Poštnina plačana
pri pošti 1102 Ljubljana

glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic

leto VI, štev. 1, januar 2016

Logatec

Postojna

Vrhnika

Sprejeti planski dokumenti

Frizerke sledijo novostim

Pričakovanje vnovičnega
delovanja e-VEM točke

kazalo
Stiki .............................................................................................. 2
Aktualno ............................................................................. 3
OOZ Logatec ........................................................... 4
OOZ Postojna ......................................................... 6
OOZ Vrhnika ............................................................. 8
Napotila ..........................................................................10
Prispevki, dajatve ............................................14
Sporočila ........................................................................16

Krpanov glas

Stiki

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

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
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
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

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: Tudi OOZ Postojna je decembra 2015 podelila
priznanja svojim članom - jubilantom
Foto: Foto atelje Murovec

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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Krpanov glas
Vklopi razum – zahtevaj račun
Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.
Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.
To obvestilo lahko izrežete iz decembrskega Obrtnika podjetnika in ga izobesite v svojih prostorih. Od 2. januarja naprej pa je ta določila treba dosledno izvajati.

Čezmejni programi sodelovanja
Sredi decembra je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavila javna razpisa v okviru dveh čezmejnih programov sodelovanja,
in sicer Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014–2020. Več
informacij o razpisih je na strani http://www.svrk.gov.si.

Predstavitev na
Pomladnem sejmu

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), v partnerskem sodelovanju s Pomurskim sejmom, vabi, da se udeležite Pomladnega sejma
(gradbeništva, energetike, komunale in obrti), ki bo potekal od 31.
marca do 2. aprila 2016 v Gornji Radgoni.
Pomladni sejem bo odprl sezono obrtniških del na stičišču Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Poslovni poudarek bo na gradnji, obnovi,
energetski prenovi, koriščenju obnovljivih virov energije, zaključnih delih
v gradbeništvu ter urejanju okolice. Poleg slovenskih strank in partnerjev
bodo po vaših izdelkih in storitvah povpraševali tudi tuji obiskovalci, med
katerimi jih je največ iz sosednje Avstrije.
Člani OZS lahko na sejmu individualno ali skupinsko razstavljate pod posebej ugodnimi pogoji. Tako cena neopremljenega razstavnega prostora v hali
znaša 27 €/ m² (+DDV), zunanji neopremljen razstavni prostor pa lahko
dobite po ceni 18 €/ m² (+DDV). Vsem članom OZS bomo zagotovili nastop na sejmu tudi v primeru, da se odločijo za najem manjše kvadrature, saj
jim bomo v tem primeru zagotovili prostor v okviru skupnega razstavnega
prostora članov OZS.
Rok za prijavo je 22. januar 2016!

Poslovne priložnosti

Vabljeni na mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo na področju energetsko učinkovitih gradenj, solarne tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, pridobivanja toplote in biomase.
Srečanje bo v četrtek, 14. januarja 2016 na sejmišču v Gradcu (Messecongress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz, Austria), kjer bo v tem času na ogled
tudi mednarodni gradbeni sejem Häuslbauermesse Graz.
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite prek spletne povezave
https://www.b2match.eu/energydaysgraz2016. Udeležba na srečanju je za
podjetja brezplačna, prav tako pa vsi udeleženci ob prihodu na sejmišče prejmejo
tudi brezplačno vstopnico za ogled sejma. Rok za prijavo je 12. januar 2016!
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Aktualno
Nov začetek

»Vse gre najraje od začetka«, se rado
reče. In januar je mesec, ki prinaša (nov)
začetek. Bo res nov in obetaven?
Uvedene so davčne blagajne. »Zdaj bo
red pri gotovinskem poslovanju«, zagotavljajo predlagatelji tega ukrepa. Obrtniki pa poudarjajo, da bo to predvsem
dodaten strošek za vse, ki bodo blagajne morali uporabljati. Menda pri tem ne
bodo izjema niti društva, če bodo člani
članarino plačevali v gotovini.
Uvedene so dodatne omejitve pri ustanavljanju s.p., spreminja se poročanje z
REK obrazci, spremenjena je definicija minimalne plače, spremenjen dvojni
status upokojenih s.p. Gredo te spremembe v prid podjetnikom? Bati se je,
da gredo prav v nasprotno smer.
Pa ne, da bi bilo vse črno in sivo. OZS
je ocenila uspešnost svojih prizadevanj
v zadnjem letu. Kar precej dosežkov
je zaznati: preprečitev oz. umik mini
davčne reforme, ki bi – taka, kot je
bila napovedana – poslabšala položaj
gospodarskih subjektov; uresničena je
bila zahteva po prenosu nasledstva na
katero koli osebo, ne le na družinskega
člana; zakonodajalec je prisluhnil nekaj
zahtevam strokovnih sekcij; zbornica
je poskrbela za promocijo doma in v
svetu; predvsem pa je članom svetovala in skrbela za izobraževanje. Bodi pa
leto, ki se začenja, ob koncu uspešnejše
od minulega, da ne bodo zahteve slovenske obrti in podjetništva le spisek
neuresničenih želja, pač pa spodbuden
seznam doseženega.
Krpanov glas vstopa v šesti letnik izhajanja. Izpolnjuje pričakovanja bralcev?
Po odzivih sodeč, da. Žal pa ob tem ne
moremo prezreti ugotovitve, da ga ta
ali oni član še vedno sploh ne vzame v
roke, ker ga enači z neštevilnimi drugimi
oglasniki. Krpanov glas kot mesečnik
res ne more tekmovati z elektronskimi
mediji, ki so lahko aktualni vsak trenutek. Lahko pa zagotavlja udobno branje
in meri utrip treh sosednjih zbornic in
utemeljuje njihovo sodelovanje v prid
članom, ki od teh zbornic želijo vzeti,
kar jim nudijo in omogočajo.
Urednik
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Logatec

Dodana vrednost izobrazbi

Med 8 letošnjimi prejemnik mojstrske diplome in naziva mojster
strojnih instalacij je tudi Marijan Kolar iz Laz. Po podeljeni diplomi se je z njim pogovarjal urednik.
G. Kolar, kakšna je bila
vaša pot do mojstrske diplome?
K mojstrskemu izpitu se
nas je prijavilo osem. Šest
nas je šlo nekako skupaj
skozi seminarje, na katerih
smo se pripravljali na izpit.
Vsakemu posebej bi verjetno ne šlo, zato pa smo
drug drugega spodbujali.
Tudi zaradi teh spodbud
smo izobraževanje zaključili hkrati.
Kaj šteje med strojne
inštalacije?
Toplovod, vodovod in klime.

Sporočilo bralcem KG?
Mojstrski izpit je dodana vrednost izobrazbi. Želeti bi
bilo, da so vsi obrtniki zares tudi mojstri v svoji branži.
Mojstrski izpit je način, ki te prisili, da se naučiš še več,
kot že znaš.
G. Kolar, hvala za pogovor.

Decembrski seji organov

Marijan Kolar

Foto: J. G.

To so vendar kar različne dejavnosti?
Zaradi teh različnosti smo si tudi medsebojno pomagali.
Vodovodni inštalaterji n.pr. niso bili vešči varjenja. Zato
smo bili dva dni skupaj, da so si pridobili manjkajoče znanje.
Kaj prinaša mojstrska diploma?
Najprej je to stopnja strokovne usposobljenosti in možnost za nadaljevanje strokovnega izobraževanja. Mojstrski izpit naj bi strankam, naročnikom dajal jamstvo, da
mojster svoje delo zares obvlada. Poleg tega priprava na
mojstrski izpit zagotavlja dodatna znanja, ne zgolj iz stroke, pač pa tudi z drugih področij: pedagoško-andragoškega, poslovnega.
S čim pa se največ ukvarjate?
Moje področje so ogrevanje, vodovod in odsesavanje. Nekaj je tudi obnovitvenih gradbenih del, kjer se povezujem
z drugimi izvajalci. Pred leti sem se precej ukvarjal tudi s
kleparstvom in zaposloval, zdaj ne več, ker se je skupina, s
katero smo delali, razšla.
Je konkurenca v vaši branži velika?
Kar velika. Žal je med njimi tudi več takih, ki posla ne
obvladajo ali ga opravljajo slabo in kažejo svoje neznanje.
Včlanjeni ste v sekcijo kovinarjev pri OOZ Logatec.
Pri delu sekcije nisem posebej dejaven. Kar pa rabim, od
zbornice dobim.
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Zbornica dobro dela in nas zastopa. Če se sami ne bomo
potegnili zase, se ne bo nobeden. Koliko pa se doseže, ni
odvisno samo od zbornice.

22. 12. sta se sestala upravni odbor in skupščina logaške
zbornice. Potrdila sta dopolnitve in spremembe ter nov
čistopis statuta OOZ Logatec, ki je bil pred tem v javni
obravnavi in h kateremu je nato dal soglasje še upravni
odbor OZS. Skladno s sprejetim sklepom na februarskih
sejah organov se je v tem času pregledal statut, v luči odprave morebitnih anomalij, ter spremenil naziv »sekretar«
z nazivom »direktor« – po vzoru OZS in nekaterih območnih obrtno-podjetniških zbornic (zakoniti zastopnik
zbornice pa še vedno ostaja vsakokratni izvoljeni predsednik).
Imenovan je bil dodatni član upravnega odbora – to je postal Bogomir Jurca. Skupščina se je seznanila s prenehanjem članstva Dušana Čuka v zbornici, ki se je novembra upokojil, zato bo sekcija gradbincev do februarskih sej
organov izvolila nadomestnega člana skupščine.
V drugem delu dnevnega reda obeh sej je bil govor o delu
gospodarskega strateškega sveta Občine Logatec, o neplačnikih zbornične članarine, o aktualnostih na področju
obrti in podjetništva ter o delovanju zbornice – dosežkih
OZS in OOZ Logatec v letu 2015.

Nazdravili novemu letu
in jubilantom

Na decembrsko soboto smo se zbrali ob vstopu v Soško
dolino – v Restavraciji Primula, nekdanji spodnji postaji
gondolske žičnice na romarsko svetišče Sveto goro.
Uvertura v večer je bila degustacija vrhunskih in večkrat
nagrajenih buteljčnih vin, ki so jo pripravili vinarji primorskih vinorodnih okolišev – Vina Benčina, Vina Lisjak
in Vina Štoka. Kot se za posebno priložnost, kakršna je
uspešen zaključek poslovnega leta, spodobi, ni manjkala
niti penina.
Gostitelj večera je predstavil etnografske in druge značilnosti tokratne destinacije. Večer se je nadaljeval z izbrano in okusno domačo hrano, v slovesnem arhitekturnem
ambientu. Obdajal nas je čudovit nočni razgled na reko
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Prva pomoč – opomnik

Pripravlja Dejan Šraml

Tečaj in izpit prve pomoči za delovne organizacije bo
v četrtek, 7. januarja 2016, od 8.00 do 15.00 na OOZ
Logatec. Udeleženci prejmejo potrdilo, ki velja 5 let. Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnemu procesu v
vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten
vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
Nekaj mest je še prostih, zato so prijave možne do
5. 1. 2016 na dejan.sraml@ozs.si.

Napovednik dogodkov

Prednovoletno srečanje

foto: Silvester Pivk

Sočo, razsvetljeni jez Hidroelektrarne Solkan in mogočni lok Solkanskega mostu. Za prijetno vzdušje in plesno
glasbo je poskrbela mlada glasbena skupina Trd wreh iz
Vipavske doline.
Predsednik Bogdan Oblak je nagovoril udeležence in letošnjim jubilantom, ki poslujejo deset, dvajset … let, in
so bili prisotni na srečanju, podelil zaslužna in prestižna
zbornična priznanja. Najvišji priznanji za najdaljši obrtniški staž, pa sta tokrat šli v roke Dušanu Čuku in Jožefu
Šenu. Slednjima je priznanje podelil župan Občine Logatec Berto Menard, ki je povedal, da smo lahko ponosni
na logaške obrtnike in podjetnike ter čestital vsem jubilantom.

Razveselili otroke

Tudi letos smo pričarali zadovoljne nasmehe na lica otrok.
Kar 150 se jih je zbralo v osrednji dvorani Narodnega
doma v Logatcu. V veselem mesecu so jih
obdarili dobri decembrski možje.
Otroke je najprej razveselila hudomušna in
poučna lutkovna predstava o nastanku zime
O starki zimi in njenih pomočnikih, v izvedbi Gledališča Bičikleta. Otroci in njihovi starši so bili navdušeni ter ob božičnem
drevescu in snežaku skupaj ustvarili otroško
razposajeno in brezskrbno predpraznično
vzdušje, ki je bilo uvod v obdarovanje po
predstavi.
S skupnimi močmi smo na oder priklicali
Miklavža, Božička in dedka Mraza. Ti so
obdarili otroke, ki so se polni isker v očeh
fotografirali z njimi in polni pričakovanj odpirali velike, barvite darilne vreče z igračami.
Obdarovanje otrok
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• Seminar iz varstva pri delu in požarne varnosti
14. 1. in 11. 2. 2016
• Seminar o zmanjševanju kostno-mišičnih obolenj
ter preprečevanju nastanka poškodb pri delu
12. 2. 2016
• Seminar: računovodski in davčni obračun
ter davčne novosti
25. 2. 2016 (aktualno!)
• 5. smučarski dan OOZ Logatec
Smučišče Katschberg (Avstrija), 5. 2. 2015
• Seminar: postopek zaposlitve in kadrovsko delo
10. 3. 2016
Vabljeni k udeležbi!
Ko se je dan iz noči že prevesil v jutro, smo se vedre volje vrnili v Logatec. Več fotografij si lahko ogledate na
ooz-logatec.si.
Vse prejemnike jubilejnih priznanj, ki se srečanja niste
udeležili, vabimo, da se oglasite na zbornici in prevzamete
priznanje.

Dogodek že tradicionalno pripravlja logaška območna
obrtno-podjetniška zbornica za otroke in vnuke članov
ter otroke pri njih zaposlenih delavcev.

Foto: Studio Sannja
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Obvestila OOZ Postojna

Prednovoletno srečanje
in jubileji

V petek, 4. decembra so se obrtniki in podjetniki ter upokojeni obrtniki s svojimi najbližjimi zbrali v Kulturnem
domu Postojna na prednovoletnem srečanju. Srečanja se
je udeležil tudi župan Občine Postojna g. Igor Marentič.
Na srečanju je predsednik zbornice Janez Marinčič nagovoril vse navzoče in jim zaželel, da bi bilo leto 2016
uspešno. Zvestim članom, ki že vrsto let vztrajajo v obrtništvu ali pa so se v letu 2015 upokojili je predsednik podelil jubilejna priznanja. Jubilantov je bilo 22, srečanja se
jih je udeležilo 10. Vsi, ki se srečanja niso udeležili, bodo
priznanje prejeli po pošti.
Vsem jubilantom še enkrat čestitamo!
V prvem delu programa, ki ga je povezovala Polona Škodič, je zbranim zapel obrtniški zbor »Notranjska«. V drugem pa so ložanski gledališčniki uprizorili komedijo Zbeži
od žene. Po koncu so si navzoči še nazdravili in se ob
prigrizku zadržali še kar pozno v večer.

Predsednik OOZ Postojna Janez Marinčič med nagovorom zbranih na
prednovoletnem srečanju 2015

Med gosti decembrskega srečanja postojnskih obrtnikov in podjetnikov je
bil tudi postojnski župan Igor Marentič (ob predsedniku J. Marinčiču)
Zbrane je pozdravil in se jim na svoj način zahvalil tudi OMePZ Notranjska« pod vodstvom Janeza Gostiša

Predsednik OOZ Postojna s prejemniki priznanj za delovne jubileje svojih
obratovalnic na slovesnosti 4. decembra 2015 (od leve): predsednik Janez
Marinčič, Izidor Natlačen, Saša Stegel, Jožef Vodopivec, Jožef Podboj,
Franc Žnidaršič, Sašo Možina, Peter Kapelj, Ljubo Kapelj, Vilibald Soban in Zdenko Katern
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Za smeh so po podelitvi priznanj poskrbeli člani Amaterskega gledališča
DPD Svoboda iz Loške doline.
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Redno usposabljanje voznikov
2016

Pripravlja Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna organizira redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu za leto 2016 v soboto,
12. marca 2016 ob 8. uri, v sejni dvorani Šolskega
centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.
Usposabljanje je namenjeno vsem voznikom, ki imajo
v vozniškem dovoljenju že vpisano kodo 95 in morajo
opraviti 7-urno usposabljanje za podaljšanje te kode.
Usposabljanje je namenjeno tako voznikom kategorij
D1, D1+E, D ali D+E, kot voznikom kategorij C1,
C1+E, C ali C+E.
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur
Cena usposabljanja:
- člani OOZ Postojna s poravnano članarino (za eno
osebo) plačajo participacijo v višini 9,00 € (z DDV);
- zaposleni pri članih OOZ Postojna plačajo kotizacijo
v višini 15,00 € (z DDV);
- vsi ostali udeleženci plačajo 39,00 € (z DDV).
Prijavnico dobite na zbornici.

Frizerke so se izobraževale

Foto: Foto atelje Murovec

Frizerke smo veseli december začele že novembra, saj smo
se udeležile strokovnega seminarja na Brdu pri Kranju, ki
ga je za nas organizirala OZS. Poleg davčne svetovalke ga.
Macarol, ki nam je razložila vse o uporabi davčnih blagajn
in ge. Benedeti, strokovnjakinje za bonton, sta nam dan
popestrila frizerja Tomaž Turk in Stevo Pavlović z prazničnimi pričeskami.
Na srečanju, ki ga je organizirala OOZ Postojna 4. decembra pa je naša članica Saša Stegel prejela priznanje za 35 let
dela v obrti. Čestitamo!

Saša Stegel je za 35 let frizerske dejavnosti prejela priznanje iz rok Janeza
Marinčiča, predsednika OOZ Postojna

Primož Keršič s svojimi modeli

Foto: Brigitte U. J.

Usposabljanje voznikov
na OZS

Nekaterim voznikom veljavnost kode 95 poteče 10. 9.
2016. Za podaljšanje kode morate opraviti skupaj 35urno usposabljanje, za vsako leto 7 ur (od 2012 do 2016).
Tisti, katerim manjka kakšno od usposabljanj po programih za leto 2012, 2013, 2014 ali 2015, se ustreznih usposabljanj lahko udeležite na OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Usposabljanje bo izvedeno ob zadostnem številu
prijav. Termini in prijavnica so objavljeni na internetni
strani OZS: www.ozs.si.
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite na OZS,
go. Mojco Poje, tel.: 01 58 30 520.
Prijavnico in pojasnila lahko dobite tudi na naši
zbornici.

Napoved:
»davčni obračun 2015«

Seminar »Davčni obračun 2015« bomo v Postojni organizirali v februarju. Predaval nam bo davčni svetovalec z
OZS, g. Iztok Mohorič. O datumu, uri in vsebini predavanja vas obvestimo naknadno.

Udeleženke frizerskega seminarja

januar 2016

Foto: Brigitte U. J.

Zelo smo se razveselile tudi strokovnega seminarja, ki ga
je organizirala Sekcija frizerjev pri OOZ Postojna. Nove
smernice za zimo in pomlad nam je predstavil Primož
Keršič. S seboj je pripeljal modele v najlepših letih, ter s
tem pokazal, da moda ni le za najstnice.
Brigitte Urbas Johanes
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Krpanov glas
Na zadnji seji upravnega odbora zbornice so njegovi člani
pregledali osnutke programskih dokumentov zbornice za leto 2016 –programa dela in finančnega programa.
Pomembni programski poudarki so: sodelovanje z OZS
in drugimi območnimi zbornicami, sodelovanje z občinami in drugimi institucijami na lokalni ravni, uresničevanje
funkcije zastopanja interesov članov, opravljanje svetovalne dejavnosti, informiranja, izobraževanja, opravljanje na zbornico prenesenih javnih pooblastil ter zagotavljanje nemotenega dela zbornice. V programu so zajeti
tudi: slovesnost ob 40-letnici organiziranega združevanja
obrtnikov in podjetnikov na Vrhniki, družabni in športni
dogodki. Osnutek finančnega plana sloni na prihodkih od
članarine, prihodkih od tržnih dejavnosti, najemnin za oddajo poslovnih prostorov, finančnih in drugih prihodkih.
Redne mesečne odhodke bomo poskušali še zmanjšati,
ostajajo pa sredstva za sekcije, izobraževanje, sejemske
nastope in promocijo, subvencije in nemoteno delovanje
strokovne službe. Program dela in finančni plan bosta
sprejeta, ko ju bo obravnavala in potrdila skupščina na
svoji redni seji.
Upravni odbor je obravnaval dve vlogi za povračilo
stroškov izobraževanja iz Sklada in eno vlogo za odpis zapadle, neplačane članarine. Vlogi za sklad sta bili
ugodno rešeni, za članarino pa je bila zavrnjena. Na željo
župana Občine Borovnica, da bi se srečal z vodstvom naše
zbornice, so se člani UO dogovorili, da se župana Bojana
Čebelo povabi na naslednjo sejo UO, ki bo 20. januarja.

Dedek Mraz spet razveselil

V soboto, 12. decembra, so otroci prišli v Dom obrtnikov
na lutkovno predstavo, v kateri je hudobni mož poskušal
ukrasti darila, ki sta jih po naročilu Dedka Mraza čuvala
Dedek in Krtek. Policist je poskrbel, da so bila vsa darila
vrnjena, zato je Dedek Mraz lahko obdaril sto otrok. Dobri mož je v darilne vrečke položil igrače, družabne igre,
pripomočke za ustvarjanje, sladkarije in še kaj, s čimer se
bodo otroci lahko kratkočasili in zabavali v dolgih zimski
večerih.

Vse fotografije: A. C.

Seja upravnega odbora

Obvestila OOZ Vrhnika

Policist je v lutkovni predstavi
Dedek Mraz s košem daril
pomagal dedku in mu vrnil igrače,
ki mu jih je ukradel hudobni mož

»Koda 95«, program za 2016

Za prevoznike bomo v soboto, 26. marca na naši zbornici organizirali usposabljanje voznikov za prevoz potnikov
in blaga v cestnem prometu po predpisanem programu za
leto 2016, t.i. »koda EU 95«.
Usposabljanje bo potekalo v veliki predavalnici v 2.
nadstropju Doma obrtnikov, Tržaška cesta 8a, 1360
Vrhnika, predvidoma eno soboto. Začnemo ob 7. uri
zjutraj, končamo ob 13. uri (7 pedagoških ur).
Kotizacija za člane s plačano članarino in pri vas zaposlene
delavce znaša: 34,20 €, za zunanje udeležence pa 44,20 €.
Za dodatne popuste se pozanimajte na zbornici.
Kotizacijo poravnate pred udeležbo in sicer na TRR:
OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika, IBAN:
SI56 0202 7001 2321 819 (NLB), BIC banke: LJBASI2X,
Referenca: SI00 davčna številka, Koda namena: SUBS,
Namen: Koda 95.
Usposabljanje bo organizirano, če bo 30 prijavljenih kandidatov, že prijavljeni boste o izvedbi pravočasno obveščeni.
Za prijavnico pokličite: 755 77 40, 051 619 215 ali nam
pišite na e-naslov zbornice.
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Dvorana je bila polna otrok in staršev

Točka VEM

Na zbornici smo v zaključni fazi pridobivanja statusa točke e-VEM. Čakamo na odločbo ministrstva, ki bo podlaga za ponovno vzpostavitev vseh potrebnih računalniških
povezav do registrov in baz podatkov. Tako bomo za vas
ponovno opravljali postopke registracije, sprememb, odjav s.p., podjetij…
Ker ne vemo točnega datuma, prosimo: pokličite in preverite, če nam aplikacija že deluje.
januar 2016

Pripravlja Adela Cankar

Predstavitev partnerjev

Člane vabimo na predstavitev partnerjev kartice Mozaik podjetnih.
Predstavili se bodo Telekom, NLB, Zavarovalnica Triglav, Elektro
energija in še kdo, vsak
s svojimi zanimivimi produkti. Ne zamudite tega
dogodka, na katerem vas bodo predstavniki posameznih
podjetij seznanili s konkretnimi popusti in ugodnostmi, ki
jih imate kot član naše zbornice in imetnik kartice Mozaik
podjetnih.
Ne pozabite, ugodnosti ste deležni le zato, ker ste
član Obrtno-podjetniške zbornice in ste imetnik kartice Mozaik podjetnih.
Dogodek s partnerji bo potekal v veliki sejni dvorani na
OOZ Vrhnika, v sredo, 13. januarja 2016, z začetkom
ob 18. uri.
Zaželene so prijave na ta dogodek. Pokličite 755 77 40,
051 619 215 ali nam pišite na mail.
Vabljeni.

Skupne strani

Ne spreglejte zanimivih člankov na skupnih straneh glasila: dvojni status s.p., omejitve pri registraciji, en bančni
račun za poslovne in zasebne namene, Telekomov paket
ugodnosti za člane, nova definicija minimalne plače, nagrade FURS za potrošnike, razpisi, sekcija ASRD ima pripombe…in še kaj.

Najem dvorane v Domu obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 2.
nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli,
veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored
učilnice), ima brezžično internetno povezavo, stojalo s platnom za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev miz
in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim potrebam
in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10 € vsaka
nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten najem, se
lahko dogovorimo za nižjo ceno.
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri najemu
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% popust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.
januar 2016

Varstvo pri delu – 15. januarja

Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega
varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,
15. januarja, z začetkom ob 7.30 uri.
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do pribl. 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 in izpit bomo ponovno organizirali
v februarju, po zimskih počitnicah.

Davčni obračun – marec 2016

Seminar bo v torek, 1. marca 2016 z začetkom ob 16. uri,
v obsegu treh šolskih ur. Potekal bo v 2. nadstropju
Doma obrtnikov, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika. Predaval bo davčni in podjetniški svetovalec Iztok Mohorič, ki ima dolgoletne izkušnje na področjih davčnega in
poslovnega svetovanja ter računovodstva.
Vsebina:
• davčni obračun 2015 in novosti (normirci, spremembe DDV, obdavčenje osebnih družb);
• davčni prihodki in posebnosti (izvzemi iz rezervacij,
dividend, prihodki med povezanimi osebami…);
• odhodki (davčno priznani, privatni, donacije, reklama, reprezentanca, amortizacija, odpisi…);
• pravilna knjigovodska dokumentacija kot pogoj za
davčno priznavanje odhodkov;
• olajšave v letu 2015;
• napotki za optimizacijo davčne osnove;
• vprašanja in odgovori.
Seminar je namenjen malim družbam in samostojnim
podjetnikom. Predstavljena bodo tudi mnenja in stališča
FURS ter sodna praksa.
Kotizacija za člane zbornice s plačano članarino znaša 10 €
(članarina 18 €/mesečno ena oseba, članarina 27 €/mesečno lahko dve osebi). Zunanji udeleženci plačajo 40 €.
Zaradi omejitve prostora so prijave obvezne:
po telefonu 051 619 215, 755 77 40 ali
na mail: adela.cankar@ozs.si
Vljudno vabljeni, izvedeli boste veliko.

Zaprta pisarna

Člane in vse ostale stranke obveščamo, da bo zaradi odsotnosti sekretarke zbornica zaprta od 27. januarja do 5.
februarja 2016. Za informacije in druga pojasnila se v tem
času lahko obrnete na OOZ Logatec /750 90 80), OOZ
Postojna (05 726 17 20) ali na OZS v Ljubljani (5830 500).
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Krpanov glas
Dvojni status upokojenih s.p.

Državni zbor RS je 15. 12. 2015 sprejel spremembe in
dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki poleg ureditve poklicnega zavarovanja ureja tudi dvojni status upokojencev.
Sprejeti ZPIZ-2B prinaša dvojni status kot kombinacijo opravljanja dejavnosti in prejemanja pokojnine le preko inštituta delne upokojitve, ki se razširja
na način, da bo lahko podjetnik v zavarovanju tudi le za
25 odstotkov zavarovalnega časa (10 ur na teden) in bo ob
tem prejemal 75 odstotkov pokojnine. Takšen način delne upokojitve bo veljal tako za upokojujoče se podjetnike
po ZPIZ-2, kot za tiste, ki so se upokojili po 18. členu
ZPIZ-1 in se jim konec leta izteka prehodno obdobje, saj
se bodo morali vsaj deloma (za 25 odstotkov) reaktivirati,
kar pomeni vstopiti v obvezno zavarovanje. Ta kategorija ne bo imela več celotne pokojnine in le pavšalnih prispevkov v višini 64,92 €, kot je to bilo do sedaj, ampak
bodo morali plačevati najmanj 25 odstotkov prispevkov,
temu posledično pa bodo lahko imeli le še maksimalno 75 odstotkov pokojnine, medtem ko jo bodo morali
25 odstotkov zamrzniti.
Predlog OZS za tak dvojni status, da bi lahko podjetnik
takrat, ko izpolni pogoja za starostno upokojitev (po preteku prehodnega obdobja bo to starost 60 let in 40 let
pokojninske dobe brez dokupa), imel polno pokojnino, iz
naslova opravljanja dejavnosti pa plačeval polne prispevke
in davke, ni bil vključen v predlog sprememb. Sprejetemu predlogu so v OZS vseskozi ostro nasprotovali
in se z njim nikakor ne strinjajo, zato bodo zahtevali
ustavno presojo.
Predstavnik OZS, Dušan Bavec, je 18. 12. 2015 sodeloval
na seji Sveta ZPIZ, na kateri so obravnavali tudi novelo
ZPIZ-2 B, ki je bila kasneje sprejeta v parlamentu, toda treba je še počakati na morebitni veto Državnega sveta RS.
Predstavnik OZS se je uspel dogovoriti, da bo zakon z gotovostjo začel veljati, ko se oblikujejo skupna pojasnila oziroma navodila za to kategorijo podjetnikov-upokojencev,
torej navodila ZPIZ, MDDSZEM, OZS, FURS, kako pravilno postopati v primeru, če se bodo uživalci pokojnine iz
4. odst. 406. člena ZPIZ-2 (to so tisti, ki se jim sedaj izteka
prehodno obdobje in so nadaljevali z dejavnostjo po starem zakonu preko izvzema iz zavarovanja) odločili za delno
reaktivacijo, kdaj je rok za zapiranje s.p., brez škodljivega
vpliva na izgubo dela pokojnine, med drugim pa morda tudi
o tem ali je zavarovalni čas hkrati tudi obratovalni čas. Tozadevni usklajevalni sestanki se nadaljujejo konec decembra.
Za zdaj objavljamo parcialni odgovor, ki ga je predstavnik
OZS pred nekaj dnevi pridobil na ZPIZ, na sestanku pa
prejel tudi dodatna zagotovila, da 30-dnevni rok od uveljavitve zakona za uskladitev statusa velja tudi za s.p.-je, ki
ne bodo nadaljevali z dejavnostjo in da se ne mudi zapirati
s.p. že do konca letošnjega leta, čeprav morda že sedaj
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Napotila
vedo, da se ne bodo reaktivirali. To pomeni, da se lahko
brez škodljivega vpliva na pokojnino s.p. zapre do 31. januarja 2016. Do tega datuma pa se mora podjetnik tudi
delno reaktivirati v obsegu, kot mu odgovarja glede na
novo ureditev glede dvojnega statusa. Lahko pa se zgodi,
da bo Ustavno sodišče RS ocenilo, da je prekategorizacija
obdobij prostovoljnega zavarovanja za nazaj v nasprotju z
ustavo. Po sedaj znanih informacijah naj bi o tem ustavni
sodniki odločali meseca februarja.
Torej: samostojni podjetnik – upokojenec, ki se bo
odločil za izbris iz Poslovnega registra Slovenije, to
lahko stori kadarkoli do 31. 1. 2016. Tudi če to stori
npr. 20. 1. 2016, ga zavod za obdobje od 1. 1. do 20. 1.
ne bo vključil v zavarovanje. Tudi v primeru, da se
odloči ohraniti dejavnost in vstopiti v zavarovanje,
npr. za dve uri, lahko prijavo v zavarovanje vloži katerikoli dan do 31. 1. 2016.
Vir: OZS

Novela Zakona o minimalni
plači

17. decembra je začela veljati novela Zakona o minimalni plači ZMinP-A, ki bo iz minimalne plače izvzela
nekatere dodatke, ki so bili do sedaj del minimalne plače.
Kaj se pri minimalni plači spreminja, kateri dodatki bodo
po novem iz minimalne plače izvzeti in kakšne so kazni za
delodajalce, ki zakona ne bodo upoštevali?
Spremenjen zakon o minimalni plači Zakon o minimalni
plači velja že od leta 2010. Ta je dvignil znesek minimalne
plače, ki v 2015 znaša 790,73 EUR bruto. Minimalna plača
je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem
času. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače. Z decembrom 2015 je
začela veljati novela zakona ZMinP-A, ki je iz minimalne
plače izvzela nekatere dodatke k plači, ki so bili do sedaj
del minimalne plače.
Kateri dodatki so po novem izvzeti iz minimalne plače? Iz minimalne plače so po novem izvzeti in se vanjo
ne vštevajo:
• dodatek za nočno delo,
• dodatek za delo v nedeljo,
• dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po
zakonu.
Ti dodatki se po novem tako prištevajo k znesku minimalne plače. Višina dodatkov teh dodatkov se lahko v kolektivni pogodbi določi v nominalnem znesku ali v odstotku
od osnovne plače za polni delovni čas oz. ustrezne urne
postavke. Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec
delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.
Vir: OZS
januar 2016

Krpanov glas
Srečanje gradbincev v Zrečah

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije konec januarja organizira skupno strokovno srečanje gradbincev,
kleparjev, krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev, podopolagalcev in inštalaterjev-energetikov. Srečanje bo
29. in 30. januarja 2016, v Kongresnem centru, Terme
Zreče.
Za leto 2016 so se na sekcijah s področja gradbeništvav
OZS, tako kot lani, odločili, da organizirajo skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev, podopolagalcev in instalaterjev-energetikov. Prvi dan dopoldan in drugi dan ob zaključku bo
potekalo skupno za vse sekcije. Skupen bo tudi program
za spremljevalke in seveda družabni del z večerjo prvi dan
srečanja. Popoldanske vsebine prvega dne in dopoldanske
vsebine drugega pa bodo ločeno po sekcijah.
Pomembna novost: na srečanju bodo podeljeni prvi
ZNAKI ODLIČNOSTI V GRADBENIŠTVU, ki jih
bo pričela podeljevati Sekcija gradbincev januarja 2016,
kasneje pa se bodo k temu pridružile tudi ostale sekcije z
gradbenega področja.
Podrobnosti so na spletni povezavi Skupno strokovno
srečanje gradbenikov kjer je tudi možna prijava, ki je OBVEZNA preko spletne strani. Prijavi se vsak udeleženec posebej.
Janko Rozman

Sprememba poročanja REK

Skladno z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
pokojninskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 (Uradni list RS, št.
111/2013) so delodajalci za delavce v delovnem razmerju
in za osebe v okviru drugega pogodbenega razmerja, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje, dolžni sporočiti
podatke, ki so potrebni za oblikovanje podatkov o osnovah in spremembah teh podatkov. Te so dolžni sporočiti
na način in v rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja davčni
postopek za predložitev obračuna davčnega odtegljaja.
S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/2014, se je določila tudi vrsta, oblika
in način predložitve podatkov. Ta je potreben za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov.
Na podlagi zgoraj omenjenega Pravilnika se torej s 1. 1.
2016 spreminja oblika poročanja za dohodke iz delovnega
razmerja. Na obrazcih iRek se bodo pri izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja poročali tudi podatki, potrebni za izračun pokojninske dobe in pokojninske osnove.
januar 2016

Napotila
Novi obrazci za poročanje pa bodo po novem dopolnjeni
z novimi rubrikami od M01 do M10. Prav tako pa bodo
morali delodajalci poročati o vseh dohodkih, od katerih
se obračunavajo prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter o delovnih urah. Na obrazcih M4 se bo o
teh podatkih še zadnjič poročalo za leto 2016, nato pa bo
to obveznost od leta 2017 prevzela Finančna uprava RS.
Podrobnejši opis REK obrazcev s praktičnimi primeri je
Finančna uprava RS objavila na naslednji spletni strani
www.fu.gov.si(Davki in druge dajatve/Področja/Dohodnina/REK obrazci).
Zdenka Bedekovič, strokovna svetovalka OZS

Službeno vozilo – potni nalog

Zaradi pomanjkljivega nadzora nad uporabo službenih
vozil je podjetje lahko izpostavljeno zakonski odgovornosti ter finančnim in varnostnim tveganjem. Član nam je
v zvezi s problematiko službenih vozil zastavil vprašanje
vodenja potnih nalogov, bonitet, kdo lahko uporablja
službena vozila ter samega nadzora finančnega in carinskega organa.
Zakonodaja je na podlagi predpisov o potnih nalogih oziroma vodenja stroškov službenih vozil pomanjkljiva, saj
tako računovodski standardi kot tudi davčna zakonodaja
ne urejajo točne vsebine potnega naloga. Elementi potnega naloga niso nikjer opredeljeni, v praksi pa se je sestavil
nalog, ki ga v nadaljevanju opisujemo na http://goo.gl/
x8f7OQ. Seveda pa računovodski standardi določajo, da
mora biti vsaka listina, na podlagi katere se uveljavljajo
stroški, verodostojna, kar pomeni, da mora pooblaščeni
osebi, ki ni sodelovala pri poslovnem dogodku, omogočati, da na njegovi podlagi spozna vsebino nastalega dogodka, kar velja tudi za potne naloge. Torej, elementi potnega
naloga, ki so se vzpostavili v praksi, ustrezajo definiciji
verodostojne knjigovodske listine.
Več na zgoraj omenjeni povezavi.

Omejitve za pridobitev s.p.

S 1. 1. 2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve, zaradi
katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p., in sicer, če:
• je oseba objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali
nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1. 1. 2016 se preverja samo zadnji objavljeni
seznam),
• so na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1. 1.
2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam) objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25%,
• je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim
deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu iz11
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brisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
• je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo
Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa
v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno.
Omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki so naštete v 1. točki prvega odstavka
10. a člena ZGD-1, ki že velja, ostane enaka tudi po 1. 1.
2016. Omejitve iz prvih treh alinej se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM, omejitev iz zadnje alineje in omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije.

En račun za poslovne
in zasebne namene

V Uradnem listu RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015 je bil
objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2I), ki je pričel veljati 15.
dan po objavi, razen določb, ki imajo določeno drugačno
uveljavitev. Tako velja od 15. 12. 2015 naprej.
Sprememba omogoča, da bodo namesto dveh, ločenih
transakcijskih računov, samostojni podjetniki in zasebniki, ki opravljajo dejavnost, imeli le en transakcijski račun
(lahko tudi osebni) ki ga bodo uporabljali za poslovne in
zasebne namene. V kolikor se bodo odločili za osebni račun (tipa A), le-ta ne bo javen. Nadrobneje o tem lahko
preberete v Uradnem listu.
Članom pa svetujemo, naj bodo pri odločitvi o ukinitvi poslovnega računa previdni, in naj se ne prenaglijo,
temveč najprej posvetujejo z računovodjem, sekretarjem
zbornice ali svetovalcem na OZS

20 % cenejša telefonija za člane

Na poslovnem srečanju je Telekom Slovenije predstavil
prenovljeno ponudbo za člane OZS v okviru »Mozaika
podjetnih« in obljubil lažji način vklopa ugodnosti.
20% popust na mesečno naročnino mobilnega paketa Telekoma Slovenije, lahko člani po novem pridobijo
tudi tako, da na e-naslov ozs@telekom.si pošljejo naslednje podatke:
• naziv podjetja,
• davčno številko,
• kontaktno osebo in telefonsko številko,
• telefonske številke, na katerih bi želeli koristiti ugodnosti,
• lokacijo podjetja (pošta in poštna številka) in
• številko kartice Mozaik podjetnih.
Naročnina na paket Brezskrbni, ki vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, je za člane
OZS na voljo že za 13,08 € na mesec. Podrobnosti ponudbe najdete na tej povezavi.
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Napotila
Predstavitev razpisa MGRT in
MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
RRI projekti TRL 3 – 6
• za celotno obdobje na voljo cca. 55 M EUR, od tega
10 M za manjše projekte, ostalo za večje projekte oz.
programe
• prvi razpis v letu 2016, drugi razpis v letu 2017/2018
korigiran glede na potrebe in rezultate strateških partnerstev (SRIP)
• merila: relevanca, povezovanje znanja in kompetenc,
znanstvena in tehnološka odličnost, učinek, sposobnost izvedbe
• 1. sklop oz. razpis: izvajanje povezave RRP do faze komercializacije na trgu (program): trajanje do 4 leta (+dodatni 2 leti zaradi možnosti navezave na MGRT razpise), evalvacija po 2. letih z možnostjo finančnih korekcij,
obvezen cilj programa je TRL 6 oz. prehod v TRL 7,
lahko je sestavljen iz več projektov, ki se povezujejo
• 2. sklop oz. razpis: izvajanje povezave RRP do faze komercializacije na trgu (manjši projekt): trajanje do 2 leti
(+dodatni 2 leti zaradi možnosti navezave na MGRT
razpise), povezava manjšega števila deležnikov, osredotočenost na konkreten problem, obvezen cilj projekta
je TRL 6 oz. prehod v TRL 7
• upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov dela
po standardni lestvici stroškov na enoto, ostali stroški v
obliki pavšalnega financiranja, stroški zunanjih izvajalcev po dejanskih stroških (kategorija bo % omejena)
• stopnja sofinanciranja: še predmet razprave, zagotovo
ne bo 100% sofinanciranje, predvidevajo od 30% - 80%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:
RRI projekti TRL 6 - 9
• za celotno obdobje namenjeno 90 M EUR
• razpisi objavljeni vsako leto (za prvi razpis 2015/2016
bo na voljo 12 M EUR)
• vsaj 24 RRI projektov letno; sofinancirajo iz vsakega
prednostnega področja po dve najboljše ocenjeni prijavi, preostala sredstva glede na oceno prijav ne glede na
področja
• merila za izbor: kakovost projekta, sposobnost prijavitelja oz. konzorcija, metodologija projekta in širši družbeni vpliv
• predvidena vrednost sofinanciranja projekta: do
500.000 EUR
• trajanje projekta: 2 leti
• prijavitelji: podjetja posamično ali kot del konzorcija
• stopnje sofinanciranja: določene glede na državno pojanuar 2016

Krpanov glas

Napotila

moč za raziskave, razvoj in inovacije: 25% za velika
podjetja, 35% za srednja podjetja, 45% za mala in mikro podjetja
Predvidene so še dodatne objave razpisov.
Podatke povzel, Janez Škrlec

Vzorec internega akta za VKR

Na svoji območni zbornici lahko dobite vzorec internega
akta za davčno potrjevanje računov, za primere, ko bo zavezanec izkoristil možnost »ročnega« izstavljanja računov
preko VKR, kar je sicer možno le do 31. 12. 2017. Poslani
vzorec je lahko zgolj podlaga za izdelavo internih aktov, ki
bodo prilagojeni specifičnim potrebam posameznih davčnih zavezancev.
Bodite pozorni, da bo tudi v tem primeru odgovorna oseba, ki jo za to zadolži odgovorna oseba podjetja/družbe
(računovodski servis, nosilec dejavnosti, druga oseba) je
dolžna najmanj vsakih 10 delovnih dni po izdaji računov
iz VKR, vnesti podatke o izdanih računih iz VKR obrazca
v sistem MINI BLAGAJNA pri FURS-u.

Denarne nagrade v spodbudo

Davčne blagajne, ki jih bo
(je) treba uporabljati od 2.
Prodajalec mora za dobavo
1. 2016 dalje, ne bodo učinblaga ali storitev izdati račun
in ga izročiti kupcu.
kovite, če ponudnik blaga
ali storitve ne bo izdal raKupec mora prevzeti račun
čuna. Zaradi spodbujanja
in ga zadržati neposredno
po odhodu iz poslovnega
potrošnikov, da zahtevaprostora..
jo, vzamejo in preverijo
račune, bo v letu 2016
izvedena nagradna igra
»Vklopi razum, zahtevaj račun!« Nagrade v višini 15,
10 in 5 tisoč evrov bodo
podeljene vsake tri mesece. Prirejale se bodo v štirih zaporednih krogih.
Sodeloval bo lahko vsak, ki bo zbral najmanj 10 računov
različnih izdajateljev in jih preko posebne mobilne aplikacije »Preveri račun«, preko e-Davkov ali po pošti poslal
Finančni upravi RS. Kako sodelovati v nagradni igri?
1. Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«. V aplikaciji potrdite, da sprejemate pravila nagradne igre, in
vnesite svojo davčno številko. Nato pošljite Finančni
upravi RS podatke o računu in ga preverite. Ko to v posameznem krogu naredite na desetih računih različnih
izdajateljev, se vam samodejno oblikuje paket računov,
s katerim sodelujete v nagradni igri. V posameznem
žrebanju lahko sodelujete z več paketi računov. Z istim
računom lahko sodelujete le enkrat.
www.fu.gov.si/blagajne
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2. Preko odprtega portala e-Davki. Preko portala e-Davki vstopite v aplikacijo za preverjanje računov. Postopek je podoben kot pri mobilni aplikaciji.
3. Po pošti. Deset računov različnih izdajateljev pošljite v
kuverti na naslov Finančna uprava RS, »Vklopi razum,
zahtevaj račun!«, p. p. 270, 1001 Ljubljana. V kuverto
ne pozabite priložiti svoje davčne številke!
V vsakem krogu nagradne igre se izžreba: ena denarna
nagrada v vrednosti 15.000 EUR, ena denarna nagrada v
vrednosti 10.000 EUR, ena denarna nagrada v vrednosti
5.000 EUR, ena denarna nagrada v vrednosti 1.000 EUR
za tiste udeležence, ki bodo sodelovali v nagradni igri preko mobilne aplikacije ali preko odprtega portala e-Davki.

Spodbude za zaposlovanje

V okviru programov spodbujanja zaposlovanja so delodajalcem na razpolago subvencije oziroma delna
povračila stroškov za zaposlitve novih sodelavcev, povračila prispevkov delodajalca ali sofinanciranje stroškov zaposlitve v javnih delih ter nepovratna sredstva
za zaposlitve brezposelnih.
Trenutno so odprti številni programi, ukrepi in javna povabila: javno povabilo za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne
kohezijske regije, zaposlitev prek javnih del (v letu 2016 za
dela s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva, razvojnega programa in drugo), spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb (nad 55 let), vračilo prispevkov
delodajalca za prvo zaposlitev (za zaposlitve za nedoločen
čas, ki se bodo sklenile do vključno 31. 12. 2015), davčna
olajšava za zaposlovanje brezposelnih, davčna olajšava za
zaposlovanje invalidov in delna oprostitev plačila prispevkov za starejše.
V Uradnem listu RS, št. 90/2015 je bil objavljen Zakon
o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD, ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih
oseb. Delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do
31. decembra 2017 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (za določen ali nedoločen čas), starejšo od
55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb,
je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh
prispevkov delodajalca (16,1 % od osnove za prispevke).
Več na http://goo.gl/CGVLxO.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si
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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 spremenil sistem plačila prispevka za ZZ, osnova
je povprečna plača oktober preteklega leta. Od 1.1.2015 morate tako
plačati 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 december 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 ohranili status s.p. velja, da prejemate najmanj
¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa oz.
za najmanj 2 uri. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne
osnove za plačilo prispevkov (lestvica za polno zavarovanje – 8 ur, je objavljena v nadaljevanju, narediti morate preračun za 2 uri).

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v decembru 2015:
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2016 – lestvice veljajo od 1. 1. 2016
oz. za vsa izplačila v letu 2016 - NOVO.
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2016 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

14

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2016 - NOVO
V letu 2016 je sprememba v tretjem davčnem razredu, ki se začne pri
1.700 € (prej pri 1580,02 €). Podatek še ni uraden!
Nad
668,44
1.700,00
5.908,93

Do
668,44
1.700,00
5.908,93

€ + % nad €
16 %
106,95 + 27 % nad 668,44
385,47 + 41 % nad 1.700,00
2.111,13 + 50 % nad 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2015 znaša 790,73 €
(Ur. list RS, št. 6/2015), nova bo objavljena v naslednji številki glasila, ko bo objavljena v Uradnem listu. Pokličite na svojo zbornico, če
potrebujete podatek o višini minimalne plače že prej.
Definicija minimalne plače:
Zakon določa, da je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno
v polnem delovnem času. Iz tega izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi
elementi plače, ki jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna
plača delavca za določen mesec in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka
za delo preko polnega delovnega časa.
Zaposleni, ki za delo v polnem delovnem času v skladu s pogodbo o zaposlitvi oziroma zakonom prejema minimalno plačo, mora v primeru, da
opravlja delo preko polnega delovnega časa, poleg minimalne plače prejeti
še plačilo in dodatek za delo preko polnega delovnega časa.
V minimalno plačo se ne vštevajo prejemki, ki imajo naravo povračil
stroškov v zvezi z delom, kot so npr. dnevnice, terenski dodatki, povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za prehrano med
delom. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva regres za letni dopust.
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 uporablja 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 2016: najmanj v višini minimalne plače
povečane za 1%. Izplačan mora biti do 1. julija tekočega koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra, v
primeru nelikvidnosti delodajalca.
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
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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

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. Plačilni nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik
po pošti. 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 - DECEMBER 2015
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*
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DŠ pomeni davčna številka zavezanca
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povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25 = 831,74 eur

SI19 DŠ-42005

*** 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
Zavezanec plača prispevke do 15. 1. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

** 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 = 8

*** 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

januar 2016

15

Zavezanec plača prispevke do 15. 1. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elektr

Krpanov glas

»Notranjska« pa kar poje

Foto: arhiv zbora

V lanskem julijskem KG smo poročali o delu Obrtniškega mešanega pevskega zbora »Notranjska«. Vse, kar smo
zapisali, da zbor še čaka pred jesenjo, se je tudi udejanjilo,
razen koncertina pod Krnom. Namesto tja gor se je zbor
povzpel na Obir. Za večino pevcev je bil to prvi pristop na
dvatisočaka onstran slovensko-avstrijske meje. Koncertinu pri Obirski koči, dostopni z avtomobilom, je z navdušenjem prisluhnilo precej planincev, med njimi tudi nekaj
slovenskih.
Jeseni je zbor obiskal oskrbovance štirih domov starejših:
na Vrhniki, v Cerknici in v obeh logaških. V sodelovanju s

Obrtniški zbor »Notranjska« na Ojstrcu vrh Obirja, 22. avgusta 2015
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ŠKD Vrh je oktobra na Vrhu Svetih Treh Kraljev pripravil
prireditev V nedeljo popoldne bo luštno pri nas. Ob zboru so nastopili učenci POŠ Vrh, domači harmonikarji ter
mešani zbor s Čateža. Novembra je »Notranjska« zapela v
Dobrniču pri maši in po njej imela še koncertino, decembra pa je najprej pozdravila postojnske obrtnike na njihovem srečanju in Lažanom zapela Domovini v pozdrav– v
čast 25. obletnice plebiscita o samostojnosti Slovenije in
državnega praznika. V koncertnem sporedu sta sodelovala
oktet Pa kol'k'r tol'k' in literarna ustvarjalka Vanda Lavrič.
Na začetku predjubilejne sezone se je zbor občutno pomnožil s šestimi mlajšimi glasovi, kar mu je dodalo potrebno svežino in ga spodbudilo k nadaljnjemu zagnanemu delu. Izkušnje so eno, mladostna zagnanost pa tisto,
kar vodi k novim izkušnjam.
Zbor se zahvaljuje ustanoviteljskim zbornicam za naklonjenost, ki mu jo izražajo. Še naprej bo uresničeval zavezo,
sprejeto ob ustanovitvi: povezovati obrtnike s širšega Notranjskega in udejanjati željo po sodelovanju tudi zunaj institucionalnih oblik povezovanja. Ob pripravah na izvedbo
29. revije obrtniških pevskih zborov Slovenije, ki jo zbor
organizira 28. maja 2016 v Logatcu, pa bo potrkal tudi na
vrata podpornikov, ki naj ne ostanejo zaprta. Na revijo pa
že zdaj vabi vse, ki vam je ljuba domača, slovenska pesem.
Zborovodja
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