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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
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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

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%

Fotografija na naslovnici: Foruma slovenske obrti in podjetništva se je ob
premierju Borutu Pahorju udeležilo največ ministrov
doslej. Foto: Barbara Grum Vogrin

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Uvodnik

V daljavi se dani!
Finančna in gospodarska kriza je mnogo bolj prizadela države in gospodarstva, kjer doživljamo družbeno krizo, ki je posledica neupoštevanja
vrednot. Niso v krizi vrednote, ampak smo v krizi vsi, ki pravih vrednot
ne upoštevamo. Vrednot je ogromno in pravzaprav imamo vsak svoje.
Vendar sta, posebej še v poslovanju, najpomembnejši vrednoti poštenje
in zaupanje. Pri vsakem dogovoru ali sklepanju posla je potrebno zaupati
si med seboj. Kot dobro vemo, je temelj zaupanja v poštenosti. Kdo pa
danes še zaupa?
Kako naj bi zaupali, če nas najrazličnejši mediji nenehno prepričujejo o
spornem delovanju institucij, bank, služb, agencij in posameznikov. Poslujejo sporno, da ne rečem še kaj hujšega, kar bi sicer bolj odgovarjalo
resnici. Se pravi, izgubili smo zaupanje, ki ga bomo zelo težko ponovno
vzpostavili. Zelo mi je žal, ampak izgubili smo zaupanje tudi v našo mlado
državo in obljubljeno demokracijo, ki naj bi nam prinesla enakopravno
mesto v Evropi. Vrednote so pri nas obrtnikih jasneje definirane, oblikovane skozi lastno delo, razvoj in seveda tudi skozi kapital, ki je ustvarjen s poštenim in vztrajnim delom več generacij. Zakaj so družinska
in podjetja s tradicijo cenjena in vredna zaupanja? Niso nastala v tranziciji
in v turbulentnih časih nove zgodovine! Rastla in razvijala so se v raznih
obdobjih. Tako bo tudi sedaj. Iz krize bomo izšli močnejši in oboroženi
z novimi spoznanji.
Prepričan sem, da bodo težki časi naredili selekcijo. Na žalost ne popolnoma pravično. Nepoštenje in izigravanje zakonodaje drugih bo mnogokrat povzročilo tudi propad dobrih. Vendar bo to le kolateralna škoda pri
ponovni vzpostavitvi gospodarstva na zdravih temeljih v vseh pogledih.
Vse kar ne ubija – krepi.
Janez Marinčič

B. G. Vogrin
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Janez Marinčič

Dvosmerna pot
Iskanje prave poti do sočloveka je največkrat
zahtevno, z mnogimi preprekami in stranpotmi prepredeno početje. Tudi v poslovnem svetu ni drugače. Drug ob drugem
stojimo podjetniki, pa se ne vidimo, vemo
drug za drugega, pa gledamo mimo in se
obračamo vstran. A dani smo drug drugemu, tukaj in zdaj: ljudje, in podjetniki. Ni
samo naša volja, da smo, kjer smo.
Prisluhnimo si zatorej in poglejmo se.
Iščimo na drugem najprej, kar je dobrega
in naši odnosi bodo prijaznejši.
S Krpanovim glasom iščemo tisto pravo
pot, ki od zbornice tudi vodi k članom. To
ni enosmerna cesta, za utrditev katere bi
si prizadevale zbornice ne glede nanje, do
katerih naj bi vodila. Odprta pot vodi vedno v obe smeri, tja in sem. S prvo številko
glasila smo se postavili na ogled, pred vami
je današnja, druga. Odzivi na prvo so bili
v dobršni meri prijazni. Če bi bilo odzivov
še več, bi se pri trasiranju poti morebiti še
lažje znašli.
»Zbornica smo mi vsi« je največkrat le
oguljena fraza. A v globini je ta trditev
resnična, je dejstvo, katerega razumevanje pa terja dobronamernost. Zbornica ni
poosebljena s predsednikom ali sekretarko. Ta dva imata le posebne zadolžitve.
Zbornica pa je organizem, sestavljen iz
vseh članov: dejavnih in manj dejavnih,
uspešnih posameznikov in tistih, ki stežka
premagujejo sedanje stiske, teh, ki smelo
načrtujejo in onih, ki obupujejo. In vsem,
tako različnim med seboj, je glasilo namenjeno. Naj v njem odzvanja tudi vaš
glas, glas, ki mu boste prisluhnili.

Janez Gostiša
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Iz dela organov zbornice

Skupščina OOZ Cerknica se je 20. aprila sestala na 2. redni seji,
pregledala in potrdila je poslovno in finančno poročilo za leto
2010 ter planske dokumente za leto 2011. V letu 2011 bo zbornica poleg rednega dela, splošnega in posebnega izobraževanja za
člane, posebno pozornost namenila navezavi in okrepitvi stikov
ter sodelovanju z inštitucijami v lokalnem okolju.
Ena prvih takih letošnjih priložnosti je za nami. V torek, 19.
aprila smo se predstavniki OOZ Cerknica sestali s predstavniki gospodarskega odbora Občine Cerknica, ki ga
vodi Metka Zalar. Rdeča nit pogovora je bilo medsebojno sodelovanje, ki je bilo v preteklih letih precej okrnjeno in zoženo
zgolj na prisostvovanje družabnim dogodkom in jubilejem.
Ugotovili smo, da je več področij, kjer bi v bodoče lahko našli
skupni jezik v dobro malega podjetnika oz. obrtnika ter da so
srečanja, izmenjava izkušenj, pogledov in vizij potrebna in naj bi
v bodoče postala stalna oblika medsebojnega dialoga. Zbornica
je tudi predlagala, da bi se v bodoče del sredstev občinskega
proračuna, namenjen podpornemu okolju v gospodarski sferi,
namenil za izvedbo podjetniških krožkov na vseh stopnjah vseh
osnovnih šol v občini Cerknica.

Na belo pogrnjenih mizah so obiskovalce že čakali leseni izdelki, plod dela »malih mojstrov«, ki so jim seveda pri izdelavi s vso
skrbjo in predanostjo priskočile na pomoč mentorice in podjetniki, ki so se vključili v projekt. Po ogledu je sledila podelitev
priznanj ter »likof« , tako kot se na Notranjskem spodobi, ob
pokušini slastnih, »orjaških« pic iz Gostilne ŠKRIBAN v Starem trgu.
Odgovor na vprašanje Kaj jim je bilo najbolj všeč, je bil enoglasen: »VSE!« In vendar, kaj najbolj: »To, da smo delali!« Bi
lahko bil kakšen odgovor še boljši?

Jih je sodelovaje v krožku opogumilo, da bodo čez desetletje pravi mladi
podjetniki?

Predsednica OOZC Marija Branisel in del gospodarskega odbora Občine
Foto S. Šivec
Cerknica
Na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg se je prvi od
krožkov UPI že zaključil. Kar težko je bilo verjeti, da bodo
učenci na nadvse sončno ponedeljkovo popoldne 11. aprila »še
zdržali« to nezadržno silo, ki z neizrekljivo močjo vleče duha
in telo na plano, k svetlobi, toploti. Pa so prišli. Z njimi starši,
bratci, sestrice, še kakšnega dedka in babico je bilo najti ... na
zaključek krožka UPI 1. triade v OŠ Stari trg.
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Mentorici, Valerija Škrbec in Helena Novak Obreza sta o
krožku zapisali:
»V letošnjih pomladnih mesecih smo na naši OŠ prvič izvajali podjetniški
krožek v katerega je bilo vključenih 24 učencev, ki so skozi igro, postavljanje vprašanj in osvajanje pojmov, spoznavali podjetništvo, prilagojeno
njihovi starosti. Skupina si je izbrala podjetniško idejo in jo tudi izvedla
ter tako v praksi ugotovila, kako od ideje do realizacije. Odločili smo se,
da raziščemo pot OD DREVESA DO IZDELKA.
Po uvodnih srečanjih, na katerih smo zelo aktivno spoznali vsa teoretična
znanja o podjetništvu nasploh ter o tem, kaj vse se dogaja z drevesom,
preden ga v roke dobi mizar, smo prešli do najbolj zanimivega dela projekta – praktičnega dela… Obiskali smo med drugim mizarja g. Danila
Drobniča v njegovi mizarski delavnici.
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Območno združenje RK
Cerknica - Loška dolina - Bloke
organizira 12 urni tečaj iz prve pomoči za pravne osebe in samostojne podjetnike v soboto, 21. maja s pričetkom ob 8. uri v
poslovnih prostorih Rdečega križa Cerknica na naslovu Cesta v
Dolenjo vas 3 v Cerknici (policijska postaja, drugi vhod).
Tečaj je obvezen za vse gospodarske, negospodarske družbe in
samostojne podjetnike, ki v zadnji 5- letih niso opravljali tečaja
in sicer na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), ki pravi v
okviru Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi na delovnem
mestu (Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22.12.2006), da MORA
DELODAJALEC ZAGOTOVITI:
1. da je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in
vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
2. da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en
delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. Več na
http://www.cerknica.ozrk.si/sl/PP_za_delovne_organizacije/
Info: Gregor Pokleka, telefon: 041 523-750 ali 01 70 50 511

V delavnici mizarja Danila Drobniča
Prijazno nam je razkazal svoj delovni prostor, opremo in stroje. Na
srečanjih, ki so sledila, pa smo se tudi sami preizkusili v zabijanju
žebljev, brušenju lesa, lakiranju… izdelali smo veliko izdelkov iz lesa,
tako okrasnih, kot uporabnih. Najbolj pa smo se razveselili igrač, ki smo
si jih izdelali kar sami. Vsem učencem je šlo delo zelo dobro od rok, veselje
je bilo opazovati njihovo vnemo pri delu. Otroci so z izdelki in idejami
pokazali izvirnost, kreativnost in svoje sposobnosti.«
Svoje utrinke so nekateri, nekaj dni po zaključku, strnili
v tale zapis:
• »Meni je bilo zelo všeč. Lepo mi je bilo, ko smo gledali gozdarsko opremo in ko smo šli k mizarju.« (Katja)
• »Meni je bilo na podjetniškem krožku vse zelo všeč.« (Tadej)
• »Najlepše je bilo predzadnje in zadnje srečanje. Predzadnje,
ker smo izdelovali stvari, zadnje, ker smo jedli pico.« (Nives)
• »Pri podjetniškem krožku mi je bilo všeč, ker smo ustvarjali.
Všeč mi je bilo vse. Fino je bilo zadnji dan.« (Dominik)
• »Fino je bilo, ko smo se igrali igrice.« (Gašper)
• »Meni je bilo fino. Fino bi bilo, če bi izdelali lok.« (Luka)
• »Meni je bilo na podjetniškem krožku všeč vse. Nič me ni
motilo.« (Andrej)
• »Meni je bilo najbolj všeč, ko smo kaj ustvarjali in ko smo na
koncu dobili pico.« (Aneja)
Izjemen posluh za udejanjanje ideje podjetniških krožkov je
pokazala ravnateljica Sonja Jozelj, ki je tudi spremljala delo
krožka in ob zaključku, med drugim, dejala:
»Z veseljem smo sprejeli povabilo Območne Obrtno-podjetniške zbornice
Cerknica , da se vključimo v projekt UPI in tako imamo prvič generacijo
učencev podjetnikov od 1. do 3. razreda. Mali podjetniki so skupaj z mentoricama dokazali, koliko idej in pripravljenosti za delo imajo. Nastali so
različni izdelki iz lesa, na katere so lahko resnično ponosni.
Vsem mladim podjetnikom iskrene čestitke!«
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Težko prepoznavni udeleženci enega lanskih usposabljanj

Regijski posvet čistilcev

V Ljubljani je 5. 4. 2011 potekal regijski posvet predstavnikov
čistilcev, ki se ga je iz naše zbornice udeležila poslanka v skupščini
čistilcev OZS Marta Hribljan. Govorili so o pokojninski reformi
ter opravljanju storitev v Avstriji in Italiji.
Delovno gradivo, ki sta ga pripravila
svetovalca OZS Dušan Bavec in Marko Ocvirk je vsem čistilcem in ostalim
zainteresiranim na voljo na zbornici.
Udeleženci so se dotaknili tudi »večne
teme« dela na črno in sprejeli sklep, da
se bodo posameznikov z liste »fušarjev«
lotili za začetek s pisnim opozorilom.
Poslanka OOZC v skupščini sekcije
čistilcev pri OZS Marta Hribljan

Na zadnjem UO OOZ Cerknica sta bila potrjena datuma izvedbe dveh ključnih družabnih prireditev za člane v letu 2011:

piknik bo v nedeljo, 12. junija pri Lovski koči v Zelšah,
zbor obrtnikov pa bo 3. decembra v Jamski restavraciji v
Postojni. O pikniku nadrobneje naslednjič.
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Forum obrti in podjetništva 2011

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 13. aprila potekal
letošnji, že deveti Forum obrti in podjetništva. Predstavljenih je
bilo 77 zahtev obrti in podjetništva Vladi RS v letu 2011. Naj
omenimo deset ključnih:
1. »Vsak račun šteje« - spremeniti zakon o dohodnini
2. Modernizirati delovno zakonodajo v smeri večje fleksibilnosti, konkurenčnosti in socialne varnosti
3. Spremeniti Zakon o kmetijstvu
4. Spremeniti Zakon o graditvi objektov
5. Ustanoviti sklad za odpravnine delavcem pri delodajalcih
6. Ustanoviti »slabo banko«
7. Uvesti institut »plače« za samostojnega podjetnika, ki bo
z vidika davčne in delovne zakonodaje izenačeval njegov
status s statusom zaposlenega družbenika v gospodarski
družbi
8. Izenačiti položaj samostojnih obrtnikov in pravnih oseb pri
uveljavljanju investicijske olajšave
9. Spodbujati zaposlovanje mladih s končano poklicno in strokovno izobrazbo
10. Subvencionirati nakup najbolj ekoloških gospodarskih vozil
Udeležence Foruma, ki jih je bilo preko tristo, so nagovorili
predsednik OZS Štefan Pavlinjek, predsednik vlade Borut Pahor, podpredsednik OZS in predsednik upravnega odbora OZS
Štefan Grosar, ministrica za gospodarstvo Darja Radić, minister
za pravosodje Aleš Zalar, minister za delo Ivan Svetlik, minister
za šolstvo in šport Igor Lukšič in ministrica za javno upravo
Irma Pavlinič Krebs. Iz govorov je bilo mogoče razbrati, da
OZS in vlada sicer po statistiki rešenih in nerešenih zahtev sicer
nimata istih podatkov, da pa se vlada kljub vsemu zelo trudi,
da bi izboljšala poslovno okolje. Po mnenju govorcev sta obrt
in malo podjetništvo eden od stebrov konkurenčnega gospodarstva, brez katerega ni socialne države.
Vsekakor vseh zahtev vlada ne bo mogla uresničiti, zato bi bilo
treba tiste, ki so nerealne, odstraniti s seznama in se osredotočiti
na ključne. Država bi lažje pomagala konzorcijem, v katere bi
se lahko združevali mali podjetniki. Gospodarstvo pa je poleg
ostalih dejavnikov bilo prizadeto tudi zaradi kriminalnih dejanj,
ki so jih zagrešili predvsem večji poslovni subjekti, za kar se
pripravlja vrsta zakonskih rešitev. Prav tako naj bi se hitreje
odzival administrativni aparat, uredili naj bi zakon o delovnih
razmerjih, v okviru tega tudi sklad za odpravnine. Spremembe
se obetajo tudi na področju izobraževanja. Obrtniki so bili med
drugim pozvani k temu, da naj na referendumu podprejo zakon
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, saj je odprava
sive ekonomije v interesu celotne družbe in ne samo v interesu
podjetnikov.
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Foruma sta se poleg predsednika OOZ Logatec Bogdana Oblaka udeležila podpredsednik Andrej Grom ter sekretarka Barbara Grum Vogrin, medtem ko med ostalim članstvom ni bilo
izkazanega kakšnega večjega interesa. Kljub vsemu so takšni
dogodki pomembni, saj so na njih predstavljene smernice, po
katerih delujeta gospodarstvo in politika ter, konec koncev, celotna država.

Sekretarka in podpredsednik med razpravo na Forumu

MILANO 2011

V soboto, 16. 4. 2011 so se člani OOZ Logatec, OOZ Vrhnika in
OOZ Postojna v organizaciji Elektro in Lesne sekcije pri OOZ
Logatec udeležili Mednarodnega pohištvenega sejma v Milanu.
Sejem je bil namenjen vsem, ki se ukvarjajo z ureditvijo notranjih
prostorov, saj so bile na najem predstavljene smernice v izdelavi
pohištva in svetil. Skupno se je sejma udeležilo 28 članov, ki so se
kljub naporni vožnji vrnili domov zelo zadovoljni.

Za spomin na skupni ogled milanskega sejma 2011

maj 2011

#

Kupon
upon
K
RIJAza
za 2 brezplačni vstopnici članu
MOOZALogatec

A
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I
Č

predstavo Čistilka Marija 8. maja v Narodnem domu Logatec.
Kupon velja ob predložitvi Kartice Obrtnik.

OOZ LOGATEC

vabi
svoje člane, člane sosednjih zbornic in vse občane

v nedeljo, 8. maja 2011 ob 20 uri
v dvorano Narodnega doma v Logatcu
na monokomedijo

ČISTILKA MARIJA
v izvedbi igralke Mojce Partljič
Avtor: Tone Partljič, Režiser: Vito Taufer
Monokomedija govori o čistilki Mariji, brezposelni tekstilni
delavki in samohranilki dveh otrok, ki preko javnih del čisti
stanovanje tudi poslancu Kurniku. Nekega dne jo pred vstopom v njegovo stanovanje napade neznan moški, ki ji grozi,
da bo vdrl v hišo in jo zažgal….
Vsebina predstave je naravnana na tako imenovanega malega
človeka, njegovo borbo za življenje in preživetje, družinske
probleme, ki so precej grenki, vendar pa sta nam avtorjev
pronicljiv humor in mojstrska izvedba igralke zagotovilo za
smeh.
Člani OOZ Logatec prejmejo na
blagajni 2 brezplačni karti v zameno za
predloženi kupon, natisnjen ob robu
tega obvestila. Člani ostalih zbornic
dobite karte pri sekretarkah na
svojih zbornicah.
Vstopnice za izven bodo naprodaj 1 uro pred predstavo.
Cena vstopnice: 9 €.

OOZ Logatec skupaj z Območnim združenjem Rdečega
križa Ljubljana organizira Tečaj prve pomoči za zaposlene.
Tečaj bo potekal v soboto, 21.5.2011 med 8. in 18. uro v
prostorih OOZ Logatec.
Cena: 82 € na osebo. Največje število udeležencev: 18.
Prijave: na OOZ Logatec, Tržaška 11, 1370 Logatec;
tel. 01/750 90 80, 051 651 538.
Na tečaj se lahko prijavite tudi člani sosednjih zbornic iz
Cerknice, Postojne in Vrhnike, vse informacije dobite pri svojih sekretarkah, ki bodo zbirale tudi vaše prijave.
Lepo vabljeni!

Delavnice za člane ooz Logatec
OOZ Logatec vabi vse svoje člane, da se 18.5.2011 med 16.00
in 20.00 udeležijo TROJČKA DELAVNIC in sicer:
1.

OOZ Logatec je za svoje člane zakupila 18 m2 razstavnega prostora. S tem jim želi omogočiti, da se na sejmu predstavijo s
čim nižjimi stroški, saj bo stroške najema razstavnega prostora
pokrila zbornica. Stroški, ki bi morebiti še nastali (najem hladilnika, hostes, reklame ipd.) pa se bodo razdelil med sodelujoče.
Kot ste verjetno že zasledili, bo sejem potekal med 2. in 5. junijem 2011. Namen sejma je, da se na njem predstavijo ne samo
obrtniki, ki kaj proizvajajo, temveč tudi tisti, ki nudijo svoje
storitve (npr. računovodski servisi, logistične storitve, storitve
oglaševanja ipd.), saj bo le tako dosežen osnovni cilj sejma – na
enem mestu ponuditi obrtniku vse, kar rabi.
Zato OOZ Logatec vabi vse, ki bi želeli razstavljati, da se prijavijo na sedežu zbornice, po tel. 01/750 90 80 oz. 051 651 538
ali po mailu barbara.grum@ozs.si. Vaše prijave bomo zbirali
do 10.5.2011. Prosimo, da nam ob prijavi posredujete tudi podatke o vaši dejavnosti, saj bodo vpisani v sejemski katalog.

Kako se obrtnik zavaruje pred neplačniki?
Čas delavnice: 16.00 - 17.30
Predavatelja: Boris Kozlevčar, JK Group in Matija
Jamnik, odvetniški kandidat
Vsebina:

• Kaj lahko že ob sklepanju pogodbe naredimo za lažjo uveljavitev
terjatev?
• Kako lahko zavarujemo obveznosti?
• Kaj moramo storiti, če dolžnik zavrne račun ali poda reklamacijo?
• Ali nezavrnitev računa pomeni priznanje dolga?
• Koliko časa moramo pustiti dolžniku pred izvršbo in kolikokrat
ga prej opomniti?
• Zakaj je odlašanje z izvršbo lahko nevarno?
• Kaj če se nad dolžnikom začne stečaj ali prisilna poravnava?
• Kaj je začasna odredba in kako nam lahko pomaga?
• Kaj potrebujemo za e-izvršbo?

2.

Električna energija, vračilo trošarin ter
nepovratna sredstva

Čas delavnice: 18.00 - 19.30.
Predavatelj: mag. Evald Kranjčevič (Maane inženiring d.o.o.)
Vsebina:

Čistilka Marija – Mojca Partljič

LJUBLJANSKI OBRTNI SEJEM
– LOS

maj 2011

Tečaj prve pomoči za zaposlene

• Znižanje stroškov na energente in električno energijo – možnost
vračila trošarin
• Izzivi na področju energetske učinkovitosti – pridobivanje
nepovratnih sredstev

3.

Premoženjska zavarovanja pri obrtnikih
Čas delavnice: 19.30 - 20.00
Predavatelj: Marjan Urek, dipl.ekon. (B.AR.Com d.o.o.)
Vsebina:

• Optimizacija premoženjskih zavarovanj pri samostojnem podjetniku in obrtniku
• Nadzor nad stroški
• Obvladovanje tveganj
• Postopki ob škodnem dogodku

Delavnice se bodo pričele ob 16., končale pa predvidoma
ob 20. uri. Med posameznimi sklopi predavanj bodo manjše
pavze, poskrbljeno bo tudi za osvežitev.
Prijave zbiramo do 13.5.2011 na sedežu zbornice, po tel. 01
750 90 80 oz. 051 651 538 oz. po mailu barbara.grum@ozs.si.
Za člane OOZ Logatec so delavnice brezplačne.
Gre za zanimive produkte, s katerimi želi zbornica seznaniti svoje člane, zato vljudno vabljeni!
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Redno usposabljanje voznikov

Vozniki, ki imate kodo 95 vpisano v vozniško dovoljenje za
2 leti, morate do 10.9.2011 opraviti 14 urno usposabljanje (v
dveh terminih po 7 ur), kar dokazujete s potrdilom o usposabljanju, ki ga prejmete po opravljenem usposabljanju. OZS pa
vodi tudi elektronsko evidenco rednih usposabljanj, tako da imajo
udeleženci usposabljanj možnost izpisa že opravljenih obveznosti.
Kode 95 NI potrebno vpisati v vozniško dovoljenje voznikom:
• vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna zaščita
ali gasilci;
• vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za
tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
• vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za
reševalne akcije (tudi vozniki vozil za prevoz poškodovanih
oziroma pokvarjenih vozil);
• vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo
pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
• vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja
pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna
dejavnost;
• vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.
OOZ Postojna bo v sodelovanju z OZS organizirala drugi sklop
rednih usposabljanj za voznike, ki bo v soboto, 4. junija 2011 s
pričetkom ob 8. uri. Vse dodatne informacije in prijavnico za
redno usposabljanje boste člani naše zbornice prejeli po pošti.

Regijska štipendijska shema NKR
Poziv delodajalcem za vključitev v štipendijsko shemo
Notranjsko – kraške regije
Obveščam vas, da je RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
30.3.2011 objavila Javni poziv delodajalcem za oddajo
potreb po štipendistih za šolsko/študijsko leto 2011/2012
in vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS)
Notranjsko-kraške regije. Iz RŠS se prednostno sofinancirajo
kadrovske štipendije za deficitarne poklice, upoštevajo pa se
predvsem potrebe delodajalcev in stanje na trgu delovne sile.
Zaradi visokega odliva kadrov iz regije je zaposlovanje visoko
izobraženih kadrov v regiji v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo eden od dolgoročnih ciljev pri razvoju gospodarstva, k
čemer bo pripomogla tudi štipendijska shema, ki že generira
kadre, ki se bodo zaposlovali v podjetjih v regiji (oziroma se
že zaposlujejo) ter imeli podjetniške sposobnosti, predvsem pa
sposobnost ustvarjanja novih delovnih mest.
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Predmet poziva: izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v
šolskem/študijskem letu 2011/2012 za Notranjsko-kraško
regijo. Delodajalci, vključeni v RŠS bodo imeli sofinancirano
50% podeljenih štipendij s strani Evropskega socialnega sklada.
Pogoji za vključitev: vključijo se lahko delodajalci, ki so:
• pravne osebe zasebnega prava,
• fizične osebe,
• javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski
zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti
• se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami
ter izpolnjujejo pogoje skladno s Pravilnikom o izvajanju
enotnih Regijskih štipendijskih shem
• in imajo sedež ali poslovno enoto na območju razvojne regije
oziroma občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka
in Postojna.
Roka za oddajo vlog: • prvi rok za oddajo vlog je 20.5.2011
• drugi rok za oddajo vlog je 19.8.2011
Razpis najdete na spletni strani RRA http://www.rra-nkr.si.

Moda, blišč in glamur

Tudi letos so se članice Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ
Postojna udeležile sejma Cosmoprof v Bologni. V nedeljo,
20. marca, se je tja podalo dvanajst frizerk. Na pot so krenile
v zgodnjih jutranjih urah in po kratkem postanku za kavico v
Bologno prispele v dopoldanskih urah.
Na sejmu, ki je namenjen predvsem ljubiteljem sveta mode,
blišča in glamurja, so si ogledale različne šove priznanih frizerskih hiš in si vzele čas za sejemski nakup.
Utrujene in bolečih nog, vendar zadovoljne so se v poznih
večernih urah vrnile domov.
Pripravila: Mira Pozderec

Članice sekcije frizerk OOZ Postojna v Bologni:
le kaj jim je izvabilo prijazni nasmeh na obraze?
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Evropska komisija

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Izbor informacij
1) Evropska komisija je 13. aprila 2011 sprejela Akt za enotni
trg, ki si za cilj zastavlja ukrepe na dvanajstih prednostnih področjih, s katerimi bi do leta 2012 dali nov zagon
enotnemu trgu. Enotni trg je osrednji in glavni gospodarski
vzvod Evropske unije ter tudi najboljše orodje za odzivanje
na gospodarsko krizo. Njegov potencial rasti kljub napredku po njegovi vzpostavitvi leta 1992 še ni polno izkoriščen.
Omenjenih dvanajst prednostnih področij za spodbujanje
rasti, konkurenčnosti in socialnega napredka obsega naslednje ukrepe: mobilnost delavcev, financiranje za mala in srednja
podjetja (MSP), varstvo potrošnikov, digitalne vsebine, davčno
ureditev in vseevropska omrežja. Cilj ukrepov na teh področjih
je olajšati življenje vsem udeležencem na enotnem trgu: podjetjem, državljanom, potrošnikom in delavcem. Evropska
komisija bo konec leta 2012 pregledala stanje napredka tega
akcijskega načrta in predstavila svoj program za naslednjo fazo.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=SL&gui
Language=en
Akt za enotni trg je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sl.htm
2) Evropska komisija je kot del Akta za enotni trg v okviru
okrepljenega sodelovanja dala v razpravo dva zakonodajna
predloga za enotni evropski patent. S tem bi podjetjem ali
posameznikom omogočili, da svoje izume zavarujejo z enotnim evropskim patentom, ki bo veljaven v 25 državah članicah
(vseh državah članicah EU razen Španije in Italije). Stroški
patentiranja v Evropi bi se z uporabo enotnega patenta
zmanjšali za do 80 %. Trenutno stroški prevajanja in upravni stroški, ki znašajo v povprečju 32.000 evrov za varstvo patenta v državi članici EU, od česar kar 23.000 evrov
predstavljajo stroški prevajanja. Za primerjavo, stroški patenta v ZDA v povprečju znašajo le 1.850 evrov. Predlagani
uredbi določata pogoje za pridobitev enotnega patentnega
varstva, njegove pravne učinke in veljavno ureditev prevajanja.
Osnutka uredb bosta zdaj predložena v obravnavo Evropskemu parlamentu in Svetu. O predlogu Komisije glede enotnega patenta EU se razpravlja že več kot desetletje, vendar so
razprave zastale na Svetu zaradi jezikovnih pravil. Ker se Svet
ni uspel soglasno dogovoriti o ureditvi prevajanja, je Komisija
decembra 2010 predstavila predlog za okrepljeno sodelovanje
na tem področju. Svet za konkurenčnost je 10. marca 2011
odobril vzpostavitev enotnega patentnega varstva na ozemlju 25 sodelujočih držav članic. Okrepljeno sodelovanje kot
zadnja rešitev omogoča devetim ali več državam članicam, da
skupaj napredujejo na določenem področju, če EU v razumnem roku ne uspe doseči skupnega dogovora. Države članice
se lahko okrepljenemu sodelovanju pridružijo kadar koli pred
začetkom postopka ali po njegovem začetku. Komisija upa, da
se bosta okrepljenemu sodelovanju pridružili tudi Španija in
Italija.
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Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/11/470&format=HTML&aged=0&language=SL&gui
Language=en
3) Skupno raziskovalno središče (JRC), interna znanstvena
služba Evropske komisije je 12. aprila v Bruslju podelilo
letošnje nagrade za energetsko učinkovitost. V treh kategorijah nagrad je bilo letos uspešnih 25 udeležencev iz 14
držav. Nagrade so del treh programov JRC, ki organizacije
v javnem in zasebnem sektorju spodbujajo k zmanjšanju
porabe energije z inovativnimi in energetsko učinkovitimi
tehnologijami. Program GreenLight spodbuja namestitev
energetsko učinkovitih tehnologij in sistemov razsvetljave,
program GreenBuilding izboljšanje energetske učinkovitosti
stavb, program Motor Challenge pa učinkovitejše delovanje
sistemov elektromotorjev. V okviru vseh treh programov se
na leto prihrani več kot 837.000 MWh električne energije,
kar je približno toliko, kot znaša skupna letna poraba vseh
gospodinjstev v Luksemburgu. Med letošnjimi zmagovalci
programa GreenBuilding je v kategoriji novogradnje tudi
slovensko podjetje Komunaprojekt iz Pesnice.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/11/459&format=HTML&aged=0&language=SL&gui
Language=en
Spletna stran nagrajenega slovenskega projekta:
http://www.komunaprojekt.si/
4) Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za promet Siim Kallas je 11. aprila napovedal sklop
ukrepov za pojasnitev in okrepitev izvajanja zakonodaje
o pravicah letalskih potnikov. Z njimi bodo potrošniki lahko uspešneje uveljavljali svoje pravice, znotraj panoge letalskega prevoza pa bosta zagotovljeni pravna varnost in enaki
konkurenčni pogoji po vsej EU. Cilj revizije bo zlasti pojasniti ključna vprašanja, kot so omejitve odgovornosti v primeru
izrednih okoliščin, odškodninski pragovi, učinkovito preusmerjanje potnikov, deljeno tveganje izvajalcev v dobavni
verigi, ter druga pomembna vprašanja, kot je pomanjkljiva
zaščita potnikov v primeru izgubljene prtljage ali prestavljenih letih. Med kratkoročnimi ukrepi za izboljšanje vseevropske uporabe pravic letalskih potnikov, ki jih napoveduje
Komisija, so na primer krepitev pristojnosti mreže nacionalnih izvršnih organov, objava razlagalnih smernic za potnike z
zmanjšano mobilnostjo ter krepitev kampanj za obveščanje
in osveščanje.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/11/457&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en
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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

Sestala se je tudi skupščina OOZ na svoji redni seji, na
kateri so poslanci obravnavali poročilo o delu in finančno
poročilo zbornice za leto 2010. Poročilo o svojem delu
v letu 2010 je podal tudi nadzorni odbor. V nadaljevanju seje je bil obravnavan predlog kandidatov za prejem
priznanj ob 35-letnici OOZ. Predlogi komisije so bili
sprejeti. Priznanja OOZ Vrhnike bodo prejeli Marko
Popit za zaslužno članstvo, Matjaž Jereb, Roman Jesenko,
Peter Molek in Berto Menard pa posebno priznanje OOZ
Vrhnika.
Komisija je predlagala tudi dva za dobitnika priznanja
OZS in sicer Petra Moleka in Danijela Kralja. Predlog bo
posredovan organizacijsko kadrovski komisiji pri OZS.
Sklepni del seje je bil, tako kot na seji upravnega odbora,
namenjen razpravi o ureditvi ceste mimo Doma obrtnikov, ki res potrebuje novo obleko.

Iz dela organov zbornice

V aprilu se je na redni seji sestal Upravni odbor, ki je obravnaval osnutek poročila o delu zbornice v letu 2010 in
osnutek finančnega poročila za leto 2010 ter sprejel sklep
o sklicu skupščine, na kateri bodo obravnavani predlogi
letnih poročil. V zvezi s 1. sejmom LOS, ki bo v začetku
junija na GR v Ljubljani, je bilo dogovorjeno, da bo naša
zbornica aktivno sodelovala in nastopila s svojimi člani,
sofinancirala površino v skupni izmeri 9 m2 in dodatne
stroške najema prostora (električni priključek, hladilnik,
hostesa…). V zvezi s 35-letnico zbornice, ki bo v petek, 3.
junija v športni dvorani OŠ Antona Martina Slomška, je
bilo sprejetih še nekaj sklepov in sicer v zvezi z gostinsko
ponudbo na prireditvi, promocijo prireditve s transparentom, vabili na prireditev, dodatnimi točkami programa.
V nadaljevanju je UO predlagal Petra Casermana za predstavnika notranjske in primorske regije v komisiji za spremembe in dopolnitve Statuta OZS. Obravnavana je bila
ena vloga za odpis članarine in ena vloga za povračilo
stroškov izobraževanja. Na zaključku je sekretarka podala kratek povzetek Foruma obrti in podjetništva, Simon
Hlebec pa je prisotne seznanil s potekom skupščine OZS,
ki je sledila zaključku Foruma 13. aprila v popoldanskem
času. Na seji UO OOZ je bilo v zaključni razpravi dogovorjeno, da se aktivno pristopi k ureditvi ceste mimo Doma
obrtnikov, ker so sredstva v proračunu občine Vrhnika in
Krajevne skupnosti center rezervirana za ta namen.
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Zbranost na seji skupščine 20. aprila 2011

Foto A. Cankar

Sejem Vse za dom in vrt

V soboto, 16. aprila se je na Sodnijskem trgu na Vrhniki odvijal tradicionalni sejem Vse za dom in vrt. Sejem je bil namenjen ljubiteljem cvetja, saj je bila velika
večina stojnic bogato obložena z raznovrstnimi sadikami,
cvetjem, pripomočki za njihovo vzgojo ter preparati za
preprečevanje bolezni in za zatiranje škodljivcev. Obiskovalci so lahko kupili še domače mesnine, vrtnine, izdelke suhe robe.
maj 2011

Varstvo pri delu
Na sejmu je sodelovala tudi naša zbornica. Obiskovalcem
se je predstavilo Vrtnarstvo Hlebec s svojo bogato ponudbo okrasnih in balkonskih lončnic in cvetja. Za sejem so Turističnemu društvu Blagajana podarili 800 sadik
balkonskih lončnic, ki so jih obiskovalcem sejma razdelile članice društva. Razstavljala je samostojna podjetnica
Danica Gutnik in predstavila novo zloženko svojih izdelkov: avtogaraže, nadstreški, pergole, vrtne in balkonske
ograje, počivalniki, letne kuhinje. Na ogled so bili postavljeni nadstrešek in počivalniki. Janez Stržinar je promoviral pripomoček za obdelovanje vrta - ročni kultivator,
Mizarstvo Amek se je predstavilo z zložljivimi, lesenimi,
masivnimi stoli in mizo, Stane Kogovšek s paleto izdelkov
in storitev iz naravnega kamna.

Vrtnarstvo Hlebec je ponudilo obilje vrst sadik.

Foto A. Cankar

Toplo pomladno vreme je na sejem privabilo veliko ljudi,
ki so kupovali cvetje za polepšanje svojih vrtov, oken in
balkonskih ograj, v spremstvu Gregorja Meseca so prišle
še narodne noše s harmoniko in se sprehodile po sejmišču.

Sprehod po pisanem sejmu
maj 2011

Za člane in zaposlene delavce razpisujemo seminar in
izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v
poslovnih prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a,
Vrhnika in sicer:
• Delavci in delodajalci: petek, 13. maja 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.
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 11. maja 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!

SKUPŠČINA OZS

V sredo, 13. aprila 2011 se je takoj po zaključku Foruma
obrti in podjetništva sestala Skupščina OZS. Razprava
na seji je bila pestra, izražena so bila različna mnenja
in stališča. Poslanci so sprejeli sklep, da se državljanska
nepokorščina, ki bi se nadaljevala 18. aprila z zaporo
Slovenije, zamrzne. Zamrznitev traja do prireditve Dnevi slovenske obrti, ki bo 20. in 21. maja v Portorožu.
Takrat bo ponovno sklicana izredna seja skupščine, na
kateri bodo pregledani rezultati v zvezi z implementacijo zahtevanih sprememb predpisov v parlamentu.
Poslanci bodo tudi odločali o nadaljnjih ukrepih v zvezi
z državljansko nepokorščino.
Na skupščini so poslanci odločili, da se vztraja pri
zahtevi »vsak račun šteje« ter zahtevi, da se Zakon o
prevozih v cestnem prometu, ki že čaka na parlamentarno obravnavo, uvrsti na dnevni red seje parlamenta.
Foto A. Cankar
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Objave

Regijska štipendijska shema LUR

Golica 2011

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – RRA LUR (v nadaljevanju:
štipenditor) z dnem 30.3.2011 objavlja Javni poziv delodajalcem za vključitev v regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko
leto 2011/2012.
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu
2011/2012. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanje RŠS, ki
se bo sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje
podjetništva« ;prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz:
• dela, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja štipenditor
v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne
plače skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju,
• preostalo polovico zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za
čas trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju.
• Štipenditor lahko zagotovi sofinanciranje obveznosti delodajalca v višini do 40 %
višine štipendije tudi s strani občin. Sofinanciranje je vezano na sedež podjetja ali
poslovne enote v posamezni občini ali stalno prebivališče štipendista. Sredstva občin
so sredstva iz proračunov občin in drugih virov.
Pravico do vključitve v RŠS, za izvajanje kadrovskega štipendiranja imajo delodajalci,
ki so pravne osebe zasebnega prava, fizične osebe ali pravne osebe javnega prava, s
sedežem ali prebivališčem na območju Ljubljanske urbane regije in se prijavijo na Javni
poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje skladno s
Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem:
• imajo sedež ali poslovno enoto na območju Ljubljanske urbane regije,
• imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in perspektivnosti poklica ter je
skladna z lokalno listo deficitarnosti poklicev v Ljubljanski razvojni regiji ali posebni
prioriteti, ki jo določi štipenditor,
• kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oz. je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega
podjetja ali kmetijskega gospodarstva,
• kadrovsko potrebo utemeljijo v kadrovskem planu ali programu prestrukturiranja, ki
ga priložijo v prijavi na javni poziv,
• zagotavljajo sredstva za izplačilo štipendije iz RŠS za celotno dobo šolanja/študija
štipendista,
• zagotavljajo štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem
mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom oziroma najmanj za čas prejemanja štipendije,
• niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
• niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l.
RS, št. 126/07).
Pravice do vključitve v RŠS ne more uveljavljati delodajalec, ki je predhodno že pridobil
pravico do vključitve v RŠS, pa ni izpolnjeval obveznosti, zaradi katerih mu je bila ta
pravica odvzeta.
Prijavni obrazec lahko delodajalci dobijo na spletni strani štipenditorja www.rralur.si
ali na sedežu štipenditorja: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 14. uro.
Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2011.
Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane na naslov RRA LUR, Tehnološki
park 19, 1000 Ljubljana ali vložene osebno vsak delovni dan med 9. in 14. uro v
tajništvu RRA LUR.

OOZ Jesenice vabi člane OOZ Slovenije
ter njihove družinske člane na POHOD
NA GOLICO, ki bo v soboto, 14. maja
2011.
Pričetek pohoda bo ob 8. uri izpred Doma
na Pristavi, Javorniški Rovt. Prispevek bo
enak kot lani in sicer 10 za odrasle in 5
€ za otroke. V ceni je zajeta pogostitev
ob sprejemu, enolončnica pri Domu na
Pristavi, ko se bodo pohodniki vrnili, organizacija in zavarovanje. Pohodniki bodo
prejeli tudi spominsko darilo. Po pohodu
bo poskrbljeno tudi za zabavo.
Tako kot lani, bo tudi letos organiziran
avtobusni prevoz do Križevcev, od koder
je še približno 45 minut zelo prijetne hoje
do Koče pod Golico, od tam pa še eno
uro vzpona na samo Golico. Pri Koči
pod Golico bo pohodnike pričakal Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in
poskrbel za prijetno vzdušje.
Prijave za pohod sprejemajo do vključno
četrtka, 5. maja 2011 na e-naslov vilma.
hribar@ozs.si

Počitnikovanje

OOZ Nova Gorica nudi proste kapacitete v prenovljeni počitniški hiši v
Termah Čatež.
V hiši s površino 37,80 m2 lahko letuje
do 6 oseb. Cene tedenskega najema z
vključenim DDV se gibljejo med 52 in
63 € na dan oziroma od 364 do 378 €
na teden, odvisno od meseca v katerem
letujete.
V ceni so vštete tudi vstopnice za Zimsko ali poletno termalno riviero, za osebe
prijavljene na recepciji, vendar največ 5
vstopnic.
Dodatne informacije: Karmen Volk, tel.
05/330-66-10, prijavnico lahko pošljete
tudi po e-pošti na naslov karmen.volk@
ozs.si, ali po faksu na št. 05/330-66-15.

VIAVERDE-GROUP

išče potencialne partnerje,
ki bi z njimi odprli vrata
za električna vozila za vse Slovence.
Poglejte si njihovo spletno stran
www.viaverde-group.si in jih pokličite,
če vas zanima sodelovanje / ali nakup /
Vito Komac - 040 346 985
(Nekaj več podatkov je v januarskem Obrtniku).
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Napotila

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?
Najgostejše napake pri sklepanju podjemnih pogodb
Podjemna pogodba se večinoma uporablja, ko nekdo od zunaj za naše podjetje opravi vnaprej opredeljeni plačani posel, denimo fizično ali intelektualno storitev. V določenih primerih
se za opravljanje takih poslov uporabljajo tudi druge pogodbe (avtorska, agencijska, pogodba o
naročilu - mandat in druge).
Posebej je treba opozoriti, da se delo, ki se opravlja po podjemni pogodbi, lahko smatra tudi za
delovno razmerje, če nismo pazljivi pri opisu narave naročenega dela v pogodbi. Tako nas bo
delovni inšpektor rade volje podučil, da če ima podjemna pogodba elemente delovnega razmerja,
ste s podjemnikom/delavcem dolžni skleniti pogodbo o zaposlitvi ter, seveda, od nje plačati vse
prispevke. Kako torej ravnati, kaj narediti, da do tega ne bo prišlo? Predvsem je potrebna velika
pazljivost pri razmisleku, kakšno delo potrebujemo in kako ga opišemo v pogodbi. Najbolje je,
da nam pogodbo pripravi za to usposobljeni pravni strokovnjak.
Delavec namreč ne sme opravljati dela po podjemni pogodbi (ali katerikoli drugi pogodbi civilnega
prava), če obstajajo elementi delovnega razmerja. Vsako pogodbo, v kateri obstajajo elementi delovnega razmerja, bo zato delovni inšpektor prekvalificiral v pogodbo o zaposlitvi. Pri podjemni
pogodbi je torej pomembno, da pazite, da je sestavljena tako, da ne vsebuje elementov oz. navedb,
kot so: dlje časa trajajoče delo, ki ni opredeljeno z roki izpolnitve; vzpostavitev podrejenosti med
delavcem in delodajalcem (ta nastane, če npr. delavec konstantno dobiva delo in navodila le od enega delodajalca); da je izvajanje pogodbe vezano na določeno osebo, ki mora delo opraviti osebno;
delavec je vključen v točno določen delovni proces, običajno na sedežu delodajalca, …
V praksi se ugotavlja, da ima veliko sklenjenih podjemnih pogodb že po opisu v sami pogodbi
opredeljenih večino elementov delovnega razmerja. Še več, opaziti je mogoče celo “zaposlitvene”
oglase, ki kot enega od pogojev za zasedbo “delovnega mesta” navajajo “lasten s.p.”. Opozarjam,
da je pri prehodu iz delovnega razmerja na najem storitev od s.p.-jev potrebna izjemna previdnost
in ustrezni razmislek, kako opredeliti (spremeniti) pogoje dela. Če npr. sporazumno prekinemo
delovno razmerje in s podobno pogodbo, samo da jo poimenujemo podjemna pogodba, za isto
delo najamemo iste ali druge delavce, ta ne bo zdržala presoje delovnega inšpektorja. Marsikatera
podjemna pogodba sicer po naravi dela ne bi bila sporna, če bi podjetja razmislila, katere pogoje
mora s.p. nujno izpolnjevati in kateri niso nujni za izvajanje dela. Čeprav zakonodajalec favorizira
pogodbe o zaposlitvi, lahko z ustanovitvijo s.p. veliko del opravljate preko podjemne pogodbe,
še posebej pa boste morali paziti, da bo delo projektno definirano z rokom izvedbe, da boste po
možnosti delali za več naročnikov/delodajalcev, da bo poudarjena samostojnost in nevezanost na
navodila naročnika/delodajalca in da ne opredeljujte osebe, ki naj bi delo izvajala.

Pripravil Boris Kozlevčar

Nepovratna sredstva

Veliko vprašanj dobivamo na OOZ in OZS o morebitnih javnih razpisih, prek katerih bi bilo
mogoče dobiti nepovratna sredstva za investicijske namene. Zato vam posredujemo najavo treh
razpisov, ki bodo predvidoma objavljeni konec aprila in ponujajo zelo zaželena nepovratna sredstva. Opozorili bi radi le, da so razpisi precej omejeni. Prvi razpis (Ukrep 312) je precej omejen
pri dejavnostih, drugi razpis je omejen glede upravičencev, tretji pa ima omejitev glede na lokacijo
oz. sedež in sicer gre za začetne investicije v obmejnih občinah.
Glede na informacije, ki so trenutno na razpolago, bodo pri vseh treh razpisih upravičeni stroški:
za gradnjo in nakup objektov, nabavostrojev in opreme ter za nematerialne investicije.
1. Razpis Ukrep 312 (že poznan razpis) – objavlja ga Ministrstvo za kmetijstvo
Kratek opis: Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju (pazite na zelo
omejene dejavnosti, ki so upravičene).
Razpisna dokumentacija: Staro razpisno dokumentacijo, ki se dosti ne bo razlikovala od
letošnje lahko najdete tukaj: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_
t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=916
2. Razpis Ukrep 311 (že poznan razpis – objavlja ga Ministrstvo za kmetijstvo
Kratek opis: gre za razpis ki želi omogočiti začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti ter spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah
(pazite na pogoj, pomembno je, da gre za diverzifikacijo oz. da gre za opravljanje nekmetijske
dejavnosti na kmetijah (kar je na podeželju zelo pogosto, da na naslovu kmetije nastane še
kakšna druga poslovna dejavnost).
Razpisno dokumentacijo najdete tukaj: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=915
3. Popolnoma nov razpis (letos prvič – objavlja ga Slovenski regionalni razvojni sklad
Kratek opis: gre za pomoč začetnim investicijam v obmejnih problemskih območjih. Upravičeni
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stroški bodo nakup zemljišč, gradnja, oprema, itd. Ker gre za nov razpis dokumentacija še ni znana. Prav tako še niso znane
posebne omejitve in ocenjevalni kriteriji,
sem pa izvedel da bo morda razpis popolnoma odprt, kar pomeni da se bodo nanj
lahko prijavljali zraven podjetij tudi vsi
drugi subjekti (zadruge, zbornice, itd).
Dodatne informacije dobite na območni
zbornici in pri svetovalcu Svetovalnega centra OZS Danijelu Lampergerju, ki je pripravil
povzetek najavljenih razpisov.

Mladi v čezmejnih
procesih
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu ter Slovensko deželno gospodarsko združenje iz iz Trsta organizirata
posvet z naslovom Vključevanje mladih
v čezmejne gospodarske procese, ki bo
v torek, 17. maja 2011 ob 9. uri, v hotelu
Mons (dvorana Vurnik), Ljubljana.
Posvet je eden izmed projektov, ki so
predvideni v terminskem in vsebinskem
načrtu za leto 2011, ki je izvedbeni dokument Strategije Vlade RS o gospodarskem
sodelovanju med Slovenijo in avtohtono
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih
državah do leta 2020.
Namen projekta je okrepiti sodelovanje
vseh pristojnih inštitucij v Sloveniji (ministrstva, gospodarske inštitucije, ustanove
za zaposlovanje, izobraževalni sistem) in
v sosednjih državah s smotrno uporabo
obstoječih instrumentov (državna sredstva, evropski projekti čezmejnega sodelovanja, itd.,).
V predstavitev primerov dobrih praks je
vključena tudi OZS. Gradivo posveta je zainteresiranim na voljo na območni zbornici.

Ne pozabite na M-4!
Do 30. 4. 2010 ste dolžni izplačevalci plač
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posredovati podatke
o zaposlenih, ki so potrebni za priznavanje in odmero pravic iz tega zavarovanja
– obrazec M-4 – to so podatki o plači,
nadomestilu plače oziroma osnovi za zavarovanje za preteklo koledarsko leto. Podatke sporočajo pravne osebe in samostojni
podjetniki ter drugi izplačevalci (samostojni
poklici) za zaposlene delavce in vajence. Za
samostojne podjetnike posredujete podatke
DURS. Podatki se oddajo lahko samo elektronsko. Vstop v spletno aplikacijo M-4:
http://m4.zpiz.si.
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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 april 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.
30,33 €

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

LESTVICA ZA DOHODNINO – ZA IZPLAČILA V LETU 2011

2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
Sklic na št.: davčna številka+2022+kontrolna št.
4,46 €

Nad

3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: davčna številka + št. zbornice + kontrolna številka

636,20
1.272,40

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 aprilu 2011:
redno delo: 19 dni: 152 ur; praznik: 2 dni: 16 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 €, 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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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

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 januar 2011 v višini 1.496,35 €
bruto, 971,83 € 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.

maj 2011

Krpanov glas

Dogodki

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA APRIL 2011

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA APRIL 2011
PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA APRIL 2011
OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA APRIL 2011

Doseženao osnova
v €zaza leto 2009 (Pravilnik o postopku za
nad 7.111,48 do
ova v € za leto 2009 (Pravilnik
postopku
všt.
zavarovaalne
(Ur. List RS,
št.vključno
49/06,
Dosežena
osnova
v € za
letoosnove
2009 (Pravilnik
o postopku
za38/07) vključno
do
zavarovaalne osnoverazvrščanje
(Ur. List RS,
49/06,
38/07)

nad 17.267,52 do
dovključnp
vključno

7.111,48**
do
vključno
25.901,28

razvrščanje v zavarovaalne osnove (Ur. List RS, 7.111,48**
št. 49/06, 38/07) 17.267,52***

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2009DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2009
nad 25.901,28
7.111,48 do
nad
do DOSEŽENA
nad43.168,80
25.901,28do
do nad
nad51.802,56
34.535,04
OSNOVA
V LETU
2009nad 43.168,80 do
nad
do
nad 17.267,52
34.535,04 do
nad
dodo
nad vključno
7.111,48 do
vključvo

vključnp
nad 17.267,52
vključno do

vključvo do
nad vključno
25.901,28

17.267,52***
vključno
34.535,04

25.901,28
vključnp
43.168,80

34.535,04
vključvo
51.802,56

vključno do
nadvključno
34.535,04
43.168,80
vključno
60.436,32

25.901,28

34.535,04

43.168,80

nad
do
nad 17.938,56
35.877,12 do
vključno do
nad 17.938,56

nad44.846,40
26.907,84do
do
nad
vključno do
nad vključno
26.907,84

nad53.815,68
35.877,12dodo
nad
vključno do
nadvključno
35.877,12

26.907,84
vključno
44.846,40

35.877,12
vključno
53.815,68

26.907,84

35.877,12

7.111,48** V LETU
17.267,52***
DOSEŽENA OSNOVA
2010
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010
Dosežena
osnovazav € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za
nad
do
DOSEŽENA
OSNOVA
V LETU
2010
va v € za leto 2010 (Pravilnik
o postopku
nad 8.536,36**
do nad
17.938,56 do
nad8.536,36**
26.907,84
do

do49/06,
vključno
razvrščanje
v zavarovalne
(Ur. List
RS, št.
38/07)
Dosežena
osnova
v € za38/07)
leto osnove
2010 (Pravilnik
o postopku
za
zavarovalne osnove (Ur.
List RS,
št.
49/06,
8.536,36**
razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št.
49/06, 38/07)

dovključno
vključno

17.938,56***

8.536,36**
do
vključno
26.907,84

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

8.536,36**

17.938,56***

1.493,54
II

I

Minimalna plača

60%

748,10

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
A SOCIALNO VARNOST
STOPNJA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

nad 60.436,32

nad 53.815,68 do

44.846,40
vključno
62.784,96

vključno do
nad 44.846,40
vključno
nad53.815,68
62.784,96

vključno do
nad 53.815,68
62.784,96
vključno

nad 62.784,96

44.846,40

53.815,68

62.784,96

nad 62.784,96
VIII

IV
II

V
III

VI
IV

VIIV

VIII
VI

VII

1,2
60%
II

1,5
90%
III

1,8
1,2
IV

2,1
1,5
V

2,4
1,8
VI

2,1
VII

2,4
VIII

povprečne
2,1plače za

povprečne
2,4plače za

jan.11
povprečne
plače za

jan.11
povprečne
plače za

jan.11

1.344,19
748,10
748,10

2.240,31
1.344,19
jan.11
1.344,19

2.688,37
1.792,25
jan.11
1.792,25

208,35
115,96
115,96
118,96
66,21

347,25
208,35
208,35
198,27
118,96

8,85

66,21

277,80
138,90
138,90
158,61
79,31

218,21
24,35

327,31
182,17
182,17

436,41
218,21
218,21

85,49
47,58
88,18
47,58
49,08
7,12
49,08
3,96
180,79
3,96
100,62

113,99
56,99
117,57
56,99
58,79

STOPNJA

115,96

STOPNJA
138,90

prispevek zavarovanca za PIZ
prispevek delodajalca za PIZ

8,85

66,21

15,50
79,31
8,85

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

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

15,50

24,35

6,36

47,58

56,99

6,56

49,08

58,79
6,36

prispevek zavarovanca za ZZ
prispevek delodajalca za ZZ
škodbe pri delu in poklicne
boleznidelodajalca za ZZ
0,53
3,96
prispevek
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj prispevki
za
zdravstveno
zavarovanje
100,62
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje

6,36
6,56

4,75
6,56
0,53

120,53
0,53

100,62
1,34
0,75
1,34
0,75
1,88
1,05
0,75
0,81
0,45
1,05
5,37
0,45
3,00

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje

0,75
0,75
1,05
0,45

ovanca za starševsko varstvo
0,10
prispevek zavarovanca za starševsko varstvo
ajalca za starševsko varstvo
0,10
delodajalca za starševsko varstvo
ovanca za zaposlovanjeprispevek zavarovanca za starševsko varstvo
0,14

zavarovancazazastarševsko
zaposlovanje
varstvo0,06
ajalca za zaposlovanje prispevek delodajalca

delodajalca zazazaposlovanje
prispevek zavarovanca
zaposlovanje
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje
3,00
prispevek delodajalca za zaposlovanje
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje
Prispevki skupaj
285,79
Prispevki skupaj
:
Prispevki skupaj

***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010
**Minimalna plača za leto 2010
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

jan.11
jan.11
jan.11
jan.11
jan.11
jan.11
povprečne
plače za povprečne
plače za povprečne
plače za

1.792,25
896,12
jan.11
896,12

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
15,50
prispevek zavarovanca za PIZ

ača za leto 2010
bruto plača zaposlenih
v RS za leto
2010za leto 2010
**Minimalna
plača

nad 60.436,32

60.436,32

III
I

896,12

ajalca za PIZ

ajalca za ZZ

60.436,32
vključno

90%
Minimalna
I plača

jan.11

ovanca za PIZ

prispevek zavarovanca za ZZ

vključno do
nad 51.802,56

nad 44.846,40 do

povprečne plače za povprečne
plače
za povprečne
povprečne
plače
plače
zaza
plače za
za povprečne
povprečne
plačezaza povprečne
povprečne
plačezaza povprečne
povprečne
plače
Minimalna
plača
60%plače za povprečne
90%plače
1,2plače
1,5
1,8

ROVALNA OSNOVABRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA

ovanca za ZZ

51.802,56
vključno
nad 60.436,32
51.802,56

nad 51.802,56 do

1.493,54

1.493,54
Povprečna
mesečna plača v RS za februar
2011 v EUR
ečna plača v RS za februar
2011 v EUR
Povprečna mesečna plača v RS za februar 2011 v EUR

vključno

vključno do
nad 43.168,80

0,90
0,10
0,90
0,10
1,25
0,14
0,10
0,54
0,06
0,14
0,06

3,59

342,33
:

3,00
513,47
285,79
285,79

79,31

9,50
58,79
4,75
241,06
4,75
120,53

120,53
1,79
0,90
1,79
0,90
2,51
1,25
0,90
1,08
0,54
1,25
7,17
0,54
3,59

3,59
684,64
342,33
342,33

jan.11
jan.11
jan.11
jan.11
povprečne
plače za povprečne
plače za

3.136,43
2.240,31
jan.11
2.240,31

3.584,50
2.688,37
jan.11
2.688,37

416,70
277,80
277,80
237,92
158,61

486,15
347,25
347,25
277,57
198,27

555,60
416,70
416,70
317,23
237,92

486,15
486,15
277,57

555,60
555,60
317,23

545,52
327,31
327,31

654,62
436,41
436,41

763,72
545,52
545,52

872,83
654,62
654,62

763,72
763,72

872,83
872,83

142,48
85,49
146,97
85,49
88,18

170,98
113,99
176,36
113,99
117,57

199,48
142,48
205,75
142,48
146,97

227,98
170,98
235,14
170,98
176,36

199,48
199,48
205,75

227,98
227,98
235,14

118,96

11,87
88,18
7,12
301,32
7,12
180,79

180,79
2,24
1,34
2,24
1,34
3,14
1,88
1,34
1,34
0,81
1,88
8,96
0,81
5,37
5,37
855,80
513,47
513,47

158,61

14,25
117,57
9,50
361,59
9,50
241,06

241,06
2,69
1,79
2,69
1,79
3,76
2,51
1,79
1,61
1,08
2,51
10,75
1,08
7,17

7,17
1.026,96
684,64
684,64

198,27

16,62
146,97
11,87
421,85
11,87
301,32

301,32
3,14
2,24
3,14
2,24
4,39
3,14
2,24
1,88
1,34
3,14
12,55
1,34
8,96

8,96
1.198,12
855,80
855,80

237,92

19,00
176,36
14,25
482,12
14,25
361,59

361,59
3,58
2,69
3,58
2,69
5,03
3,76
2,69
2,15
1,61
3,76
14,34
1,61
10,75

10,75
1.369,29
1.026,96
1.026,96

3.136,43
jan.11
3.136,43

277,57

3.584,50
jan.11
3.584,50

317,23

205,75
16,62
16,62
421,85
421,85

235,14
19,00
19,00
482,12
482,12

3,14
3,14
4,39
3,14
1,88
4,39
1,88
12,55

3,58
3,58
5,03
3,58
2,15
5,03
2,15
14,34

1.198,12
1.198,12

1.369,29
1.369,29

12,55

14,34

:

POSLOVNA SREČANJA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z mrežo zbornic New Alpe Adria organizira poslovno srečanje
obrtnikov in podjetnikov s področja EKO GRADNJE in
ZELENIH TEHNOLOGIJ (trajnostne gradnje, energetsko
učinkovite hiše, okolju prijazen transport, preventivni ukrepi za
hidrogeološko nestabilnost, recikliranje, zmanjšanje škodljivih
emisij) iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške, ki bo potekalo
12. in 13. maja 2011 v Udinah v Italiji.
V sodelovanju z Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije ter Avtomobilskim grozdom Slovenije, organizira poslovno
srečanje obrtnikov in podjetnikov s področja izdelovanja komponent za avtomobilsko industrijo iz Slovenije in Srbije ter ogled
sejma »See Auto Compo Net«, ki bosta potekala 10. in 11. maja
2011 v Kragujevcu v Srbiji. Sejem »See Auto Compo Net« v Kragujevcu je največji specializirani sejem proizvajalcev komponent za
avtomobilsko industrijo v tem delu Evrope, kjer se predstavijo vsi
najpomembnejši proizvajalci iz JV Evrope. V okviru sejma bodo
potekali tudi individualni poslovni razgovori med podjetji.
Rok za prijavo za obe poslovni srečanji je 29. april 2011! Prijavnico dobite na območni zbornici. Kotizacija za prvo srečanje
znaša 24 EUR, za drugo 360 EUR brez stroškov prevoza.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo pokličite
na tel: 01 58 30 557, g. Gregor Primc, ali pišite na elektronski
naslov: gregor.primc@ozs.si.
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Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Slovensko deželno gospodarsko združenje iz iz Trsta organizirata
posvet z naslovom
»VKLJUČEVANJE MLADIH V ČEZMEJNE GOSPODARSKE PROCESE«, ki bo v torek, 17. maja 2011 ob 9. uri,
v hotelu Mons (dvorana Vurnik), Ljubljana.
Posvet je eden izmed projektov, ki so predvideni v terminskem
in vsebinskem načrtu za leto 2011, ki je izvedbeni dokument
Strategije Vlade RS o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih
državah do leta 2020.
Namen projekta je okrepiti sodelovanje vseh pristojnih inštitucij
v Sloveniji (ministrstva, gospodarske inštitucije, ustanove za
zaposlovanje, izobraževalni sistem) in v sosednjih državah s
smotrno uporabo obstoječih instrumentov (državna sredstva,
evropski projekti čezmejnega sodelovanja, itd.,).
V predstavitev primerov dobrih praks je vključena tudi OZS.
Gradivo posveta je zainteresiranim na voljo na območni zbornici.
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Predlogi za priznanja
Obrtnik leta 2011

Logaška zbornica je letos predlagala dva člana za obrtnika leta: Andreja Groma in Jožeta Rožmanca. O predlogih se opredeli
najprej komisija, o prejemniku pa odloči upravni odbor OZS na seji ob Dnevih slovenske obrti, kjer se priznanje tudi podeli.
V utemeljitev predloga je OOZ Logatec zapisala:
Mizarstvo je v hiši Gromovih že od l. 1888. Izdelujejo notranjo
opremo in restavrirajo premično dediščino, ukvarjajo se tudi s
pozlato kipov in okvirjev. Njihova delavnica je delala tudi za
J. Plečnika in rezbarja Dremlja. Delo poteka izključno ročno,
kljub temu pa so v koraku s časom, saj uvajajo vakuumsko
tlačno globinsko brezkontaktno infiltracijo. Andrej Grom je že
v drugo podpredsednik OOZ Logatec.

Jože Rožmanc opravlja obrt izdelovanja lesenih notranjih
ograj in stopnic iz masivnega lesa. Delo poteka večinoma ročno.
Tradicija izdelave sega v leto 1929, ko so predniki imeli že trgovino v Splitu, in nato odprli mizarsko delavnico v Logatcu, ki je
začela z delom leta 1937.
Danes izdeluje lesene ograje in stopnišča že tretja oz. četrta
generacija Rožmancev. Izdelki so unikatni, saj so prav vsake
stopnice drugačne od drugih ter, seveda, primerne prostoru in
mu dajejo dušo. Jože Rožmanc je član nadzornega odbora OOZ
Logatec in predsednik krajevne skupnosti Tabor.

Gromovi s komisijo, ki tehta predloge za izbor obrtnika leta: tretji z leve
oče Peter, šesti za priznanje predlagani Andrej, za njim brat Lovro.
Komisija z Jožetom Rožmancem (v sredini, ob njem predsednik OOZ
Logatec Bogdan Oblak) pod eno njegovih (balkonskih) ograj

V delavnici Andreja Groma (v ozadju) je komisija z enim pogledom zaobjela tako starinski stol, potreben restavratorske roke kot izdelek visoke
tehnološke inovativnosti.
Komisija si v delavnici ogleduje zanimiv detajl.
Vse fotografije: foto arhiv komisije
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