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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
Direktor: mag. 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: Jesen se začenja z mednarodnim obrtnim sejmom in 

njegovimi promocijsko svetovalnimi dogodki
 Foto: s spleta

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 direktor mag. 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



september 2016

Krpanov glas Aktualno

3 

Jesen ponuja
Poletje jemlje slovo. Statistično bo le-
tošnji julij zapisan med najbolj vroče 
mesece, odkar meteorologi spremljajo 
gibanje temperature na našem planetu. 
Pa, razen izrazito vročega desetdnevja ni 
bilo čutiti tolikšne toplotne obremenitve 
kot lani. 
Jesen se začenja z največjim sejemskim 
dogodkom pri nas, mednarodnim sej-
mom obrti in podjetništva. Tudi letos se 
bo v Celje zgrnilo veliko razstavljalcev 
in obiskovalcev. Zbornica je pripravila 
obilje obsejemskih dogodkov, ki naj bi 
zainteresirane obiskovalce in člane zbor-
nice seznanili z mnogočim. Kaže se jih 
udeležiti, saj so raznorodni, in zagotovo 
so med njimi taki, ki bi nam pomagali 
razumeti, dojeti, osvetliti naše stanje, ga 
razumeti in nam tudi pokazati pot na-
prej. Zato se moramo potruditi in jih de-
javno spremljati. Res, da vselej tehtamo: 
naj grem ali naj ta čas raje doma delam. 
Če ne greš, ne izveš. Ni pa nujno, da iz-
veš to, kar najbolj potrebuješ. Običajno 
izveš nekaj drugega, kar pa ti pride prav 
na drugačen način. 
Na Logaškem poteka anketa o gospo-
darskem razvoju. Zaobjema vizijo in 
pričakovanja, potrebe in smernice za 
spodbuden razvoj gospodarstva. Podje-
tniki občutijo težave in vidijo poti, kako 
jih olajšati, če ne odpraviti. Na tistih, 
ki imajo moč družbenega odločanja pa 
je, da jih upoštevajo ali znajo utreti pot 
spremembam, ki jih gospodarstveniki 
pričakujejo. Ne zato, da bi jim več ostalo, 
pač pa zato, da bi se lažje razvijali in za-
nesljiveje poslovali. Logatčani, izpolnite 
jo. Tudi za vas gre.
Na Postojnskem in Vrhniškem skuša-
jo bremena malce omiliti z ugodnejšim 
kreditiranjem. Vrhniška zbornica pa se 
tudi bliža slovesnemu dogodku, s kate-
rim bo obeležila štiridesetletnico svoje-
ga delovanja. Vse tri zbornice poskušajo 
marsikaj, da bi svojim članom ponudile 
kar največ, kar jim za plačano članarino 
lahko. A tudi tod velja, kar velja za do-
godke ob sejmu: premakniti se moramo 
in poseči po tem, kar nam je ponujeno.

Urednik

Spremembe na področju trošarin
S 1. 8. 2016 v veljavo stopa nov Zakon o trošarinah, ki prinaša pomemb-
ne posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju 
trošarin. Zakon odpravlja administrativne ovire tam, kjer so tveganja za 
nedovoljena ravnanja nizka ter uvaja nove postopke, kjer so tveganja za 
nedovoljena ravnanja visoka. Prinaša poenostavitve za davčne zavezance 
in prijaznejšo ureditev za male proizvajalce alkohola. Več na spletni strani 
Ministrstva za finance. 

Podaljšanje roka - SPIRIT
Zaradi pobud podjetij za podaljšanje roka za posredovanje interesa za sku-
pinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 na SPIRIT Slo-
venija, javni agenciji podaljšujemo rok za posredovanje predlogov podjetij 
do petka, 9. septembra 2016.
Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve 
na mednarodnih sejmih zelo pomembne. Glede na velik interes in zadovolj-
stvo podjetij v letošnjem in preteklih letih bo SPIRIT Slovenija, javna agen-
cija tudi v naslednjih letih nadaljevala z izvajanjem skupinskih predstavitev 
slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.

Do 8. 8. 2016 vrniti posojila, če …!
8. avgusta lani je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD- 1I), ki v 495. členu določa, da se v premoženje družbe z omejeno 
odgovornostjo, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega 
kapitala (7.500 EUR), ne štejejo več posojila družbe:
- družbeniku,
- poslovodji ali
- njegovemu družinskemu članu ali
- pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski 

član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih pravic.
Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen in je opre-
deljen kot prekršek z zagroženimi visokimi globami. 
Navedeno pomeni, da mora vsaka d.o.o. v svoji aktivi zagotoviti najmanj 
7.500 EUR sredstev - premoženja, pri čemer se v ta znesek ne morejo šteti 
posojila dana zgoraj navedenim povezanim osebam, kot je to do lani bilo 
mogoče.
Družbe morajo svoje dejansko stanje aktive uskladiti z zgornjo zahtevo no-
vele ZGD-1l najkasneje do 8. 8. 2016. To pomeni tudi vračanje posojil 
navedenih oseb, če aktiva d.o.o. ne dosega 7.500 EUR (v ta znesek pa se 
navedena posojila ne vštevajo). 
Gre za zakonsko zahtevo glede ohranitve najnižjega osnovnega kapitala v 
d.o.o., katere namen je bil med drugim poseči tudi v prakso dvigovanja naj-
nižjega dovoljenega osnovnega kapitala s transakcijskih računov novousta-
novljenih družb z namenom ustanavljanja novih družb in njihovo prodajo 
fizičnim in pravnim osebam za nekaj sto EUR.
Zlasti pa je namen, da je v družbi vedno, vsaj za znesek minimalnega kapitala 
premoženja (aktive), namenjenega poslovanju družbe in tudi zaščiti upnikov. 

Vir: OZS
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Izpolnite anketo  
o logaškem gospodarstvu
Gospodarski strateški svet Občine Logatec, vanj je aktiv-
no vpeta OOZ Logatec, želi slišati vaše mnenje glede 
posameznih ukrepov za razvoj gospodarstva v kraju, 
in sicer tam, kjer lahko posredno oziroma neposredno 
pripomoremo k vzpostavitvi prijaznejšega gospodarskega 
okolja. Zato vas prosimo, da izpolnite priloženo anketo, s 
čimer boste aktivno sodelovali pri oblikovanju strategije 
razvoja gospodarstva na Logaškem. Anketo lahko posre-
dujete vsem, za katere menite, da bi jo izpolnili. Izpolnjeno 
anketo pošljite po pošti na: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 
1370 Logatec ali jo oddajte na recepciji Upravnega centra 
ali pošljite sken na obcina.logatec@logatec.si. 
Anketa je bila objavljena julijskih Logaških novicah (stran 
33 in 34), v e-obliki pa je dostopna na ooz-logatec.si.

Izkoristite svetovalno  
priložnost 
Na pobudo Gospodarskega strateškega sveta Občine Lo-
gatec pripravljamo brezplačna individualna svetovanja 
o pridobivanju nepovratnih in povratnih finančnih 
sredstev iz aktualnih domačih in EU razpisov. 
Dogodek organizirata OOZ Logatec in Občina Logatec. 
Najprej bo kratek uvodni del, kjer bodo predstavljene 
osnovne informacije, nato pa bo čas za individualna sve-
tovanja (do 30 minut na podjetje/podjetnika). Na do-
godek lahko pridete že s predlogom razpisa, na katerega 
nameravate kandidirati. Brezplačno svetovanje je name-
njeno podjetnikom oziroma podjetjem iz logaške občine.
Svetovanje bo izvedlo podjetje TIKO PRO d.o.o., ki je 
uveljavljeno, uspešno svetovalno podjetje, ki pomaga raz-
ličnim podjetjem in organizacijam, tudi iz Logatca, pri 
pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev iz EU 
skladov. V zadnjih petih leti so uspešno prijavili več kot 
170 projektov. Za svoje stranke so pridobili skoraj 30 mi-
lijonov evrov nepovratnih sredstev iz slovenskih skladov 
ter skladov EU. Odlikuje jih 87 % uspešnost na slovenskih 
razpisih ter 40 % uspešnost na EU razpisih. 
Seminar z individualnim svetovanjem bo v torek,  
13. 9. 2016, ob 17.00 na OOZ Logatec (predavalnica 
v pritličju). Obvezne so predhodne prijave na  
info@ooz-logatec.si ali 051 651 538.

Davčno nevtralni  
prenos dejavnosti
OOZ Logatec oktobra pripravlja koristen seminar za dru-
žinska podjetja, na katerem boste spoznali posebnosti in 

postopke pri prenosu družinskega podjetja na naslednike. 
Pozornost bomo namenili sociološkem in davčno-prav-
nemu vidiku.
Seminar z naslovom Prenos družinskega podjetja 
na naslednike – davčno nevtralni prenos bo v torek,  
11. oktobra 2016, ob 17.00 na OOZ Logatec (predavalnica 
v pritličju). Iz vsebine: sociološki vidik – na kaj morajo biti 
podjetniki pozorni, davčni in pravni vidik prenosa, prenos 
nepremičnin, ter vprašanja udeležencev. Vsebina strokov-
nega seminarja je podrobneje objavljena na ooz-logatec.si.
Seminar bo vodil Uroš Kavs, specialist na področju pre-
nosa dejavnosti, ki je pomagal že številnim družinskim 
podjetjem, tudi logaškim, da so svoje odnose uredili dol-
goročno, kar je vnaprejšnji pogoj za uspešno poslovanje 
naslednje generacije.
Kotizacija: člani OZS brezplačno, zunanji (nečlani 
OZS) pa 79,90 €. Obvezne so vnaprejšnje prijave na  
01 750 90 80, 051 651 538, info@ooz-logatec.si. Števi-
lo mest je omejeno (do zapolnitve mest)!, zato pohitite s 
prijavo. 

Iz zbornice prijetno diši
V prostorih zbor-
nice prvič tudi pro-
izvodnja! Poleti se 
nam je pridružila 
nova najemnica, 
samostojna pod-
jetnica, in tudi 
naša članica – Sla-
ščičarstvo Željka 
Bohar s.p., ki je 
v prostorih zbor-
nice, na Tržaški c. 
11, odprla slašči-
čarsko delavnico. 
Delavnica je v 
kletnih prostorih 
zbornice, v kuhi-
nji, ki so jo obr-
tniki, člani zbor-
nice, pred leti sodobno prenovili in opremili ter se je zdaj 
po naključju izkazala kot nalašč primerna za tovrstno de-
javnost – izdelavo tort in slaščic po naročilu.
Pod imenom Torterija – kreativne slaščice, ponuja torte, slad-
ke cateringe in degustacije, sveže slaščice, tiramisu, bakla-
ve in druge deserte. Pripravlja tudi izdelke, primerne za 
tiste z alergijo na mleko ali jajca. Njene izdelke lahko po-
skusite v lokalu Grajski park v Gornjem Logatcu, vsako 
prvo soboto v mescu na Lokalni tržnici Logatec, lahko jih 
naročite in pridete iskat v slaščičarsko delavnico na OOZ 
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Bi se pustili zapeljati?
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Pripravlja Dejan Šraml

Brezplačne vstopnice za MOS
Približuje se 49. mednarodni sejem obrti in podjetno-
sti, ki bo od 13. do 18. 9. 2016 v Celju. Predstavilo se 
bo več kot 1.500 razstavljavcev iz 33 držav. Bogate 
razstavne vsebine bo zaokrožal strokovni spremljajoči 
program, ki prinaša številne nove poslovne priložnosti. 
Več o sejmu preberite na skupnih straneh.
Za člane OOZ Logatec smo tudi letos prejeli 50 brez-
plačnih vstopnic za ogled sejma, veljavnih za ogled 
v torek, 13. 9. 2016. Vstopnice vas čakajo na OOZ 
Logatec, pokličite in pridite ponje, lahko pa vam jih po-
šljemo tudi po pošti.

Varstvo pri delu  
in požarna varnost
Redno usposabljanje in izpit iz varnosti in zdravja pri 
delu ter požarne varnosti bo v četrtek, 8. septembra 
2016, ob 15.00 v prostorih OOZ Logatec. Prijavite se 
na zbornici.

Koda ' EU 95' za 2017
Prevoznike obveščamo, da bomo delno redno uspo-
sabljanje voznikov za prevoz potnikov in/ali blaga v 
cestnem prometu po predpisanem programu za leto 
2017, t.i. »koda EU 95«, potekalo na OOZ Logatec v 
soboto, 17. decembra 2016, s pričetkom ob 7. uri 
zjutraj. Rezervirajte si termin.

Logatec ali pa jim sledite na družbenih omrežjih Insta-
gram in Facebook, kjer redno objavljajo na katerih sejmih, 
posebnih dogodkih in tržnicah sodelujejo. Slaščičarstvo 
stopa v korak z najnovejšimi trendi v prehrani. Da bodo 
vikendi popolni, si lahko pri njej vsak petek zagotovite 
pladenj s koščki različnih tort. Sladke dobrote so na voljo 
po vnaprejšnjem naročilu na 041 527 980.
Torto izpod rok slaščičarke Željke Bohar ste lahko posku-
sili tudi na 40-letnici OOZ Logatec.

V slovo in spomin Rajku Žaklju
V 70. letu starosti nas je po hudi bolezni sredi junija za-
pustil dolgoletni član Rajko Žakelj st., upokojeni avto-
prevoznik in gradbinec s Kalc pri Logatcu. Bil je človek 
neizmernega posluha za pomoč ljudem. Večletni aktiven 
funkcionar zbornice. V času Obrtnega združenja član izvr-
šnega odbora ter vodja športnih in rekreacijskih dejavno-
sti logaških obrtnikov. Rajko Žakelj je bil človek vedrega 
duha in prijazne besede. Takšen bo ostal tudi v našem traj-
nem spominu.

Ob Donavi do Kladova
Sekcija elektro dejavnosti in energetikov OOZ Logatec 
se je, pod vodstvom Silvestra Pivka junija z avtobusom 
odpravila na pot med najlepšimi srbskimi znamenitostmi 
– Ob Donavi do Kladova. Ekskurziji se je pridružil tudi 
logaški župan Berto Menard.
Osrednji cilj strokovne ekskurzije v Srbijo je bila vožnja 
z ladjico po reki Donavi za ogled jezu Hidroelektrarne 
Djerdap, ki je bila ob otvoritvi leta 1972 največja hidro-

Zanimive ekskurzije so se poleg članov OOZ udeležili tudi gozdarji iz sosednje občine.  foto: Silvester Pivk

elektrarna na svetu. Udeleženci so izkoristili priložnost 
tudi za ogled številnih drugih znamenitosti pokrajine ob 
Donavi.
Člani zbornice so bili navdušeni in že predlagali destinaci-
je za naslednje ekskurzije. Fotografije si lahko ogledate na 
spletni strani ooz-logatec.si.



september 20166

Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Nov razpis kratkoročne kredite 
z ugodno obrestno mero
OOZ Postojna in Banka Koper d.d., PE Postojna razpi-
sujeta nenamenski kratkoročni kredit za člane Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Postojna. 
Razpoložljiva sredstva znašajo 200.000 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Postojna z najmanj enoletnim članstvom, 
namenjena pa so za:
- financiranje tekočega poslovanja,
- nabavo osnovnih sredstev,
- refinanciranje posojil.
Krediti se bodo odobravali pod naslednjimi pogoji:
Posojilo se obrestuje po 1,50 % letni obrestni meri (skupna 
obrestna mera znaša 3,50 % letno, OOZ Postojna subven-
cionira 2,00 %), odplačuje se 12 mesecev, višina posame-
znega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet, kreditne 
sposobnosti oziroma ne sme presegati 20.800 EUR.
Zavarovanje: vse oblike, ki za banko predstavljajo zado-
stno jamstvo za vračilo kredita (pri zavarovalnici, s poro-
štvom, zastavo- hipoteko, drugo).
Priloge k vlogi:
- izjava o članstvu v OOZ Postojna za čas odplačevanja 

posojila,
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo po-

slovno leto, medletni podatki,
- potrdilo o plačanih davkih. 
Obdelava zahtevka in vodenje kredita znaša 70 EUR, ki 
se plača ob odobritvi kredita.
Vloge za kredit so na voljo na OOZ Postojna od 4. julija 
2016 dalje, do porabe sredstev. 

Izobraževanje je zakon!
Za samostojno podjetniško dejavnost se odločajo tudi mladi, ki jih 
mika, da bi v poslovnem svetu preskusili svoje strokovne in organi-
zacijske sposobnosti. Z vsemi tveganji, ki jih samostojnost prinaša. 
Eden takih je avtomehanik Boris Kristan iz Zagorja. Osem let je 
samostojni podjetnik. Postavil si je delavnico in se ob delu še dodatno 
izobraževal. V zadnjem mandatu je tudi član skupščine postojnske 
OOZ. Z njim se je pogovarjal urednik. 

Gospod Kristan, naj vam na začetku pogovora česti-
tam za opravljeno poklicno maturo, s katero ste si le-
tošnjo pomlad pridobili naziv strojnega tehnika. Od-
ločitev za nadaljnje izobraževanje je bila pretehtana? 
Hvala. Za dodatno izobraževanje sem se odločil, ker sem 
začutil, da to, kar že znam, ni dovolj.

Menite, da je dodatno šolanje zares potrebno?
Da. Stvari se spreminjajo. Stroka se razvija. Standardne-
ga dela na področju avtomehanike, takšnega, kot je bilo 
nekdaj, je vse manj. Čeprav je pomembno, da znaš še kaj 
popraviti tako, kot se je popravljalo nekdaj. Dodatno iz-
obraževanje pa je potrebno, da lažje zaznaš in spoznaš 
smernice razvoja in napredovanja v svoji dejavnosti. 

Se boste še naprej 
izobraževali ali ste 
teoretično izobra-
ževanje za zdaj 
zaključili? 
Po poklicu sem 
avto serviser. V tem 
poslu želim tudi 
ostati. Nadaljeval 
pa bom študij, da si 
pridobim višje šol-
sko izobrazbo, ker 
nameravam svojo 
dejavnost tehnolo-
ško razvijati.

Kako pa ste postali samostojni podjetnik?
Delal sem na pooblaščenem avtoservisu v Postojni, nato 
pa še na vzdrževanju delovnih strojev in tovornih vozil. 
Od nekdaj sem si želel biti na svojem, in to mi je pred 
osmimi leti tudi uspelo.

Delavnico imate v manjšem kraju. Je dovolj dela, ste 
odvisni od strank, ki niso prav iz Zagorja?
Delati v manjšem kraju je po svoje zanimivo. Vsi te po-
znajo in če delo opravljaš dovolj dobro, imaš tudi stranke. 
Dela je za enkrat dovolj, so pa v bližnjih krajih tudi dru-
ge delavnice, zato je konkurenca močna. V bistvu smo 
vsi odvisni od strank. Poleg avtomobilov popravljam in 
vzdržujem tudi nekaj malega kmetijske mehanizacije. To 
pomeni tudi delo na terenu: če se pokvari kmetijski stroj, 

Boris Kristan

Boris Kristan še zadnjič pred tekmo preverja nastavitve dirkalnika 
Foto: zasebni arhiv
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Pripravlja Irena Dolgan

ga je treba popraviti na travniku, na njivi, saj ni vedno 
mogoče, da bi ga pripeljal v delavnico. 

Imate kak hobi, dejavnost, v kateri izživite svoje želje 
in preskušate svoje sposobnosti?
Kot mehanik, aktivno delujem v ekipi Milana Bubniča 
HBB Motorsport, ki tekmuje v gorsko hitrostnih dirkah. 
Na dirkah preživimo od 6 do 7 vikendov na leto. Tam je 
treba stvari reševati na kraju samem, v trenutku. Veliko 
dela pa je med pripravami na dirko, saj mora biti vozilo 
sposobno prenesti največje obremenitve. 

Po izboru Radia 94 ste bili tudi naj mehanik leta?
Da. To je bilo leta 2013, v akciji Naj poletje po izboru po-
slušalcev Radia 94. Ob tej priložnosti, bi se rad še enkrat 
zahvalil svojim strankam za zaupanje in potrpežljivost 
tudi v času mojega šolanja, ko je bilo časa precej manj.

V prostem pogovoru ste omenjali tudi modeliranje.
Kar precej se ukvarjam tudi s 3D konstruiranjem nado-
mestnih elementov in novih sklopov. Večinoma so to deli 
za uporabo v motorsportu. To delam računalniško, deli 
pa se izdelajo v bližnjih podjetjih. Orodjarstvo in plasti-
karstvo je na postojnskem že dolgo dobro razvito, zato ni 
potrebe, da bi to, kar konstruiram, to tudi sam izdeloval.

Samostojni podjetnik ste osem let. Ves čas tudi član 
zbornice.
Tudi po spremembi zakonodaje sem ostal član obrtno-
-podjetniške zbornice. Nudijo možnosti, seminarje, sveto-
vanje. Sam sem sicer precej na tesno s časom; zbornica nudi 

Brezplačni poslovni kuponi
Kdor si želi ogledati 49. Mednarodni sejem obrti in pod-
jetnosti, ki bo letos potekal od 13. do 18. septembra, 
lahko na zbornici dobi brezplačni poslovni kupon. 
Pokličite nas ali pišite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si, 
da vam pošljemo registracijsko kodo z navodili za re-
gistracijo in si poslovno vstopnico lahko sami natisne. 
Lahko pa vam na zbornici natisnemo poslovno vstopni-
co in vam jo pošljemo po elektronski pošti.
S tem se boste izognili čakanju v vrsti na sejemski blagaj-
ni za zamenjavo poslovnega kupona. Natisnjeno vsto-
pnico boste pokazali pri osebju na vhodu, kjer vam jo 
bodo odčitali.
Seveda to velja za člane, ki imajo poravnano članari-
no. Članu, ki plačuje 18 € članarine pripada 1 poslovni 
kupon, tistemu, ki plačuje 27 € članarine pa pripadata  
2 poslovna kupona.
OZS in sekcije organizirajo razne obsejemske dogodke 
na katere se morate prijaviti.
Prijavljeni udeleženci prejmejo na dan dogodka 
brezplačno vstopnico na sejem MOS 2016, ki jo pre-
vzamejo na blagajni glavnega vhoda celjskega sej-
mišča (okence OZS). Več o dogodkih si lahko prebe-
rete na zadnji strani.

Boris Kristan v svoji delavnici Foto: J. G.

ugodnosti, le poseči je treba po njih. Tu so tudi popusti, ki 
jih nudi kartica Mozaik podjetnih. Menim, da članarina ni 
ovira, zaradi katerega bi si članstva ne mogli privoščiti. 

Kako vidite našo gospodarsko situacijo?
Časi so težki. Država jemlje preveč. Cele panoge so šle v 
likvidacijo: lesna, tekstilna… Kaže pa, da gre počasi le na 
boljše. Brezposelnost se znižuje. 

Kakšno je stanje v dejavnostih, kakršna je vaša?
V storitvenih dejavnostih pa je tako: pri starejših vozilih se 
mnogokrat pokaže, da če so popravila večja, se to cenov-
no ne izide. Danes lahko dobiš star avto za nekaj sto, mor-
da za tisoč evrov, vsako večje popravilo pa bi bilo dražje. 
Trg dela po svoje.

Bi mladim priporočili, da se odločijo za samostojno 
podjetniško pot?
Najprej si moraš nabrati izkušnje. Če si sam, se moraš zave-
dati, da je treba tedaj, kadar je delo, zaslužiti tudi za čas, ko 
ga ne bo dovolj, da je treba dati tudi nekaj na stran. Vedeti 
moraš, da se je treba nenehno učiti in vlagati v opremo. Do-
bro pa je biti tudi povezan in v dobrih odnosih tako s kon-
kurenco kot s specialisti. Nikoli ne veš, kdaj boš koga rabil.

G. Kristan, uspešno poslovanje in razvoj v pravo smer 
vam želim. 

Hvala lepa.
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40 let OOZ Vrhnika – najava 
Letos bo OOZ Vrhnika obeležila štiridesetletnico svoje-
ga delovanja. Svečana prireditev bo v soboto, 22. oktobra 
2016, v večernih urah, v športni dvorani OŠ Antona Mar-
tina Slomška. Poleg podelitve priznanj bodo ob tej prilo-
žnosti podeljene še listine in plakete za delovne jubileje 
(seznam jubilantov je objavljen v nadaljevanju), poskrbeli 
bomo za kulturni program (učenci Glasbene šole Vrhnika 
in Mešani pevski zbor Notranjska), pogostitev in druženje 
s plesom. Za glasbo bo poskrbel Marko Vozelj z Mojstri. 
Že danes si rezervirajte četrto soboto v oktobru. Vabila na 
prireditev boste člani prejeli pravočasno, da boste lahko 
potrdili svojo udeležbo. 

Jubilanti v letu 2016
Člani, jubilanti s plačano članarino - po abecednem redu 
priimka:

Za 10 let dela v obrti prejmejo listine in bronaste plakete 
naslednji člani:
Matija GUTNIK s.p., Miha KOS s.p., M-RAKSKAT 
d.o.o., Branko NOVAK s.p., Klavdija PENKO GRE-
GORKA s.p., Olivera SLIJEPČEVIĆ s.p., SUMINA 
d.o.o., Janko TRČEK s.p., V.R.T STIL d.n.o. 

Za 20 let dela v obrti prejmejo listine in srebrne plakete 
naslednji člani:
DAMOS d.o.o., DOLNIČAR KAMNOSEŠTVO d.o.o., 
Matjaž GABROVŠEK s.p., Tomaž GROM s.p., Aloj-
zij PETROVČIČ s.p., Gregor RIJAVEC s.p., Nikola ŠI-
PRAK s.p., Peter ŠKOF s.p., TIPOS-I d.o.o..

Za 30 let dela v obrti prejmejo listine in zlate plakete 
naslednji člani:
Marjan CELARC s.p., Miran JELOVŠEK s.p., Janez KO-
GOVŠEK s.p., Anton TURŠIČ s.p. 

Za 40 let prejme listino in platinasto plaketo:
Frančišek KRŽE s.p.
Prosimo, preglejte sezname. Ker so v vsakem registru 
možne nedoslednosti, teh niti v obrtnem registru ne iz-
ključujemo. Da bi vsi, ki praznujete delovni jubilej, pre-
jeli ustrezno listino in plaketo vas prosimo, da sezname 
pregledate in nam sporočite morebitne nepravilnosti in 
pomanjkljivosti, da lahko podatke iz registra uskladimo z 
vašimi podatki. V kolikor vas ni na seznamu jubilantov, pa 
bi po vašem morali biti, nam to res pravočasno sporočite, 
da morebitne napake popravimo. 
Hvala za razumevanje in hvala za vaše sodelovanje pri 
usklajevanju podatkov. 

MOS 2016, Celje, 13. do 18. september
Obveščamo vas, da imamo na zbornici 80 brezplačnih 
vstopnic za torek, 13. septembra, - to je na 1. sejemski 
- otvoritveni dan. V kolikor bi želeli sejem obiskati že na 
dan otvoritve, pridite torej po vstopnice na zbornico – 
brezplačne so za člane s plačano članarino; član lahko 
dobi dve karti. 
Sejem obiščite tudi druge dni, saj bo veliko zanimivih 
spremljevalnih in izobraževalnih dogodkov. Naj izposta-
vim samo nekatere:
- Prenos podjetja na naslednike (14. 9.)
- Poslovanje na Hrvaškem (15. 9. – BREZPLAČNO) 
- Kako racionalizirati poslovanje s kartico Mozaik podje-

tnih (14. 9. – BREZPLAČNO) 
- Novosti na področju Wi-fi omrežij (15. 9.)
- Pravno, finančno in podjetniško svetovanje
- Poenostavitev poslovanja z mobilno banko NLB Kli-

kpro
- Predstavitev obrtnih poklicev
Za vse, ki se boste prijavili na katerikoli dogodek in se ga 
udeležili, boste na blagajni – okence OZS, lahko prejeli 
brezplačno vstopnico za ogled sejma. Če ne boste udele-
ženec dogodka, lahko pri nas za vse sejemske dneve 
dobite poslovni kupon za 50% redne cene.
Več o sejmu in dogodkih lahko preberete še na zadnji stra-
ni KG ali na spletni strani OZS. 

Vabljeni v Celje.

Priporočamo
Prelistajte in preberite tudi strani glasila, ki so rezervirane 
za sosednji zbornici in se udeležite njihovih dogodkov. Ne 
spreglejte skupnih strani, kjer so objavljeni članki za sek-
cije, informacije o razpisih, splošni napotki, zanimivosti 
in še kaj. Za več informacij k posameznim člankom lahko 
pokličete na zbornico, z veseljem vas bomo dodatno in-
formirali in vam pomagali. 
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Pripravlja Adela Cankar
Varstvo pri delu – 16. septembra 2016
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, 16. septembra 
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 ok-
tobru.

Sekcije – napovednik dogodkov

Frizerji
OZS vabi na vsakoletno strokovno srečanje frizerjev, ki 
bo 25. septembra. Člani boste o podrobnostih dogodka 
obveščeni po redni in elektronski pošti.

Lesarji
Sekcija vabi na tradicionalno srečanje lesarjev, ki bo  
30. septembra na Vranskem. Podrobnosti vam bomo 
še poslali. 

Razpis – subvencije
V prejšnji številki glasila (julij-avgust) je bil objavljen jav-
ni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeše-
vanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2016. 
Če ste podjetje ali samostojni podjetnik s sedežem na 
območju Občine Vrhnika in ste v obdobju od novembra 
2015 oz. boste do konca oktobra 2016 najeli dolgoročno 
posojilo, zaposlili nove delavce z bivališčem na območju 
Občine Vrhnika, razstavljali na sejmu ali se izobraževali 
(tudi zaposlene), ne pozabite oddati vloge za pridobitev 
subvencije. 
Posojilo se vam lahko poceni za 1,5 odstotne točke obre-
sti, za sejme lahko dobite povrnjenih do 50% upraviče-
nih stroškov, za izobraževanje je subvencija v višini do 
35 % upravičenih stroškov, za novo zaposlene osebe lah-
ko prejmete vračilo do višine 1,8 izplačane bruto plače. 
Vloge oddajte najkasneje do 30. 9. 2016 na OOZ Vrh-
nika. kasneje oddane vloge bodo zavržene in sploh ne 
bodo obravnavane.

Izterjava na podlagi verodostojne listine
Plačilna disciplina se je nekoliko izboljšala, vendar imate 
nekateri med svojimi poslovnimi partnerji še vedno dol-
žnike. Odločite se za izterjavo na podlagi izdanega raču-
na. Zakaj bi na zaslužen denar čakali dlje, kot ste se s po-
slovnim partnerjem dogovorili ali pa na zasluženo plačilo 
čakali celo zaman. Tudi vi morate plačati prejete račune, 
davčne obveznosti… 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 denar. Stroške izvršbe in 
sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik plačal 
skupaj z glavnico in obrestmi. 

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

OZS nasprotuje davčnemu  
prestrukturiranju
Konec julija se je zaključila javna razprava o paketu davč-
nih zakonov – o predlogu zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o dohodnini in o predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohod-
kov pravnih oseb oz. kot ga imenuje ministrstvo za finan-
ce davčno prestrukturiranje. 
OZS že od samega začetka nasprotuje mini davčni reformi 
oziroma davčnemu prestrukturiranju. »Obrtniki in podje-
tniki si želimo celovito davčno reformo, reformo trga dela 
in reformo zdravstva« je, med drugim poudaril predsednik 
OZS Branko Meh.
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Sklepanje pogodbe  
o zaposlitvi voznikov
Sekcija za promet pri OZS v sodelovanju z območnimi 
obrtno-podjetniškimi zbornicami organizira strokovni se-
minar na temo sklepanja in odpovedi pogodbe o zaposli-
tvi voznikov.
Sekcija za promet pri OZS opaža, da je pretežni del skle-
njenih pogodb o zaposlitvi v dejavnosti cestnih prevozov 
pomanjkljivih ali celo neustreznih. Vsebinsko neustrezna 
pogodba lahko podjetju povzroči številne ovire kot npr. 
uspešne tožbe voznikov, težje dokazovanje v postopkih 
očitanih prekrškov za napake voznikov, plačevanje glob 
za napake voznikov, ki niso več zaposleni v podjetju in 
podobno. Da bi se izognili tem neljubim situacijam, smo 
vam pripravili strokovni seminar, na katerem bo poseben 
poudarek na temah, ki zadevajo obravnavano problemati-
ko voznikov, ki zaposlujejo. Pogodba o zaposlitvi voznika 
je specifična, saj mora ta vsebovati tako splošno zakono-
dajo kot del pravnih ureditev, ki veljajo za mobilne de-
lavce. Kot pripomoček bo vsak od udeležencev v sklopu 
gradiva prejeli tudi vzorec pogodbe o zaposlitvi.
Strokovni seminar je namenjen prevoznikom, še po-
sebej tistim prevoznikom, ki zaposlujejo in ki želijo 
pridobiti znanje s področja delovno-pravne zakonodaje v 
transportni dejavnosti.
Seminarji bodo izvedeni:
• v torek, 6. 9. 2016, ob 17. uri 
 v prostorih OZS, Celovška 69, Ljubljana
• v sredo, 21. 9. 2016, ob 17. uri 
 v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje.
• v petek, 30. 9. 2016, ob 17. uri 
 v prostorih OOZ Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 

Nova Gorica
Kotizacija za člane je 49,00 evrov. Obvezna je predhodna 
prijava!

Strokovno srečanje gostincev
Obveščamo vas, da bo tradicionalno Strokovno srečanje 
gostincev v torek, 22. 11. 2016 v Avditoriju Portorož. 
Pripravili bomo zanimive teme za osrednji dan in tudi po-
seben program za 21. 11. 2016 zvečer. 
Ker je to osrednji dogodek Sekcije za gostinstvo in tu-
rizem pri OZS člane sekcije pozivamo, da si rezervirate 
termin in se udeležite srečanja. 
Vabilo in program bomo poslali vsem članom po e-pošti 
in ga objavili na spletni stani sekcije. 
V kolikor pa bi katero podjetje želelo sodelovati kot  
pokrovitelj ali razstavljavec strokovnega srečanja lahko 
kontaktira sekretarko sekcije preko e-naslova vlasto.mar-
koja@ozs.si.

Sejem kozmetike  
»Beauty Forum« 
Kamniška zbornica organizira ogled sejma Beauty Forum 
2016, na katerem bodo predstavljene novosti v kozmetiki, 
negi in oblikovanju nohtov, pedikuri, naravni kozmetiki, prav 
tako tudi na področju medicinske estetike, welnesa + SPA, 
 ter opreme salonov.
Rok prijave: 21. 10. 2016
Cena potovanja: 60,00 € 
Vstopnica je brezplačna! Za sofinanciranje preverite na 
svoji Območni obrtno-podjetniški zbornici in na Zavodu 
za izobraževanje delavcev. 
Dodatne informacije: Barbara Vrhovnik, sekretarka OOZ 
Kamnik, telefon: 01/ 8319 810, e-naslov: barbara.vrhov-
nik@ozs.si

Zakon o dimnikarski službi – 
amandmaji OZS 
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je sekcija di-
mnikarjev pripravila amandmaje na novi predlog zakona 
o dimnikarski dejavnosti in jih posredovala poslanskim 
skupinam ter članom Odbora Državnega Zbora za infra-
strukturo okolje in prostor. V spremnem dopisu je med 
drugim zapisano, da se predstavniki sekcije dimnikarjev 
dobro zavedajo, da je trenutna situacija v obstoječem siste-
mu, ki ureja to področje, nevzdržna. A na novelo zakona, 
ki je v drugi polovici junija prestala prvo branje v Držav-
nem Zboru, imajo veliko resnih strokovnih, sistemskih in 
pravnih pripomb. Številne kritike na predlagani zakon so 
bile zapisane tudi v stališčih Službe vlade za zakonodajo, 
tudi razprava v državnem zboru ob prvem branju je dala 
jasno sporočilo, da so resne dopolnitve nujno potrebne. 
Zato so v sekciji dimnikarjev pripravili več amandmajev. 
Le te so posredovali pravočasno, da bi se z njimi člani 
Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor seznanili in 
jih lahko upoštevali na seji odbora, kjer se bo odločalo o 
podpori novemu zakonu pred njegovim drugim branjem 
v parlamentu. S ponujenimi amandmaji predstavniki stro-
ke predlagajo dodatno krepitev tržnega modela organizi-
ranja dejavnosti, za katerega se je na pobudo resornega 
Ministrstva za okolje odločil Državni zbor. S predlagano 
krepitvijo bi zagotovili ustrezno stopnjo varnosti in ka-
kovosti dimnikarskih storitev, zaščitili uporabnike, uredili 
izvajalce in zagotovili učinkovit delujoči sistem. 

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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Krpanov glas
Češki trg - živilska branža 
Z namenom promocije in prepoznavnosti slovenske ži-
vilsko-predelovalne industrije ter prodora slovenskih iz-
delkov in podjetij na tuje trge SPIRIT Slovenija, javna 
agencija in Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, Veleposlaništvo RS v Pragi in Ministrstvo RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirajo izhodno 
gospodarsko delegacijo v Brno, Češka ob uradnem obisku 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. De-
jana Židana na Češkem.
Ob tej priložnosti bosta za slovenske udeležence organizi-
rana dva ločena poslovna dogodka, to sta:
• Srečanje in individualni sestanki slovenskih podjetij s 

predstavniki trgovske mreže Brněnka*, distribucijskih 
podjetij Rapo (hrana) in Jaso (pijača), in morebitnimi 
drugimi distributerji in potencialnimi partnerji na Če-
škem. Ta posebni dogodek bo potekal dne 19. 10. 2016, 
v dopoldanskem času (pred dogodkom Fair4Food), 
v prostorih Regionalne gospodarske zbornice Brno. 
(*Veriga trgovin Brněnka je maloprodajna mreža, ki jo 
sestavlja preko 200 neodvisnih živilskih trgovin v Juž-
nomoravski regiji, Češka.)

• Udeležba na matchmaking dogodku na področju ži-
vilsko-predelovalne industrije - Fair4Food, dne 19. 10. 
2016, od 12.30 ure dalje, na sejmišču Brno Exhibition 
Centre, Hala E. 

Aktualna obvestila sekcij
Člani, spremljajte aktualne novice in obvestila sekcij na 
spletnih straneh OZS – Za člane – Sekcije in odbori. Sekcije 
sicer spraviloma člane obveščajo tudi neposredno, prek 
elektronske pošte. Če obvestil ne prejemate, preverite na 
svoji OOZ, če razpolaga z vašim uporabnim e-naslovom.

Subvencije za zaposlitev  
delavcev od 30 - 49 let
Delodajalci lahko od zavoda dobijo subvencijo za zaposli-
tev brezposelnih od 30. do 49. leta, ki so med brezposel-
nimi prijavljeni od 6 do 12 mesecev in jih zavod napoti k 
vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za polni delovni čas oz 
sorazmerno manj za krajši delovni čas. Zaposlitev mora 
trajati neprekinjeno najmanj 12 mesecev.
Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, 
ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v 
Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega 
ali so samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje 
iz 6. poglavja javnega povabila.
Javno povabilo je odprto od 24. 8. 2016 do porabe razpo-
ložljivih sredstev, najdlje do 10. 10. 2016 do 14.45, ko se 
izteče končni rok za predložitev ponudb.
Na javnem povabilu delodajalci sodelujejo tako, da pre-
dložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev na ob-
močno službo zavoda (glede na sedež – logaški delodajalci 
na Urad za delo Logatec). Pred oddajo ponudbe na javno 
povabilo morajo delodajalci na območni službi najprej 
objaviti prosto delovno mesto. Na podlagi tega jim napo-
tijo brezposelne, izmed katerih po izteku roka za prijavo 
delodajalec izbere ustreznega kandidata in zavod obvesti o 
izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandi-
datov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku 
izbora, ko že imajo izbranega kandidata ali kandidatko, se 
prijavijo na javno povabilo. Če je ponudba sprejeta, z za-
vodom sklenejo pogodbo o dodelitvi subvencije. Potem, 
ko z izbranim kandidatom ali kandidatko podpišemo po-
godbo o vključitvi v program, lahko sklenejo delovno raz-
merje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Več o 
programu na spletni strani zavoda www.ess.gov.si.

Množično vrednotenje  
nepremičnin
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila prva, ki je 
že junija 2013 opozorila na škodljive posledice davka na 
nepremičnine. OZS je bila skupaj z SLS tudi prvopodpi-
snica peticije proti davku na nepremičnine, ki jo je pod-
pisalo prek 80 tisoč državljank in državljanov Republike 
Slovenije. Marca 2014 je Ustavno sodišče RS razveljavilo 
Zakon o davku na nepremičnine, na kar je OZS opozarja-
la že od vsega začetka.
Ministrstvo za finance je znova pripravilo predlog zakona 
o množičnem vrednotenju nepremičnin in ga posredovalo 
v javno razpravo do 30. 9. 2016. Pripravlja se tudi predlog 
zakona o davku na nepremičnine, a vsebine na OZS še 
nismo videli.

Oddaja prostorov  
v Matenji vasi

V objektu zobne ambulante na naslovu Matenja vas 
16d, Prestranek oddam 2 urejena prostora (vsak po-
vršine 14 m2) s souporabo čakalnice, recepcije, sanitarij 
za stranke in osebje, garderobnega prostora za osebje, 
sterilizacije in shrambe. 
Prostori so primerni za masažno, kozmetično dejav-
nost, pedikuro, psihoterapevtsko dejavnost in podob-
no. K objektu sodi tudi veliki lasten parkirni prostor.
Obstaja tudi možnost najema ene zobozdravstvene 
ambulante. Vsi prostori bodo na razpolago najpozneje 
do konca letošnjega leta.
Kontakt: 041 652 767
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Na sestanku na OZS smo, skupaj s Slovenskim nepremič-
ninskim združenjem in drugimi zbornicami, obravnavali
1. Predlog sistemskih navodil in priporočil Vlade RS obči-

nam za sprejem novih odlokov, ki urejajo nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

2. Informacija o pripravah nove sistemske ureditve ob-
davčitve nepremičnin. Sestanek smo izvedli z name-
nom čim večje vključitve zbornic in združenj v nadalje-
vanje priprave dokumentov s tega področja.

Na srečanju smo oblikovali prva mnenja posameznih 
zbornic in združenj ter prisluhnili stališčem vladnih pred-
stavnikov. Na OZS upamo, da bodo naši predlogi upošte-
vani, saj se ravno zato tovrstna srečanja tudi organizirajo. 
Predsednik OZS Branko Meh je na srečanju napovedal 
ostro nasprotovanje sprejetju zakona v obliki, ki bi do-
datno obremenila obrtnike in podjetnike. Poudaril je, da 
si obrtniki in podjetniki dodatnih bremen ne morejo pri-
voščiti in da naj bo davek pravično razporejen. V naspro-
tnem primeru bomo ponovno prisiljeni dosegati svoje 
pravice po pravni poti.

Vir: OZS

Dokup v pokojninsko dobo!
Kot je že znano, je Ustavno sodišče RS pred dvema me-
secema sprejelo odločitev, da prekvalifikacija obdobij 
prostovoljnega zavarovanja iz časa veljavnosti starega po-
kojninskega zakona ZPIZ-1, ko se je to štelo kot delovna 
doba v pokojninsko dobo z dokupom po novem zakonu 
ZPIZ-2 ni protiustavna, čeprav so se mnogi že upokojili 
bistveno kasneje kot bi se sicer, mnogi pa tudi s trajnimi 
malusi, ki pomenijo zanje tudi trajno nižje pokojnine.
Med oškodovanimi in razočaranimi nad takšno odločitvi-
jo so tudi nekateri člani OZS, pa tudi relativno številni 
njihovi družinski člani.
Pobudnik ustavne presoje je bil sindikat, ki sedaj išče 
ustrezna pravna sredstva za morebitno iskanje rešitve 
pred evropskimi inštitucijami. 
Tudi na OZS smo vsebinsko podpirali sindikalno po-
budo. Ali se bomo vključili tudi v nadaljnje postopke, 
je pa odvisno predvsem od vaših povratnih informa-
cij, koliko je bilo naših članov ali njihovih družinskih 
članov na ta način prikrajšanih.
Zato pravni svetovalec Dušan Bavec iz OZS sporoča, da 
bi bili vesel čim več konkretnih primerov zavarovancev. 
Te lahko sporočite tudi na svojo območno zbornico.

Sestanek s svetovalci RS v tujini
OZS vabi na sestanek z ekonomskimi svetovalci RS v tuji-
ni. Direktorat za gospodarsko diplomacijo Ministrstva za 
zunanje zadeve namreč v sodelovanju s Celjskim sejmom 
v letošnjem letu že šesto leto zapored organizira »Dan 

gospodarske diplomacije« v okviru Mednarodnega sejam 
obrti in podjetništva. 
V petek, 16. septembra 2016, bodo za podjetja organizi-
rani pogovori z ekonomskim svetovalci RS v tujini in sicer 
iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, 
Makedonije, Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, Av-
strije, Italije, Nemčije in Francije. Pogovori bodo po-
tekali po v naprej dogovorjenem urniku od 11. ure naprej. 
Vsa zainteresirana podjetja vabimo, da izpolnijo SPLE-
TNO PRIJAVNICO in se udeležijo pogovora z iz-
branimi ekonomskimi svetovalci. Prijave zbirajo do  
12. septembra 2016, ko bo tudi oblikovan urnik pogovo-
rov. Udeležba je brezplačna. Podjetja prosimo, da izberejo 
maksimalno pet države. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za 
zunanje zadeve, Direktorat za gospodarsko diplomacijo,  
E: gospodarska-diplomacija.mzz@gov.si, T: 01 478 6776. 

Nujno, a ne v takšni obliki
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije podpira sprejem 
posebnega zakona o vajeništvu, a ostro nasprotuje spreje-
tju zakona v predlagani obliki, ki ni dolgoročno naravnana 
in vsebuje mnoge škodljive elemente, ki onemogočajo ra-
zvoj vajeništva v obliki, ki bo koristna tako za dijake kot za 
delodajalce. Cilj delodajalcev je namreč en in edini, pridobiti 
delavce, ki bodo znali in hoteli dobro delati, oni pa jih bodo 
lahko po zaključenem vajeništvu pošteno plačali in redno 
zaposlili. Česar pa nikakor ne bo možno doseči, če jim 
bodo preko zakona postavljeni trenutno predvideni pogoji.
Delodajalec bi po sedanjem predlogu vajencu moral, po-
leg nagrade, plačati še davke in prispevke, pri čemer so na 
OZS mnenja, da bi le-te absolutno morala plačati drža-
va, saj bodo delodajalci vajence izobraževali za praktično 
delo. Torej gre za vrsto izobraževanja, zato nikakor ne bi 
smeli govoriti o delovno-pravnem razmerju.
Prav tako ostro nasprotujejo predlogu, da bi status vajen-
ca lahko imele tudi odrasle osebe, saj so mnenja, da v tem 
primeru gre za prekvalifikacijo in ne za vajeništvo.
Ker je vajeništvo oblika izobraževalnega in ne delovno-
-pravnega procesa, po mnenju OZS sindikati nimajo 
pravice do krojenja podobe vajeniškega zakona. Pri tem 
tudi ostro zavračajo navedbe sindikatov, da bi delodajalci 
vajence izkoriščali in nikakor ne razumejo, zakaj sindika-
ti posegajo v področje, ki ni v njihovi pristojnosti. Nad 
učenci in dijaki namreč bdijo šole ter starši in ne sindikati.
Prav tako na OZS ostro nasprotujejo temu, da bi plačilo 
vajenca bilo vezano na minimalno plačo. Nagrada mora 
biti fiksno določena za prvi, drugi in tretji letnik in primer-
ljiva z nagradami v ostalih evropskih državah.
Nelogična pa se jim zdi tudi zahteva, da bi delodajalci mo-
rali po končanem vajeništvu vajenca obvezno zaposliti.

Vir: OZS
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Razpis: Spoznati in usposobiti mlade
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za 
usposabljanje mladih brezposelnih na delovnem mestu, 
prek katerega imajo delodajalci priložnost spoznati in 
usposobiti mlade za konkretno delo in to brez finančnih 
obveznosti. Zavod namreč plača tako delavcem kot deloda-
jalcem. Slednji prejmejo plačilo v višini 370 oz. 493 evrov. 
Delavci pa 3 evre na uro ter povračilo potnih stroškov.
Program traja dva ali tri mesece, vanj pa se lahko vključijo 
osebe, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece pri-
javljene pri zavodu. Mladi si tako izboljšajo svoje zapo-
slitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate 
za konkretno delo. Usposabljanje na delovnem mestu 
poteka brez delovnega razmerja in pod vodstvom men-
torja, ki ga zagotovi delodajalec. Delodajalcem za izvede-
no usposabljanje povrnejo upravičeni stroški, udele-
žencem pa izplačajo dodatek za aktivnost in za prevoz. 
Delodajalci lahko svojo ponudbo za usposabljanje mladih 
brezposelnih na delovnem mestu oddajo do porabe sred-
stev oz. najkasneje do konca maja 2017. Več o progra-
mu na spletni strani zavoda www.ess.gov.si.

OiRA – brezplačne delavnice 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti organizira v sodelovanju z Evropsko agencijo za 
varnost in zdravje pri delu serijo brezplačnih delavnic 
»Praktično usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim 
orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA«:
- v torek, 27. septembra 2016, v Ljubljani,
- v torek, 4. oktobra 2016, v Mariboru ter
- v torek, 11. oktobra 2016, v Kranju.
Podrobnejše informacije, vključno s programom delav-
nic in prijavnico, so objavljene na spletnem portalu var-
nosti in zdravja pri delu: http://www.osha.mddsz.gov.
si/novice/2016-07-14-Brezplacne-delavnice-Prakticno-
-usposabljanje-delodajalcev-za-delo-s-spletnim-orodjem-
-za-ocenjevanje-tveganja-OiRA

Pedagoško-andragoški seminar
OZS pripravlja v prostorih na Celovški 71 v Ljubljani pe-
dagoško-andragoški seminar za bodoče mojstre oziroma 
mentorje dijakom in študentom. Seminar bo 12. 9. 2016, 
11:00 in 15. 9. 2016, 17:30 uri.
Cena (z DDV) za člane je 216,00 €, za nečlane pa 246,00 €.
Kontaktna oseba: Suzana Kljun, Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, 01 58 305 74 ali suzana.kljun@ozs.si

NPK vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik 
in vulkanizer/vulkanizerka 
OZS pripravlja v prostorih na Celovški 71 v Ljubljani 
usposabljanje po programu za pridobitev NPK vzdrže-
valec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka. 
Izobraževanje bo 20. 9. 2016, od 16:00 do 20:42.
Cena: potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni 
mapi) - oproščeno DDV - 102,00 €, preverjanje znanja - 
oproščeno DDV - 220,00 €
Izpit obsega prikaz storitve vzdrževanje pnevmatike in 
vulkanizerstva z zagovorom. 
Datum izpita: 30. 9. 2016
Informacije in dodatna pojasnila: Mojca Poje, tel. števil-
ka: 01 5830 520, e-naslov: mojca.poje@ozs.si

Usposabljanje serviserjev  
hladilnih naprav
OZS pripravlja s partnerjem Termotehnika d.o.o. iz Bra-
slovč v usposabljanje serviserjev hladilnih naprav. 
Teoretični del bo na sedežu OZ v Ljubljani 9. in 10. 9., 
začetek ob 9. uri, praktični del pa 16. 9. 2016, v prostorih 
Termo-tehnike d.o.o., Orla vas 27a, Braslovče.
Cena: za člane OZS in njihove zaposlene za 3-dnevno 
usposabljanje (brez 22 % DDV) - 345,00 €, za nečlane 
(brez 22 % DDV) - 415,00 €, za člane A Plus in člane 
KMS (brez 22 % DDV) - 276,00 €.
Izpit: 16. 9. 2016 (teoretični del izpita), v prostorih Obr-
tno-podjetniške zbornice Slovenije in 23. 9. oz. 24. 9. 2016 
(praktični del izpita), v prostorih Termo-tehnike d.o.o., 
Orla vas 27 a, Braslovče
Strošek izpita (24. člen uredbe): 255,00 € (DDV opro-
ščen)
Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju in plačilo izpi-
ta predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416 
(NLB), sklic 00 200035. OBRTNO-PODJETNIŠKA 
ZBORNICA Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.
Informacije in dodatna pojasnila: Mojca Poje, strokovna 
sodelavka, telefon: 01/583-05-20, e-naslov: mojca.poje@
ozs.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 po-
škodbe 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 plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki 
Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne šte-
vilke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega 
bančnega poslovanja 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 ja-
nuarja 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. 2016 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 
32,43 € (Ur. list RS, št. 21/2016). 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za avgust 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  32,43 €
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 lahko 
največ ¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa 
oz. za najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼ 
minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za avgust je izračun 
naslednji: 46 ur avgust: PIZ 53,04 €, ZZ 31,39 €, zaposlovanje in starševsko 
varstvo 0,87 €, skupaj torej 85,30 €. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 
ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v avgustu 2016:  
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2016 – lestvice veljajo od  
1. 1. 2016 oz. za vsa izplačila v letu 2016. 
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
V letu 2016 je sprememba v tretjem davčnem razredu, ki se začne pri 
1.700 € (prej pri 1580,02 €)

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 2016 znaša 790,73 € 
(Ur. list RS, št. 6/2016) in je, glede na leto 2015, nespremenjena.
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 uporablja povprečna plača za leto 2015, ki 
znaša 1.555,89 €, osnova za prispevke je 52% in znaša 809,06 €. 
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 2016: najmanj v višini minimalne plače 
(790,73 €) povečane za 1% znaša 798,64 €. Izplačan bi moral biti do  
1. julija tekočega koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar najkas-
neje 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 2015 (PP): 1.555,89 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): 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15. 9 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. Povprečna plača za leto 2015 je 
1.555,89, osnova za obračun v višini 70% te plače je 1.089,12 €.

V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 265,20

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 146,49

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 4,36

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 416,05

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 (1.555,89 €; 56% je 871,30 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60% 
povprečne plače za leto 2015 (1.555,89 €; 60% je 933,53 €). 

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 znaša 
5.445,62 €) 
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.

Krpanov glas
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56 % PP** 3,5 PP***

871,30 5.445,62

933,53

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 135,05 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 77,11 481,94

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 212,16 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 59,37 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 61,24 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,95 28,86

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,74 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,22 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,52 3,27

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,74 10,89

Skupaj drugi prisp. 3,48 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 341,20 2.080,23

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 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): 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15. 9  2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - AVGUST 2016

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR*
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49. Mednarodni sejem  
obrti in podjetnosti
Od torka, 13., do nedelje, 18. 9. 2016, vabljeni na celjsko 
sejmišče. Pred nami je že 49. sejem za nove posle, dobre 
partnerje, most v poslovni svet. 
Sejem vseh sejmov spodbuja poslovni napredek in gospo-
darsko rast. MOS v Celju povezuje in razširja poslovanje v 
Sloveniji, na Balkanu, v Evropi in v svetu. Osebni stik, pre-
poznavnost in velik obisk so največje prednosti sejma MOS 
kot jih naštevajo razstavljavci. Vse na enem mestu, lokacija 
sejmišča, novosti in tradicija – prednosti, ki jih za MOS na-
vajajo obiskovalci. Največji sejem za nove posle, ugodne na-
kupe in nepozabna doživetja za obiskovalce vseh generacij.
Razstavni program po dvoranah bo letos še bolj segmen-
tiran: živilski in gostinski program ter turizem (C); elektro, 
kovinska in plastična industrija, ter avtoservisna oprema 
(C1); stroj in oprema za les, kovino in gradbeništvo, gara-
žna in industrijska vrata, orodaj, materiali in orpema za in-
dustrijo (D); notranja oprema (E, K1), okna in vrata, no-
tranja in zunanja senčila, zunanje in notranje talne obloge, 
orodja in materiali za avtodelavnice in industrijo (F); ka-
mini, peči, štedilniki, dimniški sistemi in rustikalne kuhi-
nje (G); ograje in sistemi (H); vse za gradnjo – strešne kri-
tine, vse za streho, fasade, tlakovci, gradbeni material (I, J);  
stavbno pohištvo in montažne hiše (K), energetika, sani-
tarne in strojne instalacije, čistilne naprave in komunalna 
oprema, logistika (L), IKT, tuje institucije in predstavitve 
tujih držav, OZS in zborničnega sistema (L1), oprema za 
dom in vrt, blago široke potrošnje, aparati za osebno rabo 
(M), outleti (N), električna vozila in oprema, kamping in 
karavaning, gozdarska in kmetijska mehanizacija, komu-
nalna oprema, bazenska in velnes tehnika, ogrevanje, bla-
go široke potrošnje, avtomobilizem in vzdrževanej (zuna-
nji razstavni prostor).
Člani OZS dobite na vaši območni zbornici brezplačno 
vstopnico za ogled sejma za prvi sejemski dan (torek, 13. 9.).

Obsejemski dogodki OZS
V času 49. MOS bo tudi strokovni obsejemski program za 
obrtnike in podjetnike. OZS bo v sodelovanju s partnerji 
organizirala že tradicionalno mednarodno poslovno sreča-
nje obrtnikov in podjetnikov in brezplačna podjetniška ter 
pravna svetovanja, kjer bomo obstoječim in bodočim čla-
nom zagotavljali celovite rešitve na enem mestu ter podelili 
zbornična sejemska priznanja (Cehi) razstavljavcem sejma. 
Vse dni sejma imate na razpolago brezplačno podjetniško 
in pravno svetovanje ter predstavitev obrtnih poklicev – 
oboje na razstavnem prostoru OZS v dvorani L1.
Člani OZS, ki se boste prijavili na katerega od spodaj 
navedenih dogodkov, prejmete brezplačno vstopnico za 
ogled sejma.

Izpostavljamo posamezne dogodke,  
več pa na www.ozs.si/dogodki

Torek, 13. 9. 2016

09.00–18.00 Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, 
dvorana L1

10.00 Slavnostno odprtje 49. MOS

13.00–16.00
Poslovno srečanje s slovenskimi  
in avstrijskimi podjetji v sodelovanju  
s SGZ in WKO Steiermark

Sreda, 14. 9. 2016
10.00–16.00 Mednarodno poslovno srečanje
10.00–12.00 Seminar »Kako racionalizirati poslovanje 

s kartico Mozaik podjetnih?«
14.00–16.30 Strokovni seminar »Prenos podjetij na 

naslednika«

Četrtek, 15. 9. 2016
14.00–17.00 Brezplačno individualno svetovanje  

ekonomskega svetovalca  
Veleposlaništva RS v Zagrebu

13.00–15.00 Brezplačno individualno svetovanje glede 
izvajanja energetskih pregledov v praksi

16.30–18.00 Brezplačno individualno finančno  
svetovanje NLB

10.00–12.00 Seminar »Poslovanje na Hrvaškem« 
(OOZ Krško v sodelovanju  
z Veleposlaništvom RS v Zagrebu)

10.00–12.00 Zbor članov pogrebnih dejavnosti in 
predstavitev novega zakona

09.30–12.30 Strokovni seminar »Najpogostejše napake 
pri elektroinštalacijah in strelovodskih 
napravah, ugotovljene pri pregledih«

12.00–14.00 Dan obrtnikov Zagreba (OOZ Krško  
v sodelovanju z Obrtno zbornico Zagreb)

13.00–15.00 Zavarujmo svoje poslovanje z garancijo 
in akreditivom, izboljšajmo likvidnost  
z upravljanjem s terjatvami

13.00–15.00 Podelitev znakov odličnosti  
v gradbeništvu

13.00–15.00 Novosti na področju wi-fi omrežij, krmil-
nikov in računalniško vodenih procesov

16.00–18.00 Okrogla miza: Kako združiti moči na poti 
med raziskavami in znanostjo ter  
obrtništvom in podjetništvom

Petek, 16. 9. 2016
09.00–19.00 Dan Obrtno-podjetniške zbornice  

Slovenije
10.00–16.00 Brezplačno podjetniško in pravno sveto-

vanje za podjetja, razstavni prostor OZS
10.00–17.00 Brezplačno individualno svetovanje  

ekonomskega svetovalca  
Veleposlaništva RS v Zagrebu


