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Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
tel.: (01) 750 90 80
mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00

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,
predsednik Bogdan Oblak
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust.

Predsednik: Bogdan Oblak

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

Davčno svetovanje
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk

Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00

e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30

Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

Uradne ure: sreda 12.00 – 13.00

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

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
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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
Obvestila OOZ
Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Janez Gostiša (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Tudi letos organizatorji MOS v Celju pričakujejo velik obisk
(Foto: arhiv OZS)

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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velikost
cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4)
200 €
120 €
½ strani (A5)
150 €
90 €
¼ strani (A6)
100 €
60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
45 €
Križanka
100 €
60 €
Oglas na zadnji strani:
+40%
Oglas na predzadnji strani:
+20%
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 OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Opozorilo

Po 1. septembru bo Finančna uprava RS pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, elektronsko opominjala le še prek portala eDavki.

Računi v javni sektor le še elektronsko

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev
za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), prinaša bistveno novost: s 1. 1. 2015
morali proračunski uporabniki, prejemati račune in spremljajoče dokumente
izključno v elektronski obliki (eRačuni). To pomeni, da bodo morale pravne in
fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve in izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom eRačune.

Uporabno dovoljenje v enostanovanjski hiši

V Zakonu o graditvi objektov (Ur. list št: 57/2012), je v tretjem odstavku
4. člena navedeno, da gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti ni
treba pridobiti, če se spreminja namembnost v enostanovanjskih stavbah. Zato
je OZS pristojno ministrstvo zaprosila za pisno pojasnilo ali to pomeni, da v
tem primeru za opravljanje frizerske (kozmetične, …) dejavnosti ni potrebno
uporabno dovoljenje in ne tehnični prevzem. Odgovor ministrstva je pritrdilen, a je treba upoštevati, da vsaj polovica ohrani prvotno namembnost in da
sprememba namembnosti ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom in ne v
nasprotju z gradbenimi predpisi.

Deklaracije v gostinstvu

Na vprašanje gostinca, ali morajo biti deklaracije na proizvodih, ki jih prodaja
v gostinskem lokalu – npr. coca cola, voda, sok, predpakirani sendviči, … ki jih
kupi na Hrvaškem, v slovenskem jeziku, je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri MKO poslala odgovor:
»Deklaracije na proizvodih, ki se posredujejo potrošnikom v Sloveniji, morajo biti
v slovenskem jeziku pri vseh nosilcih živilske dejavnosti, torej tudi v gostinstvu.«

Uporabljate kartico Mozaik podjetnih?

Preverite nove partnerje, ki ponujajo popuste in izkoristite čim več ugodnosti,
ki vam jih zagotavljamo s kartico! Vaši prihranki so lahko več kot dvakrat višji
od letne članarine

Skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje
interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.
Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem
letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče 12. septembra 2014
september 2014

Aktualno
Jesen je tu
V začetku poletja smo se menili, da
lahko po vročem poletju pričakujemo
vročo jesen. Pričakovali smo, da bomo
tedaj dobili novo vlado, izvolili nova
občinska vodstva. No, poletje nas je
presenetilo; nič ni bilo podobno lanskemu. Jesen pa ne bo ne mirna, ne
hladna. Pred vrati je že 47. mednarodni obrtno podjetniški sejem v Celju,
največji tovrstni sejemski dogodek pri
nas in v bližnji okolici. Zavod za pokojninsko zavarovanje je nekatere presenetil z zahtevki za vračanje že prejetih pokojnin. Domači prevozniki se
pritožujejo zaradi nelojalne konkurence tujih, ki da so pod premalo budnim
očesom inšpektorjev in ocenjujejo, da
bi nadaljevanje takšnega stanja utegnilo ogroziti celotno branžo. Z delom je
začela Finančna uprava, napoveduje
se resno zoperstavljanje delu na črno.
Kaj nas še čaka?
Podjetnike, seveda, najprej skrbi, kdaj
bo, če bo, poslovno okolje pokazalo
vedrejše lice. Zanima jih, kdaj in kako
se bo normaliziral trg dela, kdaj bodo
dočakali plačilo svojega dela v doglednem času, kdaj bodo lahko končno
upali, da bodo njihove terjatve v izvršilnih postopkih poplačane in se bodo
dolžniki nehali pretvarjati, da jih po
dolgih letih sodelovanja sploh ne poznajo, da njihovi podpisi niso njihovi
in bodo pristojni organi verjeli tudi
njim, ne le onim, ki se plačilu izmikajo. Kdaj bo povrnjeno zaupanje med
partnerji, kdaj bo dana beseda spet kaj
veljala. Vprašanja in bojazni, ki jih ni
mogoče izničiti z zamahom roke.
Pa vendar čas teče. Trenutki polzijo v
zgodovino. Upanje na boljše čase ne
bo presahnilo. Vsak od nas bo k temu
nekaj dobrega prispeval. Saj ni treba,
da bi se gnali za zgodovinskimi, herojskimi dejanji. Že skromna prijaznost,
tudi priznanje nemoči in prijazen pogled lahko spreminjajo svet, naš vsakdanjik. Dober dan, hvala, oprosti, nasmeh lahko v dobrem spremenijo nas
same, čeprav so besede in geste namenjene drugim.
Mir in dobro.

Urednik
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Foto iz osebnega arhiva

Med antenami in kabli

Lani je podjetnik Marjan Markelj doživel lep jubilej: tridesetletnico opravljanja obrtne dejavnosti. O tem, kakšna je bila
njegova podjetniška pot, kaj je vplivalo na njegove poslovne odločitve in kako gleda v jutrišnji dan se je z njim te dni pogovarjal
urednik.
G. Markelj, nam predstavite svojo poslovno pot, od
zaposlitve po koncu študija do odločitve za samostojno podjetniško pot?
Po končani srednji elektro
šoli sem se zaposlil v Iskri
Antene, Vrhnika. V razvojnem oddelku tovarne za
proizvodnjo anten sem projektiral nove antene in antensko elektroniko. Ob delu
sem si pridobil še izobrazbo inženirja elektrotehnike.
Kako ste se v začetku znašli kot samostojni podjetnik?
To so bili časi, ko posla ni bilo težko dobiti, le pripravljen
si moral biti delati. Tovarna, v kateri sem bil zaposlen, ni
imela oddelka za montažo anten zato sem leta 1983 kot
postranski poklic odprl podjetje Projektiranje in montaža anten Marjan Markelj. Takrat je bilo atraktivno, če si
ljudem poleg prvega ljubljanskega TV programa uredil
še drugega in tretjega, program Koper… Spominjam se,
kako so bile stranke zadovoljne, da so dobile še kak dodaten program. Dandanes pa rečeš stranki, da je možno
na kabelski TV v Logatcu sprejemati 48 analognih in cca.
150 digitalnih TV programov, pa vpraša: ali samo toliko?
Kmalu zatem se je začela ponudba sprejemanja programov preko satelita. Nekaj pozneje smo začeli z gradnjo
kabelskih sistemov. Leta 1990 smo s sodelovanjem krajevne skupnosti Naklo postavili glavno postajo kabelske TV
na strehi osnovne šole. Leto zatem smo razpeljali omrežje
po večjem delu Dolnjega Logatca.
Kasneje, po razpadu Jugoslavije pa so se razmere v Iskri zaradi ustavitve prodaje v drugih republikah drastično
poslabšale. Moja želja je bila, da bi se še naprej ukvarjal
z montažo antenskih sistemov. Zato sem bil prisiljen, da
sem v letu 1993 prešel iz popoldanske v redno dejavnost.
Vzdrževali, dograjevali in posodabljali smo kabelske sisteme v Logatcu, Postojni, Tolminu, Cerknici in se ukvarjali
z vsemi vrstami montaže antenskih sistemov.
Je bilo nekdaj poslovno okolje prijaznejše kot je danes?
Vsekakor je bilo prijaznejše, predvsem za novince. Takrat
je bilo potrebno, da si bil ambiciozen in delaven. Danes
pa poleg tega potrebuješ še kapital. Praviloma je za pridobitev posla potreben ogromen vložek. Konkurenca je
kar huda.
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Obvestila OOZ Logatec
Kdaj in zakaj je pretehtala odločitev, da se usmerite
v upravljanje s kabelskim distribucijskim omrežjem?
Z Naklom d.o.o., ki je upravljalec kabelskega sistema, smo
imeli podpisano pogodbo za vzdrževanje, dograjevanje in
posodabljanje sistema v Logatcu. Že leta 1995 je postalo jasno, da je nujno preko kabelskih sistemov ponuditi
tudi internet in zatem še telefonijo. Odbor za kabelsko
televizijo nam je zaupal nalogo, da posodobimo sistem za
dvosmerno komunikacijo in naročnikom kabelske TV direktno ponudimo internet. Naklo d.o.o. ponuja televizijo
in upravlja kabelski sistem, jaz pa kot Telekomunikacije
Marjan Markelj s.p. ponujam internet in telefonijo, obenem pa skrbim za vzdrževanje in investicije. Taka ureditev
sicer ni povsem običajna. Pomembno pa je, da strankam
nudimo dobre storitve in dober servis.
»Kabelska« je pojem, ki ga skorajda vsi uporabljamo,
pa zvečine niti ne vemo, kaj to sploh je. Nam ta pojem lahko razjasnite?
Sprejem TV programov, interneta in telefonije stranke
lahko dobijo prek treh vrst kablov.
Najprej so se gradila omrežja s telefonskimi kabli, tim. telefonska parica. Prek njih je mogoče dobiti dober internet,
a je kakovost odvisna od oddaljenosti telefonske centrale.
Prenos TV signala po telef. kablu je na meji zmogljivosti,
prenos prave HD slike pa ni mogoč.
Zatem smo polagali koaksialne kable. Ti so neprimerno
zmogljivejši od telefonske parice in omogočajo istočasni
prenos več programov in interneta. Slaba stran kabelskega
sistema je, da je na razvodu potrebna elektronska oprema.
Že kar nekaj let pa se polagajo optični kabli. Prednost je v
skorajda neomejeni hitrosti prenosa, optična vlakna niso
občutljiva na motnje iz okolice in niso občutljiva za atmosferska praznenja, strele. Trenutna slaba stran je visoka
cena izgradnje omrežja in visoka cena elektronske opreme
v glavni postaji in pri strankah. Je pa to telekomunikacijska
infrastruktura bodočnosti.

Marjan ob računalniški opremi

Foto iz osebnega arhiva
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Pripravlja Janez Gostiša

Kakšne so relacije med TV LEP in Marjanom Markljem s.p.?
Brez ponudbe vseh treh storitev: TV, interneta in telefonija danes ne gre. TV LEP je eden od programov kabelske
TV, v kraju nepogrešljiv. Za ta program skrbi Naklo d.o.o.,
ki je ponudnik televizije in upravljalec kabelskega sistema.
Telekomunikacije Marjan Markelj s.p. pa smo ponudnik
interneta in telefonije, obenem pa skrbimo za vzdrževanje
in posodabljanje sistema.
Za vami je letna skupščina vlagateljev v logaški KDS.
Je sprejela kake pomembnejše usmeritve za nadaljnje
delo?
Usmeritve na kabelskem sistemu so popolnoma jasne. Za
razjasnitev pa naj se kar malo pohvalim, da smo v preteklih
letih zgradili večji del optične hrbtenice v Logatcu. Kabelski sistem smo razdelili na manjša koaksialna omrežja in
posredno povečali zanesljivost sistema in hitrosti prenosa
interneta. IP telefonija, ki jo nudimo, je prenos telefonije
preko interneta. Ponudili smo priklop na optična vlakna v
stanovanjih v blokovnih naseljih Tovarniška cesta in Jačka
ter na Prešernovi ulici in ulici Poštn i vrt. Na posameznih
delih individualnih hiš smo ponudili možnost priklopa na
optična vlakna. Sprejeta je usmeritev v povečanje zanesljivosti koaksialnega razvoda in povečanje hitrosti prenosa
interneta na njem ter nadaljnja gradnja optične infrastrukture. Vse to pa v okviru finančnih zmožnosti
Vaše poslovne usmeritve za prihodnje čase?
Ponudba tehnične podpore kabelskim operaterjem in ponudba interneta in telefonije v Logatcu.
Ste dolgoletni član zbornice. Dejavni ste tudi v sekciji in organih upravljanja. Kaj lahko člani pričakujejo
od zbornice jutrišnjega dne?
Član sem že31 let. Bil sem predsednik logaške elektro sekcije. Območna zbornica Logatec me je delegirala za sodelovanje pri mojstrskih izpitih. Zdaj sem predsednik komisije za pridobitev naziva mojster telekomunikacij. Tudi sam
sem opravil izpit za mojstra. Ne glede na to, da za svoje
poslovanje tega ne potrebujem, sem s tem pokazal pripadnost zbornici. Osem let sem bil član elektro sekcije pri
Obrni zbornici Slovenije, eno leto tudi član nadzornega odbora. Ob tem udejstvovanju sem pridobil kar nekaj znanja
in informacij. Ob prehodu na prostovoljno članstvo zbornični sistem ni razpadel. Člani lahko pričakujemo podporo
v obliko obrambe pred prehudimi obremenitvami države,
svetovanje, izobraževanje in še kaj. Predvsem od nas samih
je odvisno, koliko lahko „iztržimo“ od članarine.
Vaše sporočilo bralcem?
Če želiš biti uspešen samostojni podjetnik, ali podjetnik
nasploh, vedi, da to ni služba, pač pa način življenja. Brez
razumevanja in podpore družine tudi ne gre.
Dovolite pa, da se ob koncu pogovora zahvalim vsem sodelavcem, s pomočjo katerih sem v tridesetih letih lahko
uresničeval svojo poslovno vizijo. Upam, da jo bo čez nekaj let lahko tudi moj naslednik.
G. Markelj, hvala za pogovor.
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Delovanje zbornice
Članom ponovno sporočamo, da je v času do izbire novega sekretarja v pisarni zbornice uvedeno dežurstvo. Pisarna je odprta med uradnimi urami zbornice, in sicer ob
ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12., ob sredah
tudi med 14. in 16. uro popoldne. V tem času so članom
na voljo informacije in osnovno svetovanje, samostojnim
podjetnikom pa tudi storitve točke eVEM. Vprašanja lahko postavljate tudi po e-pošti, saj je tako še več možnosti
za odziv nanja; strank na točki eVEM je precej, zato se
telefonskim klicem ni vedno mogoče sproti odzivati.
Zbornični e-naslov je info@ooz-logatec.si Prejšnji naslov:
barbara.grum@ozs.si je ugasnjen. Prosimo, upoštevajte.
Na razpis za sekretarja/ko je prispelo okrog sto trideset
vlog. Postopek izbire se je že pričel. O izbiri bo odločila
skupščina, ki se bo sestala pred koncem septembra. To
je namreč skrajni rok za izvedbo seje skupščine, saj mora
do tedaj razpisati volitve v organe OOZ Logatec za obdobje 2014-2018.

Sejemske vstopnice MOS
OZS je razdelila sebi pripadajočo kvoto brezplačnih
sejemskih vstopnic tudi med OOZ. Logaški jih je pripadlo 50. Zainteresirane obiskovalce – člane OOZ Logatec vabimo, da jih med uradnimi urami prevzamejo v
zbornični pisarni. Vstopnice veljajo prvi dan sejma, torej
v sredo, 10. septembra 2014. Obiščite sejem in spremljajoče prireditve!

Peš po Krasu
V soboto, 20. septembra organiziramo peš popotovanje
po trasi nekdanje kraške železnice. Odhod iz Logatca ob
9.30. Za slabih deset kilometrov sprehoda bomo porabili
kake štiri ure, saj bo vmes nekaj postankov s pokušino
tega in onega. Tudi za izdatno malico je poskrbljeno. Pot
bomo sklenili z ogledom festivala kamna v Pliskovici, ki
se bo končal z večernim rajanjem. Zainteresirani pa bodo
lahko sledili predavanjem o kamnu in njegovi obdelavi.
Na pot bomo krenili ob deseti uri. Prispevek k pokritju
stroškov je 20 €. Prijave z vplačilom prispevka zbiramo
na zbornici do srede, 17. septembra. Lep dan bo kot
nalašč za to, da se pošteno predihamo. Natančnejše informacije zainteresiranim še sporočimo.

Izobraževanje, zdravniški pregledi
Naj spomnimo na storitve iz paketa
SKUPAJ. Znova se lahko prijavite na
zdravniške preglede; tečaji iz varstva pri
delu redno potekajo. Na voljo so še druge
storitve po ugodnejših cenah od običajnih: prva pomoč, gasilni aparati, pravno
zastopanje, elektro meritve in meritve
strelovoda, računovodske storitve, nepovratna sredstva, ugodni krediti.
5

Krpanov glas
Sistem temelji na OOZ

Nekaj kasneje so nastopili časi velike inflacije. Ti časi pa
so bili za obrtnike tudi ugodni. Davki so se plačevali po
obračunih za nazaj, zato so bili takrat, ko jih je bilo treba
plačati, pravzaprav nizki. Po drugi strani pa je inflacija slabo vplivala na kreditno sposobnost obrtnikov, saj so bila
davčne napovedi, ko si jih bral čez leto in pol, nerealno
nizke v primerjavi z dejanskim stanjem. Vseeno pa je bila
ta inflacija vendarle v pomoč.
Država je nekako tolerirala tudi uvoz strojev, čeprav rabljenih in ni pretirano strašila glede izvora deviz. V tujini
pač z dinarji nismo kupovali.
Koliko članov je bilo spočetka, koliko v najbolj obilnih letih in kakšno številko kaže današnji dan?
Ob ustanovitvi združenja je bilo približno dvesto članov.
Vključeni so bili vsi obrtniki, torej tisti, ki so opravljali
samostojno dejavnost, ne glede na to, katero dejavnost so
opravljali. Število članov je kulminiralo v letih pred zadnjo
recesijo, ko jih je bilo prek šest sto, s prenehanjem obveznega članstva pa se je lani število spustilo pod štiri sto.
Postojnska zbornica je med tistimi, ki je imela v vsem
času pravzaprav malo kadrovskih sprememb, če tako
rečemo: tri profesionalne delavce in tri predsednike.
Prvi predsednik je bil Jože Škodič, tajnik Rado Škrlj. Predsedništvo je za njim prevzel Franc Šemrl, tajnica in kasneje
sekretarka je postala Majda Kolenc. Za Šemrlom sem po-

Foto: J. G.

Z zakonom so bila leta 1979 ustanovljena občinska obrtna združenja z Zvezo obrtnih združenj Slovenije. Kjer poprej ni bilo društev
samostojnih obrtnikov, to leto šteje za ustanovno leto obrtniške –
zdaj zbornične – organiziranosti. Jubilej letos praznuje tudi postojnska zbornica. Z dolgoletnim predsednikom se je te dni pogovarjal
urednik.

Obvestila OOZ Postojna

Janez Marinčič, dolgoletni predsednik OOZ Postojna

G. Marinčič, koliko podjetniških let štejete?
Veliko. Z obrtjo kot dopolnilno dejavnostjo sem se začel
ukvarjati že leta 1969 in to je bil zametek kasnejše dejavnosti. Za to sem se odločil, ker je bila obrt pri hiši že za
časa mojega deda, ki je poleg dela in vodenja kmetije opravljal še prevoze s konji, imel trgovino, pošto, gostilno.
Potem takem ste bili ste bili med tim. »ustanovnimi« člani postojnskega obrtnega združenja? Obrtniki radi govorijo, da je zbornica organizacija, ki so jo
sami ustvarili.
Bil sem med ustanovnimi člani, seveda. Situacija nas je
silila v poslovno združevanje, v zadruge in temeljne organizacije kooperantov, kot se je včasih reklo. Potem so bila
z zakonom v letu 1979 ustanovljena združenja. Na našem
območju so bila tri združenja: ilirskobistriško, postojnsko
in cerkniško. Vsa so imela istega tajnika.
Kako se spominjate prvih let združenja?
Vsi, ki smo doživljali prvo združevanje obrtnikov, smo od
tega ogromno pričakovali. To prvo združevanje je bil zagotovo korak v pravo smer. To se je poznalo pri povezovanju in izražanju želje po spremembi tedanje zakonodaje,
ki obrtnikom ni bila niti malo naklonjena.
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Prvi predsednik združenja Jože Škodič ob 20-letnici OZ Postojna
Foto: zbornični arhiv

Franc Šemrl, drugi predsednik

Foto: zbornični arhiv

september 2014

Pripravlja Irena Dolgan

Majda Kolenc, dolgoletna tajnica in sekretarka
OOZ Postojna
Foto: zasebni arhiv

stal predsednik jaz, Majdo pa je pred nekaj leti nasledila
Irena Dolgan.
Za vami je lepo število mandatov predsedovanja zbornici. So bili prijazni, naporni, se je članstvo odzivalo
akcijam, ki ste jih začrtali? Kaj bi najbolj izpostavili?
Prepričan sem, da je bilo vodenje primerno, sicer ne bi dobivali novih mandatov. Reči pa moram, da je danes težko
animirati člane, da bi prevzeli funkcije v zbornici. Iztekajoči se mandat je zame zadnji. Članom upravnega odbora
sem povedal, da sem voljan delati le toliko časa, dokler se
ne najde kdo drug, ki bi to mesto prevzel.
Po osamosvojitvi sta iz prejšnje ene nastali dve občini, Postojna in Pivka. Po umiku vojske je bilo ogromno vojaških
objektov izpraznjenih in so izpadli iz funkcije. Dokaj dobro
in natančno smo pripravili plane za nastanek obrtnih con,
a se je projekt umaknil. Kljub temu smo začeli izrabljati
možnosti, ki so se pokazale. Tako je nastala cona v Vel.
Otoku, na Pivškem pa obrtno podjetniška cona v košanski
dolini. Dobro sodelovanje z občinama se kaže v subvencioniranju obrestnih mer za kredite podjetnikom. V sodelovanju z Banko Koper smo uspeli zagotoviti kratkoročno
kreditiranje tudi za poplačilo davčnih obveznosti v času, ko
so veljale enormne obresti. Dobi odnosi z zavarovalnicami
so se odrazili v jamstvih oz. zavarovanju kreditov.
Odnos med OOZ in OZS - rečemo ji tudi »krovna organizacija« - je občutljiv. Druge brez druge si je težko,
če ne celo nemogoče predstavljati. Ste v vsem tem času
čutili, da gre res za enovito, povezano organizacijo?
Temelj zbornične organiziranosti so OOZ s člani. V tem
pogledu se razhajamo s krovno organizacijo, ki se predstavlja kot nosilec sistema. OZS mora glede na prihodke, ki se ustvarjajo s članarino, najprej zagotavljati neokrnjeno delovanje območnih zbornic, šele nato se denar
lahko uporabi za aparat OZS. V državah, s katerimi se
radi primerjamo, je jasno, da za skupne potrebe koristijo
predvsem splošne inštitucije in zbornice nimajo tako velikega lastnega aparat. »Blagovna znamka« OZS, če lahko
tako rečem, izgublja vrednost v primerjavi z »blagovno
znamko« GZS. Poslanstvo zbornice je, da skupaj z državo
in sodstvom podpira urejeno poslovno okolje. Nujno je
sodelovanje obeh zbornic in enotno nastopanje.
Kje vidite težišče prizadevanj zbornice jutrišnjega
dne?
Območne zbornice morajo ostati v dobri kondiciji, da
september 2014

47. MOS
brezplačni poslovni kuponi

Kdor si želi ogledati 47. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo letos potekal od 10. do 15. septembra,
lahko na zbornici dobi brezplačni poslovni kupon.
Pokličite nas ali pišite na e- naslov: irena.dolgan@ozs.
si, da vam pošljemo registracijsko kodo z navodili za registracijo in si poslovno vstopnico lahko sami natisne.
Lahko pa vam na zbornici natisnemo poslovno vstopnico in vam jo pošljemo po elektronski pošti.
S tem se boste izognili čakanju v vrsti na sejemski blagajni za zamenjavo poslovnega kupona. Natisnjeno vstopnico boste pokazali pri osebju na vhodu, kjer vam jo
bodo odčitali.
Seveda to velja za člane, ki imajo poravnano članarino. Članu, ki plačuje 18 € članarine pripada 1 poslovni
kupon, tistemu, ki plačuje 27 € članarine pa pripadata
2 poslovna kupona.
Za obisk MOS na prvi semanji dan, v sredo, 10. septembra pa na zbornici lahko dobite brezplačne vstopnice. Na voljo bodo, dokler ne poidejo. Oglasite se
in jih prevzemite.

Podaljšanje kode 95

Voznikom, ki jim evropska koda 95 preteče v mesecu septembru in so opravili 35-urno usposabljanje, so
od zadnjega izvajalca usposabljanja prejeli Spričevalo o
opravljenem rednem usposabljanju voznikov. Kdor
je usposabljanja opravljal pri različnih izvajalcih, mora
zadnjemu izvajalcu, ki mu je dolžan izdati spričevalo, dostaviti potrdila ostalih izvajalcev.
Na Upravni enoti jim bodo ob predložitvi tega spričevala kodo 95 podaljšali do 10. 9. 2019 (izdelali novo
vozniško dovoljenje).
nova organiziranost ne začne najedati dosedanje uspešnosti. Je pa tako, da dokler člani nimajo ekscesnih težav, imajo občutek, da je vpliv zbornice premajhen.
Želim, da v vsakem primeru, ko se član obrne na zbornico, dobi kakovostno pomoč in da je take pomoči deležen
tudi bivši član, ki je izstopil zaradi krize, saj je sistem dolga
leta financiral.
Skrbi pa me vseenost, nezainteresiranost, ki se kaže na
mnogih področjih dela in življenja.
Sporočilo članom in onim, ki to (še) niso?
Povsem naravno je, da se ob velikih težavah združujemo,
da se naslanjamo drug na drugega. Tako, kot drevesa v gozdu: posamezna propadajo. Skupaj smo močnejši. Ker smo
v kriznih časih, smo še bolj potrebni skupnega, da bomo
drug drugemu v oporo in da bomo lahko kljubovali času.
G. Marinčič, ob lepem jubileju iskrene čestitke vam, zbornici in
vsem članom.
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

O preprečevanju dela
in zaposlovanja na črno

V torek, 7. oktobra 2014, z začetkom ob 16. uri vabljeni v veliko predavalnico OOZ Vrhnika, na zanimivo
predavanje o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno,
o inšpekcijskih pregledih, o pogodbah delovnega prava.
S spremembo predpisov na področju zaposlovanja, tudi
inšpekcijski pregledi na terenu potekajo malo drugače kot
do sedaj. Na predavanju boste izvedeli kako poteka inšpekcijski pregled, kakšna pooblastila ima inšpektor, kdo
je lahko stranka v postopku, kako se obravnavajo anonimne prijave…
Predavanje bo potekalo tako, da bo obravnavan predpis
ves čas povezan s praktičnimi primeri. Seznanili se boste
tudi s spremenjenimi določbami Zakona o evidencah na
področju dela in socialne varnosti ter pogodbami delovnega prava (pogodba o zaposlitvi, pogodba o začasnem
in občasnem delu, podjemne in avtorske pogodbe) ter
pogoje, pod katerimi se dovoljuje sklenitev posamezne
pogodbe.
Predavala bo univ. dipl. pravnica Melita Ambrož, ki ima
dolgoletne izkušnje na področju delovnega prava in dolgoletne izkušnje s predavanjem o delovnem pravu.
Udeležba na predavanju je za člane zbornice s plačano
članarino brezplačna, za morebitne druge udeležence kotizacija znaša 50 €.
Zaradi omejitve mest v dvorani, je prijava na seminar obvezna: 01 755 77 40 ali adela.cankar@ozs.si ali 051 619
215.

Najem dvorane
Dom obrtnikov

Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora?
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem
veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 2.
nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli,
veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored učilnice), ima brezžično internetno povezavo, stojalo
s platnom za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev
miz in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim potrebam in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10
€ vsaka nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten
najem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno.
Člani naše zbornice s plačano članarino imate pri najemu
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% popust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.
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MOS 2014,
od 10. do 15. septembra

Če nameravate obiskati MOS, mednarodni obrtni sejem v
Celju, izkoristite ugodnejše vstopnice in nas pokličite za
pridobitev poslovnega kupona, s katerim lahko vstopite na sejmišče. Člani s plačano članarino lahko izkoristite
ugodnost za sebe, svoje družinske člane ali zaposlene pri
vas. Za sebe kot člana lahko prejmete poslovni kupon po
polovični ceni od redne (3,5 €), za ostale plačate 80% redne cene (5,60 €).
Obiščite sejem na dan, ko se boste lahko udeležili številnih
delavnic in predavanj, ki se bodo odvijala v času sejma in
so za vas zanimiva.
Za prvi dan sejma pa lahko na zbornici prevzamete
brezplačne vstopnice.
Naj opozorimo le na nekatere: okrogla miza o razvoju prometnih poti v Sloveniji v naslednjih 15 letih; predavanja o
energetskih ukrepih, kurjenju na lesno biomaso, energetsko
učinkovita razsvetljava, plesen na stavbah, finančne spodbude EKO sklada, toplotne črpalke; srečanje malih in srednjih podjetij iz držav EU in JV Evrope; financiranje izvoza;
kako poslovati z Indijo; kako poslovati s Slovaško republiko;
okrogla miza: Blagovna znamka; izogniti se težavam pri poslovanju z Avstrijo; Dan Vojvodine; opravljanje dejavnosti
upokojenih samostojnih podjetnikov po 1. 1. 2014 ….
Navedenih je nekaj dogodkov v času sejma, v šestih dneh
pa se bo dogajalo še veliko več. Vabljeni.

Izterjava na podlagi
verodostojne listine

Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na podlagi
izdanega računa? Zakaj bi na zaslužen denar čakali dlje,
kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi vi morate plačati prejete račune in jih težko, če vam vaši dolžniki
ne plačajo vaših.
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za
vas opravimo administrativni del priprave predloga za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek
do poplačila terjatve.
Pokličite nas, splača se, gre za vaš zaslužek. Stroške izvršbe in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik
plačal skupaj z glavnico in obrestmi.
Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre za vaš denar.
september 2014

Pripravlja Adela Cankar

Prenos dejavnosti

V sredo, 1. oktobra 2014, ob 16. uri bo v prostorih OOZ
Ljubljana Šiška, potekalo za člane zbornice brezplačno
predavanje: DAVČNO NEVTRALNI PRENOS DEJAVNOSTI. Več o predavanju lahko preberete na s strani 13,
prijavite se na svoji zbornici do 26. 9. 2014.

Ugodno za člane

Fitnes, skupinske vadbe, savne in masaže. Vse to lahko
dobite na enem mestu, vabi B.J.FIT, Pod Hruševco 48c,
Vrhnika. Vabijo na 250 m2 fitnes površine, opremljene s
sodobno opremo, kjer vam strokovno osebje pomaga pri
težavah v križu, rehabilitacijah po poškodbah atrofiji mišic
in s programom za hujšanje.
Organizirajo skupinske vadbe Zumba, joga, pilates, plesne
tečaje…Obiščite finsko, infrardečo, bio-zeliščno ali turško
savno. Prepustite se terapevtski, športni, klasični, ajurvedski ali refleksni masaži.
Več informacij na: www.bjfit.si.
Člani zbornice in vaši družinski člani imate na redne cene
10%-ni popust. Članstvo dokazujete s kartico Mozaik
podjetnih.

Obrtno dovoljenje – opozorilo

S spremembo Uredbe o obrtnih dejavnosti (v letu 2013), se
je spremenila tudi obveznost pridobitve obrtnega dovoljenja za nekatere dejavnosti. Če do sedaj obrtno dovoljenje ni
bilo potrebno, je sedaj obvezno tudi za naslednje dejavnosti:
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic
22.110 Obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila
33.120 Popravila strojev in naprav (del teh dejavnosti)
33.140 Popravila električnih naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah (dvigal, tekočih
stopnic; avtomatskih samozapiralnih vrat; strelovodov; toplotne in zvočne izolacije
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela (vrtanje in kopanje jaškov; postavljanje kovinskih konstrukcij; postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in ploščadi;
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil (popravilo
vetrobranskih stekel in oken; popravilo, montaža in
zamenjava zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles)
Če je katera od zgoraj naštetih dejavnosti tudi vaša in nimate ustreznega obrtnega dovoljenja, vam priporočamo,
da si ga čim prej pridobite, saj na terenu potekajo poostrene inšpekcijske kontrole o zaposlovanju in delu na črno.
september 2014

RAZPIS - obvestilo

Ne pozabite se prijaviti na razpis za dodelitev finančnih
sredstev, ki jih namenja Občina Vrhnika podjetnikom in
podjetjem s sedežem na njenem območju. Vloge lahko
oddate, če ste najeli dolgoročno posojilo, zaposlili nove
sodelavce, se usposabljali ali izobraževali za potrebe svojega podjetja ali pa nastopili na sejmu oziroma razstavi.
Besedilo razpisa smo objavili v glasilu št. 7 v začetku
julija, objavljeno je bilo tudi v Našem časopisu.
V kolikor imate v zvezi z razpisom kakšno vprašanje,
lahko pokličete na tel. 755 77 40, 051 619 215 ali pišete
na mail: adela.cankar@ozs.si.
Obrazca – vloge ni, napišete sami in ne pozabite oddati
PRAVOČASNO.

Varstvo pri delu

Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,
19. septembra, z začetkom ob 7.30 uri.
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30.
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €.
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po
e-pošti: adela.cankar@ozs.si
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v
Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z vlogo za povračilo stroškov izobraževanja,
te dobite (za namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.

Prva pomoč

Razpisujemo tečaj oz. usposabljanje in preizkus znanja iz
prve pomoči. Tečaj in izpit potekata dva dni v popoldanskem času in sicer od 16. do 19. ure. Cena usposabljanja
in tečaja je 87,50 €, za člane zbornice s plačano članarino oz. pri vas zaposlene delavce, ki jih boste napotili
na usposabljanje, smo se z izvajalcem dogovorili za 10%
popust na redno ceno, zato znaša cena tečaja 78,75 €.
Zbiramo informativne prijave. Usposabljanje bo izvedeno takoj, ko bomo zapolnili prosta mesta v skupini
– najmanj 10 oseb. O terminu usposabljanja boste prijavljeni pravočasno obveščeni.
Po uspešno opravljenem preizkusu izvajalec udeležencu
izda potrdilo - kartico, ki dokazuje usposobljenost za
nudenje prve pomoči in jo udeleženec prejme po pošti
na naslov podjetja, ki ga je poslalo na usposabljanje.
Prijave po telefonu 01 755 77 40, 051 619 215 ali e-pošti:
adela.cankar@ozs.si. Pokličite.
Izognite se nepotrebnim zapletom in pri svoji zbornici
vložite vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja.
Velja za člane vseh zbornic.
9

Krpanov glas
Novosti Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014), je začel
veljati 20. maja 2014, uporabljati pa se je začel 18. avgusta
2014, razen v delu, ki se nanaša na osebno dopolnilno delo, ki
se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2015.

Novosti
Zakon ne prinaša bistvenih sprememb glede definicij dela in
zaposlovanja na črno, na novo ureja osebno dopolnilno delo
ter uvaja dodatne izjeme, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno (kot so brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in
skupnih pašnikih).
Med novosti spada tudi natančnejša opredelitev prepovedi oglaševanja dela in zaposlovanja na črno, oglaševanje dejavnosti ali
dela s strani posameznikov, ki se opravlja na podlagi pogodbe
civilnega prava, preden je ta sklenjena.
1. Nadzor (18. in 19. člen):
- nadzor nad zaposlovanjem na črno se iz Inšpektorata RS za
delo prenaša na Finančno upravo RS; prav tako se nadzor nad
delom na črno (»šušmarjev«) prenaša s Tržnega inšpektorata
RS na Finančno upravo RS;
- natančneje je urejen postopek nadzora in pristojnosti nadzornih organov;
- določena je nova obveznost delavca, da mora imeti delavec,
ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe
civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali
občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela;
- nadzorni organi lahko v hitrem postopku izrekajo globe, ki so
višje od najnižje predpisanih, mogoče pa bo odvzeti premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno;
- delodajalec, ki bo imel zaposlenega državljana tretje države, ki
nezakonito prebiva v RS, bo med drugim za 5 let izključen iz
postopkov javnega naročanja in bo izgubil pravico do javnih
sredstev. Predvideno je, da bodo ti delodajalci na javno objavljeni »črni listi«.
Pristojnosti Finančne uprave RS bodo na naslednjih področjih:
- posamezniki (osebe, ki nimajo nobenega statusa za to delo in
ne plačujejo davkov – predvsem storitvene dejavnosti – inštrukcije, varovanje otrok itd.)
- poleg posameznikov bo Finančna uprava RS nadzorovala
ostale segmente dela na črno (ne-vpis dejavnosti v akt o ustanovitvi, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnost itd.)
- omogočanje dela na črno (sankcionira se tisti, ki omogoča
delo na črno, torej oseba, ki najame npr. varuško, za katero
ve, da dela na črno)
- zaposlovanje na črno v celoti – sankcionira se pravne osebe
in posameznike, ki zaposlujejo na črno in fizične osebe, ki so
tam zaposleni na črno (razen če delavec pred začetkom nadzora prijavi delodajalca, potem se ne sankcionira)
- nedovoljeno oglaševanje v delu posameznikov – sankcionira
se osebe, ki oglašujejo delo na črno
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Pod drobnogledom
V komisiji za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
ki jo imenuje Vlada RS, bodo po novem poleg predstavnikov
resornih ministrstev in nadzornih organov tudi predstavnik
delodajalcev in predstavnik delojemalcev.
2. Globe (21. do 24. člen):
Globe za kršitve so nekoliko višje, najbolj se povečuje globa za
delo na črno, kadar ga opravlja posameznik (»šušmar«), v prejšnjem zakonu so bile kazni od 208 do 1877 evrov, po novem so
od 1.000 do 7.000 evrov.
- delo na črno
pravne osebe: 2.000 do 26.000, šušmarji: 1.000 do 7.000
- omogočanje dela na črno
pravne osebe: 2.600 do 15.600, odgovorna oseba delodajalca:
420 do 1.600, posamezniki: 1.000 do 5.000
- zaposlovanje na črno
pravne osebe: 5.000 do 26.000, odgovorna oseba delodajalca:
500 do 2.500, posamezniki: 100 do 5.000
- nedovoljeno oglaševanje
pravne osebe: 1.600 do 15.600, odgovorna oseba:
500 do 1.500, posamezniki: 500 do 2.500
* prikazane so globe samo za »klasično zaposlovanje na črno«
in ne če npr. delodajalec ne hrani kopije dokazila o zakonitem
prebivanju za tujca in za druge kršitve (23. člen).
3. Osebno dopolnilno delo (ODD) – 12. do 16. člen:
- posameznik lahko opravlja dela le pri fizičnih oseba (ne pa pri
s.p. kot gospodarskih subjektih), če so vključena na seznam
del;
- izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti ter tudi
nabiranje in prodaja gozdih sadežev in zelišč ter izdelovanje
drugih izdelkov, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali
po pretežno tradicionalnih postopkih, niso vezani le na fizično osebo kot naročnika oz. kupca;
- prihodki iz naslova ODD v posameznem polletju koledarskega leta ne sme v seštevku presegati treh povprečnih mesečnih
neto plač v RS v preteklem koledarskem letu;
- priglasitev ODD se z upravnih enot prenaša na AJPES;
- uvaja se t. i. »vavčerski sistem« - plačilo vrednotnice s strani
naročnika za vsakega izvajalca ODD in s strani samega izvajalca ODD, kadar ta sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno
ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja,
ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča; pri tem je
plačilo vrednotnice vezano na koledarski mesec;
naročnik del bo moral za vrednotnico vsak mesec odšteti pavšalni znesek v višini 9 EUR, od katerih bo šlo 7 EUR za
pokojninsko, 2 EUR pa za zdravstveno zavarovanje izvajalca
del (za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni skladno
s predpisi o zdravstvenem zavarovanju). Izvajalec del bo z
eno vrednotnico prišel do enega dneva pokojninske dobe;
- postopek pridobitve vrednotnice bo zelo enostaven, saj bo
vrednotnico mogoče kupiti prek spletnega portala e-uprava
ali osebno na upravni enoti;
- podrobnosti bodo urejene v podzakonskem aktu.
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4. Kratkotrajno delo (17. člen):
- poenostavlja se postopek prijave kratkotrajnega dela
(prek prijave za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe
pri delu in poklicne bolezni (prijava na upravni enoti ni več
potrebna, delodajalec vodi dnevno evidenco, ki jo podpišeta
tako delodajalec kot delavec).
- širi se krog oseb, ki lahko opravljajo dela prek instituta kratkotrajnega dela (npr. starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti
lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe).
5. Izjeme od dela ali zaposlovanja na črno (7. do 12. člen):
- na novo je dodana brezplačna pomoč pri delu na kmetijah,
planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.
- delo v lastni režiji se sedaj imenuje sorodstvena pomoč, ki
velja za vsakršno delo, ki se opravlja v okviru oseb v sorodu brezplačno, torej poleg dela v lastni režiji tudi druga dela
in storitve. V okviru sorodstvene pomoči lahko posameznik
brezplačno opravlja delo ali storitev za zakonca ali osebo, s
katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerja v registrirani
istospolni skupnosti ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v
ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v
sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena.
Vir: OZS

Ustavno sporno vračanje pokojnin
Številni upokojenci, ki še opravljajo podjetniško dejavnost,
so pričeli prejemati odločbe ZPIZ-a, po kateri morajo vrniti
»neupravičeno« prejete pokojnine ter ponovno vstopiti v zavarovanje, nekateri celo za obdobje minulih pet let. To pomeni, da bi nekateri morali plačati celo 60 tisoč evrov dajatev za nazaj. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)
opozarja, da gre za ustavno sporno ravnanje Zavoda.
»V OZS zavestnih zlorab zakonodaje nikakor ne zagovarjamo.
Nekaj teh odločb smo natančno proučili in menimo, da gre za
ustavno sporno ravnanje Zavoda. Še posebej sporni so primeri, ko so upokojenci naknadno odpirali espeje ter pri tem sledili napačnim pojasnilom posameznih uradnih oseb, da naj se
vključijo v t.i. pavšalno zavarovanje. Zato pozivamo pristojno
ministrstvo, da začasno zaustavi vse pričete postopke, saj se v
imenu načela zakonitosti ne sme ustvarjati novih krivic,« razlaga Iztok Mohorič, svetovalec pri OZS.
Ustavno sporno ravnanje
Teh podjetnikov v preteklih letih ni nihče (DURS, ZPIZ, ZZZS)
opozoril, niti ob registraciji niti periodično, denimo ob izteku koledarskega leta, na nevarnost izgube pokojnine. Iz tega razloga
se OZS zdi sporno, da se ZPIZ šele sedaj sklicuje na to, da je bil
posameznik na to opozorjen v izdani odločbi o upokojitvi. »Ne
moremo prezreti objektivne in subjektivne odgovornosti oseb
oziroma inštitucij, ki niso odgovorno opravile svoje naloge«, še
opozarja Mohorič.
Ustavno sporno je zagotovo tudi retroaktivno poseganje, saj zakon o matični evidenci posega v obdobje pred njegovim sprejemom. Glede trajnih razmerij, kot je tudi ureditev lastnosti zavarovanca, je po uradni dolžnosti dopustno odločati le za vnaprej,
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vsakršen poseg v pravnomočno urejeno razmerje, ne da bi bil
za to izveden poseben postopek z izrednimi pravnimi sredstvi,
pa je nezakonit.
Temeljna dilema je vsekakor tudi vprašanje, ali je ustavno
dopusten odvzem pokojnine, če je zavarovanec 40 let vplačeval prispevke za pokojninsko zavarovanje. To je še toliko
bolj sporno, v kolikor pokojnina predstavlja poglaviten vir
zagotavljanja socialne varnosti oz. eksistence.
Mohorič je prepričan, da bodo predmetni postopki zagotovo
povzročili enormne stroške, ki bodo bremenili davkoplačevalce, poleg tega pa bodo po nepotrebnem obremenjeni številni
strokovnjaki, ki bodo reševali upravne ter sodne zahtevke teh
zavarovancev.
Ta nenaden aktivizem povzroča nemalo jeze in ogorčenja med
upokojenci, mnogi izmed njih so se zaradi nezmožnosti plačila
teh dajatev znašli v hudih osebnih stiskah, znani so celo primeri
samomorov
Povzeto po OZS

Rešitve za stisko upokojenih še ni
Predstavniki OZS so se 20. avgusta sestali z ministrico za delo
dr. Anjo Kopač zaradi reševanja problematike opravljanja dejavnosti upokojenih s.p. in neustreznega ravnanja Zavoda za
PIZ, ki terja vračanje prejetih pokojnin. Konec letošnjega leta
bodo, namreč, morali upokojeni samostojni podjetniki zapreti svoja podjetja, če bodo želeli v celoti obdržati svoje
prislužene pokojnine. Takšno zakonsko ureditev pa v OZS
ocenjujejo za neustrezno.
Ministrica za delo je naklonjena predlogu OZS, da se opravljanje podjetniške dejavnosti upokojencev uredi, a hkrati poudarja,
da je potreben temeljit razmislek. Po njenem mnenju je problematika obširna in ministrica želi širšo razpravo o tem sprožiti
tudi na ESS, da sliši stališča ostalih socialnih partnerjev. V OZS
menijo, da bi imela sprostitev dela upokojencev ob sočasnem
prejemanju polne pokojnine vrsto pozitivnih učinkov, hkrati pa
bi pozitivno vplivala tudi na vzdržnost pokojninske blagajne.
To ugotavljajo tudi tuje študije, zato vse več držav omogoča
sočasni prejem polne pokojnine ob opravljanju neke dejavnosti.
Ministrica razume stiske upokojencev glede vračanja pokojnin,
na katere opozarja OZS, a hkrati se sprašuje, kako ločiti subjekte, ki so ta položaj zlorabili in tiste, ki so zašli v tak položaj zaradi nevednosti ali neustrezne informiranosti. »V OZS se distanciramo od zlorab, a številni upokojeni obrtniki so delali v dobri
veri, da upoštevajo zakonodajo«, pravijo v OZS. Tudi glede te
problematike so se dogovorili za nadaljevanje pogovorov.
OZS, 20. 8.2014

Komentar Dušana Bavca
Ob prispevku Petra Pogačarja v Odmevih pred tedni je kratek
komentar pripravil strokovni svetovalec OZS - specialist za delovno in socialno pravo Dušan Bavec. V njem pravi, da Pogačar
ni povedal popolnoma nič novega, česar ni on že sam pojasnjeval na vseh predavanjih in o tem pisal tudi strokovne članke v
reviji Obrtnik, enaka opozorila je vsebovala vsem dobro znana
modra brošura ZPIZ-a..
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»Dejstvo je, da se nima česa bati tisti upokojeni s.p.,
ki je ohranil dejavnost po upokojitvi na enega od treh
zakonitih načinov uveljavitve t.i. izvzema iz zavarovanja iz 18. člena ZPIZ-1 in je izpolnjeval pogoje vseskozi
naprej,. Prav tako lahko »mirno spi« tisti upokojenec,
ki je s.p. odprl šele potem, ko je že bil upokojen, pa je
imel zaposlenega vsaj 1 delavca.
Izpostavil pa bi 2 primera iz zadnjih nekaj tednov, iz katerih
izhaja evidentna zloraba zakonov in ima ZPIZ popolnoma
prav, ko ugotavlja lastnost zavarovanca za nazaj: invalidsko
upokojeni zaradi 1. kategorije invalidnosti je obdržal še naprej svoj s.p., ker je imel izpolnjen pogoj starosti in pogoj, da
ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ampak ima zaposlenega 1 delavca. Ko ga je delavec zapustil, ga ni nadomestil
z drugim delavcem, ampak je posloval kot solo s.p. naprej,
četudi je bil po definiciji invalidnosti nesposoben za kakršnokoli pridobitno delo…
Še posebej na nekaterih območjih so imeli s.p.-ji »svetovalce«,
ki so nam na OZS očitali, da preveč kompliciramo in da je
popolnoma brez problemov mogoče zadržati dejavnost tudi
po upokojitvi, če se le za kak mesec ali dva zaposliš pri kom
drugem. Naša opozorila, da mora tudi tak podjetnik imeti
starost 63 let, ženske pa nekaj manj, običajno niso zalegla…
Bolj je katastrofalno dejstvo, da so vsi ti upokojeni podjetniki vseskozi plačevali pavšalne prispevke in vsako leto dajali
tudi davčne bilance, pa se sedaj, leta 2014, ZPIZ ukvarja s
številnimi primeri, ko naj bi menda podjetniki sredi 90 let
spregledali neko obveznost obveščanja o tem, da so odprli
s.p. Četudi tako v vsaki upokojenski odločbi, kot seveda tudi
v zakonu piše, da mora upokojenec v 8 dneh obvestiti ZPIZ
o morebitni zaposlitvi, odpiranju s.p., pa bi ga vseeno lahko
opozoril bodisi registrski organ, bodisi ZPIZ ob kvartalni
ali vsaj letni preverbi. Bistveno manjše zlo bi bilo plačati za
nazaj za 1 leto kot za 5 let !«, je še zapisal Bavec.
OZS se je v preteklem mesecu še dodatno zelo aktivno
angažirala za že upokojene obrtnike, ki so nadaljevali z dejavnostjo, pa tudi tiste obrtnike, ki se bodo šele upokojili.
posredovala na ministrstvo za delo, smo se na OZS O tej
naši kampanji je bilo veliko prispevkov v različnih medijih,
še posebej na nacionalni TV Slovenija, posledično pa je zelo
velik odziv našega članstva, ki nas pri teh zavzemanjih odločno podpira.
Bistvo predloga OZS za spremembo pokojninskega zakona
je v tem, da naj se obrtniku oz. podjetniku omogoči uživanje celotne pokojnine kljub temu, da ob tem opravlja tudi še svojo samostojno dejavnost. Na račun te
»ugodnosti«, ker kljub upokojitvi lahko opravlja svojo
dejavnost še naprej, pa naj se plačajo določene dajatve,
ki bi bile lahko še nekoliko višje od sedanjih 64,21 € kot
znašajo skupni pavšalni prispevki. Na ta način ne bi bil
nihče oškodovan, oz. ugotavljamo ravno nasprotno, da bi
pridobili pravzaprav vsi deležniki, na tak ali drugačen način.
Več o tej problematiki preberite v septembrski številki Obrtnika.
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Sekcije
Prevozniki: »Slovenski
transport lahko ugasne«

Sporočilo za javnost
Ljubljana, 27. avgust 2014 – Na današnji novinarski konferenci Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije (OZS) so njeni predstavniki predstavili aktualne
probleme slovenskih prevoznikov blaga in potnikov. Med
glavnimi problemi so izpostavili nelojalno konkurenco prevoznikov iz tujine in premalo izdanih kazni za kršitelje, premalo subvencij za nakup okolju prijaznejših vozil in visoke
stroške plač. Odzvali so se tudi na nedavne očitke sindikatov
v zvezi s kršenjem pravic delavcev.

Peter Mirt, Bojan Pečnik, sekretar sekcije in Andrej Klobasa, predsednik
sekcije za promet pri OZS med novinarsko konferenco

Predsednik sekcije za promet pri OZS Andrej Klobasa je
uvodoma pojasnil, da je slovenski transport v zelo podrejenem položaju in lahko ugasne ter da je zato potrebno hitro
ukrepati. »Glavni problem so tuji prevozniki, ki v Sloveniji
opravljajo prevoze in niso dovolj nadzorovani. Inšpektorji
v večini primerov izdajo opozorilo, kazni pa je premalo, kar
spodbuja nelojalno konkurenco. Kaznovati bi morali vse, ki
kršijo predpise, saj delajo škodo tistim, ki delamo pošteno,« je
poudaril. Izpostavil je tudi odnose med prevozniki in vozniki:
»Sindikati bi morali govoriti resnico in z imenom in priimkov
izpostaviti tiste prevoznike, ki kršijo delovno zakonodajo. Tiste, ki kršijo pravila, je treba sankcionirati in jim odvzeti licenco, pri čemer bo naša sekcija za promet vztrajala. Nepošteno
je, da kršitelji in sindikati mečejo slabo luč na vse slovenske
prevoznike.« Klobasa je pozval tudi k znižanju stroškov dela,
saj delavci iz Slovenije bežijo v Avstrijo.
V Sloveniji deluje okoli 7000 cestnih prevoznikov blaga in
storitev, ki zaposlujejo okoli 15.000 poklicnih voznikov. Sekretar sekcije za promet pri OZS Bojan Pečnik je povedal,
da je nadzor pokazal, da so med ustavljenimi prevozniki v
40 odstotkih primerov ugotovili kršitve predpisov tujih prevoznikov, pri nadzoru slovenskih prevoznikov pa jih predpise krši le 20 odstotkov. Največ kršiteljev je sicer iz Bolgarije,
Srbije in Romunije. Nedavno zahtevo nevladnih organizacij
po reviziji subvencij avtoprevoznikom za nakup okolju prijaznejših tovornih vozil in avtobusov v višini 4 milijone evrov
pa je Pečnik označil za neupravičeno: »Prevozniki na leto v
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državni proračun prispevajo več 10 milijonov evrov, zato so
subvencije več kot upravičene. Takšno prakso subvencioniranja pa poznajo tudi v drugih državah EU.«
Problematiko prevoznikov potnikov pa je povzel avtobusni
prevoznik Peter Mirt iz Blance pri Sevnici in član upravnega odbora sekcije za promet pri OZS: »Avtobusni prevozniki imamo problem s parkiranjem in pobiranjem potnikov v
centru slovenskih mest, saj to sedaj ni več mogoče. S tem
ne nazadnje odganjamo tudi turiste iz tujine.« Problem so
tudi subvencije za nakup okolju prijaznih avtobusov, saj sedaj
dobijo subvencije samo za nakup hibridnih vozil. Tudi usoda subvencioniranja linijskih prevozov dijakov in študentov
v javnem potniškem prometu za prihodnje leto še ni jasna.
»Velika ovira za nas pa je tudi nefleksibilnost pri zaposlovanju voznikov, saj smo pogodbeno zavezani svoje delo opraviti
vestno. Če delavec zboli ali gre na dopust, moramo hitro najti
nadomestilo, saj želimo stranko obdržati« je še poudaril Mirt.

Prevozniške dovolilnice

Na spletni strani: http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/
Javnapooblastila/Dovolilnice/Obrazciinuporabni%C5%
A1kestrani.aspx sta objavljeni vlogi (pisna in elektronska) za
oddajo letnega načrta dodelitve dovolilnic za naslednje leto.
Zakonski rok za vložitev vloge od 1. 9. do 15. 9. 2014.

Izobraževanje in promocija
Postanite pravi mojster!

Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije vabi k vpisu na mojstrski izpit za enega od 52 mojstrskih nazivov. Vpis je možen
skozi celo leto.
Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo
zaposljivost v izbranem poklicu,
za podjetje pa konkurenčno
prednost v dejavnosti, saj se z
uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari odličnost izdelkov
ali storitev, poleg tega prinaša še številne druge prednosti.
Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva mojster?
• ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo
• ker daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah
• ker boste lahko kot mentor v obratovalnici izobraževali dijake
• ker boste izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti
• ker boste lahko odgovorni vodja posameznih del na objektu
(poklici, vezani na Zakon o graditvi objektov)
• ker boste lahko uporabljali blagovno znamko MOJSTER, ki
predstavlja znak kakovosti obrtnih izdelkov in storitev.
Za več informacij lahko pokličete ga. Jasmino Vučajnk,
tel. 01 58 605 47 ali ga. Suzano Kljun, telefon 01 58 305 74.

Prenos dejavnosti na naslednike

Imate družinsko podjetje – s.p.? Razmišljate o prenosu dejavnosti na naslednike? Nova pokojninska zakonodaja je
marsikaterega upokojenega s.p.-ja prisilila, da razmišlja o tem
ali pa o preoblikovanju. Se vam zdi, da je prepis enostaven?
Potrebno je vedeti, da za uspešen prenos podjetja ni dovolj
računovodski vidik, saj gre za zahtevno kombinacijo lastniških, organizacijskih, pravnih, finančnih in davčnih vidikov.
Marsikateri podjetnik tudi zmotno misli, da se postopek lahko izpelje v nekaj dneh. Žal ne, pač pa je to proces, ki v povprečju traja 3 mesece.
Zato vabljeni na brezplačno predavanje v sredo, 1. oktobra
ob 16. uri na OOZ Ljubljana Šiška, kjer boste izvedeli, kaj
vse je potrebno postoriti za davčno nevtralen prenos dejavnosti. Več o samem predavanju na www.prenospodjetja.si
Dve uri trajajoče predavanje je namenjeno tako prenosnikom
kot naslednikom dejavnosti. Kljub temu, da se obdela celotna paleta potrebnih opravil, je predavanje informativnega
značaja in ni namenjeno računovodjem, saj se predavatelji v
podrobnosti ne spuščajo. Cilj predavanj je seznanitev podjetnikov s splošnimi zakonskimi predpisi ter možnostmi, ki jih
imajo, da uspešno izvedejo prenos.
Teme:
- konflikti med generacijama,
- problematika prenosa in prevzema podjetja,
- kako razdeliti lastništvo podjetja,
- kaj storiti, da bo podjetje dolgoročno uspešno,
- postopek davčno nevtralnega prenosa, ki ga je treba izvesti.
Za udeležbo se prijavite na svoji OOZ, do 26. septembra.
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47. MOS Celje

Letošnji MOS bo postregel tudi z izjemno bogatim naborom
spremljajočih prireditev, namenjenih predvsem tim. strokovni
javnosti.
Vse dni bo na razstavnem prostoru OZS, dvorana L1 med 10.
in 16. uro obiskovalcem na voljo brezplačno podjetniško in
pravno svetovanje za podjetja (Svetovalni center OZS ) ter
brezplačno davčno svetovanje in svetovanje s področja carinskih postopkov za občane in podjetja, na razstavnem prostoru
Finančne uprave RS, dvorana L1.
Sestajali se bodo organi strokovnih sekcij pri OZS. Obiskovalcem bodo namenjena predavanja, med njimi »Posel smo ljudje«,
»Ameriški milijonarji so spregovorili«, »Izognite se težavam pri
poslovanju z Avstrijo«, »Predstavitev novosti v EU predpisih
na področju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih
plinov«. Tam bo tudi Mednarodno poslovno srečanje MSP iz
držav EU in JV Evrope. Posebne pozornosti zainteresiranih bo
verjetno deležna okrogla miza »Opravljanje dejavnosti upokojenih samostojnih podjetnikov po 1. 1. 2015 in retroaktivno ugotavljanje lastnosti zavarovanca«.
Nadrobnejši časovni pregled in lokacija dogodkov je objavljena
na medmrežju. Obisk sejma je priložnost pravzaprav za vsakogar,
ki je vpet v poslovno okolje in ga soustvarja. Obisk priporočamo.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
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.
S 1. 2. 2014 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 0,53
% od povprečne bruto plače za oktober 2013 (PP za oktober 2013 je
1.526,11 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 25 %
povprečne bruto plače za oktober 2013 (381,53 €).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za avgust 2014:
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 31,85 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2013 – 1.526,11 €
8,09 €
6,36 % od 25 % PP oktober 2013 – 381,53 €
24,27 €
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,36 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
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 torej podaljšan za eno leto – do konca 2014.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v avgustu 2014:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 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
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

znaša splošna olajšava v evrih
543,32
368,22
275,23

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.
Posebne olajšave
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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 €
668,44
16%
668,44
1.580,02
106,95 + 27 %
668,44
1.580,02
5.908,93
353,08 + 41 %
1.580,02
5.908,93
2.127,93 + 50 %
5.908,93
MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2014 znaša 789,15 € (Ur.
list RS, št. 7/2014).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža 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. 797,04 €.
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

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040, plačujete prispevke najmanj od
najnižje bruto pokojninske osnove, dokler vam ne bo nova zavarovalna osnova
določena na podlagi dobička iz leta 2013 (odločba o odmeri dohodnine in
obračuni davčnih odtegljajev za leto 2013).
Najnižja pokojninska osnova je 551,16 € neto oz. 841,98 € bruto (količnik
za preračun je 1,52765 izračunan na podlagi povprečne stopnje davkov
in prispevkov, Ur. list RS, št. 24/14). V nadaljevanju je primer obračuna
prispevkov od najnižje pokojninske esnove, če ste že prejeli odločbo o odmeri
dohodnine, to za vas ne velja.
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 %

205,03

13,45 %

113,24

0,40 %

3,37

38,20 %

321,64

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
spremembe zavarovalnih osnov

Za samostojne podjetnike za mesec junij objavljamo samo eno tabelo
za obračun prispevkov. Za vse zavarovane velja individualni obračun
(osnova je dobiček za leto 2013 brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 30%) oz. najmanj
minimalna plača za leto 2013 (mesečni znesek znaša 783,66 €).
Zavezanci ste bili s strani DURS-a obveščeni o višini zavarovalne osnove. Glede na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju ZO, je meseč-

september 2014

Krpanov glas

Prispevki, dajatve

na zavarovalna osnova, ki vam je bila določena glede na dobiček 2013,
nespremenjena, in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja
ZO, oz. do odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do
morebitne ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete
prispevke od višje ZO, kot je po izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS,
oddate le mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO ne more
biti višja, kot je najvišja določena (5.331,13 €)
VPLAČILNI RAČUNI:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic
na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne
vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje,
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ
- 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:

19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210.
Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine.
Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka. Za
morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo zbornico.
Višino članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje
ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in števila
zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z
obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - avgust 2014

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****

3,5 PP***

MP**

Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR

783,66

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od
60 % od 1.523,18 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ

Do vključno
9.403,92**

Prehodni
davčni
podračun

Referenca

5.331,13

913,91

15,50%

121,47

826,33

8,85%

69,35

471,81

190,82

1.298,14

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,12

339,06

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

59,95

349,72

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,84

28,25

122,91

717,03

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

1,56

10,66

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,10

7,46

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,47

3,20

1,57

10,66

3,13

21,32

316,86

2.036,49

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

38,20%

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove,
ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2)

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

****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne
osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po

SI19 DŠ-42005

1. 1. 2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec
(razen, če je bil v
****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1. 1. 2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred
vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba)
- v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred
izstopom iz zavarovanja).

**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne
plače za leto 2013
Zavezanec plača prispevke do 15. 9. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim od

****Dobiček
za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto
september
2014
152013, brez

davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača na
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Za sprostitev
Nagradna križanka
AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK

NAJNIŽJI
MOŠKI
GLAS

EKSPRESNA KAVA

LOVRO
TOMAN

TETICA

IRSKA
REPUBLIKANSKA
ARMADA

VELIKA
AFRIŠKA
PTICA

IZDAJA

ANDRAŽ
HRIBAR
NOSILEC
DEDNE
ZASNOVE

DELAVEC
V PROIZVODNJI
CINA,
KOSITRAR

ZVEZNA
DRŽAVA
V ZDA

PREMOŽENJE,
IMETJE

TRŠA
DLAKA

HARMONIKAR
AVSENIK

KOČAR,
KAJŽAR

NASELJE
PRI
MURSKI
SOBOTI
MAJHEN
PLANET,
KI KROŽI
OKOLI
SONCA
SKRIVNOST
SERGEJ
PAHOR

• Mejačeva, 1353 Borovnica
• Stara cesta 36, 1360 Vrhnika
• Cesta 4. maja 45, 1380 Cerknica
POMOČ:
LASTNIK
AZALEJA,
ALI
JANJEC,
NAJEMNIK
LARVA,
FARME
MAKAK

NAPAKA,
KVAR

KAVELJ,
KLJUKA

PLAVALKA
ISAKOVIČ

TANJA
RIBIČ

ENOTA
ZA MOČ,
W

NAŠ IZBOR
PESMI ZA
EUROSONG

PREGOVOR

PESNITEV

MITJA
OKORN
GOZDNA
PTICA
OVEN

GLOBOKA
NEZAVEST
MORSKA
OKAMNELA
RASTLINA

OPICA Z
DOLGIM
GOBCEM

ZAPRT
PROSTOR,
CELICA
BITJE S
HIMALAJE
NEKDANJI
MINISTER
(ŽIGA)

DEKLE
VEŽBA
ZAVAROVANJE Z
OVITKOM

PISANA
TROPSKA
PAPIGA

SVET,
ZEMLJIŠČE
OGEL,
VOGAL

TARA REID
POTEK
CESTE

ROWAN
ATKINSON

KOSTUMOGRAFKA
VOGELNIK
MORALEN
ČLOVEK

AMERIŠKI
PEVEC
REED
DINOZAVER
(SPLOŠNO)

VODIČ
KAMEL
GL. MESTO
HRVAŠKE

TATVINA
SLAB
NAMEN

NOGOMETAŠ BIRSA
LIČINKA
NEKDANJE
OROŽJE ZA
METANJE
KROGEL

URADNI
SPIS
OKRASNA
SREDOZEM.
RASTLINA

SANDRA
BULLOCK
ANGLEŠKI
IGRALEC
(HUGH)

VOJAŠKI
NASKOK

ZAPORNICA

RAZKOŠNO
GRAJENO
POSLOPJE

PES, KI
GRE PO
SLEDI
BIVALIŠČE
ČEBEL

KRAJ V
DRAVSKI
DOLINI

PRETEPAČ,
RVAČ

ANGLEŠKA
POVRŠINSKA MERA,
4046 m2

SAM NEILL

ZAC EFRON

SLIKARSKA
TEHNIKA Z
VODENIMI
BARVAMI

ORIENT.
BARVILO
ZA LASE,
KANA

VODNA
ŽIVAL S
KLEŠČAMI

MOŽNOST,
UPANJE

DRUŽABNI
PLES IZ
SEVERNE
AMERIKE

MANJŠI KRAP
KOT JED V
GASTRONOMIJI

OKRASNA
ZIMZELENA
RASTLINA

ŠIVANKA
VELIKA
DIVJA
RACA

STEČAJ,
PROPAD
URADNA
ZNAMKA
ZA VLOGE
PLAČILNI
NALOG

VEČJE
OBMOČJE
CERKVENI
PEVSKI
ZBOR
ŽOGA
IZVEN
IGRIŠČA
IVANA
KOBILCA

KRILO
STAVBE
JANEZ
ERŽEN

IZENAČEVANJE,
ŠTETJE
ZA ENAKO

NOVA
ČLANICA
KOLEKTIVA

ČUD,
ZNAČAJ

DELOVNO
VOZILO NA
KMETIJI

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 18. septembra
2014 na naslov OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov info@ooz-logatec.si.
Med pravilnimi rešitvami bosta izžrebani dve nagradi: 1. bon v vrednosti 25 €, 2. bon v vrednosti 15 €.
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