 2016 do vključno decembra 2016 znaša prispevek za ZZ 0,53 
% od povprečne bruto plače za oktober 2015 oz. 0,53 % od 1.540,58 
€, kar znaša 8,17 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne 
bruto plače za oktober 2014 oz. 6,36 % od 385,15 €, kar znaša 24,50 €. 
Od 1. 4. 2015 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 
32,20 € (Ur. list RS, št. 21/2015). 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za januar 2016:
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  32,20 €

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

 0,53 % od PP oktober 2015 – 1.540,58 € 8,17 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2015 – 385,15 € 24,50 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,67 €

3. položnica: članarina OZS in OOZ 

 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Za uživalce pokojnine, ki ste ohranili status s.p. velja, da prejemate najmanj 
¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa oz. za 
najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimal-
ne osnove za plačilo prispevkov (lestvica za polno zavarovanje – 8 ur, je 
objavljena v nadaljevanju, narediti morate preračun za 2 uri).

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v januarju 2016: 
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur. 

IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2016 – lestvice veljajo od 
1.1.2016 oz. za vsa izplačila v letu 2016 - NOVO. 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2016 so fiksni zneski in se 
med letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je od-
visna 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 2016 - NOVO 
V letu 2016 je sprememba v tretjem davčnem razredu, ki se začne pri 
1.700 € (prej pri 1.580,02 €); opravičilo za spodrsljaj v KG št. 1 !

Nad Do € + % nad €
668,44 16 %

668,44 1.700,00 106,95 + 27 % nad 668,44
1.700,00 5.908,93 385,47 + 41 % nad 1.700,00
5.908,93 2.111,13 + 50 % nad 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2015 znaša 790,73 € 
(Ur. list RS, št. 6/2015) - nova do zaključka redakcije glasila še ni 
bila objavljena. Predvidevamo objavo nove v naslednji številki glasi-
la. Pokličite na svojo zbornico, če potrebujete podatek o višini mini-
malne plače že prej.
Definicija minimalne plače (uporablja se pri obračunih za plačilo dela 
opravljenega od 1.1.2016 dalje): 
Zakon določa, da je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno 
v polnem delovnem času. Iz tega izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi 
elementi plače, ki jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna 
plača delavca za določen mesec in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka 
za delo preko polnega delovnega časa, dodatka za nočno delo, dodatka za 
delo v nedeljo, dodatka za delo na praznik in dela prost dan po zakonu.
Zaposleni, ki za delo v polnem delovnem času v skladu s pogodbo o za-
poslitvi oziroma zakonom prejema minimalno plačo, mora v primeru, da 
opravlja delo preko polnega delovnega časa, poleg minimalne plače prejeti 
še plačilo in dodatek za delo preko polnega delovnega časa. 
V minimalno plačo se ne vštevajo prejemki, ki imajo naravo povračil 
stroškov v zvezi z delom, kot so npr. dnevnice, terenski dodatki, povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za prehrano med 
delom. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva regres za letni dopust.
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obra-
čunati od zneska, ki v letu 2016 ne more biti manjši od 52% zadnje 
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2016 do 29.2.2016 se upo-
rablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52% znaša 800,93 €), 
za izplačila po 1.3.2016 se bo uporabljala povprečna plača za leto 2015 
(še ni podatka). 
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 = zgornji zne-
sek 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 2016: najmanj v višini minimalne plače 
povečane za 1%. Izplačan mora biti do 1. julija tekočega koledar-
skega leta oz. v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra, v 
primeru nelikvidnosti delodajalca. 
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
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* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane 
povprečne letne plače; 

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki 
znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15. 2. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elektronskega poslo-
vanja FURS eDavki.

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar 
2016 prispevke od najmanj 70% povprečne plače 2014 (1.540,25 €; 70% je 
1.078,18 €), za obračun prispevkov od februarja 2016 dalje pa uporabljate 
najmanj 70% povprečne plače za leto 2015 (še ni podatka).
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 262,54

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 145,02

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 4,31

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 411,87

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu 
2016 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispevkov ter 
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 28%). 
Za obračun prispevkov za januar 2016 je minimalna osnova 56% povprečne 
plače iz leta 2014 (1.540,25 €; 56% je 862,54 €) za obračun prispevkov za ZZ 
pa 60% povprečne plače iz leta 2014 (1.540,25 €; 60% je 924,15 €). 
Od februarja 2016 dalje je minimalna osnova 56% povprečne plače iz leta 
2015 (podatek še ni znan), za obračun prispevkov za ZZ pa 60% povprečne 
plače za leto 2015 (podatek še ni znan). 
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini vaše zavarovalne 
osnove po oddaji davčnega obračuna za leto 2015 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 zad-
njih znanih podatkih 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 

DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah 
svetuje, da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic 
zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:

19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine

19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo

19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.

Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.

Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino 
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 
210. Plačilni nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik 
po pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek 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.
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56 % PP** 3,5 PP***

862,54 5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 133,69 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 76,33 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 210,02 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% 0,86 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,86 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,72 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,21 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,52 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,73 10,78

Skupaj drugi prisp. 3,45 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ 337,77 2.059,31

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače;  

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15. 2. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JANUAR 2016

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.540,25 EUR*
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Pred januarsko sejo skupščine OOZ Vrhnika so partnerji kartice Mo-
zaik podjetnih navzočim predstavili produkte svojih firm, namenjene 
članom zbornice. Zbrani so se lahko neposredno seznanili s ponudbo in 
možnostmi, ki jih članom nudijo podjetja Telekom, Erste Card, NLB in 
Zavarovalnica Triglav. Ivan Ukmar, ki je na OZS zadolžen za promocijo 
kartice, pa je predstavil še ponudbo podjetja Elektro Energija. 

Foto: A. C.

Predstavitev partnerjev kartice 
Mozaik podjetnih

Seminar za cvetličarje  
in vrtnarje 
Člane Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS iz vseh no-
tranjskih in primorskih OOZ ter Ljubljana Vič, vabimo na 
zanimiv seminar: 5 brezplačnih idej za povečanje pro-
daje in dobička v vaši cvetličarni. Cvetličarstvo je v krizi, 
ne da se nič zaslužiti, cvetličarne se zapirajo…Vam to zve-
ni znano? Pridite na seminar in izvedeli boste, kako lahko 
na enostaven način negativen trend obrnete v svojo korist. 
Poleg idej za marketing, boste dobili tudi informacije, kako 
pravilno negovati rezano cvetje v cvetličarni. Člani boste 
na samem dogodku izvedeli še kaj o dodatnih ugodnostih.
Seminar bo v četrtek, 11. februarja, z začetkom ob 11. 
uri, v veliki sejni dvorani OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 
8a, 1360 Vrhnika. Seminar je za člane zbornic brezplačen, 
za zunanje udeležence je cena 189,00 €. Zunanjim ude-
ležencem bomo poslali račun. Zaradi omejenega števila 
mest, so prijave na dogodek obvezne na mail: adela.can-
kar@ozs.si ali sekterarju sekcije pri OZS na mail: miran.
rade@ozs.si VLJUDNO VABLJENI
Samo v vednost: sočasno kot seminar, bo v prostorih 
OOZ Vrhnika potekal tudi sestanek Upravnega odbora 
Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS.

Celosten pristop k zdravju – v Logatcu!
 

Bioresonančne terapije so zelo uspešne pri: alergijah,  
težavah s kožo, s prebavili, z dihali, virusnih in bakterijskih 

okužbah, težavah s sklepi, in bolečinah v hrbtenici,  
težavah s sečili, oslabljenem imunskem sistemu,  
hormonskih neravnovesjih, kronični utrujenosti, 

glavobolih in migrenah ter pri okrevanju  
po poškodbah in operacijah.

Svetujemo o najbolj ustrezni prehrani  
za vas in vaše zdravje ter o za vaše telo 

najbolj primernem gibanju. 

Članom OOZ Logatec, Postojna in Vrhnika 
ter ožjim družinskim članom ob odprtju 
v Domu zdravja nudimo 30% popust! 

Ugodnost lahko izkoristite  
v februarju in marcu 2016. 

Logatec, Tržaška 11
 040 525 662   |   dom.zdravja@gmail.com


