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Krpanov glas

Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica

e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

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

e-naslov: barbara.grum@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80, mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 8.30 – 12.00
sre 13.30 – 16.00
Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

JK Group,
pravno in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust.

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

Davčno svetovanje
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk
e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30
Uradne ure: sreda 12.00 - 13.00

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40, fax: (01) 750 41 02 , mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin
(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
3000 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: Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« z Bori in Tomažem
Pavšičem pri spomeniku bazoviškim žrtvam, 2009

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
1/1 stran (A4)
½ strani (A5)
¼ strani (A6)
Oglas na zadnji strani:
Oglas na predzadnji strani:

cena za člane 40% popusta
200 €
120 €
150 €
90 €
100 €
60 €
+40%
+20%

Objavo naročite na svoji območni zbornici ali neposredno
pri sekretarki OOZ Logatec Barbari Grum Vogrin.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Spoštovani bralci

35 LET

Avgustovska številka Krpanovega glasu je zaradi dopustniškega
časa zožena, septembrska bo spet v polnem obsegu.
Urednik

Polletna seja skupščine in upravnega odbora

30. junija letos sta hkrati potekali seji skupščine in upravnega odbora, ki sta bili namenjeni pregledu polletnega poslovanja zbornice,
potrditvi novega člana nadzornega odbora ter častnih članov zbornice, ki jim bo častno članstvo podeljeno ob proslavi 35-letnice.
Nadzorni odbor, ki ga vodi predsednica Andreja Berzelak, je potrdil, da zbornica posluje v skladu z zakoni in sprejetimi akti, kar
sta nato potrdila tudi upravni odbor in skupščina. Potrjena je bila
zamenjava člana nadzornega odbora – tako je s 1. 7. 2011 Tadeja
Pivka zamenjal Marjan Markelj. Skupščina pa je potrdila tudi
oba predlagana za častno članstvo logaške zbornice in sicer sta
to sedanji župan in dolgoletni obrtnik Berto Menard ter bivši
sekretar Janez Gostiša.
O delu sekcij v prvih šestih mesecih so poročali tudi predsedniki
sekcij. Ugotovljeno je bilo, da so nekatere sekcije kar aktivne, druge pa sploh nič. Zato je bil sprejet sklep, da se lahko del denarja
prerazporedi v tiste sekcije, ki so delujoče in imajo za svoje delo
predvidene tudi ustrezne projekte.

Sestanek sekcije gradbincev

V začetku meseca julija so se – kljub dopustom, ki so bili že v polnem
teku – sestali gradbinci, najštevilčnejša sekcija pri OOZ Logatec, ki trenutno šteje 110 članov in predstavlja kar četrtino vseh članov logaške
zbornice. Namen sestanka je bil en sam: ugotoviti, ali bo sekcija aktivno
delovala ali pa se bo prepustila pasivnosti in v končni fazi tudi razpadu.
Predsednik sekcije gradbincev Peter Oblak je povedal, da ne želi
biti predsednik sekcije, ki ne dela, prav tako ne želi biti predsednik
take sekcije, katere člani vedo povedati samo to, da zbornice ne
rabijo, saj za njih nič ne naredi. Seveda se zaveda, da je sekcija zelo
raznolika, saj združuje zidarje, kamnoseke, parketarje, keramičarje
itd. Vsi ti različni profili imajo vsak svoje interese, ki jih je zelo težko pripeljati na skupni imenovalec. Vendar se po njegovem mnenju
kljub različnosti lahko najdejo stvari, ki so zanimive za vse.
Prisotni so se strinjali, da sekcija sicer ne deluje tako, kot bi morala
in kot bi lahko. Imeli pa so tudi kar nekaj idej, kako bodo sekcijsko kolesje spravili v pogon. Med drugim so sklenili, da se bodo
udeležili projekta pleskanja porodnišnice v Postojni, izvedli projekt
brušenja parketa v vrtcih, razmislili o ekskurziji, ki bi bila primerna
za kar največ članov sekcije in se vključili v promocijo poklicev.
Predlagali so tudi, da bi jeseni organizirali delavnico, na katero bi
povabili projektante in gradbene inšpektorje, saj bi lahko na tak
način dobili zelo koristne in potrebne informacije.
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Vse člane vljudno vabimo na praznovanje
35-letnice Območne obrtne zbornice Logatec,

ki bo 9. septembra 2011
v Športni dvorani Zapolje, pričetek ob 18h.
Za vas pripravljamo kulturni program, v katerem bo med
drugim nastopila tudi Nataša Tič Ralijan, bolj znana
kot Ana-Liza in zabavo z ansambolom Malibu,
ob tej priložnosti pa bodo podeljena tudi priznanja ob
delovnih jubilejih posameznikov in priznanja za aktivno
delo v zbornici.
Pridite, da obeležimo skupni jubilej!
Uradna vabila boste prejeli tudi po pošti.

Elektronski katalog obrtnikov

Vse člane obveščamo, da želi OOZ Logatec urediti katalog obrtnikov, ki bi bil dostopen na spletni strani OOZ Logatec. V ta
namen rabimo predvsem vaše točne podatke, ki poleg imena
podjetja, naslova in telefona obsegajo tudi točen opis dejavnosti,
ki jo vaše podjetje opravlja, e-pošto in morebitno spletno stran,
na katero se lahko uporabniki direktno povežejo.
V ta namen vas bomo v prihodnjih dneh tudi poklicali in preverili, ali imamo vse vaše podatke, pa tudi to, ali so podatki točni.
Lahko pa nam podatke sporočite tudi sami na naslov
barbara.grum@ozs.si.

Guča sul Carso

Od 15. do 17. julija je v Briščikih, kmalu za
italijansko mejo potekala zdaj že tradicionalna prireditev Guča na Krasu oz. Guča sul
Carso, imenovana tudi Festival balkanske
glasbe. Ker gre za zelo zanimivo prireditev,
ki so se je nekateri člani zbornice udeležili
že lani, je bila izražena želja, da bi se letos
tja odpravili organizirano. Zbralo se je za Festivalski utrinek
majhen avtobus ljudi, med njimi so bili poleg predsednika logaške
zbornice Bogdana Oblaka z ženo tudi logaški župan Berto Menard
in sekretar OZS Dušan Krajnik z ženama. Udeleženci so bili zadovoljni, čeprav je bila »gužva« velika, saj so se na prireditev odpravili
predvsem zato, da doživijo »balkansko vzdušje« in slišijo Gorana
Bregovića, ki je imel prav tisti dan svoj koncert.
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Notranjske vezi

Srčni povezovalci Notranjcev

»Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« so pred 24 leti
ustanovila tedanja obrtna združenja s »širšega Notranjskega«:
z Vrhnike, iz Logatca, Cerknice, Idrije, Postojne (in Ilirske Bistrice)«. S temi besedami se pričenja predstavitev »Notranjske«
na vseh nastopih, doma in v tujini. Le število let se spreminja.
Tedanja obrtna združenja – zdaj zbornice – so iskala poti za
povezovanje članov prek svojih občinskih meja, saj obrtniki tedaj v samo eni občini niso imeli kaj prida veljave. Zavedali so se
svojih sposobnosti, znanja in želja po dobrem, kakovostnem in
uspešnem delu. Dokazovali so se v svojih obratovalnicah, želeli
pa so se tudi na drugih področjih; kulturniško je bilo nekako
pri roki. In je bil ustanovljen »regijski« zbor »Notranjska«. V
maju 1987 se je prvič predstavil na reviji slovenskih obrtniških
zborov, ki je bila tisto leto v Domžalah. Zbor odtlej neprekinjeno deluje in bo prihodnje leto do(s)pel do svojega srebrnega
jubileja. Zdaj šteje 35 članov.
V zboru pojo obrtniki, pri njih zaposleni, njihovi družinski člani in drugi, z obrtjo in podjetništvom povezani pevke in pevci
iz ustanoviteljskih zbornic. Če je prvo desetletje veljalo, da je
zbor imel več nastopov kot vaj, se je zadnjih nekaj let ustalil
tudi pri rednih, tedenskih vajah. Nastopov je prek dvajset na
leto. Zvrstijo se po domovini na revijah, koncertih, ki jih sam
prireja ali gostuje pri prijateljskih zborih, na prireditvah območnih zbornic, pa v zamejstvu ali dlje v sosednjih državah. Neredko je pevce slišati v hribih, celo na vrhu slovenskega očaka,
kot se je primerilo, denimo, tudi ob 230-letnici prvega vzpona
nanj. Zbor izbira svojim zmožnostim primeren program: izvirne in prirejene narodne pesmi, pesmi slovenskih, kdaj pa kdaj
tujih skladateljev. Posnel je zgoščenko »Meglica«, za svoj jubilej
pripravlja novo. Zboru je dolga leta predsedovala Vrhničanka
Ivica Glušič, za njo je to breme nosila Vera Marija Gliha iz
(Spodnje) Idrije, zadnje mandate pa je na tem spet Vrhničan,
Jani Nagode. Zborovodja je že od začetka Janez Gostiša, lani
upokojeni tajnik logaške zbornice. Ta zbornica zboru zagotavlja vadbeni prostor, druge ustanoviteljice pa mu občasno tudi
ponudijo kaj v olajšanje finančnih ali logističnih bremen. Tu je
treba spoštljivo omeniti tudi sežansko zbornico, ki je tudi ena
od osmih ustanovitvenih zbornic »notranjske« regije, v katero
je bila povezana s šestimi zgoraj omenjenimi (tedaj še združenji) in z ajdovsko.

Letos spomladi je zbor pel na festivalu v Bratislavi in na cvetno
nedeljo sodeloval pri obredih v slovenskem pastoralnem centru
na Dunaju ter zbranim zatem zapel še na koncertu v društvenih
prostorih centra. Poslušalci so bili veseli slovenske pesmi. Ta
jim veliko jim pomeni in ji radi prisluhnejo. Sicer pa je letošnje
leto začel z odmevnim koncertom v Podlipi, v Logatcu gostil
prijateljski zbor Triglav iz Splita, gostoval v tujini, se predstavil
na območni pevski reviji, sodeloval na slovesnostih vrhniške in
cerkniške zbornice. Ob koncu sezone se je povzpel na Begunjščico in zapel pred Roblekovim domom, dan zatem razveselil
pohodnike na planini Preval(i) in pred Valvasorjevim domom
pod Stolom; na slednji nastop je Škodičev Janez kar prikolesaril
iz doline. Zbor je jeseni vabljen na vnovično gostovanje v Split,
revijo obrtniških zborov, koncertna nastopa pri zborih, ki jih je
imel lani v gosteh, pa visoko v Ravne nad Cerknim. Pripravlja
že kar uveljavljeno prireditev V nedeljo popoldne bo luštno
pri nas, ki bo na tretjo novembrsko nedeljo v Rovtah. Vmes
bodo še snemanja, pa kak prijazen dogodek, ki ga bo zbor s
svojim sodelovanjem dopolnil; najprej, seveda, obletnica logaške zbornice. Koncertno leto bo predvidoma zaključil v Lazah
in v Postojni.
Dela je pričakovati veliko, zadovoljstva pa tudi. Navsezadnje ga
pevcem nekaj tudi pritiče; vsakega v poprečju sodelovanje stane krepko čez dvesto evrov na leto. Za zmanjšanje tega bremena se občasno zbor obrne na člane zbornic z željo po takšnem
ali drugačnem prispevku; doslej je bil prijazno sprejet. Prav v
jubilejni sezoni pa zbor v svoje vrste vabi mlajše pevce, da bi
lahko tudi po petindvajsetletnici delo teklo naprej, in kakovostno navzgor.
Če pokukamo v notranje delovanje zbora, se pokaže zanimiva
slika. Najdemo turistični krožek, ki skrbi za pestrost in poučnost med potjo na nastope in gostovanja, gospodinjski krožek,
ta skrbi za dobro telesno počutje, najdemo stilistko, referentko
za praznovanja, referenta za priznanja in zunanjo podobo prireditev, scenski krožek, celo smučarski krožek… Če se je treba
hitro odzvati povabilom na priložnostni nastop ali če zapojemo
tam, kamor se je treba odpraviti peš, zbor nastopi v zoženi zasedbi kot »enota za hitro posredovanje« ali kot »enota za višinsko posredovanje.«
»Notranjska« je zgovoren dokaz dejavnega sodelovanja zbornic s širšega notranjskega območja. Če bi jo sestavljali člani
samo ene zbornice, bi v sebi ne nosila povezovalnega naboja.
Bila bi pač ena od dejavnosti ene zbornice. Tako pa je njeno
bogastvo in smoter v raznorodnosti članov. Če bi bilo tovrstnih
povezovalnih dejavnikov med našimi zbornicami več, bi »regija« dihala s polnimi pljuči. A to o »regiji« je tema za posebno
razmišljanje. Naj za zdaj velja: več bo povezovanja, bolje nam
bo vsem. »Težko je človeku samemu biti«, pravijo. Je pa tudi
res, da je današnji čas obseden s hlepenjem po vedno nečem
novem, in vztrajnosti ne ceni. A je v tem nebrzdanem hotenju veliko kiča, potvarjanj, izumljanj tople vode, stranpoti in
zablod, ki ne prinašajo drugega kot zmedo in negotovost. Naj
»Notranjska« še prepeva, povezuje in razveseljuje ljudi dobre,
pa tudi manj dobre volje. Njim tudi poje!
Janez Gostiša

»Notranjska« pred Roblekovim domom; maševal je Logatčan France Maček.
Foto: M. Kavčič
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Sprememba načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, po 1. 1. 2011 in uskladitev za vse, ki
so v zavarovanje že bili vključeni na dan 31. 12.
2010 zaradi uveljavitve Zakona o urejanju trga
dela (Ur. l. RS št. 80/10 – zutd)

Napotila
RAČUNOVODSKE STORITVE

/nadaljevanje iz prejšnje številke/

2. DRUŽBENIK IN POSLOVODJA VEČOSEBNE DRUŽBE (vsaj dva družbenika)
Tak družbenik in hkrati poslovodja ima dve možnosti:
1. Zavaruje se na podlagi zavarovanja 040 (Podlaga 040
vključuje pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo).
Plačuje prispevke in oddaja obrazec OPSVL in istočasno
sklene z družbo pogodbo o poslovodenju, pogodbo o avtorskem delu, podjemno pogodbo ipd. ter si izplača dohodek na tej podlagi. Enako kot družbenik enoosebne družbe, osebne družbe ali zavoda. Prispevki se obračunajo vsaj
za prvo leto najmanj od minimalne pokojninske osnove,
višina izplačila po pogodbi ni omejena.
V tem primeru se ne more zavarovati tudi na podlagi 112
za primer brezposelnosti, kar pomeni, da mu ob prenehanju dela in odjavi iz zavarovanja na zavodu za zaposlovanje ne pripada podpora za brezposelne.
2. Z ostalimi družbeniki sklene pogodbo o zaposlitvi in ga
družba prijavi v zavarovanje na podlagi 001, kar pomeni
sklenitev delovnega razmerja in posledično izplačilo plače
z obrazcem REK- 1 in individualnimi podatki. V tem primeru je družbenik in hkrati poslovodja zavarovan tudi za
primer brezposelnosti. Višina plače ni omejena, določena je
samo najnižja oz. minimalna plača.
Ne glede na vrsto zavarovanja se dohodki družbenika ali
v obliki plače ali kot plačilo po pogodbi o poslovodenju
štejejo za dohodke iz delovnega razmerja in se jim povračila stroškov za prevoz na delo in z njega, za prehrano
med delom ter za prehrano, prevoz in prenočevanje na
službenih poteh, v kolikor ne presežejo zneska po uredbi
vlade, ne vštevajo v davčno osnovo.
Kaj je potrebno storiti družbenikom poslovodnim osebam,
ki so bili na dan 31.12.2010 že vključeni v zavarovanje, po
01.01.2012:
V kolikor so bili zavarovani na podlagi 040 imajo izbiro in
sicer lahko sklenejo pogodbo o zaposlitvi in jih družba zavaruje na podlagi 001, lahko pa ostanejo zavarovani na podlagi
040 vendar je zato potrebna uskladitev in sicer bo tak družbenik moral na Zavod za zdravstveno zavarovanje najkasneje
do 31.12.2011, da se bo odjavil iz zavarovanja iz družbe in
se hkrati prijavil v zavarovanje kot fizična oseba. Tem druž-
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ZA VSE, KI POTREBUJETE ZANESLJIVE
RAČUNOVODSKE STORITVE
IN PROGRAMSKO OPREMO
Avatara d.o.o., Cankarjeva c.8, 1370 Logatec
Tel.: 01 750 92 10, gsm: 040 518 286
E-mail: avatara@kabelnet.net, www.avatara.si

benikom ostane tudi zavarovanje za primer brezposelnosti
na podlagi 112. Pravna podlaga za ohranitev zavarovanja je
določena v tretjem odstavku 180. člena ZUTD.
V kolikor so bili vključeni v zavarovanje na podlagi 001 lahko
tako ostane in ni potrebno storiti ničesar.
Po najnovejših informacijah na ZZZS predvidevajo, da bodo
družbenikom zavarovanje uskladili avtomatično, vsekakor
bodo družbeniki o tem pravočasno obveščeni.
Tudi tokrat vas opozarjam, da ob spremembi ne pozabite
obvestiti svojega računovodjo (v kolikor ga imate), da uredi
vsa potrebna pooblastila.
Opisala sem primere družbenikov, ki niso zavarovani na drugi podlagi, to pomeni, da niso nikjer drugje v službi in niso
upokojenci. Za njih tako ali tako veljajo druga pravila.
Jasna Vodnik Uršič

Balinanje
Dne 11. 6. 2011 se je ekipa OOZ Logatec udeležila 3. odprtega
prvenstva obrtnikov in podjetnikov Slovenije v balinanju, ki ga
je organizirala OOZ Ljubljana Vič.
Tekmovale so ekipe iz cele Slovenije. Po besedah Tadeja Pivka,
glavnega v naši ekipi, je bilo tekmovanje zelo dobro organizirano in je temeljilo predvsem na zabavi in druženju. Vsekakor pa
se bodo balinarji prihodnje leto potrudili, da dobijo pokal.
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, 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 določena v Obrtnem zakonu in je odvisna
od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje
se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun
pri Deželni banki Slovenije št.: 19100-0010141210, referenca je sestavljena iz
davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za julij 2011:
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
Sklic na št.: davčna številka + 2021 + kontrolna št.
31,51 €
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
Sklic na št.: davčna številka+2022+kontrolna št.
4,46 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: davčna številka + št. zbornice + kontrolna številka
ČLANARINO PLAČAJTE PO PLAČILNEM NALOGU, KI GA PREJMETE PO POŠTI OD OZS. Znesek zajema članarino za OZS in OOZ,
višina je odvisna od števila zaposlenih delavcev po zadnjih znanih podatkih ZZZS s katerimi razpolagamo.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v juliju 2011:
redno delo: 21dni: 168 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
NOV IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2011 – NOVE LESTVICE
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2011 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo. Olajšava se je s spremembo Zakona o dohodnini
povečala. (Ur. list 13/10)
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega
dohodka v letu 2010:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.342,80
10.342,80
11.965,20
11.965,20

znaša splošna olajšava v evrih
6.205,68
4.205,74
3.143,57

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
861,90
861,90
997,10
997,10

znaša splošna olajšava v evrih
517,14
350,48
261,96

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 261,96 €.
Posebne olajšave

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.319,50
4.841,09
9.046,73

mesečna olajšava
193,29
403,42
753,89

MINIMALNA BRUTO PLAČA za zaposlene od 1. januarja 2011 znaša
748,10, če izvajate postopen prehod na minimalno plačo, od 1. januarja
do 31. decembra 2011 znaša 698,27 € !!!!!
REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2011: najmanj 748,10 €, izplačan bi
moral biti do 1.7.2011, v primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko izplača v več
obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra 2011. (45. člen KP za obrt in podjetništvo)
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek
po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se javni
prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km (50. člen KP
za obrt in podjetništvo);
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Prehrana: 4,50 €/dan prisotnosti. Če delavec dela 11 ur ali več na dan, mu
pripada sorazmerno višje povračilo za prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).
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 Delodajalec Konto
15,50
8,85
2031
6,36
6,56
2032
0,53
2032
0,14
0,06
2030
0,10
0,10
2030
22,10
16,10
Po lestvici
2030

LESTVICA ZA DOHODNINO – ZA IZPLAČILA V LETU 2011
Nad
636,20
1.272,40

Do
636,20
1.272,40

€+%
16%
101,79 + 27%
273,57 + 41%

Nad €
636,20
1.272,40

S 1. januarjem 2011 je v veljavi nova lestvica za obračun dohodnine.

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja možna osnova najnižja pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16 €
neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova objavljena v Ur. listu RS, št. 12/11).
Bruto osnova je 852,40 € (količnik za preračun je 1,54655). V nadaljevanju je
primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove.
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV
Naziv prispevka
zdravstveno zavarovanje
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zaposlovanje
starševsko varstvo
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja
6,36%
15,50%
0,14%
0,10%
22,10%

Za plačilo
54,21
132,12
1,19
0,85
188,37

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
Naziv prispevka
zdravstveno zavarovanje
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zaposlovanje
starševsko varstvo
poškodbe pri delu in poklicne bolezni
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja
6,56%
8,85%
0,06%
0,10%
0,53%
16,10%

Za plačilo
55,92
75,44
0,51
0,85
4,52
137,24

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH
PODJETNIKOV
VPLAČILNI RAČUN :
01100-8460800686 + sklic na številko, za vplačila na račun Davčnega urada
Ljubljana - okolica (OOZ Cerknica, OOZ Logatec in OOZ Vrhnika);
01100-8461304116 + sklic na številko, za vplačila na račun Davčnega urada
Postojna (OOZ Postojna)
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto
plače predpreteklega meseca. Ta je za maj 2011 v višini 1.515,63 € bruto,
982,99 € neto.
Od januarja 2008 člani plačujete eno članarino za obrtno-podjetniški
zbornični sistem. Članarina se plača na račun pri Deželni banki Slovenije
št. 19100-0010141210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Višina je določena v obrtnem zakonu, za posameznika je odvisna od števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če
potrebujete dodatne informacije pokličite svojo OOZ.
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Prispevki, dajatve

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JULIJ 2011
Opozorilo
V
prejšnji PRISPEVKOV
številki glasilaZAjeSOCIALNO
prišlo do VARNOST
pomote pri
VIII. zavarovalnem
Pravilna osnova za obračun prispevkov, ki znaša 2,4 povprečne plače, je 3.611,16 €,
OBRAČUN
ZA ZASEBNIKE
ZA JULIJ razredu.
2011
prispevki
pa znašajo 1.379,46 €. Poračun naredite pri obračunu prispevkov za julij 2011. Za pomoto se opravičujemo.
OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JULIJ 2011
nad 17.938,56 do

nad 26.907,84 do

nad 35.877,12 do

nad 44.846,40 do

nad 53.815,68 do

8.536,36**
do vključno

vključno
nad 8.536,36** do
17.938,56***
vključno

vključno
nad 17.938,56 do
26.907,84
vključno

vključno
nad 26.907,84 do
35.877,12
vključno

vključno
nad 35.877,12 do
44.846,40
vključno

vključno
nad 44.846,40 do
53.815,68
vključno

vključno
nad 53.815,68 do
62.784,96
vključno

62.784,96

8.536,36**

17.938,56***

26.907,84

35.877,12

44.846,40

53.815,68

62.784,96

62.784,96

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2,1
VII
povprečne plače za
2,1
maj.11
povprečne plače za

2,4
VIII
povprečne plače za
2,4
maj.11
povprečne plače za

do vključno

razvrščanje v zavarovaalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07)
Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za
razvrščanje v zavarovaalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07)

Povprečna mesečna plača v RS za maj 2011 v EUR

1.515,63

Povprečna mesečna plača v RS za maj 2011 v EUR

1.515,63

I
Minimalna plača
I
Minimalna plača

748,10

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
prispevek zavarovanca
za PIZ VARNOST
PRISPEVKI
ZA SOCIALNO

STOPNJA

Uredništvo

nad 8.536,36** do

Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za

60%
90%
1,2
II
III
IV
povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za
60%
90%
1,2
maj.11
maj.11
maj.11
povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za

909,38

maj.11

1.364,07
maj.11

3.182,82

24,35

182,17

221,43

332,15

442,87

553,58

664,30

775,02

885,73

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

201,20

241,44

3.182,82
493,34
281,68
493,34

3.637,51
maj.11

prispevek zaSkupaj
zavarovalno
dobozas povečanjem
prispevki
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

160,96

2.728,13
422,86
241,44
422,86

maj.11

8,85
15,50
8,85

120,72

2.273,45
352,38
201,20
352,38

2.728,13
maj.11

delodajalca
za PIZ
prispevek za
zavarovalno
dobo s povečanjem

80,48

1.818,76
281,91
160,96
281,91

2.273,45
maj.11

15,50
STOPNJA

66,21

1.364,07
211,43
120,72
211,43

1.818,76
maj.11

748,10
115,96
66,21
115,96

prispevek delodajalca za PIZ
prispevek zavarovanca za PIZ

909,38
140,95
80,48
140,95

1,5
1,8
V
VI
povprečne plače za povprečne plače za
1,5
1,8
maj.11
maj.11
povprečne plače za povprečne plače za

281,68

3.637,51
563,81
321,92
563,81
321,92

24,35

182,17

221,43

332,15

442,87

553,58

664,30

775,02

885,73

prispevek zavarovanca za ZZ

6,36

47,58

57,84

86,76

115,67

144,59

173,51

202,43

231,35

zavarovancazazaZZ
ZZ
prispevek delodajalca

6,36
6,56

47,58
49,08

57,84
59,65

86,76
89,48

115,67
119,31

144,59
149,14

173,51
178,96

202,43
208,79

231,35
238,62

delodajalca
prispevek za
poškodbezapriZZ
delu in poklicne bolezni

6,56
0,53

49,08
3,96

59,65
4,82

89,48
7,23

119,31
9,64

149,14
12,05

178,96
14,46

208,79
16,87

238,62
19,28

prispevek za poškodbe priSkupaj
delu inprispevki
poklicne bolezni
za zdravstveno zavarovanje

0,53
13,45

3,96
100,62

4,82
122,31

7,23
183,47

9,64
244,62

12,05
305,78

14,46
366,93

16,87
428,09

19,28
489,25

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

100,62

122,31

183,47

244,62

305,78

366,93

428,09

489,25

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo

0,10

0,75

0,91

1,36

1,82

2,27

2,73

3,18

3,64

zavarovancazazastarševsko
starševskovarstvo
varstvo
prispevek delodajalca

0,10

0,75

0,91

1,36

1,82

2,27

2,73

3,18

3,64

delodajalca zazastarševsko
varstvo
prispevek zavarovanca
zaposlovanje

0,10
0,14

0,75
1,05

0,91
1,27

1,36
1,91

1,82
2,55

2,27
3,18

2,73
3,82

3,18
4,46

3,64
5,09

zavarovancazazazaposlovanje
zaposlovanje
prispevek delodajalca
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje
prispevek delodajalca za zaposlovanje

0,14
0,06
0,40
0,06

1,05
0,45
3,00
0,45

5,45
521,07

2,55
1,09
7,28
1,09

7,28
694,77

3,18
1,36
9,08
1,36

9,08
868,44

3,82
1,63
10,91
1,63

10,91
1.042,14

4,46
1,91
12,73
1,91

0,40
38,20

3,64
347,38

1,91
0,82
5,45
0,82

Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje
Prispevki skupaj

3,00
285,79

1,27
0,55
3,64
0,55

12,73
1.215,84

5,09
2,18
14,55
2,18
14,55
1.389,53

Prispevki skupaj

38,20

285,79

347,38

521,07

694,77

868,44

1.042,14

1.215,84

1.389,53

* povprečna bruto plača v RS za maj 2011
***povprečna
minimalnabruto
plačaplača v RS za maj 2011
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010
** minimalna plača
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

Kam izginja čas

Nemalokrat ta in oni poočita, da zbornica zanj nič ne naredi in
da je ne potrebuje. Očitek bi lahko bil upravičen, če bi za merilo
jemali neposredno oprijemljivo korist: pridobitev nepovratnih
sredstev vsevprek, odpravo vseh davščin, ukinitev vsakršnih
evidenc… Temu se po navadi prilepi še »pohvala« zaposlenim
na zbornicah, da itak nimajo kaj delati.
Zbornica v dobršni meri deluje tam, kjer njenega delovanja posameznik neposredno ne vidi: pri zagotavljanju malim podjetnikom prijaznega gospodarskega okolja. Koliko uspeha ima pri
tem, ni mogoče izmeriti v evrih na posameznega člana zbornice.
Lahko se morebiti meri z uresničevanjem vsakoletnih zahtev,
ki jih zbornica postavlja vladi, morebiti z oceno, koliko je bilo
članom prihranjenega zaradi sprejema njim prijaznejše zakonodaje od tiste, ki je bila sprva predlagana ipd. Zaposleni na
zbornicah pa nemalo časa porabijo za delo, ki članom tudi ni
v neposredno korist, pa čeprav je življenjskega pomena za njihov »s.p.« ali »d.o.o.«. Govor je o vodenju upravnih postopkov,
torej o obrtnem registru (OR) in o opravljanju nalog v sistemu
eVEM – vse na enem mestu, torej o vpisih v Poslovni register
(PRS), brez česar po naši zakonodaji ne gre.
Zbrali smo podatke o številu postopkov, ki so jih sekretarke naših zbornic opravile v prvem polletju letošnjega leta. Razvidni
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so iz obeh razpredelnic, objavljenih v nadaljevanju tega zapisa
na zadnji strani. Naj podatke na kratko komentiramo.
Povsem primerljivi so podatki za vodenje postopkov, povezanih
z obrtnim registrom. To nalogo opravljajo vse zbornice, vsaka
za svoje območje, ki ga pokrivajo. Podatki o postopkih, povezanih z eVEM pa med zbornicami niso primerljivi. Le logaška
zbornica je edina vstopna točki eVEM na svojem območju.
Cerkniška opravi veliko večino postopkov s svojega. Postojnska
zbornica je le ena od vstopnih točk na Postojnskem. Vrhniški
zbornici pa je bilo pooblastilo ukinjeno, ker bi morala zaradi
števila prebivalcev v občini (meja je 15 tisoč, ki je že presežena)
imeti dva zaposlena, če bi želela obdržati to pristojnost. Zaradi
tega Vrhnika v preglednici niti ni zajeta.
Kaj časovno pomeni posamezno opravilo, zajeto v razpredelnicah? Med vpisi v OR najmanj časa terja vpis spremembe dejavnosti samostojnih podjetnikov, o čemer se odloči s sklepom.
Zahtevnejši je vpis obrti podobne dejavnosti v obrtni register.
Kadar gre za vpis obrtnih dejavnosti, za katere je potrebno obrtno dovoljenje, terja postopek praviloma več časa, ker so za izdajo odločbe potrebni dokumenti, ne glede na to, ali jih oseba,
ki postopek vodi, išče po uradni dolžnosti ali jih mora terjati od
(nadaljevanje na zadnji strani)
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Sporočila

Kam izginja čas (nadaljevanje s prejšnje strani)
stranke v postopku. Pri postopkih eVEM je bistvena časovna
razlika med vpisovanjem samostojnih podjetnikov in podjetij;
za slednje je treba precej več časa, ker gre za obsežnejša opravila in večje zahteve (izdelava aktov, dokazila o ustanovitvenem
kapitalu…). Vendar pa je največja časovna potrata pravzaprav
svetovanje strankam. Malo je tistih, ki pridejo na vstopno točko
VEM pripravljeni in z vsemi potrebnimi podatki. Raje se zgodi,
da se pridejo vpisat v poslovni register, ne vedoč, kaj bi delali in
sprašujejo, kaj jim svetujemo?!
Ocenjujemo, da se bo število postopkov eVEM zmanjševalo
obratno sorazmerno z rastjo računalniške opismenjenosti bodočih podjetnikov. To pa ne pomeni, da bo zadovoljiva tudi kakovost vpisanih podatkov. Že sekretarji zbornic imamo včasih

težave z opredelitvijo (obrtne ali obrti podobne) dejavnosti, ki
jo želijo priglasiti stranke. Še večje imajo nekatere druge vstopne
točke. Kako naj bi se prav znašli šele kandidati, ki se s tem prvič
srečujejo?
Zaradi vsega povedanega moremo torej oceniti, da postopki
vzamejo v poprečju po uro časa. Pri tem velja upoštevati, da
nobena od sekretark naših štirih zbornic ne opravlja samo opravil, povezanih z eVEM in OR, pač pa na njihovem delu sloni
delovanje celotne zbornice. Ne oziraje se na uradne ure in naročanje stranke prihajajo v pisarno kadarkoli. Nenapisano pravilo
je, da se vsaki posvetimo takoj, ko vstopi. Zaradi tega prihaja do
nenehnega preskakovanja z enih opravil na druga, to pa moti
zbranost in podaljšuje čas, potreben za korektno izpeljavo postopkov. Z dobro voljo pa premagujemo tudi te sitnosti.

Upravni postopki na območnih zbornicah od 1. januarja do 30. junija 2011
OOZ
Cerknica
Logatec
Postojna
Vrhnika

novi vpisi v OR
35
48
39
56

izpisi
19
27
45
6

spremembe
14
10
23
21

odvzemi
0
0
0
1

skupaj
68
85
107
84

Postopki eVEM na območnih zbornicah od 1. januarja do 30. junija 2011
OOZ
Cerknica
Logatec
Postojna

vpis s.p. v PRS
37
35
3

vpis d.o.o.
3
6
0
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sprememba
28
27
8

izbris iz PRS
26
18
1

ID za DDV davčni podatki
9
33
3
10
0
2

drugo
9
0

skupaj
136
108
14

Poslovni in osebni račun
 brezplačno vodenje obeh računov prvo leto
 brez stroškov pristopnine na elektronsko banko eLON
(poslovni in osebni eLON)
 odlična depozitna ponudba (za pravne in fizične osebe)
 ugoden plačilni promet
 prilagodljivo osebno in poslovno kreditiranje

Poslovni in osebni račun

Vabljeni v našo poslovalnico v Postojni – z obiskom lahko le pridobite.
Poslovna enota POSTOJNA, Titov trg 3, T: 05 62 05 560, info@lon.si

www.lon.si
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