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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

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. 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

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: Na slovesnosti je predsednik OZS Branko Meh (levo)
logaški OOZ izročil priznanje »Zlati pečat« ob njeni
40-letnici«. Sprejel ga je predsednik Bogdan Oblak.
Foto. A. Korenč

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

Objavo naročite na svoji območni zbornici
ali neposredno pri OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Krpanov glas
Dvojna številka

Poletni, julijski in avgustovski Krpanov glas letos prvič združujemo v dvojno številko. Doslej smo avgusta objavljali predvsem, največkrat pa zgolj
prispevke za plače in druge dajatve. Ker so se načini obračuna ustalili in
ni več mesečnih nihanj, tudi ni potrebe po posebni objavi v avgustu. Pred
obračunom pa prispevke le preverite na spletni strani FURS.
Dvojna številka tudi po obsegu ni večja od običajnih številk. Obsežnejša je
le za vrhniške prejemnike, ker ji je priložen letošnji razpis subvencij. Preberite, morda vam bo dobrodošlo.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo
za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih
poklicev, pogoj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.
Prav tako mora štipendist, ki je že prejemal štipendijo za deficitarne poklice,
vsako leto, najkasneje do 31. avgusta tekočega šolskega leta predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije.

Pomagajmo stanovskim kolegom

Vsak državljan lahko s posebnim obrazcem zahteva, da se do 0,5 odstotka
njegove dohodnine nameni za financiranje organizacij, ki delujejo v javnem
interesu. Tak status ima tudi Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom,
ki v primeru nesreč stanovskim kolegom pomaga prebroditi najhujše. Zato
ustanova poziva vse člane, naj ta del dohodnine namenijo svoji stanovski
humanitarni organizaciji, torej svojim kolegom (in sebi, če bo treba).

Akcija: šolske torbe

»V Sloveniji je velikokrat izgovorjen stavek, da je učenje pravica in ne dolžnost.
Žal pa v praksi odraža tudi zaskrbljenost v družinah, ki se soočajo z materialnimi in posledično tudi socialnimi stiskami. Da otrokom vsaj v začetku omogoči
čim bolj udoben in normalen način šolanja, ki ne kaže razlik med njimi, Life
Learning Academia že tretje leto organizirano zbira še uporabne šolske torbe.
Akciji se priključuje tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vabimo
torej vse člane in sodelavce, ki želijo še uporabno šolsko torbo pokloniti
tistim, ki jo potrebujejo (otrokom v socialno šibkih okoljih), da torbo prinesejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Ljubljana, Celovška cesta
71, v času od konca šolskega leta do konca julija 2016. Informacije: Božena
Germelj Drstvenšek, tel. 01 58 30 817, dostava: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana, Celovška cesta 71, soba 7/P.
Za vaš prispevek vnaprej hvala in naj se plemeniti v obliki dobrih znanj pri
mladih generacijah«, so še zapisali v uradu predsednika OZS..

Mandarinca vlak v dolino Neretve

Kompas d.d. Ljubljana organizira 4-dnevni izlet z vlakom iz Ljubljane po
dolini Neretve do Sarajeva. Odhod: četrtek, 13.10.2016 ob 19.00 uri iz Ljubljane. Program lahko dobite na svoji zbornici. Za več informacij pa pokličite na Kompas d.d. Ljubljana, Cveto Gerček: 051 341 741.
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Aktualno
Domovina

Z mnogimi dogodki obeležena, in s še
več različnimi interpretacijami pospremljena, je minila 25-letnica samostojne
slovenske države. Države, v katero smo
verjeli in si obetali, da nam bo dobra
mati, boljša od dotedanjih. Da bo naša
prava domovina. Ni nam bila podarjena.
Odkupljena je bila za visoko ceno, tudi
za ceno človeških življenj in materialne
škode, neposredne in poslovne.
Pričakovali smo lastno državo kot mater domovino. Kaj imamo po četrt stoletja? Tega, kar smo pričakovali, žal, ne.
Res, da si v samostojni državi krojimo
svoje zakone – kolikor nam dopuščajo
evropski okviri. Res nam ni treba hoditi
spraševat v neko drugo prestolnico, kaj
smemo in česa ne. Odprt je trg, skoraj
brez omejitev zaposlitev in delo tudi v
tujini. Imamo denar, ki velja v mnogih
državah. Lahko pišemo in parlamentiramo, kakor se nam zdi prav. Svet nas
je priznal in sprejel kot državo. Po je to
vse, kar smo si želeli in v kar smo upali?
Predvsem smo verjeli, da bodo v lastni
državi vladali red, pravičnost, spoštovanje med ljudmi ne glede na njihova prepričanja. Če pogledamo, kaj nam sleherni trenutek servirajo ustvarjalci javnega
mnenja, mediji, vidimo skoraj izključno
slabe reči: razsipanje javnega denarja, goljufije, zavajanja, konflikte interesov, zlorabe moči in pozicij. Pohlep in brezobzirnost izmikata rezultate dela tistim, ki
dobro in z zaupanjem delajo. Država išče
vedno nove načine, kako zaostriti zakonodajo, »da bi ne bilo sleparjenja«, denar
v količinah, ki si jih običajni državljani niti
ne predstavljamo, pa nepovratno izginja.
Pa ne v žepe tistih, ki delajo. Tisti plačujejo globe za prekrške, ki jih iznajdljiva birokracija vedno znova opredeljuje, ne da
bi vedela ali morda hotela vedeti – kako
se denar z delom zasluži. Verjeli pa smo
tudi, da bo država omogočila, da se zacelijo rane, ki jih je na narodovem telesu na
naših tleh pustila svetovna vojna. Pa?
Lepo bi bilo, če bi se v naslednjih letih
država začela spreminjati. Spreminjati tako, da bi bila Slovenija dobra mati,
mati domovina.
Urednik
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Obvestila OOZ Logatec

40 let povezovanja

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec je
sredi junija obeležila 40-letnico svojega delovanja. To
je lep in kar častitljiv jubilej za stanovsko organizacijo, ki združuje obrtnike in podjetnike. Pomembnosti
primerno ga je obeležila s Tednom obrti in podjetništva - o dogodkih poročamo na zadnji strani - ki je
vrhunec dosegel s slavnostno prireditvijo, kjer so najzaslužnejšim in najuspešnejšim obrtnikom in podjetnikom podelili prestižna zbornična priznanja.
V prijetnem, sončnem popoldnevu se je zbralo 250 gostov
– članov, obrtnikov in podjetnikov ter predstavnikov območnih zbornic, lokalne oblasti, sponzorskih in sodelujočih podjetij in drugih visokih gostov ter prijateljev zbornice.
Prireditev je, kot vsi drugi dogodki Tedna obrti in podjetništva,
potekala pod velikim šotorom pred Narodnim domom.
Zgodovina obrti na Logaškem sega vsaj do leta 1496, ko se
v Vicedomskem urbarju že omenja žagarska obrt. Povezovanju
obrtnikov sledimo od 1886., ko so bila sprejeta Pravila zadruge krčmarjev vseh vrst, mesarjev, klavcev drobne živine,
trgovskih in svobodnih obrtov sodnega okraja Logaškega v
Dol. Logatcu. Čas po 2. svetovni vojni obrti in zasebni lastnini ni bil naklonjen, zato so se šele sredi sedemdesetih let
prejšnjega stoletja obrtniki začeli znova povezovati: sprva v
društva in združenja, kasneje v obrtno in zdaj obrtno-pod-

jetniško zbornico. Logatčani so svoje društvo ustanovili na
zboru 15. julija 1976. Danes je logaška zbornica sodoben
podporni podjetniški center, ki kot ena od 62 območnih
zbornic skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije
(OZS) zastopa interese članov, jim nudi strokovno pomoč
in podporo, jih informira in povezuje, nudi sekcijske aktivnosti ter številne druge storitve in ugodnosti.
Na slavnosti zbrane so nagovorili predsednik OOZ
Logatec Bogdan Oblak, predsednik OZS Branko Meh
in župan Občine Logatec Berto Menard. Vsi so izpostavili pomembnost povezovanja ter zastopanja obrtništva in
podjetništva z namenom, pomagati podjetnikom in malemu gospodarstvu, da bi lažje in bolje delovali, poslovali,
hkrati pa prek zbornice postali pomemben in enakovreden partner v dialogu z državo in sindikati.
Namen tovrstnih prireditev je tudi ta, da se najzaslužnejšim in najuspešnejšim obrtnikom in podjetnikom podelijo
zbornična priznanja.
Po pravilniku o priznanjih OOZ Logatec lahko podeli priznanja svojim članom, njihovim poslovnim asociacijam in
občanom ali organizacijam za posebne zasluge, ki jih imajo za razvoj obrti in malega podjetništva ter povezovanja,
in za delo v zbornici. Listinska priznanja so prejeli Jožef
Šen in Jožef Menart ter Občina Logatec in Gasilska
zveza Logatec.

Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak nagovarja udeležence slovesnosti

Predsednik OZS Branko Meh

Logaški župan Berto Menard je tudi častni član Logaške zbornice

Veliko udeležencev na osrednji prireditvi ob 40-letnici OOZ Logatec
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Pripravlja Dejan Šraml

OOZ Logatec se zahvaljuje vsem, ki so omogočili Teden
obrti in podjetništva ter s tem tudi slavnostno prireditev
ob 40. obletnici, najprej srebrnima sponzorjema zavarovalnici Adriatic Slovenica in NLB ter ostalim sponzorjem:
Občini Logatec, Komunalnemu podjetju Logatec, podjetju Pivk
Electric d.o.o., vodi Mattoni in medijskemu sponzorju Radiu 94.
Posebna zahvala gre tudi drugim, ki so poleg OOZ Logatec omogočili izvedbo Tedna obrti in podjetništva:
Idrijsko-cerkljanski razvojni agenciji, Zdravstvenemu domu Logatec, Lokalni tržnici in Glasbeni šoli Logatec, Zavodu RS za
transfuzijsko medicino, Cvetličarni Angela Menart s.p., Slaščičarstvu Ježkova hišica Željka Bohar s.p., MIMETIK designu
Brigita Vehar s.p., Gostilni Turk, Gostišču Jeršin, Kavarni in
slaščičarni Kljukec, Kavarni Napoleon – Ninine tortice, Embalazarju s.p., PGD Dolnji Logatec, Obrtniškemu mešanemu
pevskemu zboru »Notranjska«, nastopajočim in drugim,
brez katerih bi bila prireditev drugačna.
Vabljeni k ogledu fotografij objavljenih na spletni strani OOZ Logatec.
-nikov na tuje trge. Sledile so čestitke in zahvale sosednjih
in regijskih zbornic, gasilske zveze ter partnerskih organizacij in društev.
Prireditev so glasbeno obarvali Obrtniški mešani pevski
zbor Notranjska, ki ga sestavljajo člani in upokojeni člani
petih zbornic v regiji pod vodstvom zborovodje Janeza
Gostiša ter otroci članov zbornice – učenci Glasbene šole
Logatec: Zala Frančeškin, duo Alja Zelenc in Aljaž Zelenc ter Manca Oblak.
Zaključku slovesnosti je sledil družabni večer s plesno
glasbo ansambla Malibu in veliko veselico v soorganizaciji
PGD Dolnji Logatec. Udeleženci pa so se lahko v plesnih
čevljih posladkali še s torto velikanko.

Franc Rudolf je postal častni član OOZ

Bogdan Oblak je prejel zlati ključ, najvišje priznanje OZS

Prejemniki priznanj OOZ Logatec s predsednikom OOZ Logatec

Prejemniki priznanj OZS s častnim članom OOZ Logatec in predsednikom OZS

Vse foto: Andrej Korenč

OZS pa po svojem pravilniku posameznikom lahko podeli bronasti, srebrni in zlati ključ, pravnim osebam pa
bronasti, srebrni ali zlati pečat. Za uspehe pri razvijanju
obrtništva in podjetništva ter utrjevanju različnih oblik
medsebojnega poslovnega sodelovanja in povezovanja na
področju obrti in podjetništva ter za delo v zbornici so člani OOZ Logatec prejeli tale priznanja OZS: bronasti ključ
Marjan Markelj, srebrni ključ Brane Orešnik, Andrej
Grom in Silvester Pivk ter zlati ključ Bogdan Oblak.
OZS pa je logaški zbornici podelila zlati pečat OZS.
Podeljeno je bilo še eno priznanje logaške zbornice, to je
častno članstvo OOZ Logatec. Naziv častnega člana se
lahko podeli posameznikom za zasluge pri razvijanju obrtništva in zasebnega podjetništva ter aktivnega dela v zbornici. O podelitvi je odločala skupščina in ta je sklenila, da se
naziv »častni član OOZ Logatec« podeli Francu Rudolfu,
ustanovnemu članu OOZ Logatec, ki je bil član zbornice vseh 40 let, in sicer za izjemne uspehe pri razvijanju
obrtništva in podjetništva ter utrjevanje različnih oblik poslovnega sodelovanja in povezovanja na področju obrti in
podjetništva doma in v tujini ter za aktivno delo v zbornici.
Med tistimi, ki so pozdravili logaški jubilej in poudarili pomembnost tovrstnih podjetniških organizacij sta bila tudi
direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja
s sedežem v Trstu Andrej Šik in zastopnik Slovenske
gospodarske zveze iz Celovca Stefan Boschitz. Oba sta
poudarila pomen internacionalizacije ter dobrega sodelovanje obeh organizacij z logaško zbornico z namenom
lažjega in boljšega prodora logaških obrtnikov in podjet-
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Obvestila OOZ Postojna

Pri Morskem konjičku

Peljem se od Pivke proti Ribnici. Namenjen sem k
Morskemu konjičku v Mali Pristavi. Nobene obcestne table, ki bi me opozorila na gostilno s tem imenom. Še dobro, da je nekoliko dvignjena nad cesto
in ima na strehi velik napis. Tam me pričaka Darija
Hrvatič, podjetnica, lastnica lokala.
Gospa Hrvatičeva. Nobene obcestne oznake, ki bi mimo vozečega opozorila na gostilno. Pa
vas gostje vseeno najdejo?
Table niste videli, kajne?
Je že nekaj let ni več. Včasih pa sta bili dve, iz vsake
smeri ena. Pa se je spremenil predpis in ker je gostilna
ob državni cesti, sem imela
tri dni časa, da table odstranim. Še dobro, da sem jih,
Foto: J. G.
sicer bi me oglobili. Ko sem Darija Hrvatič
vložila zahtevek za postavitev novih, nisem dočakala niti odgovora. Nas pa gostje
vseeno najdejo. In ko nas, se k nam radi vračajo.
Lokacija zunaj naselja, tako rekoč na samem, je dokaj nenavadna.
Kako, da ste se odločili gostilno postaviti tu?
To je kar dolga zgodba. Začeli smo v kontejnerju, premičnem objektu. Stric ga je imel poprej postavljenega v Izoli,
pred gostinsko šolo. Prevzela sem ga in postavila na mestu,
kjer zdaj stoji naša jedilnica. Bilo je leta 1993. Želela sem
ga sicer postaviti v križišču, kjer se odcepi cesta v Šmihel.
Pa se ni izšlo z lastniki zemljišča. Vzporedno z umestitvijo
premičnega objekta sem vložila zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za
zidan objekt. Pa je bilo treba upoštevati
bližino daljnovoda in še marsikaj, zato je
današnja stavba tu, kjer je. Imamo pa lep
razgled in nas ne moti cestni hrup.
Od kod pogum, da ste se, mladi kot ste tedaj
bili, lotili samostojne obrtne dejavnosti?
Po poklicu sem kuharski tehnik. Dve
leti sem se šolala v Izoli, dve leti v
Ljubljani. Kot štipendistka Postojnske
jame sem tam opravila pripravništvo.
Na začetku naslednje sezone sem še delala tam, potem zame ni bilo več dela,
zato so tudi ugasnile moje obveznosti
iz štipendijske pogodbe. Zaposlila sem
se v Paradisu. Po tem pa sem začela na
svoje. Sprva s premičnim objektom,
1996 pa že v prvem zidanem objektu,
kjer je danes točilnica.
6

Se je gostinstvo od tistih časov spremenilo?
Zelo. Včasih se je mladina znala zabavati. Ob vikendih je
bilo veselo in glasno. Tudi pet, šest harmonik je isti večer
razveseljevalo ljudi. Danes je precej drugače. Gostje iščejo manj hrupne lokale. Povpraševanje gre v smer hrane,
prej je bilo več prometa s pijačami. Zato smo v letu 2000
prizidali večjo jedilnico, ki sprejme sto gostov.
Sâma priprava, strežba, dekoracija, tehnologija pa se
v gostinstvu spreminja tako hitro, da brez enega, dveh seminarjev in delavnic na leto ne slediš razvoju in novim
trendom. Zaostajaš in težko držiš korak s časom.
Se naziv »Morski konjiček« odraža tudi v vaši ponudbi hrane?
V čem ste posebni?
Že ko je bil postavljen premični objekt, sem imela dovoljenje za pripravo predvsem morske hrane. Zato notranjost
prostorov odseva podoba obmorskih lokalov z mrežami,
okenskimi vitraži z morskimi motivi, slikami. Sčasoma
pa se je širila kuhinja in z njo naša ponudba. Danes pripravljamo vse vrste jedi, čeprav so v pečici pečeni lignji
s krompirjem še vedno med najbolj iskanimi jedmi, ki jih
naročajo gostje.
V čem smo posebni? Grem po Sloveniji, pa nemalokrat
slišim, da si ljudje Morskega konjička zapomnijo po – juhah! Kuhamo juhe iz presnih sestavin, ne iz škrnicljev in
vrečk. Razlika v okusu med jedmi, pripravljenimi klasično ali instant je neverjetno velika. Trg pa je neizprosen in
je treba precej spretno krmariti med dobrim in cenenim.
Držim se zapovedi: bodi dobro, četudi ima to svojo ceno.
Kar je mogoče, pridelamo doma in sproti porabimo v gostinski kuhinji.
Ste odvisni od sezonskih gostov, ki poleti potujejo proti morju?

Gostilna Morski konjiček od zunaj

Foto: zasebni arhiv
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Nov kratkoročni kredit

Pripravlja Irena Dolgan

Ribe vselej na jedilniku Morskega konjička

Ugodna obrestna mera!

Foto: Zasebni arhiv

Naši gostje so domačini, turisti pa tudi, seveda. Vesela
sem, ker se tisti, ki se pri nas ustavijo na poti na morje,
ustavijo tudi med povratkom. Turisti iz severnejših dežel
bolj povprašujejo po mesu, oni z zahoda po drugih jedeh.
Rada kuham. Pripravljam tudi testenine z vsemi mogočimi dodatki, prelivi in omakami, saj je možnosti in kombinacij brez števila. Zaradi želja otrok smo pričeli peči tudi
pice. Poleg tega doma pečemo tudi vse slaščice.
Se postojnski in pivški gostinci povezujete?
Imamo društvo. Poskrbimo za strokovne ekskurzije in
promocije. Vsak na kakem drugem koncu Slovenije pozna
koga, ki ga je vredno obiskati in se od njega kaj naučiti.
Ta pa spet pozna koga drugega itn. Saj se vsega ne da kar
tako presaditi v svoj lokal, dobiš pa idejo, kako kaj izboljšati, ponuditi kaj vabljivega.
Poleg tega pripravljamo skupne akcije. Ena takih je priprava jedi s čemažem. Prvič je bila pri nas, odtlej se je selila
in pristala v Avia pubu, kjer zdaj poteka vsako pomlad.
Decembra se še enkrat skupno predstavimo, tema pa so
koline. Vsakokrat v drugem gostinskem prostoru.
Ima vaša občina posluh
za samostojne podjetnike in podjetništvo nasploh?
Sama tega nisem posebej občutila. Občina pa se kar lepo
razvija.
Sodelujete tudi v organih območne zbornice.
V čem vidite njeno temeljno poslanstvo?
Dandanes je pomembno, da dobiš
informaciVse slaščice pripravljajo v gostinski kuhinji pravo
jo o pravem času.
Foto: Zasebni arhiv
julij - avgust 2016

OOZ Postojna in Banka Koper d.d., PE Postojna razpisujeta nenamenski kratkoročni kredit za člane Območne
obrtno-podjetniške zbornice Postojna.
Razpoložljiva sredstva znašajo 200.000 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna z najmanj enoletnim članstvom, namenjena pa so za:
• financiranje tekočega poslovanja,
• nabavo osnovnih sredstev,
• refinanciranje posojil
Krediti se bodo odobravali pod naslednjimi pogoji:
Posojilo se obrestuje po 1,50 % letni obrestni meri (skupna
obrestna mera znaša 3,50 % letno, OOZ Postojna subvencionira 2,00 %), odplačuje se 12 mesecev, višina posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet, kreditne
sposobnosti oziroma ne sme presegati 20.800 EUR.
Zavarovanje: vse oblike, ki za banko predstavljajo zadostno jamstvo za vračilo kredita (pri zavarovalnici, s poroštvom, zastavo- hipoteko, drugo).
Priloge k vlogi:
- izjava o članstvu v OOZ Postojna za čas odplačevanja
posojila,
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo
poslovno leto, medletni podatki
- potrdilo o plačanih davkih
Obdelava zahtevka in vodenje kredita znaša 70 EUR, ki
se plača ob odobritvi kredita.
Vloge za kredit so na voljo na OOZ Postojna od
4. julija 2016 dalje do porabe sredstev.
Zbornica bi članom bila v največjo pomoč, če bi lahko
zagotavljala zanesljivo informacijo članu takrat, ko jo zares potrebuje. V državi ni pravega reda in ni posluha za
gospodarske subjekte. Ni enotnih meril in pravil. In kadar
pride inšpektor in te oglobi, pa niti ne veš dobro, zakaj,
takrat bi rabil zbornico, da ti svetuje: podpiši ali pa uveljavljaj te in te utemeljene ugovore. Pričakovala pa bi tudi več
dejavnosti med člani.
Ga. Hrvatičeva, hvala za pogovor.
J. Gostiša

S kartico
Mozaik podjetnih
zlahka prihranite
letno članarino!
Prelistajte katalog ugodnosti
in popustov partnerjev.
Ne spreglejte ponudbe partnerjev, uporabite svojo
kartico Mozaik podjetnih in prihranite!
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Obvestila OOZ Vrhnika

Festival hrane

8

Stara cesta je bila v petkovi noči, 24. junija, poimenovani Dionizova noč,
polna obiskovalcev, ki so okušali dobrote kuharskih ekip, si ogledali sejem
domače in umetnostne obrti in zaplesali kar pred tremi odri.

Foto – splet

Foto – splet

Stojnica OOZ Vrhnika je pred akcijo kuharjev in obiskom lačnih Vrhničanov samevala
Foto: arhiv zbornice

Prometna strategija Vrhnike
Foto: A. C.

V sklopu festivala hrane, vsakoletne prireditve na argonavtrskih dnevih, so tudi letos kuharji OOZ Vrhnika kuhali golaž in pekli palačinke na lopati. Dogajanje je, verjetno zaradi lepega vremena, 24. junija razživilo Staro cesto
na Vrhniki. Obiskovalcev prireditve je bilo toliko, kot že
dolgo ne, kar se je poznalo tudi na golažu, saj ga niso mogli okusiti vsi, ki bi ga radi. Čeprav obrtniškega ni bilo za
vse, so se obiskovalci lahko najedli tudi na drugih stojnicah, kjer so golaž kuhali še lovci, člani vseh treh krajevnih
skupnosti Občine Vrhnika, Gostilna pri Kranjcu, posamezna podjetja… Na stojnicah so ponujali še vrhniško kavo,
različno pecivo, piškote.
Največja atrakcija
pa je bil prav zagotovo najdaljši vrhniški štrukelj. Skuhala
ga je ekipa Zavetišča
na Planini s člani
PD Vrhnika. Za
dobrih 24 m dolgi
štrukelj so porabili
60 jajc, 20 kg, moke,
20 kg skute in 8,5
kg suhih sliv, 2,8 kg
masla, 0,3 kg vaniljinega sladkorja, 10
limon, 3 kg sladkorja, cimet v prahu, Vsi bi se radi sladkali z vrhniškim štrukljem
1,5 kg drobtin, 2 l
sončničnega olja in
1,5 l sladke smetane.
Ko je bil kuhan, se
je pred stojnico nagnetla množica (glej
fotografijo) – vsi
bi radi poskusili to
izvrstno dobroto.
Zares je bil dober!
Izkupiček, prostovoljne prispevke, bo
eden od kamenčkov
v mozaiku sredstev
za izgradnjo novega
doma na Planini, kamor Vrhničani tako »Lakota je najboljša kuharica«, si je na
kapo zapisal Dolfi
radi zahajamo.
Popoldne se je prevesilo v večer in v Dionizovo noč, ko
so se obiskovalci lahko zabavali in zaplesali ob treh odrih
vzdolž Stare ceste. Za zabavo so poskrbeli ansambli Obvezna smer, duo Stare kosti in Ansambel Zajc.

Občina Vrhnika je pristopila k oblikovanju celostne prometne strategije. Prva javna razprava je bila 22. junija namenjena predstavitvi projekta – reševanje prometnih izzivov z uvajanjem dolgoročnih, strateških in trajnostnih
rešitev za izboljšanje kakovosti življenja in analizi prometnega stanja v občini.
V naslednjih 10 mesecih bo še več javnih razprav in delavnic, da bi strokovnjaki v sodelovanju s prebivalci definirali ključne prometne probleme in našli ustrezne rešitve
za dolgoročno urejenost prometa. Pri tem gre za pešce,
kolesarje, tovorni promet, avtomobilski promet, avtobusni, železniški in stoječi promet ter možnosti za plovnost
reke Ljubljanice.
julij - avgust 2016

Pripravlja Adela Cankar

Izdelani dokument bo podlaga za pridobivanje evropskih
sredstev za ureditev prometa v prostoru. Poudarek bo na
gradnji obvoznice, ureditvi kolesarskih poti, ureditvi prehodov oz. kombiniranju različnih oblik mobilnosti, razvoju turizma na Ljubljanici…

Izterjava na podlagi
verodostojne listine

Plačilna disciplina se je nekoliko izboljšala, vendar imate nekateri še vedno dolžnike med svojimi poslovnimi partnerji.
Odločite se za izterjavo na podlagi izdanega računa. Zakaj bi
na zaslužen denar čakali dlje, kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili ali pa na zasluženo plačilo čakali celo zaman.
Tudi vi morate plačati prejete račune, davčne obveznosti…
in jih težko, če vam dolžniki ne plačajo vaših.
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo.
Za vas opravimo administrativni del priprave predloga za
e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek
do poplačila terjatve.
Pokličite nas, splača se, gre za vaš denar. Stroške izvršbe in
sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik plačal
skupaj z glavnico in obrestmi.

NAJEM DVORANE – Dom obrtnikov

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

Priporočamo

Prelistajte in preberite tudi strani sosednjih zbornic in se
udeležite njihovih dogodkov. Ne spreglejte skupnih strani,
kjer so objavljeni članki za sekcije, informacije o razpisih,
splošni napotki, zanimivosti in še kaj. Za več informacij k
posameznim člankom lahko pokličete na zbornico, z veseljem vas bomo dodatno informirali in vam pomagali.
julij - avgust 2016

Varstvo pri delu – septembra

Za člane in zaposlene delavce bomo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva ponovno organizirali v septembru. V kolikor bi usposabljanje zaradi
nepredvidenih okoliščin potrebovali prej, pokličite, da se
dogovorimo za izredno izvedbo in uskladimo termin ter
lokacijo z vami in predavateljem.

RAZPIS – subvencije

V tej številki glasila je objavljen Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in
podjetništva za leto 2016.
Sredstva za subvencije sta prispevali Občina Vrhnika in
OOZ Vrhnika za štiri različne ukrepe:
• subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij
• spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah
• pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju
samostojnih podjetnikov
• odpiranje novih zaposlitev
Skupaj je na voljo 35.000 €, razpis je odprt do 30.9.2016.
Vloge oddate lahko po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na zbornici.

MOS, 13. - 18. september

Obveščamo vas, da imamo na zbornici 80 brezplačnih vstopnic za 1.,
otvoritveni sejemski dan. Če bi torej
želeli sejem obiskati že na dan otvoritve, pridite po vstopnice na zbornico. Za člane s plačano članarino so
brezplačne, vsak lahko dobi dve.
Obiščite sejem tudi druge dneve, saj bo veliko zanimivih
spremljevalnih dogodkov, predstavitve partnerjev Mozaika podjetnih, predstavitev deficitarnih poklicev….
Za vse druge dneve lahko na naši zbornici naročite poslovne kupone po polovični ceni. Pokličite, sejem vas vabi.

Obvestilo

Zbornica bo v času letnega dopusta zaprta od 18. do 29.
julija. V tem času se lahko za informacije obrnete na sekretarko OOZ Postojna Ireno Dolgan (05 726 17 20) ali
na OZS v Ljubljano (01 5830 500). Za postopke VEM
(spremembe in novi vpisi v Poslovni register, ureditev socialnih zavarovanj…) vam bodo na voljo OOZ Postojna,
OOZ Ljubljana-Vič, OZS v Šiški ali izpostave AJPES.
Vsem želimo prijetne poletne dni. Spočite se na zasluženem dopustu na morju, v hribih, v tujini ali doma in se vrnite na delovna mesta polni energije in volje za doseganje
novih uspehov.
9

Krpanov glas
Avtoserviserji – avtomobilske klime

Ker ste mnogi spraševali glede ponovne obveznosti opravljanja izpitov za avtoklime, vam pojasnjujemo sledeče.
Tolmačenje Ministrstva za okolje in prostor glede veljavnosti izpitov za klime smo objavili na 10. strani aprilske
številke KG. Izvajalci izpitov pa seveda pozivajo na izpite,
saj imajo gospodarski interes za njihovo izvajanje.
Tisti, ki izpita še niso (nikoli) delali, seveda morajo na izpit
in po želji tudi na usposabljanje.
Tisti, ki so izpite že opravljali, pa imajo dve možnosti:
- lahko gredo na opravljanje izpita – ki jim bo nato veljal
neomejeno
- lahko pa počakajo na sprejetje Uredbe o »F plinih« in
tam bo natančno opredeljeno, kaj bodo morali storiti,
da bo veljavnost njihovega izpita neomejena.
Uredba je še vedno v usklajevanju.
Kdo lahko izvaja izpite in kdaj jih ima, pa je mogoče najti
preko spletne povezave na Agenciji RS za okolje in prostor,
kjer je objavljen seznam pooblaščenih izvajalcev: http://
okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/evidenca-izvajalcev-programa-usposabljanja (glejte točko E).
Razen ŠC Celje, ki lahko izpite opravlja na 9 različnih lokacijah po Sloveniji, imajo drugi dovoljenje le za izvajanje
na svoji »domači« lokaciji.
Povzeto po obvestilu OZS

Okoljski znaki za turistične
nastanitve

Sporočamo, da je MGRT objavilo razpis za spodbujanje
uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične
nastanitve. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo
odpiranje prispelih vlog je bilo konec maja 2016, drugo
odpiranje pa bo 8. 9. 2016.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih
okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega
ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel),
Green Globe, Green Key, Travellife in TourCert.
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so pravne in
fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma oziroma so
registrirani za opravljanje turistične dejavnosti in ki doslej
niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvajanja in implementacije okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo in
implementacijo določenega znaka, pa lahko kandidira za
uvedbo drugega znaka. Prijavitelj lahko kandidira za več
znakov hkrati, kolikor je zadevne znake pridobil.
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Sekcije
za gostinstvo in turizem OZS.
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Sekcije
PREVOZNIKI
Spremembe ZDCOPMD
V Uradnem listu RS št. 32/2016 je bil 6. 5. 2016 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter
o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G).
Spremembe omenjenega zakona so stopile v veljavo
21. 5. 2016.
Zakon vsebuje predvsem popravke in spremembe, ki so
potrebni zaradi nove Uredbe 165/2014/EU o tahografu
v cestnem prometu, ki tudi razveljavlja Uredbo 3821/85/
EGS. Z navedeno novo uredbo o tahografu se bo, med
drugim, postopoma uvedel nov pametni tehnološko naprednejši tahograf. Uredba 165/2014/EU predvideva
večstopenjsko uveljavitev (marec 2015, marec 2016, tretji
rok pa je odvisen od sprejema posebnih izvedbenih aktov
Komisije, ki se nanašajo predvsem na specifikacije pametnega tahografa). Evropska komisija predvideva sprejem
teh izvedbenih aktov za leto 2016. Tri leta po sprejemu
teh aktov (torej v letu 2019) je predvidena tudi obvezna
vgradnja pametnih tahografov v nova vozila.
Pripomba, ki smo jo dali na osnutek zakona, je bila upoštevana, saj je spremenjen način predpisovanja glob v zvezi s kršenjem 12-dnevnega pravila (nanaša se na pravila
časa voženj in tedenskih počitkov za daljša avtobusna potovanja). Tako so tudi v tem delu stopnjevane višine glob
glede na težo kršitve.
Pomembnejša novost je tudi v 8. Odstavku 32. Člena, ki
se sedaj glasi: „Če se ugotovi, da je zapisovalna naprava ali
naprava za omejevanje hitrosti motena s pomočjo namenskih predmetov (npr. magnet), ali je z napravo povezana
naprava, s pomočjo katere se beležijo napačni podatki te
naprave, se vozilo izloči iz prometa do odstranitve teh
predmetov oziroma naprav. Če nadzorni organ odredi izredni pregled zapisovalne naprave ali naprave za omejevanje hitrosti in pri pregledu odkrije predmete ali naprave, s
pomočjo katerih se beležijo napačni podatki zapisovalne
naprave, delavnica tak predmet ali napravo na stroške prevoznega podjetja, ki trenutno upravlja vozilo, odstrani iz
vozila. Pooblaščena uradna oseba organa, ki je odredila
pregled naprave, tak predmet ali napravo zaseže in odredi
uničenje. O zasegu se izda potrdilo.«

Potrdila A1 za voznike
Za osebe, ki opravljajo dejavnost v mednarodnem cestnem prometu se do sedaj večinoma niso izdajali obrazci
A1 – Potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporabljajo za imetnika. V posameznih primerih so se izdajali
obrazci »MEJ«, na podlagi Zakona o prevozih v cestnem
prometu in 29. Člena Pravilnika o licencah za opravljanje
prevozov v cestnem prometu, vendar omenjena predpisa
glede izdaje tega obrazca ne veljata več.
julij - avgust 2016

Krpanov glas
Na podlagi dogovora med predstavniki Ministrstva za
delo, družino, socilalne zadeve in enake možnosti, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno podjetniške zbornice
ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije se za
osebe, ki opravljajo dejavnost oziroma delo v mednarodnem cestnem prometu izdajajo obrazci A1 v skladu s
13. členom Uredbe (ES) 883/2004. V navedenem členu
so določena posebna pravila za osebe, ki opravljajo dejavnost v dveh ali več državah članicah, pri čemer se tako
delolahko opravlja za enega delodajalca ali za več delodajalcev. Pravila so določena tako, da omogočajo izvedbo temeljnega načela, da mora za osebe, ki se gibljejo v
Skupnosti veljati sistem socilane varnosti ene same države
članice. Kadar oseba opravlja dejavnost zaposlene osebe
v dveh ali več državah članicah je treba najprej določiti, ali
oseba opravlja znaten del dejavnosti v državi članici stalnega prebivališča. Če oseba opravlja znaten del dejavnosti
v državi članici stalnega prebivališča, potem se uporablja
zakonodaja države članice stalnega prebivališča. Če oseba
ne opravlja znatnega dela dejavnosti v držćavi članici stalnega prebivališča se uporablja zakonodaja države članice,
v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota podjetja oziroma delodajalca, če je oseba zaposlena pri enem podjetju
oziroma delodajalcu.
Več si lahko preberete na spletni strani OZS, Sekcije za promet, aktualno iz sekcije: http://www.ozs.si/
Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1567/ArticleId/4261/Default.aspx.

Italija - dogovor o vračilu cestnine
OZS je 5. aprila letos skupaj s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) in z Confatrigianato
Transporto Servizi (CTS podpisala tripartitno pogodbo,
s katerim je opredelila možnosti, da lahko člani OZS, ki
s tovornimi vozili v Italiji prevažajo tovor po avtocestah,
pod ugodnimi pogoji vsako leto del plačane cestnine dobijo nazaj in to za ekološka vozila razreda EURO 3 ali
višje (dogovor velja za vsa podjetja, ki opravljajo prevoze
v Italijo – ne samo za podjetja, ki se ukvarjajo z avtoprevozniško dejavnostjo).
Na podlagi tega dogovora bo slovensko podjetje lahko vsako leto dobilo vrnjen del cestnine, ki je odvisen od ekološkega motorja tovornega vozila. Da bi podjetje to lahko
pridobilo, bo moralo plačati enkratno pristopnino 85 EUR.
Podjetje bo za ureditev vračila cestnine za najbolj ekološka
vozila plačalo le 2 % provizijo od zneska plačanih cestnin.
Za vračilo cestnine je potrebno posredovati naslednje podatke:
- izpis AJPES, naziv podjetja z davčno številko in uradnim naslovom;
- kopijo osebnega dokumenta odgovorne osebe (ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, kraj bivanja);
julij - avgust 2016
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- bančno garancijo za letno plačevanje cestnin;
- IBAN kodo za račun podjetja;
- licenco za evropske/mednarodne cestne prevoze
(kopijo);
- prometna dovoljenja vozil in potrdilo o EURO razredu
vozil (kopijo);
- o potrebnem številu Viacard izkaznic;
- kontakti podjetja (mail, fax, idr.)
na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana s pripisom »za CTS«
Bančne garancije za plačilo cestnin
Ker je bančna garancija za plačilo cestnin ključni pogoj za
vključitev v sistem CTS, smo z OZS do sedaj že navezali
stike s tremi navedenimi bankami, ki bodo članom OZS
omogočale pridobitev bančnih garancij pod ugodnimi pogoji. Te banke so:
• NLB, d.d. (www.nlb.si) - za več informacij se obrnite na
svojega poslovnega svetovalca ali na direktorico podjetniškega centra Nataš Zemljič Pangerc, telefon: 01/476 49 52,
e-pošta: natasa.zemljicpangerc@nlb.si
• Banka Koper, d.d. (www.banka-koper.si) - več informacij dobite pri Simoni Levičar, vodji poslovalnice Ljubljana Center, Cigaletova 4, telefon: 01/307 64 05
• UniCredit Banka Slovenija d.d. (www.unicreditbank.si)
- za več informacij se obrnite na svojega svetovalca ali na
svetovalko Andrejo Ulaga, telefon: 01/587 63 53, faks:
01/587 66 62, e-pošta: andreja.ulaga@unicreditgroup.si

Francoska minimalna plača
Nemškemu vzoru predpisa, ki določa minimalno plačo za
opravljanje storitev na njihovem ozemlju, je sledila tudi
Francija (v nadaljnjem besedilu: FR). Evropska komisija
je tudi v tem primeru že sprožila postopek proti sprejetemu predpisu, saj gre za očitne kršitve pravnih norm EU.
Sekcija za promet pri OZS se zavzema, da se področje
transporta obravnava povsem ločeno od ostalih storitvenih dejavnostih, kar je tudi že sporočila v Bruselj (predstavljeno tudi evropski komisarki za promet).
Nova pravila o izvajanju FR zakona o delovnih razmerjih,
ki se bodo uporabljala za kabotažo in mednarodni promet (ne pa za tranzit), bodo stopila v veljavo 1. julija
2016. FR bo s tem dnem delavce v cestnem prometu in
prometu po celinskih plovnih poteh (ne pa železniških
delavcev) začela obravnavati kot napotene delavce v pomenu direktive 96/71/ES o napotenih delavcih. Nova FR
zakonodaja tudi pojasnjuje formalnosti poročanja iz direktive 2014/67/EU o izvrševanju Direktive 96/71/ES o
napotitvi delavcev oz. jih prilagaja specifikam kopenskega
prometa. V skladu z omenjenima direktivama FR Z o delovnih razmerjih zahteva:
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- potrdilo o napotitvi, ki ga izpolni delodajalec (in nadomešča siceršnjo deklaracijo, ki se zahteva v drugih panogah) in pogodba o zaposlitvi (oboje mora biti v vozilu),
- imenovanje predstavnika v FR (svobodna izbira fizične
ali pravne osebe) in
- določa obveznosti in odgovornosti naročnika prevoza
(preveriti mora obstoj potrdila o napotitvi in obstoj predstavnika v FR) oz. v določenih primerih (če naročnik prevoza in prevoznik nista iz FR) celo prejemnika blaga v FR.
Glede predstavnika je bilo pojasnjeno, da je lahko fizična ali pravna oseba s sedežem v FR. Prisotnost v FR je
potrebna zaradi zagotovitve stika z nadzornimi organi.
Lahko se ga zamenja, mora pa biti na voljo za nadzorne
organe še 18 mesecev po napotitvi. Za predstavnika niso
predvidene kazni.
Predstavnik v FR mora v času napotitve in 18 mesecev po
napotitvi razpolagati z naslednjimi dokumenti:
- potrdilo o napotitvi,
- plačilno listo,
- potrdilo o plačilu plače,
- kopija dokumenta o imenovanju predstavnika,
- naslov kolektivnega sporazuma (če se uporablja za delavca).
Pravila veljajo za vsa prevozna podjetja, ustanovljena izven
FR (ali za agencijo iz FR, ki najema tuje delavce) ne glede
na vrsto vozila (lahka ali težka) in vrsto prevoza (potniki
ali tovor). Pravila ne veljajo za samozaposlene delavce.
Namen je zaščititi mobilne delavce v prometu z izvajanjem pravic, ki jih določata prej omenjeni direktivi. Veljalo
bo načelo uporabe zakonodaje, ki je za voznika ugodnejša.
Glede minimalne plače se uporablja zakonsko ali dogovorno določena minimalna plača, dodatki za delo preko
delovnega časa in ostali obvezni dodatki. Glede delovnega
časa bodo veljala EU in FR pravila.
Za kršitve pravil so določene tudi kazni in sicer do 750
EUR, če v vozilu ni potrdila o napotitvi ali to ni ustrezno,
do 450 EUR če v vozilu ni pogodbe o zaposlitvi. Poleg
tega je predvidena upravna kazen do 2000 EUR po delavcu, če delodajalec ni pripravil potrdila o napotitvi ali ni
imenoval predstavnika v FR.
Železnice niso vključene. Pri plači želijo zagotoviti, da je
vsaj na ravni FR minimalne plače (v plačo se ne štejejo povračila stroškov), presojali bodo nadzorniki (ni jasno, kako).
Prevod pogodbe o delu je potreben le pri dolgoročnih napotitvah. Dokazila v vozilu morajo biti v tiskani obliki (baje
zato, da tudi voznik ve, kaj je bilo deklariranega), vendar
preučujejo tudi druge možnosti (elektronska oblika). Glede
samozaposlenih, ki so izvzeti iz zakona, naj bi zadostovala
le (ustna?) izjava (morda tudi dokazilo o poklicni kvalifikaciji, zelo nejasno). Dodatni stroški za podjetja bodo, vendar ne nesorazmerni (ni jasno, kolikšni). FR bo na spletnih
straneh v kratkem objavila odgovore na pogosta vprašanja.
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Rusija – sezonska omejitev prometa

Veleposlaništvo RS v Moskvi je poslalo obvestilo, da je
Rusija začasno (tako kot vsako leto) uvedla pomladansko-poletno omejitev tovornega prometa na avtocestah, ki bo
trajala od 20. maja do 31. avgusta 2016. V tem obdobju bo
promet dovoljen med 22. in 10. uro.
Vožnja tovornih vozil pri temperaturi zraka nad 320C bo
dovoljena le na podlagi predhodno izdanih dovoljenj (več
o tem: http://rosavtodor.ru/). Omejitev ne velja za avtobuse.
Vir vseh prispevkov sekcij je OZS

KOFI KOTIČEK na MOS

OZS objavlja javno povabilo zainteresiranim–ponudnikom gostinskih storitev za sodelovanje na prireditvi
»49. Mednarodni sejem obrti in podjetništva v Celju, v
okviru predstavitve OZS«. V dvorani L1 se predstavlja
OZS, sekcije pri OZS, OOZ, domači in tuji partnerji
OZS, poslovne institucije, tuje države…
Javno povabilo zajema sodelovanje s ponudbo gostinskih
storitev - kofi kotiček na lokaciji oz. delu dvorane L1 v okviru razstavnega prostora OZS od 13. do 18. 9. 2016 v Celju.
Predmet povabila: Predmet povabila je gostinska ponudba - kofi kotiček (ponudba toplih in hladnih napitkov
ter slanih in sladkih prigrizkov v nepovratni embalaži) na
prej omenjeni lokaciji v času MOS.
Kdo lahko odda ponudbo: člani OZS in sicer samostojni podjetniki in pravne osebe:
- ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v
Republiki Sloveniji in imajo vsa predpisana dovoljenja
za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je predmet javnega povabila,
- ki niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja,
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
- ki v zadnjih 6 mesecih poslovanja niso imeli blokiranega
TTR.
Merila oz. kriteriji: Izbor ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti bo narejen na podlagi tehle kriterijev:
- minimalna višina zneska je 200 EUR brez ddv, ki ga ponudi gostinec za čas trajanja sejma (6 dni),
- konkurenčna cena napitkov in prigrizkov,
- reference,
- kakovost ponudbe.
Ponudbe se pošljejo po navadni pošti na OZS, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: edina.zejnic@ozs.si,
najkasneje do 8. 7. 2016.
Informacije: Za dodatne informacije v zvezi z javnim
povabilom lahko pokličete Edino Zejnić na tel.: 01/58 30
586 ali pišite na elektronski naslov edina.zejnic@ozs.si.
Povzeto po OZS
julij - avgust 2016
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Predstavitve na mednarodnih
sejmih

V prejšnjem KG smo na 7. strani obširneje predstavili
vabilo javne agencije SPIRIT Slovenija za posredovanje
interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v
tujini v letu 2017. Tokrat nanj le opozarjamo.
Izraženi interes bo podlaga za pripravo programa za sofinanciranje skupinskih sejemskih predstavitev slovenskega
gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017.
V pomoč pri odločanju je lahko baza svetovnih sejmov,
ki jo lahko najdete na portalu Izvozno okno oz. na spletnem naslovu: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/
Pomoc_izvoznikom/Sejmi/Baze_sejmov_9353.aspx.
SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinskih
predstavitev na sejmih v tujini krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov
za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške elementov sejemske
konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza
eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in
grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice izvede
skupni izvajalec postavitve.
V celoti izpolnjene obrazce in podpisane ter ožigosane posredujte do petka, 8. julija 2016, na elektronski
naslov edina.zejnic@ozs.si. Obrazec dobite na zbornici.

Poslovna srečanja
AGRA 2016
Obveščamo vas, da Mariborska razvojna agencija, v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira kooperacijsko srečanje AGRA
2016, ki bo potekalo 23. avgusta 2016 v Gornji Radgoni, v
okviru 54. Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma Agra.
Srečanje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju
kmetijstva, živilstva, tehnike pakiranja, embalaže, gozdarstva in logistike.
Več informacij o srečanju najdete na spletni povezavi
http://meet4businessagra2016.talkb2b.net/, kjer opravite
tudi registracijo na srečanje.
Udeležba na srečanju je brezplačna. Rok za prijavo je
18. avgust 2016!

HOLZMESSE 2016
Obveščamo vas, da Avstrijska gospodarska zbornica v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje s področja lesarstva in gozdarstva, ki se bo 1. septembra
2016 odvijalo v konferenčnih prostorih sejmišča v Celovcu.
julij - avgust 2016

Napotila
V tem času bo na sejmišču potekal tudi mednarodni sejem
lesarstva in gozdarstva HOLZMESSE 2016.
Več informacij o srečanju si lahko preberete na spletni
povezavi: http://www.b2match.eu/timberfair2016, kjer
opravite tudi registracijo na srečanje.
Udeležba na srečanju je brezplačna. Rok za prijavo je 31.
avgust 2016!

MOS 2016
Več kot dva meseca nas ločita od letošnjega 49. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v Celju, ki bo potekal od
13. do 18. 9. 2016.
Sejemska predstavitev obrtno-podjetniškega zborničnega
sistema Slovenije bo potekala v nadstropju dvorane L1 in
drugih sejemskih dvoranah na razstavni površini več kot
1.000 m², kjer se bodo predstavila strokovne sekcije pri
OZS, območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) s
člani ter domači in tuji poslovni partnerji OZS. V dvorani
L1 se bo že tretjič predstavila tudi Ulica obrti s predstavitvijo obrtnih poklicev. V času sejma bodo potekali tudi
obsejemski dogodki sistema OZS in podelitev zborničnih
sejemskih priznanj (Cehi).
Člani OZS bodo lahko za prvi dan sejma (torek, 13. 9.
2016) na svoji območni zbornici prevzeli brezplačne vstopnice.
Informacije o nastopu sistema OZS je objavljena tudi
na spletni strani OZS in je dostopna na http://bit.
ly/1fuYVf0.
Člani OZS lahko za prvi dan sejma (torek, 13. 9. 2016)
na svoji območni zbornici prevzamejo brezplačne
vstopnice.

Že imate plačilno kartico?

S podjetjem Erste Card smo izdali skupno plačilno kartico
z odloženim plačilom Mozaik podjetnih Diners Club.
Članarina je za prvo leto brezplačna, zato jo velja preizkusiti. In to še ni vse: avtomatsko se vam nabor ugodnih
nakupov poveča, saj s kartico Mozaik podjetnih Diners
Club dostopate tudi do vseh ugodnosti podjetja Erste
Card, ki pa jih ni malo. Splača se! Preverite ugodnosti vseh
partnerjev.
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. 2016 velja nova višina prispevkov za ZZ za poškodbe pri delu in
poklicno bolezen in je vezana na višino povprečne bruto plače v RS
za oktober predhodnega leta (za oktober 2015 znaša 1.540,58 €). Od
januarja 2016 do vključno decembra 2016 znaša prispevek za ZZ 0,53
% od povprečne bruto plače za oktober 2015 oz. 0,53 % od 1.540,58
€, kar znaša 8,17 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne
bruto plače za oktober 2014 oz. 6,36 % od 385,15 €, kar znaša 24,50 €.
Od 1. 4. 2016 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na
32,43 € (Ur. list RS, št. 21/2016).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za junij in julij 2016:
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 32,43 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

0,53 % od PP oktober 2015 – 1.540,58 €

8,17 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2015 – 385,15 €
24,50 €
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,67 €
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 lahko
največ ¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa
oz. za najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼
minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za junij/julij je izračun
naslednji: 44 ur junij, 42 ur julij: PIZ 53,04 €, ZZ 31,39 €, zaposlovanje in
starševsko varstvo 0,87 €, skupaj torej 85,30 €. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v juniju 2016: redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik:
0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
ŠT. DELOVNIH UR v juliju 2016: redno delo: 21 dni: 168 ur, praznik:
0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2016 – lestvice veljajo od
1.1.2016 oz. za vsa izplačila v letu 2016.
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
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za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA
V LETU 2016
V letu 2016 je sprememba v tretjem davčnem razredu, ki se začne pri
1.700 € (prej pri 1580,02 €)
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 2016 znaša 790,73 €
(Ur. list RS, št. 6/2016) in je, glede na leto 2015, nespremenjena.
Definicija minimalne plače (uporablja se pri obračunih za plačilo dela
opravljenega od 1.1.2016 dalje):
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, dodatka za nočno delo, dodatka za
delo v nedeljo, dodatka za delo na praznik in dela prost dan po zakonu.
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 2016 ne more biti manjši od 52% zadnje
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2016 do 29.2.2016 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52% znaša 800,93 €),
za izplačila po 1.3.2016 se uporablja povprečna plača za leto 2015, ki
znaša 1.555,89 €, osnova za prispevke je 52% in znaša 809,06 €.
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
(790,73 €) povečane za 1% znaša 798,64 €. Izplačan bi moral 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, dajatve

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar
2016 prispevke od najmanj 70% povprečne plače 2014 (1.540,25 €; 70% je
1.078,18 €), za obračun prispevkov od februarja 2016 dalje pa uporabljate
najmanj 70% povprečne plače za leto 2015. Povprečna plača za leto 2015 je
1.555,89, osnova za obračun v višini 70% te plače je 1.089,12 €.
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 %

265,20

13,45 %

146,49

0,40 %

4,36

38,20 %

416,05

oddate le mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO
ne more biti višja, kot je najvišja določena (3,5-kratnik PP, ki znaša
5.445,62 €)
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

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.

Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu
2016 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 28%).
Za obračun prispevkov za januar 2016 je minimalna osnova 56% povprečne
plače iz leta 2014 (1.540,25 €; 56% je 862,54 €) za obračun prispevkov za
ZZ pa 60% povprečne plače iz leta 2014 (1.540,25 €; 60% je 924,15 €).
Od februarja 2016 dalje je minimalna osnova 56% povprečne plače iz leta
2015 (1.555,89 €; 56% je 871,30 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60%
povprečne plače za leto 2015 (1.555,89 €; 60% je 933,53 €).
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini vaše zavarovalne
osnove po oddaji davčnega obračuna za leto 2015 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,

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.

Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JUNIJ in JULIJ 2016
3,5 PP***

56 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

871,30

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.555,89 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

5.445,62

933,53

15,50%

135,05

844,07

8,85%

77,11

481,94

Prisp. delodajalca za PIZ

212,16

1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

59,37

346,34

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

61,24

357,23

Skupaj prispevki za PIZ

Prisp. za poškodbe pri delu

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

0,53%

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

4,95

28,86

125,56

732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

1,74

10,90

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,22

7,62

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,52

3,27

1,74

10,89

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.

3,48

21,79

PRISPEVKI SKUPAJ

341,20

2.080,23

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR

mesečna
bruto plača
za leto 2015
*** Povprečna
Minimalna osnova
za prispevke
samozaposlenih
v letu(PP):
2016 1.555,89
znaša 56 %EUR
zadnje znane
povprečne letne plače;
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 %

*** 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): 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15. 7. oz. 16. 8. 2016; v enakem roku mora davčnemu organu
predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu, ki se odda prek storitev elektronskeposlovanja
FURS eDavki.
zadnje ga
znane
povprečne
letne plače;

*** 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): 1.555,89 x 3,
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Teden obrti v Logatcu

Jubilej, 40-letnico smo na OOZ Logatec primerno obeležili in pripravili Teden obrti in podjetništva s ciljem
promocije logaške obrti, podjetništva in gospodarstva, pa
tudi gostinstva, turizma in kmetijstva. Promovirali smo lokalno – proizvedeno in pridelano na Logaškem.
Na dogodkih, ki so se, zvečine pod velikim šotorom pred
Narodnim domom v Logatcu zvrstili od 15. do 17. junija 2016, smo tako kar tri dni praznovali skupaj s člani in
prebivalci Logatca ter širše notranjske regije.
Prvi dan je na stežaj svoja vrata odprla zbornica in s tem
tudi logaška VEM točka, kjer lahko (bodoči) podjetniki
in podjetja urejajo postopke registracije in sprememb ter
prijave v registre in evidence. To je pomemben javni servis
za podjetništvo, s katerim se lahko pohvali Logatec.
Promocija podjetništva in obrti med mladimi je zelo pomembna, zato so v četrtek prostore zbornice zasedli naši
najmlajši. Učenci logaških šol so v tematskem sklopu Ko
bom velik, bom podjetnik izdelali lastno knjigo. Celotni postopek, od zgodbe, ilustracije, oblikovanja, izdelave knjižnega
bloka, tiska, do oplatničenja so spoznali na kreativni delavnici, ki jo je vodila članica zbornice, podjetnica Brigita
Vehar, Mimetik design.
Nato je središče Logatca obarvala Ulica obrti in podjetništva. Celo popoldne je petsto dogajanja željnih ljudi

Foto: Dejan Šraml

Odmeven Teden obrti
in podjetništva

Učenci OŠ so izdelali svojo knjigo

privabila velika sejemska predstavitev logaških obrtnikov
in podjetnikov, na kateri je sodelovalo 25 razstavljavcev iz
različnih branž. Ob-sejemsko dogajanje so popestrila podjetniška svetovanja, ponudniki z Lokalne tržnice Logatec,
degustacije vin vinarjev z Vipavskega in Krasa ter veliko
obrtniško tekmovanje v kuhanju golaža. V slednjem so se
pomerili člani zbornice razporejeni v skupine po krajevnih skupnostih. Stroga komisija, ki ji je predsedoval Obrtnik leta 2013, priznani gostinec Franc Jezeršek, ni imela
lahkega dela. Odločila je, da so zmagovalni golaž skuhali
člani iz krajevne skupnosti Laze-Jakovica pod vodstvom
Aleksandra Frančeškina, na drugo mesto pa so se uvrstili člani iz KS Naklo, Tabor, Rovte in Hotedršica.

Foto: Robert Lukan
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Ekipa obrtnikov KS Rovte s člani stroge komisije

Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno
v sodelovanju s
Varčevanje za dodatno pokojnino s kolektivnim pokojninskim varčevanjem
zaposlenim izboljša socialno varnost v tretjem življenjskem obdobju,
podjetju pa ustvarja nove poslovne priložnosti.

Prednosti za podjetja in zaposlene

• Vključitev preko podjetja
• Davčna olajšava za podjetje
• Oblika finančno ugodnega nagrajevanja zaposlenih
• Dodatni popusti pri drugih zavarovanjih AS
• Ugled družbeno odgovornega in privlačnega
• delodajalca
• Zvesti, zadovoljni in motivirani zaposleni
• Možnost dodatnih individualnih vplačil in koriščenje
davčne olajšave tudi za zaposlene

Ali veste,
da že danes
kar 38,9 %
upokojencev
prejema
pokojnino v
višini od 100
do 500 EUR?
(Vir: ZPIZ)

Dodatne informacije: tel.št. 05/700-30-10 in e-naslov pokojnine.po@as.si.

Misli
naprej
16

V center Logatca se je na povabilo zbornice pripeljala tudi
sodobna kulinarična kultura, ki spreminja tradicionalne slovenske recepte v fine urbane grižljaje – kulinarični projekt
FerFud. Ljubiteljem uličnih grižljajev smo približali kakovostno kulinariko po fer ceni, vse donacije obiskovalcev pa
so bile namenjene projektu Botrstvo. Večer sta v glasbeno
nit in prijetno druženje spletala Notranjca Sabina Veber –
Binna in Miha Plantarič – oba finalista šova Slovenija ima
talent 2015 ter tako zaključila pestro dogajanje.
Petek so obrtniki in podjetniki začeli družbeno odgovorno in z eno najplemenitejših oblik pomoči sočloveku – s
krvodajalsko akcijo in se z avtobusom odpravili na Zavod RS za transfuzijo. Ko se je dan prevesil v večer pa je
bil čas za vrhunec praznovanja: slavnostno prireditev ob
40. obletnici OOZ Logatec (več na straneh 4 in 5).
Vabljeni k ogledu fotografij z Ulice obrti in podjetništva,
objavljenih na ooz-logatec.si.
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