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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:
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Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
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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

Po referendumu

Kolumna

V sredo, 25. aprila, se je večina
(69,3 %) udeležencev, ki smo prišli
na svoje območne obrtno-podjetniške zbornice na posvetovalni
referendum odločila, da nočejo
(nočemo) obveznega članstva, ker
očitno niso (nismo) zadovoljni z
našim delom. In ker so (smo) obrtniki racionalni, so (smo) ocenili,
da za denar, ki se plačuje kot članarina, dobijo (dobimo) premalo
oziroma se ta denar neracionalno
troši.
Rezultat, seveda, ni presenetljiv glede na to, kako so (smo) se na »horuk« lotili izvedbe referenduma. In
sedaj ne vem več, kdo ima interes
rušenja zborničnega sistema.
Zbornico so ustanovili naši predhodniki pred več kot 40 leti, resda v drugačnih okoliščinah in družbenih razmerah. Organizacija je bila sprva prostovoljna, vendar pa je bila potreba po združevanju enako mislečih tako velika, da je nastala organizacija obrtnic in obrtnikov,
podjetnic in podjetnikov, ki je prerasla v združenje z obveznim članstvom. Z
rastjo organizacije se je spreminjala tudi vsebina njenega dela. Če je prvotno
le ozko branila interese članov, je sčasoma postala reden sogovornik državne
oblasti, sodelovala pri poklicnem izobraževanju, pri oblikovanju predpisov na
različnih področjih, podpirala mednarodno delovanje in udejstvovanje članov,
podpirala poklicno organiziranost v sekcijah. Organizirana skupina je vedno
močnejša od posameznika, organizirana skupina je uspešnejša kot je uspešen
posameznik. Organizirana skupina lahko doseže več, kot doseže posameznik.
Tako je bilo nekdaj in tako je tudi danes, ko so družbene razmere povsem drugačne in se soočamo z veliko gospodarsko krizo.
Morda je izid posvetovalnega referenduma naslednja prelomnica v organiziranju obrtništva v Sloveniji. Sedaj je čas za trezen premislek, kako naprej. Vodstvo OZS in vodstva po vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah smo
postavljeni pred nalogo, da ohranimo organizacijo, ki so jo gradili predniki 35,
40 in več let in ji damo tako obliko in vsebino, da ne bo zadovoljevala samo
30,7 % sedanjih članov, ki so (smo) se izjasnili, da podpiramo obvezno članstvo,
temveč bo zadovoljila čim večje število obrtnic, obrtnikov, podjetnic in podjetnikov. Res ne gre pozabiti, da so se obrtniki že od nekdaj združevali, ker so bili
vedno nekomu trn v peti. Danes smo ta trn v peti sindikatom in delavcem, kot
da smo slabi delodajalci, in državi, ker postavljamo zahteve po za nas sprejemljivih predpisih in zakonih. Ne gre pa pozabiti, da smo v tej gospodarski krizi
edini, ki še zaposlujemo, delamo in ustvarjamo novo vrednost.
Verjamem, da bomo člani v prihodnje ostali in postali tisti, ki se čutimo povezane z razvojem obrti in obrtništva na slovenskem in ne bomo dopustili,
da se bo vsak posameznik moral sam boriti z vsemi problemi, da bomo imeli
organizacijo, ki nas bo zastopala in bila po naši meri in bomo člani vedeli zakaj
plačujemo članarino in kaj za to dobimo.
Marko Popit

Moj spomin seže v davne čase. Celo
tiste, ko so bili obrtniki s strani države nezaželeni, da ne rečem sovražni
element. Ker so delali s svojimi, privatnimi in ne kolektivnimi sredstvi.
V čase, ko niso smeli biti socialno zavarovani. In v čase, v katerih kot zasebniki niso mogli najeti kredita. In v
čase, ko so morali za to, da so lahko
zaposlili (do dva) več kot 5 delavcev,
dobiti posebno dovoljenje. Danes so
to pravljice. Pa so res? Vse, kar sem
zapisal, je bilo še kako kruto res! In
potem se je začelo rahlo tajati to ledeno okolje. Ne sâmo od sebe. Tajati
so ga začeli posamezni obrtniki, ki
so se med seboj povezali. Ustanovili
so Sklad za vzajemno pomoč, da so
si zagotovili minimalno zdravstveno
in pokojninsko zavarovanje, ki je šele
leta 1965 omogočilo vključitev vseh
obrtnikov v javno zavarovanje. Pa
tisti, ki so iz svojih žepov plačevali,
da je lahko začela delati prva sodelavka na Zvezi združenj samostojnih obrtnikov. Šele 1979. je država
samostojnim obrtnikom z zakonom
priznala pravico do združevanja.
Časi se spreminjajo in ljudje se spreminjamo z njimi. Zdaj smo potrošniška družba. Grem v trgovino in
dobim, kar bi rad. Žal pa ni tako
pri državi. Še petdeset tisoč članska
organizacija je stežka kaj dosegla.
Manjše bo število članov zbornice,
manj jih bo država slišala. Ne glede
na to, kako je sedanji predsednik Državnega zbora pred leti govoril, da
bo država vsak predpis, preden ga bo
začela sprejemati, poslala v pretres
zainteresiranim javnostim in upoštevala njihova mnenja.
Dokler pa ne bo res tako, je potrebna močna, recimo ji stanovska, organizacija. Če bo njena sedanja moč
oslabljena, bodo to občutili tudi tisti,
»ki nič, nič, nič nimajo od (sedanje)
zbornice«. A potem tarnati bo brez
haska. Žal, tudi za te, ki bodo člani
zbornice še naprej.
Janez Gostiša.
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Kako do leta 2020?

Odbor za gospodarstvo Občine Cerknica je sprejel odločitev, da se v letu 2012 pripravi in potrdi strategija razvoja
v občini Cerknica do leta 2020. Za pripravo je pooblastil
OOZ Cerknica, ob sodelovanju drugih interesnih skupin,
ki se pridružujejo projektu. Seja gospodarskega odbora, ki
ga vodi ga. Metka Zalar, je bila sklican 12. aprila v novih
sejnih prostorih Občine Cerknica. Poleg članov odbora so
bili navzoči tudi podžupan Anton Lah, predstavniki sodelujočih interesnih skupin pri pripravi projekta, med njimi
tudi predstavnik RRA Pivka, ki je obenem direktor Območne gospodarske zbornice Postojna Boštjan Požar ter
predstavnici OOZ Cerknica, predsednica Marija Branisel
in sekretarka Silva Šivec.
Namen strategije je:
- omogočiti vsem gospodarskim subjektom, da v tem
prostoru najdejo najboljše možnosti in pogoje za delovanje, ustvarjanje dodane vrednosti in doprinos k skupnemu cilju razvoju občine
- spodbuditi mlade generacije k podjetniškemu razmišljanju, zagotoviti optimalne možnosti črpanja razvojnih sredstev do 2020
- doseči medsebojno poznavanje, pravilno delovanje, s
ciljem izmenjave izkušenj, znanja, medsebojnega sodelovanja in pomoči
- osvestiti pomen rabe obnovljivih virov energije in razvoja nove okoljske tehnologije in znanja ter naravnih
danosti, ki so večkrat poudarjene kot tržna in podjetniška priložnost, vendar še vedno premalo izkoriščene.

Po podatkih obrtno-zborničnega sistema (podatki 78 občin po Sloveniji) so ukrepi za spodbujanje gospodarstva občin usmerjeni v:
- znižanje in oprostitev plačila komunalnega prispevka
- komunalno opremljanje obrtnih con
- znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in ustrezno prekategorizacijo z namenom bistvenega
znižanja prispevka za proizvodne dejavnosti , ki niso v
centrih urbanih naselij;
- subvencioniranje obrestne mere pri kreditih
- sofinanciranje začetnih investicij
- sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih
podjetij
- promocijo podjetništva in obrti na lokalnem nivoju
- sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (enkratne denarne pomoči)
- nagrade za inovacije
- spodbujanje in pomoč pri prijavi podjetij na mednarodne razpise
- drugo (postavitev enotnih usmerjevalnih in obveščevalnih tabel).
Predstavnik RRA Pivka Boštjan Požar je poudaril pomen realnega pristopa k pripravi strategije, z že »uporabljenimi in v praksi preverjenimi«, denarno in izvedbeno
možnimi cilji strategije.

Vabimo

vse člane,
da s svojimi predlogi obogatite
nabor ukrepov, ki bi jih bilo mogoče
vključiti v strategijo, saj podjetniki sami
najbolj prepoznate in občutite vse tisto,
kar predstavlja oviro in problem boljšega
in celovitejšega poslovanja
na lokalnem nivoju.
Vabilo velja podjetnikom občin
Cerknica, Bloke in Loška dolina.
Z razširjene seje gospodarskega odbora Občine Cerknica
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Foto: M. B.
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Referendum

Pred referendumom, ki je 25. aprila potekal na vseh 62
OOZ, se je sestal UO OOZ Cerknica. Člani, obvezni in
prostovoljni, so družno ugotavljali, da zbornico potrebujejo, ne vsak dan, vendar pa je pomembno, da je v trenutku, ko se podjetnik znajde v situaciji, ki je sam ne more
rešiti, nekje nekdo, za katerega veš, da bo našel odgovor
na nerazrešeno vprašanje ali te napotil na osebo, ki bo odgovor dala. Ugotavljali so, da je višina članarine, vezana na
število zaposlenih, nerazumna. Zavzeli so se za nominalno določeno članarino in za njeno, v teh težkih kriznih časih še posebej, racionalno porabo; sem prav gotovo ne sodijo visoke odpravnine, ki jih je svojim bivšim zaposlenim
izplačala OZS. Menili so, da je referendum anketa, ki bo
izmerila utrip razpoloženja med člani. Povedano je bilo, da
so zadovoljni z delom OOZ Cerknica, da pa prevelik del
članarine ostane na OZS, kjer se ga, po njihovi presoji, ne
uporabi s polno odgovornostjo in predstavo o tem, kako
težko je pridobljen vsak evro. Menili so, da je reorganizacija potrebna v smislu navedenega, obstoj zbornice nujen,
tako na lokalnem kot državnem nivoju, zaradi transparentnosti in zastopanja »malega« podjetništva nasproti državi.
Napoved volilnega izida se je uresničila.
V tekočem letu zato pričakujemo predloge sprememb,
ki se bodo zgodile glede na izraženo voljo slabe petine
članov. Pričakovana reorganizacija zbornic bo zagotovo
prinesla spremembe. Potrebe po obstoju in delovanju so,
in bodo obstajale. Znanje, izkušnje zaposlenih v sistemu
ter razpršenost OOZ po Sloveniji – kjer je upravna enota,
tam je tudi OOZ - so dober pogoj za njihovo nadaljnje
delovanje in obstoj.
In še mnenje prostovoljnega člana Srečka Vidmarja:
» Sem za in proti (obveznemu članstvu, op. ur.). Menim, da je
reorganizacija potrebna, se pa postavlja vprašanje ali bo zbornica
kot sogovornik državi še kdaj tako močna kot je zdaj, ko bazira
na obveznem članstvu. Zavedati bi se morali predvsem tega, da kot
sogovornik in predlagatelj sprememb in pripomb, na dnevno spreminjajočo se zakonodajo, s predstavniki vlade ne more nastopati
vsak posameznik ali mala skupina, pač pa le za to usposobljen,
strokoven kader, za katerim stoji številčno močna, organizacija, kar
zbornica je. Naj v razmislek dodam še misel glede storitev, ki jih
zbornica nudi: včasih je že sam vstop v kakšno odvetniško pisano
dražji od enoletne članarine zbornici!«
Marija Branisel, predsednica OOZ Cerknica

Letno srečanje članov zbornice
piknik
bo v nedeljo, 17. junija 2012, z mašo v Zelški cerkvi in
družabnim srečanjem pri lovski koči.
Več o srečanju v naslednjem »Krpanu«!

maj 2012

Redno usposabljanje voznikov
za prevoz potnikov in blaga
v cestnem prometu po
programu za leto 2012
KDAJ: sobota,

19. maj 2012 s pričetkom ob 7.00
KJE: Gasilni dom Cerknica (Žajfn’ca)
VSEBINA:
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
PRIJAVNICE DOBITE NA ZBORNICI, LAHKO
VAM JIH POSREDUJEMO PO E-MAILU, ALI JIH
BOSTE IZPOLNILI NA SAMEM SEMINARJU! Obvezna je PREDHODNA PRIJAVA! S SEBOJ PRINESITE FOKOPIJO VOZNIŠKEGA DOVOLJENJE IN
DRUGEGA OSEBNEGA DOKUMENTA!
Fotokopije naj bodo dovolj dobre! Za člane zbornice
in njihove zaposlene je seminar brezplačen, za nečlane
znaša cena 60,00 eur (z DDV).

Območno združenje Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke na podlagi javnega pooblastila za izvajanje tečajev in izpitov
iz prve pomoči iz Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list
RS št. 7/93) izvaja tečaj prve pomoč za gospodarske in negospodarske družbe. Program je v skladu s Pravilnikom o organizaciji,
materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni
list RS št. 136/06), ki opredeljuje usposobljenost oseb za prvo
pomoč.
Tečaj bo potekal v soboto 19.5.2012 od 8:00 do 16:00, z odmorom za kosilo, v prostorih Rdečega križa Cerknica, Cesta v
Dolenjo vas 3 (Policijska postaja Cerknica)
Cena usposabljanja je 87,00 € na udeleženca in se poravna na
transakcijski račun 03115-1000230385 pri SKB d. d. Cerknica.
Prijave sprejemajo na E-pošta: cerknica.ozrk@ozrks.si. Kontaktna oseba: Pokleka Gregor: 01 70 50 511 ali 041 523-750
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Občina ostaja pri svojem

Lani je Občina Logatec sklenila povišati vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). V prejšnji
številki Krpanovega glasu smo v prispevku Računi ne morejo lagati
poročali o primerjalnih izračunih, ki so utemeljevali trditev, da bo
zaradi drastičnega povišanja vrednosti točke letošnja obremenitev
gospodarskih subjektov s to dajatvijo občutno večja kot v sosednjih
občinah. Danes pišemo o korakih, ki jih je zbornica do sedaj storila,
da bi Občina izračun nadomestila uokvirila v znosnejše okvire.
UO zbornice se je v ta namen že tik pred koncem lanskega leta sestal
na izredni seji in sklenil storiti vse kar je moč, da se sklep občinskega sveta o povišanju vrednosti točke ne uveljavi. Takšno zahtevo so
postavljali tako člani kot nečlani zbornice. Tedaj bi še bil čas, da župan zadrži uresničenje sklepa Občinskega sveta. Na županstvo je bilo
poslano pismo z utemeljitvijo zahteve, da se povečanje zniža. Konec
februarja je zbornica prejela odgovor Občine, v katerem je bila navedena zakonska podlaga ter pregled vrednosti točke v posameznih
občinah. Vrednost točke res ni med najvišjimi, izračun po metodologijah različnih občin pa kaže drugačno, za nas manj ugodno podobo.
Na pobudo članov in nečlanov zbornice je bil 3. aprila v prostorih
zbornice sklican sestanek predstavnikov zainteresiranih obrtnikov,
podjetnikov in predstavnikov podjetij, ki se ga je udeležilo tudi
občinsko vodstvo: župan in oba podžupana. Na tem sestanku je
predsednik zbornice Bogdan Oblak kronološko povzel dotedanje
ravnanje zbornice in še enkrat poudaril, da je četrtinsko hkratno
povečanje vrednosti točke za NUSZ v sedanji gospodarski situaciji nevzdržno in neetično. Župan je pojasnil, da je NUSZ strogo
namenski prispevek za urejanje pločnikov, razsvetljave, asfaltiranje,
pa za vzdrževanje poti itn. Poudaril je, da se vrednost točke 4 leta
ni spreminjala (povečevala op. p.), ker so se stroški lahko pokrivali
iz prihodkov za odlaganje odpadkov. Ker država ni podaljšala veljavnosti dovoljenja za odlaganje komunalnih odpadkov v Ostrem
vrhu, je bilo treba poiskati drugo pot za pridobitev manjkajočega
denarja. Poudaril je še, da so spremembo pripravljali pol leta in se
zavedali, da ne bo lahko.

V razpravi so posamezniki poudarjali, da izračun, ki so ga prejeli z odločbami, ni pregleden. Ni jasno, v katero kategorijo sodijo
posamezna območja, kako so ta območja komunalno opremljena. Menili so, da bi morale biti podlage za obračun transparentno
objavljene na občinskih spletnih straneh. Ker temu ni tako, se na
izračun ni mogoče niti pritožiti, razen tako, da se navede, da je izračun previsok v primerjavi s prejšnjimi. Razpravljalci so navajali tudi
različne predloge, kako zbrati več denarja in obenem ne dodatno
obremenjevati že obstoječih gospodarskih subjektov. Eden od možnih načinov bi bila obremenitev nezazidanih parcel. Ta predlog je
naletel na buren nasprotujoči odziv.
Odvetnik J. Snoj je povedal, da je občinsko upravo že pred leti
opozarjal na nepreglednost zaračunavanja NUSZ, a se ni ustrezno
odzivala. Tudi čistopis odloka, ki ureja to področje ni bil objavljen.
Nekateri razpravljalci so opozarjali, da so v izračunih napake, da je
prispevek zaračunan tudi za zemljišča, ki jih ni. Ob sklepu sestanka
so podjetniki oblikovali pogajalsko skupino, ki naj bi v pogovoru z
občinsko upravo skušala doseči znižanje obremenitev. Predsednik
zbornice je zagotovil, da bo zbornica servis za vse. Poudaril je, da
se morajo na odločbe pritožiti vsi, ki menijo, da so v njih napake
in obremenitve previsoke. Solidarnost sicer mora biti, a v mejah
znosnega. Kopije odločb naj bi pritožitelji poslali tudi na zbornico,
da se pripravi analiza.
18.4.2012 se je na sestanku sestala pogajalska skupina. Predlagala
je nujni sestanek z občinskim svetom in županom še pred prazniki.
Če bi se stvari preveč zapletale, naj bi se sklicala novinarska konferenca, na kateri bo predstavila celotno situacijo in tudi dejstvo, da
bodo morali nekateri podjetniki za poplačilo nadomestila za stavbno zemljišče celo najemati kredite.
Dne 25. maja je župan Berto Menard na občini sprejel člane pogajalske skupine. Ob njem so bili še najvišji predstavniki občinske uprave.
Tudi pogajalska skupina je bila v polni postavi. Predsednik Bogdan
Oblak je po županovem pozdravu znova poudaril željo po rešitvi stanja, v katerem so se znašli podjetniki in podjetja po tem, ko so dobili
odločbe o NUSZ za leto 2012 in ki se od lanskih razlikujejo za precej
več kot za 25%, za kolikor se je nominalno zvišala vrednost točke.

Velika predavalnica OOZ Logatec je komaj sprejela vse, ki so jih prizadele odločbe o NUSZ za leto 2012
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Odvetnik Jure Snoj je navzočim pojasnil pravna pravila za oblikovanje dajatev, kakršna je NUSZ. Kot že na sestanku na zbornici je
poudaril, da je akt, ki ureja to področje, treba počistiti. Poslovno
okolje je kruto, je poudaril, in novih bremen ni mogoče prevaliti
na kupce. Člani pogajalske skupine so vsak s svojega zornega kota
utemeljevali tako potrebo po znižanju obremenitve kot po odpravi
napak, ki so se morale zgoditi, da je prišlo celo do večkratnega
povečanja glede na prejšnje leto. Če podjetnik ugotovi, da stroški
naraščajo, mora reagirati in jih zmanjšati. Tako bi morala ravnati
tudi občina.
Župan je znova poudaril, da so sredstva iz NUSZ strogo namenska
in da je, po drugi strani, luknja na tem področju precejšnja in jo morajo pokriti. Ne morejo pa tega obesiti na pleča ljudi s 500 ali 600
€ prihodkov. Skrajnost je ugašanje luči (ki pa morajo goreti zaradi
predpisov), kasnejše pluženje (npr. ko zapade že 15 cm snega)….
Dodal je še, da se bodo vse pritožbe reševale po postopku, ki je
zanje določen. Vendar jih ne rešuje Občina. Predsednik zbornice
je kot primer navedel, da so njegove cene v zadnjih 4 letih ostale
skorajda enake, NUSZ pa se je povišalo za okrog 40%. Podžupan
Vladislav Puc je navedel podatke o prihodkih in odhodkih občinskega proračuna v segmentu NUSZ in povedal tudi, koliko so k
skupnemu znesku dobrih 850 tisoč prihodkov (ob 1,3 milijonov
odhodkov!) prispevale posamezne skupine uporabnikov. Povedal
je tudi, da je logaška občina edina, ki je tudi podjetnike in podjetja
oproščala plačevanje NUSZ za zazidana stavbna zemljišča, medtem
ko drugod to velja le za nove stanovanjske objekte.
Še več predlogov so člani pogajalske skupine nanizali drug drugemu: pogajalci občinskemu vodstvu: naj bi se odločbe za letošnje
leto anulirale in se izdale take, ki bi bile enake lanskim, v nasprotni
smeri pa, da naj zbornica plača (ali subvencionira?) NUSZ svojim
članom. Odvetnik je še dodal, da je menda jasno, da merila za popis,
ki ga je izvedla Geodetska uprava, niso bila zakonita. Premoženjski davek mora biti pasiven, torej pod 1% vrednosti, samo NUSZ
pa v posameznih primerih presega celo 3% vrednosti. Predsednik
zbornice je še enkrat poudaril, da je preživetje podjetja odvisna od
cash - flowa, ne od bilance. Kriza je ustvarila podlago, da se marsikaj prevetri. Povečanje obremenitev za NUSZ je nenormalno in
nepričakovano. Pritožb je bilo 109 in te se bodo reševale po utečeni
poti. Verjetno pa je za letos zgodba končana. Odločbe so izdane in
obveznosti bo treba plačati. Če drugega ni moč storiti, naj se vsaj
plačilo razdeli na več obrokov.
Članom pogajalske skupine je bilo predočeno tudi, da je sprememba občinskega predpisa o NUSZ stvar politične volje svetnikov in
ne občinske uprave. V nasprotni smeri pa je bilo zagotovljeno, da
so podjetniki vedno pripravljeni sodelovati pri oblikovanju predpisov, ki so povezani z gospodarskim sektorjem.
Župan je ob koncu dejal, da bo občina začela postopek za spremembo odloka. Glede postopnega plačevanja letošnjega NUSZ se
bodo pogovorili z davčno upravo. Obvestilo o tem bodo zbornici
poslali do 5. maja. To križanje interesov med oblastjo in podjetniki
je za zdaj končano. Podjetnikom pa ni prineslo olajšanja. Bo vsaj
sprožilo resen premislek o neznosni lahkosti obremenjevanja tistega dela gospodarstva, ki še vsaj hrope, ker že dihati ne more več
pošteno? Ali pa bo tako, kot je slikovito poudaril podpredsednik
zbornice Andrej Grom: »To ni nič novega; po (2. svetovni) vojni je
občina odredila, da morajo obrtniki plačati vsak po 5.000 din. Polovica jih je zaprla, ker tega niso zmogli, druga polovica pa prinesla
pred občino svoje izdelke, naj jih občina proda in si s tem »zasluži«
pet jurjev.«
Janez Gostiša

Gradbena in elektro sekcija pri OOZ Logatec sta konec marca organizirali ekskurzijo v Sarajevo. Vodja ekskurzije je bil
Silvester Pivk, predsednik elektro sekcije in podpredsednik
OOZ Logatec.
Cilj ekskurzije je bil ogled gradbenega sejma SAGRA. Ker pa
sejem ni bil velik, so udeleženci ekskurzijo izkoristili za ogled
mesta samega, ustavljali pa so se tudi na znanih točkah ob
poti. Tako so si ogledali Baš Čaršijo in Ilidžo ter se ustavili v
Jajcu, na Kozari in v Jasenovcu.
Na avtobusu sta bila tudi dva muzikanta in sicer harmonikarja
Maja Bobnar in Bogdan Marolt, ki sta poskrbela za odlično
vzdušje. Za spominske fotografije sta poskrbela Silvo in Vika.
Vsi, ki so se ekskurzije udeležili, so se strinjali, da je bila nepozabna in da jo je potrebno vsekakor čim prej ponoviti.

Udeleženci ekskurzije
pred sejmiščnim
vhodom

Maja in Bogdan sta
veselo vlekla vsak svoj
meh, a na isto vižo.

Vabilo na jubilejni koncert
Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska«
vabi ob svoji 25-letnici na koncert,
ki bo v soboto, 12. maja ob 19. uri
v Narodnem domu Logatec.
Nastopili bodo zbor, kvartet Gostiša
in trio Jesenski listi s pevci,
ki vsi delujejo v okviru KD OMePZ »Notranjska«.
Program bo povezoval Slavko Podboj.
Na koncertu bo predstavljena tudi
nova zgoščenka Škrjanček poje,
ki jo je zbor posnel v iztekajoči se pevski sezoni.
Nadaljevanje OOZ Logatec: Napovednik TVU na strani 9.

maj 2012
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Naš
portret

Kadar koli nanese pogovor na šušmarstvo, je frizerstvo omenjeno kot področje, kjer se ta »šport« menda
najbolj množično goji?
To je večna tema. Proti temu smo samostojni frizerji nemočni. Poskusili smo sicer po legalni poti ta pojav vsaj
omejiti, a učinka ni bilo. Kot da je državi vseeno. Preprosto smo se morali vdati
Se preveč učencev Izobražuje za frizerski poklic?
Šol, kjer izobražujejo za poklic frizerja, frizerke je veliko.
In vse so maksimalno zapolnjene. Vsak učenec se v šoli
vsaj nekaj nauči. Do dobrega frizerja je zatem sicer še dolga pot. Se pa tisti, ki je zainteresiran, lahko v šoli veliko
nauči. A tudi nezainteresirani se lahko priučijo toliko, da
začno šušmariti, če smo že pri vprašanju šušmarjenja.

Mira Pozderec

Frizerski salon »MIRA« Pozderec Mira s.p., Volaričeva 32, Postojna. Poleg Ozbičevega salona eden najbolj poznanih v Postojni. Ste že od začetka na tem
naslovu?
Dejavnost sem začela opravljati v Pivki. V Postojni sem
neprekinjeno 23 let. Med tem časom sem nekaj časa imela
še podružnico v Pivki, a je bila ta obremenitev prevelika.
Nekaj tu, v Postojni, nekaj tam, v Pivki za poslovanje ni
bilo najbolj ustrezno.
Za zasebno frizersko dejavnost ste se odločili leta
1986 in odprli svoj frizerski salon, ki ga uspešno vodite še danes. Verjetno je bilo več poslovnih nihajev,
navzgor in navzdol? Se sedanja stiska, recesija močno odraža v obsegu dela?
V frizerstvu so sezonski nihaji. Več dela je pred prazniki in
dogodki širšega pomena. Takrat bi potrebovali še kak par
rok več. So pa tudi obdobja, ko ne veš, kaj bi počel. Recesija se pozna v obsegu dela. Strank pravzaprav ni občutno
manj, kot ji je bilo. Se pa spreminja, oži povpraševanje po
posameznih storitvah. Opažam, da več strank že doma
opravi, kar lahko same opravijo in se pridejo le frizirat.
Večina pa še vedno poišče kompletno storitev v salonu.
Kakšno stranko pa dobimo tudi zaradi tega, ker si je sama
doma skušala narediti frizuro, se pobarvati ali beliti, pa se
ji je ponesrečilo. Pridejo tudi take, ob katerih se zgroziš,
ko vidiš, kako so si poškodovale lase ali lasišče.
8

Kako zajeziti to neželeno prakso?
Šušmarjenja ni mogoče prepovedati. Treba je ubirati druge
poti. Nenehno se je treba izobraževati, da strankam lahko ponudiš več in več. Tako v smislu novih trendov kot
širšega asortimana storitev. S stranko je potreben najprej
temeljit uvodni pogovor o tem, kaj želi in kaj pričakuje.
Potrebna je prava mera svetovalnega dela. Stranki je treba
kdaj tudi povedati, da ji frizura, ki si jo je zamislila, ne bo
pristajala. Ali pa, da se ji želena barva ne bo podala k obrazu, očem. Za vse to pa je treba biti mojster. Vsakdo se sicer
lahko zmoti, a pravemu mojstru se to malo krat zgodi.
Stranka, ki je zadovoljna s storitvijo v salonu, je najboljša
obramba pred šušmarstvom. K zadovoljstvu pa pripomorejo tudi kakovostni frizerski materiali, ki jih v prosti
prodaji ni mogoče kupiti in so na voljo le frizerskim salonom. Omenila sem že, kako lahko si ženske z uporabo
slabih materialov ali z napačno uporabo poškodujejo lase
in lasišče.
Leta 1998 ste bili izvoljeni v Upravni odbor območne
zbornice, katerega članica ste še danes, kmalu po izvolitvi pa ste prevzeli tudi vlogo predsednice Sekcije
frizerjev in kozmetikov pri OOZ Postojna.
Res sem že nekaj mandatov v upravnem odboru. Mladih,
kot da to ne zanima. Ne čutijo potrebe po povezovanju in
se le stežka vključujejo v delo organov zbornice.
Funkcijo predsednice sekcije opravljam od vsega začetka.
Sprva sem bila zelo vneta za delo. Videla sem mnogo momaj 2012

žnosti povezovanja in sodelovanja. Predvsem pri reševanju strokovnih vprašanj, izmenjavi izkušenj. A navdušenja
med članicami sekcije ni bilo toliko, da bi se v delo še
bolj zagrizle. Organiziramo oglede sejmov in enkrat letno izvedemo seminar, ki je dobro obiskan. Vendar vidim
mnoge druge priložnosti. Človek ne more biti sam sebi
zadosten, niti v poslu ne.
Kako pa sekcija frizerjev pri OZS?
Udeležujem se sej skupščine sekcije frizerjev pri OZS. Poleg tega, da obravnavamo strokovna vprašanja in skupne
probleme – skoraj ne mine sestanek, da se ne bi dotaknili
vprašanja nelojalne konkurence oz. šušmarjenja, je tam je
vse polno idej. Sekcije v nekaterih območnih zbornicah so
zelo delavne. Na zadnji skupščini je bilo sproženo vprašanje oblikovanja izhodiščnih cen frizerskih storitev. Čeprav so možnosti in gospodarsko okolje v različnih regijah
različne, bi bile izhodiščne cene ob normativih vendarle
dobrodošle.

V tem mandatnem obdobju ste tudi podpredsednica
skupščine območne zbornice.
Ja. Vendar naj povem, da je to zgolj častna funkcija. Zbornica ima predsednika, ki poskrbi skoraj za vse. Če pa rabi
pomoč, ostali naredimo, kar je potrebno.
So vaše delo, tako v poslovnem kot funkcionarskem
pogledu, opazili?
Stranke mi zaupajo in priznajo moje strokovno delo. Lani
pa sem prejela priznanje območne zbornice za 25 let dela
v obrti, ob 30-letnici OOZ Postojna pa bronasti ključ
OZS za dolgoletno uspešno delo na področju obrti.
Bi želeli kaj sporočiti bralcem KG?
Naj se ne sliši obrabljeno: imejmo se radi. Želim, da bi še
dolgo in lepo sodelovali.

Nadaljevanje OOZ Logatec

Napovednik TVU
TVU 2012 uradni del 14.5.- 20.5. oz. do 30.6.2012
Datum
14.5.2012
16.5.2012
17.5.2012
18.5.2012
19.5.2012
20.5.2012
22.5.2012
23.5.2012
24.5.2012
26.5.2012
27.5.2012
29.5.2012
30.5.2012
31.5.2012
2.6.2012
3.6.2012
6.6.2012
7.6.2012
9.6.2012
10.6.2012
11.6.2012
12.6.2012
14.6.2012
15.6.2012
16.6.2012
17.6.2012
19.6.2012
20.6.2012
21.6.2012
22.6.2012
23.6.2012
24.6.2012
27.6.2012
30.6.2012

Delavnica
Predstavljanje in vljudnostne fraze v Angleškem jeziku
Osnove dela z računalnikom (namizje,Slikar,shranjevanje)
Podpora odločanju v MS Excelu
Internet

Lokacija
MINU, jezikovni - ustvarjalni studio, Tržaška 19a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec

Kdaj
Št.mest
17:00-18:30
8
9:00-12:00
6
8:00-16:00
6
10:00-12:00
6

Predstavljanje in vljudnostne fraze v Nemškem jeziku
Predstavljanje in vljudnostne fraze v Angleškem jeziku
Predstavljanje in vljudnostne fraze v Italijanskem jeziku

MINU, jezikovni - ustvarjalni studio, Tržaška 19a, Logatec
MINU, jezikovni - ustvarjalni studio, Tržaška 19a, Logatec
MINU, jezikovni - ustvarjalni studio, Tržaška 19a, Logatec

17:00-18:30
19:00-20:30
17:00-18:30

8
8
8

Zbirka podatkov v podjetju (MS ACCESS)
Seminar Spletna trgovina-kaj potrebujem?
Predstavljanje in vljudnostne fraze v Nemškem jeziku

Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
MINU, jezikovni - ustvarjalni studio, Tržaška 19a, Logatec

8:00-16:00
9:00-12:00
19:00-20:30

6
6
8

Spajanje dokumentov (MS WORD)
E-korespondenca v angleščini (e-mail + skype)

Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec

9:00-12:00
18:00-20:15

6
6

Seminar Spletna trgovina-kaj potrebujem?
Predstavljanje in vljudnostne fraze v Angleškem jeziku
E-korespondenca v angleščini (e-mail + skype)
Podpora odločanju v MS Excelu

Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
MINU, jezikovni - ustvarjalni studio, Tržaška 19a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec

9:00-12:00
19:00-20:30
18:00-20:15
8:00-16:00

6
8
6
6

Spajanje dokumentov (MS WORD)
E-korespondenca v italijanščini (e-mail + skype)
E-pošta
Predstavljanje in vljudnostne fraze v Italijanskem jeziku

Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec
MINU, jezikovni - ustvarjalni studio, Tržaška 19a, Logatec

9:00-12:00
18:00-20:15
10:00-12:00
19:00-20:30

6
6
6
8

Zbirka podatkov v podjetju (MS ACCESS)

Zavod OZIRIS, Tržaška 27a, Logatec

8:00-16:00

6

Opombe: Obvezna predhodna najava na tel. 070/415 023.
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Kam po nasvet

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

Iz dela organov zbornice

V začetku aprila je bila na GR v Ljubljani izredna skupščina OZS.
Poleg poslancev so bili vabljeni še vsi predsedniki in sekretarji
zbornic. Skupščine se je udeležila sekretarka. Na izrednem srečanju je bil soglasno podprt predlog, da se izvede referendum, na
katerem se ugotovi, ali člani podpirajo obvezno ali prostovoljno
članstvo v organizaciji. Koalicijska pogodba vladajočih strank namreč predvideva, da mora biti članstvo v zbornicah prostovoljno,
razen, če se člani na referendumu odločijo drugače.
V ponedeljek, 16. aprila so se v Ajdovščini sestali predsedniki in
sekretarji notranjskih in primorskih OOZ. Srečanje je bilo sklicano pred sejo UO OZS, da se podajo morebitna mnenja, predlogi
in pripombe na gradivo za sejo UO OZS. Glavna tema srečanja je
bil referendum 25. aprila na vseh 62 OOZ po Sloveniji, za katerega so se odločili poslanci skupščine OZS. Ozračje razprave se je
nemalo segrelo, ker je bilo na skupščini OZS rečeno, da bodo za
morebiten neuspeh referenduma »krivi« sekretarji na zbornicah.
To ne zdrži, ker so sekretarji zaposleni na zbornici in izvajajo politiko, naloge in opravila, ki jim jih naloži njihovo vodstvo. Člani
sami upravljajo zbornico in jo vodijo.
Je pa splošna gospodarska kriza in recesija povzročila, da večina
članov gleda na vsak evro, da se jim plačilo članarine zdi nesmiseln
in nepotreben mesečni strošek, vendar se člani ne zavedajo, kaj bo
morebitna sprememba obveznega članstva v prostovoljno pomenila. V dobro delujoč sistem bo vnesla neke vrste razdor in nemoč
za pogajanja kot partnerju in zastopniku malih in srednjih podjetij
ter samostojnih podjetnikov nasproti državi in sindikatom.
Prisotni so se strinjali, da je potrebno o referendumu obvestiti vse
člane in jih povabiti na glasovanje. Poleg zloženke, ki jo je pripravila OZS bi bilo smiselno, da vsaka OOZ pošlje še svoje povabilo.

V aprilu se je sestal še UO OOZ in sicer v sredo, 18. aprila. Tudi
na tem srečanju je bila glavna tema referendum. Razlogi za izvedbo: koalicijska pogodba, ki predvideva prostovoljno članstvo v
vseh zbornicah; predvidena sprememba zakonodaje, ki obravnava
referendum in predvidena sprememba glede kvote pri udeležbi in
merodajnosti rezultata; sami člani se bodo izjasnili o organizaciji,
kot je sedaj. Imenovana je bila 6-članska volilna komisija (štirje
člani iz OOZ in dva člana, ki nista člana zbornice). Dogovorjeno
je bilo, da se vabijo vsi člani zbornice, saj imajo vsi volilno pravico. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo volišče v mali sejni sobi v
I. nadstropju, in kakšna bo ureditev volišča.
Poleg razprave o referendumu so člani UO obravnavali še vlogo za odpis članarine in prošnjo OMePZ Notranjska za denarni
prispevek ob 25-letnici delovanja in organizaciji koncerta, ki bo v
soboto, 12. maja v Narodnem domu Logatec.
Na sejmu Vse za dom in vrt se zbornica ne bo posebej predstavljala, ker sodelujejo že posamezni člani, za argonavtske dneve
v juniju pa bi na razpis »FESTIVAL HRANE na Vrhniki 2012«
prijavili ekipo, ki bo kuhala v kotličku (ekipa sama določi jed, ki
jo bo kuhala) .

Referendum o obliki članstva v OZS
se je tudi na OOZ Vrhnika odvijal v sredo, 25. aprila, v času med
7. in 19. uro v mali sejni dvorani Doma obrtnikov na Vrhniki. Referendum se je Istočasno odvijal na vseh 62 OOZ po vsej Sloveniji. Neuradni rezultati: posvetovalnega referenduma se je na vseh
OOZ skupaj udeležilo 9.320 članov od skupno 51.318 oz. 18,16
% članov. Za dosedanjo obliko organizacije se je odločilo 30,7 %
volilnih udeležencev, proti pa je glasovalo 69,3 % udeležencev.
Uradni rezultati bodo znani po 15. maju, ko se izteče rok za pritožbe. (povzeto po podatkih OZS – služba za odnose z javnostjo)
Nekaj fotografskih utrinkov z referenduma je v objektiv ujela A.
Cankar.

Referendumski razglas na vratih OOZ Vrhnika
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Varstvo pri delu
Člani popoldanske
komisije (z leve):
Peter Petkovšek,
Stane Umek in
Jože Zakrajšek

Člani dopoldanske
komisije (z leve):
Janez Stržinar,
Vinko Jesenovec in
Peter Caserman

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, 25. maja 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 srede, 23. maja oz. do zasedenosti
prostih mest. Pokličite!

SEJEM – poslovni kuponi
Izobraževanje

Razpisujemo računalniška izobraževanja v sodelovanju s podjetjem AGORA d.o.o. Če želite pridobiti nova znanja ali samo
obnoviti in dopolniti svoje znanje, so naslednje vsebine računalniških tečajev prave za vas. Izbirate lahko med naslednjimi
vsebinami:

Za sejem ENERGETIKA, TEROTECH-VZDRŽEVANJE,
EKO in VARJENJE IN REZANJE, ki bo v času od 15. do 18.
maja v Celju, lahko na naši zbornici naročite poslovne kupone, ki jih na blagajni sejma zamenjate za vstopnico. Cena kupona
za člana (ena oseba) s plačano članarino je 50% redne cene vstopnine oz. 3,5 €. Pokličite, kupone pošljemo tudi po pošti: 01 755
77 40 ali 051 619 215.

OSNOVE DELA Z RAČUNALNIKOM (25 ur: Windowsi, Word, internet z el. pošto)

Termin usposabljanja:

Če ste začetnik in vas zanimajo osnove računalništva, pisanje in urejanje dokumentov, pregledovanje spletnih strani 21. maj – 25. maj 2012; od 16. do 20. ure.
in komuniciranje z elektronsko pošto, potem je to prava delavnica za vas. Spoznali boste okolje WINDOWS, ureje- Kotizacija za vseh 5 dni (25 ur) z 20% popustom znaša:
valnik besedila WORD, brskanja po SVETOVNEM SPLETU ter pošiljanja ELEKTRONSKE POŠTE.
255,20 EUR + DDV (306,24 EUR).

Računalniško predznanje za udeležbo na seminarju NI POTREBNO.

Termin usposabljanja:
NAPREDNA RAČUNALNIŠKA ZNANJA (25 ur: Windowsi, Word, Excel)
Namenjen je Vam, ki pri vsakdanjem delu že uporabljate računalnik, poznate osnove programov WORD 28. maj – 1. junij 2012; od 16. do 20. ure.
in EXCEL in bi želeli svoje znanje nadgraditi s tehnikami za hitrejše in uspešnejše delo.
Kotizacija za vseh 5 dni (25 ur) z 20% popustom znaša:
311,20 EUR + DDV (373,44 EUR).
Termin usposabljanja:
Rok prijave: 30. maj 2012
EXCEL ZAČETNI (10 ur)
Preverite zakaj je Excel nenadomestljivo orodje za vse, ki se ukvarjajo s številkami. Potem, ko boste enkrat 4. junij – 5. junij 2012; od 16. do 20. ure.
spoznali osnove njegovega delovanja, se boste spraševali, kako ste brez njega do sedaj sploh lahko poslov- Kotizacija z 20% popustom znaša:
no delovali, da o prihrankih časa, niti ne govorimo.
119,20 EUR + DDV (143,04 EUR).
Termin usposabljanja:
EXCEL NAPREDNI (10 ur)
Osnovno znanje MS Excela pogosto ni dovolj za učinkovito obdelavo večje količine podatkov. Poglobite 6. junij – 7. junij 2012; od 16. do 20. ure.
vaše znanje Excela in uživajte v izkoriščanju možnosti katere vam nudi.
Kotizacija z 20% popustom znaša:
119,20 EUR + DDV (143,04 EUR).
Termin usposabljanja:
TRIKI V EXCELU (5 ur)
Ste že mojster v Excelu, pa še vedno ni dovolj? Za vas smo pripravili koristen nabor znanj, ki vas bodo 8. junij 2012; od 16. do 20. ure.
popeljala do novih dimenzij uporabnosti tega priljubljenega orodja.
Kotizacija z 20% popustom znaša:
79,20 EUR + DDV (95,04 EUR).
Termin usposabljanja:
IZDELOVANJE RAVNINSKIH NAČRTOV (2D) – AutoCAD (50 ur)
Želite preskočiti s klasičnega na računalniško projektiranje? Potem je ta seminar prava rešitev za Vas. Na semi- 11. junij – 22. junij 2012; od 16. do 20. ure.
narju boste izdelali in izrisali lasten ravninski načrt. Usposabljanje se izvaja v takšnem obsegu, da udeleženci Kotizacija za vseh 10 dni (50 ur) z 20% popustom znaša:
pridobijo vsa znanja potrebna za pridobitev ECDL spričevala. Tako se lahko zainteresirani kandidati po koncu 599,22 EUR + DDV (719,04 EUR).
usposabljanja odločijo tudi za tovrstno, mednarodno priznano, potrditev praktičnih znanj iz CAD-a.

IZDELOVANJE PROSTORSKIH RISB (3D) - AutoCAD (25 ur)

Termin usposabljanja:

Poskusite svoje zamisli predstaviti tudi prostorsko. Če že znate z računalnikom risati ravninsko in imate pro- 26. junij – 29. junij 2012; od 16. do 21. ure.
storsko predstavo, pridite na naš enotedenski seminar za izdelovanje prostorskih risb s programom AutoCad.
Kotizacija za vse 4 dni (25 ur) z 20% popustom znaša:

383,20 EUR + DDV (459,84 EUR).

Seminarje bo AGORA d.o.o. izvajala v sejni sobi Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška 8/a, Vrhnika.
Ugodnosti za člane OOZ Vrhnika:
• O višini povrnjenih stroškov izobraževanja članom s plačano članarino, bo odločal UO OOZ Vrhnika na vlogo udeleženca izobraževanja.
• Vplačniki mesečnega prispevka za izobraževanje v sklad za izobraževanje, lahko na Sklad vložijo zahtevek za povračilo stroškov v višini do 30%.
Za prijave in dodatne informacije kontaktirajte podjetje AGORA d.o.o..
Dosegljivi smo vsak delovni dan med 7. in 15. uro na številki 01/ 280 16 20 ali 031 603 396 ter na el. naslovu agora@agora.si

maj 2012
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Obveznost vpisa
v davčni register

nam predpisuje Zakon o davčni službi (Uradno prečiščeno besedilo ZDS-1-UPB2, Uradni list RS št. 1/2007 z dne
5.1.2007).
Samostojni podjetnik in pravna oseba se že z registracijo
dejavnosti oz. z vpisom v Poslovni register Slovenije, vpiše
v davčni register po uradni dolžnosti. Druga fizična oseba,
ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije, mora v osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti predložiti davčnemu uradu prijavo za vpis podatkov
o opravljanju dejavnosti. Enako velja za osebo, ki opravlja
dejavnost in zanjo ne obstaja registrski organ oz. druga
predpisana evidenca...
Vendar pa mora samostojni podjetnik, ne glede na to, da
se podatki v davčni register vpišejo po uradni dolžnosti, na
podlagi določil 3. točke 44. člena v osmih dneh po vpisu
v Poslovni register Slovenije sporočiti naslednje podatke:
1. število in lokacije poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
2. poslovne enote v tujini,
3. kapitalske naložbe doma in v tujini,
4. številke računov v tujini,
5. povezane osebe,
6. osebo, ki vodi poslovne knjige.
Ista določila so zapisana za pravne osebe, združenje oseb po
tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je
subjekt vpisa v sodni register v 45. členu.
Po določili 47. člena zakona moramo v 15 dneh po nastanku
spremembe obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremembah
podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register in jih
davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.
Seveda so za neizpolnjevanje tega določila predpisane globe v
52. členu.
Pri vpisu ali ob spremembi oziroma dopolnitvi podatkov predložimo davčnemu uradu, kot:
- fizična oseba, ki opravlja dejavnost – obrazec DR-03;
- pravna oseba – obrazec DR-04,
oba obrazca lahko dobimo na spletnem naslovu:
http://www.durs.gov.si
V osmih dneh smo dolžni oddati predvideni Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti oz. predviden Obračun davka od
dohodka pravnih oseb. Posredujemo naslednje podatke:
• predvidene prihodke
• predvidene odhodke
• izračunano davčno osnovo
• izračunano predvideno akontacijo
• višino obrokov predhodne akontacije: mesečne ali trimesečne

Napotila
Poslati moramo tudi OBVESTILO O NAČINU VODENJA POSLOVNIH KNJIG, kjer moramo navesti:
• način vodenja poslovnih knjig: po sistemu enostavnega
ali dvostavnega knjigovodstva
• lokacijsko hrambo poslovnih knjig: na sedežu dejavnosti ali na drugi lokaciji
Na tem obvestilu lahko istočasno sporočimo tudi osebo,
ki nam vodi poslovne knjige v primeru, da si jih ne vodimo
sami.

Vzorec obvestila:
Davčna uprava Republike Slovenije
Davčni urad LJUBLJANA
Izpostava _______________
Datum: _________
Ime in priimek _________________________________________
Sedež obratovalnice ______________________________________
Poslovne enote v drugih občinah ____________________________
Številka transakcijskega računa ______________________________
Davčna številka: ________________________________________
Skladno z določbami 3. odstavka 1. člena Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodke z opravljanjem dejavnosti (Ur.l. RS 138/06 in Ur.l. RS 52/07) vam pošiljam
OBVESTILO O NAČINU VODENJA POSLOVNIH KNJIG
ZA LETO ________
Na podlagi podatkov iz letnega poročila za leto ________ sem
ugotovil-a, da (ustrezno obkroži)
a) presegam
b) ne presegam
vsaj dveh izmed naslednjih meril:
• da povprečno število zaposlenih ne presega 3,
• da so letni prihodki nižji od 42.000 EUR,
• da povprečna vrednost aktive na začetku in koncu leta ne presega
25.000 EUR (izračuna se kot polovica seštevka vrednosti aktive na
prvi in zadnji dan obračunskega leta)
zato bom v poslovnem letu _______ vodil-a poslovne knjige
(ustrezno obkroži):
a) po sistemu enostavnega knjigovodstva
b) po sistemu dvostavnega knjigovodstva
Poslovne knjige se vodijo:
a) na sedežu obratovalnice
b) pri _____________________________________.
telefon osebe ali podjetja, ki vodi knjige ____________

ŽIG

Podpis ____________________

V kolikor imate digitalno potrdilo in uporabljate aplikacijo e-davki sami, lahko
pogledate svoje podatke, ki so vpisani v davčni register. Ob vstopu v e-davke si
na levi strani v stolpcu izberete možnost »Podatki o zavezancu«. Po kliku nanj
se vam odprejo razdelki o zavezancu. Vse podatke lahko preverite in morebitne
spremembe javite na ustreznih obrazcih.

Jasna Vodnik Uršič, Avatara d.o.o. Logatec
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Javno finančni primanjkljaj
v EU: Kje si, Slovenija ?

1.) Evropski statistični urad Eurostat je 23. 4. 2012 objavil prve
podatke o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu v območju evra in Evropski uniji v letu 2011. Tako v območju evra
kot v EU se je javnofinančni primanjkljaj lani v primerjavi z
letom 2010 zmanjšal, medtem ko je javni dolg v obeh območjih narasel. Razmerje javnofinančnega primanjkljaja do BDP
se je v območju evra zmanjšalo s 6,2 % v letu 2010 na 4,1 % v
letu 2011, v EU pa s 6,5 % na 4,5 %. Javni dolg kot delež BDP
se je v območju evra povečal s 85,3 % ob koncu leta 2010 na
87,2 % ob koncu leta 2011, v EU pa z 80 % na 82,5 %.
Največji javnofinančni primanjkljaj kot delež BDP je bil v
letu 2011 zabeležen na Irskem (–13.1 %), v Grčiji (–9,1 %), Španiji (–8,5 %), Združenem kraljestvu (–8,3 %), Sloveniji (–6,4
%) in na Cipru (–6,3 %), najnižji pa na Finskem (–0,5 %), Luksemburgu (–0,6 %) in v Nemčiji (–1,0 %).
Najvišji javni dolg je bil zabeležen v Grčiji (165,3 %), Italiji
(120,1 %), na Irskem (108,2 %) in na Portugalskem (107,8 %)
in, najnižji pa v Estoniji (6 %), Bolgariji (16,3 %) in v Luksemburgu (18,2 %). V Sloveniji je javni dolg v letu 2011 znašal 47,6 %
BDP, medtem ko je v letu 2010 znašal 38,8 %.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/
12/62&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Dodatne informacije in podrobnejše podatke za države članice pa
lahko najdete na spletni strani:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/supplementary_tables_financial_turmo

2.) Kot kažejo objavljeni podatki evropskega statističnega urada
Eurostat iz raziskave javnega mnenja o delovni sili 2011,
je med 42 milijoni delavcev s krajšim delovnim časom v
EU kar 8.6 milijona delavcev izjavilo, da bi želeli in mogli
delati za daljši delovni čas. To pomeni, da je 20,5 % delavcev s krajšim delovnim časom pod zaposlenih, kar predstavlja 4,0 % vse delovne sile. Največji deleži delavcev, ki bi želeli
in mogli delati za daljši delovni čas, so bili zabeleženi v Grčiji
(58 %), Latviji (57 %), Španiji (49 %) in na Cipru (42 %), čeprav
so deleži delavcev s krajšim delovnim časom v teh državah sicer
dokaj nizki. Za daljši delovni čas so bili najmanj zainteresirani
vprašani na Nizozemskem in v Belgiji (po 3 % v obeh državah),
kjer je delo s krajšim delovnim časom tudi zelo razširjeno. V
Sloveniji, kjer 10,1 % zaposlenih dela s krajšim delovnim časom, je 20,4 % takih delavcev izrazilo željo in zmožnost, da bi
delali daljši delovni čas.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/
12/61&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

3.) Evropski statistični urad Eurostat je 19. 4. 2012, objavil
podatke iz raziskave o pričakovani življenjski dobi v EU za
leto 2010. Pri populaciji, stari 65 let, je bila pričakovana življenjska doba v letu 2010 ocenjena na 21 let za ženske in 17,4 let
za moške. Kar zadeva leta zdravega življenja, podatki za leto
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Izobraževanje in EU
2010 kažejo, da lahko ženske v EU pri 65 letih pričakujejo še
8,8 let zdravega življenja, moški pa 8,7 let. Tako za moške kot za
ženske je bila pričakovana življenjska doba najdaljša v Franciji
in Španiji, najkrajša pa je bila za ženske v Bolgariji in Romuniji
ter za moške v Latviji in Litvi. Zanimiva ugotovitev Eurostatove
raziskave je, da države z najdaljšo pričakovano življenjsko
dobo niso nujno tudi tiste, kjer se za ljudi pri starosti 65 let
pričakuje največ let zdravega življenja: največ zdravih let si
lahko obetajo prebivalci Švedske, Danske in Malte, najmanj pa
prebivalci Slovaške, Romunije, Latvije in Estonije. V Sloveniji
je bila leta 2010 pričakovana življenjska doba pri starosti 65 let
za ženske 21 let in za moške 16,8 let, pričakovana leta zdravega življenja pri tej starosti pa so bila ocenjena na 7,2 za ženske
in 6,6 za moške.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/
12/60&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

10. tehnološki dan

Odbor za znanost in tehnologijo pri obrtno-podjetniški zbornici slovenije vabi na 10. TEHNOLOŠKI DAN, ki bo v petek,
11. maja 2012, na OOZ Maribor, Titova cesta 63. Dogodek
bo organiziran z namenom izvajanja Operativnega programa
Slovenija - Avstrija 2007-2013, v sklopu projekta INNOVATION 2020. Udeležba na predavanjih je brezplačna. Prijavite se
lahko do 8. maja 2012 po elektronski pošti janez-skrlec@siol.
net. V okviru tehnološkega dne bo tekla beseda na temo: SVET
MOBILNIH APLIKACIJ, DIGITALNA ZEMLJA, PRILOŽNOST RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU, INFORMACIJSKA VARNOST, TRENDI TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA.
VABLJENI!

Dve ugodni zakonski noveli

Z objavo v uradnem listu začenjata dne 27.4. 2012 veljati noveli
zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter o dohodnini, s katerima se zvišujejo davčne olajšave za podjetja in samostojne podjetnike posameznike. Prav tako se je od letošnjega
januarja znižal tudi davek od dohodkov pravnih oseb.
Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb se tako v letu 2012
znižuje za dve odstotni točki na 18 odstotkov. V naslednjih treh
letih se bo zniževala po eno odstotno točko, tako da bo leta
2015 znašala le še 15 odstotkov.
Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se tako za
podjetja kot podjetnike posameznike zvišuje na 100 odstotkov, pri čemer se je posebna regijska olajšava, ki so jo za tovrstna vlaganja lahko doslej uporabljala podjetja, ukinila.
Zvišala se je tudi splošna investicijska olajšava, in sicer s 30
na 40 odstotkov vrednosti vlaganj. Vlada predvideva, da bosta
omenjeni noveli že v letu 2012 ustvarili možnost za 150 milijonov evrov davčnih razbremenitev. Te naj bi po pričakovanjih
spodbudile gospodarski zagon, investicije in odpiranje novih
delovnih mest.
Vir: podjetnistvo.finance.si
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani za
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati
določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški
zbornični sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in je odvisna
od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje
se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun
pri Deželni banki Slovenije št.: 19100-0010141210, referenca je sestavljena iz
davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za april 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 32,14 €
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 zaslenih delavcev (upošteva se zadnji znani podatek ZZZS, s katerimi razpolaga OZS).

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v aprilu 2012:
redno delo: 19 dni: 152 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 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 851,07 € (količnik za preračun je 1,54416). 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%

207,24

13,45%

114,47

0,40%

3,40

38,20%

325,11

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 februar 2012 znaša 1.523,11 € bruto,
988,47 € 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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Krpanov glas
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Prispevki, dajatve
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DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2011

nad 8.977,20 do

nad 18.295,80 do

nad 27.443,70 do

vključno

vključno

vklju

27.443,70

36.591,60

45.739

vključno
vključno
Dosežena osnova v € za leto 2011 (Pravilnik o postopku za
OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO
VARNOST ZA ZASEBNIKE ZAdo8.977,20
APRIL
2012
18.295,80 ***
razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. list RS, št. 49/06, 38/07)

nad 36.59

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2011

nad 8.977,20 do

nad 18.295,80 do
nad 27.443,70 do
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2011
do vključno
vključno
vključno
vključno
nad 8.977,20
18.295,80
Povprečna mesečna
plača vdo
RS zanad
februar
2012 vdo
EUR nad 27.443,70 do
8.977,20
18.295,80 ***
27.443,70
36.591,60
do vključno
vključno
vključno
vključno

Dosežena osnova v € za leto 2011 (Pravilnik o postopku za
razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. list RS, št. 49/06, 38/07)
Dosežena osnova v € za leto 2011 (Pravilnik o postopku za

8.977,20

razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. list RS, št. 49/06, 38/07)
Povprečna mesečna plača v RS za februar 2012 v EUR

1.523,11

Povprečna mesečna plača v RS za februar 2012 v EUR

1.523,11

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA

STOPNJA

27.443,70

45.739,50
vključno

36.591,60

nad 45.739,50 do

nad 54.887,40 do

vključno
vključno
nad 45.739,50 do
nad 54.887,40 do
54.887.40
64.035,30
vključno
vključno
I
II
III

45.739,50
54.887.40
Minimalna plača

60%

64.035,30

nad
64.035,30
nad
64.035,30

90%

IV

V

1,2

1,5

povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za
feb.12
feb.12
feb.12
I
II
IV
V
763,06VI
913,87VII
1.370,80VIII 1.827,73
BRUTO
ZAVAROVALNA
OSNOVA III
Minimalna
plača
60%
90%
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
PRISPEVKI
ZA SOCIALNO
VARNOST
STOPNJA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za
Minimalna plača
60%
90% in invalidsko zavarovanje
1,2
1,5
Prispevki za pokojninsko
24,35
185,801,8
222,532,1
333,792,4
445,05
feb.12
feb.12
feb.12
feb.12
feb.12
feb.12
feb.12
povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za

763,06

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA

18.295,80 ***

nad 36.591,60 do
vključno
1.523,11
nad 36.591,60 do

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

763,06
185,80

913,87
feb.12
913,87
222,53

1.370,80
feb.12

1.827,73
feb.12

333,79

445,05

1.370,80
1.827,73
Prispevki
za zdravstveno zavarovanje

2.284,67
feb.12

2.741,60
feb.12

3.198,53
feb.12

3.655,46
feb.12

556,31

667,58

778,84

890,11

556,31
0,40

3,05667,58

3,65 778,84

5,48 890,11

2.284,67 102,63
2.741,60 122,91
3.198,53184,37
3.655,46245,83
13,45

24,35

185,80

222,53
333,79
445,05
Prispevki za starševsko
varstvo in zaposlovanje

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

102,63

122,91

184,37

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

102,63
3,05

122,91
3,65

184,37
5,48

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje
Prispevki skupaj

0,40
38,20

3,05
3,65
291,48
** minimalna plača349,09

5,48
523,64

7,32
698,20

9,13
872,73

10,96
1.047,29

12,80
1.221,84

14,63
1.396,40

Prispevki skupaj

38,20

*** povprečna bruto349,09
plača zaposlenih v523,64
RS za leto 2011 698,20
291,48

872,73

1.047,29

1.221,84

1.396,40

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za februar 2012 (1.523,11 €)

245,83

Prispevki skupaj

245,83
7,32

* povprečna bruto plača v RS za februar 2012 (1.523,11 €)

307,29

***povprečna
minimalnabruto
plačaplača v RS za februar 2012 (1.523,11 €)
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011
** minimalna plača

*** povprečna
bruto
plača zaposlenih
v RS za
leto 2011
Zavezanec
plača
prispevke
do 15. 5. 2012,
v enakem
roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki
Zavezanec plača prispevke do 15. 5. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2012
na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto
2012 (Uradni list RS, št. 105/2011).

Stopnje dohodnine za davčno leto 2012:
Če znaša neto letna davčna osnova v evrih

Znaša dohodnina v evrih

Nad

Do
7.840,53

   16 %

7.840,53

15.681,03

1.254,48 + 27 % nad 7.840,53

15.681,03

3.371,42 + 41 % nad 15.681,03

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni
delodajalec, se za davčno leto 2012 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica, preračunana na 1/12 leta:
Če znaša neto mesečna davčna osnova v evrih

Nad
653,38

Do

Znaša dohodnina v evrih

653,38

   16 %

1.306,75

104,54 + 27 % nad 653,38

1.306,75

280,95 + 41 % nad 1.306,75

Davčne olajšave:
1. Splošna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2012:
Če znaša skupni dohodek v evrih
Nad
10.622,06

Do

Znaša splošna olajšava v evrih

10.622,06

6.373,24

12.288,26

4.319,30

12.288,26

3.228,45

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja
se upošteva:
Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v evrih
Znaša splošna olajšava v evrih
Nad
885,17
1.024,02

Do
885,17

531,10

1.024,02

359,94
269,04

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 269,04 evra.
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2. Osebne olajšave
Letna olajšava
v evrih

Mesečna olajšava v evrih

invalidu s 100 %
telesno okvaro

17.261,82

1.438,48

po dopolnjenem
65. letu starosti

1.389,39

115,78

Namen

3. Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status
dijaka ali študenta, znaša 3.228,45 evra.
4. Posebna olajšava: - za vzdrževane otroke:

Za prvega vzdrževanega otroka
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo
Za drugega vzdrževanega otroka

2.382,13

Mesečna
olajšava v
evrih
198,51

8.631,48

719,29

2.589,68

215,81

Za tretjega vzdrževanega otroka

4.319,20

359,93

Za četrtega vzdrževanega otroka

6.048,73

504,06

Za petega vzdrževanega otroka

7.778,24

648,19

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke za glede na
višino olajšave za predhodnega vzdrževanega
otroka

1.729,52

144,13

Letna olajšava v
evrih

- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana:
Letna olajšava v evrih

Mesečna olajšava v evrih

2.382,13

198,51

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do
2.755,71 evra letno.
6. Posebna osebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega
migranta 7.406,28 evra.
Minimalna plača
Obdobje

Znesek

Uradni list RS št.

od 1. januarja 2012

763,06 EUR

5/2012

od 1. januarja 2011 do
31. decembra 2011

748,10 EUR

3/2011

Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Zajema
osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za
prehrano, prevoz na delo,…) in drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.
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feb.1

2.2

5

3

7,32

368,75
430,20
491,66
38,20
291,48
349,09
523,64
698,20
307,29
368,75
430,20
491,66
9,13
10,96
12,80
14,63

Zavezanec plača prispevke do 15. 5. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

povprečne
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Čisto na robu Ljubljane, se v prijetnem okolju blizu gozda skriva raj za prave gurmane.
Tam stoji naša gostilna, v kateri se trudimo, da bi ambient in ponudbo približali prav vsakemu našemu gostu.
V redni ponudbi vam vsak dan postrežemo z jedmi s pravega žara, tipično slovensko hrano, picami,testeninami, velikim
izborom solat, domačimi sladicami ter nenazadnje z odličimi dobrotami iz morskih globin. V času letnega vrta vam
nudimo tudi odličen sladoled. Ker pa jedilnik radi popestrimo, vam nudimo tudi tedensko posebno ponudbo, katera pa
vsebuje jedi, ki niso v jedilnem listu. Vsak delovni dan vam ponujamo pester izbor malic,katere strežemo od 10 do 14 ure.
Naša gostilna sprejme do 100 gostov in približno 90 na letnem vrtu.
Primerna je za obletnice, obhajila, birme, praznovanja, poslovna kosila ali zgolj kot lepo druženje s prijatelji.
V ta namen imamo možnost izdelave tort za posebne priložnosti, unikatnega izgleda in odličnega okusa.

Veselimo se vašega obiska

Če nimate časa za kuho, vam lahko pripravimo tudi hrano v paketku za domov.
Vse kar morate storiti je telefonski klic in hrana vas čaka.

AKCIJA MESEC APRIL-MAJ:

Pod gradom 5, Lukovica pri Brezovici
1351 Brezovica pri Ljubljani
tel.: 01 365 73 01

www.gostilna-ponvica.si

Ocvrt piščanec (cel): 12 €
Ocvrte perutničke (8 kosov): 6 €
Čevapčiči v lepinji: 4,9 €
Jagnječja kračka s pečenim krompirjem
in zelenjavo z žara: 13,9 €
Goveji golaž z domačimi njoki: 4,9 €
Ajdova kaša z jurčki, šparglji ter kraško panceto: 5,9 €

