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Krpanov glas

Stiki

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

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

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

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

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

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20, tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

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

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

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

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin
(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
3000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
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Fotografija na naslovnici: Od 27. decembra z gotovino le do 50 €.
Prispevek k sanaciji bank? Več o tem na 15. strani.

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

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

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

Tako imenovana krizna leta ...

V pričakovanju

Ob iztekajočem letu se običajno ozremo nazaj z željo, da ugotovimo kako
uspešna je bila prehojena pot. Še posebej obrtniki in podjetniki si moramo, najbolje kar na kvartale, analizirati
preteklo obdobje. Glede na to, da smo
popolnoma odvisni od svojega dela,
iznajdljivosti.... moramo biti zelo pozorni na svoje rezultate dela. Kaj hitro
se lahko zgodi, da zaidemo v rdeče
številke. Če negativna bilanca traja
predolgo, lahko pride do brezizhodne
situacije. Zato sta pozornost in stalno
analiziranje nujno potrebna. Še posebej je to pomembno v zadnjih letih –
tako imenovanih kriznih letih.
Bojan Kraševec
Običajno se v božičnem času, ob iztekajočem se letu, ozremo drug k drugemu s pozitivnimi mislimi, željami, obdarovanjem.
Zato bi rad tudi sam napisal kaj lepega, spodbudnega, kaj zaželenega.... Recimo, da se
bo s koncem leta končala kriza, da bomo imeli poslej vsi dovolj dela, da bo delo do
roka(!!!) plačano, da ne bo reform, ki zgolj poslabšujejo položaj, da bo država znižala
davke, prispevke, provizije, da bomo končno začutili povezanost birokratov z zaposlenimi, ki še polnimo državni proračun. Lahko bi napisal še to in ono dobro željo, pa mi
tega ne bo nihče verjel! Sam pa bi rad verjel, da bo kmalu bolje!
Toda ob razraščanju birokracije, prezadolževanju držav, predvsem pa ob pomanjkanju odgovornosti na vseh nivojih javnih služb, me resno skrbi, kako se bo končalo to
obdobje kriz, ki se kar vleče in mu ni videti konca. Zgodovina nas uči, da so se krizna
obdobja največkrat končala s katastrofo. Upam le, da bodo snovalci »modernih gospodarskih in monetarnih sistemov« imeli dovolj modrosti, da bodo od vrha navzdol
spremenili sisteme in politiko tako, da bodo vzdržni. To je moja velika želja in srčno
upam, da je uresničljiva, da še ni prepozno!
Obrtniki smo že od nekdaj znani kot iznajdljivi, prilagodljivi in trdoživi ljudje. Trudímo se, da ta sloves obdržimo. Krizo jemljimo kot novo priložnost, kot trenutek
za iskanje novih poti, novih povezav. Spremljajmo dogajanje doma, primerjajmo ga
z onim v drugih državah in si tako zbistrimo pogled in predvidimo dogajanje v
domačem okolju. Poudaril bi rad, da je pomembno, da smo povezani, kajti le tako
imamo sploh možnost vplivati na potek (za nas) pomembnih dogodkov. Sam se še
spominjam časov, ko smo si z muko gradili stanovsko organizacijo. Bili smo uspešni.
Verjetno zato, ker smo sami občutili, kako je, če nimaš nikogar ki bi ga lahko vprašal
za nasvet, podporo, pomoč. Imeli smo jasen cilj – priti do svoje stanovske organizacije. Nekateri stanovski kolegi tistega časa so že pokojni, niso več aktivni ali so celo
morali prenehati z dejavnostjo. Pri nekaterih mlajših obrtnikih pa je opaziti, da jemljejo povezovanje zgolj kot nepotrebno breme (članarina!), a obenem ne izkoristijo
možnosti, ki jih organizacija ponuja v pomoč. Zdi se, kot da ni občutka pripadnosti.
Sliši se pavšalna kritika. Prav je, da smo člani kritični. Vsakršna kritika pa mora biti
konkretna in natančna, če naj vodi k izboljšanju stanja. Spremljati moramo učinkovitost glede na plačano ceno, saj je tudi naša birokracija pred skušnjavo, da se preveč
razbohoti in postane neučinkovita. Prav pa je tudi, da se vsaka obrtnica ali obrtnik
vpraša, če je k skupnemu sam prispeval vse, kar je sposoben narediti za skupni napredek v obrtniških vrstah.
Ob iztekajočem se letu želim vsem obrtnicam, obrtnikom, sekretarkam ter vsem
delavcem, ki delajo za naše zbornice obilo modrosti, pravih odločitev, uspeha, predvsem pa zdravja v novem letu.
Bojan Kraševec, Predsednik skupščine OOZ Cerknica

Ni vznemirljiv cilj, ki ga dosežeš, pač pa
pot do njega. Dokler nisi na cilju, pričakuješ, upaš, načrtuješ, iščeš možnosti. Sto in sto misli je s teboj. Ko cilj
dosežeš, se namesto veselja in zadoščenja pojavi brezkončni niz vprašanj, kaj
zdaj. Kot da si izgubljen, da ne veš, kaj
in kam bi. Vznemirljivost je prejkone v
iskanju, ne v doseženih ciljih.
Pričakovali smo rezultate volitev. In
smo jih dočakali. Veseli? Potešeni? Z
rezultati po naši meri? Eni tako, drugi
drugače zadovoljni. Nekateri nezadovoljni. Vnaprej ocenjevati, kaj in kako
bo poslej, je prej ko ne brezplodno
početje. Do izida Krpanovega glasu
bomo najverjetneje že vedeli, koga bo
predsednik imenoval kot mandatarja
za sestavo nove vlade. Po pravilih demokratičnega ravnanja bo to predsednik najmočnejše stranke. In potem se
bo vlak premaknil. Na njem bomo vsi.
In vsi se bomo peljali v isto smer.
Gospodarsko življenje pa ni odvisno
od političnih opcij in računstva. Delati
in živeti je treba vsak dan. Ne moreš se
naenkrat najesti za tri dni, ne za naprej,
ne za nazaj. Časi niso prijazni, obeti
tudi ne prav spodbudni. Poiščimo pa
vendar to, kar nam obeta prinesti upanje, da bo življenje prijaznejše. Vsak od
nas lahko stori kaj dobrega zase, za soseda, za bližnjega. Vse dobro se vrača.
Ne v razmerju ena proti ena in, praviloma, ne od tam, kamor smo usmerili
svojo dobroto. Je že na svetu tako, da
nas plačilo za dobroto ne čaka tam, kjer
ga morda pričakujemo. Pa saj dobrota
ni naprodaj. Ne, res ni naprodaj. A ima
tisoč obrazov hvaležnosti. In vsaj katerega med njimi tudi razpoznamo. Naj
nam bo dano, da jih razpoznamo čim
več. Da bo vsakdanjik znosnejši. In da
nam ne poide volja do dela in ne premine želja po povezovanju. Tudi v našo
stanovsko organizacijo ne. Srčne želje
po njenem razbitju nekateri od zmagovalcev volitev niso skrivali.
J. Gostiša
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Zbor 2011

Nekdo bi rekel, sem čudak
in drugi spet - sem brez napak.
De tretji: »To je potepin,«
pa spet četrti: »Dober sin!«
A kakšen, kaj sem, vem le jaz,
nihče me ne pozna od vas,
ko mislite, da sem vesel,
morda sem težke misli imel.
Morda je res, da sem čudak,
saj nihče ni brez vseh napak,
baraba nisem, ne capin,
pa tudi ne najboljši sin.
Ponosa toliko imam,
da se nikomur ne prodam,
za prave pa prijateljetelo dam, dušo in srce.
Foto: Anton Šepec

3. december, Jamski dvorec v Postojni. Bilo je veselo. Trajalo je
do jutra. Za nekatere. Za druge malo manj. Prisotne je nagovorila predsednica zbornice Marija Branisel, ki je v nadaljevanju
z predsednikom skupščine Bojanom Kraševcem podelila priznanja za 10, 20, 25, 30, 35 in 40 let opravljanja dejavnosti. V
svojem nagovoru je poudarila trenutno gospodarsko situacijo
doma in svetu, probleme, s katerimi se srečuje malodane že vsak
slovenski podjetnik, zahteve slovenske obrti. Zaželela je zdravja
in sreče, dodala tudi upanje, da bo končno prišel čas, ko bodo
podjetniki za pošteno opravljeno delo, ob pravem času, dobili
zasluženo plačilo!
Med gosti večera sta bila tudi župan Občine Cerknica Marko Rupar in častni član zbornice, upokojeni fotograf Jože Žnidaršič.
Jubilant 2011 z najdaljšim
stažem, 40 let že opravljanja
kamnoseško dejavnost, je
Anton Šepec iz Loške doline. Tonetovo zgodbo o tem,
kako kamen, trd in grob, v
pravih rokah postane najlepši dragulj , bo prinesel Krpanov glas v eni od naslednjih
številk. Poleg kamna kleše
Tone tudi verze svojih misli
in občutij. Ob prejemu priznanja je z nami delil del boAnton Šepec, obrtnik že štiri
gatega ustvarjalnega opusa.
desetletja, pa tudi pesnik

Kakšen sem

Vse jubilante, ki ste opravičili odsotnost
z ZBORA 2011, jubilejno priznanje čaka na zbornici.

Fotograf Jože Žnidaršič je tudi ta večer opravljal svoje delo in posnel spominsko fotografijo jubilantov 2011, med katere s svojim 25-letnim stažem sodi tudi sam.
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Zaključni račun 2011
ter druga aktualna davčna vprašanja

Voščila naših županov
Živimo v obdobju težke gospodarske situacije, ki je na preizkus postavila celo doseda-nje
družbene vrednote, ki so temeljile na hiperprodukciji in kovanju velikih dobičkov. Vse kaže,
da se bo v bodoče potrebno
zadovoljiti z manjšimi rastmi
proizvodnje, v ospredje pa bo
postavljen zadovoljen človek ter zdravo življenjsko okolje. V luči
teh sprememb si bodo podjetniki postavili tudi nove razvojne cilje
oziroma prioritete. Upam in želim si tudi, da bosta tako država kot
tudi lokalna oblast, spoznala, da bo družba uspešno napredovala le
pod pogojem, da bomo ohranili zdravo, razvojno usmerjeno gospodarstvo ter imeli številne uspešne podjetnike z jasno razvojno vizijo.
V imenu občine Bloke ter v svojem imenu zato vsem obrtnikom
in podjetnikom želim mnogo sreče in uspehov pri načrtovanju
novih razvojnih usmeritev in uspešnem poslovanju v letu 2012.
Jože Doles, Župan občine Bloke
V novem letu si želim, da bi želje, kot so srečno, uspešno ter
zdravo, obveljale tudi v gospodarstvu in podjetništvu. Ključ
do uspeha pa se skriva v tem,
da se morajo tudi v poslovnih
vodah uveljaviti vrednote, kot
so poštenje, dobrota, mir, prijaznost ter prijateljstvo, na katere
smo v naši družbi pravzaprav že pozabili. Različni menedžerji, ki v
svoji grabežljivosti večkrat prestopajo meje moralnega, pozabljajo,
da so ravno te vrednote lahko tudi dober prodajni artikel. To bi
morala izkoristiti manjša družinska podjetja, v katera verjamem in
menim, da so v prihodnje lahko buditelji slovenskega gospodarstva.
V razvitih zahodnih demokracijah v poslovnem svetu beseda nekaj velja, žal pa je pri nas tudi pogodba včasih samo papir, brez
teže in vrednosti. Čas bi bil, da država za vse akterje v gospodarstvu, vključno za tako imenovana napol državna podjetja, uporablja enaka merila, ker si bodo manjši podjetniki le tako lahko
enakovredno izborili svoj prostor na trgu.
Marko Rupar, župan Občine Cerknica
Leto z velikimi in hitrimi koraki hiti k cilju. Upam, da ste
vse vaše načrtovano delo za
leto 2011 uspešno pripeljali
do konca tudi vi, podjetnice in
podjetniki. Situacija na področju gospodarstva in financ vam
ni naklonjena, vendar sem prepričan, da ste s svojim delom
in iznajdljivostjo pripravljeni na nove izzive, kateri vas čakajo v letu
2012. Verjamem, da je izziv za vas še večji, saj je čas, v katerega se
podajamo, nepredvidljiv, vendar za vse nas zelo pomemben.
Srečno, predvsem pa uspešno novo leto vam želi
Janez Komidar, župan Občine Loška dolina

januar 2012

V mesecu januarju, predvidoma po 15. bo v Cerknici potekal
seminar na temo zaključnega računa. Davčni svetovalec
bo pripravil odgovore na najpogostejša vprašanja, s katerimi
se dnevno srečujemo ter napotke, kako optimizirati poslovni
rezultat. Ob prijavi na seminar, katerega namen je »diskusija«
in ne zgolj predavanje, lahko posredujete tudi svoja vprašanja.
Čas in lokacija bosta prijavljenim sporočena naknadno.
Vabljeni!

Tečaj angleščine

Na OOZ Cerknica potekata ob četrtkih ob 17.00 in 19.00
nadaljevalna tečaja angleščine I. in II.
Če bi se želeli priključiti tečajnikom pokličite
go. Natašo – 041 925 766 /Jezikovna šola LEKSI/.

Ob letu iz orličev zrastejo orli

Tako pravi rek, ki mi je prišel na misel ob razmišljanju, kako ubesediti udejstvovanje krožkarjev Ustvarjalnost-Podjetnost-Inovativnost I. triade na Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica.
Tin, Nejc, Eva, Larissa, Tarik, Žan, Mark, Zala, Lovro, Nuša,
Zala, Gena – dvanajst parov zvedavih, vedoželjnih, vedrih, spretnih, iznajdljivih, natančnih, zavzetih, vztrajnih parov oči in rokic, od katerih nekatere še ne morejo v polnosti poleg izpisati
imena še priimka, saj so šele v prvem razredu. Ob sodelovanju
podjetnikov Brede Branisel Žnidaršič in Jožeta Žnidaršiča je
stekla UPI - proizvodnja simpatičnih mačk z volnenimi brki in
vizitk, ki so že med nastajanjem dobile naslovnike: »Tale bo za
mami in očija!«, »Za sestrico!«, »Še ena za babi in dedka, ki živita
tam, kjer gre ena cesta gor, druga pa ….!« Kdo bi vedel!
Skratka. Mačkam in čestitkam smo dodali še raznobarvne izdelke iz slanega testa. Vse izdelke smo večkrat, skozi preigravanja
vlog prodajalca, kupca, prevoznika, inšpektorja, direktorja prodali na stojnici. In na koncu z denarjem, ki je bil tudi »samo naš«
kupili svoje izdelke.
Januarja, ob zadovoljstvu »malčkov« in staršev, krožek zaključujemo z regijskem srečanjem UPI na OOZ Vič, kjer se bodo
»mladi podjetniki« iz Cerknice in Starega trga »pomerili s sopodjetniki iz Ljubljane.«
Mentorici Dragica in Silva

Del skupine UPI z mentorico
Dragico Udovič
Iz te moke bo še vse
kaj drugega, ne le kruh
Foto: S. Šivec
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Iz dela skupščine

Člani upravnega odbora in skupščine so se sestali na svoji zadnji
letošnji seji. Vodil jo je predsednik skupščine Edvard Šinkovec,
obravnavala pa je predvsem delovni in finančni plan za naslednje leto.
Predsednik zbornice Bogdan Oblak je poleg planov predstavil
tudi delo v minulem letu. Povedal je, da je v začetku leta najprej
zaživel projekt medzborničnega glasila Krpanov glas. Konec
leta se je pristopilo k izdelavi nove spletne strani in s tem tudi
grafične podobe zbornice. Organiziralo se je kar nekaj izobraževanj in svetovanj članom, praznovanje 35-letnice, športni dogodki in otroško obdarovanje (ki ga do sedaj v Logatcu ni bilo).
Zbornica se zelo trudi, da bi se približala svojim članom, vendar
bi si Bogdan Oblak kot predsednik želel, da so vsi ti dogodki še
bolje obiskani, predvsem s strani funkcionarjev, saj zgledi vlečejo. Apeliral je na vse predsednike sekcij in njihove člane, da naj
bodo v prihajajočem letu bolj dejavni, saj se od predsednikov
pričakuje, da bodo delali – če ne, bi mogoče bilo bolje, da odstopijo in prepustijo svoje mesto komu drugemu.
Tudi v prihajajočem letu bo dejavnost zbornice usmerjena v organizacijo dogodkov, ki bodo koristni za člane, v svetovanje in
druženje, ki ga v današnjem času vedno bolj primanjkuje. Vsekakor pa je plan živa stvar, ki se lahko po potrebi tudi spremeni,
če bi članom to ustrezalo.
Izpostavljeno je bilo tudi plačevanje članarine in njena izterjava,
ki bo od novega leta naprej potekala tudi s strani naše zbornice
in sicer tako, da bo vsak, ki ima neplačano članarino, na to opozorjen po telefonu.
Predsednik je na koncu povedal, da je bilo v OZS čutiti težnjo,
da bi območne zbornice ne bile več pooblaščene za izdajo obrtnih dovoljenje in bi si člani obrtno dovoljenje lahko pridobili
izključno na OZS, s čimer pa se Notranjsko-primorska regija,
v katero spada tudi Logatec, ni strinjala. Protest je bil poslan
na OZS, ki je na podlagi tega naročil zunanje pravno mnenje o
izvajanju javnih pooblastil.
Oba plana, tako delovni kot finančni, sta bila soglasno sprejeta,
tako, da bo lahko delo nemoteno teklo.

je želela povedati samo to, da bi bilo prav stvari zastaviti drugače
in pravočasno.
Pa s tem ne želim opravičevati pisanja v prejšnji številki ali celo
naše »nedejavnosti«. Povedati želim, da za takim mnenjem stojimo logaška, cerkniška in postojnska zbornica – vsaka s svojo
izkušnjo, ki pa bi jo lahko s skupnimi močmi – če bi bila taka
vaša želja - obrnili v pravo smer. Če bi nam prisluhnili. Če bi
se sestajali. Če bi upoštevali naša mnenja. Če bi mi imeli dovolj
informacij. Predvsem pa - če bi imeli dovolj časa in če bi bilo
dogajanje usklajeno z osnovnimi šolami, katerih učencem je bilo
namenjeno!
»Treba je mnogo preprostih besed kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi
slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota.« (T. Pavček)
S spoštovanjem Barbara Grum Vogrin

Prednovoletno srečanje

Letošnje prednovoletno srečanje obrtnikov OOZ Logatec se
je zgodilo 26.11.2011 v Vipavski kleti, kamor sta nas v poznih
popoldanskih urah odpeljala dva avtobusa.
Najprej smo si ogledali klet, v kateri je prostora za 18 mio litrov
vina; trenutno ga imajo nekaj več kot 8 mio. Hranijo ga v betonskih sodih, ki so znotraj prevlečeni s posebno plastjo, podobno
steklu in pa v klasičnih lesenih sodih. Tradicija pridelave izvira
že iz časa Rimljanov, v daljnem letu 1894 pa so se vipavski kmetje zaradi uspešnejšega trženja vina združili in ustanovili Vipa-

RRA – odgovor

Vsaka kritika bi morala biti dobrodošla pri organizaciji takega
dogodka, kot je bila Promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev, katere organizator je bila RRA Notranjsko-kraške regije,
ga. Zdenka Žakelj. Kritika – dobra in slaba – namreč pomeni,
da je bilo dogajanje opaženo, da se o njem govori in da ljudje
niso ravnodušni. V tem primeru je bila kritika dobronamerna in

6

Med lesenimi sodi v vipavski kleti

Foto: B. G. Vogrin
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Seminar ZVD
vsko vinarsko zadrugo. Na Vipavskem je bil doma tudi Matija
Vertovec, znameniti duhovnik in pisatelj, ki je leta 1844 spisal
prvo slovensko knjigo o vinogradništvu z naslovom Vinoreja
za Slovence.
Sledila je degustacija belih in rdečih vin, nato pa smo dobro
razpoloženi sedli za mize, kjer so nas že pričakovali z večerjo.
Predsednik Bogdan Oblak je vse navzoče kratko pozdravil in
jim zaželel vse dobro v prihajajočem letu, nato pa je pred samim
plesom sledila še kratka, pristno primorska predstava domačega
komedijanta Borisa Ježa.

Zaradi velikega zanimanja in obenem prepoznih prijav je
bil seminar »novi zakon o varnosti in zdravju pri delu in
novosti na področju varstva pred požarom« iz decembra
prestavljen v januar. Seminar bo tako 24. januarja 2012 v predavalnici OOZ Logatec.
Izbirate lahko med dvema terminoma:
pričetek ob 8 h ali ob 14 h. Izvajalec: Lozej d.o.o.
Prijave zbiramo do 20. 1. 2012 na OOZ Logatec,
tel. 01 750 90 80, mail: barbara.grum@ozs.si.
Kotizacija: 40 € + DDV za člane, za vse ostale 70 € + DDV.
Prosimo, prijavite se pravočasno.

Seminar DAVČNI OBRAČUN
za leto 2011

Enolog in direktor trženja Matjaž Trošt s predsednikom Bogdanom
Oblakom					
Foto B. G. Vogrin
Do zgodnjih jutranjih ur nas je zabaval ansambel Venera, ki je s
svojim repertoarjem poskrbel, da se je lahko na plesišču zavrtel
prav vsak.

Vsakoletni seminar bo letos potekal 1. februarja 2011, pričetek ob 15.30.
Zaradi organizacije zbiramo obvezne prijave do 31. 1.2012.
Prijavite se lahko po mailu barbara.grum@ozs.si, telefonu
01 750 90 80 ali osebno na zbornici.
Seminar je za člane OOZ Logatec brezplačen.
Na seminarju si bomo pogledali:
- Najpogostejše in najpomembnejše poslovne dogodke v
knjigovodstvu
- Izpolnjevanje obrazcev letnega poročila za Ajpes ter davčnega obračuna za DURS ter opozorili na bistvene razlike
- Izračunavanje davčne obveznosti za leto 2011 ter izračunavanje predhodne akontacije za leto 2012
- Na podlagi podatkov iz davčnega obračuna pokazali uvrščanje samostojnih podjetnikov ter samozaposlenih družbenikov pravnih oseb v zavarovalne razrede
- Vse to podkrepili z aktualno interpretacijo DURS-a, ZPIZ-a
in ZZZS-ja.
Predavateljica bo mag. Tatjana Đukić, ki je dolgoletna sodelavka OZS in odlična poznavalka poslovne in zlasti računovodsko-davčne problematike obrtnikov in podjetnikov. Je
avtorica številnih člankov in prispevkov ter predavateljica na
konferencah s področja financ, računovodstva in obdavčitve.

Smučarski dan

OOZ Logatec vabi vse svoje člane na smučanje, ki bo v soboto,
21. 1. 2011. Glede na to, kje bodo cene kart ugodnejše, se bomo
podali na smučišče Nassfeld - Mokrine ali Katschberg. Avtobusni prevoz je za člane OOZ Logatec brezplačen, vsi ostali poravnajo ob prijavi 10 €. Smučarsko karto krije vsak sam, na dan
odhoda bo organiziran skupen nakup, da bomo lahko izrabili
popust. Pridružite se nam lahko tudi upokojeni člani, cena za
vas je enaka kot za vse ostale: 10 € za prevoz in smučarska karta.
Lepo vabljeni!

Plesišče je bilo vedno polno
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Foto: B. G. Vogrin
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Podelitev jubilejnih priznanj

V soboto, 17.12.2011 smo se zbrali v Jamskem dvorcu na prednovoletnem srečanju obrtnikov in podjetnikov, kjer smo našim
članom podelili jubilejna priznanja. Jubilantom, ki se srečanja
niso udeležili bomo priznanja poslali po pošti.
VSEM JUBILANTOM ČESTITAMO!

Jubilant - 35 let: Franc Smerdel

Jubilanti – 20 let

Jubilant ob upokojitvi: Milan Horvat

Martinovanje gostincev

Gostinci iz občin Postojna in Pivka, člani Sekcije za gostinstvo
in turizem pri OOZ Postojna, so se v četrtek, 10. novembra
udeležili že tradicionalnega martinovanja, ki ga za svoje poslovne partnerje prireja Klet Dobrovo iz Goriških Brd. Ob pokušini
petih vrst novega briškega vina, izjemnega letnika 2011, degustaciji tolminskih sirov, briških oljčnih olj, testenin iz Mlinotesta
in ostalih dobrot so ob prijetni glasbi in plesu pričakali tudi sv.
Martina.
Mirjam Pavlin

Jubilanti – 25 let

Vince sladko se v
kozarcih nam smeja
Jubilant - 30 let: Milan Klančar
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Promocija poklica kozmetičarka

Posebnosti soc. zavarovanja

Elektronski katalog obrtnikov
in podjetnikov

Že pred časom smo vas obvestili, da se je upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna odločil, da zbornica oblikuje katalog obrtnikov in podjetnikov v elektronski
obliki. Vaše osnovne podatke smo prenesli iz obrtnega registra,
vendar pa so nekateri podatki v registru že zastareli. Tako smo
vas že v mesecu februarju 2011 prosili, da nam posredujete vaše
točne podatke, predvsem telefonsko številko, številko mobitela,
elektronski naslov in naslov spletne strani. Vsem tistim, ki ste to
storili se zahvaljujemo.
Problem, ki ga zaznavamo, saj večino podjetnikov tudi poznamo, se poraja pri razvrstitvi članov po dejavnostih. Iz naziva
dejavnosti se pri tem in onem ne da razbrati, katero dejavnost
dejansko opravljate. To je še posebej aktualno vprašanje pri tistih, ki imate prijavljenih več raznolikih dejavnosti, pa jih ne
opravljate ali pa ste glavno dejavnost spremenili.
Na zbornici si želimo, da bi bili podatki, ki so objavljeni v elektronskem katalogu, točni in transparentni. Zato vas prosimo, da
si na spletni strani OOZ Postojna, na naslovu: http://katalogobrtnikovpostojna.si v zavihku KATALOG ČLANOV ogledate
svoje podatke. Do podatkov pridete tako, da v iskalniku izberete
dejavnost, ki jo opravljate. Trenutno so dejavnosti razvrščene po
Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008). Ugotovili smo,
da je tak način iskanja preveč kompliciran in zamuden, zato smo
se odločili za poenostavitev in razvrstitev v 56 dejavnosti.

Projekt je organizirala RRA Notranjsko – kraške regije skupaj z
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami. Namen projekta
je bil spodbuditi mlade, da se v večji meri odločajo za poklice,
za katere obstaja s strani delodajalcev v regiji povpraševanje ter
hkrati spodbuditi delodajalce, da razpišejo štipendije za tiste poklice, za katere je zanimanje med mladimi.
V petek, 21. oktobra je v Ortokozmetiki Žužek potekala predstavitev poklica kozmetičarka. Obiskovalke so bile dekleta, ki so
skupaj s starši z zanimanjem prisluhnile predavanju in ogledu
prostorov, ki je obsegalo področja: nega obraza, hujšanje in oblikovanje telesa, profesionalno ličenje, depilacija, manikura, pedikura ter varno sončenje v solariju. Vodja centra, kozmetičarka
Majda Žužek, je tudi praktično prikazala del nege obraza in sicer
odstranjevanje odmrlih kožnih celic, pilling. Poudarila je, da je
poleg kakovostnih tretmajev v salonu zelo pomembna tudi nega
obraza doma s pravimi preparati. V salonu že prek 15 let uporabljajo bio kozmetično linijo Orthocosmetico, ki jo sestavljajo
fito-talaso elementi in je popolnoma naravna.
Kozmetologija je veda, ki se vedno bolj povezuje tudi z medicino,
saj je treba človeka obravnavati celostno. Tudi aparaturne tehnike,
ki jih pri svojem delu uporabljamo (kavitacija, mikrodermoabrazija, ultrazvok, mišična aktivacija, itd.) zahtevajo znanje anatomije
in fiziologije ter sprotno izobraževanje, da so tretmaji v prvi vrsti popolnoma varni za stranko in, seveda, uspešni. Obiskovalke
so imele ob zaključku srečanja tudi možnost debate in dodatnih
vprašanj. Dobile so tudi praktično darilce iz linije Orthocosmetica.
Ana Žužek, dipl. medicinska sestra

V nadaljevanju vam posredujemo seznam teh dejavnosti
in vas prosimo, da nam sporočite kam se uvrščate glede na
glavno dejavnost, ki jo dejansko opravljate. V kolikor nam
tega podatka ne sporočite, vas bomo razvrstili po glavni dejavnosti, ki jo imate prijavljeno v obrtnem registru. Podatke
lahko sporočite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si ali na telefon št.: 726 17 20 ali 720 18 70. Hvala za sodelovanje.
Zbranost na obrazih interesentov ob predstavitvi poklica kozmetik
AVTOELEKTRIKA • AVTOKLEPARSTVO IN AVTOLIČARSTVO • AVTOMEHANIKA • AVTOVLEKA-AVTOODPAD •
CVETLIČARSTVO IN VRTNARSTVO • ČEVLJARSTVO IN
USNJENA GALANTERIJA • ČISTILNI SERVIS • DIMNIKARSTVO • DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT IN SVEČARSTVO
• ELEKTROINŠTALATERSTVO • ELEKTROMEHANIKA •
FOTOKOPIRANJE • FOTO, VIDEO, KINO • FRIZERSTVO •
GOSTINSTVO - GOSTILNA, OKREPČEVELNICA • GOZDARSTVO • GRADBENIŠTVO • GRADBENIŠTVO - IZDELAVA
IZDELKOV • GRADBENIŠTVO - GRADBENA MEHANIZACIJA • GRAFIKA IN STORITVE • INŠTALACIJE - CENTRALNA
KURJAVA, KLIMA NAPRAVE • KAMNOSEŠTVO • KERAMIČARSTVO • KOMUNALNA DEJAVNOST • KOVINARSTVO,
OBDELAVA KOVIN, IZDELKI IZ KOVIN, KONSTRUKCIJE •
KEMIČNE ČISTILNICE • KOZMETIKA, PEDIKURA, MANIKURA, SOLARIJ • KROVSTVO, KLEPARSTVO, TESARSTVO •
MIZARSTVO IN LESARSTVO • MESARSTVO • MLINARSTVO
• ORODJARSTVO • PARKETARSTVO, OBLAGANJE TAL IN
STEN • PLASTIKA, PREDELAVA PLASTIKE, KOVINOPLASTIKA • PEKARSTVO IN SLAŠČIČARSTVO • PLASKARSTVO
IN SOBOSLIKARSTVO • PREVOZI BLAGA • PREVOZI OSEB
• RAČUNOVODSKI SERVISI IN SVETOVANJE • SERVISNE
STORITVE - RAČUNALNIKI • SERVISNE STORITVE - HLADILNE NAPRAVE • SERVISNE STORITVE - OBDELOVALNI
STROJI • SERVISNE STORITVE - KMETIJSKA MEHANIZACI-
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Pri negi obraza sta potrebna znanje in natančnost
JA • SERVISNE STORITVE - TRANSPORTNE NAPRAVE, DVIGALA • SERVISNE STORITVE - GOSPODINJSKI APARATI,
BELA TEHNIKA • SERVISNE STORITVE - RTV SERVIS, AUDIO SERVIS • STEKLARSTVO • ŠIVILJSTVO IN PLETILSTVO •
TAXI PREVOZI • TAPETNIŠTVO IN DEKORATERSTVO • TISKARSTVO, KNJIGOVEŠTVO IN PAPIRNATA GALANTERIJA
• TRGOVINA - RAZNO • VODOINŠTALATERSTVO • VULKANIZERSTVO • ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU • ZLATARSTVO - FILIGRANSTVO
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Iz dela organov zbornice

konec novembra so se v prostorih OOZ Vrhnika sestali predsedniki ali predstavniki Sekcij za gradbeništvo iz notranjskih
in primorskih OOZ. Srečanja se je udeležilo 8 gradbincev, ki
so med drugim spregovorili o stanju v gradbeništvu, pregledali obvestilo iz Sekcije pri OZS kdo je lahko odgovorni vodja
del, bili seznanjeni o registraciji večjega števila s.p. in d.o.o. na
posameznem naslovu (urejen status pomeni odskočno desko za
odhod v druge države Z Evrope) in o začasni blokadi registracije subjektov pri AJPES zaradi uveljavitve sprememb Zakona
o gospodarskih družbah. Glede subvencije v zvezi samozaposlitve so sprejeli sklep, da bi se subvencije ukinile in bi se uvedle olajšave pri davku, če pa ostanejo, se sredstva namenijo za
pokrivanje prispevkov za PIZ in ZZ oz. prispevkov za socialno
varnost. V razpravi je bilo ugotovljeno, da se stanje v gradbeništvu bistveno ne popravlja, čeprav je prelitega veliko črnila in
porabljenega veliko papirja, da bi se situacija izboljšala.

Od leve: Franc Gragorc OOZ Ajdovščina; Matjaž Jereb OOZ Vrhnika,
Peter Oblak in Bernard Mlinar OOZ Logatec, Tomaž Žbogar OOZ
Nova Gorica, Zlatko Kalšnik OOZ Koper in Marko Popit predsednik
OOZ Vrhnika.

Predsednik iz Kopra je prisotne seznanil še o njihovi dobrodelni
akciji: družini Šavle so obnovili hišo, v katero je udarila strela
in so ostali le obodni zidovi. Na objektu je delalo več kot 25
obrtnikov, več kot 70 delavcev vseh profilov, dela in material so
ocenjeni v višini 80.000 €.
Predstavnika iz Logatca pa sta povedala, da so njihovi pleskarji sodelovali pri pleskanju porodnišnice v Postojni. Material je
poklonilo podjetje JUB, delo pa so opravili člani OOZ Logatec.
V decembru se je sestala skupščina OOZ Vrhnika. Uvodni
del skupščine je bil času primerno tematsko obarvan. Članom
skupščine je Milan Hlebec s Turistično vinogradniške kmetije
Hlebec iz Koga v Prlekiji na kratko predstavil pridelavo in predelavo grozdja, kulturo pitja vina, vrste vina…
Skupščine sta se udeležila tudi župana občin Log-Dragomer,
Mladen Sumina in Vrhnika, Stojan Jakin. (borovniški župan je
opravičil svojo odsotnost). Člani skupščine so sprejeli plan dela
zbornice in finančni plan zbornice za leto 2012. Plan predvideva, da bo delo potekalo po že ustaljenih smernicah z namenom
zadovoljiti potrebe članov. Organizacija seminarjev, delavnic, izobraževalnih dogodkov za sekcije, informiranje preko glasila Krpanov glas, po e-pošti, telefonu, svetovanje članom na različnih
področjih, skrb za delo zbornice in njenih organov, povezovanje
z drugimi inštitucijami…Glavnina prihodkov bo še vedno iz
članarine, nekaj bo finančnih prihodkov, najemnine, kotizacij…
Sredstva bodo namenjena izpolnitvi zastavljenega programa.
Predsednik je člane skupščine seznanil še s tem, da je OZS v
svoj letni plan dela za leto 2012 vključila prenos izvajanja javnih pooblastil (izdaja obrtnih dovoljenje, vodenje obrtnega
registra…) v celoti na OZS. S tem se zbornice Notranjske in
Primorske regije nismo strinjale in poslale na OZS zahtevo po
spremembi plana. Na skupščini je bil sprejet sklep, da poslanec
skupščine OZS glasuje proti planu dela OZS, če ne bo iz plana
dela izločen prenos javnih pooblastil.

Kam po nasvet

Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice so
pravi naslov za razrešitev vaših problemov. Območno obrtnopodjetniško 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

Poslanci skupščine med uvodnim predavanjem
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Varstvo pri delu

Oba prisotna župana sta izpostavila, da občini finančno dobro
stojita, da pa bo morala država močno brzdati svoj proračun, da
ne bo povečevanja davkov, kar bi povzročilo propad marsikaterega obrtnika in podjetnika. Stojan Jakin je obrazložil situacijo
v zvezi z zemljiščem podjetja Avto Merlak d.o.o. (sprememba
namembnosti, ki je v teku, vendar so sedaj na potezi ministrstva,
ker občina ne more storiti ničesar več, razen da vrši pritisk na
odgovorne v Ljubljani, kar pa ima lahko kontra učinek od želenega). V nadaljevanju je v kratkem pojasnil proračun občine,
razvoj – prodaja dela IUV, šolstvo, vrtci, stanovanjske soseske,
problemi parkirišč…

Za člane in zaposlene delavce ponovno 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, 13. januar 2012, ob 7. uri
Tokrat bo na predavanju poudarek na novostih iz Zakona o
varnosti in zdravju pri delu ter že sprejetih nekaterih izvršilnih
predpisih.
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 pri OOZ Vrhnika, za
delodajalce s plačano članarino pa OOZ Vrhnika. Za vse ostale bo izvajalec izdal ustrezen račun. V ceni DDV ni vračunan.
Predavanje traja približno dve šolski uri in mu po krajšem
odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki.
Število mest za izpit je omejeno, zato so obvezne predhodne prijave na tel. 755 77 40 do 11. januarja oz. do zasedenosti prostih mest. Pokličite!

Izobraževanje
Vrhunsko vino Turistično vinogradniške kmetije Hlebec - Kog tudi v županskih rokah (levo Mladen Sumina, desno Stojan Jakin)

Veseli december

Najavljamo organizacijo seminarja o zaključnem računu za leto 2012. Seminar bo v torek, 28. februarja 2012 v
Domu obrtnikov na Vrhniki, z začetkom ob 16. uri.
O vsebini dogodka boste obveščeni v naslednji številki glasila,
prijave že sprejemamo. Pokličite!

Upokojeni obrtniki, obrtnice in partnerji so se srečali v nedeljo,
4. decembra v Sinji Goricu v gostišču Bajc. Družbo 75 udeležencev je na 31. srečanju pozdravil predsednik zbornice Marko
Popit in prisotnim v prihajajočem letu zaželel veliko zdravja in
zadovoljstva. Po kosilu so se prisotni zavrteli ob zvokih, ki jih je
iz glasbenih instrumentov izvabljal Jernej Jeršinovič. Srečanje je
potekalo v prijetnem vzdušju in klepetu, saj se marsikdo v celem
letu ne sreča z drugim drugje, kot na tem srečanju. Ob koncu so
upokojeni izrazili željo, da bi zbornica tradicijo srečanj še naprej
ohranjala.
Za člane in članice se je prednovoletno srečanje s plesom odvijalo v Jamskem dvorcu v Postojni. Predsednik Marko Popit in član
UO Danilo Kralj sta podelila priznanja in plakete ob delovnih
jubilejih za 10, 20 ali 30 let opravljanja obrtne dejavnosti. Za
glasbeno kuliso je poskrbel Samuel Lucas s svojim bendom. (fotografije s srečanja bodo objavljene v naslednji številki glasila).
Tudi na otroke nismo pozabili v teh predprazničnih dneh in
poklicali Dedka Mraza. Obljubil je, da pride in ni se izneveril.
Obdaril je kar 130 otrok. Na srečanje z dobrim možem, ki je
bilo v soboto, 17. decembra, sta otroke pripravila Lena in Nik.
S svojimi škratovskimi vragolijami sta otroke zabavala in poskrbela za prijetno vzdušje. Skupaj so poklicali Dedka Mraza, ki je
prišel s polnim košem daril in jih razdelil med prisotne. Otroci
so obljubili, da bodo v naslednjem letu pridni, saj drugače ne
morejo pričakovati, da bo Dedek Mraz še prišel.
Vse fotografije: A. C.
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Zbrani so zvedavo sledili nagovoru dedka Mraza in porednostim škratov
Lene in Nika
OBVESTILO
Sem mali, plišasti, rjavi medvedek z veliki nogami in rjavo
mašno okoli vratu. Na prireditvi ob obisku Dedka Mraza na
OOZ Vrhnika sem ostal sam, saj je bilo darilo, ki ga je prinesel Dedek Mraz bolj pomembno od mene. To razumem,
vendar mi je dolgčas in čakam pravega lastnika, da me stisne
k sebi. Sedaj delam družbo sekretarki v Domu obrtnikov,
vendar se mi zdi, da nisem najbolj primeren in bi se rad vrnil
k svojemu lastniku. Pridite pome, čakam.
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Še pred zaključnim računom
Kaj vse je potrebno opraviti pred sestavo
zaključnega računa (kot podnaslov)
Na prvem mestu so nedvomno popisi oz. inventure. Čeprav
popisnih listov že nekaj časa ni več potrebno pošiljati na
DURS, jih je zaradi 54. člena Zakona o gospodarskih družbah, treba pripraviti najmanj enkrat letno. Popisujemo osnovna sredstva, drobni inventar, denarna sredstva, terjatve,
zaloge materiala, proizvodov, nedokončane proizvodnje
in blaga, obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do bank,
leasingodajalcev, zaposlenih in druge obveznosti. S popisi se uskladijo knjigovodski podatki z dejanskim stanjem.
V kolikor nam poslovne knjige vodi računovodski servis, sami
popišemo zaloge materiala, proizvodov, nedokončane proizvodnje in blaga, ravno tako sami popišemo gotovino v blagajni ter osnovna sredstva in drobni inventar.
Skrbno popišemo osnovna sredstva in drobni inventar. Manjkajoča, polomljena, uničena ali kako drugače neuporabna
osnovna sredstva popišemo posebej. Od primanjkljajev opreme smo dolžni obračunati DDV in jo izločimo iz evidenc. V
kolikor pa je oprema uničena in zato neuporabna, nam DDV
ni potrebno obračunati, saj opremo še vedno imamo.
Popišemo tudi stanje denarnih sredstev na poslovnem računu
na dan 31.12. in preverimo, da nam slučajno ne manjka kakšen
bančni izpisek ipd. Ravno tako popišemo denar v blagajni v

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
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Napotila
kolikor poslujemo z gotovino. Vse to je še posebej pomembno kadar vodimo poslovne knjige po sistemu enostavnega
knjigovodstva, saj moramo zagotoviti tudi evidenco pretokov
med podjetjem in gospodinjstvom podjetnika.
Skupaj z računovodjo oz. na podlagi njegovih izpisov pa pregledamo tudi neplačane račune kupcev in dobaviteljev, da ne
ostanejo odprti računi plačani v gotovini, kompenzirani ipd.
Pri terjatvah se oblikujejo morebitni popravki vrednosti terjatev, sporne terjatve ali odpisi tistih neplačanih terjatev za katere lahko z gotovostjo trdimo, da jih ne bomo dobili plačanih.
Ali so šli naši dolžniki v stečaj, prisilno poravnavo ali so svoja
podjetja oz. s.p. zaprli ali pa stroški sodnega postopka presegajo znesek poplačila terjatev. Davčno so priznani tisti odpisi
, ki po ZDDPO-2 ne presegajo manjšega od dveh zneskov:
• zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih 3 davčnih
obdobjih dejansko odpisanih terjatev pod predpisanimi pogoji ali
• zneska 1 % obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja
Pri obveznostih do dobaviteljev moramo biti previdni pri
odpisih starih obveznosti, saj je v primeru odpisa neplačanih
zastaranih računov potrebno popravljati tudi odbiti vstopni
DDV.
V pomoč so nam tudi t.i. IOP, ki jih prejmemo od dobaviteljev, na podlagi katerih lahko uskladimo naše stanje. Priporočljivo je poslati izpis odprtih postavk (IOP) svojim kupcem saj
se dostikrat s tem ognemo kasnejšemu opominjanju k plačilu.
Uskladimo oz. preverimo še knjigovodske kartice davčne
uprave za leto 2011 in morebitne pozabljene razlike čim prej
plačamo, da se izognemo izterjavi in obračunu obresti.
Preden dokončno zaključimo poslovne knjige, vseeno še malo
pregledamo knjigovodske listine, če so vse listine knjižene, ne
glede na to, ali so tudi plačane v letu 2011, kar v veliki meri
podjetniki pozabljajo. Predvsem na tiste račune, ki nosijo datum januar 2012, vendar so na njih zaračunane storitve oz.
blago iz decembra leta 2011.
Jasna Vodnik Uršič

Srečanje sekcije gradbincev
V hotelu GOLF na Bledu bo 13. in 14. januarja 2012 vsakoletno srečanje sekcije gradbincev, tokrat že petnajstič.
Iz vsebine srečanja:
• Sodelovanje med delodajalci in Zavodom RS za zaposlovanje, možnost zaposlovanja brezposelnih, zaposlovanje tujcev, subvencije in vzpodbude / Zavod RS za zaposlovanje/
• Oblikovanje cen pri sklepanju gradbene pogodbe, cena na
enoto, cena na ključ /Odvetnica Mojca Furlan/
• Stanje na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije v stavbah ter cilji 2020
/dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK/
• Projekt Inteligent Energy – Build UP Skills Slovenija
Usposabljanje gradbenih izvajalcev za energetsko učinkovito gradnjo /dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut
ZRMK,Barbara Vrhovnik, Janko Rozman – OZS/
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• Moč komunikacije s celovito podobo /Lea Pisani/
V letu 2012 bomo srečanje v petek popoldan nadgradili tudi s
programom za gospe.
Podrobnejši program s pogoji za prijavo in obrazec za rezervacijo nočitev je na voljo na območnih zbornicah.

Sklad BUAK in gradbinci
Številni sprašujete, če je pri čezmejnem opravljanju storitev v
Avstriji (področje gradbeništva) prav tako potrebno prijaviti
delavce v sklad BUAK, kadar gredo ti delavci v Avstrijo zgolj
čez dan (se pravi za delavce, ki se peljejo čez mejo in tam
ne živijo, storitve pa opravljajo dan ali dva, ali celo nekaj ur).
Avstrijske stran razlaga, da je to potrebno tudi v takih primerih! Postopke in link na obrazce za BUAK najdete na naši
spletni strani Poslovanje v tujini > Avstrija.
Zavedamo se, da to znižuje konkurenčnost naših podjetij v
Avstriji in komplicira postopke (na to smo opozorili pristojno
ministrstvo), vendar za enkrat nimamo nobene obrazložitve,
da je plačevanje v BUAK v teh primerih neskladno (nepotrebno), zato predlagam, da člane na področju gradbeništva
opozorite, da morajo delavce vključiti v BUAK tudi če gredo
ti v Avstrijo le za nekaj ur.

Vzdrževalci, serviserji
OZS je s strani Uprave RS za jedrsko varnost prejela dopis,
v katerem naproša za distribucijo informacij glede požarnih
sistemov z ionizacijskimi javljalniki požara članom, ki
morebiti sodelujejo pri obnovi požarnih sistemov in javljalnikov požarov z viri sevanj. Inšpektorji na terenu namreč
opažajo veliko nepravilnosti pri montaži, demontaži, prevozu
in odstranjevanju teh sistemov ter opozarjajo na potencialno
nevarnost zaradi izpostavljenosti sevanju (iz radioaktivnih odpadkov).
O tej problematiki so na Upravi za jedrsko varnost obširno
pisali v 28. številki Sevalnih novic, pomembne informacije pa
so povzete tudi v obvestilu, objavljenem na spletnih straneh
OZS in reviji Obrtnik.

Prevozniki
Evropski parlament je 6. julija 2011 potrdil Direktivo o čezmejnem pregonu za povzročitelje prekrškov v cestnem prometu, s katero bo omogočena izterjava kazni za prometne
prekrške, storjene v katerikoli državi članici EU. Povzročitelji prometnih prekrškov izven meja domače države tako ne
bodo več ostali nekaznovani. Nova zakonodaja predvideva
izsleditev in kaznovanje kršiteljev v domači državi s sodelovanjem med organi pregona. Direktivo mora potrditi še Svet
EU, nova pravila pa bodo začela veljati najkasneje v dveh
letih po sprejetju. Direktiva zajema glavne vzroke prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, in sicer: hitrost, vožnjo
pod vplivom alkohola in drog, neuporabo varnostnega pasu
in uporabo mobilnega telefona med vožnjo.
(Vir: Javna agencija RS za varnost prometa)
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Sekcije
Sekcija gostincev
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper organizira silvestrovanje za člane – gostince in pri njih zaposlene delavce Notranjsko Primorske regije. Silvestrovanje bo 9. 1. 2012. Cena: 40 €.
Lokacija bo odvisna od števila prijav. Telefonske prijave na
številko: 05 613 90 00, OOZ Koper.

Prevozi v Ukrajini
Na spletni strani: http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/Zapisnikslo-ukr-mesana-komisija-Portoroz-2011.pdf je objavljen
zapisnik (v slovenskem in ukrajinskem jeziku) seje slovenskoukrajinske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz blaga in potnikov, ki se je odvijala med 22. in 23. novembrom
20111 v Portorožu. Obe strani sta potrdili dogovor o tem, da
se v primeru uporabe dovolilnic za vozila ekološkega standarda EURO II ali EURO III, ekološki standard vozila dokazuje
s certifikatom proizvajalca. V primeru prevoza z dovolilnico,
ki je namenjena nižjemu ekološkemu razredu, je možno opraviti prevoz z vozilom višjega ekološkega standarda.

Zimska oprema v Italiji
V Italiji je doslej veljalo, da je zimska oprema obvezna le v
ob sneženju in v zimskih voznih razmerah. Po novem pa se
vsaka italijanska regija lahko sama odloča, kdaj in kakšno zimsko opremo bo zahtevala od voznikov na cestah na njihovem
območju. Večina regij na območju severne in osrednje Italije
se je odločila za datumsko določeno uporabo zimske opreme,
ki vključuje ali 4 zimske pnevmatike ali pa 4 letne in v opremi
dodatne snežne verige.
Tako je v pokrajini Furlanija-Julijska krajina na avtocestah Trst
– Benetke in Palmanova – Udine – Trbiž obvezna uporaba
zimske opreme vse od 15.11. do 15.4. Podobno je tudi na
večini ostalih regionalnih cestah v tej regiji. Le na nekaterih
regionalnih cestah je zakon nekoliko blažji in zahteva zimsko
opremo le med 15.11. in 31.3. Na območju Benečije (Veneto)
je na avtocesti od Benetk do Brescie zimska oprema obvezna
v terminu od 1.11. do 31.3., na ostalih avtocestah in regionalnih cestah v tej regiji pa od 15.11. do 15.4.
Podobno je tudi v ostalih italijanskih regijah npr. Emilia - Romagna (Bologna) kjer je zimska oprema obvezna od 1.11. do
15.4., v Toskani je na glavni avtocesti A1, ki pelje od Milana
proti Rimu, zimska oprema obvezna od 1.11. - 15.4., na vseh
ostalih avtocestah in regionalnih cestah pa od 15.11. do 15.4.
V regiji Trentino (Bolzano in Trento) pa zimske opreme niso
datumsko omejili ampak so sprejeli zakon tako, da je zimska
oprema na vseh pomembnejših cestah obvezna le v času sneženja in poledice, na lokalnih cestah znotraj Bolzana pa je
zimska oprema obvezna od 15. 11. do 31. 3.
Zimsko opremo najdlje zahtevajo na cestah v dolini Aoste,
kjer je na avtocestah, ki peljejo proti predoroma Mont Blanc
in St. Bernard obvezna vse od 15. 10. do 15. 4.
Kazen za neuporabo zimske opreme je 80 evrov oz. 39 evrov
na cestah znotraj naselij, ob tem pa lahko policija tudi prepove
nadaljnjo vožnjo.
(Vir: AMZS)
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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 december 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.: 19 DŠ – 44008
31,51 €
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
Sklic na št.: 19 DŠ – 45004
4,46 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO PLAČAJTE PO PLAČILNEM NALOGU, KI VAM GA
POŠLJE 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 decembru 2011:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2012 – LESTVICE

(do zaključka redakcije glasila samo predlogi, ki še niso sprejeti in potrjeni v parlamentu, če bodo, veljajo od 1.1.2012. Pred plačilom preverite na svojih zbornicah!)

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2012 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega
dohodka v letu 2011:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.622,06
10.622,06
12.288,26
12.288,26

znaša splošna olajšava v evrih
6.373,24
4.319,30
3.228,45

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
885,17
885,17
1.024,02
1.024,02

znaša splošna olajšava v evrih
531,10
359,94
269,04

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 269,04 €.
Posebne olajšave

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.382,13
4.971,81
9.291,01

mesečna olajšava
198,51
414,31
774,25

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2012
Nad
653,38
1.306,75

Do
653,38
1.306,75

€+%
16%
104,54 + 27%
280,95 + 41%

Nad €
653,38
1.306,75

Če bo v parlamentu sprejet predlog pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012, bo veljalo zgoraj objavljeno do
morebitne spremembe.
MINIMALNA BRUTO PLAČA za zaposlene od 1. januarja 2011 znaša
748,10, če ste izvajali postopen prehod na minimalno plačo, je od 1. januarja do 31. decembra 2011 znašala 698,27 € !!!!!
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REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2012: najmanj 755,58 € (v času
podpisa KP minimalna plača, povečana za 1%), izplačan mora biti do 1. 7.
2012, v primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko izplača v več obrokih,
vendar najkasneje do 1. novembra 2012. (45. člen KP za obrt in podjetništvo)
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek
po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se javni
prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km (50. člen KP
za obrt in podjetništvo);
Prehrana: 4,90 €/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
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

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.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35%

207,56

13,45%

114,65

0,40%

3,40

38,20%

325,61

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH
PODJETNIKOV
VPLAČILNI RAČUNI: S 1. oktobrom je v veljavi nov način plačevanja prispevkov. Uvedeni so trije računi:
Za ZPIZ: 01100-8882000003
Za ZZZS: 01100-8883000073
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine, starševsko varstvo, zaposlovanje…)
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic na
številko. Za zbirnik vedno velja: 19 D.Št. plačnika – 99996; za posamezne vrste
davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu,
obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto
plače predpreteklega meseca. Ta je za oktober 2011 v višini 1.510,44 €
bruto, 979,53 € neto.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku,
ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na
račun pri Deželni banki Slovenije št. 19100-0010141210. Po pošti vsi člani
prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Višina je določena
v obrtnem zakonu, za posamezno podjetje ali s.p. je odvisna od števila
zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete dodatne
informacije pokličite svojo OOZ.
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Prispevki, dajatve, gotovina

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA DECEMBER 2011
OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA DECEMBER 2011

DOSEŽENA O

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA DECEMBER 2011

nad 8.536,36** do nad 17.938,56
do
nad OSNOVA
26.907,84 do
nad2010
35.877,12 d
DOSEŽENA
V LETU
Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za
OBRAČUN PRISPEVKOV
ZA SOCIALNO VARNOST
ZASEBNIKE
ZA DECEMBER
2011
OBRAČUN
PRISPEVKOV
ZAZASOCIALNO
VARNOST
ZA ZASEBNIKE
ZAnadDECEMBER
2011
vključno
nad 8.536,36**dodovključno
17.938,56 do
nad 26.907,84 vključnp
do
nad 35.877,12 vključvo
do
nad 44.846,40 vključno
do
nad
v zavarovalne
(Ur. List RS, št. 49/06, 38/07)
Dosežena osnova v € za letorazvrščanje
2010 (Pravilnik
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Sprememba pravil
gotovinskega plačevanja
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

V Uradnem listu RS št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011 je bil objavljen
pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona
o davčnem postopku. Določbe spremenjenega pravilnika stopijo v veljavo v 15 dneh po objavi tega pravilnika, torej s 27. 12. 2011. S to spremembo se pomembneje spreminjajo pravila gotovinskega plačevanja.

Obvezna plačila na transakcijski račun

Po novem se dohodki iz delovnega razmerja ne smejo več izplačevati
gotovinsko, izjema velja samo za pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova (obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega
dodatnega) pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Vsi ostali dohodki iz delovnega razmerja se morajo izplačevati negotovinsko.

Izplačila, ki so gotovinsko omejena

Znižuje se tudi vrednostni prag gotovinskih izplačil. Gotovinska plačila dobav blaga in storitev med gospodarskimi subjekti (med pravnimi
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osebami, med zasebniki ali med zasebniki in pravnimi osebami), se znižujejo s 420 EUR na največ 50 EUR.
Podobno velja tudi za izplačila
· dividend in obresti
· prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, ter izdelkov domače in umetne obrti
Slednja izplačila se lahko opravljajo gotovinsko, če ne presegajo 50 EUR,
doslej je ta omejitev znašala 125 EUR. Prav tako ni več predvideno, da se
gotovinsko opravljajo plačila industrijskih in drugih odpadkov.
Določbe pravilnika morajo upoštevati izplačevalci, ki so pravne osebe
ali/in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki,
ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi in
organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
Opomba: plačilo s poslovno kartico šteje za negotovinsko plačilo, v
kolikor je plačilo izvršeno z računa na račun.
Obsežnejše pojasnilo sprememb je za člane OZS pripravil svetovalec
Iztok Mohorič, univ. dipl. pravnik. Pojasnilo lahko dobite na svojih
območnih zbornicah.
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Krpanov glas
Zimske igre v Mariboru

Zimske športne igre obrtnikov Slovenije bodo v soboto, 11.
februarja 2012 na Snežnem stadionu na Mariborskem Pohorju.
Tekmovanje bo potekalo v alpskem smučanju - VLS in bordanju. Prireditve pa se lahko udeležite tudi tisti, ki ne boste tekmovali, saj bo za vas pripravljen spremljevalni program. Na zaključni slovesnosti bodo med vsemi udeleženci tekmovanj izžrebali
pet bogatih nagrad sponzorjev.
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi samostojni podjetniki in
d.o.o.-ji, ki so člani obrtno-podjetniške zbornice, zaposleni delavci pri obrtnikih, upokojeni obrtniki, štipendisti, vajenci in
učenci pri obrtnikih ter delavci in zaposleni v OOZ in OZS.
Prijave zbiramo do 27.1.2011 na območnih zbornicah. Kontaktni
podatki so objavljeni na 2. strani glasila. Ker organizator do zaključka redakcije še ni sporočil, kakšen bo strošek za posameznega udeleženca, vam bomo višino kotizacije sporočili naknadno.
Če bo prijavljenih dovolj, bo organiziran tudi avtobusni prevoz.

Tudi za internet veljajo pravna
pravila!
Podjetja, ki upravljajo s spletnimi portali, s tem
prevzemajo številne obveznosti, ki so določene v
različnih zakonih. Če preko portala tudi prodajajo izdelke ali storitve, je teh obveznosti še več.
Je internet brez pravil? Gre za obveznosti v zvezi z razkritjem
določenih podatkov, spoštovanje določb glede varstva potrošnikov, posebnosti glede sklepanja pogodb v elektronski obliki, obveznosti v zvezi s pridobivanjem in hrambo osebnih podatkov,
omejitve glede direktnega marketinga ipd. Poglejmo, kje portali
največkrat delajo napake.

Smučanje in medmrežje
šne pogoje, vendar, žal, obstaja še vedno mnogo takih, ki jih
sestavijo take, »bolj uporabniške«, češ, da je na spletu dovoljeno
vse. Poleg tega so podrobnosti v poslovanju vsakega portala in
procesi v ozadju drugačni, zato tudi splošni pogoji ne smejo in
ne morejo biti enaki. Drugi si dejansko preberejo zakon ali dva,
ki določata spletno poslovanje in si v prepričanju, da so dovolj
zviti, malo po svoje tolmačijo zakon. Spet tretji vzamejo par
splošnih pogojev in naredijo nekakšen miks vseh, v prepričanju,
da bodo s tem gotovo pokrili vse, po principu če vzamem več
zmanjšam možnost napake.
Spletno poslovanje opredeljuje več zakonov. Med njimi so najbolj opazni: ZEPT OZ, ZEPEP, Zasp, ZVPot, ZVOP-1, Zekom. Poznavanje zakonodaje je za vsakogar, ki ureja spletni
portal, pomembno, žal pa ni dovolj. Spletno poslovanje je še
relativno mlado, zakonodaja še ni neustrezno izdelana, zaradi
hitrih sprememb pa se hitro prilagaja. Zato je zelo dobro poznati tudi pravno prakso, ki se uveljavlja v Sloveniji in EU.
Pridobivanje e-mailov za obveščanje ali direktni marketing
Veliko spletnih portalov pobira osebne podatke (vsaj e-maile)
za namen obveščanja uporabnikov o koristnih vsebinah ali za
potrebe neposrednega trženja. Veliko spletnih portalov pa kljub
temu, da si dajo izdelati politiko varovanja osebnih podatkov, še
vedno ne upošteva, da si morajo za to pridobiti privolitev vsake
osebe. Privolitev mora vsebovati zakonsko predpisane elemente. Ob pobiranju osebnih podatkov morate osebo seznaniti z
nameni obdelave in z obdelovalcem/ci, sicer ste osebne podatke lahko pridobili napačno in vas poleg visoke globe lahko doleti tudi izbris osebnih podatkov. Pri tem ne prikrivajte namena
v razne sofisticirane izraze, temveč napišite konkretni namen,
za katerega boste osebne podatke uporabljali. Če ste napisali,
da se privolitev za obdelavo osebnih podatkov daje podjetju x,
potem jih ne sme drugo podjetje v skupini obveščati o svojih
produktih/storitvah.
Ni opredeljeno kdaj je pogodba na daljavo sklenjena
V splošnih pogojih mora biti jasno opredeljeno kdaj je pogodba
na daljavo sklenjena, kar pa večina portalov pozabi. Tu gre tudi
za zaščito ponudnika spletnega portala.
Na spletnem portalu ni zahtevanih podatkov o podjetju
Nekateri portali namesto pravne osebe navedejo le domeno
portala kot nosilca posla. Drugi ne navedejo/omogočijo kontakta, preko katerega lahko uporabnik kontaktira spletni portal.
Tretji podatke o podjetju zavedno ali nezavedno skrijejo kot dobro varovano skrivnost na težje dosegljivo podstran. Zakonodaja točno opredeljuje, kateri podatki o nosilcu posla morajo biti
jasno objavljeni na spletnem mestu. Priporočam da to naredite
pod zavihkom O podjetju ali Impresum.

Splošne pogoje sem skopiral z drugega spletnega portala
Ali res rabim splošne pogoje? Pravnika je potrebno plačati,
zakonov se mi ne da brati, ker so tako ali tako napisani nerazumljivo. Znano razmišljanje?. Kaj, če bi kar skopiral splošne
pogoje od konkurenta ali kakšnega večjega portala, ki je gotovo
angažiral kakšnega pravnika?
Ne morete zagrešiti večje napake, pa naj bo portal še tako podoben! Zakaj? Vedno več portalov sicer za pomoč angažira specializirane pravne strokovnjake, da jim pomagajo narediti splo-
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Je pošiljanje mailov na javne baze e-mailov dovoljeno?
V Sloveniji velja strogi opt-in, kar pomeni,da moramo vnaprej
dobiti privolitev oseb, da jih lahko obveščamo (izjema so naši
kupci). In to velja tudi za e-mail. Razlaga, da podjetje oz. zaposleni v podjetju dovoljuje, da se mu pošilja sporočila, če je
e-mail javno objavljen, nima zakonskega temelja. Zato se mailov
iz javno dostopnih baz ne sme brez vnaprejšnjega privoljenja
uporabljati za, denimo, direktni marketing.
Avtor: Boris Kozlevčar, Pravna pisarna JK Group
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