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Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica

e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
e-naslov: barbara.grum@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
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

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

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

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20, tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

Davčno svetovanje
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk
e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30
Uradne ure: sreda 12.00 - 13.00

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, fax: (01) 750 41 02, mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin
(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
3000 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: (Evropska) trojka, ki že letos zagotovo pride v Slovenijo.
Foto: B. G. Vogrin

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

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

december 2013

Krpanov glas

Uvodnik

Pot do pravega cilja ni v čudežih

Čas je, zbudimo se

Bijemo življenjsko bitko in zavedati se moramo, da je
življenje minljivo. Zato moramo znati ceniti drobne
stvari, za katere morda pomislimo, da so malenkosti,
a so vendar pomembni kamenčki v mozaiku našega
življenja. Že sončen dan ali kratek premor med delom
in skrbmi nas lahko napolnita z močjo, ki jo potrebujemo. Pozitivno gledanje in razmišljanje omili vsako težavo. Vse, kar se nam zgodi »slabega«, ni vselej
slabo. Morda je le povod, da se zamislimo, ustavimo,
oddaljimo od vsega, kar nas muči, in lahko bolj objektivno spoznamo svoj pravi položaj in zagledamo pot,
po kateri bomo šli naprej.
Narava obrtniškega dela in obrtniških poklicev terja, da v svojem poslu stojimo trdno
na tleh, na lastnih nogah in sprejemamo odgovorne odločitve. Tudi zato nam prostovoljnost članstva v obrtno-podjetniški zbornici ni prineslo nič slabega, temveč povrnila
košček svobode. Z zakonom prisiljeno včlanjevanje ni bilo po meri samostojnih ljudi.
Prostovoljno povezovanje prinaša boljše, pristnejše odnose in čiste račune. Prav to so
že ugotovili mnogi člani in ostali včlanjeni v obrtni zbornici, saj je to pravzaprav naš
sindikat. Povezovanje v nekdanja društva in združenja obrtnikov (za isto, prostovoljno društveno obliko povezovanja obrtnikov sta se uporabljala dva izraza: društvo ali
združenje op. ur.) je tudi takrat, pred mnogimi leti imelo enake ali vsaj podobne vzroke,
kot jih ima današnje. Gre predvsem za potrebo po združevanju za skupno nastopanje
naproti vladi, davkariji in državni upravi nasploh. Stanovski kolegi imajo običajno podobne težave, s katerimi se morajo spopadati pri svojem delu. Zato ni presenetljivo, da
je potreba po združevanju, medsebojni pomoči in izmenjavi izkušenj nadvse naravna
in se vedno dobro obnese. Tudi članstvo v obrtnem združenju je bilo prostovoljno, pa
se je obneslo in povezovanje ohranilo.
Predlagani davki na nepremičnine so popolnoma nesprejemljivi. Če se uresniči ta »iznajdba novih ožemalnikov«, bomo v prekleto težkem položaju. Zato moramo storiti
vse, kar je v naši moči - in tega ni tako malo – da se bomo povezani trudili še naprej.
Samo na naši zbornici smo zbrati več kot 1100 podpisov proti predlaganemu davku na
nepremičnine!
Vemo, da bodo oni tam zgoraj spoznali, da so na napačni poti in niso nesporno glavni,
da je nad njimi še nekdo, ki ne ločuje ljudi po barvah, temveč po iskrenosti in poštenem
delu, ki pa, žal, premnogim že predolgo nista več nikakršna vrednota.
Pot do pravega cilja ni v čudežih, temveč v poštenju, vztrajnosti in pozitivnem razmišljanju. Pošteno delo se zanesljivo obrestuje, čeprav včasih šele po daljšem času. Je pa
zagotovo tisto pravo, ki se prenaša iz rodov daleč pred nami in ki edino kaj velja. Hitri
zaslužki, goljufije in laži niso vrednote in naj se poberejo proč od nas.
Ni lahko hoditi skromno in po kamniti poti. Vendar, ko se pokažejo cilji in rezultati, je
vse poplačano.
Vemo, da zvonovi zvonijo po usklajenih glasbenih zapisih, njihov čudoviti glas se daleč
sliši. Če bomo usklajeni in povezani pri svojem delu, se bo tudi nas slišalo daleč; neusklajeni in nepovezani pa bi okoli sebe ustvarjali le moteč hrup.
Združeni, poenoteni, z iskrenimi nameni bomo ustvarili boljšo družbo. Čuvajmo in
spoštujmo našo samostojno Slovenijo!
Predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel

Ne gledam televizije. Ne poslušam radia. Razen izbranih oddaj, za katere
menim, da so jih oblikovali in v njih sodelovali načelni, moralni in umni ljudje.
Z neopranimi in neprodanimi možgani.
Zadnjič sem slučajno naletela na poročanje nacionalne televizije in si v tistem hipu želela, da bi imela možnost
poklicati v parlament in predlagati, naj
ugasnejo luči, izklopijo kurjavo in da
naj, za božjo voljo, že gredo domov.
Naj prenehajo »požirati« davkoplačevalski denar za brezplodne debate, katerih epilog je že vnaprej oblikovan in
določen. Vladajoča koalicija, ki smo jo
izvolili mi, državljani, ima v rokah škarje in platno, da nam kroji nič kaj rožnato prihodnost, ob tem pa ohranja svojo
pozicijo z vsem, kar je v navezi z njo.
Janez Medvešek, slikar, pesnik in potopisec je pred dnevi napisal: »Zdaj delajo
že ponoči, kot da že podnevi niso naredili dovolj škode!«
Besede, izrečene v parlamentu, ki so
oznanjale, da bo z na novo sprejetim
nepremičninskim davkom davčno breme enakomerno porazdeljeno in da se
bomo državljani počutili ob tem varne,
so mi zvenele nespoštljivo, norčavo, predrzno, in grozljivo. In nehote mi je misel
zdrsnila h knjigi Draga Jančarja To noč
sem jo videl, kjer je popisan krut in neizprosen čas naše polpretekle zgodovine.
Tudi druge evropske države poznajo nepremičninski davek. Vendar kot davek,
ne pa kot odiranje državljanov, ki so z
dobrim gospodarjenjem ohranjali premoženje iz roda v rod in ohranjali kulturno krajino »dežele pod Triglavom«.
Koliko truda je potrebnega, da se nekaj
ustvari, pa najbolje veste obrtniki, podjetniki, ujeti v primež vsakovrstnih zahtev
in dajatev. In zdaj naj bi »mali človek«
plačeval še za grehe »nedotakljivih«.
Pred štiristo leti je Matija Gubec vodil
upor kmetov za »deseti snop«. Pa danes?
Letošnje leto je zelo bogato z dodatnimi
davčnimi obremenitvami. Zgodovina pa
nas uči, da nasilje vedno rojeva nasilje.
Da se vse vrne in vse plača. Ne vem, če
se naša trenutna oblast zaveda tega. Mogoče se bo po naslednjih volitvah? Mi,
volivci, pa bi se morali zbuditi že prej!
Drugače nam res trda prede!
Silva Šivec

Vesel božič, ponosen dan samostojnosti in enotnosti
ter srečno novo leto
želimo vsem članom in njihovim bližnjim
OOZ Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika
ter uredništvo Krpanovega glasa

december 2013
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Za nov začetek
ni nikoli prepozno

V teh dneh v Starem trgu pri Ložu odpira vrata nova trgovina. Njena lastnica, Zdenka Zupančič ji je nadela ime DETELJCA, z razpoznavnim
znakom štiriperesne deteljice, ki je znana po vsem svetu kot najmočnejši
amulet za srečo. Štiri peresa imajo vsako svoj pomen - prvi je za upanje,
drugi za vero, tretji za ljubezen, četrti za srečo. Za svojo srečo in srečo
vseh, ki jo bodo obiskali, pravi Zdenka, s katero sem se pogovarjala pred
odprtjem trgovine.

Na tem delu Notranjske je to prva trgovina z rabljenim
blagom. Kdaj in kako se ti je porodila ideja zanjo?
Oh,to je bila moja dolgoletna želja, zamisel, ki se je porodila
že dolgo nazaj. Leta tečejo. Stalna zaposlitev, družina, otroci so
me potegnili v kalup vsakdanjosti. V brezposelnosti, ki me je
doletela, pa sem prepoznala možnost, da svojo pot zastavim na
novo, in priložnost, da idejo uresničim.
Tudi na prvi pogled slabše življenjske situacije lahko ali
celo doprinesejo kaj dobrega. Kaj je torej poslanstvo tvoje
trgovine?
Bistvo je, da rabljenemu, a še uporabnemu predmetu damo še
eno priložnost s tem, da dobi novega lastnika. Ponovna uporaba
predmeta je hkrati v prid zmanjševanju onesnaževanja okolja,
saj se tako stvar oz. predmet ne znajde v kanti za smeti, ampak
pri meni in nato pri novem lastniku.
Kaj vse se bo našlo na policah »Deteljce«?
Oblačila in obutev za otroke in odrasle; otroška oprema, igrače,
knjige, starine, dekorativni predmeti, bižuterija, športna oprema. Prostor ni ravno velik, ga pa zaradi obsega in raznolikosti
blaga poskušam urediti tako, da bo ponujeno čim bolj racionalno razporejeno, in pregledno urejeno.
Kje vidiš potencialne obiskovalce, prodajalce in kupce?
»Deteljca« je priložnost za ene in druge. Prinese tisti, ki ima,
pa ne potrebuje in morda ne ve, kam bi dal. Stvari se v življe-
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nju tudi naveličamo, jih morda kupimo ali dobimo, pa nikoli ne
uporabimo. In potem se, kot pravimo, »valjajo« vsepovsod, brez
namena in potrebe. Trgovina je priložnost za izmenjavo. Tisti, ki
nimajo oz. iščejo, pa tu za nižjo ceno dobijo, kar iščejo.
Običajno si ljudje zastavljamo kratkoročne cilje in ob teh,
tam nekje daleč, »za vsak slučaj in če nam uspe«, še kakšnega dolgoročnega. Pa ti?
Dolgoročni cilj je dodati »drobnim predmetom«, s katerimi
bom napolnila trgovino, belo tehniko, pohištvo, poiskati obliko
socialnega podjetništva. CPU (Center ponovne uporabe) me je
navdahnil z novimi idejami in odprl v meni razmišljanja o novih
področjih in razsežnostih, za katere upam, da jih bom sčasoma,
z dovolj kreativnosti in ustvarjalnosti, tudi uresničila.
In še zadnje vprašanje. Imaš bogate izkušnje na področju
trgovine, svojega računovodjo, pa si se kljub temu odločila
za prostovoljno članstvo v zbornici? Kaj je razlog?
V času nezaposlenosti in uresničevanja zamisli o samozaposlitvi
sem potrebovala veliko informacij. Na zbornici sem dobila večino odgovorov. Vsak dan človek nima problemov, zaradi katerih
bi klical na zbornico. Je pa pomembno, da veš, da je nekdo nekje
za primer, če bi pomoč potreboval. Problemi, s katerimi se kot
podjetnik srečuješ, po moji presoji presegajo meje računovodstva. Članstvo je tudi priložnost za nove stike, informacije, znanje. Zbornico hkrati vidim kot »sindikat« malega podjetništva.
En sam ne zmore veliko, če smo povezani pa lahko kaj premaknemo.

Za hitre stike
Da bi vas zbornične informacije hitreje dosegle,
vas prosimo, da nam posredujete svoj
elektronski naslov na:
silva.sivec@ozs.si.
Hvala.

Šala meseca

Iz Avstrije poročajo o množičnem begu polžev s hišicami iz
Slovenije. Ugotavlja se, da je naravni fenomen posledica predvidenega novega davka na nepremičnine. Slinarji so ostali v Sloveniji.

december 2013

Peticija proti
nepremičninskemu davku

ZBOR 2013
Srečanje smo na pobudo več članov,
tudi jubilantov, ki se zaradi drugih
utečenih dogodkov, vezanih na izbrani
termin letošnjega srečanja
ne bi mogli udeležiti, premaknili na

soboto, 4. januarja 2014,
s pričetkom ob 18.30
v Jamski restavraciji v Postojni.
Program je bil objavljen v prejšnjem KG
in ostaja nespremenjen.
Prosimo Vas, da se na srečanje prijavite
do 23. decembra 2013.
Prisotnost na srečanju sta potrdila
poslanka Iva Dimic ter
državni svetnik Alojz Kovšca,
ki bosta jubilantom podelila priznanja.
Srečanja se bodo udeležili tudi župani
naših občin Jože Doles,
Marko Rupar in Janez Komidar.
Srečanja nikakor niso primerna za »teženje« s
problemi, vsekakor pa so priložnost,
da se o trenutnem stanju, v katerem se
nahajamo, tudi kakšna sliši in reče,
mar ne?
Tudi zato ne zamudite sicer zabavi in
druženju namenjenega srečanja v Postojni.

Vabljeni !
Med dobitniki priznanj za 20 letno
opravljanje dejavnosti je tudi frizerka
Nada Turk iz Starega trga.
december 2013

Obrtna zbornica je ena od soudeleženk v akciji zbiranja podpisov oz. peticije proti nepremičninskemu davku, ki je s svojo
vsebino presegel meje zdravega razuma in davkoplačevalske zmožnosti. Državni svet je s 27 glasovi ZA in dvema
proti izglasoval odložilni veto na Zakon o davku na nepremičnine. Državni zbor bo o zakonu odločal ponovno. Nam,
davkoplačevalcem, ostaja še ustavna presoja in nepokorščina.
Izračuni nekaterih posameznikov, ki so že opravili preračune »po sprejetem zakonu« kažejo, da se davek, v primerjavi z višino zdajšnje dajatve, tudi podeseteri!
Ob tem gre zahvala vsem, ki pomagate, da »peticije« prihajajo do čim večjega števila članov in občanov: Tini Koščak,
Milki Štrukelj, Darji Lekšan, Maji Rigler, Heleni Kraševec,
Mariji Sečnik, Andreji Jelinčič, Mariji Branisel, Veri Kranjc,
Mojci Marolt, Tinki Pirman, Lidiji Kraševec, Miki Dekleva,
Berti Janež, Alenki Vesel, Milki Janežič, Mariji Mozetič, Tilki
Žnidaršič, Stanku Tekavcu, Mateju Urbasu, Stanku Zalarju,
Slavku Zveru, Vladimirju Urbancu, Srečku Grudnu, Urošu
Hiti, Stojanu Bavdku, Darku Reberniku, Nevi Jerman in še
komu, ki ga morebiti nismo omenili.
Svoj glas PROTI - če tega vi (in vaši družinski člani, prijatelji,
sosedje,…) še niste storili, lahko še vedno oddaste na www.
nepremicninski-davek.org ali osebno na OOZ Cerknica
in na nekaterih drugih mestih, peticijo v podpis vam lahko tudi pošljemo.
Vsak glas šteje za skupno dobro vseh in vsakogar!

In še…

- 15. december je rok za prijavo najemnih pogodb.
Obrazce in navodila dobite tudi na OOZ Cerknica, ali na
spletni strani: http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/aktualno_cele_novice/evidenca_trga_nepremicnin/
- na spletni strani: http://www.e-prostor.gov.si/ lahko preverite podatke o svojih nepremičninah in jih v skladu
z navodili (vsaka sprememba na nepremičnini mora biti
javljena) popravite.

Vozniki

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije se zbirajo prijave
na sedem urno redno usposabljanje voznikov, še po programih za leto 2012 in 2013. Usposabljanje za leto 2010 bo potekalo v januarju.
Usposabljanje bo izvedeno, če bo dovolj prijav:
Datum
Čas
14. 12. 2013
od 7.00 do 13.00
15. 12.2013
od 7.00 do 13.00

Program
usposabljanja
2012,
tretji del
2013,
četrti del

Kraj
izvedbe
OZS, Celovška cesta 71,
1000 Ljubljana
OZS, Celovška cesta 71,
1000 Ljubljana

Prijavnico dobite na svoji območni zbornici.
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva mojster? Ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo, daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih
šolah, ker boste lahko mentor v obratovalnici izobraževali dijake, izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti in
ker boste lahko opravljali funkcijo odgovornega vodja posameznih del na
objektu (poklici, vezani na Zakon o graditvi objektov).
Tako je OZS tudi lani vabila k vpisu za mojstrski izpit. Odzval se mu
je tudi Benjamin Pavunc iz Logatca in po opravljenem izpitu letos prejel
mojstrsko diplomo. O tem sta spregovorila z urednikom KG.
G. Pavunc, čestitke za opravljeni izpit in pridobljeni naziv »mojster strojnih inštalacij«. Ste veseli uspešnega
zaključka?
Da. Opravil sem, česar ne opravi vsakdo. Pa bi bilo dobro, da
bi bilo mojstrov več.
Čemu menite, da bi bilo dobro, če bi si več podjetnikov
pridobilo ta naziv?
Če nekdo reče, da je mojster, da
si je pridobil ta naziv, bi moralo
Mojstrski naziv si je pridobil
to strankam pomeniti zagotovitudi Benjamin Pavunc
lo, da bo delo v resnici mojstrsko opravljeno.
Kakšna je bila vaša dosedanja izobraževalna pot?Sprva sem
se izučil za elektrikarja energetika. Delal sem pri očetu, ki pa
se je ukvarjal s strojnimi inštalacijami, takrat še razdeljenimi na
posamezna področja: vodovodne, toplovodne inštalacije… Po
očetovi smrti sem zato, da sem lahko nadaljeval njegovo delo,
moral na prekvalifikacijo. Zdaj sem si pridobil mojstrski naziv.
Je opravljanje mojstrskega izpita zahtevno?
Pravzaprav je. Osvojiti je treba veliko teoretičnega znanja. Praktično pa moraš tudi znati narediti vse. Sam sem za izpitno nalogo izbral strojne inštalacije v domači hiši. To je bilo malce lažje,
ker se ni bilo treba posebej dogovarjati z »naročnikom«. Strojne
inštalacije se praviloma opravljajo pri strankah, na terenu, zato
je potrebne precej koordinacije z naročnikom. Sam sem imel to
prednost, da sem koordinacijo lahko »preskočil«.
Organizatorji izobraževanj običajno ob zaključku povprašajo kandidate, kako so bili z izobraževanjem zadovoljni.
Kako bi vi odgovorili na to vprašanje?
Preprosto. Teoretičnega znanja je v programu dovolj, praktičnega pa bi pričakoval še več. Med priprave na mojstrski izpit sem
pogrešal še več operativnega dela. Priprave so proces, ki mu več
neposrednega dela ne bilo v škodo. Nasprotno.
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Foto: J. G.

Biti mojster

Del mojstrskega izpita je tudi pedagoško-andragoški seminar. Boste izobraževali dijake?
Da. Z enim sva že sklenila pogodbo. Vendar tudi na tem področju pogrešam več praktičnega dela. Samo od teorije se v obrti
ne da živeti.
Opravljate vse dejavnosti s področja strojnih inštalacij?
Glede na svojo izobrazbo lahko prevzamem praktično vsa dela
s tega področja, pa še zidarska dela, ker imam za ta dela zaposlenega usposobljenega delavca. Zato lahko nudim vodovodne
inštalacije, centralno ogrevanje, sončno ogrevanje, električne inštalacije in adaptacije kopalnic.
Poleg s.p. imate tudi podjetje, Polh d.o.o.. Je tako za vas bolj
prav in zakaj ste se odločili za dvoje gospodarskih subjektov?
Nekaj zaradi ločenega opravljanja dejavnosti, nekaj pa zato, da
je računovodska dejavnost, ki je v ženski domeni, posebej. Vsaka oblika ima svoje posebnosti in odgovornosti, zato sem se
odločil za to dvojnost.
Se kriza pozna tudi v vašem poslu?
Kriza se pozna, seveda. Zaposlujem dva delavca in temu prilagajam obseg posla. Naročnikom je treba posvečati veliko pozornost in se jim prilagajati. Vendar mora biti pozornost obrnjena
na obe plati: kaj kdo naroči in kaj od opravljenega bo plačano.
Žal je treba biti pri strankah danes izjemno pazljiv, včasih celo
preračunljiv. Če delo opraviš in plačila zanj ne dobiš, si se trudil
zaman. Tega pa ne počnemo radi.
G. Pavunc, želim vam vse dobro na nadaljnji poslovni
poti. In naj se vam pridobitev mojstrske diplome prijazno
pozna tudi v poslu.

DRAGI OTROCI!
VABIMO VAS,
DA PRIDETE
V ČETRTEK, 12. 12. 2013 ob 17.30
V NARODNI DOM V LOGATCU,
KJER VAS ČAKAJO BOŽIČNE ČAROVNIJE,
KI JIH BO PRIČARAL ČARODEJ TONI.
MIKLAVŽ, BOŽIČEK IN DEDEK MRAZ
PA VAS BODO OBDARILI.
december 2013

Nov statut OOZ Logatec
Srečanje gostincev v Portorožu

Letos je, že šestič zapored, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija pripravila strokovno srečanje gostincev v Portorožu, 24.
in 25. novembra. Spremljevalni program so sestavljali: kuhanje
ričeta s kranjsko klobaso (v kotličku), letno skupščino Društva
turističnih novinarjev FIJET Slovenija in sestanek upravnega
odbora OZS. Osrednji program pa je osvetlil organiziranost
in delovanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v pogojih
prostovoljnega članstva, informacije o izvajanju aktivnosti inšpekcijskih služb na področju gostinstva, predstavitev dobre
prakse - podjetniško okolje v sosednji Avstriji in reševanje sive
ekonomije (referent Hanzi Ogris, podpredsednik Slovenske
gospodarske zveze v Celovcu), zakone in podzakonske akte v
gostinstvu, ki se nanašajo na področje varnosti in zdravja pri
delu in ravnanje ob inšpekcijskem pregledu, skrivnosti pomurskih kulinaričnih dobrot ter še nekaj drugih aktualnih tem, ter
predstavitev sponzorjev prireditve in partnerjev Kartice podjetnih. Popoldne je bila na programu okrogla miza na temo vizije
razvoja gostinstva s poudarki na socialnem podjetništvu, povečanju prodaje prek spleta in socialnih omrežij ter trendov v gostinstvu. Sklepno dejanje je bila podelitev priznanj za kakovost
gostinske ponudbe in jubileje. Med prejemniki sta bila tudi dva
logaška gostinca: Izidor Zelenc, gostilna Turk iz Hotedršice za
kakovost in Bojan Jeršin, Gostišče Jeršin za jubilej, ki ju je za
prejemnika priznanj predlagala logaška zbornica. S prejemnikoma se je pogovarjal urednik.

Upravni odbor se je 19. 11. 2013 sestal na svoji 20. redni
seji. Osrednja tema seje je bil osnutek novega statuta, ki ga
mora tudi OOZ Logatec sprejeti zaradi sprejetega novega
obrtnega zakona. Ko bo upravni odbor oblikoval dokončni
predlog statuta, bo dan v javno obravnavo vsem članom. V
kolikor bodo prišle pripombe, se bodo obravnavale in dodale v predlog, ki bo nato posredovan OZS, ki izreka soglasje
k statutom OOZ. Temu bo sledila še potrditev na skupščini
OOZ Logatec, ki bo predvidoma sredi januarja, saj je 27. januar 2014 z zakonom določen skrajni rok za sprejem statutov
območnih zbornic.

Načrtovanje prenosa podjetij

Za konec januarja 2014 napovedujemo predavanje Uroša Kavsa: Pomen strateškega načrtovanja prenosa podjetja s staršev
na otroke.
O točnem datumu in vsebini predavanja vas bomo obvestili v
naslednji številki KG.

VABILO na
TRADICIONALNI PREDNOVOLETNI PLES
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE
ZBORNICE LOGATEC
Vabimo vas na prednovoletni ples,
ki bo v SOBOTO, 7. 12. 2013 od 18. ure
naprej v
KULINARIČNI ZIDANICI OPARA
v Trebnjem.
Stroške organizacije, prevoza, glasbe in hrane
krije vsem udeležencem OOZ Logatec,
pijača pa letos ni zajeta v prispevku in jo krije vsak sam.

Izidor Zelenc s krožnikom jedi, primernih za hladne dni
Foto: osebni arhiv

Gospod Zelenc, najprej čestitke za priznanje. Ste ga veseli
in kaj vam pomeni?
Priznanje kaže, da je predlagatelj opazil kakovost naše ponudbe.
To me navdaja z veseljem.
Priznanje za kakovost gostinske ponudbe je posebnega
spoštovanja vredno priznanje. Pa tudi nemalo zavezujoče.
Gost, ki ga opazi, pričakuje vrhunsko ponudbo. Vemo pa,
da so okusi ljudi zelo različni in da se kakovost po navadi
meri z okusom strank: ista jed je eni izjemno okusna, drugi pa okus ne ustreza, ker je navajen drugačnega?
V gostinstvu moraš ves čas spremljati odzive gostov in se njihovim zahtevam sproti prilagajati. Spreminjajo se ne samo trendi,
pač pa tudi okusi posameznikov. Zato je potrebna hitra odzivnost gostinca in pretanjen občutek, kaj ponuditi ob kakšnem
času in komu kaj ponuditi. Ni vsaka jed vsakomur po volji in
ne ob vsakem času ista. Zato je treba nenehno poskušati in preskušati, kaj bo gostom všeč. Če imajo kozlička pečenega raje v
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Prijave zbiramo na OOZ Logatec do 4. 12. 2013.
Ob prijavi se plača konzumacija v višini 10 EUR/osebo,
ki pa se bo upoštevala pri plačilu pijače
ob predložitvi blokca z oznako zbornice.
Odhod avtobusov iz Rovt in Hotedršice ob 16.30,
iz Logatca izpred Krpana pa ob 17 uri. Vstop tudi
na Kalcah, v Gornjem Logatcu, Zajelah in pri Smétarju.
Vljudno vabljeni!
peči kot v konvektomatu, je treba to upoštevati in jim ga znati
prav ponuditi.
Delo v gostinstvu je sila občutljivo. Koliko je ob dobri hrani pomemben odnos strežnega osebja do gostov?
Najprej gre za profesionalnost: kako gosta sprejeti, kdaj - v kakšnem trenutku, v kakšnem zaporedju - jedi postaviti pred gosta,
kako se odzivati na vmesna ali dodatna naročila in tako naprej, vse
dokler gost ne zapusti lokala. Posamezne jedi morajo biti predstaNadaljevanje na strani 11.
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Kratkoročni kredit subvencija obrestne mere

Ponovno vas obveščamo, da OOZ Postojna in Banka Koper d.d., PE Postojna razpisujeta nenamenski kratkoročni
kredit za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna.
Razpoložljiva sredstva znašajo 440.000 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna z najmanj enoletnim članstvom,
namenjena pa so za:
• financiranje tekočega poslovanja
• nabavo osnovnih sredstev
• refinanciranje posojil
• poravnavo zapadlih davčnih in drugih obveznosti
Pogoji odobritve
Posojilo se obrestuje po 2,80 % letni obrestni meri (skupna
obrestna mera znaša 4,90% letno, OOZ Postojna subvencionira 2,10%), odplačuje se 12 mesecev, višina posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet, kreditne
sposobnosti oziroma ne sme presegati 20.800 EUR.
Zavarovanje
Vse oblike, ki za banko predstavljajo zadostno jamstvo za
vračilo kredita (pri zavarovalnici, s poroštvom, zastavo- hipoteko, drugo).
Priloge k vlogi
• sklep OOZ Postojna o dodelitvi kratkoročnega posojila,
• izjava o članstvu v OOZ Postojna za čas odplačevanja
posojila,
• bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo poslovno leto,
• davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti
• potrdilo o plačanih davkih za tekoči mesec
Obdelava zahtevka za vodenje posojila znaša 50 EUR, ki
se plača ob odobritvi posojila.
Vloge za posojilo so na voljo na OOZ Postojna do porabe
sredstev.

Hitreje do informacij

Pozivamo vas, da nam za lažjo komunikacijo, predvsem pa
hitrejše obveščanje, sporočite naslov elektronske pošte in
številko mobilnega telefona. Tako boste hitreje obveščeni o
aktualnih dogodkih iz OZS in OOZ Postojna. Velikokrat se
zgodi, da sekcije, zaradi kratkega roka za prijavo, vabila na
razne dogodke svojim članom pošljejo samo po elektronski
pošti. Svoje kontakte nam pošljite e-naslov:
irena.dolgan@ozs.si.

Vabilo na
prednovoletno srečanje
Vse članice in člane zbornice, pri njih zaposlene delavce,
upokojene obrtnike ter njihove zakonce vabimo, da se
udeležijo prednovoletnega srečanja, ki bo

v soboto, 21. decembra 2013,
ob 19. uri v Jamskem dvorcu.
Na srečanju nas bo zabaval ansambel Akordi.
Za vse udeležence srečanja bomo organizirali večerjo,
vsak udeleženec bo dobil tudi buteljko vina.
Vsem članom, ki so v letošnjem letu dopolnili
20, 25, 30, 35 ali 40 let dela v obrti in tistim članom,
ki so se v letošnjem letu upokojili, bomo na srečanju
podelili priznanja. Jubilanti bodo prejeli osebno vabilo.
Za dobitnike priznanj je udeležba na srečanju brezplačna.
Cena srečanja znaša za člane zbornice in njihove zaposlene,
skupaj s spremljevalci, 15,00 €/osebo.
Prijave z vplačili sprejemamo na zbornici do vključno
petka, 20. decembra 2012, do 12. ure.
Foto iz 2011
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Lepo vabljeni!
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Krpanov glas
Veto na zakon
o davku na nepremičnine
Državni svetniki so 20. novembra izglasovali odložilni veto na
zakon o davku na nepremičnine. Zakon po njihovem mnenju
ni sprejemljiv zaradi poseganja v avtonomijo lokalnih skupnosti in dodatnega obremenjevanja gospodarstva. Tako se zakon
ponovno vrača na glasovanje v Državni zbor.
Hkrati se nadaljuje podpisovanje peticije proti davku na nepremičnine. Po sedanjih podatkih je bilo že zbranih 75.000
glasov, podpise pa je še vedno mogoče oddati na spletnem
mestu http://nepremicninski-davek.org/ ali fizično na eni izmed 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic po Sloveniji,
na sedežu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v Ljubljani
in na različnih lokacijah Slovenske ljudske stranke po Sloveniji.
Kaj pa določa zakon? Zakon določa različne stopnje za različne vrste nepremičnin: stanovanjske nepremičnine - 0,15 %,
nerezidenčne stanovanjske nepremičnine 0,5 %, za poslovne
in industrijske nepremičnine 0,75 %, energetske objekte 0,4 %,
kmetijske objekte 0,3 %, za stavbe za javno rabo in za drugo
splošno rabo pa 0,5 %, kmetijska zemljišča 0,15 %, za gozdna
zemljišča 0,07 %, za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo
0,75 %, za zemljišča za energetsko rabo 0,4 % in za druga zemljišča 0,5 %, razen za zemljišča, ki pripadajo stanovanjskim
nepremičninam, za katere se določa stopnja 0,15 %.
Za nelegalne gradnje se osnovna stopnja davka, določena za
posamezno skupino nepremičnin, poveča za trikrat.
50 % znižanje davčne stopnje se omogoči zavezancem, ki so
bili v letu pred letom odmere najmanj šest mesecev upravičeni do prejemanja denarno socialne pomoči ali do varstvenega
dodatka, 30 % znižanje invalidnim osebam, ki se gibljejo s
pomočjo invalidskega vozička oziroma zavezancem, ki živijo
v skupnem gospodinjstvu z invalidno osebo, ki se giblje s pomočjo invalidskega vozička.
Zakon omogoča tudi zavarovanje obveznosti iz naslova
davka na nepremičnine s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnine, ki je predmet obdavčitve, v primeru da zavezanec ne more poravnati nepremičninskega davka (beri: lastninjenje !!!)
Dodatno zakon določa, da se (beri: samo) za leto 2014 davčna
osnova za rezidenčne nepremičnine zniža na 85 % posplošene
tržne vrednosti nepremičnine. Poleg tega zakon daje občinam
možnost, da stopnje davka za nepremičnine, v skladu z merili,
ki zasledujejo cilje prostorske in ekonomske politike posamezne občine, povečajo ali zmanjšajo za 50 % (!!!)
Zaradi posledic na ravni financiranja občin, kjer bo z uvedbo
davka lahko prišlo do velikih sprememb v obsegu prihodka iz
tega vira (povišanja ali znižanja) se predlaga triletno prehodno
obdobje, v katerem se davek odmeri kot prihodek države, vsaki posamezni občini pa zagotovi enak prihodek, kot je znašal
znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012. Občinam za leti 2015 in 2016 že omogoča
zvišanje davčnih stopenj za največ 50 %, s čimer bodo občine
svoje prihodke v teh dveh letih tudi povečevale.
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Davek na nepremičnine
Ocena pravnih strokovnjakov pravi, da ima zakon številne pomanjkljivosti in nejasnosti:
1. Pri zakonski ureditvi davka na nepremičnine je treba spoštovati ustavno in pravno sistemsko določene omejitve.
2. Po zakonu višine davčne osnove in drugih elementov, ki
so pomembni za nastanek davčne obveznosti, ni mogoče
ugotavljati oziroma spreminjati drugače kot preko uradnih
evidenc, ki jih vodijo pristojni upravni organi. S tako ureditvijo je stranki onemogočeno navajanje dejstev in dokazov za varovanje svojih pravic v davčnem postopku, zoper
dejansko stanje, ki je podlaga za odmero davka na nepremičnine, pa ni na voljo učinkovitega pravnega sredstva ter
sodnega varstva, saj se mnoga od dejstev, ki so podlaga
za obdavčenje, ne morejo niti izpodbijati niti preverjati z
vidika njihove pravilnosti s strani nadrejenih organov. To
velja tudi v primerih, ko so določena dejstva (npr. vrednost
nepremičnine, lastništvo, itd.) po navedbah zavezanca in
razpoložljivih dokazih lahko celo očitno napačno ugotovljena. S tem se postavlja vprašljivost skladnosti zakona s
22. členom, 23. členom ter 25. členom Ustave RS.
3. Zakon ne vsebuje nobenih omejitev, ki bi preprečevale nesorazmernost davčne obremenitve za določene zavezance; pri
opravljanju podjetniške in gospodarske dejavnosti tako v predlogu zakona ni zagotovljeno, da to novo obdavčenje - skupaj z ostalimi že obstoječimi davčnimi obremenitvami - ne bo
pomenilo izničenja samega nadaljnjega poslovanja določenega subjekta ali nesorazmerno posegalo v koristi, ki jih podjetnik ali drug subjekt dejansko pridobiva na podlagi svoje
dejavnosti. To je glede na naravo davka na nepremičnine kot
premoženjskega davka, ki sam po sebi ne upošteva dejanskih
prihodkov, toliko bolj problematično. Taka ureditev bi lahko
pomenila tudi nesorazmeren poseg v 33. člen Ustave RS.
4. Pri zakonskem urejanju ima zakonodajalec sicer široko polje proste presoje, vendar pa je glede na zahtevo po načelu
enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave RS vezan na
to, da mora biti vzpostavljeno razlikovanje utemeljeno na
razumnem razlogu, ki izhaja iz narave stvari. Iz zakona pa
niso v vseh primerih razvidni jasni in nearbitrarni razlogi
za določene odločitve zakonodajalca, tako npr. glede razlikovanja glede višine davčnih stopenj kot tudi za možnosti
določenih rešitev, ki le za omejen krog upravičencev preprečujejo nesorazmernost ali težo obremenitve, ne pa tudi
za druge, ki so v enakem pravnem ali dejanskem položaju.
5. Zakon je v določenih primerih nejasen tako glede vsebinskega pomena (npr. pojem 'energetske nepremičnine') kot
tudi razmerja do drugih zakonov (npr. glede možnosti odloga plačila davka in obročnega odplačevanja po zakonu, ki
ureja davčni postopek), tako da o mnogih vprašanjih pravnih stališč sploh ni mogoče podati. To pa seveda tudi pomeni nejasnosti in težave pri izvajanju navedenega zakona.
O predlaganem davku na nepremičnine, ki bo, če bo sprejet,
poguben za številne obrtnike in podjetnike, ki že sedaj težko
poslujejo, je na novinarski konferenci OZS spregovoril tudi
predsednik UO OZS Branko Meh, ki je opozoril, da je krivično, da obrtniki niso izenačeni s kmeti, saj oboji opravljajo
gospodarsko dejavnost – eni v delavnicah, drugi v hlevih.
Vir: MF, OZS
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

NOVO

NOVO

NOVO

Spletna stran

OOZ Vrhnika ima novo spletno stran:

http://www:ooz-vrhnika.si
Kot smo obljubili, smo v sodelovanju s podjetjem Mandu
d.o.o. oblikovali novo spletno stran. Verjamemo, da vam bo
všeč. Sedaj boste do informacij prišli še lažje in hitreje. Obveščali vas bomo o dogodkih, objavljali novice, pomembne
za vas in vaše poslovanje. Želimo si tudi povratnih informacij, kaj mislite o spletni strani, ste z njo zadovoljni, vam nudi
želene informacije, bi želeli več…? Predlagajte, vaše predloge in zahteve bomo skušali upoštevati, kar največ mogoče.

Iz dela organov zbornice

Nepremičninski davek

Davek na nepremičnine bo močno udaril po žepu. Državni
zbor, ki je Zakon sprejel, bo moral o zakonu ponovno glasovati, saj je Državni svet izglasoval odložilni veto. Sedaj bo v
parlamentu za uveljavitev zakona potrebna večinska podpora
poslancev.
Obrtno-podjetniška zbornica je ena od ustanov, ki se bori proti
uveljavitvi predlaganega zakona. Nismo proti obdavčitvi nepremičnin, vendar naj bo to v razumnih mejah in za vse. Če se s
predlaganim zakonom ne strinjate, lahko svoj glas proti še vedno oddate po spletu: www.nepremicninski-davek.org
ali osebno podpišete obrazec Proti davku na nepremičnine, ki
ga lahko dobite na naši zbornici. Glas lahko odda član zbornice, družinski član, prijatelj, sosed, kdorkoli, ki se s predlogom
zakona ne strinja.
Naj vas davek ne prehiti, prehitite ga vi.

Seja upravnega odbora
Upravni odbor zbornice je na svoji redni seji v novembru med
drugim obravnaval osnutek statuta OOZ Vrhnika. Zaradi spremembe obrtnega zakona, ki je uzakonil prostovoljno članstvo, je
tej spremembi treba prilagoditi in z njo uskladiti statut. OZS je
svoj spremenjeni statut sprejela na skupščini 22. oktobra 2013,
OOZ imamo čas, da to storimo do 27. januarja 2014. Vsebino
statuta in njegove spremembe bo najprej opredelila skupina štirih članov UO in NO, ki bo pripravila besedilo statuta za obravnavo na UO, ki bo v začetku decembra. Sledila bo pridobitev
soglasja k statutu UO OZS, predvidoma v januarju pa sledi še
sprejem na skupščini OOZ Vrhnika.
Na seji upravnega odbora so bile obravnave še vloge za odpis
članarine. Člani so se seznanili s potekom priprav na prednovoletno srečanje in dorekli še nekaj detajlov. Fotografije s prireditve bomo objavili v prihodnji številki KG in na naši spletni
strani.

Poziv članom

Dandanes je pravočasna informacija zelo pomembna. Zato
pozivamo vse člane, da nam sporočite svoj elektronski naslov (e-mail), na katerega bi želeli prejemati obvestila, informacije, zanimivosti, pojasnila…Poleg pošiljanja splošnih
informacij, vas bomo razvrstili tudi po sekcijah – dejavnosti,
da boste prejemali še posebne informacije, ki se vsebinsko
nanašajo na vaše delo in dejavnost.
Vaše e-naslove pričakujemo na:
adela.cankar@ozs.si
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Varstvo pri delu
in tečaj prve pomoči

Za člane in zaposlene delavce bomo usposabljanje in izpit iz
varstva pri delu in požarnega varstva ponovno organizirali
v januarju 2014. Predvidoma bo to v petek, 17. januarja.
Prijave so že možne.
Pokličite 01 755 77 40 ali 051 619 215
Prav tako bo januarja 2014 ponovno usposabljanje in tečaj iz
prve pomoči. Usposabljanje s preizkusom znanja traja dva
dni od 16. – 19. ure. Cena delavnice in tečaja je 93,63 €, člani OOZ Vrhnika imate 10% popust. Prijave že sprejemamo.
Pokličite.

Izterjava na podlagi
verodostojne listine

Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za
vas lahko vložimo predlog za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo na sodišče, ki izda sklep za
izvršbo oz. vodi postopek do poplačila terjatve.
Pokličite nas, splača se. Za vlogo predloga za izvršbo boste
plačali 20 € zbornici za storitev in sodno takso po tarifi. Stroške izvršbe vam vaš dolžnik plača skupaj z dolžnim zneskom.
Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre za vaš denar.

Obvestilo članom

Člane obveščamo, da smo na vhodna vrata zbornice namestili
novo kljuko, ki onemogoča prost vstop v prostore zbornice.
Na zbornici je sekretarka največkrat sama, na terenu se dogaja marsikaj, potrebno pa je poskrbeti za varnost. V prostore
zbornice boste sedaj lahko vstopali samo po predhodnem
zvonjenju, da vam sekretarka vrata odpre.

Dedek mraz

Dedek Mraz bo letos otroke obiskal in obdaril v soboto, 14.
decembra.
Skupaj s čarovnikom Joletom Coletom in njegovimi vragolijami boste pričarali in priklicali dobrega moža z darili. Prireditev bo ob 9. in 10.30. Vabila in razpored bodo prijavljeni
otroci prejeli po pošti.

Kam po nasvet

Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice so pravi
naslov za razrešitev vaših problemov.
Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika najdete na
naslovu Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika.
Vprašanja, mnenja, predloge… nam lahko posredujete tudi po
e-pošti: adela.cankar@ozs.si
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vljene z navdušenjem, a obzirno. Seveda pa morajo biti jedi najprej vrhunsko pripravljene. Gost se mora počutiti dobrodošlega.
Gostilna Turk pa ima že lepo tradicijo?
Da, obstaja že od leta 1927. Kakovost je bila ves čas v ospredju
in je služila kot podlaga za delovanje gostilne. Gostilna ima svoje posebnosti, značilnosti. V gostilni je poudarek na hrani. Če
je ta dobra, mora biti ob njej tudi primerno dobra pijača. Oboje
si prizadevamo ohranjati na najvišjem kakovostnem nivoju, ne
glede na to, za katero vrsto hrane ali pijače gre.
Naj se še enkrat vrnem k priznanju. Ga sprejemate kot potrditev osebne naravnanosti v sedanjem razvojnem obdobju?
Priznanje je izročeno meni, ker sem ta čas nosilec dejavnosti.
Kakovost gostilne pa ni od danes. Zato je priznanje namenjeno
vsem, ki so se trudili doslej. Hkrati pa je zaveza vsem, ki se
bomo in bodo poslej.
V pogovoru z Bojanom Jeršinom pa se je zapisalo tole.
G. Jeršin, pri vratih vašega gostišča
najdemo letnico 1902. Torej že več
kot stoletna tradicija?
Tako je. Sem peti v vrsti generacij, ki
opravlja gostinsko dejavnost v Logatcu
na tem mestu.
Spoštovanja vredno. In čestitk
tudi, seveda. Torej, čestitke, tako
za vztrajnost kot za prejeto priznanje za dolgoletni obstoj gostilne.
Pa je bilo gostinstvo ves čas samostojna dejavnost?
Franc Korenčan,
Gostinstvo je bilo osrednja dejavnost. ustanovitelj gostilne
Spočetka jo je dopolnjevalo mesarstvo, 1902
zdaj jo že precej let dopolnjuje oddajanje prenočišč. Zaradi prenočišč smo tudi spremenili naziv iz
gostilna v gostišče. Nudimo prenočišča z zajtrkom, večerjo. Prenočišča nudimo t.im. prehodnim gostom, ne oddajamo pa stanovanj za krajši ali daljši čas. Gostje se pri nas dobro počutijo, mnogi
med njimi se vračajo ali nas priporočajo svojim znancem.
Kaj pa sicer nudite gostom?
Ponujamo, kar nudijo dobre, klasične gostilne: odlično hrano,
divjačinske jedi, sezonske jedi. Naročenim skupinam pa lahko
pripravimo, kar si želijo, četudi ni vsak dan na ponudbo.
Imate precej nenavaden odpiralni čas. Kako to?
Prilagajati se moramo potrebam trga in razmer. Širšega izbora
gostov je malo, kupna moč v današnjih časih tudi ni velika.
K temu so pripomogle tudi razmere na logaških cestah; dostop
je zelo otežen in naključnim gostom ni prijazen. Gostišče s polno »posadko tako ne more preživeti. Zato smo se tudi usmerili
predvsem v turizem, kjer pa so časovne zahteve drugačne.
Vzdrževanje tradicije terja posebne napore in pomeni
morda tudi omejitve v izbiranju poslovnih priložnosti?
Od malega sem doma v gostilni. Gostinstvo mi pomeni sinonim za družinsko obrt. Starša mi še vedno stojita ob strani in
postorita, kar lahko, da gre posel naprej. Oče je to povzel po
svojih starših, njegova mati po svojih. Skrbim, da tradicija živi.
V zdajšnjih časih pa izbiranje poslovnih priložnosti in širitev
dejavnosti ni omejeno toliko s tradicijo kot z upadanjem kupne
moči, ki se odraža tudi v gostinstvu.
Naj gostišče Jeršin čez mnogo let znova prejme priznanje za
spoštljivo obletnico svojega delovanja!
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Foto: zasebni arhiv B. J.

Nadaljevanje s strani 7.

Krpanov glas
Prispevki za s.p. po novem

S 1. 1. 2014 se spreminja način ugotavljanja višine prispevkov za s.p. Spremembo je prinesel novi pokojninski zakon,
ZPIZ-2. Ta v 145. členu določa višino osnove za prispevke.
Osnovo predstavlja dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z
Zakonom o dohodnini, v katerem niso upoštevani prispevki za
socialno varnost. Ta osnova se za leto 2014 zniža za 30% (v letu
2015 za 28% in v letu 2016 za 25%) in se jo preračuna na mesec.
Najvišja možna zavarovalna osnova je določena v višini 3,5-kratnika povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
Za leto 2014 še vedno velja, da bo najnižja možna osnova za
plačevanje prispevkov minimalna plača, v letu 2015 pa bo ta
osnova 54% povprečne plače. Torej bo možno v letu 2014 plačevati minimalne prispevke po stopnji 38,2% od minimalne
plače, v kolikor podjetnikov dobiček (brez prispevkov) ne bo
presegel minimalne plače. Naslednje leto pa bo osnova že višja
in se zvišuje na 60% povprečne slovenske plače.
Vsi, ki bodo dosegli višjo zavarovalno osnovo, ne bodo več razvrščeni po razredih, kot je to veljalo doslej, ampak se jim bo
osnova določila individualno, glede na dobiček.
pripravila S. Šivec

Opozorilo: poročajte v ETN

Najemodajalci morajo najpozneje do 15. decembra 2013 v
ETN – evidenco trga nepremičnin, poslati podatke o vseh aktivnih najemnih razmerjih, ki so bila sklenjena pred 1. julijem
2013 in so na ta dan še trajala.
Osnovni namen evidence nepremični (ETN) je sistematično
spremljanje doseženih tržnih cen in najemnin nepremičnin, zaradi ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin in zagotavljanja
preglednosti slovenskega nepremičninskega trga.

Opravljanje storitev
na Hrvaškem – nova navodila

Člani, ki opravljajo storitve na Hrvaškem z napotenimi delavci,
naj upoštevajo naslednje:
1. Urediti si je potrebno zavarovanja za delavce in obrazce A1,
na podlagi katerih boste lahko dokazali, da so delavci, ki jih
napotujete na delo, res zaposleni in zavarovani pri vas.
2. Oddati je potrebno prijavo napotenih delavcev (Posting declaration) na naslov: Drzavni inspektorat – Sektor nadzora u
području rada i zaštite na radu, Petračićeva 4, Zagreb.
3. Na samem mestu opravljanja storitve morajo delavci imeti
zraven naročilnico ali pogodbo podjetja, za katerega opravljate storitev ter dokazilo, da je vaše slovensko podjetje v
Sloveniji res registrirano
4. Opravljanja storitve zaenkrat ni potrebno prijaviti za tiste, ki
delajo manj kot 3 mesece; delavcu pa lahko natisnete izjavo
hrvaškega ministra za delo za primer, če bi jih kdo ustavil in
od njih želel kakšno prijavo.
Izjavo hrvaškega ministra in prijavnico »Posting declaration«
člani dobite na svoji območni zbornici.
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Napotila
V Avstrijo le s potrdilom
o napotitvi

Iz odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof so sporočili, da je za
državljane tretjih držav, ki so legalno zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebno za opravljanje storitev v Avstriji le potrdilo o
napotitvi, ne pa viza. Odločitev je pomembna, saj bistveno olajša opravljanje storitev z državljani tretjih držav v Avstriji.
Do sedaj je namreč veljalo, da je avstrijska Finančna policija
dodatno zahtevala pridobitev vize za namene zaposlovanja za
vse delavce, ki niso državljani Evropske unije. Pogoj pridobitve
vize je sicer formalne narave, vendar pa je povezan z dodatnimi
stroški. Slovensko podjetje, ki v Sloveniji legalno zaposluje državljane tretjih držav (BiH, Srbija…) in želi te delavce napotiti
na delov v Avstrijo, bi to lahko storilo le, če je za te delavce
pridobilo potrdilo o napotitvi in vizo. Odvetniški pisarni Grilc-Vouk-Škof, primer je vodil mag. Rudolf Vouk, je v postopku
pred Neodvisnim upravnim senatom za Koroško uspelo dokazati, da ta zahteva Direktive avstrijskega Ministrstva za finance
ni v skladu niti z evropsko niti z avstrijsko zakonodajo, torej
lahko državljani tretjih držav, ki so legalno zaposleni v Republiki
Sloveniji, opravljajo storitve v Avstriji brez vize.

Članarina obrtne zbornice

Člane ponovno obveščamo, da s 1.11.2013 velja spremenjena
višina članarine in sicer:
1. Člani, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne
obrti - 10 EUR mesečno
2. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe brez zaposlenih - 18 EUR mesečno
3. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo zaposlene - 27 EUR mesečno
Novo, nižjo članarino bodo člani prejeli v mesecu decembru
(članarina za november).

Brezplačni oglas za nove člane

Vsem, ki se boste včlanili v katero od območnih zbornic – izdajateljic Krpanovega glasu, bomo podarili brezplačni oglas v
velikosti do ¼ strani.
Izkoristite priložnost in oglašujte v časopisu, ki pokriva področje med Vrhniko in Ilirsko Bistrico.
KRPANOV GLAS seže v DEVETO VAS!

Upokojeni s.p., pozor!

Vlada je sklenila odaljšati prehodno obdobje za upokojenske
s.p., ki bi morali do konca leta ali zapreti s.p. ali se znova vključiti v zavarovanje.
V skladu s pokojninsko reformo bi se morali samostojni podjetniki, ki so že upokojeni, a še vedno delajo, do konca leta odločiti bodisi za status upokojenca bodisi za status zavarovanca.
Sočasni status zavarovanca in upokojenca namreč ne bo več dopusten, so pred dnevi pojasnili na ministrstvu za delo.
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Krpanov glas

Napotila

Vlada bo spremenila pokojninsko reformo, med tem časom pa
bo podaljšala prehodno obdobje za ureditev statusa. OZS predlaga dveletni rok. Nov predlog bo vlada predvidoma pripravila
v enem tednu oz. predvidoma do konca novembra in ga poslala v
parlamentarno proceduro. Odločitev vlade torej ni dokončna!

Prispevek za izvajanje KP

60. čl. Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP),
(Ur. list RS, št. 73/08, 55/10 in 100/11) med drugim določa,
da delodajalci enkrat letno, in sicer ob izplačilu plač za mesec
november, plačajo 4,00 € na zaposlenega delavca za stroške
usklajevanja in izvajanja KPOP.
Od tega gre 2,00 EUR na račun Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in 2,00 € na račun Združenja delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije – GIZ.
Ta prispevek ste dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljate obrtno dejavnost po Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti ne glede
na članstvo v Sindikatu ali ZDOPS.
ZDOPS bo konec novembra zavezancem za plačilo pošiljal
plačilne naloge. Če ga ne dobite, dolžni prispevek v višini 2€/
zaposlenega plačajte na TRR: ZDOPS, št.: 03160-1001022028
pri SKB. Sklic je vaša davčna številka.
Plačilni nalog za prispevek za sindikat pa napišete sami.
Znesek je 2,00 € na zaposlenega in ga plačate na TRR: Sindikat
za obrt in podjetništvo, št.: SI56 0310 0100 1709 303 pri SKB,
sklic je 20-13.
Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec november 2013.

Župani (z leve) Bojan Sever, Idrija, Berto Menard, Logatec in Marko
Rupar, Cerknica so v pogovoru z Borutom Hočevarjem poudarili tudi,
da smo Slovenci delovni ljudje, da imamo veliko znanja, da pa mnogim
manjka reda in morale.
ti pri tem pomagajo. Nemčija ima veliko agencij, ki se ukvarjajo
s tem. Slovensko - nemška gospodarska zbornica dvakrat na leto
organizira seminarje za nemške poslovneže o tem, kako priti
na slovenski trg, najti poslovnega partnerja, agenta ali firmo, ki
bo tržila izdelke. Zbornica ima mlad, sposoben kader, govoreč
oba jezika. Sodelovanje je mogoče. Nekatera slovenska podjetja
z Nemčijo že zelo uspešno sodelujejo, npr. Kolektor iz Idrije; v
kratkem bo tam odprlo svoje hčerinsko podjetje, kot jih nekateri
že ustanavljajo. Slovenci so posebej so uspešni na področju računalniške, avtomobilske in kovinske industrije. So zelo inovativni.
Slovenija ima možnosti na področju turizma. Morala pa bi več
vlagati v svojo promocijo na sejmih turizma v Nemčiji, da se
nemški turisti med potjo na Hrvaško ne ustavijo le za dan ali dva
ustavijo ali le v Postojnski jami. Na področju prehrane ima Slovenija priložnosti v mesninah, specialitetah; na Oktoberfestu se
proda veliko mesa slovenskega porekla. Na področju pohištvene
industrije manjša podjetja težko pridejo na nemški trg; smiselno
bi bilo »grozdenje«, povezovanje več slovenskih podjetij za skupni nastop. Na področju žagarstva je malo možnosti. V prihodnosti je videti priložnost v domovih za stare, saj bodo Nemci
iskali cenovno ugodnejše preživljanje starosti.
Temu uvodnem pogovoru je sledil pogovor s predstavniki treh
rastočih, uspešnih podjetij: Bogdanom Oblakom - Oblak Commerce iz Logatca, Mihaelom Brenčičem - Dynacast Lož Unec
ter Igorjem Gornikom - Elgoline, Podskrajnik, z župani občin
Cerknica, Idrija, Logatec ter direktorjem podjetja Ydria Motors
Joštom Rupnikom, pobudnikom tega foruma. Regijske forume
organizira časnik Finance s soorganizatorji. Z Rupnikom se je
pogovarjal urednik Financ Peter Frankl.

Nova kolektivna pogodba (KPOP)

»Denar leži na tleh,
samo pobrati ga je treba«

Tako je na Notranjskem forumu 26. novembra v Cerknici dejala
predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud
Rantzen.
Na nemški trg ni tako zelo težko priti. Nemčija je odprta za večja
podjetja in posameznike. Poiskati je treba le pravo pot in ljudi, ki
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Foto: vse fotografije Irena Herak

Od avgusta do oktobra letošnjega leta so potekala pogajanja o
novi Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo med Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije - GIZ ZDOPS
in Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije - SOPS, ki sta podpisnika kolektivne pogodbe.
Nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je bila objavljena 8. 11. 2013 v Ur.l. RS, št. 92/2013, uporabljati se bo
začela 1. 1.2 014 in bo veljala do 31. 12. 2016.
KPOP velja za vse delodajalce na območju Slovenije, ki skladno z zakonom opravljajo obrtno dejavnost ali obrti podobno
dejavnost po veljavnem predpisu in za druge delodajalce, ki so
člani stranke te kolektivne pogodbe ter za vse delavce pri delodajalcu, ne glede na to, ali so člani sindikata ali ne. KPOP se
uporablja tudi za učence, dijake in študente na obvezni praksi.

Bogdan Oblak,
Oblak Commerce:
»Betonske izdelke izdeluje že
četrta generacija. Izvozimo
20% svojih izdelkov. Tlakovci
in drugi izdelki za urejanje
okolice predstavljajo 4/5 proizvodnje. Združujemo nemško
kvaliteto in italijanski dizajn.«
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid
samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani
za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in
je odvisna od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih
ZZZS. Plačuje se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem
nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model
12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za november 2013:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 32,17 €
Ta višina prispevka velja že od aprila dalje (preverite davčno kartico in naredite izravnavo centov na kontu 44008)
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,55 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO plačate s plačilnim nalogom, ki vam ga pošlje OZS. Znesek
zajema članarino za OZS in OOZ, višina članarine je po sklepu skupščine z
dne 22.10.2013 do 31. 10. 2013 nespremenjena, od 1.11.2013 do 31.12.2014
pa znaša 10 € mesečno (domača in umetnostna obrt s certifikatom), 18 €
(fizična oseba, s.p. kot samozaposlen in gospodarska družba, v kateri je edini
lastnik družbenik, ki je zaposlen) ali 27 € (če član zaposluje delavce).
S sprejemom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je pri določenih zavarovancih prišlo do bistvenih sprememb glede plačevanja prispevkov.
Osebe, ki so bile 1.1.2013 na šolanju in so opravljale samostojno dejavnost, se
morajo od prvega dne po izteku šolskega leta obvezno zavarovati, če še naprej
opravljajo samostojno dejavnost.
Uživalci pokojnine, ki ste 1.1.2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi katerega bi ponovno pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate
največ do 31. 12. 2013, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12.
2013 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1.1.2014 prenehal izplačevati
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti.
Več v 406. členu ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012)

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v novembru 2013:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2013 – lestvice veljajo od 1.1.2013
oz. za izplačila v letu 2013
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2013 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2012:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.866,37
10.866,37
12.570,89
12.570,89

znaša splošna olajšava v evrih
6.519,82
4.418,64
3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva naslednja lestvica
če znaša mesečni bruto dohodek
znaša splošna olajšava v evrih
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
543,32
905,53
1.047,57
368,22
1.047,57
275,23
Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,23 €.
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Posebne olajšave

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2013 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino
Nad
Do
€+%
Nad €
668,45
16%
668,45
1.580,02
106,95 + 27 %
668,45
1.580,02
5.908,93
353,08 + 41 %
1.580,02
5.908,93
2.127,93 + 50 %
5.908,93
MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2013 znaša 783,66 € (Ur. list
RS, št. 8/2013 z dne 29.1.2013).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca
oz. do mesta opravljanja dela (50. 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
povračila za prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek
po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene bencina v
EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina višja,
vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa Uredba o davčni
obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v davčno osnovo.
Regres za letni dopust v letu 2013: najmanj za 1% povečana minimalna plača
oz. 791,50 €.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE

Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja
možna osnova najnižja pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16
€ neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova objavljena v Ur. listu RS, št.
12/11). Bruto osnova je 848,07 € (količnik za preračun je 1,5387 izračunan
na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, Ur. list št. 29/13). V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

206,50

13,45 %

114,06

0,40 %

3,40

38,20 %

323,96

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

VPLAČILNI RAČUNI:
S 1. oktobrom 2011 je v veljavi nov način plačevanja prispevkov. Uvedeni so
trije 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)
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Prispevki, dajatve

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
OBRAČUN
PRISPEVKOV
ZA SOCIALNO
VARNOSTuporablja
ZA ZASEBNIKE
NOVEMBER 2013
odlogu,
obročnem
plačilu,
plačilo globe…se
modelZA21.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bru-

to plače predpreteklega meseca. Ta za september 2013 znaša bruto
1.495,28 € in neto 983,30 €.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. Po
pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Višina je določena v obrtnem zakonu in je za posamezno podjetje ali s.p.
odvisna od števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če
potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ. Članarino je, ne glede na že sprejet in v Uradnem listu
RS, št. 30/13 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega
zakona, potrebno obvezno plačevati do izteka prehodnega obdobja, ko
boste, če boste tako želeli, lahko podali izjavo, da izstopate iz članstva
OZS in OOZ.

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA NOVEMBER 2013
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2012
Dosežena osnova v € za leto 2012

nad 9.156,72 do

nad 18.305,64 do

nad 27.458,46 do

nad 36.611,28 do

nad 45.764,10 do

nad 54.916,92 do

nad

do vključno

vključno

vključno

vključno

vključno

vključno

vključno

64.069,74

9.156,72**

18.305,64***

27.458,46

36.611,28

45.764,10

54.916,92

64.069,74

1.495,28

Povprečna mesečna plača v RS za avgust 2013 v EUR

I

II

III

IV

V

VI

VII

Minimalna plača

60%

90%

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

povprečne plače za

povprečne plače za

acg.13

avg.13

povprečne plače za povprečne plače za

783,66

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

avg.13

avg.13

897,17

1.345,75

povprečne plače za
avg.13

povprečne plače za povprečne plače za
avg.13

avg.13

1.794,34

2.242,92

2.691,50

VIII

3.140,09

3.588,67

STOPNJA

24,35

190,82

218,46

327,69

436,92

546,15

655,38

764,61

873,84

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

105,40

120,67

181,00

241,34

301,68

362,00

422,34

482,68

Prispevki za starševsko varstvo
Prispevki za zaposlovanje

0,20
0,20

1,56
1,57

1,80
1,80

2,70
2,69

3,58
3,59

4,48
4,49

5,38
5,38

6,28
6,28

7,18
7,17

Prispevki skupaj

38,20

299,35

342,73

514,08

685,43

856,80

1.028,14

1.199,51

1.370,87

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za september 2013 (1.495,28 €)
bruto plača v RS za september 2013 (1.495,28 €)
*** povprečna
minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012
** minimalna plača

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite
obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

»Notranjska« je pela

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.

Naš Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska«, v katerem
pojo pevci z vrhniškega, logaškega, cerkniškega, postojnskega
in idrijskega območja, bo z nastopom na dobrodelnem koncertu v začetku decembra na Vrhniki sklenil svoje letošnje nastope.
Po lanskem srebrnem jubileju je še nekoliko utrdil svoje vrste
in nadaljuje delo. Še naprej vadi v prostorih logaške zbornice,
podporo pa mu nudijo tudi ostale tri zbornice in logaška občina.
Letošnje nastope je na kulturni praznik v Borovnici začel ansambel Jesenski listi. Zatem je zbor pripravil koncerte v domovih starejših v Horjulu, Logatcu in Postojni, marca pripravil
samostojni koncert z gosti, maja sodeloval v vseslovenskem
projektu Dan ljubezni in se predstavil na območni pevski reviji.
Poleti je zapel pri maši in na srečanju cerkniških obrtnikov, pri
mašah v Idriji in na Nanosu, Otoku, na Dolgi njivi, kjer je imel
tudi koncertino pod vršaci. Julija je zapel v Postojni na tamkajšnjem »Kulturnem utripu poletja«.
Na začetku jeseni je intenzivne vaje v Mali Nedelji združil z nastopom v Majšperku in koncertom v Biotermah. Precej pevcev
se je odzvalo vabilu k trgatvi na Slapu. Oktobra je pripravil veselo nedeljsko popoldne v Gor. Logatcu. Višek pa se mu je stekel
na 22. november s koncertiranjem v porabskem Monoštru in
revijo obrtniških zborov, ki je bila letos v Rogaški Slatini.
Zbor se zbornicam zahvaljuje za dosedanjo naklonjenost. Ne
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nazadnje zbor udejanja namen svojega spočetja: povezovati
obrtnike iz širšega notranjskega prostora. Če mu bo dano, ga
bo udejanjal še naprej. Kdor med bralci čuti naklonjenost temu
delovanju, naj se zboru pridruži. Bo dovolj, če pokliče Janija na
041 705 755 ali Janeza na 031 524 312. Zbor želi lepe praznike
in vse dobro vsem bralcem KG, obenem jih vabi med obiskovalce svojih prireditev v prihodnjem letu.
Janez Gostiša

Notranjska« na slovenskem koncertnem odru v madžarskem Monoštru
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Za sprostitev
Nagradna križanka

Slaščičarna Berzo
Stara Cesta 1, 1360 Vrhnika
01/ 75 05 240
www.berzo.si
slascicarna@berzo.si

? generacij

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 16. decembra 2013 na naslov
OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si. Med pravilnimi rešitvami
bodo izžrebane tri nagrade: 1. torta, 2. 4 kremne rezine, 3. dve kavi.
Geslo križanke iz prejšnje številke: PHALAENOPSIS. Žreb je nagrade razdelil takole: 1. Helena Koren, Glinškova ploščad 2, Ljubljana. 2. Andreja Mahne, Bračičeva 1, Cerknica, 3. Andrej Godina, Kal 17, Pivka.
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