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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, d.o.o.
e-naslov: info@jkgroup.si
internet naslov: www.jkgroup.si
tel: (590) 091 794
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:
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Fotografija na naslovnici: Srečanje vodstev OOZ Notranjske in Primorske
s poslanci v DZ s tega območja. Foto S. Šivec

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

2

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
1/1 stran (A4)
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Oglas na zadnji strani:
Oglas na predzadnji strani:

cena za člane 40% popusta
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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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Uvodnik

V dveh delih

Letos so se že tradicionalni Dnevi
obrti in podjetništva prvič odvijali v
dveh delih. Prvi del - Forum obrtnopodjetniške zbornice Slovenije je - kot
najpomembnejši del vsakoletne manifestacije slovenske obrti in podjetništva
- 13. maja v Ljubljani potekal na Gospodarskem razstavišču kot samostojna
prireditev. Na to tradicionalno letno
srečanje obrti in politike so letos prišli
predsednik vlade Borut Pahor, ki je bil
prvi in osrednji govornik, gospodarska ministrica Darja Radič, minister
za delo, družino in socialne zadeve
Marija Branisel
dr. Ivan Svetlik, minister za šolstvo
in šport dr Igor Lukšič, minister za pravosodje Aleš Zalar in ministrica za javno
upravo Irma Pavlinič Krebs. V razpravi je sodelovalo tudi več državnih sekretarjev
in visokih predstavnikov vladnih služb. Tako veliko udeležbo gre verjetno pripisati
gospodarskim razmeram v državi, predvsem pa protestom in napovedi državljanske
nepokorščine. Udeleženci Foruma smo imeli možnost vladnim predstavnikom pisno
ali ustno zastaviti svoja vprašanja in na večino odgovore dobiti takoj. Zanimivo je bilo
slišati pojasnila vladne strani.
Nadaljevanje Dnevov obrti in podjetništva OZS pa je potekalo v petek, 20. in v soboto, 21. maja v Grand hotelu Metropol v Portorožu. V petek je bila v dvorani Tartini
tudi Izredna seja skupščine OZS. Po poprejšnjih regijskih sestankih smo poročali
o naših dogovorih, pa tudi o mnenjih poslancev, ki so se odzvali vabilu na regijska
srečanja. Na izredni seji skupščine OZS smo sprejeli skupni dogovor, da za enkrat ne
bomo nadaljevali z obrtniškimi protesti in državljansko nepokorščino, ker sta Vlada
in Državni zbor v precejšnji meri zadostila našim zahtevam.
Po težkih gospodarsko- političnih temah je bilo nadaljevanje malo bolj sproščeno.
Sledila je namreč slavnostna podelitev priznanj. Podeljeno je bilo, deveto po vrsti,
priznanje in naziv Obrtnik leta. Med dvanajstimi nominiranci je priznanje prejel Boris
Mesec, ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja Mebor d.o.o. iz Selc pri Škofji Loki,
ki proizvaja in trži stroje za osnovno obdelavo lesa. Za takšen naziv je potrebno
upoštevati pomembne kriterije, kot so poslovna uspešnost, razvoj dejavnosti, trajnost dosežkov, poslovna odličnost, uvajanje inovacij in sodobne tehnologije, skrb
za varstvo okolja, skrb za kadre in njihovo usposabljanje, prispevek k razvoju okolja,
aktivnost v stanovskih organizacijah in gotovo še kaj. Letos je bilo podeljeno tudi
priznanje obrtnici z najdaljšim stažem. Najstarejša še delujoča obrtnica leta je Antonija Biščarič, gostinka z Jesenic na Dolenjskem. Za sekretarko leta je bila izbrana
Danijela Žagar z Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj. Tudi ob podelitvi
slednjih dveh nazivov izbira ni bila lahka in je bilo potrebno nadrobno preveriti podatke in izpolnjevanje zahtevanih kriterijev.
V soboto, 21. maja sta sledili predavanji o delovanju enotnega notranjega trga EU in
o odgovornosti delodajalca za poškodbe pri delu. Zaključku srečanja sta sledila ogled
slovenske obale in kosilo. Še moj p.s.: Kdor čez svojo moč privoli, ne pride prav nikoli.
Marija Branisel
Predsednica OOZ Cerknica.

Bralcem čestitamo ob dnevu državnosti, 25. juniju.
Uredništvo
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Odločen NE
ukinitvi članarine

V Kopru so se predstavniki 13 zbornic Notranjsko-primorske regije srečali z
državnozborskimi poslanci na temo ukinitve članarine, saj je skupina poslancev
stranke Zares vložila v državni zbor predlog
spremembe obrtnega zakona, ki se nanaša
na ukinitev zakonsko obvezne članarine
obrtno-podjetniški zbornici.
Vse lepo in prav, toda…. Obrtni zakon je
dosti bolj kompleksna zadeva, ki ne predstavlja samo plačevanja članarine temveč se
nanaša na celoten obrtno-podjetniški sistem,
katerega cilj je biti partner državi in ustvariti
močno gospodarstvo.
Obrtno-podjetniška zbornica sama predstavlja institucijo, ki zastopa mikro, majhna
in srednja podjetja pred državo. Nobena
država na svetu ne more funkcionirati brez
mikro, majhnih in srednjih podjetij, ki po
navadi predstavljajo več kot 90% vseh poslovnih subjektov, tako v Sloveniji, kot tudi
v Evropi. Če ti ne bodo združeni v zbornico, institucijo, ki jih zastopa pred državo
– kako potem naprej? S kom voditi dialog?
S kom se pogovarjati o tem, kako izboljšati
gospodarsko okolje, da se bo ustvarila klima, ki bo omogočala razvoj in razcvet malih? Si predstavljate, da se vsak s.p. ali d.o.o.
sam pogovarja z vlado? Verjetno ne.
Problem pa ne bi nastal le pri reprezentativnosti zbornice kot take, temveč bi se pojavila tudi druga vprašanja. Kako razdeliti
premoženje zbornice? Kolikšna pa bo sedaj
članarina? Če je članstvo neobvezno, se lahko
prosto giblje tudi višina članarine. Katere storitve nuditi brezplačno in katere zaračunati?
Problem bi nastal tudi pri izvajanju javnih
pooblastil (obrtni register, točke e-VEM).
Vsekakor je zgovoren podatek, ki pravi, da
je OZS zelo »vitka« organizacija, saj skupno
ca. 270 zaposlenih pri območnih obrtnopodjetniških zbornicah in v centrali skrbi za
nekaj več kot 200.000 ljudi, kar pomeni ca.
0,1 človeka na 1 zaposlenega. V javni upravi
za 1 državljana dela ca. 1,7 ljudi…
Pa še nekaj: članstvo v vseh »velikih«
državah (Francija, Nemčija, Španija…) je
obvezno. Države, ki so članstvo ukinile
(npr. Slovaška), pa poročajo o poslabšanju
položaja malih podjetij.
Da sklenemo: ni v javnem interesu, da se
zbornica ukine. Prav tako ni v javnem interesu, da se članarina ne plačuje. Vendarle,
pa bo verjetno potrebno razmisliti o sistemskem zakonu, ki bo urejal zbornične sisteme
v celoti in ki bo predvsem dajal možnost
izbire. Pripadnost tej ali oni zbornici pa bo
ostala obvezna.
Barbara Grum Vogrin
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Posvet

V začetku maja je na Srednji frizerski šoli v Ljubljani potekal
posvet socialnih partnerjev v zvezi s pripravo izvedbenega
učnega načrta za leto 2011/2012. Posveta se je udeležila tudi
predsednica frizerske sekcije OOZ Cerknica Tina Koščak.
Udeleženci so razpravljali o možnostih dviga kakovosti učnega
procesa, saj le ustrezno znanje daje kakovostno storitev in odliko
frizerskemu poklicu. Zato ob ohranjanju prednosti in odpravljanju slabosti , uvajajo nekaj vsebinskih novosti v odprti kurikul,
kot so: psihologija-bonton-etika-morala; sociologija kulture-trajnostni
razvoj-komunikacija; zdrav način življenja, podjetništvo, informatika, izraznost las-teorija in praksa, praktično usposabljanje pri delodajalcu, saj
se povečuje število ur prakse v drugem in tretjem letniku.
Ob tem so ugotavljali, da veliko bodočih frizerjev v frizerskih
salonih, kjer se praktično usposabljajo, ne dobi zadostnega
znanja in ne pridobiva izkušenj, ki jih zagotavlja pogodba; zato
bo v bodoče večji poudarek namenjen iskanju salon, ki bodo
zagotovili primeren nivo znanja. Ob vsem tem je pričakovati, da
bodo v prihodnje polnili šolske klopi na Srednji frizerski šoli dijaki, ki imajo veselje in talent za opravljanje frizerskega poklica.
Snuje pa se tudi celovita možnost izobraževalne vertikale za
poklic frizer, ki bo omogočala programsko ponudbo poklicnega in strokovnega izobraževanja za pridobitev poklicne kvalifikacije oz. poklica FRIZER za IV., V. in VI. stopnjo izobrazbe;
ki jo prakticirajo v nekaterih evropskih državah (npr. v Franciji) za frizerja in tudi druge poklice: avto-remontne storitve,
zobotehnične storitve itd.
Glede nato, da dualni sistem ni zaživel tako, kot smo si želeli,
upamo, da bo izobraževalna vertikala prinesla »kaj novega vetra
v jadra« poklicnega izobraževanja in znanja.

Ravnatelj Srednje frizerske šole v Ljubljani mag. Primož Hvala Kamenšek
nagovarja udeležence posveta
Foto Tina Koščak
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V spomin

Čevljarskemu mojstru Alojziju Meletu,
po domače Kunčevemu Lojzu

Mojster Alojzij Mele (fotografija iz družinskega arhiva)
Na vratih delavnice so še vedno trije listki. Na prvemu piše DELAVNICA, na drugem KOSILO, na tretjem SEM NA VRTU. Čevljarskega kladiva pa ni več slišati. Vse ostalo je skoraj
tako, kot je bilo. Sprejemni pult, na zidu obešeno mojstrsko izpričevalo, reklamna tabla, luči nad
delovno mizo, orodje, predpasniki …. In na desetine drugih drobnih stvari, ki govorijo o času, v
katerem je čevljarski poklic dajal kruh, popravljeni čevelj pa ... Novi so bili tako ali tako zgolj za
posebne priložnosti. Nehote pomislim, da bo kar od nekod stopil mojster Lojz, se nasmejal in se
vprašujoče zazrl vame: » S’ pr’šla?«
Ko sva ga s predsednico Marijo v januarju obiskali - najbolj se je veselil zborničnega
namiznega koledarja - je dejal: »Veš drugo leto ti pa ne bo treba več prit’!« In pomenljivo me je pogledal, češ: »Bom že pri Sv. Janezu!« Poslovil se je na velikonočno
jutro. Dan za tem je odšla gostinka Frančiška Rigler, o njeni življenjski zgodbi bo
Krpanov glas spregovoril prihodnjič.
Čevljarji so kot samostojni obrtniki na Slovenskem delovali že v 15. stoletju in se tudi
cehovsko povezovali. Delali so v delavnicah in hodili tudi po domovih. Cerknica je
poleg Tržiča, Mirna pri Gorici, Škofje Loke in Turnišča sodila med največja slovenska čevljarska središča. V Tržiču se je kasneje razvila čevljarska industrija; »Šuštarska
nedelja s sejmom« tja še vedno vsako leto privabi veliko obiskovalcev.
Čevljarskemu mojstru Lojzu je zibka tekla pri Sv Roku v Cerknici, kot enemu izmed
osmih otrok pri Kunčevih, kot se je in se še danes reče pri treh hišah v Cerknici. Tri
veje, Kunčevega rodu tam teko še naprej. Družina je bila premožna. Imeli so dva
para konj, s katerimi so »furali« in še enega, da so lahko vpregli »fiakarja«, voziček
zapravljivček. To je štelo v tistem času nekaj štelo!
Kot petnajstleten fantič je 1935 stopil v uk k čevljarskem mojstru Francu Rožancu v
Begunjah. O tem je lepo in natančno popisano v »Poslovni knjižici« kot se je v stari
Jugoslaviji imenovala delovna knjižica.
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Ko sem jo vrtela v rokah, sem pomislila na to,
da smo jo v Sloveniji ukinili kot nepotreben
dokument, pa je slednja jasen dokaz o tem, da
včasih skozi kratke in jedrnate zapise oživi
vse tisto, česar bi se drugače ne spomnili več in
bi za vedno utonilo v pozabo.
Po končanem vajeništvu je nekaj mesecev delal pri mojstru Jožetu Petriču
v Cerknici. Zatem ga je pot vodila
na Rakek, v delavnico Mirka Vidriha, od koder se je v letu 1942, po
treh letih vajeništva in treh letih v
vlogi pomočnika poslovil kot čevljarski
mojster. Njegovo mojstrsko izpričevalo, ki častitljivo zre z debele kamnite stene
nad sprejemnim pultom v njegovi delavnici nosi datum 30. 10. 1941. Kot oblikovalec se je nanj podpisal slovenski slikar Maksim Gaspari.
V stari Jugoslaviji so poznali dvanajst mojstrskih nazivov: urar, mizar/kolar, strojar, fotograf,
brivec/frizer, pleskar, ključavničar, čevljar, mesar, pek, zidar in krojač. V letu 1963 so bili
mojstrski izpiti ukinjeni in ponovno uvedeni v samostojni Sloveniji. Danes poznamo 52 mojstrskih nazivov.
Vojna ujma, ki je v štiridesetih letih prejšnjega stoletja zajela svet tudi njemu ni
prizanesla. Delal je za partizane, ob koncu leta 1943 so ga Nemci na Rakeku prijeli
in deportirali v Dachau. Osemnajst mesecev je bil številka. 61084. Sinova Lojz in
Peter sta pred leti obiskala zloglasno taborišče, on sam pa ni nikoli imel niti želje niti
pripravljenosti, da bi se še kdaj vrnil tja. Tudi prigovarjanje žene ga ni prepričalo. In
kot sta mi dejala sinova, o tem času ni govoril. Tu in tam je kdaj kaj »pricurljalo« na
plano, kadar se je nehote in mimogrede v kakšnem pogovoru vrinila misel na tisti
čas. O tem, da je tam, kjer je delal kot čevljar, že imel pravo električno »mašino«, ki
jo v taboriščnih coklah ni mogel poganjati, ker ni imel pravega občutka na pedalu,
zato je delal bos…Pa še kaj. Vrnil se je 15. maja 1945, s 45 kg pri svojih 185 cm.
Kadar sem ga obiskala, mi je vedno zatrjeval, da tako hudo kot je sedaj, ko je v
domu za stare, kjer je po bolezni preživljal zadnje pomladi in jeseni, ni bilo niti tam
v Dachau. Misel na dom, na »Vel’ko gaso«, kakor se imenuje nekoč glavna cesta v
Cerknici, kjer si je ustvaril dom in družino, kjer je njegovo čevljarsko kladivo pelo
leta, ni ugasnila, Tam sta bila njegovo srce in duša. Smisel in bit njegovega življenja.
In kot je dejal sin Peter, si je tudi on sam želel, da bi se vendarle našel kdo, ki bi bil
v času odsotnosti družine proti dobremu plačilu, pripravljen poskrbeti zanj, saj je
potreboval stalno oskrbo; pa se, na žalost, kljub veliki nezaposlenosti, nihče ni javil.
V takšnem času živimo!
V letu 1948 se je poročil. V njegovi zapuščini so izvrstno ohranjeni čevlji, ki jih je
izdelal bodoči ženi: rjavi žametni salonarji, ki jih je nosila na poročni dan. V tistem
času, pa vse do leta 1962, je tudi že delal kot delovodja v Splošnem čevljarstvu
Cerknica, ki je sodilo pod Kmetijsko zadrugo, ki je poleg čevljarjev združevala tudi
druge poklice.
Bil je eden od mojstrov Planike Kranj, ki je nastala in delovala na zanimiv način.
Osemdeset slovenskih mojstrov je šivalo zanjo. Vsak teden je mojster Lojz prejel
za najmanj petdeset čevljev skrojenega materiala, ob koncu tedna je teh petdeset
in več izdelanih čevljev zamenjal za nov material. Takrat je pri sv Roku, kjer je bila
delavnica, zanj delalo deset delavcev. Delavnica je bila kar v veži. Vsak teden je šel
na Rakek z vozičkom zapravljivčkom.
Sin Lojz pravi, da je bilo včasih materiala in čevljev več, saj so ga enkrat posadili prav visoko na
vrh, tako, da se živo spominja tega, kako močno je telebnil na tla, ko je voz malo bolj potegnil.
Potem je zadruga propadla. Do leta 1967 je delal v Centru obrti v Cerknici, kjer so
delali različni obrtniki, zatem prek mojstra Pirmana iz Postojne. V letu 1970 se je
upokojil in zatem čevljaril kot »popoldanec«. Vse dokler v letu 2006 dolgoletnega,
ustaljenega načina življenja ni pretrgala bolezen.
Sinova sta mi v pogovoru nanizala vse polno drobnih utrinkov….
Po trideset čevljev je popravil kakšen dan; za nove je porabil osem ur, za bolj zahtevne kako uro
več… Model je naprej ukrojil na papir, ga prerisal na usnje, potem obdeloval. Znal je izdelati
tudi »škripajoče« čevlje, v stilu filmskih zvezd... Pomočnikom je dal najboljša dela, sam pa je
popravljal najslabše. Tam je bilo potrebno največje znanje!... Delal je za gotovino; nikoli ni bil
zadolžen niti ni jemal posojila. Bog ne daj nesreče pri hiši!
Bil je izjemno redoljuben človek. O tem govorijo skrbno urejene listine; popisi zaslužka, prejetih
plač, pokojnin. Človek skoraj ne more verjeti svojim očem! Imel je natančen urnik, od katerega je
odstopal le v izjemnih primerih. Vstajanje, zajtrk, delavnica, kosilo, točno opoldne, počitek, delo,
običajno do sedmih zvečer ali še dlje, če je bilo treba.
Za vsake prvomajske praznike je bila pri hiši akcija - čiščenje in pleskanje. In brisanje kopit, ki
jih je bilo kdo ve, koliko. Ko je prišla nova moda, »špičaki«, niso kupovali novih, preoblikovali
so stare.
Otroke je hitro vključil v delo. Starejši sin Lojze se spominja, da je že zelo zgodaj sprejemal
in izdajal čevlje v in iz popravila strankam, kadar očeta ni bilo. Zlato pravilo je bilo, da mora
biti stranka postrežena! Hitro je poznal imena strank in tudi od kje so doma. Otroka sta tudi
skrbela, da ogenj v peči ni ugasil in je bilo v delavnici toplo.
Pri Kunčevih ni bilo vprašanja ali bi ali ne bi, ali bi zdaj ali malo pozneje, ali bi tako ali malo
drugače. Vedelo se je, kdaj in kako!
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Foto D. Šivec

Leto je naokrog in spet je tu

obrtno-podjetniški piknik članov
in upokojenih članov zbornice
ter njihovih ožjih družinskih članov.
Tokrat se bomo srečali
v nedeljo, 12. junija pri Lovski koči v Zelšah.
Ob 11. uri bo v cerkvi Sv. Volbenka v Zelšah sv. maša,
ki jo bo daroval p. Viljem Lovše.
Ob 12. se začne PIKNIK.
Klasične nedeljske juhe kuharji ne bodo skuhali,
bo pa nekaj »redkega« za začetek.
Skratka, poskrbljeno bo za hrano in pijačo.
Za zabavo bo skrbel Ansambel UGIB.
Prijave, s plačilom 10 EUR na osebo/otroci brezplačno/,
s katero se potrjuje resnost udeležbe, sprejemamo do
petka, 10. junija na zbornici!
Vabljeni!

Prevozniki – PRVO (C1)
IN DRUGO (C2)
usposabljanje voznikov

Voznike, ki imate v vozniških dovoljenjih vpisano evropsko kodo 95 in ste zamudili lansko prvo usposabljanje C1
obveščamo, da bomo usposabljanje ponovili. Potekalo bo v
NEDELJO, 19. junija 2011, s pričetkom ob 7.00 v prostorih Gasilnega doma v Cerknici.
Usposabljanje traja 7 šolskih ur.
Prijave s prijavnico in prilogami, kamor sodita (čitljivi in berljivi!) fotokopiji vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta dostavite na zbornico do 15. junija.
Vsi, ki bi se želeli udeležiti drugega usposabljanja C2, ki
smo ga letos izvajali v Cerknici v marcu, imate možnost, da
se priključite seminarju OOZ Postojna, ki bo potekal v SOBOTO, 4. junija 2011 s pričetkom ob 8.00 v sejni dvorani
v Šolskem centru v Postojni.
Prijavnice dobite na OOZ Cerknica. Prijavite se čim prej!
Oba seminarja sta pogoj za podaljšanje evropske kode 95.
Nekaterim poteče že letos, septembra!

Sejem LOS 2011

Novo specializirano razstavno-prodajno sejemsko prireditev, ki jo skupaj pripravljata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarsko razstavišče lahko obiščete v
času od četrtka do nedelje, od 2. do 5. junija 2011.
Brezplačne poslovne kupone za vstop na sejem dobite na OOZ
Cerknica.
Tako nekako, nekaj desetletij kasneje, svetujejo novodobni slovenski terapevti: delo in red!
Ko sem poslušala njegova sinova, ko sta pod večer, ko je na mogočni oreh za hišo padal mrak in se
je nebo nad hišo temnilo v oblaku, ki je napovedoval nevihto, takole nizala spomine, sem tu in tam
zasledila odsev rose v očeh, predvsem, ko sta spregovorila o tem, da sta šele na dan pogreba, ko so
se ljudje poslavljali od njega, izvedela, koliko ljudem je pomaga, kolikim je bil krstni in birmanski
boter, če niso imeli nikogar, na kogar bi se lahko obrnili. On pa ni odklonil.
Sin Peter se je lotil obnove hiše. Vnuk Jure bdi nad bogato dedovo zapuščino, ki jo
skrivajo njene stene. In kot sem ujela dan pozneje iz drugih virov, zna celo popraviti
čevlje! Mojster Lojz bi bil tega, prepričana sem, zelo vesel. Pa tudi - človek nikoli ne
ve, kdaj kakšna reč ali znanje prav pride, mar ne?
Silva Šivec
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Iz dela zbornice

5. seja upravnega odbora
UO se je 5. maja sestal na svoji 5. redni seji, ki pa je bila tokrat
malo drugačna, saj je bila glavna tema razprave na njej stavba,
ki jo ima OOZ Logatec v Hrušici. Člani UO in drugi vabljeni
prisotni, med njimi tudi župan Občine Logatec Berto Menard,
so se zbrali pred zbornico in se nato odpeljali v Hrušico, kjer
so si ogledali stavbo in zemljišče. Enoglasno so ugotovili, da je
stavba potrebna temeljite obnove in da bi bilo zato potrebno
vložiti ogromno sredstev. Nato so sejo nadaljevali v muzeju pri
gostilni Stara Pošta v Hrušici.

kom na motorjih in Tadeja Pivka, ki bi odprl eko-restavracijo
z možnostjo prenočitev in piknikov. Predsednik Bogdan Oblak
je nato na kratko predstavil zgodovino Hrušice in se zahvalil
Jožetu Šenu, ki skrbi za objekt in njegovo okolico. Poudaril je,
da je objektu potrebno dati dušo in če jo bomo našli, bomo
našli tudi finančna sredstva za obnovo objekta. Besedo je zatem
predal županu Bertu Menardu. Ta je povedal, da je tudi občina
v okviru svojih projektov za razvoj turizma zelo zainteresirana
za oživitev Hrušice. Tako bi lahko skupaj pripravili projekt, s
katerim bi bilo možno kandidirati na razpisih in mogoče na
takšen način pridobili potrebna sredstva. Vizija občine je, da bi
pripravili maketo, ki bi zajela celotno rimsko obzidje od Trsta
do Bovca. Maketa bi stala pred objektom, v objektu pa bi uredili predavalnico in okrepčevalnico, ki bi ponujala »rimsko kulinariko«. Prisotni so nato podali še svoje predloge in sicer bi
v objektu uredili center za šolske dejavnosti, hostel, komuno,
prostore za Inštitut za raziskavo Krasa ipd. Na koncu so se vsi
strinjali s predlogom, da se objavi razpis oz. natečaj, na katerem se bodo izbrale najboljše ideje za projekt Hrušica. Ideje
bo ocenila komisija, ki bo sestavljena iz članov OOZ, župana in
znanjih strokovnjakov.

Sestanek logaških gostincev
Upravni odbor z gosti pred firštovo hišo v Hrušici.

Foto: Izidor Zelenc.

Stojijo z leve proti desni: Izidor Zelenc - član UO OOZ Logatec, Benjamin Gantar – UO,
Janja Modrijan UO, Boštjan Martinšek – član NO, Angela Menart – UO, Mirjam Arh
Gostiša in Mija Arh – računovodkinja OOZ Logatec, Bogdan Oblak, predsednik OOZ
Logatec, Jožef Menart – NO, Berto Menard, župan Občine Logatec, Brane Orešnik, podpredsednik skupščine OOZ Logatec, Peter Oblak – UO, Janez Hladnik – UO, Andrej
Grom, podpredsednik OOZ Logatec, Jože Rožmanc – NO
Čepijo iz leve proti desni: Marijan Božič, podpredsednik skupščine, Barbara Grum Vogrin,
sekretarka in Silvester Pivk, podpredsednik OOZ Logatec

Najprej so govorili o 35-letnici, ki jo OOZ Logatec praznuje
letos. Za praznovanje je bil določen datum 10. september
2011, potrjena pa tudi komisija za podelitev priznanj ob tej
priložnosti. Sestavljajo jo Bogdan Oblak, Silvester Pivk, Andrej
Grom, Angela Menart, Jože Menart, Jože Rožmanc in Barbara
Grum Vogrin. Nato so potrdili predlog za novega člana častnega
razsodišča pri OZS, za kar je bil predlagan podpredsednik OOZ
Logatec Silvester Pivk. Potrdili pa so tudi dva kandidata za člana
nadzornega odbora OOZ Logatec in sicer Silva Logarja in Marjana Marklja; eden od njiju bi zamenjal Tadeja Pivka.
Nato je beseda stekla o objektu v Hrušici. Navzoči so se najprej
seznanili z vizijami dveh zainteresiranih kandidatov in sicer
z vizijo Marka Lukančiča, ki bi v stavbi uredil klub s poudar-
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V sredo, 18.5.2011 so se v prostorih OOZ Logatec sestali logaški
gostinci – člani in nečlani OOZ Logatec z namenom, da strnejo
svoje vrste in se združijo pri svojih dejavnostih. Pobudnik srečanja
je bil logaški predsednik Bogdan Oblak, skupaj pa jih je »zbobnal«
Izidor Zelenc iz Gostilne Turk. B. Oblak je vse prisotne najprej
nagovoril, in povedal, da imajo vsi tukaj zbrani 2 nalogi in sicer:
1. Oživiti sekcijo gostincev, ki je trenutno nedelujoča
2. Poskrbeti za pripravo in postrežbo hrane in pijače na bližajoči
se 35-letnici v septembru.
Izidor Zelenc je nato predstavil vsakega prisotnega posebej.
Poleg njega (Gostilna Turk) so se srečanja udeležili še Danijela
Korenč (Okrepčevalnica Tabor), Judita Leskovec (Bar Notranjka), Boštjan Mahne (Kavarna BeeM), Toni Voljč (Jan bar), Eniz
Džajič (Gostinstvo Eniz Džajič), Janez Končan (Pizzerija Pri
Krištofu - Barnet d.o.o.), Stanislav Kovač (Kavarna Kljukec),
Hasim Sinani (Slaščičarna Pri sladoledarju). Vsekakor so svoj
velik interes izrazili tudi vsi ostali, ki se srečanja niso mogli
udeležiti in so se opravičili. Izidor Zelenc je izpostavil problem
gostinstva v logaški občini. Boštjan Mahne je predlagal, da bi
ustanovili konzorcij gostincev, ki bi enotno nastopil nasproti
dobaviteljem in s tem znižal nabavne cene. Predsednik Oblak
pa je predstavil možnost, da se vsi gostinci lahko družijo in
zastopajo svoje interese pod okriljem OOZ Logatec. Če bi se
sekcija gostincev vzpostavila nazaj, potem za enkrat ne bi bilo
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Vsi na LOS!

treba ustanavljati firme, ampak bi lahko vse aktivnosti, vključno
s pogajanji za nižje cene pri dobaviteljih, potekale preko sekcije. Če bi se kasneje pokazalo, da je gospodarsko interesno
združenje potrebno ustanoviti, pa bi se ustanovilo. Na koncu
je pozval gostince, naj se združijo, povrnejo gostinsko sekcijo
v življenje in organizirajo pogostitev na 35-letnici v septembru.

V okviru OOZ Logatec se bodo na Ljubljanskem obrtnem
sejmu (LOS), ki bo odprt od 2. do 5. junija 2011, predstavili
naši člani: Pivk Electric d.o.o., Prolog d.o.o., Čistilni servis Blišč
d.o.o., Mizarstvo Andrej Grom s.p., Mizarstvo Grom Lovrencij
Grom s.p. in Računovodske storitve Mirjam Arh Gostiša s.p.
Skupaj s člani, ki se predstavljajo v okviru OOZ, pa se bo samostojno predstavilo tudi podjetje Oblak Commerce d.o.o.
Vljudno vabljeni, da nas obiščete!

Sestanek predsednikov in sekretarjev
notranjsko-primorske regije (nip)
v Kopru, 16. 5. 2011
Na pobudo članov Upravnega odbora OZS Bogdana Oblaka, Janeza Marinčiča
in Vladimirja Ražmana je predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin sklical sestanek predsednikov in sekretarjev Notranjsko-primorske regije, ki obsega 13
zbornic, z namenom obravnave gradiva za sejo UO OZS. Hkrati s tem sestankom je bil sklican tudi sestanek s poslanci Državnega zbora RS zaradi predloga o
ukinitvi obveznega članstva iz strani skupine poslancev Zares.

Dokajšnja zaskrbljenost na obrazih gostincev – pa menda ne zato, ker so
Foto B. G. Vogrin
vajeni naglice na drugi strani točilnega pulta?

Delavnice v okviru TVU

Od 16. do 22. maja je potekal že šestnajsti zaporedni teden
vseživljenjskega učenja (TVU – slovenski festival učenja). V
tem okviru se tako ves maj in junij, še posebej pa v tednu med
16. in 21. 5. po Sloveniji odpirajo vrata ustanov, skupin in posameznikov, ki jih povezuje pripadnost zamisli o vseživljenjskosti
učenja. Sodelovalo je več kot 1.000 prirediteljev, ki so s skupnimi močmi izpeljali blizu 6.000 dogodkov.
V ta festival se vsako leto vključi tudi OOZ Logatec, ki je letos v
sredo, 18. maja organizirala brezplačne DELAVNICE za svoje
člane. Teme so bile naslednje:
- Kako se obrtnik zavaruje pred neplačniki?
- Električna energija, vračilo trošarin ter nepovratna sredstva
- Premoženjska zavarovanja pri obrtnikih
Delavnice so bile kljub vročim temam in uglednim predavateljem zelo slabo obiskane. V uglednem slovenskem dnevniku
je bilo prejšnji mesec tudi zapisano, da je notranjsko-kraška regija krizo prestala bolje kot marsikatera druga in je po uspešnosti
poslovanja podjetij v letih 2010 in 2009 na šestem mestu med
12 regijami v državi, prej pa je bila predzadnja. Mar naj ta dejstva nakazujejo na to, da naši člani poslujejo zelo uspešno, brez
problematičnih dolžnikov in visokih stroškov?

Sestanka so se udeležili predstavniki vseh zbornic NiP, zadržani so bili samo
predstavniki OOZ Ilirska Bistrica. Na sestanku je bil najprej sklenjen dogovor,
da se člani UO OZS iz NiP pred vsako sklicano sejo posvetujejo s predsedniki
OOZjev NiP in da se gradivo posreduje vsem zbornicam pred sestankom.
Sestanki se skličejo vsakokrat v drugi zbornici, glede na abecedni vrstni red.
Nato je sledil sestanek s poslanci Državnega zbora RS, na katerem je bila obravnavan predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona,
ki ga je v obravnavo v Državni zbor vložila skupina treh poslancev stranke
ZARES. Najprej je v imenu predlagateljev o predlogu spregovoril Franco
Juri, ki je poudaril, da se vse zbornice ukvarjajo z določenimi interesi, vendar
pa je po njihovem mnenju učinkovitost večja, če so organizirane kot prostovoljna združenja. Zbornica bi bila tako zasebno-pravna in ne več javnopravna kot do sedaj, s tem da bi morala obdržati javna pooblastila. Franco
Jurij je zborničnemu sistemu očital sindikalizem hkrati pa se je vprašal, zakaj
bi člani množično zapuščali zbornico, saj se vendar morajo zavedati, kako
pomemben je brezplačen servis, ki jim ga zbornica sedaj nudi. Povedal je
tudi, da so se za predlog o spremembi odločili, ker se je na njih obrnila skupina podjetnikov, ki bi želeli, da je članstvo v zbornici prostovoljno, hkrati pa
bi naj zbornica ostala segment države.
Na sestanku so bili poleg predstavnika predlagateljev prisotni še poslanca SD
Marijan Križman in dr. Luka Jurij ter poslanka SNS mag. Sara Viler.
Poslanec Marijan Križman je povedal, da stranka SD zakona ne podpira.
Vedo sicer, da je članstvo v OZS problematično predvsem iz vidika registracije dejavnosti »na zalogo«, vendar je to manjši problem. Večji problem
je po njihovem mnenju dejstvo, da bi se z ukinitvijo obveznega članstva
izgubila reprezentativnost zbornice, poslabšala pa bi se tudi pozicija obrti,
zaradi zmanjšanja sredstev ne bi bilo več možno izvajati vseh nalog, vključno
z javnimi pooblastili (obrtni register, e-VEM), nastal bi problem delitve
premoženja, odločanje o članarini pa bi prešlo v pristojnost vodstva. Križman
je tudi poudaril, da je OZS kot organizacija zelo »vitka«, saj za ca. 200.000
ljudi skrbi le 270 zaposlenih, kar pa ne bi bilo izvedljivo, če bi bile funkcije, ki
jih sedaj opravljajo zaposleni na OZS in OOZ, prenesene na državni aparat.
Sedaj namreč zbornica stroška državi ne predstavlja.
Poslanec dr. Luka Jurij je povedal, da so njegove izkušnje z zbornico samo
pozitivne, saj je bil tudi sam, ko je imel svoje podjetje, njen član. Po njegovem
mnenju je potrebnega mnogo več dialoga in uresničevanja zahtev obrti in
podjetništva, saj je v sedanji situaciji delo močno obdavčeno, imetje pa skoraj
neobdavčeno, torej tisti, ki ima, ne plača skoraj nič, tisti, ki dela in ustvarja
novo vrednost, pa plačuje preveč. Zato mora biti OZS partner države pri
uvedbi spremembe obdavčitev. Vsekakor članstva v zbornici ne gre kar tako
ukiniti, vseeno pa bi morali to področje urediti s sistemskim zakonom, ki bi
predpisoval obvezno članstvo po lastni izbiri v katerikoli zbornici.
Mag. Sara Viler je dodala, da je tudi mnenje zakonodajno-pravne službe
Državnega zbora v zvezi s tem predlogom negativno ter da tudi SNS predloga ne bo podprl.

Vsaj trije so slišali kaj takega, kar jim bo kdaj prišlo prav.

Foto: B. G. Vogrin
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Sestanek je bil zaključen z ugotovitvijo, s katero so se strinjali vsi prisotni, da
bi se moralo najprej razmisliti o sistemskem zakonu, ki bi urejal članstvo v
zbornicah na splošno, saj bi takšen predlog, ki bi zajemal le ukinitev članarine
pri OZS, povzročil preveč negativnih posledic tako zborničnemu sistemu,
kot tudi statusu obrtnikov na pram državi.
Barbara Grum Vogrin
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Redno usposabljanje voznikov
(I. del)
Zaradi velikega zanimanja za I. del tečaja za usposabljanje voznikov smo se na zbornici odločili, da skupaj z OOZ
Cerknica ponovno organiziramo I. del tečaj, ki bo v nedeljo,
19. junija 2011, ob 7. uri v Gasilnem domu v Cerknici,
Notranjska c. 42 b.
Obseg usposabljanja: 7 šolskih ur
Cena usposabljanja:
- za člane OOZ Postojna, ki imajo poravnano članarino je
udeležba brezplačna, ker stroške krije zbornica,
- za zaposlene pri članih OOZ Postojna znaša cena usposabljanja 15,00 € (z DDV).
Prijava na usposabljanje je obvezna in sicer do vključno
13.06.2011. Prijavnico dobite na OOZ Postojna. Prijavnici je
potrebno priložiti kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja in
kopijo osebnega dokumenta.
Prevozniki, ki niso člani OOZ Postojna in bi se radi udeležili
usposabljanja lahko za prijavo na usposabljanje pokličejo na
OOZ Cerknica, Silvo Šivec na telefon št.: 01/709 62 90.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih
problemskih območjih
Datum objave: 20.5.2011
Razpisni rok: 30.6.2011

Promocija poklicev
RRA Notranjsko-kraške regije je povabila OOZ Postojna k sodelovanju za promocijo deficitarnih poklicev (mizar, orodjar, mesar)
in perspektivnih poklicev, ki naj bi se odvijala v drugi polovici
meseca oktobra. Promocija poklicev bo namenjena osmošolcem
in devetošolcem, ki se odločajo za poklic ter njihovim staršem in
svetovalnim delavcem. Predstaviti jim je potrebno tudi prednosti pri
zaposlitvi in možnosti nadaljevanja izobraževanja. Dogodki, ki naj bi
vključevali predstavitev programov in poklicev se bodo odvijali pri
delodajalcih, ki bodo pripravljeni sodelovati pri tem projektu. Menimo, da je ključnega pomena, da se osnovnošolcem, ki se odločajo
za poklic, le-tega predstavi v obratovalnici na praktičnem primeru.

Vse zainteresirane člane, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri promociji poklicev prosimo, da nas pokličejo na telefon št.: 726 17 20,
720 18 70 ali nam pišejo na e-pošto: irena.dolgan@ozs.si.

Obisk poslanske skupine sds
V ponedeljek, 9. maja je bila na obisku pri predsedniku OOZ Postojna g. Janezu Marinčiču poslanska skupina SDS. Pogovarjali so se o
predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona,
katerega je v Državni zbor RS vložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim predlagateljem Alojzom Posedelom, Cvetko Zalokar Oražem in Vilijem Trofenikom. Spremembe, ki jih predlagatelji
navajajo se nanašajo samo na uvedbo prostovoljnega članstva v OZS
in OOZ. Predsednik zbornice jim je predstavil stališča in predloge
OZS do tega predloga in pa razmere na področju obrtništva in
podjetništva.

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Kontakt: 01/836-19-53, vsak delavnik med 8.00 ter 14.00 uro
Povezava na razpis: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/podjetnistvo-%E2%80%93-nepovratna-sredstva
V Uradnem listu RS, z dne 20.5.2011 je bil objavljen razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest
na obmejnih problemskih območjih. Za našo regijo to pomeni, da
so prijavitelji lahko iz naslednjih občin: Loška dolina, Ilirska Bistrica,
Pivka, Postojna.
Predmet razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na obmejnih problemskih območjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest in
pospeševanje podjetništva in razvoja ter s tem ohranitve poseljenosti na obmejnih problemskih območjih, za kar podjetja dobijo nepovratna sredstva.
Nepovratna sredstva se dodelijo v odstotku od vrednosti upravičenih
stroškov investicije (brez DDV). Skrajne dovoljene meje državne pomoči
pri investicijah so:
- 30 % za velika podjetja in podjetja v sektorju transporta,
- 40 % za srednja podjetja in
- 50 % za mala oziroma mikro podjetja.

8

Poslanci SDS na obisku pri Šemrlovih v Planini

Foto: arhiv poslanske skupine SDS

Obiskali pa so tudi podjetje Mizarstvo Šemrl iz Planine, ki se z mizarstvom ukvarja že od leta 1895 in se danes lahko ponaša z eno
najsodobnejših proizvodenj pri nas. Direktor podjetja Franci Šemrl
jim je razkazal prenovljene poslovne prostore. Kljub temu, da gre
njegovemu podjetju dobro je izpostavil probleme s katerimi se sooča
na področju proizvodnje in povedal, da država premalo stimulira
inovativno proizvodnjo.
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Krpanov glas

Evropska komisija

Delo v tujini poslej
(prvi del: Avstrija)
1. maja 2011 so bile za državljane Češke republike, Estonije, Latvije,
Litve, Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške odpravljene omejitve
pravice do dela v vseh državah članicah EU. Tako se bodo lahko
vsi delavci iz držav, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004, brez
omejitev zaposlovali tudi v tistih državah članicah, v katerih so do
konca sedemletnega prehodnega obdobja, ki se je zaključilo 30. aprila
2011, veljale omejitve na trgu dela. Večjih navalov delavcev iz navedenih osmih držav članic sicer ni pričakovati, saj so mnogi državljani
teh držav, ki so se nameravali zaposliti v eni od držav članic EU-15,
to že storili. Nekatere države članice EU so svoj trg dela odprle delavcem iz novih držav članic že takoj po njihovem vstopu, le Nemčija in
Avstrija sta omejitve prostega pretoka ohranili vse do konca sedemletnega prehodnega obdobja. Izkušnje in študije kažejo, da bo prihodnja
mobilnost delavcev najverjetneje pozitivno prispevala h gospodarski
rasti in odpravljanju primanjkljajev na trgu dela.
Koristni napotki
Na področju zaščitenih storitev so bila za slovenske državljane
odpravljena delovna dovoljenja, za državljane tretjih držav ostajajo
pravila nespremenjena. Za državljane Bolgarije in Romunije ostajajo
omejitve še do 31. 12. 2011, z možnostjo podaljšanja do 31. 12. 2013.
Pravica do občasnega opravljanja storitve v Avstriji in Nemčiji
Načeloma velja pravica do občasnega opravljanja storitev le za čas
183 dni; po tem času je treba ustanoviti podružnico in prijaviti prihodke v podružnici. Dohodnina oz. davek od dohodkov delavcev oz.
samozaposlenih oseb se mora prav tako po 183 dnevih dela prijaviti
v državi opravljanja storitve. Po 183 dneh postanejo fizične osebe
davčni rezidenti države, kjer opravljajo delo.
Plačilo socialnih prispevkov za delavca v primeru napotitve v
Avstrijo in Nemčijo
V primeru napotitve iz države članice v drugo državo članico veljajo
standardi socialnega zavarovanja države, ki je delavca napotila, če napotitev ne bo presegla 24 mesecev. Napoteni delavci morajo imeti pri
sebi dokazilo o socialnem zavarovanju iz svoje domovine: ustrezno
potrdilo E101 oziroma potrdilo A1, ki ga izda Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
AVSTRIJA
Prijava storitve (Dienstleistungsanzeige) Obstajata dve prijavi tako za
fizične osebe, kot za pravne osebe. Prijavo se pošlje na Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung I/9, Stubenring
1, 1011 Wien. Telefon: +43 (0)1 71100 5827, faks: +43 (0)1 71100
12205, e-pošta: post@i9.bmwfj.gv.at.
Priloge k prijavi
Priloge k prijavi storitve mora prevesti sodni tolmač.
Te priloge so: izpisek iz registra Ajpes; EU potrdilo, ki ga izda
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (kontakt: Jana Verač, tel.: 01
5830 552, e-naslov: jana.verac@ozs.si); izpisek iz obrtnega registra;
potrdilo o državljanstvu; potrdilo o izobrazbi.
Avstrijski urad potem slovenskemu podjetju potrdi opravljanje storitev tudi v Avstriji pod enakimi pogoji, kot veljajo za avstrijska podjetja. Pogoj je, da se regulirana dejavnost v Avstriji prijavi. Prijava velja
za eno leto in jo je treba vsako leto obnoviti. Pogoj za priznavanje
poklicne kvalifikacije je, da je ponudnik storitve opravljal delo vsaj
dve leti v zadnjih desetih letih v državi, od koder prihaja. Strokovno
usposobljenost pa se lahko dokazuje tudi z javnoveljavno pridobljeno
izobrazbo.
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Prijava napotenih delavcev, ki so državljani članic EU
Potrdilo o napotitvi (Meldung einer Entsendung nach Österreich).
Potrebni podatki, ki jih potrebujete za izpolnitev obrazca: ime in
naslov slovenskega delodajalca; ime in naslov avstrijskega naročnika;
ime, rojstni datum, številka socialnega zavarovanja, potrdilo o
državljanstvu napotenih delavcev; začetek del in predvideno trajanje
del; kraj opravljanja del oz. izvajanja storitev; podatki o višini plač
posameznega delavca.
Prijava se odda pri Centralni koordinacijski točki za nadzor ilegalnega
zaposlovanja (KIAB) pri BMF (Zvezno ministrstvo za finance):
Radetzkystraße 2, 1031 Wien, post.zko@bmf.gv.at, telefon: 0043-1711-29. Obrazec je KIAB3: http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-steuern/pdfs/9999/kiab3.pdf
Potrebni dokumenti: pogodba sklenjena z avstrijskim naročnikom;
slovensko podjetje mora izkazati višino plače delavcev; kopija pogodbe o zaposlitvi, ki jo je delavec sklenil s slovenskim podjetjem.
Slovenski delodajalec mora izplačati plačo delavca v enaki višini, kot
je zagotovljena plača avstrijskim delavcem.
Obrazec E101 oz. A1, s katerim se dokazuje, da ima oseba, ki dela
v Avstriji urejeno socialno zavarovanje v Sloveniji. To velja tako za
samozaposlene osebe, kot tudi za napotene delavce. Obrazec E101
oz. A1, izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Na posebno zahtevo je treba predložiti tudi dokazila o kvalifikaciji
poslanega delavca (overjen prevod), EU potrdilo, s katerim družba
oz. samostojni podjetnik dokazuje, da v Sloveniji izpolnjuje pogoje
za opravljanje obrtnih oz. obrti podobnih dejavnosti. Potrdilo izda
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije ter izpisek iz sodnega registra
in izpisek iz obrtnega registra.
Prijava napotenih delavcev, ki niso državljani članic EU
Načeloma je možno dovoljenje za napotitev za obdobje največ 4
mesecev za tuje državljane. O potrdilu EU za napotitev za zaposlene iz tretjih držav odloča AMS po preverjanju razmer na trgu dela.
Podrobnejše informacije o tem posreduje regionalna enota avstrijskega zavoda za zaposlovanje (AMS). Izpolni se obrazec Potrdilo o
napotitvi KIAB3.
Spoštovanje delovno pravnih predpisov v Avstriji
Slovenski delodajalec mora napotenim delavcem v Avstriji izplačati
plače, kot so določene po tarifah za podobna dela v Avstriji. Delodajalec mora delavcem zagotavljati tudi odmore in počitke v skladu
z avstrijsko delovno pravno zakonodajo ter spoštovati predpise iz
varstva iz zdravja pri delu.
V Avstriji je v sektorju gradbeništva potrebno prijaviti delavce v sklad
za gradbene delavce (BUAK). V ta sklad mora vplačevati vsako podjetje, ki v Avstriji opravlja dela na področju gradbeništva. Vplačila v ta
sklad so visoka, celo do 30 EUR na dan za enega delavca. Namen sklada je izplačilo denarja za letni dopust teh delavcev. Na podlagi zahtevka
pa ti delavci po določenem času prejmejo nakazila od sklada BUAK.
Enotna kontaktna točka za Avstrijo
Enotna kontaktna točka za Avstrijo, kjer lahko podjetja dobijo informacije o prijavi opravljanja storitev je Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in delo (BMWA) na Dunaju, oddelek I/9. Stubenring 1, 1011
Dunaj, telefon: +43 1 71100-0, www.bmwa.gv.at:za obrt gradbenih
mojstrov in tesarskih mojstrov, elektrotehnike, pirotehnike: ministrski
svetnik mag. dr. jur. Manfred Steiner, telefon: +43 1 71100-5926 za
vse druge obrti: višji svetnik mag. dr. jur. Clemens Steuer, telefon:
+43 1 71100-5814
(Prihodnjič: Nemčija)
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Kam po nasvet

Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške
zbornice so pravi naslov za razrešitev vaših problemov.
Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika najdete
na naslovu Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika, informacije
so dostopne na spletni strani: www.ooz-vrhnika.si, kjer
si lahko med drugim ogledate fotogalerijo dogodkov, interno glasilo Poročevalec (starejše izdaje), dobite odgovore
na pomembna vprašanja, pregledate aktualna dogajanja na
zbornici, si naložite potreben obrazec ali uporabite katero
izmed koristnih povezav.
Vprašanja nam lahko posredujete tudi po e-pošti:
adela.cankar@ozs.si

Opozarjamo vas, da ste izpite dolžni opravljati vsaki dve
leti, obvezni so tudi za pripravnike in druge, ki opravljajo
delo pri vas.
Število mest za izpit je omejeno, zato so obvezne predhodne prijave na tel. 755 77 40 do 8. junija oz. do zasedenosti prostih mest. Pravočasna prijava vam zagotavlja, da boste prejeli ustrezen obrazec za vodenje
zapisnika o praktični usposobitvi delavca na delovnem
mestu. Pokličite!

Osnove računovodstva
Varstvo pri delu

Za člane in zaposlene delavce še zadnjikrat pred letnimi
dopusti razpisujemo seminar in izpit iz varstva pri delu
in požarnega varstva, ki bo v poslovnih prostorih OOZ
Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika in sicer:
- delavci in delodajalci: petek, 10. junija 2011 ob 7. uri
V kolikor bi bilo prijavljenih več delodajalcev, se lahko
dogovorimo za poseben popoldanski termin isti dan ob
15. uri.
Stroški usposabljanja za delodajalce in delavce so 20 € in
jih za delavce, zaposlene pri s. p. s plačanim prispevkom
za izobraževanje, krije Sklad za izobraževanje delavcev
pri s. p. na Vrhniki, za delodajalce s plačano članarino pa
OOZ Vrhnika. Za vse ostale bo izvajalec izdal ustrezen
račun. V ceni DDV ni vračunan.
Po zakonu morajo delodajalci usposabljanje in izpit iz varstva pri delu delavcem omogočiti v času trajanja delovnega
procesa. Za vse delavce morate izvesti tudi praktično usposabljanje na delovnem mestu v delavnici ali na terenu.
Usposabljanje mora biti izvedeno pred teoretičnim delom
izpita. Za praktično usposabljanje morate voditi ustrezen
zapisnik, ki ga s splošnimi napotki lahko dvignete na zbornici, pošljemo vam ga lahko po pošti ali po fax-u. Obrazec
zapisnika je hkrati tudi prijavnica za teoretični del izpita.
Predavanje traja približno dve šolski uri in mu po krajšem
odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki.
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V sodelovanju s podjetjem SAOP d.o.o. bo v prostorih OOZ Vrhnika v torek, 14. junija od 9. do 13. ure
izobraževanje o vodenju poslovanja podjetja na praktičen
način, s pomočjo rešitve miniMAX.
miniMAX je spletna poslovno-računovodska rešitev, ki s
svojo enostavnostjo dostopa in uporabe omogoča uporabnikom, tudi začetnikom, da pričnejo svoje poslovanje s
čim manj napori in obenem zadostijo vsem zahtevam zakonodajalca.
Gre za brezplačno izvajanje izobraževanja v teoriji in
praksi izkušene strokovne osebe. 4 urni seminar ponuja
naslednjo vsebino:
- Kaj je računovodstvo
- Kako lahko izkoristimo poznavanje osnov računovodstva v svojem delu
- e-računovodstvo prinaša številne koristi za podjetnika
in podjetje
- kako lahko naredim mesečni obračun plače v treh korakih
- kako lahko s pomočjo miniMAX-a povečamo svoje
prihodke
Udeleženci prejmete ustrezno gradivo, pri morebitnem
naročilu programske opreme ste deležni 50 % popusta za
obdobje enega leta.
Prijavite se lahko na tel.: 051 619 215 ali 01 755 77 40.
Izobraževanja se lahko udeležijo tudi člani drugih zbornic.
Izobraževanje bo izvedeno, če bo najmanj 7 prijavljenih
udeležencev.
junij 2011

OOZ Vrhnika dela že 35 let

Vodenje poslovanja podjetja

Na OOZ Vrhnika vas vabimo tudi v sredo, 15. junija
ob 10. uri na brezplačno predstavitveno predavanje o
programu Poslovanje.
Gre za moderen in na novo zasnovan poslovni program,
ki deluje tako na Apple kot na Windows platformi in za
delovanje ne zahteva internetne povezave.
Posebnost programa je integriran sistem spletne trgovine
123nakupi.si ter možnost mobilnega dostopa s iPhone ali
iPad napravami.

Obletnico delovanja naše zbornice bomo proslavili v
petek, 3. junija v športni dvorani Osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki. Vabila ste člani sicer
že prejeli po pošti, vendar naj vas še enkrat povabimo
na prireditev, da skupaj proslavimo tako visok jubilej.
Pridružite se nam, svojo udeležbo pa prosim, zaradi
lažje organizacije, sporočite na tel. 01 755 77 40 ali 051
619 215.

OOZ Vrhnika na LOS 2011

Letos bo prvič obrtno podjetniški sejem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Območna obrtnopodjetniška zbornica Vrhnika se bo predstavila z nekaterimi svojimi člani, ki so zaznali, da bi bil ta sejem v
prestolnici lahko priložnost za predstavitev v širšem
prostoru osrednje Slovenije in promocija za podjetje.
S svojimi izdelki in storitvami bodo nastopili (po
abecednem redu priimkov oz. firm): Elmer elektronika
d.o.o., Danica Gutnik s.p., Kovina trade d.o.o., Peter
Molek s.p., Marko Popit s.p., Janez Stržinar s.p. in Trans
Felix d.o.o. Danica Gutnik in Janez Stržinar bosta svoje
izdelke in storitve predstavila na zunanjem delu GR Mestna ploščad, ob vodnjaku, ostale člane boste našli v
dvorani A2 – kocka.
Sejem odpre svoja vrata v četrtek, 2. junija in bo trajal
do nedelje, 5. junija. Člani s kartico Obrtnik si lahko zagotovite vstopnico za ogled sejma po ceni 3€. Vabljeni
k ogledu.

Kulturni dogodek
Program Poslovanje je namenjen storitvenim, proizvodnim ter trgovskim podjetjem, ne glede na velikost poslovanja. Izbirate lahko tudi med različnimi paketi in se
cenovno ter funkcionalno kar najbolj približate svojim
potrebam.
Na predstavitvi bodo prikazane osnovne funkcije programa Poslovanje, spletne trgovine 123nakupi.si in Poslovanje Mobile.
Vsi udeleženci boste uporabo programa Poslovanje
PRO prejeli za 3 mesece brezplačno.
Prijave na predavanje sprejemamo na zbornici.
Pokličite 051 619 215 ali 01 755 77 40 ali pišite po e-pošti
adela.cankar@ozs.si

Humanistično umetniško društvo Karel Barjanski je v
Borovnico povabilo Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana. V večnamenskem prostoru Osnovne šole
dr. Ivana Korošca v Borovnici bo v petek, 10. junija,
predstava Ko sem bil mrtev. Gre za nemo predstavo, ki
jo odlikuje žlahtna komedija in žlahtni režiser. Za igro
Tašče je Borštnikovo nagrado prejel Jernej Šugman. V
vlogi žensk se bodo predstavili izvrstni igralci: Janez
Škof, Jernej Šugman, Boris Mihalj in Alojz Svete. Pianist
v predstavi bo Jože Šalej, režiser in scenograf pa Diego
de Brea.
Vstopnice po ceni 10 € lahko kupite tudi na naši zbornici.
Vabljeni k ogledu zanimive predstave.

Odsotnost sekretarke

Člane obveščamo, da bo sekretarka odsotna v petek, 10.
junija in v času od 16. do 24. junija. Za informacije in
nasvete se lahko obrnete na sekretarko Barbaro Grum
Vogrin na OOZ
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Obvezni pobot z
računovodskega vidika

Takoj, ko nam zakonodajalec naloži neko novo obveznost, to vedno
sprejmemo z odporom, četudi ni niti tako slaba. V mislih imam Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in njegov 16. člen, ki določa
obvezno pobotanje zapadlih neplačanih računov ter 66. a člen Zakona o DDV, ki določa uveljavljanje odbitka DDV, ki jih je izdal davčni
zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV v Sloveniji.
Ker smo praktiki (beri:zakon izvajamo v praksi), takoj začnemo
razmišljati kdaj in na kakšen način naj se lotimo dela, da bomo
pravočasno pripravili dokumentacijo za denarne obveznosti
(neplačane zapadle račune) potrebne za prijavo v obvezni pobot.
Prvič: ažurnost knjiženja je na prvem mestu, kar pomeni, da sproti
knjižimo vse račune in plačilni promet. V kolikor za nas ta dela
opravlja računovodski servis, poskrbimo da je dokumentacija
pravočasno dostavljena k njim in upoštevajmo njihova navodila,
saj pobote pripravljajo za več strank in jih težko pripravijo vsem
strankam hkrati.
Drugič: Obvezna kontrola knjiženih dokumentov, pravilnost knjiženih
datumov prejetih računov, predvsem datuma zapadlosti, da ne prijavljamo v obvezni pobot obveznosti, ki še niso zapadle (lahko jih prijavimo
ob strinjanju upnika) ali kakšne ne prijavimo in bi jo morali.
Tretjič: Vstopni DDV popravljamo v kolikor računov nismo
plačali v roku in jih tudi nismo prijavili v obvezni pobot.
Po izvedenem pobotu ne pozabimo na uskladitev knjiženja z
upnikom, da zapremo iste račune. Nato zbrišemo pripravljene
plačilne naloge iz bančnih evidenc, v kolikor imamo tak sistem, da
za vse prejete račune takoj izpišemo plačilne naloge, ki nato čakajo
na plačilo v bančnih evidencah.
Prvi pobot je za nami in zdaj že lahko strnemo prve odmeve na
izvajanje omenjenih zakonov. Vsekakor je najpomembnejše (vsaj
moje mnenje je tako), da smo počistili saldakonte dobaviteljev. Veliko obveznosti se je pravočasno plačalo, veliko je bilo izvedenih
tudi medsebojnih pobotov.
Tokrat se ne bom spuščala v polemiko ali sta zakona dobra ali nista,
ne v njuno smiselnost ali nesmiselnost in ne v morebitne nujne
popravke. Želela sem prikazati, kaj moramo računovodje narediti,
da zakonov ne kršimo in najdemo vsaj nekaj pozitivnega, če se jih
že moramo držati.
Jasna Vodnik Uršič

Sejmi v drugi polovici 2011

Obveščamo vas, da v drugi polovici leta 2011 OZS organizira
naslednje skupinske sejemske nastope slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini:
- Mednarodni sejem ZEPS Zenica,
4. – 9. oktober 2011, Zenica, BIH
- Mednarodni sejem TEHNOMA Skopje,
18. – 22. oktober 2011, Skopje, Makedonija
- Mednarodni sejem SASO Split,
19. – 23. oktober 2011, Split, Hrvaška
- Mednarodni sejem POHIŠTVO Beograd,
14. – 20. november 2011, Beograd, Srbija
Za vse dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo pokličite na
tel: 01 58 30 586, gdč. Edina Zejnić, ali pišite na elektronski naslov:
edina.zejnic@ozs.si. Vaše prijave sprejemamo do 1. julija 2011.
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Napotila
RAČUNOVODSKE STORITVE

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

Srečanje sekcije plastičarjev

Sekcija plastičarjev pri OZS pripravlja tradicionalno dvodnevno
srečanje, v petek, 10. in soboto, 11. junija na Lovenjakovem dvoru,
Polana 40, Murska Sobota.
Teme strokovnih predavanj: aktualnosti davčne zakonodaje, aditivi,
aktualne novosti na delovnem in socialnem področju, integrirano
brizganje, simulacija brizganja. Družabni del srečanja (v petek
popoldan in zvečer): ogled podjetja ROTO, skupna večerja…
Sekcija je za potrebe srečanja rezervirala določeno število
sob. Ker so hotelske kapacitete omejene, priporočamo
udeležencem, da si sobo nemudoma (najkasneje pa do 3. junija) rezervirajo po tel. 02/ 52 52 158, faksu: 02/ 52 52 157,
emailu hotel.strk@siol.net. Pri rezervaciji sobe naj vsakdo
opozori, da bo udeleženec srečanja sekcije plastičarjev pri
OZS. Cena nočitve z zajtrkom v dvoposteljni sobi je 37,00 EUR
na osebo, v enoposteljni 45 EUR.
Priporočamo, da člani sekcije s seboj pripeljejo tudi svoje partnerje,
saj bodo v tem vikendu (od petka do nedelje) na Lovenjakovem
dvoru tudi dnevi srbske kuhinje in glasbe.
Predavanja na srečanju so za člane sekcije brezplačna (stroške krije
sekcija), stroške bivanja v hotelu in skupno večerjo pa plača vsak
udeleženec sam.
Prijave za srečanje lahko pošljete po faksu na št. 01/ 50-59-270, po
pošti na naslov OZS, sekcija plastičarjev, Celovška 71, Ljubljana ali
e-pošti: rudi.wostner@ozs.si.
Dodatne informacije dobite po tel. 031/318 890 (Rudolf Wostner)
ali e-pošti rudi.wostner@ozs.si.
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Kako uspešno izterjati dolg?
2.del

Pri poslovanju je najpomembnejši del za podjetja realizacija plačila za svoje storitve oziroma proizvode. V času recesije je vse več plačilne nediscipline, zaradi česar trpi redno poslovanje družb.
Izterjava dolga pa ni tako nemogoča, kot se morda zdi na prvi pogled.

Upravljanje s terjatvami

V dobi modernega poslovanja, še posebej pa v zadnjem času, ko je nastopila finančna kriza, je
zavladala velika finančna nedisciplina. Dogaja se, da se tudi podjetja, ki dobro poslujejo, znajdejo
na robu zloma. Mnoga podjetja tako iščejo učinkovit sistem za odpravljanje tovrstnih težav. V
zadnjem času se je kot najučinkovitejši sistem izkazalo t.i. upravljanje s terjatvami. Upravljanje
s terjatvami zajema: optimalen, pregleden in kakovosten nadzor nad terjatvami, pravočasno in
učinkovito odzivanje na dolg, čim boljše zavarovanje terjatev, preverjanje bonitete in referenc, ustrezen informacijski sistem.

Zavarovanje terjatev

Najboljša zaščita je preventivno delovanje, kar pomeni, da moramo pred začetkom poslovanja
z novim poslovnim partnerjem preveriti, s kom sploh poslujemo. Preveri se ga lahko v različnih
medijih, na podlagi katerih bo razvidno, ali gre za družbo, ki se veliko oglašuje in si ne more
privoščiti plačilne nediscipline. Zatem predlagamo preveritev s pridobivanjem mnenj njegovih poslovnih partnerjev in na koncu pridobivanje bonitet prek specializiranih družb (npr. Bonitetna hiša
i, d.o.o., Ljubljana).
V kolikor se izkaže, da je bodoči poslovni partner družba brez bonitet (npr. nova družba) oziroma
se o njegovi plačilni disciplini ne ve kaj dosti, predlagamo višjo stopnjo previdnosti. Vendar pa to
še ni razlog, da z njim ne bi poslovali. Za zagotovitev plačila imamo namreč na voljo več vrst zavarovanj. Na tem mestu je treba posebej izpostaviti možnost predplačila za dobavo blaga oziroma
opravo storitev. Na ta način smo del ali celotno plačilo dobili že pred izvedbo posla, zato ni razloga,
da s tem poslovnim partnerjem ne bi poslovali. Drugi načini zavarovanja so še pridobitev menice s
podpisano menično izjavo, izjava dolžnikovega poroka, zastavna pravica na kakšnem dolžnikovem
premoženju (premičnina, nepremičnina), ...

Evidenca terjatev in dolžnikov

Cilja izterjave dolga sta dva: dogovor z dolžnikom o plačilu dolga in realizacija plačila ter
zagotavljanje plačila brez izterjave v prihodnje.
Za uspešno izterjavo dolga je najprej treba voditi podrobno evidenco o kupcih in terjatvah.
Šele popolni pregled nad terjatvami daje podlago za uspešno izterjavo le-teh. Po zapadlosti
terjatev so izrednega pomena priprave na izterjavo. V tej fazi je pomembno poznavanje
premoženjskega stanja in drugih okoliščin dolžnika, ki vplivajo na plačilo dolga.
Evidenco je treba voditi tudi za vse dolžnike, v njej pa moramo voditi zlasti podatke o skupni višini dolga posameznega dolžnika, plačilni disciplini posameznega dolžnika in druge
okoliščine, ki so pomembne za finančno poslovanje dolžnika. V kolikor se je plačilna disciplina posameznega dolžnika poslabšala, priporočamo, da v tem razmerju ustrezno spremenite sistem plačevanja oziroma z njim več ne poslujete.

Koraki izterjave

Po ugotovitvi neplačanega zapadlega dolga, je treba začeti z izterjavo oziroma realizacijo
plačila dolga. V prvi fazi je treba dolžniku po zapadlosti dolga (v cca. 3 dneh) poslati pisni
izpis odprtih postavk. V izpisu odprtih postavk se dolžnika vljudno opomni na obstoj dolga
in obveznost njegovega plačila. Navajanja roka izpolnitve ne priporočamo. Če v roku 5 dni
od izpisa odprtih postavk dolg ni poravnan, pošljite prvi opomin ter dolžnika opomnite na
izpolnitev njegove obveznosti v določenem roku (odvisno od višine dolga). V opominu
dolžnika opomnite na višino dolga ter na natečene zamudne obresti in dosedanje stroške
s samo izterjavo. V primeru neuspešnega izteka dodatnega izpolnitvenega roka je treba
dolžnika poklicati po telefonu ter ga tako opomniti na njegovo obveznost in ugotoviti razloge neplačila.
Če prvi opomin ni uspešen, je treba dolžniku poslati opomin pred tožbo. V opominu pred
tožbo se, podobno kot v prvem opominu, dolžnika opomni na obstoj in višino zapadlega
dolga, znesek natečenih zamudnih obresti in dosedanje stroške izterjave. V opominu je
treba določiti dodatni rok za izpolnitev dolga, ki je odvisen od prakse posameznega upnika,
in dolžnika opozoriti na posledice neplačila – sodno izterjavo dolga.
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Napotila
V samem postopku izterjave se lahko
izkaže, da dolžnik dolga zaradi insolventnosti ne bo mogel poravnati v celoti,
ali pa ga ne bo mogel poravnati v enem
obroku. Iz tega razloga predlagamo, da
se z dolžnikom z izvensodnim dogovorom dogovorite za obročno plačilo ali za
nižje plačilo. Vsekakor predlagamo, da
z dolžnikom sklenete še ustrezno zavarovanje izpolnitve dogovora (npr. menica).

Izterjava preko zunanjih
svetovalcev
Če propadejo vsa prizadevanja izterjave
dolga z lastnimi sredstvi, priporočamo izterjavo dolga preko zunanjih svetovalcev
oziroma pravnih pisarn. Tovrstna izterjava
dolga namreč izraža višjo stopnjo resnosti
ter tako psihološko učinkuje na dolžnika.
Navadno se dolg izterja že izvensodno,
v kolikor pa to ni mogoče, se poseže po
pravnih sredstvih. Na tem mestu je treba
opozoriti, da je izterjava dolga precej bolj
uspešna, če se zadevo preda zunanjim svetovalcem v začetni fazi izterjave.

Sodna izterjava dolga

Navadno se dolgovi plačajo že v postopku izvensodne izterjave dolga, v zadnjem
času pa so vedno bolj pogosti primeri,
da je ta postopek neuspešen. Če je tako,
se začne s postopkom sodne izterjave
– izvršbe. Postopek lahko začne upnik
sam z vložitvijo predloga za izvršbo, lahko pa ga zaupa pooblaščencu, odvetniku.
Priporočljivo je angažirati pravnika, saj to
po navadi ni edini korak, ki ga bo treba
narediti in brez strokovnega vodenja lahko
pride do usodnih napak.

Prodaja terjatve – faktoring

V kolikor upnik potrebuje likvidna sredstva še pred zapadlostjo terjatve, lahko svoje
terjatve proda (faktoring). Faktoring oziroma odkup terjatev je moderna finančna
storitev, ki podjetju omogoča predčasno
financiranje na podlagi odstopa (prodaje)
kratkoročnih, nespornih in nezapadlih
terjatev v korist specializirane družbe (navadno banke). Terjatev se proda po ceni,
ki je glede na okoliščine ustrezno nižja od
višine terjatve, likvidna sredstva pa upnik
dobi takoj ob prodaji (oziroma po dogovoru). Opozoriti pa je treba, da se prodajajo
samo nedospele terjatve.
Napisali svetovalci
JK Skupina,
pravno in davčno svetovanje d.o.o.
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
OPOZORILO!!!!
Obveščamo vas, da je v prejšnji številki glasila objavljena višina prispevka za PIZ napačna. Pravilna višina prispevka je 31,51 €, zato naredite
poračun pri tem nakazilu. Za pomoto se opravičujemo. Uredništvo
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 maj 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 maju 2011:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 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 €, 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)
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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);
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
Stopnja
Za plačilo
zdravstveno zavarovanje
6,36%
54,21
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
15,50%
132,12
zaposlovanje
0,14%
1,19
starševsko varstvo
0,10%
0,85
PRISPEVKI SKUPAJ
22,10%
188,37
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
Naziv prispevka
Stopnja
Za plačilo
zdravstveno zavarovanje
6,56%
55,92
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
8,85%
75,44
zaposlovanje
0,06%
0,51
starševsko varstvo
0,10%
0,85
poškodbe pri delu in poklicne bolezni
0,53%
4,52
PRISPEVKI SKUPAJ
16,10%
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 marec 2011 v višini 1.523,98 € bruto, 987,03 € 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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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA MAJ 2011

PRISPEVKOV
OBRAČUNZA
PRISPEVKOV
OBRAČUN
SOCIALNO
PRISPEVKOV
VARNOST
ZA SOCIALNO
ZAZA
ZASEBNIKE
VARNOST
SOCIALNO
ZA
ZA
VARNOST
ZASEBNIKE
MAJ 2011ZAZA
ZASEBNIKE
MAJ 2011 ZA MAJ 2011
OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA MAJ 2011

DOSEŽENA OSNOVA
DOSEŽENA
V LETUOSNOVA
2009DOSEŽENA
V LETUOSNOVA
2009
V LETU 2009

nad 7.111,48 do

nova v Dosežena
€ za leto 2009
osnova
(Pravilnik
Dosežena
v € za oleto
osnova
postopku
2009v(Pravilnik
€zaza letoo2009
postopku
(Pravilnik
za o postopku za

vključno
vključno
zavarovaalne
razvrščanje
osnove
v zavarovaalne
razvrščanje
(Ur. List RS,vosnove
št.
zavarovaalne
49/06,
(Ur.38/07)
List osnove
RS, št. 49/06,
(Ur. List
38/07)
RS, do
št.vključno
49/06, 38/07) do
Dosežena osnova v € za leto 2009 (Pravilnik o postopku za
7.111,48**
17.267,52***
7.111,48**
razvrščanje v zavarovaalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07)

nad
nad17.267,52
7.111,48 do

nad
nad 25.901,28
17.267,52
7.111,48 do
do
do

nad
nad 34.535,04
17.267,52
25.901,28 do
do

dovključnp
vključno
vključno

vključno
vključvo
vključnp
nad 7.111,48 do
17.267,52***
34.535,04
25.901,28
vključno

vključno
vključnp
vključvo
nad 17.267,52 do
25.901,28
43.168,80
34.535,04
vključnp

17.267,52***
7.111,48**
25.901,28
do vključno

DOSEŽENA OSNOVA
DOSEŽENA
V LETUOSNOVA
2010
DOSEŽENA
V LETU
OSNOVA
2010 V LETU
2010
7.111,48**
17.267,52***
nad 8.536,36** do

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

do
vključno
vključno

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

8.536,36**
razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07)

1.523,98
ečna plača
Povprečna
v RS zamesečna
marec
Povprečna
2011
plačav vEUR
RS
mesečna
za marec
plača
2011
v RS
v EUR
za marec
2011 v EUR

8.536,36**
17.938,56***

1.523,98

I
Povprečna mesečna plača v RS za marec 2011 v EUR
Minimalna plača

nad 17.938,56
8.536,36**dodo nad
nad
nad8.536,36**
26.907,84
17.938,56 do
do
do

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

do49/06,
vključno
zavarovalne
razvrščanje
osnove
v zavarovalne
(Ur.
razvrščanje
List RS,osnove
št.
v zavarovalne
49/06,
(Ur.38/07)
List osnove
RS, št. 49/06,
(Ur. List
38/07)
RS, št.
38/07)

dovključno
vključno
vključno

vključno
vključno
nad 8.536,36** do
8.536,36**
26.907,84
17.938,56***
35.877,12
26.907,84
17.938,56***
do vključno
vključno

1.523,98
II I
1.523,98

8.536,36**
III
III

nad
nad
nad51.802,56
43.168,80
34.535,04do
dodo

nad
nad51.802,56
43.168,80dodo

nad 51.802,56 do

vključno
vključno
vključvo
nad 25.901,28 do
51.802,56
43.168,80
34.535,04
vključvo

vključno
vključno
vključno
nad 34.535,04 do
60.436,32
51.802,56
43.168,80
vključno

vključno
vključno
nad 43.168,80 do
51.802,56
nad60.436,32
60.436,32
vključno

vključno
nad 51.802,56 do
60.436,32
nad 60.436,32
vključno

25.901,28
nad
nad 35.877,12
17.938,56
26.907,84 do
do

34.535,04
nad
nad44.846,40
35.877,12
26.907,84do
do
do

43.168,80
nad
nad
nad53.815,68
44.846,40
35.877,12do
dodo

51.802,56
nad
nad53.815,68
44.846,40dodo

60.436,32
nad 53.815,68 do

vključno
vključno
vključno
nad 17.938,56 do
44.846,40
26.907,84
35.877,12
vključno

vključno
vključno
vključno
nad 26.907,84 do
53.815,68
44.846,40
35.877,12
vključno

vključno
vključno
vključno
nad 35.877,12 do
62.784,96
53.815,68
44.846,40
vključno

vključno
vključno
nad 44.846,40 do
nad
62.784,96
53.815,68
62.784,96
vključno

vključno
nad 53.815,68 do
nad 62.784,96
vključno

26.907,84

35.877,12

44.846,40

53.815,68

62.784,96

III
IV
V

VI
IV
V

IV
II
III

VII
VIV

VIII
VII
VI

VIII
VII

Minimalna
60% plača

Minimalna
90%
60% plača
60%
90%
1,2
90%
1,5
1,2
1,8
1,5
1,2
2,1
1,8
1,5
2,4
2,1
1,8
2,42,1
I
II
III
IV
V
VI
VII
povprečne plače za povprečne
povprečneplače
plačeza
za povprečne
povprečne
povprečne plače
plače za
za povprečne
povprečne plače
plače za
za povprečne
povprečne
povprečneplače
plače
plačeza
za
za povprečne
povprečne
povprečneplače
plače
plačeza
zaza povprečne
povprečneplače
plače
zaza povprečne
povprečne
plače
plače
za za
Minimalna plača
60%
90%
1,2
1,5
1,8
2,1
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
mar.11
povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za

AROVALNA
BRUTO
OSNOVA
ZAVAROVALNA
BRUTO ZAVAROVALNA
OSNOVA
OSNOVA

748,10

ZAVAROVALNA
OSNOVA
ZA SOCIALNO
PRISPEVKI
VARNOST
ZABRUTO
PRISPEVKI
SOCIALNO
ZA
VARNOST
SOCIALNO
VARNOST
STOPNJA

STOPNJA

STOPNJA

748,10

PRISPEVKI
ZA SOCIALNO
ovancaprispevek
za PIZ zavarovanca
prispevek
za PIZ
zavarovanca
za PIZ VARNOST
15,50

115,96
15,50

STOPNJA
141,73
115,96
15,50

115,96
212,59
141,73

8,85

66,21
8,85

15,50
80,92
66,21
8,85

prispevek
zavarovanca
PIZ
dajalca prispevek
za PIZ delodajalca
za PIZ
delodajalca zazaPIZ

17.938,56***

nad
nad43.168,80
34.535,04
25.901,28do
do
do

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2009

prispevekdobo
delodajalca
za PIZ
varovalno
prispevek
dobo sza
povečanjem
zavarovalno
za zavarovalno
s povečanjem
dobo s povečanjem

prispevek
zavarovalno
dobo
povečanjem
24,35
182,17
24,35
paj prispevki za pokojninsko
Skupaj
prispevki
in za
invalidsko
Skupaj
za
pokojninsko
prispevki
zavarovanje
inzasinvalidsko
pokojninsko
zavarovanje
in invalidsko
zavarovanje

914,39
748,10

1.371,58
748,10
914,39

1.828,78
1.371,58
914,39

nad 60.436,32
nad 60.436,32

nad 62.784,96
nad 62.784,96
VIII
2,4
VIII
povprečne plače za
2,4
mar.11
povprečne plače za

1.371,58
2.285,97
1.828,78
mar.11

2.743,16
2.285,97
1.828,78
mar.11

3.200,36
2.743,16
2.285,97
mar.11

3.657,55
3.200,36
2.743,16
mar.11

3.657,55
3.200,36
mar.11

141,73
283,46
212,59

354,32
212,59
283,46

425,19
354,32
283,46

496,06
425,19
354,32

566,92
496,06
425,19

566,92
496,06

566,92

115,96
121,39
66,21
80,92

141,73
161,85
121,39
80,92

212,59
202,31
121,39
161,85

283,46
242,77
202,31
161,85

354,32
283,23
242,77
202,31

425,19
323,69
283,23
242,77

496,06
323,69
283,23

566,92
323,69

8,85

66,21

80,92

121,39

161,85

202,31

242,77

283,23

323,69

222,65
182,17
24,35

182,17
333,98
222,65

222,65
445,31
333,98

556,63
333,98
445,31

667,96
556,63
445,31

779,29
667,96
556,63

890,61
779,29
667,96

890,61
779,29

890,61

mar.11

914,39

1.371,58

1.828,78

2.285,97

2.743,16

3.200,36

3.657,55

mar.11

3.657,55

24,35

182,17

222,65

333,98

445,31

556,63

667,96

779,29

890,61

ovancaprispevek
za ZZ zavarovanca
prispevek
za ZZ
zavarovanca za ZZ

6,36

47,58
6,36

58,16
47,58
6,36

47,58
87,23
58,16

116,31
58,16
87,23

145,39
116,31
87,23

174,47
145,39
116,31

203,55
174,47
145,39

232,62
203,55
174,47

232,62
203,55

232,62

prispevek
ZZ
dajalca prispevek
za ZZ
delodajalca
za ZZzavarovanca
delodajalca zazaZZ

6,56

49,08
6,56

6,36
59,98
49,08
6,56

47,58
49,08
89,98
59,98

58,16
119,97
59,98
89,98

87,23
149,96
119,97
89,98

116,31
179,95
149,96
119,97

145,39
209,94
179,95
149,96

174,47
239,94
209,94
179,95

203,55
239,94
209,94

232,62
239,94

3,96
0,53

6,56
4,85
3,96
0,53

49,08
3,96
7,27
4,85

59,98
4,85
9,69
7,27

89,98
12,11
7,27
9,69

119,97
14,54
12,11
9,69

149,96
16,96
14,54
12,11

179,95
19,38
16,96
14,54

209,94
19,38
16,96

239,94
19,38

prispevek
za poškodbe
priSkupaj
delu
inprispevki
poklicne13,45
bolezni
Skupaj prispevki
za zdravstveno
Skupaj
prispevki
zavarovanje
za
zdravstveno
zavarovanje
za zdravstveno
100,62
zavarovanje
13,45

0,53
122,99
100,62
13,45

3,96
100,62
184,48
122,99

4,85
122,99
245,97
184,48

7,27
307,46
184,48
245,97

9,69
368,96
307,46
245,97

12,11
430,45
368,96
307,46

14,54
491,94
430,45
368,96

16,96
491,94
430,45

19,38
491,94

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

100,62

122,99

184,48

245,97

307,46

368,96

430,45

491,94

0,91
0,75
0,10
0,91
0,75
0,10
0,10
1,28
1,05
0,14
0,10
0,55
0,45
0,06
0,14

0,75
1,37
0,91
0,75
1,37
0,91
0,75
1,05
1,92
1,28
0,75
0,45
0,82
0,55
1,05

0,91
1,83
1,37
0,91
1,83
1,37
0,91
1,28
2,56
1,92
0,91
0,55
1,10
0,82
1,28

2,29
1,37
1,83
2,29
1,37
1,83
1,37
3,20
1,92
2,56
1,37
1,37
0,82
1,10
1,92
0,82
9,15
5,48
7,32

2,74
2,29
1,83
2,74
2,29
1,83
1,83
3,84
3,20
2,56
1,83
1,65
1,37
1,10
2,56

1,10
10,97
9,15
7,32

3,20
2,74
2,29
3,20
2,74
2,29
2,29
4,48
3,84
3,20
2,29
1,92
1,65
1,37
3,20

1,37
12,80
10,97
9,15

3,66
3,20
2,74
3,66
3,20
2,74
2,74
5,12
4,48
3,84
2,74
2,19
1,92
1,65
3,84

1,65
14,63
12,80
10,97

3,66
3,20
3,66
3,20
3,20
5,12
4,48
3,20
2,19
1,92
4,48

1,92
14,63
12,80

3,66
3,66
3,66
5,12
3,66
2,19
5,12

2,19
14,63

Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

Prispevki skupaj Prispevki
285,79
skupaj

349,29
285,79

3,00
285,79
523,94
349,29

3,65
349,29
698,60
523,94

5,48
873,24
523,94
698,60

7,32
1.047,89
873,24
698,60

9,15
1.222,54
1.047,89
873,24

10,97
1.397,18
1.222,54
1.047,89

12,80
1.397,18
1.222,54

14,63
1.397,18

285,79

349,29

523,94

698,60

873,24

1.047,89

1.222,54

1.397,18

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

prispevek
delodajalca
zapriZZ
škodbeprispevek
pri delu inzapoklicne
poškodbe
bolezni
pri delu
za poškodbe
in poklicne
bolezni
delu in poklicne 0,53
bolezni

ovancaprispevek
za starševsko
zavarovanca
varstvo
prispevek
za starševsko
zavarovanca
varstvo
za starševsko varstvo
0,10

dajalca prispevek
za starševsko
delodajalca
varstvo
prispevek
za starševsko
delodajalca
varstvo
za starševsko varstvo0,10
prispevek zavarovanca za starševsko varstvo
ovancaprispevek
za zaposlovanje
zavarovanca
prispevek
za zaposlovanje
zavarovanca za zaposlovanje 0,14
prispevek delodajalca za starševsko varstvo
dajalca prispevek
za zaposlovanje
delodajalca
prispevek
za zaposlovanje
delodajalca za zaposlovanje
0,06
prispevek zavarovanca za zaposlovanje

0,75
0,10
0,75
0,10
1,05
0,14
0,45
0,06

prispevek
delodajalca
zaprispevki
zaposlovanje
Skupaj prispevki za starševsko
Skupaj
prispevki
varstvo
Skupaj
zainstarševsko
zaposlovanje
varstvo
za starševsko
in zaposlovanje
0,40 varstvo in zaposlovanje
3,00
0,40

Prispevki skupaj

0,06
3,65
3,00
0,40

Prispevki skupaj
lača za**Minimalna
leto 2010 plača
**Minimalna
za leto 2010
plača za leto 2010
bruto plača
***Povprečna
zaposlenih
bruto
***Povprečna
v RS
plača
za leto
zaposlenih
bruto
2010 plača
v RSzaposlenih
za leto 2010
v RS za leto 2010
**Minimalna plača za leto 2010
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

0,45
3,00
5,48
3,65

0,55
3,65
7,32
5,48

Nova blagovna znamka
Čezmejno srečanje lesarjev: ALPE ADRIA HOLZ LES
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je skupaj s partnericama Slovensko gospodarsko zvezo in Gospodarsko zbornico
Koroške v okviru čezmejnega projekta Alpe Adria Holz/Les
11. maja organizirala srečanje lesarjev. Delavnica je bila namenjena malim in srednje velikim podjetjem iz Slovenije in avstrijske
koroške na področju lesno predelovalne industrije, predvsem
mizarjem in tesarjem. Udeleženci so na delavnici predstavili
svoje ideje za skupne inovativne izdelke iz lesa in lesene gradnje, temelječe na tradiciji, s katerimi bodo nastopili na skupnih
trgih, ter za oblikovanje vizije, skupne blagovne znamke in razvoj Čezmejne lesne skupnosti Alpe Adria Holz/Les. Srečanja
se je udeležil tudi podpredsednik OOZ Logatec Andrej Grom.
Vsi člani območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki se ukvarjate
z lesom, lepo vabljeni k pristopu k novi blagovni znamki. Informacije lahko dobite pri skrbnici projekta pri OZS mag. Majdi
Potokar, majda.potokar@ozs.si, tel. 01 5830 811.
Gromovi (spredaj, z leve oče Peter, sinova Lovro in Andrej) med akreditacijo za srečanje AA Holz/Les
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Krpanov glas
Zakaj postati član združenja
delodajalcev obrti in podjetnikov
Slovenije ?
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) je
neprofitno gospodarsko interesno združenje, ustanovljeno leta 1994
z namenom zaščititi in uveljavljati interese obrtnikov in podjetnikov,
ki so najbolj ranljiva skupina gospodarskih subjektov. Združenje deluje na področjih urejanja trga dela (Zakon o delovnih razmerjih, Zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, zaposlovanje tujcev,...), socialne varnosti (Pokojninsko, zdravstveno zavarovanje,...)
ter zdravje in varnosti pri delu.
ZDOPS zastopa interese obrtnikov, malih in srednjih podjetnikov
v socialnem dialogu tako z državo kot s sindikati, sodeluje pri pripravi strateških gospodarskih razvojnih dokumentov, delovno pravne
zakonodaje, na področju zaposlovanja tujcev, socialnega varstva, varnosti in zdravja pri delu. Pomembno poslanstvo je tudi pogajanja za
kolektivne pogodbe, kjer je ZDOPS edini zastopnik delodajalskih
interesov obrtnikov in podjetnikov.
Ali boste obrtniki in podjetniki imeli dovolj močnega svojega zastopnika, pa je odvisno od vas, če se boste združenju priključili.
Število članov združenja in njihovih delavcev je namreč merilo
reprezentativnosti združenja. Zato vas vabimo, da se jim pridružite.
Z večjim številom članstva bo reprezentativnost bolj zagotovljena,
združenje pa lažje uveljavljalo zahteve delodajalcev ter skrbelo za
ugodne razmere za delodajalsko stran, saj je vedno bolj jasno, da je
oblast bolj naklonjena velikemu gospodarstvu, kot malemu.
Zakaj torej postati član?
Ker obrtniki in podjetniki v odnosu do države in sindikatov
potrebujete svojega zastopnika, ki bo uveljavljal in branil vaše delodajalske interese in se potegoval za najugodnejše rešitve. Število
članov združenja in njihovih delavcev je namreč merilo reprezentativnosti združenja. ZDOPS pa je edini zastopnik obrtnikov in
podjetnikov v bipartitnem socialnem dialogu.
Kako postati član?
Članstvo v združenju je prostovoljno. Član združenja lahko s podpisom pristopne izjave postane vsak gospodarski ali drug subjekt
(fizična ali pravna oseba), ki ima status podjetnika, družbe ali asociacije. S tem pooblasti združenje, da se v njegovem imenu pogaja
s predstavniki delavcev - sindikati in sklepa kolektivne pogodbe ter
socialni sporazum, kakor tudi z Vlado RS ter vas zastopa na organih Državnega zbora in Državnega sveta, kakor tudi pred mednarodnimi institucijami (EU, ZN, MOD,...).
Članarina
Za leto 2011 znaša članarina združenja v skladu s sklepom
skupščine združenja, za podjetnike in družbe 45 evrov, članarina
pa je namenjena povečanju aktivnosti združenja in izboljšanju delovanja regijskih odborov združenja.
Zakaj je koristno postati član združenja?
Vsak član združenja, ki plača letno članarino ima omogočen
neomejen dostop do zaprte spletne strani, kjer je zbrana vsa
pomembna delodajalska zakonodaja in kar je še pomembnejše, na
spletni strani se nahajajo vsi pomembni vzorci za uspešno in varno
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Sporočila
delo na področju delovnih razmerij. Poleg te ugodnosti, ki vam
prihrani stroške in čas, kakor tudi zmanjša nevarnosti eventuelnih
kazni imajo člani še naslednje ugodnosti, kot npr.:
– brezplačno individualno kratko svetovanje s področja delovnih
razmerij;
– brezplačen kontakt pri iskanju delovne sile iz BiH in nekaterih
drugih držav;
– do 60% popust pri udeležbi na seminarjih in delavnicah, ki jih
organizira združenje;
– do 50 % pri storitvah svetovanja in priprave delodajalske dokumentacije pri svetovanju;
– do 30% popust za udeležbo na letnem Posvetu delodajalcev.
ZDOPS je oblikoval 13 regijskih odborov, ki pokrivajo celotno
ozemlje Slovenije, člani regijskega odbora pa so poslanci skupščine
združenja iz posameznih regij. Najpomembnejši cilji regijskih odborov so osveščanje obrtnikov-delodajalcev o nujnosti vključevanja
v skupno organizacijo, priprava predlogov za delovanje združenja,
skrb za izobraževanje in informiranje članov ter za promocijo
združenja. Predsednik Regijskega odbora Osrednja Slovenija (XII.)
je g. Ciril PODRŽAJ, ki deluje na področju OOZ Ljubljana-Vič.
Podrobnejše informacije o delovanju združenja lahko najdete na
spletni strani www.zdops.si, kjer boste poleg pristopne izjave, našli
tudi številne druge koristne informacije. Lahko pa tudi izrežete
pristopno izjavo in jo izpolnjeno pošljete na naslov: ZDOPS,
Celovška 71, 1000 Ljubljana ali po faxu: 01/5830-805. Če vam je
pa preprostejše pa nas lahko pokličete na tel. št. 01/5830-572 in
skupaj bomo uredili včlanitev.

Tomaž Puc s.p.,
Hotedršica 82, 1372 Hotedršica
M.: 041 774 878
tomaz.puc@siol.net
www.tomazpuc.si
Podjetje izdeluje profesionalno
gostinsko in mesarsko
opremo po merah naročnika.

V obrtni coni v Logatcu,
1 km od avtoceste, oddamo v najem
proizvodno-skladiščna prostora:
1200m2 in 250m2. - 041-774-878
junij 2011

