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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

predsednik Bogdan Oblak

sekretar Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

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

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
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

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

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Dejan Šraml (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: Učenci OŠ A. M. Slomšek med predstavitvijo svoje
poslovne ideje
Foto: Naš časopis

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

Objavo naročite na svoji območni zbornici
ali neposredno pri OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Skupaj iščemo priložnosti

Zavod RS za zaposlovanje (zavod) v četrtek, 18. junija 2015, skupaj z
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter Združenjem delodajalcev obrti
in podjetništva Slovenije organizira t. i. Dan pri malih in mikro podjetjih
– Skupaj iščemo priložnosti. Z akcijo želimo okrepiti sodelovanje med
podjetji, zavodom ter zbornico in združenjem delodajalcev. Svetovalci zavoda bodo obiskali 600 delodajalcev malega gospodarstva po vsej Sloveniji.
Obiski delodajalcev bodo med 8. do 15. uro, tako, da bodo vnaprej dogovorjeni. O tem bodo delodajalce obveščali sodelavci iz območnih služb zavoda
in OOZ. Delodajalci, ki bodo sodelovali v razgovorih s sodelavci zavoda, ne
bodo pri tem imeli nobenih posebnih obveznosti. Namen obiska je, da bi gospodarstvo dobro poznalo storitve in ukrepe, ki jih zavod kot javna služba za
zaposlovanje izvaja za zmanjševanje brezposelnosti in spodbujanje zaposlovanja, ter pogovor s podjetji glede tega, kaj pričakujejo in potrebujejo od zavoda.
Preko e-pošte OOZ ste bili obveščeni, da se vsi zainteresirani prijavite na
vašo OOZ, podatke pa bo OOZ nato sporočila svetovalcu zavoda, ki vas
bo poklical in se boste dogovorili za uro obiska.

Delodajalci, ne prezrite!

Konec maja 2015 ste prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP).
Svoj letni prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2015
nakažete po položnici, ki ste jo prejeli.
Delodajalci, ne pozabite tudi, da morate do 1. julija 2015 zaposlenim
izplačati regres za letni dopust.
Več o vsem tem na str. 12

Letne športne igre obrtnikov

Po nekajletnem premoru se vračajo tudi letne športne igre obrtnikov, ki
bodo letos septembra. O podrobnostih boste še obveščeni. Ob tem naj
spomnimo, da je zbornica konec februarja uspešno pripravila zimske športne igre, ki se jih je v Kranjski Gori udeležilo več kot 250 tekmovalcev.
Športni in družabni dogodki so priložnost, da si podjetniki in obrtniki vzamete nekaj časa tudi zase. In septembra bo spet priložnost za to.

Ljubljanski sejem EOS decembra

Sejem EOS je prestavljen z majskega na decembrski termin. Ključno vodilo pri odločanju je bilo zadovoljstvo razstavljavcev na omenjenem sejmu
in zasledovanje cilja, da se zagotovi večje število obiskovalcev in seveda
razstavljavcev. Po večinskem mnenju članov Upravnega odbora OZS je decembrski termin sejma glede prodaje, zagotavljanja večjega števila obiskovalcev in interesa razstavljavcev ugodnejši. Zato bo postavljen na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 3. do 6. decembra 2015. Sočasno
bo na Gospodarskem razstavišču potekal sejem zabavne elektronike, ki bo
pripomogel tudi k večjemu obisku sejma EOS.

Položnica za članarino in revija skupaj

Od maja naprej prejemate položnico za članarino OZS skupaj z revijo
Obrtnik Podjetnik. To pa ne velja za tiste, ki imate ločene naslove za prejemanje revije in plačevanje članarine.
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Aktualno
Bo kal pognalo seme?
Za nami je enodnevna stavka zdravnikov, pred nami trajna reorganizacija
službe nujne medicinske pomoči. Bo
slednja res prinesla tolikšne prihranke, da bi bilo zanje vredno podaljševati odzivni čas dežurnih zdravnikov
glede na zdajšnje delovanje te službe?
Lahko sploh govorimo o prihrankih,
če bi bila zaradi njih morebiti ogrožena življenja? Bodo zdravniki poslej
manj obremenjeni in bodo imeli več
časa za posameznega pacienta? Mnogo vprašanj, odgovori nanje pa bodo
znani potem, ko se bo reorganizacija
– v celoti ali delno – udejanjila. Presojali bomo, ko se zgodi.
Zbornica predstavlja zahteve slovenske obrti in podjetništva. Na lanske se
vlada ni kaj prida odzivala, če gledamo
na število zahtev. Se bo na letošnje
bolj? Predstavljene bodo na Bledu, na
Gorenjskem. Bo vlada škrtarila z uresničevanjem, jim bo pozorno prisluhnila? Bo dala prednost razvoju ali iskanju poti za dodatno polnjenje erarja?
Pravo vprašanje ni polnjenje državne
blagajne, pač pa ustrezna porazdelitev
dajatvenega bremena. Na to zbornica
nenehno opozarja. A smelosti države,
da bi tvegala znižati davčna bremena
evidentiranim obdavčencem, obenem
pa razširiti njihov krog in tako zajeti
več denarja, je malo.
Bo v prihodnje drugače? O podjetništvu že razmišljajo tudi šolarji. Na
Vrhniki so osnovnošolci predstavili
svoje podjetniške ideje. Ne kar tako,
na pamet. Z vsem, kar je potrebno
za resno podjetniško odločitev so
zbranim v presojo dali pet projektov
s pravimi poslovnimi načrti. Prenekateri delujoči podjetnik bi bil presenečen nad domišljenostjo idej in tudi
nad njihovim prikazom. Bo morda
katera od njih tudi uresničena? Je
predstavitev morda zasejala seme,
ki bo pognalo tudi kal in dozorelo v
sad? Bo. Če ne naravnost k cilju, pa
prek razmišljanja in inovativnosti.
Medtem pa v Logatcu snujejo izvajanje visokošolskega izobraževanja.
Doma. Bo tudi to seme pognalo kal?
Janez Gostiša
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Obvestila OOZ Logatec
ka, logika, fizika in tehnika kreativna področja, na katerih
se dogaja obilo zanimivega in zabavnega. Aktualen, zelo
priljubljen in učinkovit način za usvajanje naravoslovnega
načina razmišljanja je robotika. Pri tem je poseben poudarek na spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti, saj
je robotika že sama po sebi namenjena družbenemu in
gospodarskemu napredku.

Od jeseni študij ekonomije
v Logatcu

Na OOZ Logatec vabimo k vpisu v akreditiran višješolski (dvoletni) in visokošolski (triletni) študijski program dveh priznanih zasebnih šol – B2 Višje strokovne
šole in IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana. Ravno z
namenom izbire, smo k sodelovanju povabili dve zasebni
poslovni šoli s tradicijo.
Obe šoli skozi svoje študijske programe študentom zagotavljata izrazito individualni pristop, odzivnost in prilagodljivost v organizaciji študija ter predavanja strokovnjakov
iz prakse. V sodelovanju z OOZ Logatec bosta svoja študijska programa izvajali na sedežu zbornice – v Logatcu.
Študij je primeren še posebej za tiste študente, ki študirajo
ob delu. Predavanja bodo namreč potekala predvidoma
dvakrat tedensko, s pričetkom ob 16.30. Za člane zbornice, njihove zaposlene in družinske člane bo veljala znižana
(ugodnejša) cena šolnine. Vpišejo se lahko vsi, ki jih študij
zanima – tako člani OZS kot nečlani – občani, tudi iz drugih krajev, ki jim je Logatec blizu.
Vse podrobnosti o načinu študija in pogojih vpisa bodo
predstavljeni na informativnem dnevu, ki bo za višješolski
program Komercialist v sredo, 17. 6. 2015, ob 17., za
visokošolski program Mednarodno poslovanje pa 22.
6. 2015, isto ob 17. uri.

Poletni kamp Lego robotike

Želite, da vaši najmlajši v prvem tednu poletnih počitnic združijo prijetno s koristnim? Jih želite na zanimiv in zabaven način navdušiti
nad naravoslovjem in tehniko? Potem je prava izbira udeležba
na delavnici »osnove robotike z LEGO Mindstorms«,
ki bo 30. junija 2015 na OOZ Logatec v izvedbi zavoda za
izobraževanje in raziskovanje M-Aleja Koper.
Delavnica poteka v obliki igre in je namenjena otrokom
od 10. leta starosti dalje. Pokazali bomo, da so matemati4

Na delavnici bomo sestavili osnovne modele robotov, programirali njihovo obnašanje in eksperimentirali.
Osnovne teme aktivnosti so mehanizmi, gibanje v prostoru, zaznavanje okolice in reševanje problemov. Vse to z
LEGO Mindstorms Education, ki je najsodobnejše orodje na področju izobraževanja robotike, namenjeno prav
delu s skupinami otrok. Koncept vključuje konstrukcijske
pakete gradnikov s senzorji, interaktivnimi servo- motorji,
inteligentnimi krmilnimi enotami in programskim orodjem. Učni načrti delavnic so pripravljeni na osnovi mednarodno priznanih učnih načrtov.
Delavnica bo v torek, 30. 6. 2015, s pričetkom ob 10. uri.
Kotizacija za otroke članov OZS je 15 evrov, za zunanje (nečlane) pa 25. Prijave zbiramo do 19. 6. 2015 oz do zapolnitve mest (samo 15 prostih mest!) na dejan.sraml@ozs.si.

Poznaš odličnega obrtnika –
predlagaj ga za obrtnika leta!

Odprt je razpis za Obrtnika leta 2015 in Najstarejšega
obrtnika leta 2015. Razpis je bil objavljen v majski številki revije Obrtnik Podjetnik.
Kolegij vodstva OOZ Logatec pa odpira razpis, da vi –
člani OOZ Logatec – sporočite predloge kandidatov
za omenjeni priznanji. Torej vi lahko nominirate kandidate iz vrst članov OZS oziroma OOZ Logatec za:
• priznanje OBRTNIK LETA (m/ž), ki je namenjeno
članom OZS za izjemne dosežke in/ali
• priznanje NAJSTAREJŠI OBRTNIK LETA (m/ž).
Predloge pošljite na e-naslov sekretarja: dejan.sraml@ozs.
si do 10. junija 2015. Predloge bo nato obravnaval upravni odbor OOZ Logatec.
junij 2015

Usposabljanje za CAD in 3D
CAD/CAM v Logatcu

Pripravlja Dejan Šraml

Aprila 2015 smo vas obvestili o novem partnerju v paketu ugodnosti Mozaik podjetnih, ki članom OZS ponuja
cenovno ugodne CAD in 3D CAD/CAM programske
opreme ter samih storitev po meri slovenskega uporabnika.
Glede na izkazan interes članov OOZ Logatec bomo organizirali predstavitev programske opreme in kratko usposabljanje za delo na CAD in 3D CAD/CAM, in sicer v
torek, 9. junija 2015, ob 17. uri na OOZ Logatec.
Predstavljeno bo tudi praktično delovanje programskih rešitev, nekaj nasvetov in trikov. Enemu od udeležencev pa
bodo podarili celoletno licenco profesionalne CAD programske opreme, ZwCAD+ 2015 Professional (popolna
alternativa CAD programskemu orodju AutoCAD®).
Predstavitev in usposabljanje bo trajalo eno uro, postreglo bo s številnimi koristnimi informacijami, ki vam bodo
utegnile še kako pomagati. Več informacij dobite pri vašem sekretarju. E-prijavnica na dogodek: http://goo.gl/
C3WcVm ali pokličite sekretarja 051 651 538.

Logaški avtoserviserji v Bologni

Člani sekcije avtoserviserjev OOZ Logatec so 23. maja
2015 organizirano obiskali sejem Autopromotec v
Bologni (Italija). Prevoz je organizirala logaška zbornica,
ki je članom priskrbela tudi brezplačne vstopnice. Ogled
je vodil predsednik sekcije avtoserviserjev Gabrijel Menard.
Na lastne oči so se prepričali o kakovosti svetovno najbolj
specializiranega sejma s področje opreme in proizvodov
za avtomobilsko industrijo, transportne storitve, opreme
za avtoservisne in vulkanizerske delavnice ter rezervne
dele. Sooblikovali so utrip tega pomembnega stičišča proizvajalcev z mednarodnimi kupci s področja avtoservisne
dejavnosti in izvedeli marsikaj koristnega, kar jim bo v
prid pri nadaljnji strokovnosti in razvoju njihovega dela.

Strokovno srečanje prevoznikov

Serviserji pred sejmiščem v Bologni

Na OOZ Logatec pripravljamo strokovno srečanje prevoznikov, ki bo postreglo s številnimi koristnimi vsebinami, ki so še posebej zanimive članom prevoznikom in
vsem tistim, ki se posredno ukvarjate s prevozi potnikov
ali blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.
Med drugim bomo poleg aktualnosti na področju prometa z gostujočim predavateljem govorili o odgovornosti pravnih oseb za prekrške. Srečanje bo v četrtek, 18.
6. 2015, ob 18.00. Sodelovali bodo svetovalec za varnost
in prevoze v cestnem prometu Primož Mrvar iz podjetja
Presoja, predstavnica sekcije za promet na OZS Natalija
Repanšek in davčna svetovalka Božena Macarol.
Prijave in informacije na 051 651 538.
Prevoznike vabimo, da se srečanja zanesljivo udeležijo. Vabilo in program dogodka boste še prejeli na
svoje e-naslove. Če naše e-pošte redno tedensko ne prejemate, nam svoj aktualni e-naslov nemudoma sporočite na
dejan.sraml@ozs.si.

Foto: zasebni arhiv

Foto: Peter Oblak

Odločno proti reorganizaciji NMP

Predlog pravilnika o reorganizaciji nujne medicinske v Sloveniji je zaradi zmanjšanja dostopnosti sprožil plaz negodovanja tudi v zainteresiranih organizacijah. Med slednjimi je obrtno-podjetniška zbornica, ki
si kot zastopnica interesov članov prizadeva za kar najboljše poslovno
okolje. Vanj sodi tudi dostopnost do nujne zdravniške pomoči.
Obravnava nastale problematike je na sejo UO OOZ Logatec, tokrat
prvič, pritegnila tudi predsednika OZS Branka Meha (na fotografiji
desno ob logaškem županu Bertu Menardu med sejo UO).

junij 2015

Varstvo pri delu in varstvo
pred požarom

Osnovnega usposabljanja s preizkusom iz varnosti in
zdravja pri delu ter varstva pred požarom se lahko udeležite
na OOZ Logatec 11. 6. 2015 ali 9. 7. 2015, obakrat s pričetkom ob 15.00. Prijave in informacije na OOZ Logatec.
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Pripravlja Irena Dolgan

Usposabljanje voznikov
v Postojni

Vezana knjiga računov

Vezano knjigo računov lahko kupite na zbornici. Za člane zbornice je cena 4,00 € z DDV, za nečlane pa 5,49 €
z DDV.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna je v soboto, 16. maja organizirala usposabljanje voznikov po
programu za leto 2015. Usposabljanje voznikov je za poklicne voznike obvezno, zato je tudi zanimanje za usposabljanje zelo veliko. Udeležilo se ga je 109 voznikov.
Tisti, ki se usposabljanja v Postojni niste mogli udeležiti ali
ste ga zamudili, se lahko prijavite na usposabljanje, ki ga
organizira OOZ Il. Bistrica. Usposabljanje bo v soboto,
6. junija s pričetkom ob 7.00 v prostorih TIB storitve
d.o.o. v Il. Bistrici, Šercerjeva 17. Prijave na OOZ Postojna ali na OOZ Il. Bistrica, tel.: 710 03 60 ali 714 55 11.
Ob zadostnem številu prijav pa bodo na OZS, Celovška
71, Ljubljana izvedli usposabljanje po programu še za pretekla leta, in sicer za:
• leto 2014 v soboto, 13. 6. 2015 od 7.00 do 13.00
• leto 2013 v soboto, 20. 6. 2015 od 7.00 do 13.00
• leto 2012 v nedeljo, 21. 6. 2015 od 7.00 do 13.00

ODHOD: 25. 6. 2015
ČAS POTOVANJA:
5 dni | 4 noči
ČAS ZA PRIJAVO:
30 dni pred odhodom oz.
do zasedbe prostih mest
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 25/45
Posebno letalo iz Ljubljane; odlična cena; odlični
časi letov.
Cena na osebo:
599 € - 499 € za imetnike kartice Mozaik podjetnih
(pri udeležbi najmanj 45 oseb)
779 € - 679 € za imetnike kartice Mozaik podjetnih
(pri udeležbi najmanj 25 oseb)
Program potovanja dobite na zbornici.
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Foto: I. Dolgan

Oslo, Kopenhagen,
Severni Sealand • 5 dni

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih pripravlja
agencija Kompas privlačno potovanje po severu
Evrope.
Oslo, najmanjša skandinavska prestolnica in mesto svetovno znanih muzejev – Göteborg, kraljevo mesto na
zahodni švedski obali – Kopenhagen, s kanali prepredeno mesto, ki se je iz male ribiške vasice razvilo v danes
največje mesto v Skandinaviji
Na kratko o programu:
1. dan: Oslo, najmanjša skandinavska prestolnica in mesto svetovno znanih muzejev.
2. dan: Göteborg, kraljevo mesto na zahodni švedski obali
3. dan: Dansko podeželje in renesančni gradovi
4. dan: S kanali prepredeni kraljevski København
5. dan: Osupnila vas bo skakalnica Holmenkollen

Obvestila OOZ Postojna

Del udeležencev majskega izobraževanja voznikov v Postojni

Predstavitev CAD/CAM

Vabimo vas na brezplačno in nadalje povsem neobvezujočo predstavitev profesionalne CAD in 3D CAD/CAM
programske opreme, ZwCAD in Zw3D.
Predstavitev z uradnim nazivom »CAD IN 3D CAD/
CAM PROGRAMSKA OPREMA PO MERI SLOVENSKEGA UPORABNIKA« bo izvedena na sedežu OOZ
Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec. In sicer dne 9. 6.
2015, s pričetkom ob 17. uri.
Predstavitev ne bo trajala dlje od ene ure, čemur bo sledilo
sproščeno izmenjevanje mnenj, ter čas namenjen vprašanjem in odgovorom.
junij 2015
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Obetajo se davčne blagajne

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je po tem, ko
je Vlada RS sprejela načrt za uvedbo davčnih blagajn, med drugimi objavila tudi dvoje sporočil za
javnost. V drugem izraža svoje nestrinjanje z uvedbo
tega ukrepa in predlaga drugačne poti za polnjenje
državnega proračuna. Takšne, ki bi breme gospodarstva olajšali, a bi državi obenem prinesli večje prilive.
Objavljamo obe sporočili.
»Vlada je februarja 2015 sprejela Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v republiki Sloveniji s skrajnim rokom
uvedbe 1. 1. 2016. Ministrstvo za finance je na tej podlagi pripravilo predlog zakona, s katerim bodo uvedene
davčne blagajne v obliki postopka potrjevanja računa pri
Finančni upravi RS v postopku izdaje računa pri gotovinskem poslovanju. V vzpostavljenem sistemu davčnih blagajn bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s
centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS,
ki bo potrdila ter shranila podatke o računih v postopku
njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov bo skupaj z veljavnima 38. in 31.a členoma
tvoril sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost
nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.
Osnovna izhodišča predloga zakona so naslednja:
• obvezna uporaba elektronskih naprav za izdajo računov
(davčnih blagajn) za vse osebe, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju;
• v okviru definicije zavezanca je opredeljeno, da se za zavezance za izvajanje zakona ne štejejo dobavitelji – tujci,
ki prodaja na daljavo in zavezanci, vključeni v sistem
mini VEM v okviru DDV zakonodaje na ravni EU;
• v primeru nedelovanja elektronskih naprav je predpisana uporaba vezane knjige računov (VKR) in naknadno
sporočanje podatkov o računu v dveh delovnih dneh;
• v primeru, ko ni mogoča vzpostavitev elektronske povezave s FURS (potrdilo o nezmožnosti vzpostavitve
dostopa do spleta AKOS), je predpisana uporaba VKR;
• v primeru izpada elektronske povezave je predvidena izdaja računa z uporabo elektronske naprave in naknadno
posredovanje podatkov o računu davčnemu organu v
dveh delovnih dneh;
• določeno je prehodno obdobje do 31. 12. 2017, v katerem se lahko zavezanci prosto odločijo o tem, ali
bodo za izdajo računov uporabili elektronsko napravo
z vzpostavljeno elektronsko povezavo s FURS ali VKR.
Če se odločijo za uporabo VKR, je predpisana obveznost zavezancev do posredovanja podatkov o računu
davčnemu organu v roku petih delovnih dni in prepoved kombiniranja uporabe elektronskih naprav in VKR
znotraj enega poslovnega prostora (zavezanec se odloči
po poslovnem prostoru kaj bo uporabljal); mogoča pa
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Sporočila za javnost
je kombinacija – v poslovnem prostoru elektronska naprava, na terenu VKR;
• kupec je dolžan prevzeti in zadržati račun ter ga ob pozivu nadzornega organa le temu tudi predložiti;
• predpisane so globe tako za zavezance, za razvijalce
programske opreme, kot za kupce, ki ne ravnajo v skladu z določbami tega zakona;
• neobvezno izvajanje postopka potrjevanja računov po
predlogu zakona je predpisano s 1. 12. 2015, obvezno
izvajanje postopka potrjevanja računov pa je predpisano z 2. 1. 2016. V prehodnem obdobju bo omogočeno,
da zavezanci postopoma preidejo na sistem potrjevanja
računov.
S predlogom zakona je določeno tudi, da se kot podatek
o računu davčnemu organu sporoča podatek o delavcu
(davčna številka), ki izda račun, s čimer se zasleduje cilj
odkrivanja in preprečevanja zaposlovanja in dela na črno,
ter zagotavljanja pravilnega obračunavanja davkov in prispevkov iz dela.«
Dodatna obrazložitev zgoraj zapisanega je objavljena
na spletni strani Ministrstva za finance na povezavi
http://goo.gl/tDVhZH.

Davčne blagajne - kaznovanje
legalnih obrtnikov in podjetnikov
»OZS je na majski seji Ekonomsko-socialnega sveta ponovno opozorila, da bo uvedba davčnih blagajn pomenila
velik strošek za gospodarstvo, pravih učinkov na zmanjšanje obsega sive ekonomije in dela načrtno pa ne bo. Vlado
opozarjajo, da s tem krši Socialni sporazum 2015/2016, v
katerem se je zavezala, da novih obremenitev za gospodarstva ne bo.
»Davčnih blagajn ne bodo uporabljali šušmarji, tako da država s
tem ukrepom ponovno kaznuje legalne obrtnike in podjetnike, ki
plačujemo davke in prispevke. Smo tudi proti temu, da bodo kaznovani potrošniki, od katerih smo odvisni zlasti mali obrtniki in
podjetniki, vezani na domači trg. Še več, s takšno kaznovalno politiko država potrošnike usmerja k šušmarjem, ki nam predstavljajo
nelojalno konkurenco,« je bil kritičen Branko Meh, predsednik OZS. Meh je obenem izrazil razočaranje, da se je
Gospodarska zbornica Slovenije spet znašla na drugem
bregu, saj podpira uvedbo davčnih blagajn, ki pomeni veliko breme za gospodarstvo.
OZS namesto uvedbe davčnih blagajn predlaga znižanje
davčnih stopenj, uvedbo davčnih spodbud v obliki olajšave »vsak račun šteje« in dvig davčne morale. OZS je
razočarana, da Vlada tega predloga ni upoštevala, državna
sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar pa je
na seji dejala, da Slovenija še ni zrela za tak ukrep.
Celotno sporočilo na www.ozs.si
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Krpanov glas
Iz dela organov zbornice

Na majski seji upravnega odbora so člani spregovorili
o Forumu obrti in podjetništva ter o Zahtevah slovenske obrti, ki bodo na tem dogodku predstavljene Vladi
RS – izpostavljenih bo 10 najbolj perečih oz. tistih, ki jih je
potrebno najhitreje rešiti v korist drobnega gospodarstva.
Člani UO so bili seznanjeni, da je v teku razpis za Obrtnika leta 2015. Podan je bil predlog, da tudi naša zbornica
predlaga kandidate za pridobitev tega naslova.
V nadaljevanju sestanka je bilo sklenjeno, da ekipa kuharjev sodeluje na Festivalu hrane 2015, na prireditev se povabi člane.
Obravnavana je bila vloga za odpis članarine in bila zavrnjena, pozitivno je bila rešena vloga za povračilo stroškov
izobraževanja iz sredstev Sklada.
Dogovorjeno je bilo, da se razpiše strokovna ekskurzija –
obisk EXPA v Milanu 25. in 26. septembra, določena je
bila višina za izplačilo regresa za sekretarko, odobren je bil
nakup novega hladilnika za klubski prostor. Sekretarka je
prisotne seznanila, da je novi član naše zbornice za stavbo
izdelal energetsko izkaznico, predlagano je bilo, da jeseni
začnemo s podjetniškimi zajtrki (jutranje srečanje vseh zainteresiranih članov naše zbornice v prostorih zbornice,
kjer bi s povabljenim strokovnjakom obravnavali kakšno
zanimivo temo), zaradi poteka pogodbe z Urednikom Krpanovega Glasu je bilo na dnevnem redu tudi podaljšanje
pogodbe in višina avtorskega honorarja.
Glede razpisa Obrtnik leta 2015 do 15. junija čakamo
tudi na vaše predloge. Razpis je sicer odprt do 30. junija, vendar moramo od kandidatov pridobiti ustrezna
soglasja in urediti ostalo dokumentacijo za prijavo na
razpis, zato prosim, da upoštevate reok: 15. junij.

Obvestila OOZ Vrhnika
Okrogla miza s podjetniki

Dogajalo se je v sredo, 13. maja na OŠ Antona Martina
Slomška na Vrhniki, kamor so nas s posebnim namenom
povabili učenci in učitelji. Učenci so se v podjetniškem
krožku ukvarjali s podjetništvom in pripravili pet svojih
poslovnih idej, za katere so želeli, da jim povabljeni podjetniki prisluhnejo in jih ocenijo. Poleg OOZ Vrhnika,
ki smo jo zastopali predsednik Simon Hlebec, poslanec
skupščine Janez Kogovšek in sekretarka Adela Cankar so
bili prisotni še predstavniki podjetij: Unichem, iTehLab
d.o.o., Konstrukcije Schwarzmann, Lotrič Metrology ter
Tina Kociper – predavateljica podjetništva in managementa Univerze na Primorskem.
Učenci so pri predstavitvi svojih idej poleg izdelka predstavili tudi prednosti in slabosti ideje, razdelitev funkcij v
podjetju, pridobivanje sredstev za zagon podjetja oz. finančni načrt podjetja, analizo trga in predstavitev podjetja
in izdelka na spletu. Učenci bi imeli: športno društvo, izdelovali pasje igrače, barjansko plovilo in unikatno čokolado, ustanovili bi društvo za medgeneracijsko sodelovanje ali pa bi se podali v oglaševalske in oblikovalske vode.
Po predstavitvi so od svojih gostov prejeli pohvale in
aplavz, da so se lotili tako zahtevnega projekta in uspeli
oblikovati tako različne podjetniško naravnane programe.
Pomembno je, da se že od malih nog naučijo razmišljati
podjetno, da je treba delati in zaslužiti, da vsak padec tudi
ne pomeni poraza. Treba se je znati pobrati in vztrajati na
svojih idejah.
Ob tako razmišljajočih učencih se v Sloveniji ni bati, da
podjetništvo ne bi živelo in bilo uspešno tudi v prihodnje.

Festival hrane na Vrhniki 2015

V okviru 23. Argonavtskih dnevov bo tudi letos Festival
hrane. In ekipa obrtnikov bo tam spet kuhala. Festival se
bo odvijal v petek, 19. junija, od 16. do 21. ure na Stari
cesti na Vrhniki. Ekipa OOZ Vrhnika bo pripravila kuharsko mojstrovino »na žlico«, za mladino pa že tradicionalne palačinke »na lopati« z marmelado ali čokolado.
Člani zbornice in ostali, vabljeni k pokušini in ocenjevanju
kuharskih sposobnosti obrtniške ekipe.
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Učenci so svoje ideje predstavili podjetnikom.

Foto: Naš časopis
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Varstvo pri delu – 12. junij

Pripravlja Adela Cankar

Za člane in zaposlene delavce še zadnjikrat pred letnimi
dopusti organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva
pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in
delavce v petek, 12. junija, 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.
Usposabljanje bomo ponovno organizirali septembra.
Foto: Fotostudio Tim

Bili smo v Amsterdamu

V začetku maja smo bili na tridnevni ekskurziji po Nizozemski. Izlet je
izpolnil pričakovanja udeležencev, pa še vreme nam je bilo kar naklonjeno.
Fotografirali smo se tudi na cvetlični razstavi v Keunkenhofu.

EXPO MILANO – 25. in 26. september 2015

V Milanu je od 1. maja do 31. oktobra na ogled svetovna
razstava EXPO 2015, na kateri sodeluje in se predstavlja
145 držav iz celega sveta. Na razstavišču, ki se razprostira
v dolžini 1,5 km ima tudi Slovenija razstavni paviljon. Te
svetovne razstave, namenjene zdravju, prehrani, energiji
za življenje enostavno ne gre zamuditi.
OOZ Vrhnika za člane in vaše partnerje organizira
2-dnevni obisk sejma. Gremo v zgodnjih jutranjih urah v
petek, 25. septembra, vračamo se v poznih večernih urah
v soboto, 26. septembra.
Agencija, s katero bomo potovali, še ni izbrana, zato tudi
še ni znana končna cena.
Udeležencem je na izbiro: prvi dan ogled EXPA, drugi
dan ogled Milana in njegovih znamenitosti ali oba dneva
ogled EXPA. Predvidena cena pri udeležbi 30 oseb cca
180 € oz. 210 €, pri 40 potnikih pa cca 160 € oz. 190 €.
(vstopnice za razstavo so precej drage). Cena bo vključevala avtobusni prevoz, prenočevanje z zajtrkom v hotelu
***, osnovno zavarovanje, vodenje in organizacijo, eno
ali dvodnevno vstopnico za razstavo. Več podrobnosti o
programu, ceni in hotelu pa takoj, ko bo izbran ponudnik
storitev.
Za prijave prosimo čim prej, najkasneje do ponedeljka, 15. junija, da lahko zagotovimo bivanje v udobnem
hotelu, saj se kapacitete hitro polnijo. O višini subvencije
zbornice za člane s plačano članarino vas bomo še naknadno obvestili.
Vabljeni, čakamo na vaše prijave: 755 77 40, 051 619 215
ali adela.cankar@ozs.si
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Sekcija elektro dejavnosti

Predstavitev normativov
Sekcija elektro dejavnosti pri OZS izvajalcem elektro
inštalacij priporoča nove normative CENING. Orodja vam bodo predstavljena na delavnici, ki bo v sredo,
17. junija ob 13. uri v prostorih OOZ Vrhnika. Predstavitelj bo g. Simon Marinko. Za člane bo brezplačna.
Predavatelj bo odgovoril tudi na vaša vprašanja, aplikacijo bo predstavil s konkretnimi primeri. Delavnica bo
izvedena, če bo vsaj 10 prijavljenih.
Vabljeni tudi člani sosednjih zbornic. Za prijave pokličite
svojo zbornico ali OOZ Vrhnika: 051 619 215, 755 77 40.

Prispevek za KP - 2015

Pri obračunu plače za maj morate v skladu z 81. členom Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Ur.
list RS, št. 92/13) za usklajevanje in izvajanje kolektivne
pogodbe za vsakega zaposlenega plačati po 2 € Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ in
enak znesek še Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije.
Več si preberite na skupnih straneh glasila na strani 12.

ZAPRTA pisarna

Zbornična pisarna bo zaradi odsotnosti sekretarke zaprta od 8. do 12. junija. Za vsa vprašanja, povezana z
registracijo s.p. ali podjetja se lahko obrnete na VEM
točke v Ljubljani ali Logatcu, za morebitne informacije
pa se člani obrnite na OOZ Logatec: (01) 750 90 80,
OOZ Postojno (05) 726 17 20 ali na svetovalce na OZS
v Ljubljani: (01) 583 05 00. Hvala za razumevanje.
Zbornična pisarna bo zaprta tudi v petek, 26. junija.
Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si
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Krpanov glas
Spremljajte novice svoje sekcije

OZS povezuje svoje člane tudi po dejavnostih. V ta namen
deluje 30 strokovnih sekcij, ki spremljajo pogoje za delo in
poslovanje svojih članov ter opravljajo številne aktivnosti
za njegovo izboljšanje. Predlagajo spremembe zakonodaje, zastopajo člane sekcije pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb, skrbijo za redno in dopolnilno strokovno
izobraževanje članov, za skupne promocijske aktivnosti in
za spoštovanje dobrih poslovnih običajev. Člane zbornice
vabimo, da redno tedensko spremljate spletne strani sekcij
(oziroma svoje sekcije), kjer vas ažurno obveščajo o vseh
aktualnih informacijah. Dostop do spletnih strani: OZS/
Za člane/Sekcije in odbori.

Sekcije
naročilo z izjavo o upravičenosti do znižane stopnje, delovni nalog iz proizvodnje, potni nalog delavcev na kraj
montaže, obračun in račun). Ob tem je mogoča tudi kontrola kalkulacije cene. Ta mora biti usklajena s cenikom, ki
ga uporabljate in je na vidnem mestu tudi na vpogled vašim strankam. Opozarjam vas, da ste lahko tudi vprašani o
odobrenih popustih ter o njihovi utemeljenosti – pri tem
morate paziti, da je naročilo še vedno rentabilno, saj vam
je sicer lahko očitana nelojalna konkurenca.
Če boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč, se
lahko obrnete na vašo OOZ oziroma našega davčnega
svetovalca.

Mladi oblikovalci kamna
Srečanje kovinarjev in plastičarjev
Sekciji kovinarjev in plastičarjev pri OZS bosta letos, prvič
z združenimi močmi, 12. in 13. (14.) junija 2015 organizirali sicer že tradicionalno, dvo-in-pol dnevno 25. strokovno
srečanje kovinarjev in strokovno srečanje plastičarjev
v Portorožu, kongresni center Hotela Slovenija.
Dnevi kovinarjev bodo letos še posebno »posrebreni«, saj
bodo jubilejni, že 25. po vrsti. Da pa bo srečanje dobilo
še večje razsežnosti in možnost mreženja, sta sekciji kovinarjev in plastičarjev, katerih dejavnosti se v več segmentih
prekrivata, sooblikovali tudi bogat program predavanj in
druženja. Prijave zbirajo do 3. junija 2015, za morebitna
zadnja prosta mesta lahko tudi po tem roku pokličete na
vašo OOZ.

Poostren nadzor nad kamnoseki
Dobili smo informacijo, da tržna inšpekcija in davčna inšpekcija intenzivno nadzirata kamnoseke, predvsem z namenom preveriti pravilnost obračunavanja DDV, posebej
še upravičenost zaračunavanja znižane davčne stopnje (ko
se namesto 22 % zaračuna 9,5 %).
Ne dvomim, da kamnoseki poznate pravila, ki na tem
področju veljajo – vendar vam izpostavljamo pojasnila,
na katera se sklicujejo inšpektorji pri pregledu – primer
je sicer vezan na proizvodnjo in prodajo kuhinje, vendar
smiselno velja za vse vgradnje oz. pravico obračunavanja
znižane stopnje.
Dobava, dostava in montaža kuhinjskega pohištva je obdavčena po splošni davčni stopnji. Le v primeru, da gre za
dobavo kuhinjskega pohištva, ki postane sestavni del stavbe in je vzidano v stavbo, se ta dobava obdavči po nižji
davčni stopnji. Od dobave in montaže kuhinj, ki se samo
pritrdijo na zid ali se postavijo od zidu do zidu (sestavljivo
pohištvo, ki ga je mogoče montirati kjerkoli), pa je treba
obračunati DDV po splošni stopnji 22 %.
Po naših informacijah pri kontroli natančno pregledujejo
usklajenost dokumentov pri vsakem naročilu (predračun,
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Sekcija kamnosekov pri OZS vabi mlade med 18. in 25.
letom starosti, da se pomerijo v oblikovanju kamna in
se prijavijo na predizbor za evropsko tekmovanje EuroSkills, ki bo od 19. do 21. junija 2015 v Pliskovici na
Krasu v okviru prireditve Festival kamna.
Trije najboljši, ki se bodo pomerili v predizboru, se bodo
nato pomerili še v finalnem izboru v poklicnih spretnostih
na državni ravni, na t.i. Olimpijadi poklicev, ki bo januarja
2016. Državni prvak pa bo slovenske barve zastopal na
tekmovanju EuroSkills, ki bo novembra 2016 v Göteborgu na Švedskem.
EuroSkills je tekmovanje na nacionalni in mednarodni
ravni v poklicnih spretnostih, na katerem lahko sodelujejo mladi. Osnovni cilj tekmovanja, ki se odvija vsaki dve
leti, je promocija deficitarnih in redkih poklicev. Tekmovanje je vedno izjemen, dobro obiskan dogodek, na katerem mladi izkazujejo poklicne spretnosti, ob tem pa se
spletajo prijateljske in poklicne vezi, ki so na poklicni poti
izjemnega pomena. Slovenija se je z nekaterimi panogami
začela udeleževati tekmovanj EuroSkills leta 2008, v letu
2014 pa se je tekmovanja prvič udeležil tudi mladi slovenski kamnosek Leon Mahnič s Krasa in dosegel odlično
2. mesto.
Prijave zbira sekcija kamnosekov pri OZS, na naslov: igor.
pipan@ozs.si.

Odgovorni vodje del pri graditvi
Pojavilo se je nekaj vprašanj glede odgovornih vodij del
v skladu z Zakonom o graditvi objektov. Bistvenih sprememb pri pogojih za odgovornega vodjo del ali odgovornega vodjo posameznih del v zadnjem času ni bilo, se je
pa v letu 2012 nekaj spremenilo glede imenovanja odgovornega vodje gradbišča (imenuje ga investitor, kogarkoli,
ki izpolnjuje pogoje). Ker je tematika precej zahtevna in
obširna svetujemo, da več preberete v Priročniku za izvajalce
del na gradbenih objektih, ki ga je 2014 izdala OZS.
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Krpanov glas
Podizvajalci spet nepoplačani?

Foto: OZS

Konec maja so obrtniki in mali podjetniki na upravnem odboru OZS razpravljali o predlogu zakona o
javnem naročanju, ki je škodljiv za podizvajalce, saj
dopušča možnost, da se bodo še naprej dogajale
zgodbe Vegrada in SCT-ja o nepoplačanih podizvajalcih. Predlog zakona dovoljuje tudi oddajo ponudb
po dampinških cenah.
Predsednik OZS Branko Meh je dejal, da je predlog zakona o javnem naročanju škodljiv za male obrtnike in podjetnike, ki nastopajo kot podizvajalci: »Iz predloga zakona
so črtana vsa varovala, da bodo podizvajalci res poplačani,
javno naročilo pa se bo še vedno lahko oddajalo po dampinški ceni, ne po ekonomsko najugodnejši ceni. Želimo, da
naročnik podizvajalce direktno poplača, sicer bo ponovno
prišlo do zlorab. Naši člani nas že pozivajo k protestom,
če ministrstvo ne bo ustrezno popravilo predloga zakona.«

Predsednik OZS Branko Meh (v sredini): »Predlog zakona o javnem naročanju je škodljiv za male obrtnike in podjetnike, ki nastopajo kot podizvajalci«

Tudi gradbinci so ogorčeni. Predlog zakona je preveč
ohlapen in nepregleden. Podizvajalci bi morali biti znani
že pred oddajo prijave na razpis, sicer pride do manipulacij s podizvajalci. Nesprejemljivo je, da tisti, ki nastopa
na javnih razpisih, nima delovne sile. Problem je tudi pri
bančnih garancijah, saj te podjetnike izčrpavajo. Gradbinci pa zastavljajo vse svoje premoženje za bančne garancije.
Oddaja javnih naročil pod ceno pa je eden ključnih vzrokov za nepoplačilo podizvajalcev. Glede na specifiko slovenskega trga javnih naročil javna naročila še vedno ne
bodo bolj dostopna malim subjektom, javna naročila pa se
še vedno lahko oddajo ob nepopolno zaprti finančni konstrukciji. Podizvajalci morajo dati garancijo, da bodo delo
kakovostno opravili, naročniku pa ni treba dati garancije,
da bo poplačal podizvajalce, kar je krivično.
Javno naročilo se ne konča s sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, temveč z njegovo izvedbo. Naročnik bi
moral veliko bolj spremljati potek izvajanj investicije in skrbeti, da imajo izvajalci vse potrebne podatke za nemoteno
delo, predvsem pa se ves čas obnašati kot dober gospodar.
»Pri nas nihče ne odgovarja za malomarno pripravo razpisne dokumentacije, za malomarno spremljanje izvajanja
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Sekcije
investicije, za nepravilno vodenje postopka in lažne izjave.
Kje so kazenske odgovornosti za takšna ravnanja javnih
naročnikov? Dejstvo je, da javni naročniki nosijo enak del
krivde za nepoplačila podizvajalcev kot sami izvajalci. Zato
pričakujemo, da bo država s tem zakonom uvedla tudi odgovornost naročnika. To, da bodo mali podizvajalci ostali
nepoplačani, države očitno ne zanima več.
Vir: OZS

Tudi pri nepooblaščenem avtoserviserju
Popravilo vozila v garancijski dobi se lahko opravi tudi
pri nepooblaščenem serviserju, česar potrošniki pogosto ne vedo. Da je pogojevanje ohranitve avtomobilske
garancije s servisiranjem zgolj pri pooblaščenih serviserjih in z uporabo le originalnih nadomestnih delov lahko v
nasprotju s pravili konkurence, pa je sedaj opozorila tudi
Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.
Julija 2010 je začela veljati Uredba (ES) št. 461/2010,
ki je bila uveljavljena na celotnem področju evropskega
gospodarskega prostora in kot taka velja v vsaki državi
članici neposredno. Uredba na novo določa pojem »neodvisni serviser«, ki je vsak, ki nudi popravilo in vzdrževanje
motornih vozil in je certificiran (ima obrtno dovoljenje),
čeprav ne deluje v sistemu dobavitelja motornih vozil oziroma ni včlanjen v distribucijski sistem dobavitelja, mora
pa upoštevati navodila proizvajalca glede vzdrževanja in
popravila vozila. Na trgu motornih vozil to pomeni sprostitev konkurence in konec monopolnega položaja različnih vertikalnih sporazumov (kot primer povezovanja
navzdol: proizvajalec – uvoznik – pooblaščeni prodajalec
– pooblaščeni serviser). Tako so določbe glede sprostitve
trga pri vzdrževanju motornih vozil veljavne že od 1. 6.
2010. Prav spodbujanje konkurenčnosti in posledičnega
znižanja nivoja cen storitev servisiranja in vzdrževanja vozil je glavno vodilo uveljavitve te uredbe.
Vendar na slovenskem trgu še vedno prihaja do zavajanja
potrošnikov. V primeru, da je bila na pooblaščenem servisu ali pri proizvajalcu vozila tovarniška garancija zavrnjena, češ da je lastnik vozila popravljal ali servisiral vozilo v
času tovarniške garancije pri nepooblaščenem serviserju,
pa se lahko oškodovanci z informacijo in dokumentacijo
obrnejo na Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence ali na Sekcijo avtoserviserjev pri OZS.

Proti deregulaciji poklica v trgovinski dejavnosti
Sekcija trgovcev pri OZS ostro nasprotuje deregulaciji
poklicev prodajalca in poslovodje v trgovinski dejavnosti, saj bi to prineslo številne negativne učinke tako za potrošnike kot za mala in srednja podjetja. Deregulacija poklica je
ena izmed predvidenih sprememb novega predloga zakona
o trgovini, ki ga je obravnaval Odbor za gospodarstvo.
Celotni prispevek lahko preberete na spletnih straneh OZS.
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Prispevek za KP za obrt
in podjetništvo
Konec meseca maja 2015 ste prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list RS št. 92/2013, sopodpis
OZS Uradni list RS št. 16/2014, razširjena veljavnost Uradni list RS št. 59/2014, spremembe in dopolnitve Uradni
list RS št. 28/2015).
81. člen KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat
letno ob izplačilu plač za mesec maj plačajo Združenju
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 evra po
zaposlenem delavcu, za plačevanje stroškov usklajevanja
in izvajanja KPOP. Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo kot glavno dejavnost skladno z zakonom obrtno dejavnost ali so člani ZDOPS oziroma OZS.
Svoj letni prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2015 nakažete po položnici, ki ste jo prejeli.
Dopis s položnico ima svojstvo računa in je temeljnica za
knjiženje (mnenje DURS).
Če položnice morda niste prejeli, pokličite na ZDOPS, 01
5830 572, info@zdops.si.

Regres za letni dopust

Delodajalci, ne pozabite, da morate do 1. julija 2015 zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Člani OZS
morajo po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo
izplačati najmanj znesek minimalne plače, povečan za
1 %, kar znese 798,64 evrov (67. člen KP za obrt in podjetništvo).
Višina regresa je zakonsko določena in sicer najmanj v višini minimalne plače. Manj kot znesek minimalne plače lahko delavec prejme, če ima pravico do izrabe sorazmernega
dela letnega dopusta ali pa je zaposlen s krajšim delovnim
časom. V tem primeru prejme le sorazmerni del regresa.
Izjemoma velja, da v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju
ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravico do celotnega regresa.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa minimum
pravic, tako da kolektivna pogodba lahko določa višji znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.

Odprti računi v tujini v ePRS
V Poslovnem registru Slovenije (PRS) se pri podatkih posameznega poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, objavljajo tudi podatki o številkah računov, ki so odprti v
tujini, ter imenu in državi tuje banke.
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Napotila
Podatek je dostopen iz spletne aplikacije ePRS tako, da
za izbrani poslovni subjekt izberete vrsto izpisa »Prikaži
osnovni pogled«. Podatek je objavljen v rubriki Identifikacijski podatki pod podnaslovom tuji računi***.
Podatki o številkah računov, ki jih imajo pravne osebe odprte v tujini, se v PRS objavljajo v skladu z novelo Zakona
o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A), Uradni list
RS, št. 19/2015, ki jih Finančna uprava Republike Slovenije dnevno posreduje AJPES.

Amortizacija pametnega
telefona: 50 %
Pod izrazom »pametni telefon« razumemo napravo, ki
poleg telefoniranja uporabniku omogoča upravljanje z
elektronsko pošto, zajem, obdelavo, prenos in shranjevanje datotek, dostop do interneta, uporabo različnih programov itd. Iz opisa sledi, da gre v primeru »pametnega
telefona« za elektronsko napravo, katere funkcionalnost
in tehnična sestava je bistveno bliže računalniku kot klasičnemu telefonskemu aparatu. Prenos govora predstavlja
zgolj eno od mnogih funkcij, ki ni nujno najpomembnejša. Pametni telefon se zato za davčne namene obravnava
kot računalniška oprema, za katero znaša v skladu s 33.
členom ZDDPO-2 1 najvišja dovoljena amortizacijska
stopnja 50% in za katero lahko davčni zavezanci uveljavlja olajšavo za investiranje v skladu s 55.a členom ZDDPO-2 oziroma 66.a členom ZDoh-2 2.

Opravljanje storitev
na Hrvaškem
Seminar o tem, kako opravljati storitve na Hrvaškem, bo
v četrtek, 11. junija 2015, ob 13. uri na OOZ Sežana.
Vsebina seminarja:
• Kaj vse je potrebno urediti in zagotoviti pri čezmejnem
opravljanju storitev, Zdenka Bedekovič, svetovalka specialistka OZS
• Kako ustanoviti podružnico ali podjetje na Hrvaškem,
Zadužnica – instrument zavarovanja terjatev na Hrvaškem, Obrtnička komora Istrske županije, Pula
• Istrska razvojna agencija v funkciji podpore obrtnikom in
podjetnikom - Razvojni projekti in priložnosti za financiranje iz EU skladov na Hrvaškem, Tamara Kiršić, strokovna svetovalka in vodja podjetniška inkubatorja (IDA)
• Kako pridobiti nepovratna sredstva na Hrvaškem, mag.
Simon Debenjak, podjetniški svetovalec
Seminar bo trajal predvidoma 3 šolske ure. Cena seminarja
znaša 50 evrov + DDV, za člane zbornice s poravnano članarino znaša cena 25 evrov + DDV. Prijave pri vaši OOZ.
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Na svidenje 5. junija na Bledu!

Zahteve slovenske obrti in podjetništva bomo Vladi RS
in zainteresirani javnosti predstavili na Forumu obrti in
podjetništva, 5. junija 2015 ob 11. uri na Bledu! Udeležba na forumu je brezplačna, vendar je potrebna predhodna spletna prijava na http://goo.gl/HqRm2F.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsako leto organizira Forum obrti in podjetništva, na katerem vladne predstavnike seznani z aktualnimi Zahtevami slovenske obrti
in podjetništva.
Kljub napovedim Evropske komisije o gospodarski rasti, je
slovensko gospodarstvo še vedno v krizi. Ključnega pomena za trajno okrevanje slovenskega gospodarstva so strukturne reforme, predvsem reforma trga dela, zdravstvena
reforma, spodbudnejše davčno in poslovno okolje z večjim
dostopom do financiranja, odprava administrativnih ovir.
V letu 2014 Vlada RS ni uspela izvesti ključnih ukrepov
za izhod iz krize. Od 100 zahtev iz leta 2014 je uspela
realizirati le 6 % oziroma delno realizirati 1 % zahtev, 4 %
zahtev je v postopku reševanja, 89 % pa je nerealiziranih.
Tudi letošnje zahteve slovenske obrti in podjetništva so
usmerjene v izhod iz krize, v izvedbo strukturnih reform, razbremenitev stroškov dela in nižje obremenitve gospodarstva.
Vladi RS in zainteresirani javnosti jih bomo predstavili na
Forumu obrti in podjetništva, v petek, 5. junija 2015, v
Grand Hotelu Toplice, ob 11. uri.
Letošnje zahteve slovenske obrti in podjetništva lahko
preberete na http://goo.gl/pz1y0A, podrobneje pa bodo
javnosti še predstavljene po dogodku.
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Napotila
FURS ugotavlja nepravilnosti
pri VKR

Finančna uprava RS v zadnjih tednih zelo podrobno
spremlja uporabo vezanih knjig računov pri zavezancih, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju. Izvedenih je bilo 1.100 preventivnih obiskov pri zavezancih.
Ugotovitve iz nadzorno preventivnih aktivnosti kažejo, da
kljub ustrezni dostopnosti vezanih knjig računov in intenzivnem informiranju zavezancev, približno 6 % zavezancev računov ne izdaja v skladu s spremenjeno zakonodajo. Zavezanci račune izdajajo iz vezanih knjig računov, ki
predhodno niso potrjene pri Finančni upravi RS, račune
izdajajo v obliki, ki ni več dovoljena (paragonski bloki)
ali pa računov sploh ne izdajajo. Nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov so obravnavane kot posebno
hud davčni prekršek. V primeru neustrezne izdaje računa
ali nezagotavljanja izvornih podatkov (in vseh poznejših
sprememb izvornih podatkov) v vezani knjigi računov,
so predpisane globe od 20.000 do 250.000 EUR. Vezane
knjige lahko kupite tudi na vaši OOZ, pomagamo vam jih
tudi registrirati preko e-Davkov. Na portalu eDavki je na
voljo tudi aplikacija, ki potrošnikom omogoča preverjanje,
ali je bil račun iz vezane knjige računov pred uporabo dejansko potrjen.

Z ministrom o gospodarskem
povezovanju

Predsednik OZS Branko Meh in sekretarji sekcij pri
OZS so se konec maja z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem pogovarjali
o možnostih gospodarskega povezovanja. Ministrstvo namreč načrtuje otvoritev t.i. slovenskih hiš v Trstu, Reki,
na Dunaju in drugod, v katerih bi med drugim ponujali
izdelke slovenskih obrtnikov in podjetnikov.
OZS kot največja reprezentativna zbornica malega gospodarstva, ki združuje 30 različnih sekcij, bo tako svojim
članom omogočila brezplačno predstavitev njihov izdelkov, zlasti z namenom večje prepoznavnosti slovenskih
obrtniških izdelkov ter pospeševanja prodaje. Po besedah
Ide Košuta iz ministrske delegacije, ki je obiskala OZS, je
med turisti še vedno največ zanimanja za izdelke slovenske obrti, ki jih ni moč kupiti nikjer drugje, kot v Sloveniji.
Med Italijani so zelo popularni izdelki idrijske čipke, kraškega kamna in izdelki domače in umetnostne obrti.
Sekretarji sekcij so ministrski ekipi predstavili še blagovno znamko Izdelek slovenske obrti, blagovno znamko
Gostilna Slovenija ter ostale značilne izdelke posameznih
sekcij.
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.
Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in
članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po
sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena
članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri
Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu
preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato
referenco.
S 1. 1. 2015 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2014 (PP za oktober 2014
je 1.543,66 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od
25 % povprečne bruto plače za oktober 2014 (385,92 €).
Od 1. 4. 2015 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti
in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 32,20 € (Ur. list RS, št. 21/2015).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za maj 2015:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 32,20 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2014 – 1.543,66 €

8,18 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2014 – 385,92 €

24,54 €

TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,72 €
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 in bi
morali s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca, je parlament
izglasoval podaljšanje prehodnega obdobja do konca leta 2015. Uživalci
pokojnine imate status s.p. in polno pokojnino lahko še do konca leta 2015,
dobrega pol leta imate časa, da si uredite status na primeren način oz. uredite prenos dejavnosti na naslednike, na d.o.o. ali kako drugače.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v maju 2015:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2015 – lestvice veljajo od
1.1.2015 oz. za izplačila v letu 2015 - NI SPREMEMBE

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA
V LETU 2015
Nad
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 2015 znaša 790,73 € (Ur.
list RS, št. 6/2015).
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od zneska, ki v letu 2015 ne more biti manjši od 52% povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2015 do 28.2.2015 se je uporabljala povprečna
plača za leto 2013 (1.523,18 €; 52% znaša 792,05 €)), za izplačila po
1.3.2015 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52%
znaša 800,93 €).
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 (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) 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 2015: najmanj v višini minimalne plače
povečane za 1% (798,64 €). Izplačan mora biti najkasneje do 1. julija
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

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2015 so fiksni zneski in se
med letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka:
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
275,22

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.
Posebne olajšave
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za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar
2015 prispevke od 65% povprečne plače 2013 (1.523,18 €; 65% je 990,07
€), za obračun prispevkov od februarja 2015 dalje pa uporabljate 65%
povprečne plače za leto 2014 (1.540,25 €; 65% je 1.001,16 €).
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

243,78

13,45 %

134,66

0,40 %

4,00

38,20 %

382,44
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu
2015 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 28%).
Za obračun prispevkov za januar 2015 je minimalna osnova 54% povprečne
plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 54% je 822,52 €) za obračun prispevkov za ZZ
pa 60% povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 60% je 913,91 €).
Od februarja 2015 dalje je minimalna osnova 54% povprečne plače iz leta
2014 (1.540,25 €; 54% je 831,74 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60%
povprečne plače za leto 2014 (1.540,25; 60% je 924,15 €).
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini vaše zavarovalne
osnove po oddaji davčnega obračuna za leto 2014 in bo ostala praviloma nespremenjena 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 (3,5-kratnik PP, ki po zadnjih znanih podatkih iz leta 2014 znaša 5.390,88 €)
VPLAČILNI RAČUNI:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah
svetuje, da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic
zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141
210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino
članarine. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna
številka. Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete
svojo zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za
posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate
brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAJ 2015
3,5 PP***

54 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

831,74

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.540,25 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

924,15

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

5.390,88

128,92

8,85%

835,59

73,61

477,09

202,53

1.312,68

6,36%

58,78

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

60,62

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,90

28,57

124,30

725,07

0,83

5,39

Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ

SI56 011008882000003

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

SI19 DŠ-44008

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

SI19 DŠ-42005

0,83

5,39

1,66

10,78

1,16

7,55

0,50

3,23

1,66

10,78

3,32

21,56

330,15

2.059,31

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*** 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): 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR

*** Minimalna
osnova
za prispevke
samozaposlenih
v letu(PP):
2015 znaša
54 %EUR
zadnje znane
Povprečna
mesečna
bruto plača
za leto 2014
1.540,25
povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25 = 831,74 eur

Zavezanec plača prispevke do 15. 6. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev elektronskega
poslovanja FURS eDavki.

pomeni
davčnabruto
številka
zavezanca
*DŠ
Povprečna
mesečna
plača za
leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25 = 831

*** 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): 1.540,25 x 3

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije
o popustih
in ugodnostih
Zavezanec plača prispevke do 15. 6. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov
na predpisanem
obrazcu
OPSVZ, ki se odda prek storitev
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mozaikpodjetnih.si
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Pereče

NMP mora ostati doma!

Foto: Peter Oblak

Aprila 2015 je bila javnost seznanjena s predlaganimi spremembami Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki ga je v javno obravnavo poslalo Ministrstvo za zdravje.
Spremembe načrtujejo okrnitev nujne medicinske pomoči
(NMP) tudi v Logatcu. Na te spremembe so se že odzvali predstavniki logaškega zdravstvenega doma in občine,
ustanovljena je bila civilna iniciativa, vsem pa je bilo skupno
to, da ne podpirajo predlagane reorganizacije sedanjih enot
NMP, ki zagotavlja hitre in kakovostne zdravstvene storitve.
V zvezi s to perečo tematiko je upravni odbor OOZ Logatec 21. 5. 2015 pripravil izredno javno sejo, na katero
je povabil vse ključe akterje. Predstavniki malega gospodarstva iz Logatca namreč ostro nasprotujemo okrnitvi
NUMP in izpostavljamo:
• NMP v Logatcu smo postopno in premišljeno zadnjih 20
let gradili tudi obrtniki in podjetniki. Leta 1995 smo pod
okriljem OOZ Logatec uspešno izvedli dobrodelno akcijo
“Prvih 15 minut” za nakup takrat najsodobnejšega reševalnega – reanimacijskega vozila v Sloveniji, seveda, za logaški
zdravstveni dom. Pravo pravcato gibanje je pritegnilo 261
obrtnikov, osem zasebnih podjetnikov, mnogo drugih ljudi
in podjetij, da so darovali 16 milijonov tolarjev ter naredili
prvi korak k popolni vzpostavitvi NMP leta 1998.
• Delodajalci moramo zagotavljati varnost in zdravje svojih delavcev pri delu ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu ter izvajati številne ukrepe za povečanje
standardov varnosti in zdravja. Zdaj pa država ukinja
dobro delujočo NMP in s tem znižuje standarde javnega
zdravstva, namesto, da bi jih krepila;
• Če gospodarstvo v državi raste, moramo tudi zdravstvene standarde višati, ne pa jih nižati. Ko zaznavamo gospodarsko rast in rast števila novoustanovljenih podjetij
ter priseljevanje prebivalcev v Logatec, vsi ti subjekti že
zdaj in bodo tudi v prihodnje rabili kakovostne in hitre
storitve NMP (npr. uvedba dvoizmenskega in triizmenskega – nočnega dela, zato bomo še toliko bolj rabili
24-urno prisotnost NMP z zdravnikom v Logatcu);
• Konkurenčnost obrtnih con v občini se prav tako meri
po tem, kako je urejena zdravniška služba.

Dr. Katarina Turk in mag. Mateja Kunc iz ZD Logatec ter Bogdan
Oblak, sklicatelj sestanka.
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Izredno visoko raven kakovosti obstoječih storitev nujne medicinske pomoči v Logatcu je pohvalil župan Berto
Menard. Tega občani ne želimo izgubiti. Hkrati pa se občina nahaja na pomembnem stičišču cest iz šestih različnih
smeri, ki skupno obsegajo kar 800 km državnih in občinskih cest. »Lahko se zgodi tudi ulica, a še vedno verjamem, da bo
zmagala strokovna modrost«, je zaključil župan.
Po besedah specialistke splošne medicine Katarine Turk,
ki že 30 let dela na področju nujne medicinske pomoči v
logaškem zdravstvenem domu, se s predlaganim pravilnikom vračamo v čas pred 2. svetovno vojno. Občane postavlja med drugorazredne občane v primerjavi s tistimi,
ki so deležni krajšega odziva. Direktorici tukajšnjega zdravstvenega doma mag. Mateji Kunc ni jasno, kaj bo z vso
opremo, ki so jo vsa ta leta posodabljali in dokupovali ter
kaj bo s strokovno usposobljenim osebjem. Komandirka
Policijske postaje Logatec Majda Nagode je opozorila,
da imamo v občini enega najprometnejših odsekov avtoceste A1 Ljubljana – Koper, kjer logaška policija večkrat
posreduje ob nesrečah in rabi strokovno medicinsko pomoč. Poveljnik Gasilske zveze Logatec Anton Artač in
Lado Korenč iz PGD Dolnji Logatec sta dodala, da bo
na vprašanje ponesrečencev »Ali rešilec pride?«, zdaj odgovor gasilcev in policije »Ja, čez pol ure«.
Obrtniki so izpostavili, da poleg njihovih delavcev pogosto rabijo nujno medicinsko pomoč sredi noči tudi njihovi
otroci, ki jih bodo zdaj morali voziti v Postojno od tam pa
v nujnih primerih nato v Ljubljano. Na letošnji praznik dela
je logaški zdravstveni dom v 24 urah obiskalo 45 lju di, ki
so (nujno) rabili zdravstvene usluge. Ko so jim povedali,
da bodo čez leto osorej vrata zdravstvenega doma zaprta,
so samo začudeno pogledali. Predstavnica logaške civilne
iniciative in obrtnica iz Logatca Janja Modrijan vidi glavno
težavo v tem, da ljudje sploh ne vedo, kaj se dogaja in da
se nam s tem obeta veliko nazadovanje javnega zdravstva.
Predsednik OZS Branko Meh – sicer tudi višji gasilski
častnik, usposobljen za oživljanje, ki večkrat posreduje v
primeru nesreč – in predsednik OOZ Logatec Bogdan
Oblak – leta 1995 pobudnik dobrodelne akcije za nakup
reševalnega reanimacijskega vozila – sta opozorila, »da je
gospodarstvo tisto, ki servisira javne službe, zato želi imeti vpliv
tudi na to, kako se razporeja denar. Podjetniki in obrtniki zato
podpiramo le izgradnjo in zagon urgentnih centrov. NMP, ki jo
sedaj izvajajo ZD, mora ostati nespremenjena. Apeliramo, da se
predlagani pravilnik ne sprejme, saj spremembe prinašajo škodo za
zdravje ljudi kot tudi onemogočajo gospodarski razvoj na našem
področju. OOZ Logatec od Ministrstva za zdravje zahteva, da se
ohrani NMP z zdravnikom v Logatcu 24 ur na dan in še naprej omogoča pravočasno reševanje življenj vseh prebivalcev«, je bil
sklep izredne javne seje upravnega odbora OOZ Logatec
21. maja 2015, ki so se je poleg navedenih udeležili člani
OOZ Logatec, predsedniki krajevnih skupnosti, predsedniki prostovoljnih gasilskih društev v Logatcu, predstavniki civilnih iniciativ za ohranitev ekipe NMP, mediji ter
druge občanke in občani Logatca.
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