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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
dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80
mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00

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: Simon Hlebec
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: Srečko Brus, član OOZ Logatec je letos kot nominiranec
za prejemnika priznanja Obrtnik leta prejel priznanje
Obrtniški vzor 2014
Foto: J. G.

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
Pričakovano olajšanje za upokojene

Vlada RS je na seji 27. novembra določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku.
S predlogom zakona bo zagotovljeno podaljšanje roka za uskladitev statusov posameznim zavarovancem, ki morajo svoje statuse uskladiti z določbami
novega ZPIZ-2. Brez spremembe zakonodaje bi te osebe morale uskladiti svoj
status do 31. 12. 2014, tako pa bodo lahko še eno leto opravljale dejavnost in
zanje ne bo veljala obvezna vključitev v zavarovanje, upokojenci pa bodo lahko
še naprej prejemali pokojnino.
S predlaganim zakonom bo zagotovljena odprava posledic, ki so nastale pri
ugotavljanju lastnosti zavarovancev, skladno z izvajanjem določbe 406. člena
ZPIZ-2, ki je določala uskladitev dvojnih statusov. Za vse osebe, ki so na dan
31.12.2012 hkrati opravljale dejavnost in niso bile vključene v zavarovanje oziroma so imele nedovoljeno prekrivanje statusa upokojenca s statusom zavarovanca, predlog zakona predvideva, da jim ni potrebno vračati izplačanih pokojnin in plačati polnih prispevkov za socialno varnost.
S predlogom zakona bo omogočeno uživalcem družinske pokojnine, ki so pridobili status študenta za študijsko leto 2014/2015 in so diplomirali pred iztekom študijskega leta, da se jim pokojnine izplačuje tudi v času, ko nimajo
statusa študenta, na katerega se veže splošna pokojninska zakonodaja, saj so
zaključili študij pred potekom statusa študenta.
Vir: MDDSZ
Pripis: zakonske spremembe so šele predložene parlamentu v sprejem. Če bodo sprejete v predloženem besedilu, bodo v olajšanje prenekateremu upokojenemu članu. V oblikovanje tega predloga
je OZS vložila veliko naporov,da je bil na Vladi sprejet. Upajmo, da bo tudi v parlamentu.

Odprava škode

Člane, ki so bili zaradi tretjih poplav prizadeti v občinah Borovnica in Pivka
obveščamo, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja načrt
ukrepov za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav v času med 6. in
14. 11. 2014.
Rok za zbiranje prijav za oceno škode je 18. 12. 2014. Izpolnjene obrazce pošljite na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11,
2000 Maribor (z oznako »Poplave 2014 - oktober«) ali na e-naslov: poplave3_2014.mgrt@gov.si.
Kontaktne osebe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so: Petra
Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25), Alenka Marovt (01 400 31 29).
Blagoslovljen božič,
ponosen dan samostojnosti in enotnosti
ter srečno novo leto
voščimo vsem bralcem Krpanovega glasa,
dobre želje pa naj dosežejo tudi vse bližnje in one,
ki jih morda niti ne poznamo, a so vendar sopotniki našega življenja
Vodstva OOZ in uredništvo KG
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Aktualno
Petnajstica

Prihaja petnajstica. Po Eratostenovem situ srečno število. Prav tako tudi
po feng šuju, kjer je simbolni pomen
številk nadvse pomemben, numerologija in številčna mistika pa imata na
Kitajskem zelo dolgo tradicijo.
V mitih in legendah najdemo zgodbo
cesarja Yu iz dinastije Xia, ki je živel
okoli leta 2000 pr. n. š. Znan je bil
dosežkih na področju gradbeništva:
kitajske kmete je pred poplavami obvaroval z gradnjo objektov, ki so uravnavali gladino Rumene reke. Nekega
dne, ko je sedel na rečnem bregu in
razmišljal o izvedbi takšnega objekta,
se mu je prikazala velika vodna želva
z glavo zmaja. Na njenem oklepu je
bil narisan vzorec barvastih točk, ki
je danes znan pod imenom Lo Shu
ali magični kvadrat. Razdeljen je na
devet polj, v vsakem je eno število.
Ta so razporejena tako, da je njihova
vsota v vseh smereh enaka 15. Število
15 je sestavljeno iz številk 5 in 10, pri
čemer 5 pomeni čast in spoštovanje,
10 pa enotnost in popolnost. Glede
na katastrofalno poplavno in z žledom zaznamovano leto 2014 pri nas,
bi tudi mi rabili prav takšno želvo.
Mogoče pa jo simbolno prinaša prav
(srečna) petnajstica.
In ta energična petnajstica je že v nizkem štartu. Dobili smo obrtnika leta
in obrtniške vzore. Znano je ime bodočega gospodarskega ministra, za
katerega verjamemo, da bo takoj zavihal rokave. Nadaljuje se gospodarska
rast, predvsem na račun rasti izvoza,
in krepi se domača potrošnja, kar je še
toliko bolj razveseljivo za male obrtnike in podjetnike, ki niso vezani zgolj
na izvoz. In uspešno smo izvedi 16.
humanitarno tekmovanje slikopleskarjev, ki so tokrat prebarvali 4.600
m2 zidnih površin v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu.
Zaključimo z mislimi letošnjega
obrtnika leta mesarja Janeza Kodile:
»Slišim, da smo na koncu krize, zato
upam, da bo prišla pozitivna energija
v državo.« Ja, očitno bo pa res nekaj
na tej petnajstici. Pa srečno!
Dejan Šraml
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Srečko Brus – obrtniški vzor 2014

Ob svoji 45-letnici je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na Brdu
pripravila slovesnost, ki so se je udeležili predstavniki države, med
njimi predsednik Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar ter mnogi nekdanji in sedanji
funkcionarji zborničnega sistema. Na svečanosti so podelili mojstrske
diplome novim mojstrom, častno priznanje predsedniku bavarske
zbornice g. Traublingerju, priznanje najstarejšemu še dejavnemu
obrtniku, pa tudi najvišja priznanja v izboru obrtnika leta. Med
prejemniki priznanj nominirancem za naziv obrtnik leta je tudi naš
član, Srečko Brus, železokrivec s Kalc, samostojni podjetnik in ustanovitelj podjetja Februs. Prejel je priznanje Obrtniški vzor 2014.
O njegovem delu in pogledih na poslovno okolje se je z njim pogovarjal urednik KG.
Kdaj ste začeli, od kod zapluli v poslovne vode?
Še kot delavec na Gradniku sem na samostojno podjetniško pot stopil 1987, kot popoldanski obrtnik železokrivec.
Poprej sem si moral pridobiti soglasje delodajalca. Začel
sem v garaži na Kalcah. Leta 1992 sem prešel v redno
obrt in začel doma graditi večjo delavnico. Leta 1994 se
mi je v obrtništvu pridružila žena, ki je odprla trgovino z
gradbenim materialom.
Kaj je botrovalo odločitvi za gradnjo v obrtni coni?
Na Kalcah ni bilo več prostora za širitev, v obrtni coni
Logatec pa ga je bilo dovolj. Tam sem 1995. pričel graditi
nov, večjo delavnico. Odprli smo jo leta 2000. Leta 2008
sem poleg obstoječe delavnice pričel z gradnjo delavnice s
sodobno strojno opremo. Kljub temu sem imel občutek,
da še nekaj manjka, saj so morali delavci večkrat delati na
prostem tudi, ko je padal dež, sneg. Zato smo 2012/2013
postavili še dva prizidka in zaposlenim zagotovili prijazno
delovno okolje - delo v delavnici. Kadar pa delamo na
terenu, se pač moramo prilagoditi gradbiščem. Naše zemljišče v coni je s tem v celoti zapolnjeno, pozidano.
Delate v gradbeništvu, gradbeništvo pa je v krizi. Zakaj, menite, je do krize prišlo?
Menim, da zaradi (preveč radodarnega op.p.) bančnega kreditiranja. Če bi se gradilo z lastnimi sredstvi, če bi investitorji
imeli vsaj slabo polovico lastnih sredstev, bi do tega ne prišlo. Tako pa so se že za nakup zemljišč najemali krediti, na
kredit pa se je potem tudi gradilo. Tako ne gre, ne more iti.
Poleg tega so gradbinci postali še trgovci. Z vsem se ne
moreš ukvarjati hkrati. Biti moraš osredotočen na eno dejavnost in v njej biti dober.
Kako poslovno krmarite v kriznih razmerah, kje so
možnosti za trajno poslovanje v tej branži?
Danes je težko. Manjka poslovne etike. Nenehno je treba
preverjati bonitete partnerjev, da se prav slabo počutiš, ko
vohljaš za podatki, pa še ti, ki so dostopni, niso povsem zanesljivi. Še vedno se pozna, da so velika gradbena podjetja
skrahirala, saj so se zaradi tega zamajala ali celo propadla
4

Obvestila OOZ Logatec
tudi mnoga manjša. Nastajajo sicer nova, a kje smo še do
močnih podjetij, ki bi lahko prevzemala največje posle!
Poslovna morala je nizka. Mi smo proti temu, da delavci delajo po dvesto štirideset, tristo ur na mesec. Sami
skušamo delati tako, da je prav tudi za delavce, da imajo
ustrezne delovne pogoje, da dobijo plačo, da so prispevki
plačani, da dobijo še kak dodatek. Le tako vidimo pot v
boljše čase, čeprav vsakovrstna nelojalna konkurenca nenehno ogroža te temeljne vrednote. Dampinške cene, ki
ne zagotavljajo preživetja, pa se jih nekateri poslužujejo
na račun kakovosti, ogrožajo poslovanje resnih podjetij. A
damping praviloma vodi v stečaje. Podjetij, ki so se jih posluževala, hitro ni več med živimi, povzročili pa so težave
tudi tistim, ki so zaradi višjih cen ostali brez posla.
Za zboljšanje stanja v branži se morajo spremeniti odnosi
in se obrniti v smer večjega poštenja. Odpreti pa se morajo tudi velika gradbena dela, ki bodo dala nov zagon tako
gradbeništvu kot celotni družbi.
Poleg s.p. imate tudi d.o.o. Zakaj?
Za to so poslovni razlogi. Upam, da bom s.p. lahko ohranil do konca. D.o.o. pa je bilo treba ustanoviti zaradi naraščajočega obsega poslovanja. Zdaj zaposlujemo skupaj 24
delavcev. Razen dveh so vsi zaposleni za nedoločen čas!
Kam usmerjate poslovanje svojega podjetja? Kako bo
jutri?
Še naprej izboljšujemo kakovost svojih storitev, tudi s posodabljanjem opreme. Bati pa se je konkurence s Hrvaškega. Na naš trg prihaja z občutno nižjimi cenami. Zakaj, ni

Foto: J. G.

Krpanov glas

Srečko Brus s priznanjem obrtniški vzor 2014 med vnukoma Tamaro in
Sergejem, direktorico podjetja Februs Mojco Cempre in komecialistko
Katarino Kovač Poje po prireditvi ob 45-letnici OZS
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Pripravlja Dejan Šraml

povsem jasno. So pa nekatera njihova podjetja zelo močna.
Železokrivci smo praviloma podizvajalci gradbenih podjetij. Zato je tveganje, da naše delo ne bo plačano, veliko, tudi
kadar glavni izvajalec dobi svoje plačilo. Vseeno pa gledamo
naprej z optimizmom, a pri tem ostajamo na trdnih tleh.
Imata lokalna in širša skupnost – po vaših izkušnjah
– primeren odnos do podjetnikov in podjetništva?
V zadnjih petih, šestih letih ni nihče prišel do mene in
vprašal, kako gre, če lahko kaj stori za nas. So pa znali
določiti globo za sleherni prekršek, ki je bil morda tudi
posledica počasne odzivnosti organov, pa predpisati visoke dajatve, to pač. Od države in lokalne skupnosti pa pričakujemo servis, ne pomoči. Že od februarja čakamo na
neko potrdilo ministrstva, pa cinca, da te spravi ob živce.
Nominacija za obrtnika leta 2014?
Pobudo je dala logaška zbornica. Sprejel sem jo po daljšem razmisleku. Nisem človek, ki bi se izpostavljal. Navsezadnje pa je vse, kar je bilo storjeno, narejeno z rokami
ob pomoči strojev in kolektivnega dela sodelavcev. Pri nas
je ogromno fizičnega dela. Že sama nominacija za prejemnika tega priznanje je zato za nas veliko priznanje.
Kaj reči mladim, ki stopajo na podjetniško pot?
Naj premislijo! Naj zastavijo temelje podjetništva v duhu
poštenosti, kot sem zastavil, vodil in vodim svojo delovno
pot tudi sam. Ne vem, kaj je stres, saj v njem živim od prvega dne samostojnega poslovanja. Postal je način mojega
življenja. Torej: premisliti. In biti pripravljen spoprijemati
se s težavami, ki jih v poslu nikoli ne manjka. So pa tudi
lepi občutki in zadoščenje, kadar posel lepo teče.
G. Brus, še veliko lepih občutkov vam želim

Veselo je bilo, in slovesno

Že mnogo let pripravlja zbornica t.im. prednovoletno srečanje aktivnih in upokojenih članov. Če so bila doslej praviloma na zahodu države - širšem Notranjskem, na Krasu ali
pri morju, sta bili zadnji dve na Dolenjskem; lansko v Trebanjskih goricah, letošnje na Trški gori. Toliko udeležencev
kot letos, meda še ni bilo na nobenem srečanju zunaj Logatca. Trije avtobusi so jih po ozkih poteh popeljali najprej
do zidanice Colnar, kjer so se udeleženci lahko poučili o pridelavi grozdja in vina in to vino ob prigrizku tudi pokusili.
V gostišču Pugelj pa je bilo nato pozno v noč veselje ob
plesu, pomenkih in vsem, kar je bilo pripravljeno za pod
zob. Za dobro počutje je skrbel »hišni« ansambel Prva liga,
presenečenje je pripravila klapa Lastra z dvema dalmatinskima in eno slovensko. Letošnjim jubilantom, članom, ki
opravljajo obrtno in podjetniško dejavnost že eno, dve in
več desetletij, pa sta predsednik Bogdan Oblak in podpredsednik Andrej Grom podelila spominska priznanja
zbornice, podpredsednik Silvester Pivk pa je vročanje
shranjeval v fotografski pomnilnik. Če bi bilo poletje, bi
rekli, da so se udeleženci domov vrnili že ob belem dnevu.
december 2014

Novembrske seje
zborničnih organov

Dve seji upravnega odbora in ena seja skupščine so izkupiček delovanja organov OOZ Logatec v novembru
2014. Bolj kot izvedba teh sej pa so pomembni sklepi, ki
so jih člani organov upravljanja sprejeli. Rdeča nit vseh
treh so bile decembrske volitve organov OOZ Logatec
za mandatno obdobje 2014–2018.
Na seji UO, 13. 11. 2014 sta bili imenovani volilna komisija in komisija za vse vrste popisov ob koncu leta v
sestavi Gabrijel Menard, Jože Menart in Janez Gostiša.
Sklenili smo, da se podelijo priznanja jubilantom v letu
2014, plakete najvišjim funkcionarjem zbornice za delo
v minulem mandatu in zahvale vsem ostalim članom organov upravljanja. Sprejeli smo sklep o začasnem financiranju do sprejema finančnega načrta za 2015. Občini
Logatec in županu smo sklenili predlagati, da ustanovi
gospodarski svet. V zaključku pa izrazili še nasprotovanje postavitve nosilca semaforja pred vhodna vrata zbornice, ker ovira vhod v zgradbo.
Na dopisni seji UO 20.–21. 11. 2014 smo sprejeli poročilo volilne komisije o prispelih kandidaturah za člane organov upravljanja 2014–2018. Ta je ugotovila, da imajo
nekatere sekcije glede na sklep o številu poslancev premalo kandidatur. UO se je odločil, da ne išče dodatnih
kandidatov za organe OOZ iz posameznih sekcij oziroma delnega zbora članov, ampak kandidiranje prepušča
zborom sekcij in delnemu zboru članov.
Seja skupščine 26. 11. 2014 je bila prav tako zadnja v
tem mandatu, zato se je zaključila z zahvalo predsednika
OOZ Logatec članom organov upravljanja zbornice v
mandatu 2010–2014 za angažiranost in sodelovanje. V
prvi polovici seje smo najprej potrdili dopolnitev sklepa o razpisu volitev tako, da se mandat novoizvoljenih
organov uveljavi z dnevom izvolitve. Zatem smo sprejeli spremembe in dopolnitve statuta OOZ Logatec, h
katerim je UO OZS dal soglasje. Zaključili pa svečano,
se zahvalili vsem članom organov in jim, po sklepu UO,
podelili zahvale in plakete.
Od 28. novembra do 3. decembra pa so se sestali zbori
sekcij. Volili so svoja vodstva ter svoje poslance v skupščino zbornice, ki bo štela 17 članov, dodatno pa kandidirali tudi člane za nadzorni odbor. Ker se do zaključka
redakcije KG še niso sestale vse sekcije, še ne moremo
objaviti imen izvoljenih in ne števila kandidatov za člane
NO. Objavimo jih v januarski številki KG. Za predsednika zbornice sta bili vloženi dve kandidaturi. Predsednika,
ki bo obenem mandatar za sestavo upravnega odbora,
bo skupščina volila 12. decembra.

Obvestilo

Člane in ostale obiskovalce OOZ Logatec obveščamo,
da bo zbornična pisarna v sredo, 24. 12. in 31. 12. 2014
odprta do 12. ure.
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Obvestila OOZ Postojna
Poiščite svojo poslovalnico
Spletni katalog Moj obrtnik prenovljen

Volitve

V sredo, 26. novembra 2014 so bile na sedežu zbornice
volitve v skupščino OOZ Postojna za mandatno obdobje
2014-2018. Na volitvah je bilo izvoljenih 11 poslancev v
skupščino OOZ Postojna v naslednji sestavi: Ljubo Kapelj, Borut Katern, Boris Kristan, Janez Marinčič, Aleš
Natlačen, Jožef Podboj, Mira Pozderec, Stojan Premrl,
Franci Šemrl, Milan Širca in Matjaž Vadnjal.
Poslanci novoizvoljene skupščine se bodo na prvi seji sestali 17. decembra in izvolili predsednika zbornice, ki bo
hkrati tudi mandatar za sestavo upravnega odbora, in nadzorni odbor.

Svoj glas je na volitvah oddal tudi starosta posotjnskih obrtnikov Janko
Ozbič
Foto: zbornični arhiv

Obveznosti delodajalcev
po ZVZD

Dopolnjujemo objavo prispevka pod istim naslovom na
7. strani novembrskega KG in obveščamo, da lahko člani
na svoji zbornici brezplačno dobijo vzorec:
• Pravilnika za zavarovanje zaposlenih pred nadlegovanjem, trpinčenjem, nasiljem in drugimi oblikami psihosocialnega tveganja na delovnem mestu,
• Pravilnika o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom prepovedanih drog
ali drugih psihoaktivnih snovi ter
• obrazca za seznanitev zaposlenih z osnutki internih aktov.
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Ne potrebujete svoje spletne strani, sedaj vas Google najde v katalogu Moj obrtnik! Preverite svoje podatke in si jih brezplačno
posodobite. Postali ste vidni!
Mnogi obrtniki in podjetniki se zavedajo izjemne moči
interneta in del denarja namenijo predstavitvi na spletu,
mogoče celo spletnemu oglaševanju. Veliko pa je še vedno
takšnih, ki imajo za enkrat dovolj dela in se z internetom
nimajo časa ukvarjati. Za te smo poskrbeli v OZS s katalogom Moj obrtnik, saj lahko dobro dopolnjena predstavitev nadomesti samostojno spletno stran, za katero je treba
odšteti kar nekaj denarja.
Katalog izdelkov in storitev članov OZS Moj obrtnik smo
prenovili in vključili vanj vsa podjetja, ki se ukvarjajo z obrtnimi in podobnimi dejavnostmi. A le člani OZS si lahko
svoje podatke brezplačno posodobite, popravite, dodate slike, opišete svoje izdelke in storitve, dodate odpiralni čas, napoveste posebne akcije ipd. Katalog vsako posodobitev, pa
tudi napoved posebne akcije še posebej bogato nagradi, saj
v tem primeru poslovalnico izpostavi na prvi strani, s tem pa
tudi spletni iskalniki to poslovalnico lažje in hitreje najdejo.
Uporabnikom, ki iščejo v katalogu Moj obrtnik, je na vstopni strani na voljo iskalnik s številnimi kategorijami (filtri)
za bolj ali manj omejeno iskanje. Dodan je tudi interaktivni
zemljevid (Google zemljevid) z označeno lokacijo obrtnika.
Katalog si lahko uporabniki brezplačno naložijo tudi na
svoj pametni telefon. Ko najdejo obrtnika, ga lahko takoj
pokličejo, mu pošljejo elektronsko sporočilo ali pa izpišejo
pot do poslovalnice. Bistvo mobilne aplikacije je lokacijska
vezanost, kar pomeni, da uporabnik ob iskanju ponudnika
določenega izdelka ali storitve dobi rezultate svojega iskanja
razvrščene glede na oddaljenost od svoje trenutne lokacije.
Če ste torej član, pa si podatkov v katalogu Moj obrtnik
še niste dopolnili, nikar ne čakajte predolgo! Izkoristite
prodajno pot, ki vam jo ponujamo v okviru članarine!
Vir: OZS

spletni katalog

spletni katalog

izdelkov in storitev

izdelkov in storitev
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Pripravlja Irena Dolgan

Delitev solastnega premoženja

V primeru, ko ima več oseb
na isti stvari, premičnini ali nepremičnini, lastninsko pravico,
ODVETNIŠKA DRUŽBA
IN BANDELJ
govorimo o solastnini oziroma BOŽIČ MALNERŠIČ
O.P., D.O.O.
Jenkova ulica 1, 6230 Postojna
skupni lastnini. Solastnik ima
Tel./fax: 05 850 10 92
na solastnini določen idealni
delež v razmerju do celote, ki
ga upravičuje do idealnega dela
stvari. Vsak solastnik sme izvrševati vsa upravičenja glede
solastne stvari sorazmerno svojemu idealnemu deležu, tako, da
ne posega v pravice preostalih.
Solastnik ne more sam razpolagati s celotno stvarjo, temveč
lahko to počnejo le vsi solastniki skupaj. Ker so v praksi
pogosti spori med solastniki, glede uporabe in upravljanja s
skupno stvarjo, se le-ti pogosto odločijo stvar razdeliti. Solastniki lahko tako sklenejo dogovor o delitvi skupne stvari,
v kolikor pa se o delitvi solastne stvari ne morejo sporazumeti, lahko vsak solastnik predlaga, da o delitvi odloči
sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče primarno odloči
o delitvi stvari na tak način, da solastniki dobijo v naravi tisti
del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes. Če pa fizična delitev v naravi ni mogoča niti z izplačilom razlike vrednosti, ali je mogoča le ob znatnem zmanjšanju vrednosti
stvari, sodišče odloči, naj se stvar proda, kupnina pa razdeli
med solastnike. Na predlog solastnika lahko sodišče odloči,
da namesto prodaje, pripada stvar v celoti njemu, če izplača
druge solastnike tako, da jim plača sorazmerni del prodajne
cene, ki jo določi sodišče. Na takšen način pridobi solastnik
lastninsko pravico na celotni stvari s pravnomočnostjo odločbe. Za zgoraj opisane načine delitve solastne stvari se
lahko solastniki dogovorijo tudi s sporazumom o delitvi
skupne stvari in se tako izognejo sodnim stroškom. V obeh
primerih pa stroške postopka, tako sodnega postopka, kot
postopka sporazumne delitve solastne stvari, trpijo solastniki v sorazmerju z velikostjo svojih solastninskih deležev.
Odvetnica Tamara Bandelj

Da ne pozabim!

• Seminar poslovanje z e-računi bo 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 1 udeleženca), za zunanje udeležence je kotizacija 30 € (z DDV).
Prijave sprejemamo na telefon 05/ 726 17 20 ali na
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si.
• Davčna jesen 2014 seminar na temo 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) in priprava
na zaključek leta 2014 bo v četrtek, 11. 12. 1014 ob
9.00 (4 šol. ure) v Šolskem centru Postojna, Cesta v
Staro vas 2, Postojna, sejna dvorana.
Kotizacija: Za člane OOZ Postojna s plačno članarino brezplačno (za 1 udeleženca), za zunanje udeležence je kotizacija 40 € (z DDV).
Prijave sprejemamo na telefon 05/ 726 17 20 ali na
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si.

Proti davku na sladke pijače

Gostinci, združeni v Sekciji za gostinstvo in turizem
pri OZS, so bili na 7. strokovnem srečanju gostincev
soglasni, da davek na sladke pijače ne bo prinesel pozitivnih zdravstvenih učinkov na prebivalce, bo pa negativno vplival na številne gostince in proizvajalce pijač.
V Avstriji in Italiji davka na sladke pijače nimajo, zato
bodo obrtniki in podjetniki v teh državah v konkurenčni prednosti pred slovenskimi.
Utemeljitve preberite na str. 10.

Podpora ministrskemu kandidatu

OZS podpira predlog predsednika vlade Mira Cerarja parlamentu, da se za gospodarskega ministra imenuje Zdravka Počivalška. Zdravka Počivalška je za gospodarskega ministra v času vlade Alenke Bratušek predlagala prav OZS.
„Menimo, da je Zdravko Počivalšek s svojim dosedanjim delom dokazal, da zna uspešno reševati tako probleme obrtnikov in malih podjetnikov kot velikih gospodarskih družb, zato smo ga za to mesto že sami predlagali decembra lani po odstopu ministra Stepišnika. Cerarjevo odločitev zato popolnoma podpiramo,« pojasnjuje Branko Meh, predsednik OZS.
Slovenski obrtniki in mali podjetniki smo še vedno v krizi, zato potrebujemo takšnega gospodarskega ministra, ki bo razumel tudi potrebe malih gospodarskih subjektov, ki v Sloveniji predstavljajo 99 odstotkov celotnega gospodarstva. Prioritetna
naloga gospodarskega ministra bi morala biti zagon gospodarstva, kar med drugim pomeni znižanje stroškov dela, davčno
razbremenitev gospodarstva, zmanjšanje sive ekonomije in dela na črno, lažji dostop do bančnih posojil ...
december 2014
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Obvestila OOZ Vrhnika

Marko Koprivec – Kovina Trade

vo ali je preveč specifično, da bi se mu posvetili. Zato pa
moramo večkrat stakniti glave in se pogovoriti, kako določeno vprašanje rešiti, kako opraviti popravilo ali ustrezno
izdelati nadomestni del, da bo spet služil svojemu namenu. Smo pa delali tudi serijske izdelke, a smo to delo zaradi
prevelikega tveganja opustili.
Razvoj avtomobilske industrije je skokovit. Ob tem
pa se zdi, da poklic avtomehanik nekako izgublja
svoj nekdanji pomen in da gre – laično gledano - vse
v smer montaže nadomestnih delov?
Klasičnega popravljanja avtomobilov ni več. Generalna?
Skorajda zgodovina! Delavnice brez testerjev ni več. Delov se ne popravlja, saj je popravilo največkrat dražje od
nakupa nadomestnega dela. Nekaj tega pa vendar še ostaja. Tu imamo svoj tržni prostor.
Sami skrbite za vse, za kar je v podjetju potrebno skrbeti?
S strokovnega in organizacijskega gledišča da. Računovodstvo pa smo zaupali zunanjemu izvajalcu. Zdi se, da je
tako najbolj prav.
Kje se vidite čez nekaj let?
Še vedno v alternativnih vodah avtomobilske industrije.
Morda še kakih pet let bomo delali, kar delamo zdaj. Medtem se bo pokazalo, kaj trg rabi in se bomo prilagodili,
kot se prilagajamo pravzaprav že ves čas. Verjetno se bo
spremenilo razmerje med prihodki od trgovine in od proizvodnje. Zdaj je v prid servisnim storitvam in končnim
kupcem.
Čeprav ste še mladi, vendar vprašam: imate naslednika?
Čas bo pokazal, kako bo s tem. Kot pri vsaki stvari je tudi
tu tako: včasih se kaže, da bo, pa ni. In obratno. Pred menoj je vendar še precej delovnih let.
G. Koprivec, želim Vam nadaljnjo uspešno poslovno pot v zadovoljstvo vaših odjemalcev.

Je podjetje Kovina Trade d.o.o. mlado podjetje?
Kovina Trade je pravzaprav družinsko podjetje na
Lesnem Brdu. Dejavnosti se je lotil moj oče leta
1981. Zase čutim, kot da
sem zrasel v njegovi delavnici. Povsem me je prevzela. Zato sem pred dvajsetimi leti ustanovil podjetje
in nadaljeval očetovo delo.
Dal mi je proste roke pri
poslovnem odločanju, čeprav sva se o odločitvah
Foto: J. G.
pogovarjala in nisva bila Marko Koprivec
vselej enakega mnenja.
Ukvarjate se s kovinarstvom. S čim največ?
Proizvodna dejavnost podjetja je obdelava kovin. Težišče
našega dela je popravilo glav avtomobilskih motorjev, izdelava kardanov za tovorna in osebna vozila ter popravilo kardanov. Smo del sistema GKM. Trgovinski del pa
je vezan na vzmeti. Tesno sodelujemo s podjetjem Schomäcker. Vzmeti pa tudi popravljamo oz. izdelamo nadomestne, kadar je to potrebno.
Potrebujete za to posebno strojno opremo?
Stružnice bi lahko uporabili tudi za druge namene. Poseben pa je stroj za preskušanje vibracij. Za naše delo je nepogrešljiv. Zaradi ozke namembnosti pa si ga omisli samo
tisti, ki ga zares nujno potrebuje.
Zaposlujete?
Pri nas ima delo pet delavcev. Delo je dokaj specializirano. Vsi delavci znajo opravljati vsa dela, vseeno pa je vsak
med njimi še posebno vešč vsaj ene od specialnosti.
Med zaposlenimi so domačini in delavci iz bližnjih krajev.
Fluktuacije ni.
Kako pridobivate delo?
Največ ga dobimo z referencami, tako, da stranke, ki so
bile pri nas zadovoljne, za nas povedo drugim. Vzamemo
tudi delo, ki ga drugi odrinejo, ker zanje morda ni zanimi8

Foto: J. G.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika je letos za obrtnika leta predlagala Marka Koprivca iz podjetja Kovina Trade d.o.o.
Poleg dela v delavnici se dejavno povezuje v zbornični sistem. Od
leta 2006 je član skupščine OOZ Vrhnika, od 2010 - 2014 obenem član njenega upravnega odbora ter poslanec v skupščini sekcije
kovinarjev pri OZS. Letos je bil znova izvoljen za člana skupščine
in UO OOZ Vrhnika, pa tudi za volilno skupščino sekcije kovinarjev OZS.
Marka Koprivca predstavljamo ga tudi na naši straneh. Z njim se
je pogovarjal urednik.

Vsak od zaposlenih v Kovina Tradu je posebej vešč vsaj ene delovne operacije
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VPD – ponovno v letu 2015

Pripravlja Adela Cankar

Iz dela organov OOZ Vrhnika

V novembru se je Upravni odbor na svoji redni seji seznanil z vsebino regijskega srečanja predsednikov in sekretarjev, ki je bil v Sežani (udeležila sta se ga predsednik in
sekretarka). Povzetek zaključkov: glede števila zaposlenih
na OZS v Ljubljani je bilo predlagano, da se za potrebe
članstva okrepi svetovalna služba in zmanjša število zaposlenih na javnih pooblastilih, finančni in kadrovski službi,
saj je potrebno z ustreznimi kadri skrbeti za storitve za
članstvo. Podporo so dobili predlogi sprememb kriterijev
za oprostitev članarine (Koper, Idrija, Lj. Bežigrad), ohranitev Častnega razsodišča, ohranitev imenovanih članov
v delovni skupini za pripravo sprememb statuta, dana je
bila zahteva za pripravo kataloga svetovalcev po področjih
svetovanja in zahteva da sekcije pri OZS pripravijo opise
minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje posameznih
dejavnosti. Glede obveščanja članov sekcij pa, da mora
nujno potekati preko OOZ oz., da se dogovori enoten sistem obveščanja po vseh sekcijah.
Upravni odbor je v nadaljevanju sklenil, da se pripravi
sprememba statuta glede možnosti včlanjevanja fizičnih in
pravnih oseb, obravnaval tri prošnje v zvezi z reševanjem
plačila dolga članarine, eno vlogo za vračilo stroškov izobraževanja z računa sklada, dogovoril podrobnosti glede
prednovoletnega srečanja ter v grobem pregledal finančno
poslovanje in stanje sredstev zbornice.

Prednovoletno srečanje

V soboto, 29. novembra, so se v Cankarjevem domu na
Vrhniki na prednovoletnem srečanju zbrali aktivni in upokojeni obrtniki in podjetniki,. Srečanje je bilo najprej kulturno obarvano s predstavo Sto sveč za Ježka, ki je nastala
v počastitev 100-letnice rojstva humorista Franeta Milčinskega. Predstava, ki se je odvijala na poseben način, kot
radijska oddaja, je postregla z Ježkovim humorjem, z bodicami, ki še dandanesi pikajo in bodejo - in so aktualne
- kot so bile v času nastanka.
Po predstavi je zbranim spregovoril predsednik Simon
Hlebec. Poudaril je, da kljub prostovoljnemu članstvu in
osipu članstva zbornica deluje dobro, da s storitvami in
dejavnostmi skrbi za svoje člane, se povezuje z drugimi
zbornicami in krovno organizacijo v Ljubljani. Izpostavil
je samo nekaj uspehov, ki jih je dosegel sistem: padec nepremičninskega zakona, ugodnejša pavšalna obdavčitev,
podaljšanje možnosti opravljanja dejavnosti za upokojene
brez zamrznitve pokojnine…. Nadaljnja uspešnost zbornice pa ni odvisna samo od trenutnega vodstva, temveč
od vseh članov, ki morejo vsak po svojih najboljših močeh
prispevati k uspešnosti svoje organizacije.
Nadaljevanje na strani 16
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Za člane in zaposlene delavce bomo organizirali usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva znova v januarju 2015. O točnem datumu boste
obveščeni v naslednji številki glasila.

PRVA POMOČ (15. in 16. december 2014)

Razpisujemo tečaj oz. usposabljanje in preizkus znanja
iz prve pomoči. Tečaj in izpit potekata dva dni v popoldanskem času in sicer od 16. – 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 €.
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.

Seminar e-RAČUNI

Seminar je namenjen predvsem fizičnim in pravnim
osebam, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. Od 1.
1. 2015 bo proračunskim uporabnikom za dobavljeno
blago, opravljene storitve, izvedene gradnje…, možno
izdajati le e-račune.
Vabljeni na seminar, ki bo 10. decembra od 13. do 16.
ure v Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, ali
na seminar, ki bo 15. decembra od 16. do 19. ure v prostorih OOZ Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6.
Prijavite se lahko na naši zbornici, za člane s plačano
članarino je udeležba brezplačna.

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 dolžnikov, saj gre za vaš denar.

Obvestilo

Člane in ostale obiskovalce zbornice Vrhnika obveščamo, da bo zbornična pisarna, zaradi odsotnosti sekretarke, zaprta od 29. decembra do 2. januarja.
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Sekcije

Srečanje gradbincev 2015

Avtoserviserji

Seminar elektronikov
in mehatronikov

Gostinci proti davku

Strokovne sekcije na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kot po navadi, konec januarja 2015 organizirajo skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev, krovcev in inštalaterjev-energetikov, ki bo tokrat
30. in 31. januarja 2015 v Kongresnem centru Terme
Zreče.
Program srečanja se še pripravlja.

Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS vabi na seminar Osnovna orodja MiniPin in AVR mikrokontroler ter osnove Bascom-AVR programskega jezika, ki
bo v četrtek, 18. decembra 2014, v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, Titova cesta 63,
2000 Maribor. Registracija ob 9.00, pričetek ob 9.30
Vsebina:
Na seminarju boste udeleženci spoznali osnovna orodja
MiniPin, AVR mikrokontroler, osnove Bascom-AVR programskega jezika, nekaj osnov delovanja mikrokontrolerjev in veliko stvari, ki vam bodo prišle prav pri programiranju. Spoznali boste osnove programiranja z Bascom-AVR
programskim jezikom in ugotovili, s kakšno lahkoto se
naredi efekt utripajočih LEDic, zaznavanje pritisnjene tipke ter različne druge programske trike, s katerimi programiramo mikrokontrolerje.
Na koncu seminarja boste znali izpisovati podatke na
2x16 LCD prikazovalniku, izmerili temperaturo s temperaturnim senzorjem DS18S20 in jo prikazali na LCD-ju.
Prosimo, da s sabo prinesete svoj prenosni računalnik.
Predavanje bo potekalo predvidoma do 13. ure. Predaval bo Jure Mikeln, dipl. ing., direktor AX elektronika d.o.o.
Cena seminarja 20 €/osebo z DDV za člane OZS, za
ostale 40 €/osebo.
Izpolnjeno prijavnico za udeležbo na seminarju pošljite do srede, 10. decembra 2014 na e-naslov: valentina.
melkic@ozs.si ali po faksu na številko: 01 58 30 599.
Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, številka računa:
02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka, sklic: 00
200045, koda namena: OTHR, s pripisom: Seminar, najkasneje do 10. 12. 2014.
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Sekcija avtoserviserjev pri OZS prek e-pošte obvešča svoje člane o aktualnih dogajanjih v sekciji. Bilten, v katerem
so novice zbrane, se imenuje PIT.STOP.
Če kdo od serviserjev svojega e-naslova še ni sporočil svoji
zbornici, da bi ga vnesla v register, naj to stori. Dandanes
se le še manjši del sporočil pošilja po pošti. Računalniki in
mobilniki zagotavljajo hitrejše obveščanje. Upoštevajte, če
je obvestilo namenjeno vam.

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je na strokovnem srečanju poleg nasprotovanja predlaganemu davku
na sladke pijače predlagali tudi znižanje stopnje DDV za
prodajo brezalkoholnih pijač v gostinskih lokalih s sedaj
veljavnih 22 %, saj to predstavlja anomalijo. »Če kupiš
brezalkoholno pijačo v trgovini, je stopnja DDV 9,5 %,
če jo kupiš v gostinskem lokalu ali če opravljaš gostinsko dejavnost, pa je stopnja DDV 22 %, kar je povsem
nesprejemljivo,« pojasnjuje Drago Delalut, podpredsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. Delalut
se obenem sprašuje, ali bomo morali po nakupih ponovno
v Avstrijo in Italijo, ki davka na sladke pijače nimata.
Evropska zakonodaja, ki je podlaga tudi za uporabo davčnih stopenj, zahteva, da se isti proizvodi obdavčujejo po
enakih stopnjah, ne glede na to, ali se prodajajo v trgovini
ali v gostinskem lokalu. Napačno tolmačenje te zakonodaje, kakršnemu smo priča v Sloveniji, pa lahko povzroči
tudi odškodninsko odgovornost.
Praksa tujih držav kaže na negativne posledice uvedbe davka na sladke pijače
Primeri drugih evropskih držav kažejo, da je uvedba davka
nesmiselna. Davka na sladke pijače nimajo ne v sosednji Avstriji ne v Italiji. Na Finskem, v Belgiji, Franciji in Latviji pa so zavrnili predlog za uvedbo davka
na sladke pijače, saj so prepoznali negativne ekonomske
učinke na gospodarstvo, dodatni davčni obremenitvi pa
so nasprotovali tudi državljani.
Tudi Danska je v začetku tega leta davek po 70 letih ukinila, saj so bile posledice davka škodljive za gospodarstvo,
izgubili so veliko delovnih mest, državljani so pijačo kupovali v sosednjih državah, povečale so se aktivnosti na
črnem trgu, davek pa ni vplival na zmanjšanje debelosti
prebivalcev, zlasti ne na srednji in nižji sloj.
Na Madžarskem se je z uvedbo davka zmanjšala poraba
sladkih pijač za 8,4 %, vnos kalorij pa se je zmanjšal za
0,008 %. Davek na sladke pijače torej ne bo imel nobenih
pozitivnih učinkov na prehranjevalne navade prebivalcev
in na zmanjšanje njihove debelosti! To je namreč eden
ključnih argumentov Vlade za uvedbo tega davka.
december 2014
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Sekcije

Dodatne obdavčitve brezalkoholnih sladkih pijač ne nazadnje vplivajo tudi na povečano potrošnjo alkoholnih pijač,
ki bodo cenovno dostopnejše, kar se je zgodilo, denimo,
v Avstraliji.

Gostinci
Obvezno označevanje alergenov
V Evropski uniji, vključno s Slovenijo, pričenja 13. 12.
2014 veljati nova Uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, ki med drugim uvaja tudi označevanje alergenov v obratih javne prehrane za živila, ki niso
predpakirana.
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je že v začetku leta 2014 zaprosila Upravo RS za varno, hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje za dodatna pojasnila glede označevanja alergenov
v živilih, ki se prodajajo v gostinskih obratih ter se zavzemala, da bo uveljavitev uredbe čim bolj enostavna za naše
člane. Zato smo veseli, da smo s skupnim sodelovanjem
prišli do označevanja alergenov v gostinskih obratih na
tak način, da bo enostavno in ne bo povzročalo velikih
dodatnih stroškov.

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je za člane zbornice pripravila Osnutek smernic za obvladovanje in
označevanje alergenov v gostinskih obratih, ki so vam
lahko v pomoč. Smernice so osnutek in se lahko po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo.
Navajanje alergenov v pisnem delu ponudbe gostinskega obrata mora biti najmanj na enem od mest,
kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni list,
dnevni menu, pano, plakat, ekran). Navedba alergena
mora biti dobro vidna, nedvoumna, čitljiva, neizbrisna in
ne sme biti prekrita z drugim besedilnim ali slikovnim materialom.
Pisno informacijo glede prisotnosti alergenov potrebno
podati tudi v primeru dostave hrane oz. t.i. cateringa.
Tudi v teh primerih mora biti tovrstna informacija gostom dostopna na način, da je dobro vidna, nedvoumna,
čitljiva, neizbrisna in ni prekrita z drugim besedilnim ali
slikovnim materialom (v tabeli ali na kartončku z napisom
jedi - vsebuje alergene: ….)
Informacijo so člani sekcije prejeli po elektronski pošti.
V KG jo povzemamo kot informacijo za porabnike gostinskih storitev.

december 2014

Mehkužci

Volčji bob

Žveplov dioksid
in sulfiti

Sezamovo seme

Gorčično seme

Zelena

Oreški

Mleko / mlečni
proizvod z laktozo

Zrnje soje

Arašidi (kikiriki)

Ribe

Jajca

Raki

Žito ki vsebuje
gluten

Naziv jedi

Vsebnost snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti
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Spreminja se davčni postopek

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.
S predlogom zakona se povečuje preglednost poslovanja z gotovino in s tem zmanjšujejo možnosti neplačevanja davkov. Z zasledovanjem tega cilja se pri gotovinskem
poslovanju ureja izdaja računov ne glede na obliko na način, ki bo omogočal transparentnost podatkov o izdanih
računih in o vseh naknadnih spremembah teh računov.
Transparentnost in sledljivost podatkov je že zagotovljena
v primerih, ko zavezanci izdajajo račune z uporabo računalniških programov in elektronskih naprav v skladu z 38. členom Zakona o davčnem postopku (v nadaljnjem besedilu:
ZDavP-2), s predlogom zakona pa bo ta cilj dosežen tudi
v primerih, ko zavezanci izdajo račune brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave. V teh
primerih bo davčni zavezanec lahko izdal račun za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev z uporabo vezane
knjige računov. Vezana knjiga računov se lahko uporablja,
če jo davčni organ potrdi. Davčni organ bo vodil evidenco
izdanih in evidenco potrjenih vezanih knjig računov.
S predlogom se tudi za fizične osebe tako kot velja že
za pravne in druge osebe, samostojne podjetnike posameznike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravne in druge državne organe in organe samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil,
določi obveznost nakazovanja plačil in prejemkov
na prejemnikove transakcijske račune. Zagotavljanje
preglednosti in sledljivosti denarnih transakcij je eden
izmed ukrepov proti davčnim utajam. Siva ekonomija je
povezana z neevidentiranim gotovinskim poslovanjem,
ker davčnim zavezancem omogoča, da izkazujejo manjši
obseg poslovanja od dejanskega. Poslovanje poslovnih subjektov in fizičnih oseb prek transakcijskih računov davčnemu organu zagotavlja učinkovitejše pobiranje davkov.
To še zlasti velja za finančno preiskavo, finančni nadzor
in davčno izvršbo. Tretji odstavek 36. člena daje ministru

Napotila
za finance pooblastilo za izdajo podzakonskega predpisa, s katerim podrobneje določi primere oziroma izjeme
za katere ne velja obveznost nakazovanja na transakcijske račune. Predvideno je, da bodo v pravilniku določeni
primeri tudi za fizične osebe, v katerih ne bo obveznosti
nakazovanja na transakcijske račune.
Predlog zakona določa, da se odločbe, s katerimi je določeno obročno plačevanje davka, vročajo z navadno vročitvijo.
Po predlogu zakona bo davčni organ pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in
posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost,
vročal dokumente preko informacijskega sistema
Finančne uprave RS (portal eDavki), drugim davčnim
zavezancem – fizičnim osebam pa bo vročal dokumente
preko portala eDavki le, če se bodo prijavili v sistem elektronskega vročanja.
Omejitve davčne izvršbe se usklajujejo z omejitvami,
določenimi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Predlagana
uskladitev zasleduje poenostavitev postopkov za banke ali
hranilnice, ki opravljajo davčno in civilno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva.
Z namenom zagotavljanja preživetja dolžnika denarna
sredstva, za katera so določena izvzetja in omejitve, ne
bodo več predmet davčne izvršbe, če jih davčni zavezanec
v mesecu prejema ni dvignil s transakcijskega računa. Ta
sredstva dolžnik potrebuje za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Če jih prejemnik iz katerega koli razloga
v mesecu prejema ni dvignil, ni primerno, da so v naslednjem mesecu predmet davčne izvršbe.
V zvezi z novim sistemom vrednotnic, urejenim v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, se
uvaja specifičen sistem plačevanja in določanja prispevkov
za socialno varnost, ki je popolna novost. V predlogu zakona se za dohodke iz osebnega dopolnilnega dela (v nadaljnjem besedilu: ODD) uredi način izračuna akontacije
dohodnine, in sicer z odločbo davčnega organa na podlagi
napovedi davčnega zavezanca (izvajalca ODD).
Vir: povzeto po MF

Pomembni roki za delodajalce
ROK:
OBVEZNOST DELODAJALCA:
pred začetkom Delavce in sindikate pisno obvestiti o določitvi letnega razporeda delovnega časa
koledarskega ali Drugi odstavek 148. člena ZDR-1:
poslovnega leta
Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa
in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu
v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) in sindikate pri delodajalcu.
Delavcem zagotoviti izrabo letnega dopusta
ROK:
Tretji odstavek 162. člena ZDR-1:
31. 12.
Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec
pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.
12

december 2014

Krpanov glas
Delo študentov

Če imate v delavnici študenta, ga opomnite, da je vrsta
dela na napotnici pomembna.
V kolikor opravljajo študentje v vašem podjetju oz. organizaciji več različnih del, jih opozorite, naj naročijo več napotnic z različnimi vrstami dela. Vsa znanja, izkušnje, spretnosti, ki jih študenti pridobijo z delom tekom študija, se
jim zabeležijo v sistem »Moje izkušnje«, zato je pomembno,
da imajo navedena tista dela, ki so jih dejansko opravljali.
PRIMER: Če študentu na napotnici piše, da je pri podjetju delal administrativna dela, se mu zabeležijo kompetence, ki so primerne za administrativna dela. Če dela tudi v
trženju, mu predlagajte, da naroči novo napotnico, da se
mu izpišejo kompetence za trženje.

Manj zanimanja za študentsko delo
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) ocenjuje,
da bodo zakonske spremembe na področju študentskega
dela prinesle manjše zanimanje delodajalcev za študentsko
delovno silo, saj bodo delodajalci po novem za delo študenta plačevali višje prispevke.
Delodajalec bo moral po novem za delo študenta plačevati
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dodatnih 8,85 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicno
bolezen v višini 0,53 in prispevek za zdravstvo v višini 6,36
%. Koncesijske dajatve se bodo deloma zmanjšale, ukinil se
bo mesečni prispevek ZZZS v višini 4,58 evrov na napotnico. Skupna obremenitev delodajalca se bo tako povečala
za dobrih 8 %, z sedanjih 25 na 33 odstotkov. V OZS so
prepričani, da bo to posledično zmanjšalo zanimanje delodajalcev za študentko delo.
Tudi minimalna urna postavka v višini 4,50 eur/uro bruto
je po mnenju OZS postavljena previsoko, ker je sedanja
povprečna urna postavka za Slovenijo znašala 4,30 eur/
uro, torej je nižja od predlagane minimalne. Prav tako velja urna postavka za vse enako, tako za dijake kot študente.
Znesek je previsok še posebej za dijake, ki v času poletnih
počitnic opravljajo enostavna dela, ker za bolj strokovna
dela še nimajo potrebnih znanj in izkušenj. V primerjavi
z delom upokojenca, ki ima za seboj delovne izkušnje in
veliko strokovnega znanja, je urna postavka dijaka, ki z
delom praktično še ni začel, občutno previsoka.
OZS sicer v usklajevanjih in pogajanjih o predlogu zakona
ni sodelovala.
Komentar OZS

Odprti razpisi

Še vedno je na voljo P1 B 2014 - Garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Upravičeni stroški so materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Trgovine se lahko prijavijo samo za investicidecember 2014
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je ali za investicijo v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Za
prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi
kredita. Roki za prijave je še 15. 12. 2014.
Več na spletni strani podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si
Na voljo so trije milijoni evrov za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. marca 2015.
Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije: www.sklad-kadri.si

Prevozniki - Vračilo plačane globe

Od 1. 7. 2013 je na Madžarskem uveden sistem elektronskega cestninjenja, ki je sorazmeren prevoženi razdalji.
Obveznost plačevanja cestnine se nanaša na tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t.
Pri občasni uporabi cest, priporočamo relacijsko karto,
katero lahko kupite na spletu ali na prodajnih točkah.
Za pogosto uporabo cest, priporočamo GO-Box naprave.
Nadzor cestnine se vrši z fiksno postavljenimi kamerami
in premičnimi mobilnimi napravami.
Kaznovanje se vodi v upravnem postopku, ob ustavitvi
ali brez ustavitve. Brez ustavitve se kaznuje po principu
objektivne odgovornosti.
Kdaj imate pravico do vračila plačane globe?
Na Madžarskem je od 9. 11. 2014 začel veljati Zakon o
spremembah in dopolnilih zakona o cestnini za uporabo
avtocest, hitrih cest in glavnih cest po prevoženi razdalji
št. LXVII. iz leta 2013.
V kolikor ste cestnino plačali z nakupom relacijske karte in ste bili kaznovani s strani nadzornih organov med
1.7.2013 in 31.3.2014, ste upravičeni do vračila zneska
globe v naslednjih primerih:
a) Neupravičeno ste vozili po cestninski cesti, brez relacijske karte. Prekršek je zaznala fiksna postavljena kamera
in ob prvi kontroli ste bili kaznovani. Kaznovani ste bili
kljub temu da ste po storjenem prekršku v roku osmih
ur kupili relacijsko karto, katero niste uporabili ob drugi
(naslednji) vožnji.
b) Neupravičeno ste vozili po glavni (cestninski) cesti, katera ima skupno vozlišče z avtocesto. Za avtocesto ste
sicer imeli veljavno relacijsko karto, kljub temu pa ste
bili kaznovani.
c) Neupravičeno ste vozili po cestninski cesti, katera poteka vzporedno z drugo cestninsko cesto, za katero ste
sicer imeli veljavno relacijsko karto. Prekršek je zaznala
fiksna postavljena kamera in ob prvi kontroli ste bili
kaznovani. Do vračila ste upravičeni v kolikor relacijske
karte niste uporabili ob drugi (naslednji) vožnji.
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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 november 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 bi morali s
1.1.2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca, ko poteče prehodno obdobje. Vlada je že potrdila spremembo predpisa in ga poslala v parlament
v sprejem po hitrem postopku, da boste uživalci pokojnine še naprej lahko
ohranili status s.p. in polno pokojnino. Kakšni bodo pavšalni prispevki pa se
še ne ve.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v novembru 2014:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 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 €. Izplačan bi moral biti najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
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 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,
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Prispevki, dajatve

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 €)

19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine

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:

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.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2014

Do vključno
9.403,92**

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. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ

3,5 PP***

MP**

Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR
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

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

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

**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013

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

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove,
ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2)

1. 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

****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

Zavezanec plača prispevke do 15. 12. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu pre-

dložiti obračun
prispevkov
na predpisanem
obrazcu
ki se3,5
oddaPP
po sistemu
eDavki. s petim od
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke
plača
največ
od osnove,
kiOPSVZ,
znaša
(v skladu

****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez
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davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača na
6 mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plač

Krpanov glas

Po delu
Predsednik Simon Hlebec je jubilantom OOZ Vrhnika
podelil priznanja ter bronaste, srebrne in zlate plakete za
10, 20 ali 30 let dela v obrti.
Zbrani na prireditvi so prejemnikom priznanj nazdravili,
v preddverju in mali dvorani pa prigriznili, kar je za pogostitev pripravila Gostilna Bajc ter se družno pomenkovali,
še v pozne večerne ure.
Dobitniki priznanj in plaket OOZ Vrhnika za leto
2014, od leve: Emir Tufek, Mirko Marolt, Marko Popit, Aleš Bravhar, Pro Saf d.o.o. (Danilo Todorović), Janez Frank, Igor Oblak, Andrej Kavčič, Franci Tomažič,
Damjan Čamernik, Janko Jazbec, Jana Pišek, Ciril Kržič.
Skrajno desno predsednik zbornice Simon Hlebec

Foto: FOTOSTUDIOTIM

Nadaljevanje s strani 9

Decembrski dobri
možje

Foto: J. G.

Pridejo na obisk v četrtek, 11. decembra
2014, ob 17.30 v Narodni dom Logatec.
Otroci prejmejo njihovo vabilo po pošti.
Najprej se bomo zabavali s čarodejem
Tonijem, nato pa bodo otroke obdarili
Miklavž, Božiček in dedek Mraz.

Toliko članov OOZ Logatec kot letos, se menda še ni zbralo na nobenem prednovoletnem srečanju doslej

Srečanje za stare čase

Ob izteku leta se srečujemo pogosteje kot sicer. Tako je
naneslo, da smo se srečali tudi tajniki obrtnih združenj,
kasneje zbornic iz izvirne, prvotne notranjske regije. Ta
regija, po barvi las po dveh predsednikov in tajnikov slikovito imenovana tudi »črno-bela regija« je v svojem času
pomenila dejavno sodelovanje bližnjih, približno enako
številčnih združenj, ki so se srečevala s podobnimi zadregami in težavami. Bila je živa, pripravljala posvete in
sestanke z odgovornimi – danes bi rekli – občinskimi uradniki, z vodilnimi (predsedujočimi) v občinskih strukturah, organizirala svoje športne letne in zimske igre in se
brez fige v žepu znala dogovoriti za skupni nastop bodi
pred krovno organizacijo ali pred organi oblasti. Bila je
posvetovalno telo združenj s širšega Notranjskega, ki sta
se mu pridružili še sežansko in ajdovsko. Tajniki smo se
menda kar vsako leto tudi neformalno srečali in srečanja
poimenovali SROTA – srečanje obrtniških tajnikov. Kasneje so se naša službena pota razšla ali pa smo utonili v
pokoj, vez med nami pa je ostala do današnjega dne. In
tako smo se letos zbrali v Štorjah. Zanimivo, po tolikih
letih se naša beseda še vedno suče okrog obrtništva, pogojev poslovanja, odziva vlade na obrtniške težave, čeprav
16

nas zanima tudi, kako se kdo ima, kako družina, vnuki.
Razidemo pa se z upanjem, da se še kdaj srečamo.
Na fotografiji z leve: Mojca Podvratnik (Vrhnika), Katja
Lampe (Idrija), Jožica Pregelj (Ajdovščina), Zmago Trebec (Ilirska Bistrica), Majda Kolenc (Postojna), Danica
Skok (Sežana, po slovesu Danila Guliča), Nada Skuk (Cerknica) in Janez Gostiša (Logatec).

SROTA 2014

Foto: Z. G.
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