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Krpanov glas

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.

sekretar Dejan Šraml

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretar Dejan Šraml

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

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20
tel.: (05) 720 18 70

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

Krpanov glas

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: Odprtju podjetniškega inkubatorja v Velikem otoku
pri Postojni so prisostvovali (z leve) tudi Boštjan Stegel,
Danijel Lamperger, Branko Meh in Jernej Verbič.
Foto: Foto atelje Marko Murovec s.p.

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

2

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4)
200 €
120 €
½ strani (A5)
150 €
90 €
¼ strani (A6)
100 €
60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
45 €
Križanka
100 €
60 €
Oglas na zadnji strani:
+40%
Oglas na predzadnji strani:
+20%
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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Krpanov glas
Za možnost obročnega plačevanja
prispevkov
Sporočilo OZS za javnost
17. oktober 2014 – Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta, ki
mu prvič v njegovi zgodovini predseduje predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, predsednik OZS Branko Meh, so med drugim obravnavali problematiko neplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Socialni partnerji so se tudi dogovorili,
da se postopki privatizacije državnih podjetij, ki že tečejo, nadaljujejo.
»V OZS ne podpiramo neplačevanja prispevkov, vendar je potrebno
ločiti tiste, ki ne plačujejo prispevkov zaradi zlorab, in tiste, ki ne plačujejo prispevkov zaradi težke gospodarske situacije. Mnogo malih
obrtnikov in podjetnikov namreč v verigi izvajalcev na koncu ostane
brez poplačila, kljub temu, da so posel izpeljali. Namera delodajalcev, ki delavcem ne plačajo prispevkov, v večini primerov ni ogoljufati
delavcev, ampak enostavno nimajo dovolj sredstev za poplačilo vseh
obveznosti. Država mora zato čim prej urediti plačilno nedisciplino,«
je poudaril predsednik OZS Branko Meh. OZS v zvezi s to problematiko tudi meni, da bi morali delodajalcem omogočiti odlog in obročno
plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj je
bolje to, kot da gospodarski subjekt propade in se prispevki odpišejo
zaradi neizterljivosti. Takšna rešitev je sicer v preteklosti že bila.
Po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 se pokojninska doba delavcem prizna kljub
neplačanim prispevkom, saj zadostujejo že obračunani prispevki, ne
šteje pa se v njihovo pokojninsko osnovo. Medtem ko se s.p.-jem v
tem primeru pokojninska doba ne prizna, saj morajo biti prispevki
dejansko tudi plačani, kar OZS podpira.
Meh je na seji tudi opozoril, da po zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju delavci v primeru neplačevanja prispevkov
niso prikrajšani za pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja, medtem ko podjetniki so prikrajšani in si morajo sami plačati zdravstvene
preglede. Dokaz, da marsikateri podjetnik težko plačuje prispevke, je
tudi naraščajoče število obrtnikov in podjetnikov v zadnjih letih, ki
zaradi pomanjkanja denarja ne morejo poravnati prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. OZS še meni, da imajo inšpekcijske službe vse vzvode za nadzor delodajalcev. Tisti, ki namenoma ne plačujejo prispevkov in jih inšpekcijske službe ne dobijo in ne
kaznujejo, ne nazadnje pomenijo tudi nelojalno konkurenco ostalim
poštenim podjetnikom.

REK za kratkotrajno delo
Obveščam vas, da je FURS v svojih Tehničnih navodilih za oddajo
REK obrazcev dodal pod REK-2 VD 1509 – kratkotrajno delo, ki ga
do sedaj ni bilo. Torej pri oddaji obrazca REK-2, se vpisuje kratkotrajno delo pod 1509 in ne več pod 1821.
Zainteresirane člane obveščamo, da lahko na svojih zbornicah
dobijo nova tehnična navodila DURS-a, sedaj FURS-a. Informacija objavljena tudi v reviji Obrtnik.
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Aktualno
Prazniki
in novo upanje

Oktober se konča s prazničnim dnem, november se z njim začne. Svetovni dan varčevanja gre pri nas z roko v roki z dnem protestantizma in se prelije v dan vseh svetnikov
ali dan spomina na mrtve. Koliko pomenljivih tem, o katerih lahko razmišljamo, se nad
njimi zamislimo. A samo misliti in zamisliti
se še ne pomeni stopiti na pot, ki pelje naprej
in ven iz položaja, v katerega človek zaide.
Lahko pa je izhodišče za tvorno dejanje.
Komaj je zbornica našla sogovornika v
gospodarskem ministru, že ga je odneslo.
Kakšen bo naslednji? Bo znal prisluhniti
večinskemu delu gospodarstva, bo razumel
njegove stiske in potrebe, da se vendarle
začne izboljševati poslovno okolje. Koliko k
temu lahko pripomore zbornica sama, koliko je odvisno od drugih? Veliko, več kot si
mislimo? V drugačnih časih, ko je še veljalo,
da je treba podpirati tim. malo gospodarstvo, je pronicljiv obrtnik dejal: ne nas podpirati, samo dopustite, da se razvijemo! Je
danes takšna zahteva še aktualna? Bržčas da.
Mali podjetniki ječijo pod administrativnimi
zahtevami in bremeni, ki jih morajo prenašati zato, da sploh smejo delati. Je v tem pogledu delo še vrednota ali je zgolj igra, ki ji
v postavljanju novih in novih pravil ni videti
konca in ne zmagovalca?
Še dober mesec, pa bomo začeli delati obračune. Bodo ohrabrujoči, bodo vlivali upanje, bodo kazali, da se vsaj svita na bolje?
Bodo. Morda ne prav za vse, pa da bi bili
takšni vsaj za večino. Da bi mogli reči: vemo,
kam gremo, da lovimo sapo, a to pomeni,
da gremo navkreber, gor. In upati, da nas na
poti ne bodo spotikale nove prekle birokratskih umotvorov, lepo zapakiranih v splošno
dobro in navidezno dobro posameznika, ki
pa z življenjem nimajo smiselne povezave.
Upajmo, in zaupajmo. Brez zaupanja ne gre.
Pa tudi brez tveganja ne. Samo skozi težke
preizkušnje se rojevajo žlahtni sadovi človeških dejanj.
Bližajo se dnevi srečevanj, obdarovanj, prijaznih besed in voščil. Naj ne bodo le prazne besede. Izražajo naj resnično pripravljenost onega, ki jih izreče, da bo tudi kaj storil
za to, da bi postale resničnost, ne le želja.
Urednik
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Krpanov glas
Zbornica spet na polno

Prvi delovni dan v novembru je na logaški zbornici spet
tako, kot mora biti. Delati je začel novi sekretar.
Naj samo opomnimo, da je zbornica članom dostopna
vse dni v tednu med 7. in 15., uradne ure pa so še naprej
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12., ob sredah
tudi med 14. in 16. uro. Pridobljen bo še en elektronski
naslov: dejan.sraml@ozs.si, sedanji info@ooz-logatec.si
pa bo živ še naprej.
Kot smo napovedali v prejšnjem KG danes objavljamo
pogovor z novim sekretarjem, Dejanom Šramljem. Z njim
se je pogovarjal urednik.
G. Šraml, ker gre vse
najraje od začetka, prosim za nekaj uvodnih
besedi o Vas samih.
Rano mladost sem preživel v Šmarju pri Jelšah,
do odhoda na študij na
drugi konec Slovenije – v
Koper. Vse do letos me
je ob morju poleg študija
zadržala prva služba in,
seveda, ljubezen. Po zaključku dodiplomskega
študija na Fakulteti za ma- Dejan Šraml
Foto J. Gostiša
nagement sem se na isti
fakulteti zaposlil in ob delu zaključil še magistrski (znanstveni) študij managementa – smer podjetništvo. Pravijo,
da človek osebnostno dozori pri tridesetih, in tako sva s
partnerko uresničila eno najinih skupnih želja – selitev v
kraj, ki nama je bil že od nekdaj všeč in nama zaradi svoje
geostrateške lege ponudil kar največ priložnosti, na Vrhniko. Bližje sva domačim, zeleno okolje pa bogati kakovost
življenja. Pristala sva v »prečudnem kraju« in ga - po Cankarjevo - hitro vzljubila.
Na zbornico prihajate z univerze. Vaše dosedanje
delo tam?
Pravzaprav me je prvo (študentsko) delo zelo resno pripeljalo v koprsko pristanišče, kjer sem ob stičišču prometnih
poti navdušujoče preživel pol leta. Nato se zasidral na eni
od vodilnih poslovnih šol pri nas. Najprej v mednarodni,
znanstvenoraziskovalni in izobraževalni službi. Leta 2009
sem sprejel vodenje službe za odnose z javnostmi, ki je
zajemalo vse trženjske in komunikacijske aktivnosti na takrat največji fakulteti primorske univerze. Ob delu sem
prevzel še sovodenje primorske in notranjske enote Slovenskega društva za odnose z javnostmi, kar je še okrepilo moja strokovna znanja in socialno mrežo. Pomagal
pa sem tudi pri delovanju primorskega družbenega centra
Središče Rotunda.
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Obvestila OOZ Logatec
Kaj je pretehtalo pri odločitvi, da se podate na pot sekretarja območne zbornice, za mandatno zaposlitev
v prostovoljni organizaciji?
Računajoč na selitev v osrednjo Slovenijo me je naprej
močno gnala želja po novih kariernih izzivih. Tako sem
zagledal razpis za sekretarja logaške zbornice. Bežno sem
delovanje zbornice in podporno podjetniško okolje poznal že med delom na fakulteti, kjer sem sodeloval s koprsko in drugimi zbornicami. S premislekom sem si rekel, da
bi lahko s svojimi znanji, izkušnjami, veščinami in vrednotami pripomogel k dobremu delovanju zbornice.
Med razgovorom v postopku izbire med kandidati
ste predstavili svojo vizijo delovanja zbornice. Jo lahko kratko povzamete?
Najprej bi izpostavil smisel obstoja oz. poslanstva, ki je
zastopanje interesov logaških obrtnikov in gospodarskih
subjektov. Vizija zbornice, ki ji bom sledil, pa je postati
specializirano in učinkovito spodbujevalno ter podporno
okolje (bodočim) obrtnikom in podjetnikom ter biti vezni
člen med najrazličnejšimi organizacijami in ljudmi v kraju
ter s tem bogatiti življenje občanov. Prihodnost kraja je v
tradicionalni obrti in podjetništvu, saj sta tudi zgodovinsko
gledano v zadnjih dveh desetletjih največ doprinesla k sooblikovanju življenja in razvoja občine, prinesla največ delovnih mest in dodane vrednosti, še posebej po propadu Klija.
Čému boste spočetka posvetili svojo pozornost?
Moj pristop bo od samega začetka temeljil na pogovoru s
člani zbornice, kjer bom iz prve roke lahko dobil vprašanja. Članom bom poskušal s konkretnimi odgovori odpirati vrata. Vzpostavil bom kolegialne odnose s sosednjimi
zbornicami in centralno OZS. Posluževal se bom vseh
osebnih in profesionalnih znanj, vedenj, socialnih kompetenc ter poznanstev. V javnosti bom promoviral našo zbornico, da bomo s tem krepili tudi lojalnost članov. Vzpostavili bomo formalne mreže, ki so bolj tržno usmerjene in
oblikovane za realizacijo konkretnih projektov in izzivov.
Kaj pa dolgoročna usmeritev?
Zbornica ima bogato, 38-letno tradicijo. Člane je ves ta
čas združevala želja po sodelovanju, reševanju težav, izobraževanju in druženju. In tako bo tudi naprej. Nadaljeval
bom z dobro začrtanim delom obeh svojih predhodnikov
in v največji možni meri uporabil njune pozitivne izkušnje.
Nadejam se dobrega sodelovanja s predsednikom, kolegijem, upravnim odborom in skupščino. Skupaj bomo soustvarjali prihodnost zbornice. Prisoten bom tudi na terenu.
Vsakega od članov zbornice bom enkrat letno povabil na
osebno srečanje, kjer bomo opredelili možnosti sodelovanja. Skupaj z zunanjimi eksperti pa bo zbornica ponudila
konkretno pomoč pri prodorih na tuje trge.
Menite, da se bo poslovno okolje za mala in srednje
velika podjetja v doglednem času izboljšalo?
Poslovno okolje se bo izboljšalo. V središču bo podjetnik,
ker predstavlja njegov uspeh tudi prispevek k uspehu lonovember 2014

Pripravlja Janez Gostiša

kalnega okolja in celotne družbe. Pomembna je njegova
podjetniška intuicija, vizija, trdo delo, želja po uspehu, socialni in človeški kapital, ter izkušnje. Zato se bomo prek
zbornice strateško povezovali in sodelovali. V tržni ekonomiji je bistvo ekonomske aktivnosti tekmovalnost in
jedro velikega poslovnega uspeha je v sodelovanju. Mreženje je način podjetniškega obnašanja. Podjetniki so izpostavljeni nenehnim spremembam v poslovnem okolju,
ki od njih posledično zahtevajo ogromno znanja, vlaganje
v razvoj, dostop do novih trgov in informacij. Vsa ta dogajanja morajo motivirati podjetnike, da se povezujejo oz.
mrežijo in tukaj mora naša zbornica izkoristiti ves svoj
potencial. Ne le za konkurenčno prednost, ampak tudi za
tekoče poslovanje.
Vaše sporočilo članom?
Prihajam tako rekoč »od zunaj«. Nisem obremenjen z lokalnimi zvezami. Zavihal bom rokave. Z vsakim od vas
želim v naslednjih mesecih vzpostaviti pristen in odkrit
stik. Brez vas ni zbornice in brez vašega zadovoljstva, ne
bo prihodnosti zbornice ter s tem podmladka. V sinergiji
in zaupanju bo nadaljevanje zgodbe uspeha OOZ Logatec. Nadejam se dobrega sodelovanja in novih mejnikov
v rasti in razvoju zbornice. Čez slabi dve leti bomo praznovali 40-letnico, takrat pa bi se rad skupaj z vami veselil
naših prvih skupnih večjih dosežkov – vsakega od nas, z
zadovoljstvom in ponosom.

Prednovoletno srečanje

V prejšnjem KG smo napovedali letošnje srečanje za
soboto, 29. novembra.
Obveščamo, da bo srečanje teden dni prej, torej 22. novembra, ob 18. uri v gostišču Pugelj na Trški gori.
Okviri srečanja ostajajo taki, kot so bili lanski. Zaradi nadrobnosti, ki pa še niso dorečene, bomo člane o
vsem posebej obvestili z osebnimi sporočili. Čas pa si
le rezervirajte že zdaj.

Decembrski dobri možje

pridejo na obisk 11. 12. popoldne. Tudi o poteku tega
dogodka člane obvestimo s posebnim pismom. Prijave
k obdarovanju so še odprte, prav dolgo pa ne bodo več.
Pohitite, da ne bi zmanjkalo daril.

Seminar e-računi

Člane obveščamo, da se lahko udeležijo seminarja o
poslovanju z javnim sektorjem oz. proračunskimi uporabniki in izdajanju e-računov v ponedeljek, 15. 12. na
OOZ Nova Gorica ali v sredo, 12. 11. V ŠC Postojna.
Smiselno preberite obvestilo na straneh OOZ Vrhnika.
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Jubilantje v letu 2014

Zbornica že nekaj let ob okroglih obletnicah podeljuje
priznanja posameznikom in podjetjem, ki poslujejo deset
in več let. Iz različnih razlogov podatki v registrih niso
popolnoma zanesljivi. Zato vse prosimo, da sezname pregledajo in do 14. novembra zbornici sporočijo, če navedbe
morda niso točne ali niso popolne – če je med člani še
kdo, ki bi moral biti naveden, pa ni.
Hvala za pravočasni odziv.
Jubilanti, 10-letniki
ALEŠ DOLENC s.p. - Mizarstvo, BOJAN MIHEVC
s.p. - Avtokop, FEBRUS d.o.o. - Trgovina, proizvodnja
in storitve, JOŽEF MODRIJAN s.p. - Avtovleka, JUMAPLAST d.o.o., Družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, KATJA ŠEMROV DOLENC s.p. - Frizerski salon
Katja, KLEMEN KORENČ s.p. - Montaža stavbnega
pohištva, RADOSLAV STOJNIĆ s.p. - Zidarstvo in fasaderstvo, ROBERT PUC s.p. - Orodjarstvo Puc
Jubilanti, 20-letniki
ANTON RUPNIK s.p. - Zidarstvo in fasaderstvo, ANTON VOCHL s.p. - VZA grafično oblikovanje & varstvo
pri delu, BOJAN RUPNIK s.p. - Inštalacije ogrevalnih
naprav, vodovoda in plina, DARKO URŠIČ s.p. - Roletarstvo, FRANC TREVEN s.p. - Tesarstvo, krovstvo in
pomožna zidarska dela, JANEZ ČUK s.p. - Žagarstvo,
JERNEJ PIVK s.p. - Gradbeništvo, JOŽEF NAGODE s.p. - Mizarstvo, KADRI SYLAJ s.p. - Zidarstvo in
fasaderstvo, MARJAN GLADEK s.p. - Elektro Gladek,
MARJAN NAGODE s.p. - Mizarstvo in tesarstvo, PETER TURK s.p. - Zidarstvo in fasaderstvo, REMZIJA
GROŠIČ s.p. - »RUDI«, TOMAŽ OBLAK s.p. - Birotehnika, TOMAŽ TREVEN s.p. - Zidarstvo in fasaderstvo, VIKTOR TREVEN s.p. - Zidarstvo in fasaderstvo,
VIKTORIJA MESEC s.p. - Izvajanje inženiring storitev
v gradbeništvu, ZLATKO KITIĆ s.p. - Elektroinštalaterstvo
Jubilanti 25-letniki
ANA BOMBEK s.p. - Frizerski salon KANA, DRAGO
MITJA VILAR s.p. - Sitotisk »VIDRA«, EVGEN MAKUC s.p. - EVMA izdelava in montaža reklamnih napisov,
JANKO NARTNIK s.p. - NARTNIK AVTO, OBLAK
COMMERCE, Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Jubilanti, 30-letniki
IZTOK ŠUBIC s.p. - Polnjenje kozmetičnih - kemičnih
izdelkov in prodaja daril, JANEZ BOŽIČ s.p. - Opravljanje storitev s teško gradbeno mehanizacijo in avtoprevozništvo, STANISLAV PIVK s.p. - Izdelovanje preprostih
kovinskih predmetov
Jubilanti, 40-letniki
FRANC RUDOLF s.p. - KOVINAR
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Obvestila OOZ Postojna
Krebelj Anton s.p. – Tehnoplast
Marušič Matjaž s.p. – gradbena mehanizacija
Medica Dušan s.p. – gostinstvo
Smiljanić Denis s.p. – avtoprevoznik
Smrdu Viktor s.p. – EURO N-U
Stegel Boštjan s.p. – kovinoplastika
Turk Adolf s.p. – TUDOR - vzdrževanje strojnih delov

VABILO
Območna obrtno-podjetniške zbornice Postojna
vabi vse svoje člane na slovesnost ob praznovanju
35. obletnice delovanja zbornice, ki bo

Jubilanti – 25 let
Česnik Iztok s.p. – mehanika
Dolgan Iztok s.p. – okrepčevalnica
Morel Jože s.p. – popravilo hladilnih naprav
Šemrl Franci s.p. – mizarstvo Šemrl

v soboto, 6. decembra 2014
s pričetkom ob 18. uri
v Kulturnem domu Postojna.
Ob tej priložnosti bomo podelili
posebna priznanja ter jubilejna priznanja.

Jubilanti – 30 let
Milavec Bojan s.p. – avtoprevozništvo
Smrdu Stanko s.p. – avtoprevozništvo

Za kulturni program bodo poskrbeli KETSD
Alojzij Mihelčič Harije z veseloigro
»Veselo god godujemo«
in Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska.
Sledila bo pogostitev.

Upokojeni obrtniki:
Polh Stanislav s.p. – avtoprevozništvo

Vstopnice za prireditev boste lahko prevzeli
na zbornici v času od 17. 11. do 2. 12. 2014.

Odprtje PC in inkubatorja
Veliki Otok

Stroške organizacije in pogostitve krije
OOZ Postojna.

Končana je investicija širitve obstoječe obrtne cone, ki je
povečana za 26.000 m², komunalna oprema pa je izvedena
na način, ki zagotavlja vključevanje v cono podjetnikom,
ki potrebujejo gradbene parcele velikosti od 2.000 do
5.000 m². Seveda pa obstaja tudi možnost delitve parcel
in tudi združitev dveh največjih gradbenih parcel v eno
parcelo površine nad 8.000 m². Skupaj s podjetniškim
inkubatorjem pomeni to veliko pridobitev za razvoj gospodarstva na Postojnskem in s tem odpira možnosti za
ustvarjanje novih delovnih mest.

VLJUDNO VABLJENI!

Člani, ki ste ali boste v letošnjem letu dopolnili 20, 25, 30,
35 ali 40 let dela v obrti in članom, ki so se v letošnjem
letu upokojili in prekinili z dejavnostjo, bomo na praznovanju 35-letnice delovanja OOZ Postojna 6. decembra
podelili jubilejna priznanja.
Vse obrtnike, ki se upokojijo, prosimo, da nas o tem obvestijo, da jih lahko uvrstimo na seznam upokojenih obrtnikov pri OOZ Postojna. Obenem vas prosimo, da spodnji seznam pregledate in nam najpozneje do 14. 11. 2014
sporočite, če ste v letošnjem letu jubilant in se na seznamu
ne najdete ali v primeru napake. Pokličite nas na tel. 05/
726 17 20 ali nam pišite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si.
Jubilanti – 20 let
Abram Marjan s.p. – avtoprevozništvo
Bajc Damjan s.p. – mizarske storitve
Dekleva Stojan s.p. – avtoprevozništvo
Furlan Miran s.p. – avtomehanika
Grželj Janja s.p. – Gostilna Pri Marti
Kobal Sonja s.p. – vodenje poslovnih knjig
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Foto: Foto atelje Marko Murovec s.p.

Jubilanti ooz Postojna
v letu 2014

Podjetniško obrtno cono Veliki Otok s podjetniškim inkubatorjem sta z
rezanjem traku namenu predala predsednik Obrtno podjetniške zbornice
Slovenije Branko Meh in tedanji župan Občine Postojna Jernej Verbič.
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Pripravlja Irena Dolgan

Vabilo na volitve

Vabimo vas, da se udeležite volitev v skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna za mandatno obdobje 2014 – 2018.
Volitve bodo v sredo, 26. novembra 2014 na sedežu
Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna, v
Postojni, Jenkova 1. Volišče bo odprto od 8. do 17. ure.
Volili boste predstavnike, ki bodo zastopali vaše interese, zato vas vljudno prosimo, da se volitev udeležite v
čim večjem številu.
Če ste na dan volitev odsotni in se volitev ne morete
udeležiti lahko v času od 20. do 24. novembra glasujete po pošti. Pokličite nas, da vam pošljemo glasovnico.

Obveznosti delodajalcev po ZVZD
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki velja od 3. 12. 2011
je delodajalcem prinesel nekaj novih obveznosti za pripravo
obveznih internih aktov. To preverjajo delovni inšpektorji.
Če še niste uspeli pripraviti aktov za obvladovanje psihosocialnih tveganj ter urejanja prepovedi dela pod vplivom
alkohola in prepovedanih drog, smo vam pripravili osnutke,
v katere vnesite svoje podatke in datume sprejema.
1. PSIHOSOCIALNA TVEGANJA
Zakon zahteva, da delodajalci sprejmejo ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja. Zato pripraviti in sprejeti interni akt,
s katerim se ureja način prepoznavanja, preprečevanja
in odpravljanja posledic spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu.
2. PREPOVED DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA,
DROG IN DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC
Zakon delodajalcu nalaga, da za potrebe ugotavljanja kršitev
in ravnanja v primerih, ko so delavci na delovnem mestu
prisotni pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih prepovedanih substanc sprejmejo interni akt – pravilnik.
KDO JE DOLŽAN IZDELATI IN SPREJETI NAVEDENE INTERNE AKTE
Vsi delodajalci, ne glede na velikost in vrsto dejavnosti. Za
samozaposlene osebe ta obveznost ne velja.
NAČIN SPREJEMA AKTA
Ko je vsebina posameznega akta pripravljena, je potrebno
z osnutkom seznaniti vse delavce, na način, ki je običajen za posameznega delodajalca (objava na oglasni deski,
predstavitev na internem sestanku, …).
Delavci se morajo vpisati v obrazec seznanitev z osnutki
internih aktov, kjer bodo s svojim podpisom potrdili, da
so bili seznanjeni z osnutkom navedenih aktov. V kolikor
bi delavci bili organizirani v sindikatu, mora privoljenje za
sprejem aktov dati tudi sindikat. Naslednji dan po objavi
akt stopi v veljavo.
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Seminar poslovanje z e-računi

Pravne in fizične osebe, ki poslujejo s proračunskimi
uporabniki bodo morale od 1. 1. 2015 dalje za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje, pošiljati
e-račune, zato vse zainteresirane vabimo na seminar Poslovanje z e-računom v sredo, 10. 12. 2014, od 13.00 do
16.00 v Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2,
Postojna v sejno dvorano.
Vsebina:
• zakonske obveze, ki jih morajo zagotoviti podjetja, da
bodo lahko po 1.1.2015 izdajala e-račune
• prikaz izdaje e-računa
• Kdo so ponudniki elektronske poti
• Kaj so prednosti poslovanja z e-računi in na kaj moramo biti pri njihovi uvedbi pozorni
• Odgovori na vprašanja udeležencev
Kotizacija:
Za člane OOZ Postojna s plačno članarino brezplačno
(za enega udeleženca). Za zunanje udeležence je kotizacija 30 € (z DDV)
Kotizacijo nakažite do 5. 12. 2014 na TRR OOZ Postojna št.: 10100-0029110568 odprt pri banki Koper, namen
plačila: seminar e-računi, sklic: 00 1012.
Prijave:
Prijave sprejemamo do 5. 12. 2014 na telefon 05/ 726 17 20
ali na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si.

Davčna jesen 2014

Turbulentno leto 2014 nas ni presenetilo le z žledom in
poplavami v naravi, ampak tudi s številnimi spremembami v zakonodaji, ki imajo vpliv na poslovanje podjetnikov in obrtnikov, zato vas vabimo, da se nam pridružite
na seminarju v četrtek, 11. 12. 1014 ob 9.00 v Šolskem
centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna, sejna
dvorana.
Vsebina:
• sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1
• sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (ZDDPO-2)
• sprememba Zakona o dohodnini (ZdoH-2), zlasti na
področju normirancev
• sprememba Zakona o davku na dodano vrednost
(ZDDV-1)
• priprava na na zaključek leta 2014
Kotizacija:
Za člane OOZ Postojna s plačno članarino brezplačno
(za enega udeleženca). Za zunanje udeležence je kotizacija 40 € (z DDV)
Kotizacijo nakažite do 5. 12. 2014 na TRR OOZ Postojna št.: 10100-0029110568 odprt pri banki Koper, namen
plačila: seminar davčna jesen, sklic: 00 1112.
Prijave:
Prijave sprejemamo do 5. 12. 2014 na telefon 05/ 726 17 20
ali na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si.
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Seminar e-računi
Člane obveščamo, da bo seminar o poslovanju z javnim
sektorjem oz. proračunskimi uporabniki in izdajanju e-računov (obvezno po 1.1.2015) na OOZ Nova Gorica,
Ulica Gradnikove brigade 6, in sicer v ponedeljek,
15. decembra od 16. do 19. ure. Za člane OOZ Vrhnika s plačano članarino je udeležba BREZPLAČNA,
ostali plačate kotizacijo v višini 24 € + DDV.
Vsebina: zakonske obveze za podjetja; prikaz izdaje e-računa; kdo so ponudniki elektronskih poti; kaj so prednosti
poslovanja z e-računi; odgovori na vprašanja udeležencev.
Prijavite se na našo zbornico, pokličite ali nam pišite.
V kolikor vam termin v Novi Gorici ne ustreza ali vam je
predaleč, se lahko enakega seminarja udeležite v Postojni.
Seminar bo v sredo, 10. 12. 2014 od 13. do 16. ure
v srednješolskem centru v Postojni. (več si preberite na
strani OOZ Postojne).

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.

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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Obvestila OOZ Vrhnika
Prednovoletno srečanje
in jubilanti

Letošnje prednovoletno srečanje aktivnih in upokojenih
članov naše zbornice se bo odvijalo v soboto, 29. novembra 2014 v Veliki dvorani Cankarjevega doma
na Vrhniki. Začnemo ob 18. uri z gledališko predstavo
100 SVEČK ZA JEŽKA, nadaljujemo s podelitvijo listin
in plaket za delovne jubileje članom, ki letos obeležujejo
10, 20 ali 30 let delovanja v obrti in zaključimo z druženjem v Mali dvorani kulturnega hrama.
Za prireditev boste dobili še posebna obvestila, v katerih bo navedeno od kdaj naprej lahko interesenti dvignete
vstopnice za prireditev. Veljal bo sedežni red.
Sobotni večer si že danes rezervirajte za ta dogodek.

Jubilanti in prejemniki listin in plaket
Listino in bronasto plaketo za 10 let prejmejo:
Bečaj Damjan s.p., Bravhar Aleš s.p., Frank Janez s.p.,
Grafart d.o.o., Gubič Nataša s.p., Hestia pro d.o.o.,
Oblak Igor s.p., Parketarstvo Celarc & Co d.n.o., Smrtnik
Tomaž s.p., Stražišar Andrej s.p. in Tomažič Franci s.p.;
listino in srebrno plaketo za 20 let prejmejo:
Abdaković Zahid s.p., Butina Nina s.p., Čamernik Dam-jan s.p., Jazbec Janko s.p., Jeršinovič Ignac s.p., Kodba
Andrej s.p., Kržič Ciril s.p., Marolt Mirko s.p., Opus d.o.o.,
P & Rom d.o.o., Petrovčič Janko s.p., Pišek Jana s.p.,
Pro saf d.o.o. in Tufek Emir s.p.;
listino in zlato plaketo za 30 let prejmeta:
Kavčič Andrej s.p. in ing. Marko Popit s.p..
Jubilanti so že dobili posebno obvestilo o svojem jubileju.
V kolikor bi morali biti med jubilante všteti tudi vi, pa vas
ni na seznamu, nam to sporočite do 15. novembra, da
pregledamo arhivske evidence in obrtni register ter uskladimo podatke.

Bili smo na Češkem

Enega od vikendov v oktobru smo nekateri člani obiskali
Češko republiko, natančneje njen južni del z impresivno
dediščino starih mest in gradov. Po vožnji po avtocesti prek
Slovenije in Avstrije, smo pri Dolnjem Dvorištu prestopili
češko mejo. Naš prvi cilj je bilo mesto Češky Krumlov,
čigar staro mestno jedro dobesedno ovija reka Vltava. Nad
mestom in reko se na dveh gričih in skalovju bohoti mogočni dvorec, drugi največji na Češkem. Po ogledu enega
dela notranjosti gradu smo si ogledali še zanimivo in stisnjeno mestno jedro, si privoščili okrepčilo in bili pripravljeni za nadaljevanje poti do Čeških Budejovic, kjer nas je
čakal ogled pivovarne Budvar. Seznanili smo se s postopkom varjenja piva, sestavinami za dobro pivo (uporabljajo
domači ječmen, hmelj, vodo…) in ga tudi poskusili. Kosilo
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Varstvo pri delu, 21. november

Pripravlja Adela Cankar

Za člane in zaposlene delavce še zadnjikrat v letu 2014
organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu
in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce
v petek, 21. novembra, 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.

smo si privoščili kar v pivovarniški restavraciji, kjer je eden
od naših udeležencev raztegnil meh harmonike, da je ta in
oni lahko tudi zaplesal. Po nastanitvi v hotelu v centru mesta je velika večina ugotovila, da je noč še mlada in je treba
mestece malo bolje spoznati. Pa smo šli.
Naslednji dan smo se skozi mestno jedro sprehodili še v
prijetnem soncu, naredili skupinski posnetek na glavnem
trgu pri vodnjaku in nadaljevali do najlepšega in najbolj
obiskanega gradu na Češkem – Hluboka. Grad je na vse
nas naredil močan vtis – kot da je grad iz pravljice. Prav
tako nas je navdušila notranjost soban in prostorov. Če
je Krumlov hladen in mogočen, je Hluboka topel in magičen, saj so vse stene oblečene v les, polne rezbarij in
okrašene z bogatimi tapiserijami, ki ublažijo hlad kamna.
Schwarzenbergi, lastniki obeh gradov in drugih graščin po
vsej Češki so bili znano češko plemstvo in so znali uživati.
Ogledali smo si še njihovo grobnico v mestecu Trebon, se
vrnili preko Budejovic do meje in se prek Avstrije vrnili
domov, kamor smo prispeli pozno ponoči.
Za ta jesenski izlet smo izbrali pravi termin. Vreme nam je
bilo res naklonjeno, saj smo se lahko sprehajali v kratkih
rokavih, si ogledovali znamenitosti obsijane s soncem in
uživali v toploti jesenskih dni. Udeležencem verjetno ni
žal, da so se odločili za ta izlet.
Spomladi, aprila ali maja, odvisno od razpisov agencij in
drugih okoliščin, pa bomo šli verjetno na Nizozemsko. Že
sedaj povabljeni k udeležbi.

Prva pomoč
– informativne prijave

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 vam izvajalec udeležencu izda potrdilo - kartico, ki dokazuje usposobljenost nudenja prve pomoči in jo udeleženec prejme po
pošti na naslov podjetja, ki ga je poslal na usposabljanje.
Prijave po telefonu 01 755 77 40, 051 619 215 ali e-pošti:
adela.cankar@ozs.si. Pokličite.

Foto: Atelje TIM

Seminar Davčna jesen,
12. november

Prijazno jesensko sonce nas je spremljalo na poti po Češki, zato smo bili
zares vedrih obrazov

Dedek Mraz

Vse, ki še niste prijavili otrok na obdarovanje pa bi to želeli
prosimo, da to storite v najkrajšem možnem času (najkasneje do 12. novembra), da lahko naročimo ustrezne igrače in pripravimo vse potrebno za obisk dobrega moža. Na
obisk pride v soboto, 13. decembra.
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Seminar, na katerem se boste seznanili s spremembami Zakona o gospodarskih družbah, s spremembami
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o
dohodnini (normiranci) in Zakona o davku na dodano
vrednost (stečaji, prisilne poravnave…) bo v sredo, 12.
novembra, z začetkom ob 16. uri, v veliki dvorani
Doma obrtnikov (II. nadstropje) na Vrhniki.
Predavateljica Tatjana Jovanović vam bo podala tudi potrebne napotke za pripravo na zaključek davčnega leta
2014. Ne bodo manjkale niti informacije o poslovanju z
javnim sektorjem – e-računi po 1.1.2015.
Kotizacije za člane s plačno članarino ni (ena oseba), za
ostale je cena 40 €.
Zaradi omejitve mest v dvorani, je prijava na seminar obvezna: 01 755 77 40 ali adela.cankar@ozs.si ali 051 619 215.
Seminar bo izveden, če bo vsaj 15 prijavljenih.
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Pod drobnogledom

Ustavno sodišče in izvršbe

in ne da bi se mogel dolžnik pred izdajo plačilnega naloga
o njihovem zahtevku izjaviti. Upniki z neizvršljivo sodbo,
izdano v rednem pravdnem postopku, so v bistveno težjem položaju glede na to, kakšne prepreke pred njih postavlja pravni red, preden pridejo do prvostopenjske sodbe,
ki je lahko podlaga za izdajo predhodne odredbe. Kljub
tej različnosti ti dve skupini upnikov izpodbijana določba
enači: oboji pridejo do predhodne odredbe, če izkažejo za
verjetno nevarnost, da bo brez predhodne odredbe uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena.
Ker je zakonodajalec v bistvenem različne položaje obravnaval enako, ne da bi imel za to razumen razlog, ki bi izhajal iz narave stvari, je Ustavno sodišče presodilo, da je
ureditev v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, po kateri sta
lahko podlagi za izdajo predhodne odredbe tudi plačilni
nalog in sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne
listine, v neskladju z načelom enakosti pred zakonom iz
drugega odstavka 14. člena Ustave.«

In še obe odločbi Ustavnega sodišča podrobneje:
1. odločba:
Domneva nevarnosti iz 1. odst. 258. člena ZIZ za izdajo
predhodne odredbe je bila z odločitvijo Ustavnega sodišča z dne 10. 7. 2014 črtana. Link na to odločbo Ustavnega sodišča: http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/7
13D5D73A2EA2837C1257D1C004B3969

2. Odločba US:
Ustavno sodišče z odločbo z dne 4.6.2014 razveljavilo
določbo ZIZ, da ima priložena menica značaj izvršilnega
naslova, kar pomeni, da takoj ko je izdan sklep o izvršbi,
se blokirajo sredstva, ugovor ne zadrži izvršitve. Ustavno
sodišče je torej razveljavilo določbe Zakona o izvršbi in
zavarovanju, ki urejajo poseben postopek izvršbe na menico (šesti odstavek 45. člena, četrti odstavek 46. člena,
tretji odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena).
Bistvo razveljavljenih določb je v tem, da se upnik lahko (v gospodarski zadevi) na podlagi menice, ki jo priloži
predlogu za izvršbo, poplača iz dolžnikovega premoženja
pri organizaciji za plačilni promet (banki), ne da bi to lahko preprečili kakršni koli razlogi, ki bi jih dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi.
Ustavno sodišče je ocenilo, da ureditev, po kateri se izvršba na menico – ko torej ne gre za izvršbo na podlagi
pravnomočne sodbe in ko terjatev upnika še ni z gotovostjo izkazana – dovoli, še preden je prizadeta stranka imela
možnost, da uveljavi morebitne ugovore, ki jih tudi pri
menici lahko uveljavi, ni skladna s pravico do izjavljanja
(22. člen Ustave) in pravico do pravnega sredstva (25. člen
Ustave). Ustavno sodišče je zato omenjene določbe razveljavilo. S tem ni poseglo v pravila, ki na splošno veljajo
za izvršbo na podlagi verodostojne listine (kar še naprej
vključuje tudi menico). Ustavno sodišče je poudarilo, da
zakonodajalec sicer lahko na drugačen način, kot to velja
za siceršnji izvršilni postopek, uredi posebne, pospešene
postopke za uveljavitev meničnih obveznosti, kjer je praviloma izkazana visoka stopnja verjetnosti obstoja terjatve. Vendar tega ne sme storiti na način, ki domnevnemu
zavezancu odvzema kakršno koli možnost učinkovitega
sodelovanja v postopku.
Link na odločitev Ustavnega sodišča: http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/DBDE7D34D05AC252C1257CFA003961BF

Obveščamo o dveh odločbah Ustavnega sodišča, ki sta
razveljavili dve določbi ZIZ-a, uzakonjeni zaradi vlaganja neutemeljenih ugovorov zoper sklep o izvršbi.
A. Glede na 1. odst. 258. člena ZIZ si lahko do sedaj izposloval predhodno odredbo, da ugovor ni zadržal izvršitve, če:
- je dolžnik v ugovoru zanika obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa predloži listino, iz katere
izhaja verjetnost obstoja obligacijskega razmerja ali
- je bil plačilni nalog ali sklep o izvršbi izdan na podlagi
menice ali čeka.
B. Do druge odločbe Ustavnega sodišča (glej spodaj) pa si
lahko kot upnik izposloval, če si šel v izvršbo na podlagi priložene menice, da ugovor dolžnika prav tako ni
zadržal izvršitve.

Na kratko odločitev Ustavnega sodišča:
»Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-148/13 z dne 10. 7. 2014
Iz 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju izhaja, da sta plačilni nalog in sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, proti katerima je bil
vložen ugovor in še nista pravnomočna, sodni odločbi,
na podlagi katerih je mogoče izdati predhodno odredbo.
Ustavno sodišče se je moralo opredeliti do vprašanja, ali
je dopustno razlikovanje med upniki, ki jim za pridobitev
predhodne odredbe zadošča, da izposlujejo plačilni nalog
oziroma sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, in
upniki, ki morajo za ta namen pridobiti sodbo v rednem
pravdnem postopku.
Splošno načelo enakosti iz drugega odstavka 14. člena
Ustave terja od zakonodajalca, da bistveno enake položaje
ureja enako, bistveno različne položaje pa različno. Če zakonodajalec kljub temu različno uredi enake položaje, ali
enako uredi različne položaje, je to v skladu z Ustavo le,
če tega ne stori samovoljno, brez razumnega in stvarnega
razloga, ki izhaja iz narave stvari.
Upniki s plačilnim nalogom oziroma sklepom o izvršbi na
podlagi verodostojne listine so v bistveno različnem položaju od upnikov s sodbo iz rednega pravdnega postopka.
Upniki s plačilnim nalogom oziroma sklepom o izvršbi na
podlagi verodostojne listine do temelja za izdajo predhodne odredbe pridejo v praviloma pisnem postopku, brez
naroka, na podlagi svojih trditev o obstoju terjatve, na
podlagi vloge, ki ne izpolnjuje pogojev za popolno tožbo,
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NE dodatnim obremenitvam
gospodarstva

Sporočilo za javnost
Ljubljana, 23. oktober 2014 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) nasprotuje dodatnim obremenitvam gospodarstva, ki so predvidene v predlogu varčevalnih ukrepov vlade. Davka na finančne in zavarovalne
storitve pomenita višje stroške poslovanja, kar bi dodatno poslabšalo položaj slovenskega gospodarstva, ki je
zaradi visokih obremenitev in slabega poslovnega okolja
vsako leto manj konkurenčno.
»Če hočemo izplavati iz krize, potem ne smemo še dodatno bremeniti gospodarstva. Napovedane nove obremenitve so zato slab signal za usodo slovenskega gospodarstva, ki potrebuje razbremenitev ter izboljšanje
poslovnega okolja. Bremenitev gospodarstva ni pot iz
krize, je pa pot v pogubo. Predlagamo, da naša država
začne pobirati obstoječe davke bolj dosledno, namesto,
da jih viša in uvaja nove,« opozarja Branko Meh, predsednik OZS.
Davka na finančne in zavarovalne storitve se bosta prelila v ceno bančnih in zavarovalnih storitev, kar pomeni
višje stroške za gospodarstvo. Takšna obdavčitev je tudi
v nasprotju s prizadevanji vlade, da bi izboljšala konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva. Z davki,
ki bremenijo stroške poslovanja, se namreč zmanjšuje
reproduktivna sposobnost slovenskega gospodarstva in
njegova rast, kar bo še dodatno otežilo izhod iz krize.
OZS zakonodajalcu predlaga, da se storitve posredovanja in zastopanja v zavarovalniških poslih do višine
100.000 evrov letnega prometa s tega naslova oprostijo
obračunavanja in plačevanja davka na finančne storitve.
OZS obenem pozdravlja napoved, da bo država namenila 1,5 milijarde evrov za investicije. »Zdi se nam zelo
pomembno, da se investicije namenijo za projekte, ki
bodo imeli pozitivne rezultate za gospodarstvo. Pri tem
je ključen tudi ustrezen nadzor nad investicijami,« še dodaja Meh.
Trošarine na sladkor in sladil v brezalkoholnih pijačah
so prav tako nesmiseln ukrep. »Če želi država imeti zdravstvene učinke iz tega naslova, bi morala delati na prevzgoji oziroma izobraževanju potrošnikov. Ne nazadnje
pa se poraja tudi vprašanje, ali bodo višje cene sladkih
brezalkoholnih pijač spodbudile zlasti mlajšo populacijo
k večji porabi alkohola, ki jim bo cenovno dostopnejši.
To pa je v nasprotju s prizadevanji sodobne družbe, da
omeji uporabo in porabo alkohola zlasti med mladimi,«
poudarja Sekcija gostincev v OZS.
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Pod drobnogledom
Stroški omrežnin kar dvakrat
višji

Sporočilo OZS za javnost
Ljubljana, 16. oktober 2014 - Okrog 30 tisoč obrtnikov
in podjetnikov mora po novi uredbi o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uredba) plačevati omrežnino glede na obseg vodomera in ne glede na dejansko
porabo vode. Stroški omrežnine so se za nekatere povečali za kar 200 odstotkov. OZS je zato ministrstvo za
okolje in prostor ponovno pozvala, da čim prej ukrepa
in spremeni uredbo, ki nepravično bremeni obrtnike in
podjetnike.
Po uveljavitvi predpisa v začetku tega leta so se predvsem mikro in mala podjetja pričela soočati z velikimi
težavami zaradi višjih stroškov komunalnih storitev. Vodomerne priključke so namreč vgrajevali takrat, ko pravilnik in uredba še nista veljala, nihče pa jih ni opozoril,
da bo velikost vodomernih priključkov vplivala na višino
fiksnega dela stroška omrežnine oz. kanalščine.
Samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost žagarstva in
montaže in ima zaradi zahtev požarne zakonodaje hidrantno mrežo, je pri mesečni porabi vode 47m3 prej
plačeval 220 EUR, po uveljavitvi uredbe pa ob približno
enaki porabi vode kar 920 EUR. Podobnih primerov je
v Sloveniji po oceni OZS še vsaj 30 tisoč.
Iz izračunov OZS je razvidno, da so trenutno veljavni
faktorji omrežnine neenakomerno porazdeljeni in obremenjujejo predvsem manjše porabnike, ki imajo vodomere v premeru od 50 do 200 mm. Porabnikov vode se
na ta način gotovo ne spodbuja h gospodarnejši porabi
vode, ki ni le tržni proizvod, ampak dobrina, s katero
je potrebno skrbno ravnati. OZS zato zahteva drugačno in pravičnejšo obračunavanje stroškov omrežnine.
Kot merilo naj se upošteva dejanske količine porabljene
vode, ne pa zmogljivosti vodovodnega priključka in vrednosti infrastrukture v posamezni občini.
OZS si je sicer že v letu 2011 v času priprave nove uredbe prizadevala za predpis, ki bi na pravičen način predpisal podlago za obračunavanje stroškov. Že tedaj so
namreč njeni izračuni pokazali, da bo uveljavitev nove
uredbe zvišala cene komunalnih storitev za številne obrtnike in podjetnike, ki so v kriznih časih že tako ali tako
primorani krčiti stroške poslovanja. Opozorila tedanjemu resornemu ministrstvu so bila žal preslišana.
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Gradbinci

Zbor za oživitev in razvoj gradbeništva (ZORG), katerega članica je tudi Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije in njene strokovne sekcije, je v Državnem
svetu RS organiziral posvet, na katerem so predstavniki stroke in gospodarstva predstavili zahteve in
konkretne rešitve za oživitev in razvoj slovenskega
gradbeništva. Akcijski načrt s konkretnimi ukrepi,
časovnico in nosilci bo pripravljen do konca leta,
stroka pa že poziva vlado, da načrt tudi realizira.
Med predlogi v akcijskem načrtu je ustanovitev direktorata za javne investicije na ministrstvu za infrastrukturo,
ki bi med drugim povezal in nadzoroval vse javne investicije države. Stroka poudarja, da je potrebna dolgoročna
strategija vseh javnih investicij, na podlagi katere bi nato
pripravili akcijske programe za desetletno obdobje.
Zagotoviti je treba tudi urejeno in stabilno okolje za investitorje.
Zavzemamo se za uvedbo instrumenta odgovornosti javnega naročnika za npr. slabo pripravljeno dokumentacijo,
sprejem neobičajno nizkih ponudb, zamude pri sprejemanju odločitev. Za vsako javno investicijo bi morali imenovati kompetentnega odgovornega vodjo investicije.
Standardizirati je potrebno popise za gradbena ter zaključna dela in inštalacije.
Odpraviti je treba naročanje inženirskih storitev in gradenj izključno na podlagi najnižje cene in kot ključno
merilo uvesti kakovost ponudnika. Striktno izločati nenormalno nizke ponudbe.
Delovna mesta v gradbeništvu bi bilo treba zaščititi s preprečevanjem socialnega dumpinga iz držav EU z najnižjo
ceno delovne sile, in sicer med drugim s poostrenim nadzorom izvajalcev iz tujine, ali se držijo pravil glede prijave
dejavnosti, delovne zakonodaje in varnosti pri delu.
Stroka opozarja tudi na problem dela na črno in sive ekonomije, zato predlagajo dodatne zakonske spremembe,
med drugim da sosedska in sorodstvena pomoč ne bi bila
dovoljena v tistih dejavnostih, ki so nevarne za zdravje in
premoženje oseb ter negativno vplivajo na okolje. Želijo
si tudi, da se posebej preuči in ustrezno opredeli prostovoljsko delo.
Zavzemajo se za ukinitev gradnje v lastni režiji in za
uvedbo znatne davčne olajšave pri dohodnini iz naslova
gradenj in obnov, kar bi zavezanci dokazovali z računi za
opravljena dela.
Predlagana je bila tudi ponovna uvedba vajeniškega poklicnega izobraževanja na tretji in četrti stopnji v srednješolskem izobraževanju. Zavzemajo se za to, da bi država
sofinancirala kadrovske štipendije v gradbeništvu ter da
bi se podprlo več mladih raziskovalcev.
Z zagotavljanjem stalne ravni investicij bi bil stalen tudi
interes za šolanje za gradbene poklice.
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Sekcije
Uvedba paritetnega sklada v gradbeništvu (po vzoru
BUAK, SOKA BAU,…), kar bi izenačilo pogoje za opravljanje del tujih izvajalcev v SLO.
O nadaljnjem poteku aktivnosti ZORG vas bomo obveščali sproti.

Gostinci - Strokovno srečanje

Sekcija za gostinstvo in turizem organizira že tradicionalno Strokovno srečanje gostincev, ki bo v Avditoriju Portorož, 17. 11. 2014.
Za gostince smo pripravili zanimive strokovne teme. Na
kratko bodo predstavljene nove vsebine v oceni tveganja
in nove obveznostih za delodajalce in samozaposlene ter
ugodnosti partnerjev kartice Mozaik podjetnih. Na posvetu bodo gostinci, ki zaposlujejo prejeli osnutke dveh obveznih internih aktov (akt za obvladovanje psihosocialnih
tveganj ter urejanje prepovedi dela pod vplivom alkohola
in prepovedanih drog), ki jih preverjajo delovni inšpektorji ter pregled in popis obveznosti s področja varnosti
in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Na kratko bodo
gostinci seznanjeni z aktualnimi informacijami o uvedbi
e-računov, označevanju alergenov v gostinskih obratih in
plačevanju kolektivnim organizacijam (SAZAS, ZAMP,
IPF) in predlogu sekcije za spremembo tobačnega zakona.
Gostinci Kraške in Goriške regije bodo v odmoru pripravili predstavitev in degustacijo tradicionalnih jedi. V
preddverju Avditorija bodo pokrovitelji srečanja predstavili aktualno ponudbo in novosti.
V drugem delu posveta bosta osrednji temi Aktualno na
davčnem področju in novosti pri nadzoru FURS (Finančne uprave RS, ki je 1.8.2014 nastal z združitvijo Davčne
uprave in Carinske uprave RS) ter »Resnica o davčnih blagajnah«. Opozorili bomo na aktualne zadeve na davčnem
področju in na kaj morate biti pozorni pri nadzoru FURS.
Udeležencem bomo predstavili posledice uvedbe davčnih
blagajn na Hrvaškem in avstrijsko alternativo ter okvirne
načrte in predloge Vlade RS na tem področju, v kolikor
bodo že pripravljeni.
Popoldan bo sledila slovesna podelitev priznanj za kakovost gostinske ponudbe in jubileje v poslovanju. Gostinci
bodo zaključili druženje na večerji v Gostilni Tomi.
V nedeljo 16.11.2014 pa bodo člani lahko družili na večerji v prostorih VinaKoper.
Vabilo s programom bomo poslali članom po e-pošti in
objavili na spletni strani Sekcije za gostinstvo in turizem.
Kotizacija
Strokovno srečanje, ponedeljek, 17. 11. 2014
Udeležba na strokovnem srečanju z večerjo:
40 €/ osebo za člane, (110 €/ osebo za ostale udeležence)
Udeležba na Strokovnem srečanju brez večerje (samo predavanja): 15 €/osebo za člane, (90 €/osebo za ostale udeležence)
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Udeležba samo na večerji z glasbo: 30 €/ osebo (40 €/
osebo za ostale udeležence)
Druženje z večerjo in degustacijo vin v »VinaKoper, nedelja 16.11.2014: 25 €/ osebo za člane, (50 €/ osebo za
ostale udeležence)
Cene že vključujejo DDV. Članske cene veljajo za člane
OZS, njihove družinske člane in zaposlen.

Sekcija elektro dejavnosti

Od 3. do 17. 11. 2014 teče akcija nakupa standardov
zajetih v obnovljenih tehniških smernicah.
Člani sekcije z e-baze OZS so obvestilo o tem že prejeli
22. 10. 2014 tudi po masovni pošti, novica je objavljena
na spletni strani sekcije elektro dejavnosti (deloma pod
»zakonodaja«, deloma pod »aktualno«)
Za uveljavljanje popusta je potrebno v naročilu navesti
promocijsko kodo: »A9-2014-varen svet«.

Seminar Zunanja razsvetljava
Akademija Elektrotehniška zveza Slovenije pripravlja seminar Zunanja razsvetljava, ki bo 13. novembra 2014 med
16. in 20. uro na Fakulteti za elektrotehniko Ljubljana
Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom in
preglednikom, kakor tudi inštalaterjem in vzdrževalcem
sistemov zunanje razsvetljave.
Kotizacija znaša 80,00 EUR + 22% DDV, plačilo na transakcijski račun EZS 02010-0011333543 in vključuje 4 ure
seminarja in praktičnega dela, gradivo in potrdilo o udeležbi.
Prijavnice dobite na svojih zbornicah.

Kozmetiki - Vabilo na srečanje

Pred vami je vabilo in program za enodnevno strokovno
srečanje članic in članov sekcije kozmetikov pri Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije. Leto je naokrog in prav je,
da se ponovno srečamo v kar čim večjem številu, pridobimo nekaj novih informacij in znanja, se povezujemo, si
vzamemo čas za navezovanje poslovnih stikov ter sprostitev in druženje.
Osrednji del programa v soboto 29. novembra 2014 bo
seveda namenjen stokovnim temam. Poiskali smo predavatelje iz različnih področij in upamo, da je letošnji izbor
tem takšen, da bo pritegnil vsako izmed vas.
Tako smo pripravili predavanje dermatologinje o zdravljenju aken, predavanje s področja nutricionizma z naslovom prehranjevanje telesa, duše in duha, predavanje
plastičnega kirurga ter predavanje o ekološkem čiščenju
salona. Poleg strokovnih tem smo pripravili tudi dve bolj
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sproščujoči temi in sicer predavanje o modi ter predavanje o komunikaciji s stranko v kozmetični dejavnosti ter
dodatna prodaja v storitveni dejavnosti. Pripravili bomo
tudi delavnice.
K sodelovanju smo letos povabili tudi pokrovitelje in
razstavljavce, zato upamo, da nam bodo pripravili dodaten, pester program. Morda pa se za sodelovanje v tej
obliki odločite tudi vi?
Na zbor ste vabljene vse članice sekcije kozmetikov, nečlanice, učitelji kozmetičnih šol, ter vsi ki vas področje
kozmetike zanima. Da se boste lahko srečanja udeležili v
čim večjem številu, je tudi kotizacija za udeležbo ugodna!
Kotizacija za člane je 25 €, za nečlane 60 €.

Frizerji - Strokovni posvet

Sekcija frizerjev organizira strokovni posvet, ki bo
24. 11. 2014 v dvorani Plečnik 1, v MONS Hotelu, ki
je sedaj FOUR POINTS by SHERATON v Ljubljani.
Posvet bo trajal od 8.30 ure do 13.30 ure.
Za frizerje smo pripravili zanimive strokovne teme. Na
kratko bodo predstavljene nove vsebine v oceni tveganja in
nove obveznostih za delodajalce in samozaposlene ter ugodnosti partnerjev kartice Mozaik podjetnih. Na posvetu
bodo frizerji, ki zaposlujejo prejeli osnutke dveh obveznih
internih aktov (akt za obvladovanje psihosocialnih tveganj
ter urejanje prepovedi dela pod vplivom alkohola in prepovedanih drog), ki jih preverjajo delovni inšpektorji.
Ga. Katja Bizjak bo vodila motivacijsko delavnico z naslovom »Moč pozitivnega pristopa ter Zadovoljen frizer,
zadovoljna stranka«. Udeleženci se bodo seznanili kako
prepoznavati prednosti pozitivnega mišljenja, ki pripomore k uspešnejšemu delu z ljudmi in doseganju boljših
poslovnih rezultatov. Naučili se bodo preprostih načinov,
kako izboljšati medsebojne odnose, kako motivirati sebe,
sodelavce, stranke, partnerje ter kako sodelovati.
V drugem delu posveta bosta predstavnici FURS (Finančne uprave RS, ki je 1. 8. 2014 nastal z združitvijo
Davčne uprave in Carinske uprave RS) frizerjem predstavili novosti pri nadzoru. FURS med drugim opravlja
pomembno delo na področju preprečevanja dela na črno
(nima registrirane dejavnosti) in sive ekonomije (ne izstavitev računa).
Na koncu bo g. Dušan Bavec svetovalec OZS predstavil
novosti na področju kratkotrajnega dela in novosti pri
delu upokojenih samostojnih podjetnikov.
Kotizacija za člane OZS je 10,00 € (brez 22% DDV), za
druge udeležence pa 40,00 € (brez 22% DDV). Vabilo s
programom bomo poslali članom po e-pošti in objavili
na spletni strani sekcije frizerjev.
Prijavnice dobite na svojih območnih zbornicah.
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Nad

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 oktober 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
Za uživalce pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo bi morali
s 1.1.2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca. Pripravlja se sprememba
predpisa v smeri, da boste dejavnost še naprej lahko opravljali. Kakšni bodo
pogoji pa je odvisno od sprejetega predpisa v parlamentu. Verjetno pa ne
bo pogoj aktiviranje za najmanj polovični delovni čas in zamrznitev polovice
pokojnine.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v oktobru 2014:
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 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
znaša splošna olajšava v evrih
nad
do
10.866,37
6.519,82
10.866,37
12.570,89
4.418,64
12.570,89
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 €.
za otroke
letna olajšava
mesečna olajšava
1 otrok
2.436,92
203,08
Posebne olajšave
2 otroka
5.086,16
423,85
3 otroci
9.504,70
792,06
LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2014 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino
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668,44
1.580,02
5.908,93

Do
668,44
1.580,02
5.908,93

€+%
16%
106,95 + 27 %
353,08 + 41 %
2.127,93 + 50 %

Nad €
668,44
1.580,02
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
Stopnja
Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko
24,35 %
205,03
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
13,45 %
113,24
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
0,40 %
3,37
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ
38,20 %
321,64

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
spremembe zavarovalnih osnov

Za samostojne podjetnike od meseca junija objavljamo samo eno tabelo
za obračun prispevkov. Za vse zavarovane namreč 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 mesečna
zavarovalna osnova, ki vam je bila določena glede na dobiček 2013, nespremenjena, in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja ZO,
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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 €)

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.

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)

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 tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez zaposlenih. Če potrebujete v
zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

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:

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - oktober 2014

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

783,66

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

3,5 PP***

MP**

Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR

Prisp. zavarovanca 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 01100888200 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 01100888300 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 01100888100 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 01100888100 SI19 DŠ-42005

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 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
za leto
Zavezanecplače
plača prispevke
do 2013
17. 11. 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 o
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Krpanov glas
3 milijoni za kadrovske štipendije
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 17. oktobra
2014 na spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem. Za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki se bodo izplačevale od šolskega/študijskega leta 2014/2015 do zaključka izobraževanja na tej izobraževalni ravni, je namenjenih tri milijone evrov.
Letošnji razpis je objavljen v skladu z novim Zakonom o štipendiranju, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2014 in prinaša na področje sofinanciranja kadrovskih štipendij nekaj novosti. Glavne
novosti razpisa so vsakoletna obvezna praksa, obveznost zaposlitve za eno leto, obveznost zaposlitve najkasneje v enem
mesecu od zaključka izobraževanja za katerega je delodajalec
prejemal sofinanciranje in izplačilo kadrovske štipendije najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Delodajalcem, ki bodo uspešni na razpisu, bo sklad sofinanciral 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov
minimalne plače, kar v času objave razpisa znaša 236,74 evrov.
Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 31. marca 2015.
Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete
na spletni strani sklada: http://bit.ly/1z3wdJJ.
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri Bogdani Brglez Fink in Kseniji Yoder Batič, in sicer na telefonski
številki 01 434 15 85 oz. na e-poštnem naslovu kadrovske@
sklad-kadri.si.

Kolektivna znamka
»Izdelek slovenske obrti«
Člani sekcije tekstilcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so razmišljali kako bi skupno označevali izdelke narejene v Sloveniji. V tekstilni dejavnosti namreč zadnja
leta v stroki opažajo velik upad, kar vodi k zmanjševanju
zaposlenih in zapiranju poslovnih subjektov. Vdor tekstila
z Bližnjega vzhoda in Kitajske se iz leta v leto stopnjuje in
neposredno ogroža kvalitetne slovenske tekstilne izdelke.
Z novo kolektivno znamko želijo slovenski tekstilci dolgoročno graditi prepoznavnost slovenskih tekstilnih izdelkov
in informirati potrošnike o prednostih nakupa slovenskega
tekstila. Osnovni namen znamke je razlikovanje tekstilnih
izdelkov slovenskih obrtnikov od tekstilnih izdelkov z Bližnjega vzhoda in Kitajske.
Sekcija želi, da čim več članov pridobi pravico do uporabe
kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti«, in označil svoje
izdelke in storitve, bodisi z obešanko bodisi z nalepko. Nosilec in lastnik blagovne znamke Izdelek slovenske obrti je
OZS, ki je znamko registrirala na Uradu RS za intelektualno
lastnino kot kolektivno znamko.
Izdelek slovenske obrti (ISO) je blagovna znamka, ki
je v svojem vsebinskem in organizacijskem smislu neločljivo povezana z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Zato njena vizualna identiteta izhaja iz korporativne podobe krovne organizacije. Znak je sestavljen iz
dveh sestavnih delov. V ospredju je plapolajoča tkanina.
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Ne spreglejte
V ozadju je krožna oblika, ki ponazarja svet in je prav tako
del celostne podobe krovne organizacije. Skupaj tvorita črko
Q, mednarodno oznako za kvaliteto - quality.
Člane vabimo, da si pridobijo pravico do uporabe kolektivne
znamke »Izdelek slovenske obrti« in označite svoje izdelke z
znamko »Izdelek slovenske obrti«. Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke »Izdelek
slovenske obrti«, kriterije za delo strokovne komisije, vlogo
in cenike ter celostno podobo najdete na naši spletni strani
sekcije(http://www.ozs.si)
Dodatne informacije: Adrijana.poljansek@ozs.si ali preko
telefonske številke 01 58 30 826.

Vulkanizerji spet pod drobnogledom

Za vsako plačano blago ali storitev zahtevajte in vzemite račun ter s tem zavarujte svoje potrošniške pravice in
pomagajte preprečevati nelojalno konkurenco ter sivo
ekonomijo.« pozivajo na Finančni upravi RS (FURS).
Na spletni strani http://www.fu.gov.si/ je objavljeno, da bo
FURS pričela z nadzorom vulkanizerjev! Dejavnost vulkanizerstva je bila na podlagi izkušenj iz preteklih let opredeljena
kot tvegana, saj so se v letu 2012 nepravilnosti ugotovile v
več kot 50 % vseh opravljenih postopkov. V letu 2013 so bile
nepravilnosti ugotovljene v 13 % postopkov. Z nadzorom v
tej dejavnosti so bili v preteklem letu doseženi dobri rezultati,
saj se je ob uvedenih aktivnostih povečalo prostovoljno izpolnjevanje obveznosti.
Tudi v letošnjem letu bo pozornost usmerjena v nadzor nad:
• izdajanjem računov,
• morebitnim »brisanjem« že evidentiranega prometa
• zaposlovanje in
• delu na črno,
• pri nekaterih vulkanizerjih pa se bo opravljal tudi nadzor
na področju uredb o okoljskih dajatvah ter kontrola namenske uporabe goriva v prevoznih sredstvih.
• Najpogostejše napake poslovnih subjektov so: neizdaja
računov za opravljeno storitev, izdaja večkratne kopije istega originalnega računa, izdaja računa brez podatkov o izdajatelju, poslovanje z gotovino – če se ne ujema z izdanimi
računi in blagajniškim maksimumom, neujemanje gotovine
v blagajni glede na izdane račune (napitnine ne dajajte v
blagajno!!!), v delavnici dela nezaposlena oseba, opravljate
dejavnost, za katero nimate obrtnega dovoljenja.
Kazni za nepravilnosti so zelo visoke!
V primeru hujših kršitev zakonodaje bo FURS uporabila pooblastila o zasegu listin, predmetov, evidenc in drugih dokumentov ter prepovedi opravljanja dejavnosti.
Mogoče velja pojasniti še »tradicionalno« možnost: še vedno
se sme evidentirati promet tudi z mehanskimi registrskimi
blagajnami in s paragonskimi bloki, vendar pa je v teh primerih dokazovanje pravilnosti evidentiranja prometa dosti
težje. Hkrati pa vulkanizerje želimo spomniti tudi na priporočilo cenika vulkanizerskih storitev, ki ga je sekcija avtoserviserjev pri OZS sprejela novembra 2011. Objavljen je tudi
na spletni strani sekcije: www.ozs.si/Ozbornici/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviserjev.aspx
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