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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
internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
e-naslov: barbara.grum@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80, mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00
Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

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

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

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

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

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

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

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin
(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
3000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Letošnji Forum slovenske obrti in podjetništva je Vladi RS jasno
sporočil: ne čakajmo, da nas bodo spametovali od zunaj.
Foto: B. Grum Vogrin

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

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

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

Uvodnik

Najprej ustvariti, potem deliti

Onesnaževalci

Obrtno podjetniški sejem je bil odprt 21. marca 2012 na GR v Ljubljani.
Ob odprtju je bila lepo pripravljena revija modnih oblačil, obutve, kož, zlatarskih in draguljarskih izdelkov slovenskih obrtnikov pod naslovom Svileni
šiv slovenske obrti.
Pogovori predstavnikov slovenskih obrtnikov in podjetnikov z vladnimi
predstavniki so pod nazivom Forum obrti in podjetništva prav tako potekali
prvi dan sejma. Po pozdravnem nagovoru predsednika OZS je predsednik
Državnega zbora dr. Gregor Virant jasno povedal, da smo v krizi in da ima
drobno gospodarstvo pri reševanju iz nje še posebno vlogo. Mala in srednja
podjetja zaposlujejo za gospodarstvo zelo pomemben del delavcev. Nujno
je, da jim vlada nameni posebno pozornost. Povedal je, da je zelo vesel velike udeležbe na Forumu in da je izbrana pot z Zahtevami slovenske obrti in
podjetništva prava. Poudaril je, da je uravnoteženje javnega dolga ter javnih
financ predvideno do leta 2015. Izvedba pa bo, po pričakovanju, boleča. Poleg varčevanja bo potreben nov zagon gospodarstva. Nemudoma se bodo v
paketih izvedle spremembe. Ustvariti je treba fleksibilni trg dela, zagotoviti
povezanost tistih, ki iščejo delo z onimi, ki zaposlujejo. Da se bo zagon gospodarstva začel in lahko tudi nadaljeval, so pomembna tako javno-zasebna
partnerstva, kot evropska sredstva.
Osrednja tema nadaljnjih pogovorov so bile Zahteve slovenske obrti in
podjetništva. Navzoče ministre je bilo razumeti, da so predlogi utemeljeni in zahteve resne. Zbranih je prek sto zahtev, vendar je bilo na Forumu
izpostavljenih le 10 izbranih. Predsednik OZS Štefan Pavlinjek je povedal,
da nas je prejšnja vlada sicer poslušala, vendar ni ničesar storila. Tako se je
nabralo preveč ovir, sodstvo ni dovolj produktivno. Vsi smo v nezavidljivem položaju.
Vladi ponujamo rešitve v obliki zahtev. Želimo si kratkih, jasnih in poštenih
zakonov. Med »naj« zahtevami so tako: uveljavitev dohodninske olajšave,
vezane na račune; uvedba pavšalne obdavčitve za samostojne podjetnike
in mikro družbe; olajšave za investicije, raziskave in razvoj; zaposlovanje in
vstop v podjetništvo; sprememba zakona o delovnih razmerjih; ustanovitev
sklada za odpravnine; pokojninska in zdravstvena reforma; ukrepi za ureditev plačilne discipline; hitrejše reševanje prostorske problematike (gradbena
dovoljenja); odpravljanje administrativnih ovir in sive ekonomije.
Povedanega je bilo veliko. Dana je bila tudi obljuba, da bo narejeno, kar je le
mogoče, da se bodo rešitve udejanjile. In da je (česar smo se obrtniki zmeraj
zavedali!) treba najprej ustvariti, šele potem deliti. In, da bomo z dialogom
in povezovanjem našli rešitve, čeprav verjetno ne za vse čisto takoj.
Predsednica OOZ Cerknica
Marija Branisel

Trditev izrečena v četrtkovem večernem
dnevniku na POP TV 22. marca, da so
obrtniki največji onesnaževalci v državi,
da odlagajo odpadke v naravi, denar za
uničenje pa spravljajo v žep, je žaljiva in
zavajajoča. Tako pavšalna in neresnična
trditev se preprosto ne bi smela pojaviti v mediju, kakršen je televizija, ki ima
ogromen vpliv na splošno mnenje. Najhujše pri tem je, da je sekretar OZS v
nadaljevanju komentiral, kako se zbornica trudi ozaveščati obrtnike, da tega ne
bi počeli. To je kot potrditev trditve, da
so obrtniki res največji onesnaževalci v
Sloveniji!
Sam sem obrtnik že več kot trideset let.
Kot avtoserviser imam opraviti tudi z
odpadki različnih kategorij. Zato lahko
natančno navedem, kako moramo obrtniki ravnati z odpadki! Vsi odpadki so
klasificirani. Vsak ima svojo številko, biti
morajo ločeni, označeni, shranjeni v posebnem prostoru, zaščiteni pred nepooblaščenimi osebami, vedno na vpogled
inšpektorju itd. Vsako leto mora vsak
obrtnik pošiljati poročilo o količini in
času oddanih odpadkov pooblaščenemu
zbiratelju. Vsa poročila gredo agenciji, ki
sproti kontrolira in primerja količino s
količinami prejšnja obdobja. Vsi podatki so na vpogled vsem, ki se ukvarjajo
z ekologijo (ministrstvo, inšpekcije itd).
Vsak obrtnik mora imeti izdelano oceno
tveganja, načrt ravnanja z odpadki, načrt shranjevanja in oddajanja odpadkov,
imeti mora lovilne jaške, jih kontrolirati...
Ob tolikšnem porabljenem času, stroških in ob skrbi za naše okolje smo v
dnevniku ob najbolj gledanem času proglašeni za največje onesnaževalce v državi! Na drugi strani pa propaganda v stilu
delovnih akcij prejšnje države neskončno opeva posameznike, ki si bodo vzeli nekaj ur časa za sobotni sprehod po
svoji okolici in mimogrede pobrali nekaj
smeti (mogoče tistih, ki so jih odvrgli v
četrtek ali petek?).
Na koncu triumf - najzaslužnejši posamezniki za čisto Slovenijo (za eno leto)!
Običajno so to kaki politiki, estradniki.
Obrtnikov, ki v akcijah sodelujejo tudi s
svojo mehanizacijo, običajno nihče niti
ne omeni. Ali zgolj bežno.
Bojan Kraševec

P.S. Minilo je leto, odkar je bil prvič poslan v branje – in bil lepo sprejet - lepo oblikovan
in koristen KRPANOV GLAS. Da je takšen, kot ga imamo, gre pripisati uredniškemu
odboru – sekretarkam naših zbornic in uredniku ter drugim piscem.
Ob tej priložnosti izrekam zahvalo za dragoceno sodelovanje in vzorno prizadevanje.
Kdor je začel, je že pol naredil.
(Horach)
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Zagotavljanje varstvenih
ukrepov

Sekcija frizerjev in kozmetikov, ki ji uspešno predseduje Tina
Koščak, je v začetku meseca marca v svojo sredo povabila direktorja podjetja Vago d.o.o. iz Postojne, g. Bojana Goljevščka. Odgovarjal je na vprašanja o zagotavljanju in izpolnjevanju
varstvenih ukrepov s področja varnosti pri delu ter požarne varnosti, o obsegu in cenah storitev, ki jih podjetje nudi. Beseda
je tekla tudi o nekaterih drugih problemih s katerimi se člani
sekcije srečujejo pri svojem delu.

Del udeleženk pogovora z Bojanom Goljevščkom

Foto: S. Šivec

XIII. Posvet delodajalcev ter
okoljevarstveno srečanje
članov sekcije avtoserviserjev

Časi se spreminjajo. Nič novega ne bom napisal, če zapišem,
da čas nikomur in z ničemer ne prizanaša. Verjetno poznate
tisti tolažilni stavek za nas, starejše: Včasih smo bili mladi in
lepi,sedaj smo samo še lepi (mladi namreč nismo več). Še hitrejše od fizičnih sprememb so spremembe pogojev poslovanja:
zakonodaja, zaostrena konkurenca na trgu,vedno nove zahteve
na področju ekologije, zaposlovanja.. Nove in nove birokratske
zahteve nas, obrtnike in podjetnike, dobesedno dušijo!
Nekoč, še v stari državi, se je pogovor med nami sukal okrog
možnosti pavšalne obdavčitve, nemogočih carinskih postopkov, o težavah pri nabavi repromateriala, strojev itd. Po več kot
dvajsetih letih sprememb in napredka se med seboj sprašujemo:
imaš kaj dela, koliko imaš neplačanih terjatev, koliko imaš (še)
zaposlenih, te je strah odpuščanja, odpravnin…
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Z druge strani pa državna birokracija, od ministrstev navzdol,
pritiska z vedno novimi zahtevami po novih pravilnikih, analizah, ocenah, meritvah, vodenju raznih dnevnikov, spreminjanju
ocen in pravilnikov zaradi nenehno spreminjajoče se zakonodaje. S tem se spodbujajo nove potrebe po birokraciji v podjetjih,
in, seveda, stroški na stroške! Da je mera polna, so zagrožene
astronomske kazni za kakršno koli administrativno pomanjkljivost: pri ekologiji od 4.000 do 40.000 € za vsako pomanjkljivost! Kljub vsemu pa si želimo biti konkurenčni; proizvajalci
in izvozniki na svetovnem trgu, uslužnostne dejavnosti pa na
domačem skupaj s t. im. sivo ekonomijo !?
Nasprotno temu je na nekaterih področjih v veljavi zakonodaja
še v duhu prejšnje države, ki bi se morala že zdavnaj spremeniti.
V mislih imam zaposlovanje in kolektivne pogodbe s pretirano
zaščito zaposlenih. Zato se pojavlja na tem področju »dualizem«
- zaposlovanje za določen čas. To je slabo, tako za delodajalce,
kot za delojemalce! Delodajalec se bo, denimo, težko odločil
zaposlenega za določen čas napotiti na dodatno izobraževanje,
čeprav je to nujno. Po drugi strani pa delojemalec, zaposlen za
določen čas, ni kreditno sposoben! Torej bi bilo za oba bolje,
skleniti pogodbo za nedoločen čas. Z vidika delodajalca je problem v tem,da so predpisi na tem področju zelo zastareli.
Tu gre za jubilejne nagrade (šteje skupna doba zaposlitve), odpravnine ob prekinitvi zaposlitve, bolniška mesec (delovnih!)
dni na stroške delodajalca, odpovedni roki... Na tem področju
je še veliko nedorečenega. Na pogajanjih med vlado, sindikati in
delodajalci naše interese zastopa ZDOPS. Zato predlagam obrtnikom, ki zaposlujejo delavce, naj se včlanijo v to združenje in
v njem tudi tvorno sodelujejo. Z večanjem članstva se povečuje
tudi vpliv in pogajalska moč ZDOPS-a.
Naj se dotaknem še podaljševanja delovne dobe, ki je pomembno vprašanje za vse,ki smo še aktivni delodajalci ali delojemalci.
Ni znano, kakšen bo nov predlog reforme. Upoštevajoč finančno luknjo v pokojninskem skladu bo podaljšanje neizogibno. Za
tako stanje bi moral kdo odgovarjati, saj je posledica napačnih
izračunov in neodgovornega povečevanja pravic iz tega naslova
v preteklosti. Zmanjševanje pravic samo novim upokojencem
na osnovi enakih prispevkov je nepravično.
Če pa upoštevamo tehnološki napredek v zadnjih desetletjih,
bi se morala delovna doba skrajševati! V mislih imam robotizacijo, povečanje hitrosti in zmogljivosti v transportu, logistiko,
informatiko... Tudi delovni čas bi se lahko skrajšal, izničila bi se
brezposelnost....
V razmislek: Kako je mogoče, da gre trend ob tako skokovitem
napredku v zadnjih 100 letih prav v nasprotno smer?
Bojan Kraševec
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Varnost pri delu viličaristov
Enajsterica na LOS

Na letošnjem LOS-u, Ljubljanskem obrtnem sejmu, se je predstavilo enajst članov zbornice; trije proizvajalci strojev in naprav samostojno: MOST d.o.o. in FORMA d.o.o. iz Podskrajnika , STROJ & LES d.o.o. iz Cerknice, preostali pa na skupnem
razstavnem prostoru OOZ Cerknica. O sejmu so povedali:
Srečko Vidmar, RENT–A–MOŽ, Srečko Vidmar s.p, Stari trg:
»Dobra izkušnja. Nič posla, a mnogo poznanstev. Naslednje
leto z delavnico na sejem!«
Irena Turšič, FORESTER d.o.o, Podskrajnik:
»Cerkničani smo imeli dobro sejemsko lokacijo. Hvaležna sem OOZ
Cerknica, da sem se lahko kot »začetnica v poslu« v okviru skupnega
sejemskega prostora predstavila. Upam, da bo za »male« takšna možnost
ostala odprta tudi v bodoče!
Obisk na sejmu je bil v obsegu mojih pričakovanj. Zanimanje za izdelke
iz ovčjega krzna je bilo izjemno! Razstavljavci OOZ Cerknica smo bili
na sejmu kot ena družina! To šteje!«
Slavko Klančar, K IN K KOV d.o.o., Podskrajnik:
»Tolikšnega odziva nisem pričakoval. Povpraševanja »dežujejo«. Sklenil
sem celo posel s Cerkničanom, ki me je našel na sejmu! Menim, da je zelo
pomemben pristop do obiskovalcev in stalna prisotnost razstavljavca na sejmu. Neposrednega, verbalnega stika ne more zamenjati noben prospekt ali
vizitka!«

Cerkniški razstavljalci na LOS 2012 spredaj, z leve Tanja Mihelčič,
Irena Turšič, Srečko Vidmar, Matjaž Debevc, Sašo Smrke, zadaj
Slavko Klančar, Miro Kos			
Foto: Abakos

Matjaž Debevc, Mizarstvo DMŽ, Matjaž Debevc s.p., Žerovnica:
»Predstavil sem se zgolj s panoji. Ugotavljam, da je za obiskovalca zanimivo tisto, kar je na dosegu roke. Naslednje leto se bom predstavil z
eksponatom - mlinskim kolesom. Ugotavljam, da niti sami ne vemo, da se
določene zadeve izdelujejo tako rekoč doma.«
Miro Kos, ABAKOS grafični studio d.o.o. Cerknica:
»Sejem LOS je letos zbral zelo širok nabor ponudnikov.S pomočjo obrtnih zbornic pa so se lahko predstavila tudi manjša podjetja in obrtniki.
Naše podjetje ABAKOS je letos prvič sodelovalo na tem sejmu. Mislim,
da se ga bomo kot razstavljavci udeležili tudi v prihodnje.«
Sašo Smrke, AURIG trgovina, inženiring, storitve d.o.o.,
Podskrajnik:
»Zelene strehe so specifika. Obiskovalci so pokazali zanimanje, vendar je
bilo to veliko manjše v primerjavi s sejmom Delo in dom. V primerjavi z
njim je bil LOS veliko slabše obiskan. Čuti se, da sejem nima tradicije, se
pa »prijemlje«. Moram pa dodati, da je bila »ekipa«, ki se je predstavila
na skupnem »štantu«, čudovita. Skupina izjemno fleksibilnih, prilagodljivih, uvidevnih ljudi.«
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Tečaji iz varnosti pri delu – viličarist, upravljalec dvigala na vozilu, upravljalec dvižne ploščadi in upravljalec
dvižne košare
Tečaji bodo v drugi polovici aprila v Cerknici ali Postojni,
odvisno od števila prijavljenih kandidatov. Datum bo določen
naknadno. Cena tečaja znaša 120,00 € + DDV. Prijave pošljite do 15. 4. 2012 na naslov VAGO d.o.o., Cankarjeva 1, 6230
Postojna ali na tel. 05 721 16 20 oz. na mail: info@vago.si
Na tečaj se lahko prijavijo kandidati iz vseh OOZ!

Budimpešta - koleno Donave
- Panonsko morje

Kdaj: od petka, 25. 5. 2011 do nedelje, 27. 5. 2011
Cena: 159 EUR
Program izleta vam je na voljo zbornici
(e-mail, pošta, osebno).
Prijave zbiramo do torka, 10. 4. 2012.

Tanja Mihelčič, Umetniško ustvarjanje, Tanja Mihelčič s.p.,
Markovec:
»Sodelovanje na LOS 2012 v okviru OOZ Cerknica mi je ponudilo
priložnost, da se prvič resneje predstavim širši javnosti s svojimi izdelki.
Izkušnja razstavljanja na sejmu je bila resnično dragocena zaradi obilice
informacij s strani obiskovalcev, ki mi bodo zagotovo v pomoč pri nadaljnjem delu. Hkrati pa je tudi nepozabna, zaradi prijaznosti in medsebojnega sodelovanja vseh (so)razstavljavcev.
Fantje so se med sejmom domislili, da bi bilo naslednjiči dobro vključiti v
predstavitev več eksponatov ter praktičnih prikazov. Sama pa sem ugotovila, da se podjetniki in obrtniki na našem območju premalo poznamo.
Vsak med nami ima informacije ali pa izkušnje, ki bi lahko koristile
tudi drugemu. Zato se mi je porodila ideja, da bi lahko občasno organizirali srečanje, kjer bi se lahko povezali med seboj, izmenjali informacije,
kontakte. Eno mojih bistvenih spoznanj z LOS-a je, da skupaj vemo in
zmoremo veliko več!«

Paviljon OOZ Cerknica na LOS 2012
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

LOS 2012

OOZ Logatec je tudi letos sodelovala na Ljubljanskem obrtnopodjetniškem sejmu LOS, ki je potekal od 21. do 24. marca na
Gospodarskem razstavišču. Letos so se na stojnici zbornice
predstavili:
Art-creativa Matevž Škufca s.p. s svojimi kreativnimi izdelki
iz različnih materialov,

na katerem je bilo političnemu vodstvu države predstavljenih 10
ključnih zahtev malih podjetnikov in obrtnikov, nekateri pa so
se udeležili tudi modne revije, ki je bila pripravljena zvečer ob
otvoritvi sejma LOS.

Birotehnika Tomaž Oblak s.p. z inovativnim sistemom za točenje žganih pijač in oblikovanjem digitalnih gostinskih menijev
za »na televizijo«,
Čistilni servis Blišč d.o.o. s storitvami čiščenja ter z novim,
neuničljivim premazom za parket, in
Embalazar Mihaela Lazar s.p. s storitvami tiskanja in oblikovanja.
Nekaj utrinkov s sejma in Foruma si lahko ogledate na spodnjih fotografijah, ko so stojnico OOZ Logatec na otvoritveni
dan obiskali tudi člani upravnega odbora in skupščine. Vsi so se
udeležili tudi jubilejnega, 10. Foruma obrti in podjetništva 2012,

Art creativa Matevž Škufca s.p. je predstavil
različne kreativna izdelke
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Predstavitev čistilnega servisa Blišč d.o.o.

Razstavni kotiček Embalazar Mihaele Lazar s.p.

Birotehnika Tomaž Oblak je predstavil zanimivo
novost
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Smučanje Katschberg

OOZ Logatec je 3. marca letos že drugič zapored organizirala
smučarski dan za svoje člane. Tokrat je Peter Oblak, ki skrbi
za športne aktivnosti zbornice izbral smučišče Katschberg v
Avstriji. Smučanja se je udeležilo 40 navdušencev, ki so preživeli čudovit smučarski dan in v lepem sončnem vremenu
uživali na belih strminah.

Del razstavljalcev in članov organov OOZ Logatec pred svojim paviljonom
na LOS

Pozdrav lepemu dnevu na Katchbergu

Foto: P. Oblak

http://ooz-logatec.si/

Tudi letošnji Forum je bil namenjen predstavitvi zahtev slovenske obrti in
podjetništva vladi RS.
Avtorica vseh fotografij je Barbara Grum Vogrin.

Računi ne morejo lagati

Upravni odbor OOZ Logatec se je konec decembra lani sestal
na izredni seji, zaradi sklepa občinskega sveta, s katerim se je
vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča povišala za 25%. O tem smo v KG že poročali.
UO je soglasno sklenil storiti vse, kar je moč, da se ta sklep ne
uveljavi. Sklepi te seje so bili posredovani vsem gospodarskim
subjektom v občini. Županu pa je bil posredovan predlog za
zadržanje izvajanja sklepa, saj je gospodarska situacija dramatična in tako velikega skoka vrednosti nadomestila ne prenese.
Gospodarske organizacije so se pismu odzvale pritrdilno. Še
več, bilo je čutiti, da se potencialni investitorji za vlaganje na logaškem območju obotavljajo in resno razmišljajo tudi o drugih
lokacijah, ker da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
(pre)visoko.
Predsednik zbornice je v pogovoru z urednikom KG povedal,
da je bil odgovor župana sicer pričakovan, a prizadetih ni zadovoljil. Občina ugotavlja, da ima eno najnižjih vrednosti točke za
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Kot je objavljeno v prejšnji številki KG, ima OOZ Logatec od
1. marca novo spletno stran, na kateri najdete vse informacije
o delu zbornice. Na strani je objavljen tudi katalog članov.
Želimo ga dopolniti tako, da bi bil aktualen, s čimer bi imeli
možnost, da vas najdejo tako vaši sedanji, kot tudi potencialni
partnerji oz. stranke.
Če so že objavljeni podatki nepopolni ali morebiti zastareli,
vas pozivamo, da nam pošljete kontaktne in ostale podatke,
opis dejavnosti, ki jih dejansko delate in logotip oz. sliko, ki
jo bomo lahko dodali k vašemu stiku. Podatke nam lahko pošljete po mailu info@ooz-logatec.si ali pa se z njimi oglasite
v pisarni zbornice.
Vljudno pa vabljeni k ogledom spletne strani!
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).
To sicer drži, vendar pa je vrednost točke le eden od faktorjev
izračuna. Drugi je sistem točkovanja. Ta pa pokaže drugačno
sliko.
Po izračunih, ki jih je zbornica pripravila potem, ko je pridobila
ustrezne pravilnike in metodologije za izračun nadomestil sosednjih občin (Cerknica, Vrhnika, Postojna), je podoba drugačna.
V sedmih primerjalnih kategorijah (center, obrobje, manjša naselja….) izračun pokaže, da je NUSZ v logaški občini v vseh
kategorijah najvišje, in sicer od 24 do prek 200 odstotkov višje
od najnižjega v kateri od primerjanih občin. V poprečju to pomeni, da je 99,4% višje od najnižjega v primerjanih kategorijah
nadomestil v sosednjih občinah.
Zbornica zato še vedno stoji na stališču, da je tako veliko enkratno povečanje prispevka v dani situaciji nevzdržno. Občini zato
predlaga, naj ponovno pretehta svojo odločitev.
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Naš portret

Na straneh OOZ Postojna tokrat predstavljamo Stojana Premrla, ki izdeluje in montira senčila vseh vrst. Že drugi mandat je
član upravnega odbora zbornice in njegov aktualni podpredsednik ter predsednik regijskega odbora ZDOPS.

Delate predvsem za domači trg?
Individualna naročila so vezana predvsem na slovenski trg. Kot
dobavitelji senčil pa se v slovenskih izdelkih stavbnega pohištva
uveljavljamo na trgih pravzaprav po vsej Evropi. Samostojno pa
se v zadnjem času uveljavljamo tudi v sosednji Italiji.
Ste sejemsko dejavni?
Dvakrat smo razstavljali na Mednarodnem obrtnem sejmu v
Celju. Odziv je bil zanemarljiv Precej boljši je bil na našo predstavitev v Gradbenem centru Slovenije v Ljubljani, kjer smo
imeli svoj stalni razstavni prostor. Sejemski nastopi pa so dandanašnji povezani z visokimi stroški, ki so upravičeni in znosni
le, če se zaradi predstavitve občutno povečajo naročila, in sicer
takšna, ki imajo za seboj tudi pravočasna plačila.

Stojan Premrl, obrtnih že več kot
četrt stoletja
Foto: osebni arhiv

G. Premrl, lani ste prejeli priznanj za 25 let opravljanja
obrtne dejavnosti. Kako ste začeli?
Moj osnovni poklic je mizar. Po končani šoli sem pred štiridesetimi leti začel delati kot monter senčil, ki jih je izdelovalo
postojnsko podjetje LIV. Ko je podjetje začelo opuščati to proizvodnjo, sem jo odkupil in začel senčila izdelovati doma. »V
garaži«, kot rečemo. Tedaj smo bili v Sloveniji trije, morda štirje
izdelovalci teh izdelkov.
Izdelujete vsakovrstna senčila?
Naš proizvodni program so rolete in žaluzije vseh vrst za okna
in vrata. Tako za zunanjo kot za notranjo namestitev.
Poslovni prostori?
Dolga leta sem si prizadeval, da bi lahko zgradil večje proizvodne prostore, a v Postojni zazidljivih parcel za proizvodnjo ni
bilo mogoče graditi. Preprosto nisi dobil gradbenega dovoljenja. Šele leta 2005 se je odprla možnost na območju nekdanjih
vojašnic v Velikem otoku. In 2007. je stekla proizvodnja v novih prostorih. Bila pa je to zadnja priložnost. Če bi odlašal še
kakšno leto, bi se investicije ne mogel več lotiti. Nastopilo je
obdobje recesije.
Je recesija močno vplivala na vašo proizvodnjo?
Da in ne. Bolj kot zmanjševanje obsega proizvodnje je boleče
slabo plačevanje, nespoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov.
Že daljši čas se otepamo s plačili, ki zamujajo. Resda smo bolj ali
manj vezani na gradbeništvo, ki je, vsaj pri nas, v globoki krizi.
Vendar se zdi, da je to večkrat zgolj izgovor.
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Proizvodni prostori Senčil Stojan Premrl na Vel. otoku.
Foto: arhiv S. Premrla

Zaposlujete več delavcev?
V prvem letu samostojne proizvodnje smo bili zaposleni štirje.
V času največjega povpraševanja nas je bilo enajst, zdaj smo
spet štirje. Ko so bili časi najboljši, bi potrebovali tudi dvajset
delavcev. K sreči nismo šli v tako širino. Če bi šli, bi bilo v časih
zmanjševanja proizvodnje potrebnega še več odpuščanja. Tako
pa ga je bilo pravzaprav malo, saj so nekateri upokojili, pogodbenim delavcem pogodb nismo podaljšali. Odpuščanje delavcev
je têžko: tako za delavca kot za delodajalca. Ni ti vseeno, če
moraš odsloviti človeka, ki je leta dobro delal pri tebi.
Ste vključeni z delodajalsko združenje?
Sem član ZDOPS. Predsedujem regijskemu odboru, v katerega
sodijo zasebni delodajalci iz Cerknice, Postojne in Ilirske Bistrice. Žal ugotavljam, da se delodajalci ne zavedajo prav dobro
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pomena tega združenja. Že z delegati z omenjenih območij se
težko srečamo, kaj šele s člani. Škoda, da je temu tako. Združenje ima kakovostno strokovno službo, ki je članom na voljo in
v pomoč pri njihovih vprašanjih, povezanih z zaposlovanjem
delavcev. Da o pogajalskem delovanju, tako v socialnem partnerstvu kot v pogajanjih s sindikatom o kolektivni pogodbi, ne
govorim posebej.
Ste tudi podpredsednik upravnega odbora OOZ Postojna.
Upravni odbor zbornice je precej bolj dejaven od regijskega odbora ZDOPS. Člani se udeležijo sej. Zbornica poskuša delovati
v prid članom. Seveda, če ti ničesar ne pričakujejo od nje in če
po ničemer ne vprašajo in ne predlagajo, kaj bi bilo smiselno
storiti, neposredno od območne zbornice tudi nič ne morejo
dobiti. Poskušali smo marsikaj. Ena odmevnejših dejavnosti je
bilo subvencioniranje obrestne mere. Žal, tega ni mogoče nadaljevati, ker zakon tega ne dopušča.
Struktura članov se je spremenila. Mlajši stvari razumejo drugače in delovanje različnih organizacij, tudi zbornice, ocenjujejo z
vidika neposredne koristi.
Kako pa sekcije?
Sekcije, kamor bi sodilo izdelovanje senčil pravzaprav ni. Tudi
posebnega izobraževanja za to dejavnost ni. Že spočetka sem
omenil, da sem po poklicu mizar. Ko so se izdelovale še lesene
rolete, bi lesarski poklic ustrezal. Zdaj pa je materialov vse več,
dejavnost pa spet ni tako široka, da bi se lahko ustanovila posebna sekcija.
Vas kaka stvar posebej moti?
Lahko rečem, da me moti podcenjevalni odnos bank do samostojnih podjetnikov. Za svoje poslovanje samostojni podjetniki
odgovarjamo s svojim premoženjem. Če pa želimo dobiti kredit, zlepa ne zadostimo bančnim kriterijem po garancijah. Imamo svojo proizvodnjo, nepremičnine, pa banke še zanima, če
imamo še kake vrednejše slike. Zakaj?
Se v prostem času s čim organizirano ukvarjate?
Ob nedeljah balinamo. Na Gorenju imamo tri »balince«. Gre za
družabno srečevanje vaščanov. Kdaj pa kdaj se nam pridružijo
tudi Pivčani.
Poleg tega pa nekajkrat tedensko prehodim po osem kilometrov
poti. Nordijska hoja, za dobro telesno počutje in v pomoč pri
vzdrževanju gibljivosti po kirurškem posegu pred leti.
G. Premrl, hvala za pogovor.

Notranje žaluzije (simbolna slika)
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Redno usposabljanje voznikov
Posebnosti soc. zavarovanja
za prevoz potnikov in blaga
v cestnem prometu
po programu za leto 2012
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna organizira
tretje redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu, ki bo

v soboto, 14. aprila 2012 ob 9. uri
v sejni dvorani Šolskega centra Postojna,
Cesta v Staro vas 2, Postojna.
Usposabljanje je namenjeno vsem voznikom, ki imajo v vozniškem dovoljenju že vpisano kodo 95 in morajo opraviti
7-urno usposabljanje za podaljšanje kode 95. Usposabljanje je
namenjeno tako voznikom kategorij D1, D1+E, D ali D+E,
kot voznikom kategorij C1, C1+E, C ali C+E, vendar bodite
pozorni na to, kateri del usposabljanja imate že opravljen, ker
se je dogajalo, da so vozniki poslušali dvakrat isti del usposabljanja. Voznikom, ki je koda pretekla v lanskem letu, bo to
za njih ponovno prvo usposabljanje, za voznike, ki jim koda
poteče leta 2014 pa bo to tretje usposabljanje.
PROGRAM USPOSABLJANJA
I. Nove tehnološke rešitve na tovornih vozilih in avtobusih
1. ekološki standardi in uporaba novih tehnoloških rešitev
za pogonske motorje
2. prenos navora in moči
3. pnevmatike
4. zavorni sistemi in nove tehnološke rešitve
5. uporaba pnevmatskih naprav na vozilih
6. sistemi varnosti in pomoč voznikom
II. Preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev ter prevoz pokvarljivega blaga in živih živali
1. preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih
priseljencev
2. prevozi pokvarljivega blaga
3. prevozi živih živali
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur
Cena usposabljanja:
- za člane OOZ Postojna (za eno osebo), ki imajo poravnano članarino je udeležba brezplačna, ker stroške krije
zbornica,
- za zaposlene pri članih OOZ Postojna znaša cena usposabljanja 15,00 € (z DDV),
- za vse ostale udeležence znaša cena usposabljanja 40,00 €
(z DDV).
Nakazila na TRR OOZ Postojna št.: 10100-0029110568
do 10. 04. 2012, namen plačila: usposabljanje voznikov, sklic
na: 00 1404.
Prijava na usposabljanje je obvezna in sicer do vključno
10.04.2012 (število prijav je omejeno). Prijavnico dobite na
OOZ Postojna. Prijavnici je potrebno priložiti kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja in kopijo osebnega dokumenta.
Dokumente vam lahko kopiramo na zbornici.

9

Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Vsak mesec se predsedniki, sekretarji in drugi člani OOZ notranjskih in primorskih zbornic srečajo, da razpravljajo o aktualnih temah in pregledajo vsebino dnevnega reda seje Upravnega
odbora OZS. Sklicatelj srečanja, ki se odvijal v ponedeljek, 27.
februarja, je bil predsednik OOZ Vrhnika, Marko Popit. Na tem
regijskem srečanju je bila glavna tema priprave na Forum obrti
in podjetništva in zahteve slovenske obrti, ki bodo na forumu
predstavljene Vladi RS. Izpostavljenih je bilo 11 najpomembnejših zahtev, ki so potrebne takojšnjega reševanja in rešitve v
najkrajšem možnem času, da bi se gospodarstvo začelo počasi
»pobirati« in lesti iz krize, ki že predolgo traja.

Prisotni so se strinjali, da so vsebinsko najpomembnejše naslednje zahteve:
- delovno-pravna zakonodaja,
- ustanovitev sklada za odpravnine,
- ureditev sive ekonomije,
- poenostavitev in skrajšanje postopkov (pri pridobivanju gradbenih dovoljenj),
- sprostiti bančni krč, kar posledično lahko pomeni povečanje
izvoza,
- uvedba davčnih olajšav (tehnološki razvoj in investicije),
- izenačitev d.o.o. in s.p.,
- pokojninska reforma: za upokojitev šteje delovna doba,
- pavšalna obdavčitev,
- plačilna disciplina,
- ukiniti pravilnik o plačilih z gotovino do 50 €.
Prisotni so poleg zahtev obrti in podjetništva izpostavili, da je
nujno zaradi vse več naravnih in elementarnih nesreč in potreb
po reševanju članov, vse obrtnike in podjetnike seznaniti, da pri
OZS deluje institucija za humanitarno pomoč, ki je bila ustanovljena prav z namenom, da pomaga v takih primerih. Prošnje,
ki jih pošiljajo posamezne OOZ v primerih nesreč njihovih članov, je namreč težko ugodno reševati, ker je glavnina sredstev
zbornic članarina, ta pa se za te namene ne more uporabljati.
Poleg tega tudi ni kriterijev, po katerih bi se lahko odločalo, koliko in za kakšne primere se posamezniku nameni.
Novogoriški predsednik je opozoril, da imajo zaradi burje, ki je
pustošila po Vipavski dolini kar nekaj težav z zavarovalnicami,
ki oškodovancem ne priznavajo zavarovalnin zaradi »slabo izvedenih« gradbenih del na njihovih objektih. Da bi rešili ta problem, so se dogovorili za srečanje predstavnikov obeh strani.

Vladimir Ražman, Janez Marinčič in Bogdan Oblak - predstavniki regije
v UO OZS in Marko Popit ter predsednik OOZ Vrhnika na regijskem
posvetu na Vrhniki			
Foto: A. Cankar

Člani vodstev zbornic in sekretarji OOZ Notranjske in Primorske na
regijskem srečanju			
Foto: A. 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 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

Regijsko srečanje
območnih zbornic
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Varstvo pri delu
Ljubljanski obrtno-podjetniški
sejem

V soboto se je končal drugi obrtno-podjetniški sejem. Letošnje
leto je bilo za razstavljavce boljše, več je bilo obiskovalcev, več je
bilo sejemskih in obsejemskih dogodkov.
OOZ Vrhnika se je tudi tokrat predstavljala s štirimi člani. Svoje
izdelke in storitve so razstavili: Marko Popit s.p. – ključavničarstvo (dvoplaščne cisterne za kurilno olje, sestavljive poliestrske
cisterne in druge kovinske izdelke); Andrej Potrebuješ s.p. –
orodjarstvo; Damos d.o.o. –
gradbeništvo in računovodske storitve, Salkon d.o.o.
– avtomatske zapornice in
drsna vrata.
Kakšna bo končna bera nastopa na sejmu,se bo pokazalo, ko bodo razstavljavci
potegnili črto pod celotno
leto in ugotovili, če so zaradi
razstavljanja na sejmu pridobili kakšno stranko.
Salkon d.o.o. in njihov proizvod,
avtomatska zapornica
Mojca in Damjan
Smrtnik za podjetje
Damos d.o.o.,
ki nudi gradbene
in računovodske
storitve

Andrej Potrebuješ - orodjarstvo,
konstrukcija in
izdelava orodij

Kovinska cisterna
Marka Popita na
zunanjem razstavnem prostoru in
povabilo v dvorano
A2

Avtorica vseh fotografij
na tej strani A. Cankar
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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, 1360 Vrhnika in sicer:
- delavci in delodajalci: petek, 20. aprila 2012, ob 7. uri
Tokrat bo na predavanju poudarek na novostih iz Zakona o
varnosti in zdravju pri delu ter sprejetih 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 18. aprila oz. do zasedenosti
prostih mest. Pokličite!

Davčni obračun

V torek, 28. februarja smo sestavljali »bilanco« za leto 2011.
Tatjana Đukić nas je opozorila na podrobnosti, ki so pomembne pri sestavi davčnega obračuna za leto 2011. Seznanili smo se z obrazci, ki jih je treba oddati, z vsebino posameznih postavk, dobili smo odgovore na vprašanja. Seminar se
je odvijal v veliki predavalnici v Domu obrtnikov na Vrhniki.

Pred začetkom seminarja o davčnem obračunu za leto 2011 tudi individualno svetovanje

Zimske športne igre

Obljubili smo vam rezultate letošnjih zimskih športne igre.
Sodelovalo je 22 zbornic. Tekmovalci so tekmovali na dveh
progah različnih težavnostnih stopenj. Naši tekmovalci niso
tekmovali v vseh starostnih kategorijah, skupno pa so zasedli
15. mesto in osvojili 191,67 točk. Pogoji za tekmovanje so bili
zelo težki, saj je ves čas snežilo, pihal je močan veter, vendar
dobre volje in tekmovalnosti ni zmanjkalo.
Vsi, ki si želite ogledati več fotografij in film, se oglasite na zbornici.

Udeleženci so se zbirali pod velikim dežnikom, da bi se umaknili pred
snežnim metežem

11

Krpanov glas

Napotila

Opozorilo M-4

Povabilo

Vse člane opozarjamo, da je 30. april rok, do katerega so dolžni
na ZPIZ oddati obrazec M-4 – podatki o plačah oziroma osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih za leto 2011. Podatki se uporabljajo za priznanje in odmero
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Ne pozabite!!!

Če se boste potepali po Krasu, vas gostinci tega območja, v času
od 13. aprila do 13. maja, vabijo na dobrote iz špargljev. Kraško
kulinariko bogatijo letni časi, spomladi so šparglji prva osvežitev okusov. Različne priprave iz tradicionalnih jedi izvabljajo
vedno nove, sočne okuse.

Zavarovalne osnove - razvrstitev
Ne pozabite tudi na razvrstitev v zavarovalno osnovo, od katere
plačujete prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zdravstveno zavarovanje in ostale prispevke. Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
– obračun davka.

V septembru, od 12. do 18., se bo v Celju odvijal že 45. MOS, sejem vseh sejmov. Za sodelovanje na sejmu se lahko prijavite do 16. aprila
2012. Pokličite za prijavnico ali jo poiščite na
spletni strani sejma www.ce-sejem.si

Humanitarna pomoč
Zakon o dohodnini v 142. členu določa, da lahko vsak rezident
zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in
za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Za splošno-koristne namene štejejo humanitarnost, varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni,
ekološki in njim podobni nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih
dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.
Ena od takih organizacij, ki je upravičena do dela dohodnine, je
tudi Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, ki deluje pod
okriljem OZS. V kolikor se boste odločili da do 0,5 % svoje dohodnine namenite humanitarni organizaciji, zakaj to ne bi bila
Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom?
Kako to storite? Izpolnite priložen obrazec in ga izpolnjenega
vrnite na zbornico ali pošljite davčnemu uradu. V kolikor ste že
določili organizacijo, ki ste ji namenili del dohodnine (gasilci,
športno društvo…) in obrazec oddali na davčnem uradu, lahko
znesek 0,5 % razdelite na več organizacij. Pri odmeri dohodnine
DURS upošteva zadnjo prejeto izjavo.
Nihče si ne želi, da bi ga doletela kakršnakoli nesreča, vendar
človek nikoli ne ve, kdaj se bo znašel med tistimi, ki potrebujejo
pomoč.
Humanitarni organizaciji lahko dodatno donirate tudi s poslanim SMS sporočilom: pozar na 1919. S poslanim sporočilom
darujete 1 €.
Seznam organizacij, ki so upravičene do donacij je objavljen v
Uradnem listu 57/2011. Še link za seznam organizacij: http://
www.uradni-list.si/files/RS_-2011-057-02653-OB~P001-0000.
PDF
Na zadnji strani KG objavljamo obrazec, s katerim lahko
pristojnemu davčnemu organu sporočite svojo odločitev,
komu boste namenili del svoje dohodnine.
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Spremenjene trošarine za cigarete
Dne 1. aprila 2012 se na podlagi Uredbe o spremembah Uredbe
o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 18/12) poveča višina trošarine
za cigarete, tako da znaša:
- specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 21,8833 eurov,
- proporcionalna trošarina 45,6346 % od drobnoprodajne cene.
V primeru, da je drobno – prodajna cena zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 2,81 evra, se ne glede na prejšnji odstavek plačuje
trošarina v višini 86,0000 evrov za 1000 kosov cigaret.

Poročanje o odpadkih
Obrazec ODP-Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto morajo pripraviti in oddati povzročitelji odpadkov, pri katerih je v preteklem koledarskem letu nastalo najmanj 5 kg nevarnih ali/in 10
ton ostalih odpadkov. Poročati morajo tudi zavezanci pri katerih
so v preteklem letu v njihovi dejavnosti nastajala izrabljena motorna olja (po Uredbi o odstranjevanju odpadnih oljih, člen 9),
pri čemer je potrebno poročilo izdelati in poslati ne glede na
količine, tudi v primeru, če je bilo nevarnih odpadnih olj manj
kot 5 kg v enem letu.
Naslednje leto pa bodo morali poročati tudi vsi tisti, ki zaposlujejo 10 ali več ljudi, ne glede na vrsto zaposlitve, zato
je potrebno že v letošnjem letu voditi ustrezne evidence, ki
morajo biti časovno urejene.
Količine lesnih odpadkov, ki jih mizarske delavnice porabijo za
namen ogrevanja, zabeležijo v poročilu ODP - Letno poročilo
o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih
za preteklo leto. Količino ki jo dejansko pokurijo, pa morajo
zavesti tudi v poročilo ODP -P Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov, v katerem je potrebno natančno opredeliti postopek predelave (R1).
Rok za oddajo poročil je zadnji marec v letu.
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PREVOZNIKI

Sekcije
Nalaganje dobroimetja prek portala DARS

Vlada RS je objavila predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini, na podlagi katerega naj bi se podaljšala možnost uveljavljanja
olajšav za vlaganja v določena motorna vozila, ki na podlagi trenutno veljavne zakonodaje ne bi bilo možno. Sprememba bo dobrodošla za marsikoga, ki nas je klical in se jezil zaradi morebitnega napačnega nakupa
prevoznega sredstva.
Zaradi počasnejšega razvoja ekoloških tovornih motornih vozil od tistega, ki ga je predvidel zakonodajalec v sedaj veljavnem Zakonu o dohodnini – Zdoh-2, nekaterih vrst motornih vozil še ni na trgu, zato ta
trenutek praktično nikjer ni mogoče kupiti tovornega motornega vozila
z motorjem, ki bi ustrezal najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Podoben problem z razvojem teh tehnologij pa naj bi bil tudi v letih 2012
in 2013. Trenutno je možno kupiti le tovorna motorna vozila standarda
EURO V in EURO EEV, ki je izboljšan standard v primerjavi z EURO V.
To preprosto povedano pomeni, da bi zasebniki na podlagi veljavnega
66. a člena ZDoh-2 (enak problem imajo tudi pravne osebe, zato bo
potrebno spremeniti tudi ZDDPO-2, vendar predlog sprememb v času
pisanja tega sestavka še ni objavljen) lahko uveljavljali znižanje davčne
osnove v višini 30 % investiranega zneska le za tovorna motorna vozila
z motorjem, ki bi ustrezal najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, kar
pa je nedopustno.
Ker torej v praksi nihče ne bi mogel uveljavljati te olajšave v davčnem
obračunu za leto 2011, je Vlada RS objavila Predlog sprememb Zakona
o dohodnini, na podlagi katerih bodo lahko avtoprevozniki uveljavljali
investicijsko olajšavo za določene vrste vozil na enak način, kot v letu
2010. S predlagano spremembo zakona, ki bo sprejeta po hitrem postopku in bo veljala že pri obračunu davka od dohodkov iz dejavnosti zasebnikov za leto 2011 se podaljšuje prehodno obdobje, ki je bilo določeno
do vključno leta 2010, tudi na obdobje od leta 2011, 2012 do 2013, kar
pomeni, da bodo zasebniki lahko tudi v davčnem obračunu za leto 2011
uveljavljali olajšavo za investiranje v tovorna motorna vozila z motorjem,
ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V in za avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV.
Božena Macarol, davčna svetovalka

Omejitve v luki Koper
Luka Koper je obvestila, da so se dogovorili, da bo zaradi morebitnih zastojev na območju med Ankaransko cesto, zunanjim terminalom in Luko
Koper, veljal poseben prometni režim za vstop kamionov s kontejnerji v
pristanišče – preusmeritev iz avtoceste v obrtno cono Sermin, kjer bodo
šoferji dobili navodila varnostne službe Luke Koper glede vstopa v pristanišče. K preprečitvi zastojev lahko sami prispevate tako, da ustrezno
razporejate prihode in odhode kamionov.
Poseben režim bo le v primeru povečanega števila kamionov s kontejnerji.

Alkotesti v vozilih na Francoskem
V Franciji so sprejeli predpis, ki zahteva, da mora biti od 1. 7. 2012 dalje v
vsakem avtomobilu obvezen alkotest. Francoska vlada želi tako zmanjšati
število prometnih nesreč, ki jih povzročajo alkoholizirani vozniki. Alkotest je lahko elektronski ali enostaven za enkratno uporabo. Vozniki naj
bi sami preverjali morebitno alkoholiziranost. Če bo nameril več kot
0,5 promila (poklicni vozniki več kot 0,2 promila), vozniki naj ne bi sedli
za volan. Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola so visoke. Od 0,5 do
0,8 promila alkohola od 90 do 750 €, za višje vrednosti od 0,8 promila pa
tudi do 4.500 € in do 2 leti zapora.

DARS je sporočil, da je dobroimetje na elektronske medije (ABC tablica,
DARS kartica) mogoče nalagati tudi s pomočjo spletnega portala: www.
dars.si
Uporabnik si sam izdela ponudbo na želeni znesek in ga nakaže na račun,
dobroimetje se na elektronski medij zapiše avtomatično ob prvem prehodu kombinirane cestninske steze na katerikoli postaji. Za dobroimetje do
DARS izdal račun.

Zvišane kazni na Nizozemskem
Na Nizozemskem povišali najpogostejše kazni.
Prekoračitev hitrosti za 20 km/h je kazen 173 €, za 30 km/h je kazen
minimalno 303 €, izven naselji so kazni nižje za 5%, na AC pa za 10%.
Vožnja skozi rdečo luč vas bo stala 220 €, prav tako uporaba mobilnega
telefona med vožnjo. Če ne boste pripeti z varnostnim pasom, bo vaša
denarnica lažja za 120 €, nepravilno parkiranje pa boste plačali minimalno 85 €. Vožnja pod vplivom alkohola se kaznuje od 340 do 700 €. Za
šoferje z izpitom nad dve leti je dovoljeno do 0,5 promila alkohola, za
mlade voznike pa do 0,2 promila. Če boste imeli več kot 1,3 promila,
greste lahko v zapor.

Kolektivna pogodba za CPP
V Ur. listu RS, št. 14/2012, je objavljena Kolektivna pogodba za cestni
potniški promet Slovenije, ki je začela veljati 25. 2. 2012, del KP, ki ureja
prejemke iz delovnega razmerja pa 1.3.2012.

Inšpekcijske kontrole pri prevoznikih
Na spletni strani http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/
letna_porocila/ so objavljena letna poročila Inšpektorata RS za delo, v
katerih so navedene tudi najpogostejše kršitve delodajalcev. Zato prevoznike še posebej opozarjamo na:
- Fotokopije v zavarovanje se morajo delavcu izročiti v 15 dneh od nastopa dela (delavec naj pisno izjavi, da je dobil fotokopijo prijave v
zavarovanje)
- Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi
praviloma 3 dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi (delavec naj pisno izjavi, da je dobil pisni
predlog pogodbe in pisno pogodbo)
- Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred
koncem delovnega časa.
(Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu, Inšpekcija nadzora delovnih razmerij, Socialna inšpekcija):
OPOZORILO: kadar so podani elementi delovnega razmerja ali če je
delovno mesto sistemizirano, se delo ne sme opravljati na podlagi podjemnih pogodb!
Za delovno razmerje so značilni tile elementi: gre za razmerje med delavcem in delodajalcem, prostovoljnost razmerja, vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca, predmet razmerja je opravljanje dela,
katero se opravlja osebno, nepretrgano, odplačno ter v skladu z navodili
in pod nadzorom delodajalca.

Instalaterji-energetiki

V primeru alkotesta za enkratno uporabo bo smiselno imeti v vozilu dva.
Enega za lastno uporabo, enega za policijo ob morebitni kontroli.

OOZ Maribor vabi na 6. športne igre instalaterjev-energetikov Slovenije
s piknikom. Igre bodo v soboto, 26. Maja, z začetkom ob 10. uri pri Planinskem domu OBRTNIK (Tojzlov vrh pri Mariboru).

Obveznost zajema vsa vozila, avto, motor, avtobus, tovorno vozilo, tudi
vozila registrirana v tujini, razen motorjev s prostornino do 50 ccm. Prehodno obdobje bo do 31. 10. 2012, potem pa zares. Alkoteste bo možno
kupiti na bencinskih servisih, v lekarnah, nočnih lokalih ob avtocesti, cene
bodo od 2 do 5€.

Vabljeni vsi člani, pri vas zaposleni delavci, OOZ in OZS. Pripravljen
bo bogat in zanimiv program z živo glasbo, poskrbljeno bo za jedačo
in pijačo. Prijave zbiramo na OOZ do 10. maja. Udeležba vas stane 5 €,
ostale stroške pokriva sekcija. Za morebitni prevoz se dogovorite na svoji
zbornici, kamor tudi sporočite prijavo za udeležbo.

april 2012

13

Krpanov glas

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 marec 2012:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 31,51 €
Prispevek se bo povečal z obračunom za april 2012 na 32,14 €.
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,53 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO PLAČAJTE PO PLAČILNEM NALOGU, KI VAM GA
POŠLJE OZS. Znesek zajema članarino za OZS in OOZ, višina članarine je odvisna od števila zaposlenih delavcev (upošteva se zadnji znani
podatek ZZZS, s katerimi razpolaga OZS).

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v marcu 2012:
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2012 – lestvice veljajo od 1.1.2012
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

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2012 znaša 763,06 € (Ur. list
RS, št. 5/2012 z dne 23.1.2012).
REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2012: najmanj 770,69 € (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)
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POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje
med bivališčem do mesta opravljanja dela (50. člen KP za obrt in podjetništvo);
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan. Če
dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega povračila
za prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).
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 – davčno priznan znesek).
Kilometrina v višini 30% cene bencina v EUR (sprememba ob spremembi cene
bencina) je glede na ceno bencina višja, vendar je davčno priznan odhodek le
znesek, ki ga določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov…Presežek se
všteva v davčno osnovo.
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 2011 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 dav. 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 za januar 2012 znaša 1.529,04 € bruto, 993,53 € 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

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA MAREC 2012
OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA MAREC 2012
OBRAČUN
PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZADOSEŽENA
MAREC
2012
OSNOVA
V LETU 2010
Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za
do vključno

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

8.536,36**
do
vključno

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

nad 8.536,36** do

nad 17.938,56 do

nad 26.907,84 do

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

vključnp do
nad 17.938,56
26.907,84
vključnp

vključvo do
nad 26.907,84
35.877,12
vključvo

DOSEŽENA
LETU 2011
26.907,84OSNOVA V35.877,12
nad 18.295,80
do
nad
do
DOSEŽENA
OSNOVA
V 27.443,70
LETU 2011

nad 35.877,12OSNOVA
do
nadV44.846,40
do
DOSEŽENA
LETU 2010
vključno do
vključno do
nad 35.877,12
nad 44.846,40

nad 53.815,68 do

44.846,40
vključno

53.815,68
vključno

vključno do
nad 53.815,68
62.784,96
vključno

44.846,40
nad 36.591,60 do

53.815,68
nad 45.739,50 do

62.784,96
nad 54.887,40 do

8.536,36**

17.938,56***
nad 8.977,20 do

Dosežena osnova v € za leto 2011

do vključno

Dosežena osnova v € za leto 2011

do8.977,20
vključno

nadvključno
8.977,20 do
18.295,80
***
vključno

nad vključno
18.295,80 do
27.443,70
vključno

nad vključno
27.443,70 do
36.591,60
vključno

nad vključno
36.591,60 do
45.739,50
vključno

nad vključno
45.739,50 do
54.887.40
vključno

nad vključno
54.887,40 do
64.035,30
vključno

8.977,20

18.295,80 ***

27.443,70

36.591,60

45.739,50

54.887.40

64.035,30

II

III

V

VI

VII

Povprečna mesečna plača v RS za januar 2012 v EUR

1529,04*

Povprečna mesečna plača v RS za januar 2012 v EUR

1529,04*

I
Minimalna
I plača
Minimalna plača

763,06

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA

60%
90%
II
III
povprečne
60%plače za povprečne
90%plače za
jan.12
jan.12
povprečne
plače za povprečne
plače za

917,42
jan.12

1.376,14
jan.12

1.834,85
jan.12

2.293,56
jan.12

2.752,27
jan.12

2.293,56
558,48

2.752,27
670,18

3.210,98
jan.12

24,35

185,80

223,39

335,09

446,79

558,48

670,18

781,87

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

102,63

123,39

185,09

246,79

308,48

370,18

431,88

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

123,39
3,67

185,09
5,50

246,79
7,34

308,48
9,17

370,18
11,01

431,88
12,84

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.834,85
446,79

2,1
VII
povprečne
2,1plače za
jan.12
povprečne
plače za

PRISPEVKI ZA SOCIALNO
Prispevki zaVARNOST
pokojninsko in invalidsko zavarovanje STOPNJA
24,35

STOPNJA

1.376,14
335,09

jan.12
povprečne
plače za

1,5
1,8
V
VI
povprečne
1,5plače za povprečne
1,8plače za
jan.12
jan.12
povprečne
plače za povprečne
plače za

763,06
185,80

PRISPEVKI
ZA SOCIALNO
VARNOST
BRUTO
ZAVAROVALNA
OSNOVA

917,42
223,39

IV
1,2
IV
povprečne
1,2plače za

3.210,98
781,87

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

102,63
3,05

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje
Prispevki skupaj

0,40
38,20

3,05
291,48

3,67
350,45

5,50
525,68

7,34
700,92

9,17
876,13

11,01
1.051,37

12,84
1.226,59

Prispevki skupaj

38,20

291,48

350,45

525,68

700,92

876,13

1.051,37

1.226,59

* povprečna bruto plača v RS za januar 2012
***povprečna
minimalnabruto
plačaplača v RS za januar 2012

Zavezanec plača prispevke do 16.4.2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun
prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki

***
povprečnaplača
bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010 oz. 2011
** minimalna
*** povprečna
bruto
plača zaposlenih
v RSvza
leto 2010
2011
Zavezanec
plača
prispevke
do 16.4.2012,
enakem
rokuoz.
mora
davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki
Zavezanec plača prispevke do 16.4.2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

RAZPISI

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za delodajalce – usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu
To je program, ki omogoča delodajalcem, da na konkretnem
delovnem mestu usposabljajo brezposelno osebo in dobijo povračilo stroškov za to usposabljanje. Pri tem kandidate bolje
spoznate in preizkusite še preden se odločite za njihovo zaposlitev. Več si lahko preberete na spletni strani www.ess.gov.si,
kjer dobite tudi odgovore na vprašanja, ki se vam zastavljajo in
kontakte za dodatne informacije. Lahko pokličete tudi na našo
zbornico.

Aktualni razpisi:
- 3. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013: sofinanciranje operacij, ki
učinkovito prispevajo k ustvarjanju dinamičnega čezmejnega
območja z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in
njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev. Rok za oddajo vlog je 16. 4. 2012.
- Razpis Elektro Maribor Energija Plus d.o.o. za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter v javnem
sektorju (PUREE 1) - razpis bo odprt do porabe sredstev
oziroma najkasneje do 30. 6. 2012. Prvo odpiranje prispelih
ponudb že 2. 4. 2012.

Še vedno zanimivo:
- Nepovratna sredstva za sofinanciranje vgradnje kotlovnih
naprav na lesno biomaso 2013 – 2015 in subvencioniranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, naslednji rok
za oddajo je junija 2012;
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- Do 50 % sofinanciranje prenove javne razsvetljave – za občine;
- Do 50 % sofinanciranja operacij za povečanje učinkovitosti
rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011
do 2013 (javni razpis UREE) – razpis je odprt do porabe
sredstev oziroma najkasneje do 6. 3. 2013.

Aktualni razpisi Eko sklada:
- Javni poziv 17SUB-AVPO12 za nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za
javni potniški promet – poziv je odprt do porabe sredstev
oziroma najkasneje do 31. 12. 2012;
- Javni poziv 16SUB-EVPO12 za nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila –
poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.
12. 2012;
- Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb
46PO11 – poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 3. 2012.
Slovenski podjetniški sklad v letu 2012 načrtuje naslednje razpise:
P2
subvencije za zagon podjetij (za inovativna, tehnološko
naravnana podjetja)
P1
garancije Sklada za bančne kredite
P1 PG posebne garancije sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte
P1 TIP garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom
javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij
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DATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

_______________________
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

n priimek davčnega zavezanca)

PODATKI OODAVČNEM
ZAVEZANCU:
PODATKI
DAVČNEM
ZAVEZANCU:

__________________________
_______________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________
tki o bivališču:
naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(ime in
priimek davčnega zavezanca)
__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
_______________________
__________________________

(podatki
o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
na številka,__________________________
ime__________________________
pošte)

(poštna
številka, ime
pošte) ulica, hišna številka)
(podatki
o bivališču:
naselje,

__________________________
(poštna številka, ime pošte)

Davčna
številka
__________________________
Davčna številka
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

Davčna številka

__________________________

(pristojni davčni urad, izpostava)
_______________________
__________________________

ojni davčni (pristojni
urad, izpostava)
davčni urad, izpostava)

__________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine
za donacije
ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine
za donacije
Davčna številka upravičenca

Ime oziroma naziv upravičenca

Ime oziroma naziv upravičenca

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom

Ime oziroma naziv upravičenca

Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

4

1

7

3

9

3

Odstotek (%)

3

Davčna številka upravičenca

V/Na _____________________, dne_________________

V/Na _____________________, dne_________________
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9

Odstotek (%)

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%

Odstotek

__________________________
podpis zavezanca/ke
__________________________
podpis zavezanca/ke
april 2012

