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Krpanov glas

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: Vrhničani so napolnili dvorano vrhniškega CD in se sproščeno nasmejali gledališki predstavi, zaploskali jubilantom
in si še nazdravili – za vse dobro v novem letu.
Foto: Studio TIM Vrhnika

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.
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Uvodnik

Ne damo se, veliko smo dosegli

Biti bogat

Povzetek nagovora predsednika Marka Popita vrhniškim
članom zbornice na decembrskem srečanju.
Aprila je začel veljati spremenjeni obrtni zakon, ki je uzakonil prostovoljno
članstvo v naši organizaciji. Tisti, ki smo že dalj časa člani obrtno-podjetniške zbornice in njenih predhodnic vemo, da obrtniki in podjetniki potrebujemo organizacijo, ki nas povezuje. Obrtno-zbornični sistem, 62 območnih
enot in centrala, je sistem, ki ga tudi prostovoljnost članstva ne more zrušiti.
Gre za kvaliteten servis članom, izobraževanje, svetovanje in, predvsem!,
zastopanje članov na različnih nivojih in področjih.
V najtežjih trenutkih moramo ostati združeni, da ohranimo moč in veljavo.
Do konca novembra je odstopno izjavo iz članstva naše (vrhniške – op.ur.)
zbornice podala petina dosedanjih članov. To nam ne bo preprečilo, da ne bi
svoje funkcije, ki nam jo nalagajo člani, statut in naša moralna drža, obdržali
tudi v prihodnje. Zaradi prehoda na prostovoljno članstvo smo na zbornici
že začeli izvajati mnoge dodatne storitve, skupaj z OZS pa smo vključeni v
mrežo ugodnosti, ki jih lahko prejmete kot imetniki kartice Mozaik podjetnih.
Vodilni v zbornici smo optimisti, pozitivno naravnani, opažamo pa splošno
nezaupanje ljudi v institucije ter posameznike, izgubljanje vere v demokratičnost, pravno in socialno državo, vse večji pesimizem in apatičnost. Prav
takrat pa, ko je najhuje, je treba stopiti skupaj. Država nam zaradi svoje prezadolženosti nalaga vedno nove in nove dajatve. Bile bi še večje, če se ne bi
pogajali z vlado, ministrstvi in strokovnimi delavci državnih organov. Vsi ti
se morajo zavedati, da malo in drobno gospodarstvo ni vreča brez dna, iz katere vzameš, kolikor rabiš. To naši pogajalci tudi vedno znova izpostavljajo.
Omenimo vsaj nekaj pomembnih zborničnih uspehov: povečanje zneska gotovinskih plačil med poslovnimi subjekti na 420 €; dvig normiranih
odhodkov v sistemu pavšalne obdavčitve na 70%; skrajšanje roka vračila
preplačanega DDV na 21 dni; uvedbo znižane davčne stopnje na delovno
intenzivne storitve; povišanje praga za vključitev v sistem DDV; uvedbo neomejene 40-odstotne investicijske olajšave; povečanje olajšav za vlaganja v
raziskave in razvoj na 100 odstotkov; skrajšanje plačilnih rokov države na
30 dni; preprečitev, da bi v letu 2013 nekateri plačevali tudi do 67% višje
prispevke; delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce
in prispevkov za novonastale s.p. (za 2 leti); vračilo prispevkov delodajalca
za prvo zaposlitev; krajši rok izbrisa s.p. iz poslovnega registra (3 dni), veliko
izboljšanje pogojev za delovanje v posameznih panogah; enoletno prehodno
obdobje za ureditev statusa upokojenih s.p., da se upokojenim ne bo treba
ponovno aktivirati oz. zamrzniti pokojnine; odpravo prijave nevarnih del na
višini, ki je predstavljala veliko birokratsko oviro za obrtnike in male podjetnike. Na zbornici je potekalo zbiranje podpisov pod peticijo proti Zakonu
o davku na nepremičnine. OZS prav zdaj nasprotuje uveljavitvi sprememb
zakona o vinu, ki bi prepovedovala strežbo in prodajo neustekleničenega
vina, kar je še en očitni nesmisel, ki bo zagrenil poslovanje pridelovalcem
vina, gostincem in potrošnikom.
»Še bi lahko govoril o številnih težavah, ki pestijo člane, še bi lahko našteval
in govoril o dosežkih zbornice, pa naj bo dovolj. Poskrbimo, da bo obrtno-podjetniški sistem deloval v dobro vseh članic in članov« je zaključil.

Kaj pravzaprav pomeni biti bogat?
Si bogat takrat, ko imaš hišo, vikend in jahto na morju? Ko imaš
kup denarja v nogavici ali na banki?
Ali si bogat takrat, ko si zdrav in
imaš dobre odnose s soljudmi? Ali
pa si bogat takrat, ko si preprosto
samo srečen?
V današnjem času pogostoma ne
vidimo več prav dobro, kdo smo
in kako se obnašamo. Mislimo, da
smo »več vredni« če več imamo in
skozi to perspektivo gledamo tudi
na svet okrog sebe. Z bogastvom
oz. denarjem sicer ni nič narobe,
še več, denar je nujno potreben za
življenje – za dobro hrano in pijačo, obleko, stanovanje, pomeni pa
tudi imeti dobro glasbo, odlično
literaturo, lepe slike, navdihujoča
potovanja – skratka kulturo in z njo
povezane dogodke, kjer se napaja
duša. V čem je torej problem?
Denar je le zamenjava za materialne
dobrine oz. za vloženi trud v nekaj,
kar si želimo. Ne more pa nam zagotoviti notranjega miru, osebne
sreče in zadovoljstva, ne more nam
kupiti ljubezni in spoštovanja. Že
Epikur je rekel: »Bogastvo se ne
meri z materialnimi dobrinami, s
tem, kar človek ima, temveč s tem,
kar je in koliko spoštovanja ima.«
Zato je prava mera bogastva verjetno ta, da imamo najprej toliko,
kolikor potrebujemo in nato toliko,
kot je dovolj.
Naj vam leto 2014 prinese ogromno bogastva, takega, materialnega, nujno potrebnega za življenje,
vsekakor pa tudi onega, ki se ga ne
da kupiti, temveč ga lahko podarite ali pa vam je podarjeno. Večkrat
ga boste sami podarjali, bolj boste
srečni, pa tudi bolj bogati, saj nihče
ne obogati prej, preden ne obogatijo tudi drugi.
Barbara Grum Vogrin
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Andrej, kako je odraščati v podjetniški družini?
Že od malega sem »pomagal«. Kot otrok dihal tempo podjetniškega vsakdana in bil udeležen pri delu.
To je bila dobra, najboljša šola za življenje. Tako dobiš občutek za stvari,
ker občutiš trud prek katerega prideš
do njih. S tem občutkom je pogojeno
ravnanje npr. z osnovnimi sredstvi, občutek za njihovo vzdrževanje. Pridobil
sem tudi veliko znanja glede popravil,
no ja, vsega po malem.
Tvoja osnovna izobrazba ni ravno
povezana s tvojim sedanjim delom? »Veliko dela. Redna plaNo, če povem po resnici, je s to zadevo čila. Pa zdravje da bo.
tako, da če ne bi imel vpeljanega po- Ob ščepcu sreče.« so želje
sla, sam prav gotovo s prevozništvom Andreja Lekšana ob prene bi začel. Po osnovni izobrazbi sem hodu v novo leto.
gozdarski tehnik in sem si vedno želel
delati v gozdu. Zaradi posledic poškodbe delo v gozdu zame ni
bilo primerno. Nezmožnost za delo v gozdu je nekako sovpadla s
potrebo po zaposlitvi in tako sem se leta 2007 zaposlil pri očetu,
s.p., zdaj pa nadaljujemo dejavnost prek Lekš- d.o.o..
Slavko, letos si jubilant, za tabo je dvajset let samostojne
poti, hkrati si se letos upokojil, vodenje prepustil sinu. Kako
gledaš na ta čas?
Do leta 1993 sem bil zaposlen na Brestu kot šofer. Začeli so
zmanjševati transport in ko sem se vrnil z dopusta, zaposlitve ni
bilo več. Tako rekoč čez noč sem ostal na cesti. Odločil sem se
za nakup kamiona, se takoj zmenil za posel, in pričel. V firmo, za
katero sem vozil, so prišli novi lastniki in zgodba se je ponovila.
Vsega je bilo v teh dvajsetih letih. Veliko dela. Malo dela. Krize.
Najhuje je bilo 2009. Lansko leto je bilo v lesni branži, kjer vozimo, težko zaradi hude zime. Zadovoljen sem, da Andrej nadaljuje
s prevozništvom. Imamo utečene posle, dobre poslovne partnerje,
z nekaterimi delamo petnajst in več let, kar je v današnjem času
najvrednejši, »osnovni kapital«. Prihajajo tudi nove ponudbe, vendar previdnost ne škodi. Čeprav je treba reči, da je krogotok plačil
bolj odprt. Nekaj časa so se novi s.p. in d.o.o. odpirali kot gobe po
dežju, kar je pomenilo velik riziko. Kar je bilo slabega, je pri našem
poslovanju že kar šlo skozi »cedilo«.
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Foto: osebni arhiv A. Lekšan

Zgodbe o tem kako se posameznik znajde v podjetništvu, so na moč različne
in zanimive, včasih neverjetne, prepletene s takšnimi in drugačnimi okoliščinami. Andrej Lekšan z Bloške police je zrasel v družini, kjer sta bila
oba starša, Darja in Slavko, od najnežnejših otroških let vpeta v »posel«, v
trgovino in prevozništvo. Velikokrat, na veliko razočaranje staršev ali proti
njihovim pričakovanjem, otroci uberejo svojo lastno pot, ki ni prav nič povezana s »hišnim« poslom. Andrej se je odločil drugače. Nadaljuje dejavnost
prevozništva v družinski firmi Lekš d.o.o.

Darja, tvoja trgovina je ena od redkih, ki je po »boomu«
manjših vaških trgovin v devetdesetih, od leta 1988 ostala »na
sceni« celih petindvajset let, in izjemno uspešno deluje kljub
širjenju velikih trgovskih centrov. Kot je videti in slišati, še
celo Miklavž, Božiček in dedek Mraz radi nakupujejo pri vas?
Za trgovino moraš imeti »posluh«, »žilico« in pridnost. To sem podedovala po očetu, ki je trgoval s konji, in po starih starših. Do
1960. leta je moja stara mama imela v teh prostorih, kjer je še sedaj
trgovina, Gostilno pri Mlakarju. Začetek je bil skromen. Spočetka
sem prodajala vse. Zdaj že več kot desetletje prodajam tekstil. Moja
prednost je bila, da sem odprla trgovino v svojih prostorih. Vaščani so odprtje zelo dobro sprejeli. Treba pa je delat. Nič gledat na
uro. Noč in dan sem bila, in sem še, v trgovini. V teh petindvajsetih
letih so se zamenjale štiri valute: dinarji, boni, tolarji in zdaj evri.
Zaslužek smo vlagali v razvoj, nazaj v trgovino. Marsičemu se je
treba odpovedati na ta račun. Če ne bi začela s trgovino, se kasneje
verjetno tudi Slavko ne bi odločil za prevozništvo.
Andrej, kako ocenjuješ trenutne razmere v poslu?
V tem poslu je tako, da so dnevi, ko se dela veliko in dnevi, ko
si doma in se ukvarjaš z drugimi zadevami. Povečini vozimo za
domači, pa tudi hrvaški trg. Trenutni časi so zelo negotovi, težko
je imeti zaposlene. Stroški delovne sile ter obratovalni stroški so
v primerjavi, npr. s Hrvaško, visoki. Hrvatje, pa tudi drugi zato
prevzemajo prevoze nam, Slovencem. So konkurenčnejši od nas.
Težava je v tem, da so nam dvignili cestnino, stalno se draži gorivo, povečujejo se cene registracije vozil. Za primer:
predplačniški popust pri DARS je bil 14%, zdaj so nam ga zbili
1 do 5%, cestnino dvignili za 10% - pa smo že na 20%. Mesečno
je to od 300 do 400 EUR več stroškov na kamion; za prevoznike,
ki veliko vozijo po Sloveniji, tudi več.
Kaj pa novejša vozila?
Večje ugodnosti pri plačevanju cestnin imajo vozila EURO V
EEV in EURO VI, vendar je danes nakup novih, torej ustreznih
vozil, zaradi situacije v kateri smo in ji, kot kaže, še nismo prišli do

Foto S. Šivec

Zdravja od »posluha« države ne bo

»Sreča je, da je družina skupaj, zadovoljstvo,zdravje. Ter vnuki.« pravita
Darja in Slavko Lekšan, na fotografiji z najmlajšo od štirih vnukov.
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POŽARNI RED!

konca, tvegano početje. Z velikimi »pufi« si hitro »gôtov«. Če delo
je, se posojilo odplača. Če ga ni, pa?
Si seznanjen z dogajanjem glede javnega razpisa za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov, ki je bil pred kratkim odprt in zaprt?
O javnem razpisu sem bil seznanjen s strani obrtne zbornice. Za
uveljavljanje finančne pomoči ne razpolagamo z ustreznimi vozili,
pa tudi za nakup novega vozila se ne bi odločil. Menim tudi, da
je bil razpis speljan prehitro ter s premajhnimi sredstvi glede na
veliko število vozil v Sloveniji.
Država malo daje in jemlje preveč?
Ja, draga država je postala Slovenija. Vse se začne pri denarju. In
neha. V poslu, mislim. DARS draži, daje pa? Nič. Razen tega, da
zapirajo stare ceste in kaznujejo. Kazni so glede na plačilno moč
prevelike. Če bi pisali enotne kazni, bi bilo veliko, tako pa se kaznuje firmo, voznika in odgovorno osebo.
Okrog 20% članov zbornice, ki so izstopili meni, da se članstvo v zbornici ne splača. Slavko, ti si bil obvezni član?
Mislim, da bodo tisti, ki so izstopili, če so pametni, prišli nazaj.
Kdo pa bo ščitil male?
Andrej, firma Lekš d.o.o., prek katere nadaljujete dejavnost,
se je prostovoljno včlanila v zbornico. Zakaj?
Obrtna zbornica za člane, prevoznike, enkrat letno brezplačno
organizira redno usposabljanje voznikov. Menim, da se članstvo v
obrtni zbornici tudi sicer obrestuje, saj dobiš koristne informacije
o zakonodaji.

DROBCI
o nekaterih si več preberite na skupnih straneh
• od 12. 12. dalje ni več potrebna prijava kratkotrajnih del na
višini;
• upokojeni s.p. lahko nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti do
31. 12. 2014;
• na e-Davkih so objavljeni kontirani obrazci REK-1, REK-1a,
REK-1b in REK-2 za vsako vrsto dohodka ter individualni
REK obrazci za vsako vrsto dohodka ločeno
• OZS bo z ostalimi podpisniki iniciative proti davku na nepremičnine vložila zahtevo za ustavno presojo takoj, ko začne
zakon veljati;
• za registracijo podjetja na naslovu prostora, ki ni v lasti podjetnika, je po novem potrebno soglasje lastnika;
• Geodetska uprava RS je podaljšala rok za poročanje o najemnih pogodbah, za fizične osebe do 15. 1. 2014, za pravne
osebe do 1. marca 2014;
• davčni zavezanci imajo z novim letom možnost spremeniti način vodenja poslovnih knjig /normirani/dejanski in
obratno/v okviru obrazca obračuna akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti, ki mora biti predložen do zakonskega
roka, 31. 3. 2014. Če prehajate z enostavnega na dvostavno in
obratno obrazec oddajte do 31. 12. 2013;
• do 31. 12. 2013 morajo delodajalci za svoje zaposlene, ki uveljavljajo VDČ (vzdrževane družinske člane) poročati na DURS;
• do konca marca 2014 bodo sprejete zakonske podlage glede
omejitev gotovinskega poslovanja in obvezne uporabe programov, ki onemogočajo naknadno spreminjanje podatkov;
• da bi Vas informacije hitreje dosegle nam posredujte svoj e-naslov;
• 4. januarja je v Jamski restavraciji ZBOR članov zbornice.
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Kdo, kdaj in zakaj mora imeti ta dokument?
Kaj je požarni red?
Požarni red je interni akt, ki določa in zajema predvsem organizacijo varstva pred požarom, ukrepe varstva pred požarom
in navodila za ravnanje v primeru požara v objektu / prostoru, kjer se izvaja dejavnost.
Kdo ga mora izdelati?
Požarni red mora izdelati lastnik ali uporabnik stanovanjskega
objekta ter lastnik ali uporabnik poslovnega oz. industrijskega
objekta v katerem se izvaja dejavnost.
Za katere objekte ni potrebno izdelati požarnega reda?
• eno in dvostanovanjske stavbe iz podrazreda 11100 in 11210;
• stavbe žičnih naprav, javnih telefonskih govorilnic, svetilnikov in drugih signalizacijskih stavb iz podrazreda 12410;
• kolesarnice iz podrazreda 12420;
• glasbene paviljone iz podrazreda 12610;
• nestanovanjske kmetijske stavbe iz razreda 1271, ki niso
namenjene izvajanju registrirane dejavnosti kmetijstva, lova
ali gozdarstva, skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti oz. nestanovanjske kmetijske stavbe iz razreda 1271 na
kmetijskem gospodarstvu - kmetiji, kot jih določajo predpisi o kmetijstvu, katerih skupna površina ne presega 300 m2;
• kapele iz podrazreda 12721;
• kulturne spomenike iz podrazreda 12730;
• nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne sanitarije in podobno iz podrazreda 12740.
Dobro je vedeti:
V kolikor se podjetje nahaja v poslovno stanovanjskem objektu ali v poslovnem objektu (več podjetij v objektu z različnimi
dejavnostmi), je lahko izdelan skupen požarni red, v kolikor
ta požarni red vključuje oz. obravnava vaše prostore in dejavnost. V nasprotnem primeru morate izdelati oz. zagotoviti
požarni red za vaš poslovni prostor.
V kolikor se v eno ali dvostanovanjskem objektu, za katerega
ni potrebno izdelati požarni red, odpre poslovni prostor z določeno dejavnostjo, se mora za ta prostor izdelati požarni red.
Obseg požarnega reda:
Dokument »Požarni red« zajema še navodila, kontrolni list,
evidence, požarni načrt in načrt evakuacije.
Požarni načrt in načrt evakuacije se v sklopu požarnega reda
izdela na podlagi ocene požarne ogroženosti oz. v odvisnosti
od namembnosti objekta ali števila ljudi, ki se v objektu lahko
nahajajo istočasno.
Poleg požarnega reda mora podjetje imeti izdelane oz.
pridobljene naslednje dokumente:
• Ocena požarne ogroženosti;
• Izbira in namestitev gasilnih aparatov (v kolikor ti niso določeni že s študijo ali zasnovo požarne varnosti);
• Usposabljanju zaposlenih iz varstva pred požarom;
• Vaja evakuacije (v kolikor je potrebno za objekt izdelati načrte evakuacije);
Vse dodatne informacije v zvezi z vašim poslovnim prostorom, objektom oz. dejavnostjo lahko pridobite v podjetju
VAGO d.o.o. na tel. št.: 051 600 301. / Borut Bele dipl. var. inž/

Šala meseca

Slovenska bančna luknja je, zraven Škocjanskih jam, že druga
jama na Unescovem seznamu slovenske naravne dediščine.
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Podelili letošnja jubilejna
priznanja

OOZ Logatec je v soboto, 7. decembra 2013 v Kulinarični zidanici Opara na Dolenjskem pripravila tradicionalni prednovoletni obrtniški ples, na katerem od lani podeljuje tudi jubilejna
priznanja za dolgoletno in neprekinjeno opravljanje dejavnosti.
Do zidanice so se prijavljeni na srečanje odpeljali z dvema avtobusoma. Udeleženci so se najprej z okusno šunko v testu in
kozarčkom cvička okrepčali v kleti, kot se za zidanico spodobi.
Nato so se preselili v dvorano, kjer so jih pričakale pripravljene
mize in ansambel, ki se po prvih zaigranih taktih ni ustavil do
zgodnjih jutranjih ur.
Najprej je zbrane nagovoril predsednik Bogdan Oblak, ki je povedal, da se zbornica vsak dan trudi biti dober servis svojim
članom, ne glede nato, kako dobra ali slaba je situacija v državi
in družbi ter ne glede na to, da se – glede na različne govorice – v zbornici »nič ne dela«. Nato je omenil nekaj dosežkov
zborničnega sistema v letošnjem letu – ukinitev prijave dela na
višini, podaljšanje prehodnega obdobja za upokojence, ki imajo
s.p., ustavna presoja davka na nepremičnine. Sledila je podelitev
priznanj vsem jubilantom, ki so bili prisotni na plesu. Najvišje
priznanje za najdaljši obrtniški staž je prejel Dominik Petrovčič,
ki letos praznuje že 40 let svojega obstoja, priznanje za 30 let je
prejel Stanislav Pivk, za 25 let Janez Hladnik, za 20 let pa Ivan
Lampe, Jože Rožmanc in Bogdan Oblak. Ostali prejemniki priznanj, ki pa se podelitve žal niso udeležili, so bili naslednji: Jurca
Janez s.p. – Mist mizarske storitve, Jurca Bogomir s.p. – Zidarstvo, Kurtjak Mario s.p. – Markur, Rupnik Tomaž s.p. – elektrokomponente; Sedej Matija – Žagarstvo Sedej, vsi za 10 let; za 20
let Brane term Januš in ostali d.n.o.; Mihevc Bojan s.p. – servis

oljnih gorilcev; Skvarča Bojan s.p. – prevozi s kombijem; za 25
let Nubles d.o.o.; Maruša Loštrek Bizjak – okrepčevalnica pri
Rezki; za 30 let Ambrožič Mihael s.p. – avtoprevozništvo; Marjan Marklej s.p. – telekomunikacije; Peter Oblak s.p. – kamnoseštvo; in za 35 let Zajec Andrej s.p. – avtoprevozništvo; Hren
Štefan s.p. – strugarstvo.
Veliko odobravanje so za svoj nastop v spremljajočem programu požele tudi kan-kan plesalke, ki so s svojimi akrobatskimi
vložki navdušile navzoče.

V prostorni zidanici so se pari lahko zavrteli, ne da bi drug drugemu
stopali na noge.
Foto: arhiv OOZ
Opolnoči je ansambel simbolično zaigral Nipičevo »Silvestrski
poljub«, prijetno vzdušje pa se je po tem nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur.
Več slik s prednovoletnega ples obrtnikov si lahko
ogledate na naši spletni strani www.ooz-logatec.si.

Vabilo odsotnim

Vse prejemnike jubilejnih priznanj, ki se niste mogli udeležiti
uradne podelitve vljudno vabimo, da se oglasite na sedežu zbornice in prevzamete svoje priznanje.

Otroško veselje ob čarodeju
Toniju in dobrih možeh

Prejemniki priznanj za dolgoletno vztrajnost v obrtni dejavnosti (z leve):
Bogdan Oblak (20 let), sekretarka Barbara Grum Vogrin, Dominik
Petrovčič (40), Jože Rožmanc in Ivan Lampe(20), Janez Hladnik (25),
Stanislav Pivk (30 let).
Foto: arhiv OOZ
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Na prireditvi, ki jo je letos že tretje leto organizirala Obrtna
zbornica Logatec, je bilo zelo živahno. Dvorana Narodnega
doma je od veselega pričakovanja kar pokala po šivih.
Čarodej Toni, ki je tudi letos poskrbel, da so bili ob njegovih čarovnijah navdušeni tako otroci kot starši, je ustvaril prijeten uvod
v obdarovanje, ki je sledilo predstavi. Letos je bilo na vrsti Sedem
božičnih čarovnij, ki jih je Čarodej Toni kupil v 7 čarobnih mestih,
nato pa so otroci z njegovo pomočjo priklicali vse tri dobre može.
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Foto: Foto Sannja

Seminar »Davčni obračun in
letno poročilo 2013«

Polna dvorana
otrok s starši
je nestrpno
pričakovala
dobrotnike
in čarodeja
Šlo je kar po vrsti, najprej je prišel prvi decembrski dobri mož
Miklavža, nato se je na odru pojavil še Božiček, Dedek mraz
pa je pripeljal s seboj tudi božičkovo pomočnico, ki je pridno
pomagala pri delitvi daril. Dobri možje so tako obdarili kar 180
otrok, kar 30 več kot lani.

Zakaj je pametno biti član
OOZ Logatec?

1. Ker OOZ Logatec svojim članom nudi pomoč z nasveti na
različnih področjih (delovno-pravno, davčno, ekonomsko)
2. Ker OOZ Logatec skrbi, da so člani informirani – brezplačno prejemajo glasilo Krpanov glas in revijo Obrtnik.
3. Ker OOZ Logatec svojim članom v okviru Paketa SKUPAJ.
nudi super popuste pri lokalnih partnerjih na področjih, ki
jih pri svojem delu potrebuje prav vsak obrtnik in podjetnik
(medicina dela, varnost in zdravje pri delu, prva pomoč,
pravno svetovanje, računovodske storitve, pridobivanje nepovratnih sredstev….)
4. Ker je vsak član OOZ Logatec del velike nakupovalne skupnosti MOZAIK PODJETNIH, kjer lahko koristi številne
ugodnosti in popuste pri nakupih.
5. Ker OOZ Logatec svojim članom nudi izobraževanja, ki jih
potrebujejo pri svojem delu.
6. Ker OOZ Logatec svojim članom pomaga
pri vstopu na tuje trge.
7. Ker OOZ Logatec svojim članom nudi
druženje (smučanje, polhanje, prednovoletno srečanje, ekskurzije, obdarovanje otrok)
8. Ker OOZ Logatec zastopa člane pred državo in pred lokalno skupnostjo (občino).
Za vas lahko naredimo več. Pokličite nas.
SKUPAJ USTVARJAMO PRIHODNOST!
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Foto: Foto Sannja

Čarodej Toni, trije dobri možje in ena žena

Samostojni podjetniki in družbe morajo do konca marca
2014 oddati davčne obračune na DURS ter letna poročila na
AJPES. Pomoč pri pripravi slednjega boste lahko dobili na
seminarju, ki ga organiziramo na OOZ Logatec v sredo,
12. februarja 2014 ob 15. uri. Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2013,
opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2013 ter
vsebinsko pregledali nove obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ter posebnosti in razlike v
obrazcih davčnih obračunov pravnih oseb. Udeležence bomo
opozorili na najpogostejše napake in zadrege, ki se pojavljajo
v praksi ter novejša mnenja DURS-a ter jih pozvali k aktivni
udeležbi in morebitnim predhodno poslanim vprašanjem.
Vsebina:
• Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled
obrazca po posameznih postavkah
• Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
• Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
• Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in
obresti)
• Davčne olajšave za leto 2013, s poudarkom na spremembah pri uveljavljanju davčnih olajšav (oprema, R&R)
• Predvidene spremembe glede »pavšalne« obdavčitve in morebitna priglasitev
• Zaključevanje poslovnih knjig in prehod v novo poslovno
leto z opozorili na pravilno evidentiranje
• Določitev zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov po
novem ZPIZ-2
Predavateljica: dr. Tatjana Jovanović.
Prijave: po e-pošti info@ooz-logatec.si ali na tel. 01 750 90 80,
ob prijavi navedite ime udeleženca, davčno številko in ime
podjetja, ki se prijavlja. Prijave zbiramo do 10. 2. 2013 oz. do
zapolnitve prostih mest.
Cena: za člane OOZ Logatec s poravnano članarino je seminar brezplačen, vsi ostali plačajo kotizacijo v višini 50 EUR.
Vaša vprašanja lahko pošljete tudi že vnaprej na:
info@ooz-logatec.si

Prenos podjetja na naslednike

Vabljeni na brezplačno predavanje v sredo 29. 1. 2014 ob 16h
na OOZ Logatec, kjer boste izvedeli vse o tem, kaj vse je
potrebno postoriti za davčno nevtralen prenos dejavnosti.
Za uspešen prepis ni dovolj računovodski vidik, saj gre za
zahtevno kombinacijo lastniških, organizacijskih, pravnih, finančnih in davčnih vidikov….
Prijavite se na OOZ Logatec, po mailu info@ooz-logatec.si
ali po telefonu 01 750 90 80. Ob prijavi navedite ime in priimek,
podjetje in davčno številko. Prijave zbiramo do 27. 1. 2013
oz. do zapolnitve prostih mest.

e-Pošta

Člane, ki bi želeli dobivati informacije OOZ Logatec po elektronski pošti, pa svojega e-naslova še niste sporočili prosimo,
da nam ga sporočite na e-naslov info@ooz-logatec.si. Z veseljem vas bomo vpisali med prejemnike informacij, saj je v današnjem, izredno hitrem tempu pravočasno sporočilo včasih
lahko tudi odločilnega pomena.
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Raznovrstno usposabljanje
frizerk

V začetku zime smo bile frizerke, članice Obrtno-podjetniške
zbornice Postojna zelo aktivne. V ponedeljek, 18. novembra
smo se udeležile posveta frizerjev, ki ga je organizirala Obrtno-podjetniška zbornica v Ljubljani. Dobile smo veliko informaciji glede davčne zakonodaje – kako izdati račun, davčne zahteve
za blagajne, predstavili so nam možnost opravljanja dejavnosti
po upokojitvi. Zanimiva je bila tudi delavnica »Izbor pričeske
glede na slog oblačenja strank«.
V soboto, 7. decembra pa je Sekcija frizerjev pri OOZ Postojna
organizirala seminar »Mali triki velikih mojstrov«. Mare Filipič iz
frizerskega salona Mare dresura frizure predstavil tehnike spenjanja las. Mare Filipič je že skoraj 30 let v tem poklicu. Zadnjih
dvajset let ne ustvarja samo v Sloveniji, pač pa tudi na odrih
svetovne mode po vsem svetu. Nekaj let je živel v Londonu,
potem dve leti v Parizu in delal za največje modne kreatorje.
Pokazal nam je majhne trike velikih mojstrov, ki jih bomo lahko
uporabile pri svojem delu in svojim strankam pred novim letom uredile svečane pričeske. Tehnike spenjanja las bomo lahko
uporabljale tudi kasneje za maturantke, neveste in udeleženke
drugih svečanih dogodkov.
Pripravila: Brigitte Urbas Johanes

VA B I L O
Na podlagi dogovora, sklenjenega med predsedniki sekcij
gostincev OOZ Notranjsko-primorske regije,
vas vabimo na novoletno srečanje gostincev,
kjer se bomo po napornem delu
ob novoletnih praznikih
malo poveselili in skupaj nazdravili
novemu letu 2014.

Vabimo vas na
NOVOLETNI PLES
GOSTINCEV
v ponedeljek, 6. januarja 2014 ob 19. uri
v Restavraciji Tomi,
Mate Matjaž s.p., Letoviška pot 1, 6320 Portorož
Na srečanje ste vabljeni gostinci
in pri vas zaposleni delavci.

Frizerke na
demonstraciji
spenjanja las,
ki jo je vodil
Mare Filipčič
Foto: Brigitte U. J.

Na voljo bosta
mesni - cena 25 EUR ter ribji meni - cena 30 EUR.
Udeleženci strošek izbranega menija
poravnate na kraju samem.
Pijača ni všteta v ceno,
za glasbo bo poskrbljeno.
Rok za prijavo je do 2. januarja 2014.
Predsednik OOZ Piran
Pavel Lovrečič l.r.

Modeli, udeleženke
in demonstrator
Mare Filipčič

Člani OOZ Postojna se prijavite
Ljubu Kaplju na tel.: 041 589 403.
Obenem sporočite, za kateri meni ste se odločili.

Foto: Brigitte U. J.
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Prenos dejavnosti
Davek na
na naslednike
Ples in jubilejna priznanja

V soboto, 21. decembra smo se kljub kriznim časom zbrali v
Jamskem dvorcu na prednovoletni zabavi obrtnikov in podjetnikov in se zavrteli ob zvokih ansambla Akordi. Ob tej priložnosti sta predsednik zbornice Janez Marinčič in podpredsednik
Stojan Premrl podelila tri jubilejna priznanja za 20 let dela v obrti, eno jubilejno priznanje za 25 let dela v obrti in štiri jubilejna
priznanja ob upokojitvi.
Jubilanti, ki se dogodka niso udeležili, bodo priznanja prejeli
po pošti.

nepremičnine

Nova pokojninska zakonodaja je marsikaterega samostojnega podjetnika prisilila k razmišljanju o prenosu družinske
dejavnosti na naslednike. Za uspešen prepis ni dovolj zgolj
računovodski vidik, saj gre za zahtevno kombinacijo lastniških, organizacijskih, pravnih, finančnih in davčnih vidikov…
Poldrugo uro trajajoča predavanja so namenjena prenosnikom in naslednikom dejavnosti. Kljub temu, da obdelamo
celotno paleto potrebnih aktivnosti, so predavanja informativnega značaja in niso namenjena računovodjem, saj se v
podrobnosti ne spuščamo. Cilj predavanj je seznanitev podjetnikov s splošnimi zakonskimi predpisi ter možnostmi, ki jih
imajo za uspešno izvedbo prenosa.
Vabljeni na brezplačno predavanje v sredo, 29. 1. ob 16 uri
na OOZ Logatec, kjer boste izvedeli vse o tem kaj vse je
potrebno postoriti za davčno nevtralen prenos dejavnosti.
Več o samem predavanju na www.prenospodjetja.si. Prijave
sprejemamo na OOZ Postojna.

Davčni obračun 2013

Sonja Likar, Miran Bajc in Tanja Žnidaršič

Zbrane je nagovoril predsednik OOZ Postojna Janez Marinčič

Foto: Atelje Murovec

Restavracija v Jamskem dvorcu je prijeten prostor za pripravo večjih srečanj

Seminar »Davčni obračun 2013« bomo organizirali konec
meseca januarja.
Predavala nam bo ga. Tatjana Jovanović. O točnem datumu,
uri in vsebini predavanja vas obvestimo po pošti.

Jubilantje, ki so letošnja priznanja prevzeli na srečanju

januar 2014
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Prednovoletno druženje

V soboto, 30. novembra smo sedanji in upokojeni člani preživeli
lep večer v Cankarjevem domu na Vrhniki. Predsednik Marko
Popit nam je v uvodnem nagovoru predstavil nekaj dosežkov
zbornice v zadnjem obdobju in podelil jubilejna priznanja in
plakete članom ob njihovem jubileju. V nadaljevanju smo se nasmejali igralcem DPD Svoboda iz Loške doline in prigodam
g. Arnolda Croucha, drugih oseb in še posebej para Frencham,
ki sta se ves čas nekaj iskala. Kaj je imel pri tem krzneni plašč?
Povzročal je zaplete in zmedo.
Za pogostitev po zaključku predstave je poskrbel Franci Tomažič s svojo ekipo. Preživeli smo zares prijeten večer.

Prejemniki priznanj OOZ Vrhnika za leto 2013, s predsednikom M.
Popitom med prejemnicama.
Foto: Foto studio TIM Vrhnika

Dedek mraz

Dedka Mraza je letos želel pričarati Jole Cole s svojimi vragolijami in čirule-čarule vzkliki, vendar bi mu brez pomoči otrok,
ki so obisk dobrega moža željno pričakovali, ne uspelo. Šele vsi
skupaj so ga priklicali, moža s kučmo in dolgo sivo brado, ki je
pridne otroke posebej razveselil.

Dedek Mraz je pridnim otrokom prinesel kup daril
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Foto: A. C.

Iz dela organov zbornice

upravni odbor zbornice je na svoji redni seji v decembru potrdil nov statut OOZ Vrhnika, ki ga je narekovala sprememba
zakona zaradi prehoda iz obveznega v prostovoljno članstvo.
Dobili smo tudi soglasje UO OZS, sedaj bo UO OOZ predlagal
skupščini OOZ Vrhnika, da ga na svoji januarski seji sprejme in
bo z dnem sprejema stopil v veljavo. Besedilo sprejetega statuta
bomo objavili v prvem glasilu, ki izide po sprejetju, pa tudi na
naši spletni strani in na zbornični oglasni deski.

Poziv članom

Danes je pravočasna informacija zelo pomembna, zato pozivamo vse člane, da nam sporočite vaš 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
Vsem članom bomo januarja po pošti poslali obrazec s podatki, ki jih imamo v registru (naziv, naslov, telefon, e-mail
naslov, www naslov, razvrstitev v sekcijo po glavni dejavnosti). Prosimo, da obrazec pregledate in nam sporočite manjkajoče podatke, da vas bomo lahko pravočasno informirali
o zadevah, ki se tičejo vašega poslovanja, da vas bomo s
pravimi podatki objavili na spletni strani….)

Platinasta plaketa
za štiri desetletja dela

G. Gregor Mesec, najprej čestitke za priznanje ob 40-letnici vašega gostinskega poslovanja. To j e priznanje vam kot
nosilcu dejavnosti. Kaj pa gostilna?
Hvala. Gostilna pa je stopila v 69. leto svojega pravzaprav neprekinjenega poslovanja. Z njo je začel moj oče Franc in poskrbel, da je bila na dobrem glasu. Po upokojitvi sem jo prevzel
jaz. V bližnjem času pa jo bo od mene prevzel sin. Trudimo se
obdržati tradicijo in domačnost.
Iz svojih mladih dni se spomnim, da je bil »piščanec« pojem, zaradi katerega je bila gostilna »Prčon«, kot se je pri
vas reklo po domače, znana po celi Sloveniji. Po čem pa jo
gostje najbolj poznajo danes?
Tradicija živi, zato ocvrtega piščanca še vedno radi ponudimo.
Ponudbo med letom sezonsko spreminjamo. Do novega leta
bodo od mesnih jedi na mizi koline. Nato do pusta prekajena
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Varstvo pri delu

Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 17. januarja z začetkom ob 7. uri.
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce
25 €, za nečlane je cena 35 €. (cena je končna, ker nismo zavezanec za DDV).
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po e-pošti.

Tečaj prve pomoči

Gregor Mesec (desno) prejema platinasto plaketo za 40 let dela v obrti iz
rok predsednika OOZ Vrhnika Marka Popita
Foto: S. Seljak
mesnina, odtlej do pomladi jagenjčki in odojki, s pomladjo pa
pridejo jedi z žara. Drugo pa pripravljamo po naročilu. Doma
pečemo kruh in potice ter pripravljamo sladice. Občasno pa
pripravimo kaj posebnega, sploh za zaključene družbe in praznovanja.
Pri vhodu v vašo gostilno je moč videti in si vzeti precej
promocijskega gradiva za druge (razne) znamenitosti, pa
tudi ponudbo drugih gostincev. To ni povsem običajno.
V zadnjem času nudimo tudi prenočišča. Če želim gosta zadržati več kot le eno noč, mu moram ponuditi na ogled še kaj. Iz
Zaplane si v uri, dveh že na meji Slovenije z vsemi državami, ki
jo obkrožajo. Povsod pa je videti kaj zanimivega. Zato gostom
svetujem, kaj naj si še ogledajo. Pripravim jim itinerarje, vanje
vključim morda manj izpostavljene, a še kako zanimive kraje.
Pri nas prenočujejo ljudje iz celega sveta. Govorimo nekaj tujih
jezikov - Italijani so nad tem navdušeni - ljudje so hvaležni, da
jih napotimo še drugam. Zato pa se k nam radi vračajo.
Pa bližnja okolica?
Dejavno se vključujem v vrhniško turistično društvo Blagajana.
V Zaplani in bližnji okolici je veliko zanimivosti, ki so za izletnike, turiste lahko privlačne. Na 2 kilometrih so ostaline rimskega
zidu, pa tim. Rupnikove linije, je Napoleonov vodnjak, visoko
barje Jezerc z okroglolistno rosiko, stolp na Planini, Lintvern,
Star maln, Ferranova buža, le streljaj dlje je Vrhnika… Vse to bi
lahko turistom intenzivneje ponudili. Trudimo se, da bi bile vse
zanimivosti ustrezno označene.
Ferranova buža?
Pod Planino in Zaplano naprej proti Žirem je doslej odkrita 2,5
km dolga jama, v enem delu visoka sto metrov in v njej 50-metrski slap, doslej najvišji odkriti v podzemnem svetu. Jamo še
raziskujejo člani jamarskega kluba Železničar. Morda bo kdaj na
ogled. Zdaj turistom lahko pokažemo le impresivne fotografije.
Omenili ste, da občasno pripravite kaj posebnega.
Ob tradicionalnem pustovanju in martinovanju smo poleti v sodelovanju z Inštitutom Ivana Michlerja – zavodom za zgodovino prostora – pripravili »rimski dan«. Zavod je poskrbel za ogled
rimskega obzidja, pri nas smo poskrbeli za kulinariko in jedi pripravili po Apicijevih recepturah iz leta 391. Rimljani so si privoščili veliko južnega sadja, mesa, uporabljali mnoge začimbe in
jedem dodajali zelišča. Pripravili smo tri menije z dvema vrstama
juh, za predjed namaz iz oliv na nekvašenem kruhu, pa kopuna...
Nadaljevanje na strani 15.
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Tečaj oz. usposabljanje in preizkus znanja iz prve pomoči bo
v torek, 14., in četrtek, 16. januarja 2014 od 16. do 19. ure.
Cena usposabljanja in tečaja bo nižja, kot je bila navedena v
prejšnji številki (93,63 €), saj so nam tako sporočili iz RK. Točne višine za to vrsto izobraževanja še nimajo, vsekakor pa boste člani deležni 10% popusta.
Prijave po telefonu ali e-pošti. Pokličite.

Davčni obračun za leto 2013

Ker smo imeli na zbornici 7. novembra delavnico Davčna jesen, na kateri ste lahko izvedeli vse o spremembah davčnih
predpisov in možnostih za optimiziranje davčnega bremena –
kaj lahko naredite za boljši poslovni izid - sporočite, če želite,
da v začetku februarja organiziramo še seminar o sestavi davčnega obračuna.
Svojo željo sporočite najkasneje do 17. januarja 2014, da se s
predavateljico lahko dogovorimo za termin in ga objavimo v
naslednji številki glasila. Seminar bomo organizirali, če bo vsaj
20 prijavljenih.

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 njeno storitev in še sodno takso sodišču
po njihovi tarifi. Stroške izvršbe vam bo ob uspešni izvršbi vaš
dolžnik plačal skupaj z glavnico in obrestmi.
Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre za vaš denar.

Sporočilo: nova kljuka

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.

Najava športnega dogodka

V soboto, 1. marca gremo na smučanje v Avstrijo (Mokrine –
Nassfeld). Zimske počitnice bodo za vami, dišalo bo že skoraj
po pomladi, za zaključek zimske sezone pa se bo prilegel dan
za sprostitev. Ker bomo organizirana skupina, bo cena smučarskih vozovnic nižja, kot je v redni prodaji (odrasli - 36 €,
mladina letnik 95 do 98 – 29 €, otroci letnik 99 do 07 – 18 €,
seniorji letnik 48 in starejši – 29 €).
Udeleženci – člani, upokojeni člani in vaši družinski člani plačate
smučarsko vozovnico, ostali morebitni udeleženci pa poleg karte
prispevate še vsak 10 € za prevoz. Vabljeni na bele strmine.
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Ureditev statusa upokojenih
espejev po zaslugi OZS podaljšana za eno leto (Sporočilo za javnost)

Ljubljana, 20. december 2013 – Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije pozdravlja odločitev Vlade, da se upokojenim samostojnim podjetnikom zagotovi enoletno prehodno obdobje za
ureditev statusa. Upokojenim espejem sedaj ni treba hiteti z zapiranjem svoje dejavnosti.
»Naša zahteva za dveletno prehodno obdobje sicer ni bila upoštevana, smo pa veseli, da imajo upokojeni samostojni podjetniki
zagotovljeno vsaj eno leto za ureditev svojega statusa,« pojasnjuje Branko Meh, podpredsednik OZS in predsednik UO OZS.
Samozaposleni, ki so se upokojili in uveljavili celotno pokojnino
ter kljub temu obdržali dejavnost, iz katere plačujejo pavšalne
prispevke za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu, bi
morali po novem ZPIZ-2 do konca letošnjega leta uskladiti lastnost zavarovanca. Ta zahteva je predstavljala preoster in težko
izvedljiv ukrep, zato je OZS ministrstvu za delo tudi predlagala,
da se prehodno obdobje podaljša še za dve leti, torej do konca
leta 2015. Zapiranje dejavnosti z namenom ohranitve celotne
pokojnine po mnenju OZS ne bi bila ustrezna rešitev, saj so
marsikateri obrtniki dolžni določeno obdobje jamčiti za svoje
izdelke in storitve.

Prijava kratkotrajnih del na
višini ni več potrebna

Sporočamo vam, da od 12. 12. 2013 dalje ni več potrebna prijava kratkotrajnih del na inšpektorat za delo. Več si lahko preberete na http://www.id.gov.si/si/storitve/obrazci/prijava_kratkotrajnih_del_na_visini/

Javni razpis P7

Takoj po novem letu, 3. 1. 2014 bo odprt javni razpis P7, po
katerem bodo lahko podjetja (mikro in mala podjetja) dobila
kredit v višini 25.000 EUR za obratna in osnovna sredstva. V
nadaljevanju vam podajam nekaj osnovnih informacij:
• Obrestna mera je fiksna 3,5%.
• Odplačilna doba 1-5 let.
• Moratorij 6 mesecev.
• Podjetja, ki se prijavljajo morajo imeti bonitetno oceno
S.BON-1 med SB1 in SB6 (to bonitetno oceno je potrebno
naročiti pri AJPES-u).
• Podjetja mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do
DURS-a, torej teh obveznosti ni mogoče pokrivati s tem kreditom.
• S tem kreditom ni mogoče poplačati že obstoječih kreditnih
obveznosti.
• Kredit je strogo namenski:
- Obratna sredstva (plače, zapadle obveznosti do dobaviteljev, odprte nezapadle obveznosti do dobaviteljev…).
- Osnovna sredstva
• Zavarovanje: za zavarovanje zadošča popis osebnega premoženja vsaj enega lastnika podjetja in 2 menici. Ne zahteva se
npr. hipoteka itd.
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Obveznost identifikacije
za namene DDV tujcev

DURS je dne 11. 12. 2013 objavil »novico«, ki se imenuje »Obveznost identifikacije za namene DDV tujcev, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji (npr. novoletni sejem)«. Ker velja
smiselno enaka ali podobna ureditev tudi, kadar slovenski razstavljavci na tujih sejmih v okviru EU prodajajo svoje blago, ga
objavljamo v vednost.
Takole se glasi: »V zvezi z obveznostjo identifikacije za namene
DDV tujcev, ki v okviru novoletnih sejmov v Sloveniji na stojnicah prodajajo (ne pa zgolj razstavljajo) blago fizičnim osebam
pojasnjujemo:
Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list
RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in
46/13-ZIPRS1314-A) opredeljuje predmet obdavčitve v 3. členu, obdavčljive transakcije pa v 4. členu. Obveznost prijavljanja
in identifikacijo za namene DDV in v zvezi s tem izdajo identifikacijske številke za DDV pa urejata 78. in 79. člen ZDDV-1.
Na podlagi prve točke prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 so
predmet DDV dobave blaga in storitev, ki jih opravi davčni
zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na
ozemlju Republike Slovenije za plačilo. ZDDV-1 kot davčnega
zavezanca opredeljuje vsako osebo, ki neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat
opravljanja dejavnosti.
Če davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, v Sloveniji
opravlja dobave blaga ali storitev, zaradi katerih se šteje za zavezanca za namene DDV, se mora v Sloveniji identificirati za namene DDV in sam izvrševati obveznosti in uveljavljati pravice
po ZDDV-1 ali pa imenuje davčnega zastopnika, ki v njegovem
imenu izpolnjuje obveznosti iz naslova DDV.
V skladu s točko b) šestega odstavka 94. člena ZDDV-1 zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji ne more uveljavljati oprostitve obračunavanja DDV po 1. odst. 94. člena ZDDV-1 (t.i.
oprostitev za male davčne zavezance), zato mora na podlagi 78.
člena ZDDV-1 in v skladu z 2. odst. 131. člena Pravilnika o
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost - pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09,
27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in
54/13), predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za
DDV najpozneje 15 dni preden bo opravil obdavčeno dobavo.
Tuj davčni zavezanec postane identificiran za namene DDV s
pridobitvijo identifikacijske številke, kot to določa 1. odst. 131.
Pravilnika o izvajanju ZDDV.
Dodajamo, da pojasnilo št. 4230-110/2010 (01032-05) z dne 1.
6. 2010, ki govori o identifikaciji za namene DDV razstavljavcev na sejmih, obravnava drugačne primere in se uporablja za
razstavljavce, ki prinesejo blago (razstavne eksponate) na sejem
z namenom razstave in ne z namenom prodaje tega blaga fizičnim osebam v Sloveniji (čeprav lahko tudi do tega pride).
Tega pojasnila pa ni mogoče uporabljati za primere, ko tujci
pripeljejo blago v Slovenijo z namenom prodaje na stojnicah. V
tem primeru se torej morajo tujci pred prvo obdavčeno dobavo
identificirati za namene DDV v Sloveniji.«
OZS, Svetovalni center
Božena Macarol
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Spremembe REK obrazcev

Iz DURS-a smo dobili informacijo glede sprememb REK
obrazcev, ki jih boste morali oddajati za vsa izplačila po 1. januarju 2014.
Na spletni strani eDavki so objavljeni kontirani REK-1, REK-1a, REK-1b in REK-2 obrazci za vsako vrsto dohodka ločeno.
Prav tako so objavljeni individualni REK obrazci za vsako vrsto dohodka ločeno. Na spodnji povezavi so tako objavljeni ne
samo vzorci REK obrazcev temveč tudi kontrole in izračuni za
posamezno vrsto dohodka.
http://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/
StartPage.aspx
Za razvijalce programske opreme, pa so prav tako na eDavkih
objavljene XML sheme REK obrazcev:
http://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/
FormsXml.aspx
Glede na spremembe pri predlaganju REK obrazcev po 1. 1.
2014 pa so na spletnih straneh objavili pojasnilo, ki ga sproti dopolnjujejo z vprašanji in odgovori v zvezi s predlaganjem
REK obrazcev:
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/
novosti_v_zvezi_s_predlaganjem_rek_obrazcev/

Končno: nujno soglasje
lastnika prostorov

Zadnje spremembe zakona o gospodarskih družbah vpeljujejo
pomembno novost, ki se tiče tistih, ki ustanavljate podjetje: za
registracijo podjetja na naslovu prostora, ki ni v vaši lasti, je
potrebno izrecno soglasje lastnika.
Do sedaj smo lahko podjetje prosto registrirali na kateremkoli
naslovu, ki smo ga navedli na VEM točki ob registraciji podjetja, določene omejitve, ki se jih organi pri ustanavljanju niso
držali izrecno, so veljale le za registracijo podjetij tujcev. Od začetka oktobra dalje je potrebno ob registraciji podjetja na VEM
točki priložiti poseben obrazec, ki je podpisan s strani lastnika
nepremičnine ter overjen na upravni enoti ali pri notarju.
Če vam pisarno oddaja podjetje, ki ni lastnik poslovnega prostora, podpis tega podjetja ne zadostuje. Izjavo vam mora overiti
sam lastnik prostorov. Obrazec mora vsebovati podatke lastnika
poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka), na njem mora
biti jasno razvidno za kateri prostor gre, hkrati pa morajo biti
navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti: ime, davčna številka ter naslov poslovanja.
Če podjetje še ni ustanovljeno, zadostuje navedba bodočega
imena podjetja, naslova podjetja ter zastopnika, davčne številke
ne morete navesti, ker še ne obstaja, razen za s.p., kjer je davčna številka osebe enaka davčni številki s.p.. Izjavo mora lastnik
podjetja nato overiti bodisi na upravni enoti ali pri notarju. Priporočajo vam, da lastnika »pošljete« na upravno enoto, saj je to
bistveno ceneje. Stane namreč 1,35 evra, pri notarju pa preko 17
evrov. Storitev je enakovredna v obeh primerih.
Če želite podjetje registrirati v stanovanjskem bloku (v najetem
stanovanju) je potrebno dobiti dovoljenje za poslovanje s strani
lastnika stanovanja. Če je teh lastnikov več, je potrebno dobiti
dovoljenje s strani vseh lastnikov stanovanja.
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Nova določba velja tudi za zavode, delniške družbe, družbe z
neomejeno odgovornostjo, seveda pa tudi za s.p. in d.o.o., tako
pri registraciji nove oblike podjetja, kot tudi pri spreminjanju
naslova za že obstoječe podjetje.
Izjem glede izjav ni. Izjav ni mogoče predložiti naknadno,
sorodnik ali partner lastnika objekta prav tako potrebuje overjeno izjavo lastnika prostora. Brez izjave registracija podjetja ni
mogoča.

Delavnica
Priložnost za gradbince

V okviru Operativnega programa Slovenija – Italija 2007 – 2013
se že drugo leto izvaja standardni projekt PROFILI – Oblikovanje čezmejne platforme storitev za izboljšanje procesov
širšega področja gradbenih objektov, katerega vodilni partner je Regione del Veneto.
V okviru projekta napovedujemo drugo delavnico, ki je namenjena podjetnikom gradbene branže, projektantom in javnim
upravam z namenom predstavitve pogojev in možnosti za večje
vključevanje v javna naročila in javno – zasebna partnerstva na
čezmejnem območju.
Delavnica “Javno-zasebno partnerstvo – priložnost za
gradbena podjetja” bo potekala v četrtek, 30. januarja 2014
ob 15.00 uri na OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana.
Napoved vsebine:
1. Kako gradbeno pogodbo ureja Obligacijski zakonik?
2. Upoštevanje mednarodnih pravil pri sklepanju pogodb
3. Uporaba splošnih pogojev mednarodnega združenja FIDIC
4. Kratka predstavitev narave sodnih sporov s področja Zakona o javno zasebnem partnerstvu
5. Katero pogodbo skleniti z delavcem. Predstavljene bodo
posebnosti posameznih pogodb in opozorjeno na posledice
nepravilne uporabe sklenjene pogodbe
6. Prednosti in slabosti financiranja javno – zasebnega partnerstva
7. Zaključek delavnice in prigrizek
Udeležba na delavnici je brezplačna in poteka v okviru projekta Profili, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija 2007- 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Rok prijav: petek, 24.1.2013.
Dodatne informacije: Tel. št. 05 73 00 060, doris.pozar@ozs.si.
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
NOVI PRISPEVKI BODO S 1. 2. 2014.
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, 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 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 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 december 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. 2014, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12.
2014 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1.1.2015 prenehal izplačevati
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti.
Rok za uskladitev statusa je bil podaljšan za eno leto – do konca 2014.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v decembru 2013:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2014 – lestvice veljajo od 1.1.2014
oz. za izplačila v letu 2014
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2014 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.

Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2014:
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 275,22 €.
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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 2014 – 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 (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
povračila za prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji 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 2014: 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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Krpanov glas

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.

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA DECEMBER 2013

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

IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto
plače predpreteklega meseca. Ta za oktober 2013 znaša bruto 1.526,11 €
in neto 999,99 €.
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. Višino
članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje ali
s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z
obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA DECEMBER 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

1.526,11

Povprečna mesečna plača v RS za oktober 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

povprečne plače za povprečne plače za

783,66

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

okt.13

okt.13

povprečne plače za
okt.13

povprečne plače za povprečne plače za
okt.13

okt.13

VIII

okt.13

okt.13

915,67

1.373,50

1.831,33

2.289,17

2.747,00

3.204,83

3.662,66

STOPNJA

24,35

190,82

222,97

334,44

445,93

557,41

668,90

780,38

891,86

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

105,40

123,16

184,73

246,32

307,89

369,47

431,06

492,63

Prispevki za starševsko varstvo
Prispevki za zaposlovanje

0,20
0,20

1,56
1,57

1,84
1,83

2,74
2,74

3,66
3,66

4,58
4,57

5,50
5,50

6,40
6,41

7,32
7,33

Prispevki skupaj

38,20

299,35

349,80

524,65

699,57

874,45

1.049,37

1.224,25

1.399,14

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za oktober 2013 (1.526,11 €)
*** povprečna
minimalna bruto
plača plača v RS za oktober 2013 (1.526,11 €)
***
povprečna plača
bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012
** minimalna

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
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.
Nadaljevanje
s strani 11.
Zvarili smo tudi rimsko žganjico iz divjih hrušk in lesnik, svežega hrastovega in bukovega listja, lovorja, medu in popra ter
pripravili rimsko vino. Oblekli smo se v starorimska oblačila in
pozdravljali: ave. Glasba je bila taka, kot (menda) v onih dneh…
Obiskovalci so bili navdušeni. Prihodnje leto bomo prireditev
V ponedeljek, 6. januarja 2014
spet pripravili in ji še kaj dodali.
ob 19. uri
Dejavni ste tudi v sekciji gostincev vrhniške zbornice?
bo v Restavraciji Tomi,
Bil sem med ustanovitelji obrtniške organizacije. Z zbornico
Mate Matjaž s.p., Letoviška pot 1, 6320 Portorož,
lepo sodelujemo. Dejaven sem v sekciji. Če pa gledam širše,
moram reči, da pogrešamo GTZ – gostinsko turistični zbor, ki
letošnji novoletni ples gostincev
je do nedavna združeval gostinstvo in turizem. Zdaj je razdeljen
Notranjsko-primorske regije.
na dve veji in je izgubil povezovalno vlogo. Škoda. Že tako sodelovanja med gostinci ni dovolj.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno
Podjetniki se srečujemo z vse agresivnejšo birokracijo, ki grozi,
na straneh OOZ Postojna.
da bo ugonobila domačnost. Spravila se je nad točenje odprtega vina, jutri bo prepovedala domačo pripravo kolin. Če bomo
Preberite in se vabilu odzovite.
morali ponujati samo industrijsko pripravljeno hrano – hvala
Rok za prijavo je do 2. januarja 2014.
lepa, kdo bo pa še prišel v gostilno?
Vseeno pa menim, da je v gostinstvu vendarle tudi perspektiva,
Geslo iz prejšnje križanke je: ŠTIRI GENERACIJE.
čeprav je sedaj čutiti upad. S povezovanjem znotraj branže in z
dejavniki zunaj nje, predvsem s turizmom, bodo spet prišli druMed pravilnimi rešitvami je žreb nagrade razdelil takole:
gačni, boljši časi. Zavedajmo pa se, da smo turizem ljudje!
1.nagrada: Branimir Mlinar, Ledina 10, 1360 Vrhnika,
2. nagrada: Irena Kristan, Zagorje 31, 6257 Pivka,
G Mesec, hvala za pogovor in srečno predajte gostilno no3. nagrada: Zoran Zelič, Dol pri Borovnici 15, 1353 Borovnica.
vemu rodu.

Novoletni ples
gostincev

januar 2014
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16. razpis za mojstrske izpite
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis
za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

avtokleparski mojster
mojster avtomehanik
mojster za usnjeno galanterijo
mojster za usnjena oblačila
frizerski mojster
mojster kozmetične nege
mojster elektronik
mojster strojne mehanike
mojster očesne optike
mojster šivilja-krojač
mizarski mojster
tesarski mojster
zidarski mojster
mesarski mojster
mojster izdelovalec krznenih oblačil
mojster avtoelektrikar
mojster toplotne obdelave kovin
mojster oblikovalec kovin
orodjarski mojster
črkoslikarski mojster
mojster modelni mizar
sodarski mojster
čevljarski mojster
mojster preoblikovalec kovin
mojster vzdrževanja tekstilij
mojster splošne elektromehanike

avtokleparska mojstrica
mojstrica avtomehaničarka
mojstrica za usnjeno galanterijo
mojstrica za usnjena oblačila
frizerska mojstrica
mojstrica kozmetične nege
mojstrica elektroničarka
mojstrica strojne mehanike
mojstrica očesne optike
mojstrica šivilja-krojač
mizarska mojstrica
tesarska mojstrica
zidarska mojstrica
mesarska mojstrica
mojstrica izdelovalka krznenih oblačil
mojstrica avtoelektričarka
mojstrica toplotne obdelave kovin
mojstrica oblikovalka kovin
orodjarska mojstrica
črkoslikarska mojstrica
mojstrica modelna mizarka
sodarska mojstrica
čevljarska mojstrica
mojstrica preoblikovalka kovin
mojstrica vzdrževanja tekstilij
mojstrica splošne elektromehanike

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

mojster stavbni steklar
mojster za strojenje usnja in krzna
pekovski mojster
dimnikarski mojster
mojster strojnih instalacij
urarski mojster
mojster biromehanik
slaščičarski mojster
mojster tapetnik in dekorater
elektroinštalaterski mojster
mojster telekomunikacij
slikopleskarski mojster
livarski mojster
fotografski mojster
mojster klepar-krovec
zlatarski mojster
kamnoseški mojster
železokrivski mojster
avtoličarski mojster
pečarski mojster
mojster polagalec keramičnih oblog
cvetličarski mojster
vrtnarski mojster
kuharski mojster
mojster strežbe
čebelarski mojster

mojstrica stavbna steklarka
mojstrica za strojenje usnja in krzna
pekovska mojstrica
dimnikarska mojstrica
mojstrica strojnih instalacij
urarska mojstrica
mojstrica biromehaničarka
slaščičarska mojstrica
mojstrica tapetničarka in dekoraterka
elektroinštalaterska mojstrica
mojstrica telekomunikacij
slikopleskarska mojstrica
livarska mojstrica
fotografska mojstrica
mojstrica kleparka-krovka
zlatarska mojstrica
kamnoseška mojstrica
železokrivska mojstrica
avtoličarska mojstrica
pečarska mojstrica
mojstrica polagalka keramičnih oblog
cvetličarska mojstrica
vrtnarska mojstrica
kuharska mojstrica
mojstrica strežbe
čebelarska mojstrica

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 6. JANUARJA 2014 IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2014.
Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št.
40/04-UPB, 102/07, 30/13 in 36/13) ima pravico do opravljanja
mojstrskega izpita vsak/a kandidat/ka, ki:
– je pridobil/a srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj
na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
– je pridobil/a srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti
izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na
področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 6.
januarja 2014 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico
Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom
'Mojstrski izpiti' ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije najpozneje v tridesetih dneh po vložitvi
popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za
pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat
za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti
potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno
obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri
njem opravljal.

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje
mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje
mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun
stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o
izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita
je za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS in na vseh
območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Pristopni roki na 16. razpisu za mojstrske izpite

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati
pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano
dokumentacijo na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih
obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
ali na spletni strani OZS.

V okviru 16. razpisa sta določena dva pristopna roka, in sicer:
• prvi pristopni rok je 8. april 2014 (rok za oddajo popolnih
vlog je do 21. marca 2014),
• drugi pristopni rok je 7. oktober 2014 (rok za oddajo
popolnih vlog je do 26. septembra 2014).

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, v Izobraževalnem centru OZS,
pri gospe Suzani Kljun, telefon: 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si
ali pri gospe Jasmini Vučajnk, telefon: 01/58 30 547, e-naslov: jasmina.vucajnk@ozs.si.

