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Krpanov glas

Stiki

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

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

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
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: S sestanka OOZ notranjsko-primorske regije

na Rakeku sredi maja 2012

Foto: S. Šivec

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

2

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

Oblika bi morala ostati

Vse teče

Rezultati posvetovalnega referenduma na vseh 62 OOZ po Sloveniji so
povzročili nemir in negotovost. Menim, da ravnanje vodstva na OZS
po izidu ni bilo takšno, kot bi ga
pričakovali. Ne glede na rezultate bi
bilo bolj modro, da se o tem pove
kakšna beseda v medijih, kot da se
molči. V bližnji preteklosti smo
bili že kar vajeni nastopov vodilnih
zborničnih funkcionarjev na televiziji. In reči moram, da so s tem postali prepoznavni in znani širšemu
članstvu. Pridobili so si zaupanje, saj
so odkrito, strokovno in brez strahu
nastopali v interesu članstva. Ko pa
so bili znani neuradni rezultati referenduma, je bilo povedano le, da
bo uradna razglasitev znana po 18.
maju 2012. Zelo nenavadno, da je
bilo na uradne rezultate treba čakati več kot tri tedne. A tudi po treh tednih ni bilo
pričakovane komunikacije, ki bi bila v veliko pomoč vsemu članstvu.
Navajeni smo bili, da se vodilni v naši krovni organizaciji pojavljajo na TV ekranih
in prek razprav z Vlado vsemu članstvu (s)poročajo o sodelovanju in stikih s pisci
zakonov. Mnogokrat je bilo poslovanje malih podjetnikov in obrtnikov že skoraj
onemogočeno, pa so strokovno utemeljena pogajanja in čvrst dialog OZS s pristojnimi ministrstvi in z drugimi odločujočimi pripomogli k rešitvi. Tokrat pa nič.
Morda je nekaj resnice tudi v tem, da smo prehitevali čas, saj tudi negativni izid ne
more povzročiti takojšnjega preobrata in sprememb. Potrebna je sprememba obrtnega zakona, ki se ne bo zgodila kar čez noč. Naši vodilni se verjetno niso zavedali,
kako potrebujemo nekaj spodbudnih besed, namenjenih vsemu članstvu in širši
javnosti. Na OOZ smo prejeli mnogo klicev z vprašanjem, zakaj člani še vedno
dobivajo račune za članarino, ko pa je bila na referendumu izglasovana neobvezna
članarina! Na območnih zbornicah se zelo trudimo svojim članom ustreči - kolikor
se le da - z nasveti, storitvami, organizacijo strokovnih svetovanj, šolanja in podobno. Vemo, da imajo člani, ki so se navadili, da se o svojih odločitvah posvetujejo na
OOZ, svojo plačano članarino zagotovo dobro povrnjeno. Drugi, ki teh možnosti
ne izrabijo, pač samo ugotavljajo, da zbornice ne potrebujejo, čeprav se tudi njim
kdaj zgodi, da ob enkratnem obisku in rešitvi zapletenejših vprašanj vseeno pridejo
skozi ceneje, kot bi, če bi morali storitev plačati.
Petinštirideset let obrtno zborničnega sistema je že za nami. Mnogokrat smo se nasproti državi počutili drugorazredni državljani. Mnogokrat je bilo zato treba strniti
vrste in zagotoviti številčno podporo tudi našemu vodstvu v Ljubljani. Pošteno in
odkrito, predvsem pa čim prej, se bomo morali tudi tokrat pogovoriti, ostati složni
in ne dovoliti razdora v tej organizaciji. Obrtni zakon bo odločal o njeni nadaljnji
usodi. Edino prav bi bilo, da se naša stanovska organizacija ohrani, saj so jo davno
pred nami zgradili naši kolegi obrtniki in mali podjetniki z velikim trudom in požrtvovalnostjo, predvsem iz razloga, ki obstaja še danes: ščititi svoje interese nasproti
državi. Lahko, da se bomo odločili za drugačno članarino, oblika organizacije pa
bi morala ostati, kakršna je. Prepričana sem, da bomo to, prej ali slej vsi ugotovili.
Predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel

Ljudje smo nenehno na preizkušnji:
bomo zdržali? V življenju, osebnih
zagatah, v poslu. Sami, in povezani
z drugimi: v družini, društvih, tudi v
zbornici. Gradimo družino in društva,
tudi zbornico smo gradili. Vse v upanju in hotenju, da bodo te skupnosti
trajne. Če imamo zares veliko srečo,
živimo v skupnosti do svojega konca.
Če ne, doživljamo njihov razpad, ta hipoma, oni počasen in mučen.
Absolutna vrednota je lahko le Bog.
Trajna vrednota je ljubezen. Vse druge
vrednote si ljudje ustvarjamo sproti in
jih sproti tudi tehtamo. Kar nam danes pomeni vrednoto bo morebiti že
jutri zgubilo svojo vrednost. Zaradi licemerstva, oportunizma, koristoljubja
ali ležernosti in lenobe smo vrednote
pripravljeni zavreči kot gnilo jabolko.
In si umišljati nove. A ko se s tem sprijaznimo, ni več ovir za hojo po poti,
ki vodi v nezadovoljstvo z vsem, kar
nas obkroža. Ozavestiti je tedaj treba
temeljno potrebo po vrednotah, pozitivnih in trajnih, ne zgolj koristnih in
priročnih.
Panta rhei, vse teče. Teče, in poteče,
tudi čas družine, društva in - zbornice.
Če v času svojega obstoja rodi sad in
dozori, bo iz njegovega semena lahko
vzniknila nova rast. Če bo seme padlo
na dobra tla, seveda. »Al bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve«,
nam je zapisal Prešeren. Tu je temeljno vprašanje: ali je seme zdravo in ima
v sebi moč, da vzklije in raste, zori in
(spet) dozori. Če je zbornica dozorela
in je v njenem plodu dobro seme, potem se potrudimo in obdelajmo njivo
tako, da bo seme lahko porodilo nove
sadove: deseterne, stoterne. Predvsem,
pripravimo njivo. Če njiva ne bo pripravljena, če bo seme padlo med trnje
in na trda tla, smo se zaman trudili
zrediti sad. In, otrebimo zbornično trto
nèrôdnih poganjkov, ki ji samo jemljejo
hrano in moč, sadu pa ne rodijo!
Janez Gostiša

P.S. Resnica je kot olje: vedno priplava na vrh.
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Referendum
in plačevanje članarine

Vsem članom zbornice sporočamo, da je, ne glede na izid posvetovalnega referenduma 25. aprila, članarina še vedno obvezna in v skladu z veljavno zakonodajo izterljiva. Obrtni zakon,
ki določa višino in način plačevanja članarine se namreč (še) ni
spremenil. Pri njegovi spremembi se bodo upoštevala prakse
drugih držav ter pomen in vloga obrtne zbornice kot kompetentnega sogovornika pri zastopanju interesov obrtništva in
malega podjetništva, izvajanje javnih pooblastil ter drugih zadolžitev in nalog, ki jih zbornica opravlja.

C3 za voznike

V soboto, 19. maja je v Gasilnem domu v Cerknici potekalo
usposabljanje voznikov za prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu za leto 2012. Usposabljanje je potekalo po programu,
ki ga je pripravilo Ministrstvo za promet in je bilo po mnenju
udeležencev dokaj ciljno usmerjeno. Vozniki so menili, da bi
bilo več poudarka treba nameniti vsebinam s katerimi se
vozniki srečujejo vsakodnevno in spremembam oz. novostim v cestnem prometu.

Vse zamudnike, ki imate še vedno voljo in potrebo spraviti »pod
streho« seminar C1 (2010) in C2 (2011) sporočamo, da bodo
navedena predavanja potekala na OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana po naslednjem razporedu:
• v petek 27. 07. 2012 s pričetkom ob 14. uri

(7 urno usposabljanje voznikov po programu za leto 2010 – C1)

• v soboto 28. 07. 2012 s pričetkom ob 7. uri

(7 urno usposabljanje voznikov po programu za leto 2011 C2)

• v petek 10. 08. 2012 s pričetkom ob 14. uri

(7 urno usposabljanje voznikov po programu za leto 2010 C1)

• v soboto 11. 08. 2012 s pričetkom ob 7. uri

(7 urno usposabljanje voznikov po programu za leto 2011 C2).

Prijavnico dobite na OOZ Cerknica. Lahko pokličete tudi na
OZS, go. Mojco Poje, ki v okviru celotnega sistema bdi nad
usposabljanjem voznikov po tel. (01) 583 05 20. Vsi, ki ste bili
19. maja zadržani ali ste seminar spregledali, čim prej sporočite
svoj interes za udeležbo na seminarju C3 v letu 2012.
Predavanja C3 v Cerknici letos (verjetno) ne bo več, saj se je glede na številčni odziv na izvedeno predavanje smiselno pridružiti
kateri od drugih zbornic.

Dobro obiskano izobraževanje, ki pa večini udeležencev ni ponudilo uporabnih informacij
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Foto: S.Š.
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Piknik 2012
Zasedanje skupščine
ooz Cerknica

V ponedeljek, 21. maja se je sestala dvajsetčlanska skupščina
OOZ Cerknica, ki ji v mandatnem obdobju 2010 – 2014 predseduje Bojan Kraševec. Skupščina je potrdila poročila o delu ter
računovodska poročila za leto 2011. Na skupščini je poročilo
nadzornega odbora zbornice o delu in poslovanju v skladu s postavljenimi merili in cilji podal predsednik NO Gregor Ažman.
Člani skupščine so razpravljali, dopolnili in potrdili plan dela za
leto 2012 in finančni plan 2012. Skupščina se je kritično izrekla
do delovanja vodstva OZS v Ljubljani.

Vabilo velja vsem članom
in upokojenim članom zbornice
ter njihovim ožjim družinskim članom!
Srečanje bo potekalo po naslednjem programu:
Ob 11. uri sveta maša v Zelški cerkvi,
ki jo bo daroval
p. Vili Lovše, jezuit.
Tudi lansko leto je bil v naši sredi.
Pri maši bo sodeloval
Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska,
ki ga vodi Janez Gostiša.
Po maši bo še kratek koncert zbora.

S skupščine OOZ Cerknica: na desni predsednica zbornice Marija Branisel, za njo predsednik skupščine Bojan Krašovec
V Sloveniji prihaja do bistveno spremenjene vloge obrtnikov in
podjetnikov pri zagotavljanju lokalnih infrastrukturnih storitev
in pri financiranju novih infrastrukturnih objektov. Način financiranja danes je drugačen kot v preteklih obdobjih, v katerih je
bila sama občina tako »proizvajalka« storitev v infrastrukturnih
sektorjih kakor tudi praktično ekskluzivni financer izgradnje novih lokalnih objektov. Zato vas vljudno vabimo, da se udeležite

predstavitve študije
o obnovljivh virih energije,

saj je poraba in proizvodnja energije tako strateško kot
tudi finančno pomemben člen poslovanja vsakega okolja.
Na seminarju bo predavatelj JANEZ JUVAN spregovoril o:
1. kakšna je stopnja razvoja inženiringa in tehnologij ter možnost vpeljave novih tehnologij za ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo elektrike
2. kakšna je zakonodaja, ki predpisuje in s tem nagrajuje ali kaznuje neupoštevanje predpisov glede obnovljivih virov enerigje
3. kje in na kakšen način dobiti pri vaših investicijah nepovratna
sredstva
4. na kakšen način lahko v svojem okolju oblikujete konzorcije
za energetske projekte
5. kako vam lahko pomagamo pri pridobivanju investicij.

Seminar bo potekal v sejni sobi OOZ Cerknica,
v četrtek, 14. junija, s pričetkom ob 19. uri.
Prijavite se lahko do torka, 12. junija 2012
/051-642-540; silva-sivec@ozs.si/
Udeležba na predstavitvi je za člane brezplačna.
VABLJENI!
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Druženje se bo nadaljevalo na prostem,
pri Zelški lovski koči,
kjer Vam bodo od 12. ure dalje
postregli z dobrotami,
ki sodijo v nedeljski dan in piknik.
Za zabavo bodo poskrbeli domačini - člani
Ansambla JELEN.
Prijave s plačilom 10 EUR po osebi
/otroci brezplačno/,
s katero se potrjuje zanesljivost udeležbe,
sprejemamo do petka,
15. 6. 2012 na zbornici.

Vabljeni!
Spomnite drug drugega!
V primeru slabega vremena bo druženje
v prostorih lovske koče.
TERME KRKA d.o.o. so pripravile posebno ponudbo za
člane zbornice – količinski popust za nakup nad 10 vstopnic za Terme Dolenjske in Šmarješke toplice, Talaso Strunjan, Hotele Otočec, Golf Grad Otočec, Hotel Krka Novo
mesto. Če vas ponudba zanima-pokličite!
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Poreferendumsko srečanje
notranjsko-primorske regije

Notranjsko-primorsko regijo sestavlja 13 območnih obrtno
podjetniških zbornic:poleg Logatca še Vrhnika, Cerknica, Postojna, Idrija, Ilirska Bistrica, Tolmin, Ajdovščina, Sežana, Nova
Gorica, Koper, Izola in Piran. Regija se predvsem v zadnjem
letu intenzivno srečuje na rednih mesečnih sestankih. Tako se je
srečala tudi v torek, 15. maja na Rakeku. Tokrat so se ga predstavniki udeležili v polnem številu.
Osrednja tema srečanja je bil nedavno izvedeni referendum in
njegov vpliv na to, kako bo delo na območnih zbornicah potekalo v prihodnje. Izid referenduma je bil jasen: članstvo v obrtni
zbornici naj bo prostovoljno. Prisotni so najprej sestanek označili za zgodovinski. Glede referenduma je prevladalo mnenje, da bi
se lahko izvedel na malo drugačen način; predvsem bi si morali
vzeti več časa, kar bi omogočilo tudi pozitivno obveščanje javnosti. Nato so poudarili, da je potrebno sprejeti jasna stališča regije
o tem, kako naprej in kaj se zahteva od odgovornih na Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije. Izpostavili so vprašanja o tem, kaj
bodo temeljne naloge zbornice v luči prostovoljnega članstva –
ali bodo zbornicam ostale naloge, ki so jih opravljale doslej: svetovanje, izdajanje obrtnih dovoljenj, vstopne točka VEM…, ali
naj se iščejo drugačne rešitve. Kako bo z zaposlenimi in z zbornično lastnino? Dotaknili pa so se tudi vprašanj glede sprememb
v vodstvu OZS, prevzema odgovornosti za izid referenduma in
priprave programa za delo zborničnega sistema v prihodnosti.

Kako in kam naprej po referendumu, so se spraševali predstavniki OOZ
Notranjske in Primorske na Rakeku
Foto: S. Šivec
Zavzeli so se za to, da naj bo skupščina OZS sklicana čim prej,
vsekakor pa najkasneje 6. junija 2012, kjer naj bo predstavljeno
delovanje zbornice v prihodnosti, razpravlja pa se naj tudi o
zgoraj omenjenih vprašanjih.
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Silvester Pivk,
PIVK ELECTRIC d.o.o.
iz Hotedršice

Za tokratno številko Krpanovega glasu smo se pogovarjali s
podpredsednikom OOZ Logatec, Silvestrom Pivkom. Je eden
tistih članov zbornice, ki mu ni mar svojega časa za razgibano
delovanje zbornice in poprime tudi, kadar navdušenje drugi že
po malem peša. S S. Pivkom se je pogovarjal J. Gostiša.

Silvester Pivk
G. Pivk, lahko predstavite svojo firmo?
Dejavnost opravljam od leta 1990. Podjetje Pivk Electric d.o.o.
zaposluje 7 ljudi. Vsi zaposleni s(m)o domačini. Podjetje bi lahko
imenoval tudi družinsko: poleg mene v njem dela sin, drugi pa
si v podjetju še nabira izkušnje kot učenec za poklic elektrikarja.
Naša dejavnost so predvsem električne inštalacije, javna razsvetljava, strelovodi, meritve ter tv, tt in računalniške povezave. Med
prvimi smo začeli nameščati t.im. pametne inštalacije – daljinsko
upravljanje z razsvetljavo, dviganjem in spuščanjem rolet, uravnavanjem temperature v stanovanju, nadziranjem okolice zgradbe in še mnogo česa. Kot prvi v Sloveniji smo namestili okolju
prijazno javno razsvetljavo vasi, in sicer v Hotedršici.
Dela opravljamo širom po Notranjskem, tudi v Ljubljani in proti Kopru. Med referencami bi omenil javno razsvetljavo v občini, vzdrževalna dela v vrtcu, šolah, izdelavo elektroinštalacije v
domu Marije in Marte, ter nekaterih večjih podjetjih v obeh conah. Izvajali smo električne napeljave v stanovanjskih soseskah
za Narodnim domom in na Brodu.
Pridobil sem si mojstrski naziv, podjetje pa znak SQ. Podjetje
nudi ugodnosti Lyoness kluba.

junij 2012

Dolga leta ste dejavnost opravljali kot obrtnik oz. samostojni podjetnik. Kaj je odločitev nagnilo v prid družbi z
omejeno odgovornostjo?
Naglo slabšanje gospodarskega stanja, vse obsežnejše izogibanje naročnikov plačevanju opravljenih del in posledična ogroženost lastnega premoženja so narekovali takojšnje ukrepanje.
Samostojni podjetnik jamči za svoje obveznosti z vsem premoženjem, podjetje pa za obveznosti odgovarja v omejenem obsegu, kar pove že naziv: družba z omejeno odgovornostjo. Človek
mora poskrbeti tudi zase, ne le za druge.
Že dolgo ste dejavni v zborničnih organih. Kaj Vas za to
navdušuje?
Predvsem novi izzivi in širši krog znanstev. Kot funkcionar se
srečujem z mnogo več ljudmi, kot bi se srečeval sicer. Dostopam
do več informacij, spoznavam več izkušenj drugih, seznanim se
z več strokovnimi in poslovnimi rešitvami. Res, da za to porabim
precej svojega časa, a mi zanj ni žal. Če nič ne daš, nič ne dobiš.
Dejavni ste v sekciji elektro dejavnosti. Pred nekaj leti ste
organizirali odmevno ekskurzijo v soške elektrarne. Je
sekcija še dejavna? Kaj pa sekcija pri OZS?
V sekcije naj bi se člani čim bolj združevali. Poiskati pa je treba
stične točke med njimi. Lani je naša, elektro sekcija organizirala
strokovno ekskurzijo na sejem LUCE v Milano. Poleg elektro
področja je bilo ogleda vredno tudi lesarsko. Odziv med člani je
bil zelo dober, pridružili pa so se nam tudi Vrhničani. Več sekcij
logaške zbornice je lani sodelovalo na sejmu LOS, letos nekaj
manj. Smo pa številčno obiskali sejem SAGRA v Sarajevu in
obisk združili s poučnim popotovanjem po Bosni in Hrvaški.
Za jesen načrtujemo dve ekskurziji, odločili se bomo za eno od
njih: bodi za ogled krške nuklearke in Instituta Jožef Stefan ali
za ogled hidro elektrarne Djerdap. To slednje bi izpeljali še s
katero od drugih zborničnih sekcij.
Delovanje območne sekcije in sekcije pri OZS bi kazalo tudi
poslansko povezati. Med njima bi potrebovali več obojestranske
informiranosti.
Zaposlujete delavce. Ste včlanjeni tudi v ZDOPS; kaj članstvo v tem združenju prinaša?
Članstvo v združenju delavcev pri obrtnikih in podjetnikih Slovenije je prostovoljno. Prinaša pa neposredne koristi, saj plačana

Kolektiv PIVK ELECTRIC ob 18-letnici firme.
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članarina omogoča uveljavljati popuste pri izobraževanju. Ker
temu področju za svoje delavce in zase posvečam veliko pozornosti in ga čutim kot potrebo, ta vložek koristno izrabim.
Združenje daje močan poudarek izobraževanju in svetovanju.
Obenem opravlja vlogo sodelujočega v socialnem partnerstvu.
Komaj reprezentativno združenje svojo vlogo v tem partnerstvu odločno in odlično opravlja. Rezultatov pa so deležni vsi
delodajalci. Žal tisti, ki stojijo ob strani, k temu nič ne prispevajo, znajo pa kritizirati, da se premalo doseže (zanje).
Kje kot član upravnega odbora zbornice pričakujete največ pozitivnih odmevov med člani?
Po referendumu (o obveznem članstvu v OZS, op. p.) je odgovor na to vprašanje malo drugačen, kot bi bil pred njim. Menim, da mora zbornica kot organizacija ostati. Potrebna pa bo
ustrezna reorganizacija. Še naprej bo zbornica morala delovati
na bazi solidarnosti. Le v skupnosti imamo moč. Poleg tega, kar
zbornica nudi zdaj, bo treba poiskati še kaj konkretnega, kar
bodo člani neposredno občutili kot prednost.
Menite, da zbornica primerno skrbi tudi za družabnost
med člani? Kako ocenjujete sodelovanje logaške zbornice
z drugimi notranjskimi in primorskimi zbornicami?
Za družabnost med člani zbornica redno skrbi. Člani morajo le
sprejeti ponujeno. Pa tudi predlagajo lahko, kaj bi jim bilo všeč.
Sodelovanje z drugimi zbornicami z Notranjskega in Primorskega je v zadnjem času dobro utečeno. Mesečno se srečujemo,
si izmenjujemo izkušnje, seznanjamo se z delom drugih in skupaj obravnavamo vprašanja, ki so širšega pomena. Sodelovanje
ocenjujem za koristno.
Radi plešete. S katerim rekreativnim športom ste si še blizu?
Res, plešem še vedno rad. Hoja, tek in kolo ter telovadba pa
so druge dejavnosti, s katerimi se redno ukvarjam. Ljubiteljsko,
tekmovalno ne.
Je še kaj, kar bi želeli povedati bralcem KG?
Zbornica mora v pravi obliki ostati. Le tako bo upoštevanja vredni partner državi. V slogi je moč.
G. Pivk, hvala za pogovor.
Pogovarjal se je J. Gostiša

(Obe fotografiji iz arhiva PIVK ELECTRIC)
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Gostilna KA-RA
Ljubo Kapelj s.p.

Na straneh OOZ Postojne danes predstavljamo Ljuba Kaplja,
pivškega gostinca, člana UO postojnske zbornice, kjer zastopa
gostince. Kaj meni o gostinstvu na Postojnskem in Pivškem,
kakšen razvoj dejavnosti napoveduje, si preberite v zapisu pogovora z Janezom Gostišem.

Kako je sicer razvito gostinstvo na Pivškem?
Menim, da je kar dobro razvito. Prav v kraju samem imamo pet
gostiln, ena od njih nudi tudi prenočišča. Seveda, ne moremo
mimo točilnic. Poleg gostiln pa prehranskih lokalov ni na pretek. Bili so poskusi s hitro hrano, a se niso najbolj obnesli. Za
takšne vrste lokalov je potrebna velika frekvenca manj zahtevnih gostov. Takih pa v Pivki ni dovolj.
Je gostinstvo vezano bolj na tranzitne potnike ali na domače porabnike?
Struktura gostov je v tem pogledu mešana. Z odprtjem muzeja
(Park vojaške zgodovine - op. p.) se je povečal t.im. avtobusni
turizem. Gostimo predvsem domače goste. Imamo pa tudi nekaj, lahko bi rekel stalnih gostov iz bližnjega italijanskega zamejstva. Predvsem ob nedeljah se radi vračajo k nam. Sicer se
v Pivki ustavljajo tudi gostje, ki potujejo naprej proti Bistrici in
na Hrvaško.
Lahko rečem, da ima pivška občina dokaj velik posluh za razvoj
turizma in ga tudi ustrezno podpira, kolikor pač more.
Svojo ponudbo zagotovo prilagajate povpraševanju gostov.
S čim jim najbolj ustrežete?
Svojih specialitet nekako nimamo. Ponudimo domače jedi. Znani smo po tem, da v zimskem času pripravljamo koline s prilogami. Čez leto gostje povprašujejo po lažji hrani. Velikokrat
jim pripravimo kalamare. V dopoldanskem času pripravljamo
malice. Povpraševanje po njih je kar veliko.
Gostje si želijo preprostejše hrane. Ta je praviloma tudi cenejša.
Potrošnja pijač je upadla. Z gledišča zdravja in tudi varnosti v
prometu je to dobrodošlo. Voda je vse bolj iskana pijača.

g. Ljubo Kapelj
G. Kapelj, KA-RA je priljubljen gostinski prostor v Pivki.
Ste prvi lastnik te »blagovne znamke« na tej lokaciji?
Naziv smo prevzeli od prejšnje lastnice, Radenke Kapelj, ki je tu
imela gostilno že leta 1990. Prva dva zloga priimka in imena sta
KA – RA in takšno ime smo ohranili, saj je Kapelj tudi naš priimek. Sicer pa domačini tej zgradbi pravijo po domače Špetau;
ime izvira iz časov Italije, ko je na tem mestu delovala manjša
bolnišnica. Sami gostinsko dejavnost opravljamo od leta 1995.
Oba z ženo sva gostinca. Žena je bila zaposlena v tem lokalu že
preden sva ga prevzela v svoje roke.
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Ste predstavnik gostincev v UO OOZ Postojna. Sekcije
gostincev ni?
Sekcija je. Imamo pa poseben način dela. Na Postojnskem je
močno Društvo za gostinstvo in turizem. Enkrat mesečno se
srečujemo zdaj pri enem, zdaj pri drugem članu in se pogovorimo o vsem, kar nas teži. Poleg tega organiziramo ekskurzije in
izlete z ogledi turističnih zanimivosti. Delovanje društva financiramo člani sami. K ekskurzijam in ogledom pa svoje primakne
zbornica.
Najmanj dvakrat letno na različnih lokacijah pripravimo t. im.
»dan odprtih vrat«. Teme so različne. Za primer dobrote kolin,
jedi iz gob, čemažev dan…
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Kako je razvito gostinstvo v občini, upoštevajoč dejstvo, da
je v Postojni svetovno znana Jama?
Bili so že boljši časi., ki jim je sledil velik padec. Zdaj se razmere spet nekako izboljšujejo, stanje se počasi le popravlja. V
Postojni je spet nekaj objektov s prenočišči: Epic, Kras, Šport,
medtem ko teh pred nekaj leti ni bilo in so povpraševanje pokrivale zgolj zasebne turistične sobe in Pivka jama. Oživlja se tudi
hotel Jama. Ne vem pa, kdaj se bodo vrnili časi, ko smo samo v
Postojni v času najvišjega povpraševanja postregli po pet, tudi
šest tisoč kosil dnevno in je bilo v gostinstvu zaposlenih prek
petsto ljudi?!
Posebne naklonjenosti Jame do povezanosti gostinstva na Postojnskem pa ni čutiti. Pred tremi leti je Društvo za gostinstvo
in turizem izdalo zgibanko Postojna & Pivka s predstavitvijo
gostinske ponudbe na tem območju. Na območju Jame je ne
moremo več deliti obiskovalcem.
Kaj je za gostinstvo pomenila sprostitev vsakršnih omejitev za opravljanje gostinske dejavnosti pred leti?
Verjetno je po tej sprostitvi v gostinstvu slabše, kot je bilo poprej, ko je gostinec moral sam izpolnjevati (poklicne) pogoje
za odprtje lokala. Tudi izobraževanja za ta poklic je vse manj.
Frekvenca strežnega osebja, predvsem v barih, je velika. Dekleta – vsaj večina je deklet, se niti ne utegnejo priučiti poklicnim
potrebam in zahtevam stroke, ker jih že zamenjajo druga. To za
stroko ni dobro.

Pogrinjek za skupinsko praznovanje v KA-RI
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Imate sami zadrege z zaposlovanjem? Kako pa je z oskrbo?
Z ženo vred nas dela šest. Občasno pomagata tudi oba sinova.
Smo utečen kolektiv. Občutnejših nihanj ni.
Oskrbujemo se, kolikor je le mogoče, lokalno, tako z zelenjavo
kot z mesom. Pri zelenjavi je težje, ker je čas pridelovanja na našem območju omejen, sploh čez zimo. Z mesom teh zadreg ni.
Z vini se oskrbujemo pri pridelovalcih, večinoma primorskih.
Kako se bo gostinstvo po vaši oceni razvijalo v naslednjih
nekaj letih?
Šlo bo nazaj proti starim, boljšim časom. V Sloveniji se nam ni
treba pretirano bati. V svetovnem merilu gredo trendi v smer
manjših destinacij, stran od masovnega turizma, čeprav je slednji lahko cenovno ugodnejši. Gostje so tudi po tej plati postali
zahtevnejši, želijo ohranjati svojo identiteto tudi tako, da niso
samo številke v turistični množici, ki jih upravljajo velike agencije. Želijo spoznati več krajev in se tam počutiti zaželeni in biti
deležni iskrene pozornosti.
Kaj bi izrekli za popotnico gostincem ?
Želim, da bi se gostinci čim bolj povezovali in našli pravi stik
tudi z Jamo. Skupna reklama in predstavitev lahko izboljšata
položaj vseh. Morebiti bo kdaj le uspelo vzpostaviti tudi osrednjo informacijsko točko v središču Postojne in obiskovalcem
na enem mestu ponuditi informacije o turističnih in gostinskih
možnostih. Teh pa je na Postojnskem in Pivškem obilo.

foto Arhiv KA-RA.JPG
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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.

pis ali obročno plačilo članarine, so se člani seznanili s potekom
akcije »Osredkar« in potrdili, da se prijavi kuharska ekipa za sodelovanje na Argonavtskih dneh v okviru »festivala hrane na
Vrhniki 2012«. Glavna tema razširjene seje pa je bil referendum.
Iz rezultatov za našo zbornico jasno izhaja, da člani ne želijo več
obveznega članstva. Referenduma se je od 706 članov, vpisanih
v volilni imenik, udeležilo 124 članov oz. 17,56 %. Od tega je za
dosedanjo obliko organiziranosti zbornice glasovalo 35 članov,
proti pa se je izjasnilo 89 udeležencev referenduma. Rezultati za
našo zbornico so v povprečju za cel obrtno-podjetniški zbornični sistem, niso pa nam znani rezultati po posameznih OOZ.

Vprašanja nam lahko posredujete tudi po e-pošti:
adela.cankar@ozs.si

Iz dela organov zbornice

V maju so se predsednik, podpredsednik in sekretarka udeležili
srečanja notranjske in primorske regije, katerega organizator je bila tokrat OOZ Cerknica. Glavna točka razprave je bil v
aprilu izveden referenduma in še vedno neuradni rezultati glasovanja. Regija, ki jo sestavlja 13 območnih obrtno-podjetniških
zbornic je zavzela stališče, da se mora čim prej, najkasneje do
6. junija 2012, sklicati skupščino OZS, da je potrebno razčistiti
hitenje za izvedbo referenduma, podati smernice in program za
delo zborničnega sistema v prihodnje, razjasniti poglede kaj bo
z izvajanjem javnih pooblastil in točk VEM v prihodnje. Več si
lahko preberete na skupnih straneh glasila.
V sredo, 23. maja, je bila sklicana razširjena seja UO OOZ
Vrhnika, na katero so bili poleg članov UO vabljeni tudi člani
nadzornega odbora in poslanci skupščine naše zbornice. Poleg
vlog za vračilo stroškov izobraževanja in vlog za odpis, delni od-

Z razširjene seje UO OOZ Vrhnika
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Foto: A. Cankar

Podpredsednik Simon Hlebec in sekretarka Adela Cankar

Foto: arhiv OOZ

Predsednik je prisotne seznanil o regijskem sestanku, o zahtevi po sklicu izredne skupščine OZS, ki se je pojavila takoj po
znanih neuradnih izidih. Na nas samih je sedaj, da izdelamo
program dela za prihodnje, vendar pa je marsikaj odvisno tudi
od novega obrtnega zakona, ki bo verjetno kmalu na poslanskih klopeh predlagam za sprejem. Ker so predhodniki sedanjih
članov začeli graditi zbornico kot organizacijo pred več kot 35
leti, ne bi bilo prav, da se sedaj sesuje kot hiša iz kart. Posebno
pozornost bo potrebno nameniti določilom zakona v zvezi s
premoženjem, saj so bili vrhniški obrtniki v postopku denacionalizacije že ob svoj rokodelski dom in ne bi želeli izgubiti še
Doma obrtnikov.
Organiziranost in delo bo v začetku v veliki meri odvisno od
določil novega zakona, vendar pa prostovoljno združevanje ne
more diktirati noben zakon. Nova zbornica bo delovala tako,
kot bodo želeli njeni člani, saj se bodo vanjo vključili in se združevali ljudje s podobnimi interesi in željami.
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Varstvo pri delu
Finančna kriza je lahko
priložnost za napredek
stanovske organizacije

Zagotovo nam, podjetnikom, ni
enostavno - še posebej pa v teh
kriznih časih - pridobiti delo, ga
izvesti konkurenčno, dati plačo zaposlenim, državi plačati davek in za
opravljeno delo dobiti plačilo. Moji
začetki podjetništva izvirajo iz časov, ko nas je tedanja oblast imela
za take, ki ljudi »prinašajo okoli«.
Danes smo mali podjetniki srce
napredka v vsaki občini. Veliko denarja steče v državni proračun
zgolj z naslova akontacije dohodnine, ki jo plačujemo samostojni
podjetniki. Iz te vreče se delijo sredstva za delovanje države, ki naj
bi del denarja namenjala tudi za razvoj podjetniškega okolja. Žal
temu ni tako, saj se zdaj leva, zdaj desna politika že leta ukvarja
predvsem s pogajanji z uslužbenci javne uprave, in to na način, ki
nima nič skupnega z državljansko in še manj s podjetniško logiko.
Verjetno se marsikdo strinja z navedenimi ugotovitvami, a za
spremembe se bo potrebno še zelo potruditi. Prav vsi moramo
postati bolj aktivni in glasni ter si izboriti možnost sodelovanja in
odločanja pri našem gospodarskem razvoju. Splošna gospodarska
kriza, ki kar traja, ima svoj vzorec, v njem pa igra glavno vlogo
neizprosni bančni sistem, ki še vedno temelji na fiktivnem premoženju večine finančnih institucij. Okoli sebe gledamo narobe
svet, vse v njem je že v službi lažnega kapitala, celo naše, že skoraj
plačane pokojnine, so obtičale v neznanem.
Nedavno smo bili priče »famoznemu« ukrepu bivše vlade, s katerim so nam v splošno korist bank omejili gotovinsko poslovanje
na borih 50 evrov. Na žalost se banke z našim delom povsem legalno okoriščajo še na številnih področjih, kot so razpisna zavarovanja poslov v javni upravi ali pa podcenjevanje našega imetja, ki
ga zahtevajo za zavarovanje že tako oderuških kreditov. V primeru
poslovnih težav nam banke nikakor ne stojijo ob strani. S pomočjo države lahko rutinsko in čez noč razprodajo naša podjetja in
domove. Kdo bo pa nam dal podporo, kot jo od države dobijo
banke? Država tega prav gotovo ne bo storila sama. Podporo si
moramo zagotoviti sami, na ravni stanovske organiziranosti tudi v
politiki. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je predolgo vztrajala na načelu nepolitičnega stanovskega delovanja.
Na nedavnem referendumu smo se podjetniki – člani odločili za
neobvezno plačevanje članarin. Odločitev nam lahko prinese propad ali pa preporod stanovske organizacije. Usoda je sedaj v rokah
in glavah vodstva v centrali in organov v območnih zbornicah. Zaskrbljujoča in pomenljiva je bila tudi sama udeležba na referendumu – le 18,16 %. Tudi sam sem glasoval proti obveznemu plačevanju članarine, saj mislim, da je že skrajni čas za spremembe in bolj
odločne poteze. Ena od teh je prav gotovo ustanovitev Podjetniško
razvojne banke. Po celi državi imamo zelo dobro infrastrukturo
za delovanje območnih bank (dokler jo bomo še imeli) in čas za
odločno dejanje nam ni bil še nikoli tako naklonjen. Zakon o bančništvu je na žalost pisan na kožo velikih, ob naši primerni organiziranosti pa tudi mi ne bomo več tako majhni.
Bojan Čebela, član OOZ Vrhnika
Pojasnilo uredništva: prispevek je bil pripravljen za kolumno, a je zaradi dolžine
objavljen na straneh OOZ Vrhnika.
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Za člane in zaposlene delavce še zadnjikrat pred letnimi dopusti
razpisujemo seminar in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v poslovnih prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta
8a, 1360 Vrhnika in sicer:
- delavci in delodajalci: petek, 15. junija 2012, ob 7. uri
Na predavanju bo 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, 13. junija oz. do zasedenosti prostih mest. Pokličite!

Festival hrane na Vrhniki 2012

V času Argonavtskih dnevov bo na Vrhniki, na Stari cesti, v petek,
16. junija, Festival hrane, na katerem bodo kuhali in pripravljali
hrano, značilno za področje Vrhnike in okolice (obara, ričet, mesne
in zelenjavne enolončnice, šara, zaroštan krompir, golaž, močnik,
štruklji…). Na festivalu bo sodelovala tudi ekipa OOZ Vrhnika.
Člani zbornice, vabljeni! Pridite na našo stojnico in poskusite
dobrote iz kotlička, ki jih bodo kuhali nepoklicni kuharji. Poskusili boste lahko tudi jedi drugih ekip.
Ne zamudite priložnosti za druženje in klepet ob dobri domači
hrani, se vidimo 16. junija po 16. uri.

foto s spletne strani: www.mojvideo.com

foto s spletne strani: www.bodieko.si

Solidarnostna pomoč

Nesreča nikoli ne počiva - star pregovor, ki še vedno velja.
Upokojen član Anton Piltaver z Drenovega Griča je na zbornico
naslovil vlogo za finančno pomoč, ker sam s partnerico in njegova
hči ne zmorejo več vseh finančnih bremen. Hčerka Irena Volkner
je namreč zbolela - odkrili so tumor, ki bi bil lahko odstranjen z
ustreznim kirurškim posegom. Ker operacija ni bila pravočasno
opravljena, se je tumor tako povečal, da operacije v Sloveniji ni
bila več mogoča in je ga. Volkner šla v Nemčijo (o tem je bila tudi
na TV oddaja). Operacija je uspela, tumor je bil odstranjen. Sedaj
mora opraviti še terapijo z obsevanji, ki je ponovno ni mogoče
izvajati v Sloveniji, saj so v Evropi samo trije ustrezni obsevalni aparati, od tega je najbližji v Nemčiji. Konec maja mora ga.
Volkner v Nemčijo na dvomesečno terapijo, vendar pa za potne
stroške in bivanje v Nemčiji nima dovolj finančnih sredstev, niti
jih nima g. Piltaver.
V kolikor želite pomagati, prispevajte s finančnimi prispevki po
svojih močeh. Akcijo bomo na zbornici izvajali do petka, 22. junija 2012. Zbrana sredstva bomo izročili g. Piltaverju.
Hvala za vašo pomoč.
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Napotila

Odbitek DDV pri osebnih
vozilih, ki so bila homologirana
kot tovorna vozila
(tarifna oznaka KN 8703)
Do spremembe 106. člena PZDDV so se za tovorna vozila štela
tudi vozila pod tarifno oznako KN 8703, ki jih je proizvajalec
homologiral kot tovorna vozila, ne glede na to ali so bila ta vozila dejansko prilagojena prevozu tovora ali so se uporabljala za
prevoz potnikov. Od nakupa takšnega vozila smo lahko odbijali
vstopni DDV, prav tako smo si lahko odbijali vstopni DDV tudi
od vseh stroškov, povezanih z njimi.
Po spremenjenem 106.členu PZZDV od 20.10.2011 dalje velja,
da se od vozil, ki se uvrščajo v tarifno oznako KN 8703, vstopni
DDV ne sme odbijati, ravno tako se vstopni DDV ne odbija od
vseh stroškov povezanih z njim. Vendar je v pojasnilu DURS,
št. 4230-153851/2012-3, 19. 4. 2012 zapisano naslednje
- Namen spremembe pravilnika je bil omejiti pravico do odbitka dodatno le za tista vozila, ki so konstruirana predvsem
za prevoz ljudi, proizvajalec pa jih je homologiral kot tovorno vozilo in se uvrščajo v carinsko tarifo KN 8703. S tem je
nastala situacija, da so iz pravice do odbitka izključena vozila,
ki ustrezajo vozilom za prevoz tovora oz. blaga, kar pa ni bil
namen spremembe in tudi ni v skladu z Zakonom o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB3, 18/11
in 78/11, v nadaljevanju ZDDV-1).
- V osnovi je namreč pri omejitvi pravice do odbitka pri osebnih avtomobilih treba izhajati iz načel ZDDV-1.
- Zato se, glede na namen zakonske določbe, ne glede na določbo 106. člena PZDDV, pravica do odbitka DDV lahko
prizna tudi za tista osebna večnamenska vozila, ki so sicer
konstruirana za prevoz ljudi in blaga in se uvrščajo v carinsko
tarifo KN 8703, vendar se štejejo, da so namenjena prevozu
blaga oziroma tovora.
- Pri izpolnjevanju pogojev, kdaj se šteje, da je večnamensko
vozilo namenjeno prevozu tovora, se lahko izhaja iz zahtev,
ki veljajo za prekategorizacijo osebnega vozila M1 v tovorno
vozilo N1, kot to določa Pravilnik o zahtevah za prekategorizacijo vozil (Uradni list RS, št. 70/08), pri čemer mora
večnamensko vozilo za namene odbitka DDV kumulativno
izpolnjevati najmanj navedene kriterije:
• razmerje med maso potnikov in maso tovora mora biti v
korist tovora. Razmerje se ugotovi po naslednji formuli:
P – (M + (N x 68)) > N x 68
kjer je:
P – največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila v kg
M – masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo v kg
N – število sedežev, razen vozniškega
• stranske okenske odprtine v prostoru, namenjenemu prevozu tovora, ne smejo biti zastekljene temveč fiksno zaprte s pločevino in
• tovorni prostor mora biti od potniškega ločen s pregrado
(pločevina ali kovinska mreža) po celi višini in širini.
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Kot primer sem po formuli izračunala razmerje za vozilo
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI
(podatki so vzeti iz prometnega dovoljenja)
P = 2.752
M= 1.873
N= 6 – 1 (vozniški sedež) = 5
2.752 – (1.873 +(5x68)) > 5 x 68
539 > 340
Izračun pokaže, da je razmerje pravilno in v primeru, da ima to
vozilo tudi stranske okenske odprtine v prostoru, namenjenem
prevozu tovora fiksno zaprte s pločevino in tovorni prostor
ločen od potniškega s pregrado po celi širini in višini, ustreza
določilu 106. člena PZDDV, da je tovorno vozilo od katerega se
vstopni DDV lahko odbija.
V omenjenem pojasnilu DURSa je zapisano še:
Davčni zavezanci, ki odbitka DDV po spremembi 106. člena PZDDV niso uveljavili, izpolnjujejo pa zgoraj navedene
pogoje za uveljavljanje odbitka DDV, lahko prvotni odbitek popravijo na podlagi 68. člena ZDDV-1.
Zaradi večje jasnosti in pravne varnosti davčnih zavezancev bodo navedeni kriteriji za uveljavljanje odbitka DDV
od večnamenskih vozil ob prvi spremembi PZDDV vključeni v 106. člen PZDDV.
Jasna Vodnik Uršič
AVATARA d.o.o. Logatec

Spremembo zahtevala
Evropska komisija

Z novelo zakona o DDV, ki je stopila v veljavo 26. maja, je spet
omogočen odbitek davka tudi v primeru, da račun še ni plačan.
Spremembe zakona je zahtevala Evropska komisija. S tem se
spreminja novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel lani spomladi v zakonodajnem paketu, s katerim se je vlada postavila po
robu problemu plačilne nediscipline v gospodarstvu.
Slovenija pa je namreč v začetku tega leta prejela uradni opomin
Evropske komisije o kršitvi določb evropske direktive, ki posebnih rešitev za primer kršenja plačilnih rokov ne predvideva.
Zato so bile pripravljene ustrezne spremembe zakona.
Kako bo to vplivalo na plačilno disciplino – če bo kaj vplivalo bomo ocenjevali kasneje.
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Obvestilo članom

Delovanje obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju:
OZS) in območnih OOZ določa obrtni zakon (Ur. l. RS št. 40/04UPB1 in št. 102/07). Obrtni zakon, ki velja že od leta 2007 dalje, z
rezultatom, doseženem na posvetovalnem referendumu o obliki članstva ni spremenjen. To pomeni, da še vedno veljajo njegova določila,
ki se nanašajo na obvezno plačevanje članarine.
Zaradi veljavnega obrtnega zakona članarino plačujete člani OZS s
statusom fizične ali pravne osebe, ki opravljate pridobitno dejavnost
v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja. Ta obveznost velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi
lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
Vsa leta delovanja zbornice smo si v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu prizadevali za uveljavitev vaših interesov, vas zastopali
pred državo ter vplivali na sprejem ustrezne zakonodaje. A žal so ta
naša prizadevanja na volišča 25. aprila 2012 pripeljala le 18,09% volilnih upravičencev od skupno 51.428 članov. Od vseh udeležencev na
posvetovalnem referendumu je za obvezno članstvo glasovalo 5,56%
volilnih upravičencev, proti takšni obliki plačevanja članarine pa se je
izjavilo 12,53%. Prepričani smo, da skoraj 82% ostalih članic in članov,
ki niso izkoristili pravice referendumskega odločanja, niso vsi proti
obveznemu članstvu, le odločanje so žal prepustili peščici članov.
Izid posvetovalnega referenduma ne predstavlja ne ukinitve zbornice in tudi ne spremembe obrtnega zakona. Stanovsko organizacijo,
ki so jo v zadnjih 45 letih gradili naši kolegi – slovenski obrtniki in
mali podjetniki, bomo ohranili, bodo pa seveda potrebne določene
spremembe.
V želji, da ostanemo stanovski kolegi še naprej, vas lepo pozdravljam!
Štefan Pavlinjek, predsednik OZS

Vabilo na ZEPS 2012

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tudi letos tradicionalno organizira skupinski sejemski
Nastop slovenskih podjetij na mednarodnem sejmu ZEPS, ki bo od
2. do 6. oktobra v Zenici v BiH. Sejem ZEPS je največji poslovno
sejemski dogodek v BiH. V letu 2011 se je na sejmu predstavilo več
kot 400 razstavljavcev in 24 držav, obiskalo pa ga je več kot 49.000
obiskovalcev.
Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov, tehnologi in storitev s področja kovinske industrije, strojegradnje, gradbeništva, rudarstva, lesne industrije, informatike, farmacije in medicinske opreme, tekstila,
usnja, grafične in tiskarske industrije, logistike in transporta, inovacij
in novih tehnologij. Več informacij je na spletni strani www.zeps.com
Najeti je mogoče standardno opremljeni razstavni prostor in sicer:
- 14 m2 ali več, ki bo s predelnimi stenami ločen od ostalih razstavljavcev na skupnem razstavnem prostoru
- enotni manjši razstavni prostor v okviru skupnega razstavnega
prostora.
Stroške prevoza in zavarovanja razstavnih eksponatov krijejo podjetja
sama.
Prijave bodo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega
prostora. Prijavne obrazce lahko dobite tudi na območnih zbornicah.
Izpolnjene obrazce pošljite najkasneje do petka, 29. junija 2012.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na g. Gregorja Primca, strokovnega sodelavca OZS za mednarodno sodelovanje,
tel. 01 583 05 57, mob. 041 709 724, e-pošta gregor.primc@ozs.si

Izobraževanje in EU
Čezmejne storitve v Avstriji

V ponedeljek, 4. junija bo ob 17. uri v veliki dvorani Gospodarske zbornice Koroške, Europaplatz 1 v Celovcu informacijska
prireditev o opravljanju čezmejnih storitev v Avstriji in Sloveniji.
Na prireditvi bodo predstavljeni pravni okviri za opravljanje čezmejnih storitev med Avstrijo in Slovenijo. Strokovnjaki,
mag. Christian Miller, Avstrijski trgovinski svetnik v Ljubljani in mag.
Johann Picej, davčni in poslovni svetovalec in sodni izvedenec, Vam
bodo podali informacije o naslednjih temah:
- Kaj je potrebno upoštevati pri kolektivnih pogodbah?
- Kako je potrebno prijaviti sodelavce?
- Kdaj je potrebno ustanoviti poslovno enoto?
- Kaj je potrebno upoštevati pri obrtno-pravnih vprašanjih?
Po informacijskem delu so Vam strokovnjaki na razpolago tudi za individualne pogovore.
Program: • ob 16.45: Registracija
		
• ob 17.00: Pozdrav
		
• Referat o pravnih okoliščinah, možnostih
		 in tveganjih pri opravljanju čezmejnih storitev
		
• pribl. ob 19.00: Razprava in mreženje
Zagotovljeno je simultano prevajanje.

Čezmejne storitve na Hrvaškem
V Svetovalnem centru OZS dobivajo vedno več vprašanj o čezmejnem opravljanju storitev na Hrvaškem (tema je še posebej aktualna pred počitniško sezono, ko so predvsem gradbena dela v polnem
teku). Na spletnem portalu OZS (Svetovalni center > Poslovanje v
tujini) so objavili podatke in obrazce kako ustrezno ravnati.
Lahko pa pokličete tudi telefonsko številko svetovalnega centra 01 58
30 810, kjer vas bodo usmerili na ustrezni naslov ali vas poklicali nazaj,
če v tistem trenutku ne bodo imeli prostega svetovalca.

Obvestilo – cene v mobilnih
omrežjih

Od 1. julija 2012 bodo v uredbo EU o gostovanju v mobilnih omrežjih v tujini vključena pravila o zgornjih mejah cen
za prenos podatkov prek mobilnih telefonov. To bo omogočilo znatne prihranke vsem, ki uporabljajo spletne zemljevide, elektronsko pošto in socialna omrežja na potovanjih. Nove cenovne omejitve za gostovanje v tujih omrežjih v EU bodo znašale:
29 centov/minuto + DDV za opravljen klic; 8 centov/minuto +
DDV za prejet klic; 9 centov + DDV za sporočilo SMS ter 70 centov + DDV za vsak MB naloženih podatkov ali za brskanje po spletu (zaračunano na podlagi kilobajtnega intervala). Za posameznega
poslovneža, ki uporablja storitve gostovanja na službenih poteh po
EU, bo to na primer pomenilo povprečni prihranek 1.000 evrov letno,
družina na letnem dopustu v drugi državi članici EU pa bo lahko prihranila najmanj 200 evrov. Prenovljena uredba EU bo z novimi ukrepi
za različne storitve mobilnega gostovanja potrošnikom zagotovila za
približno 75 % nižje stroške v primerjavi s cenami iz leta 2007. To
pomeni, da bodo letos Evropejci za storitve gostovanja porabili okrog
5 milijard evrov, medtem ko bi s cenami iz leta 2007 za iste storitve
porabili okrog 15 milijard evrov.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/
12/316&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani: http://
ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm
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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 maj 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 zaposlenih delavcev (upošteva se zadnji znani
podatek ZZZS, s katerimi razpolaga OZS).

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v maju 2012:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 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 marec 2012 znaša 1.535,11 € bruto,
995,20 € 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 MAJ 2012

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA MAJ 2012
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2011
Dosežena osnova v € za leto 2011 (Pravilnik o postopku za
razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. list RS, št. 49/06, 38/07)

nad 8.977,20 do

nad 18.295,80 do

nad 27.443,70 do

nad 36.591,60 do

nad 45.739,50 do

nad 54.887,40 do

nad

do vključno

vključno

vključno

vključno

vključno

vključno

vključno

64.035,30

8.977,20

18.295,80 ***

27.443,70

36.591,60

45.739,50

54.887.40

64.035,30

1.535,11

Povprečna mesečna plača v RS za marec 2012 v EUR

I

II

III

IV

V

VI

VII

Minimalna plača

60%

90%

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

povprečne plače za

povprečne plače za

mar.12

mar.12

povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za

763,06

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

mar.12

mar.12

921,07

1.381,60

mar.12

povprečne plače za povprečne plače za
mar.12

mar.12

1.842,13

2.302,66

2.763,20

3.223,73

VIII

3.684,26

STOPNJA

24,35

185,80

224,28

336,42

448,56

560,70

672,84

784,98

897,12

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

102,63

123,88

185,83

247,77

309,71

371,65

433,59

495,53

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,05

3,68

5,52

7,37

9,21

11,05

12,89

14,74

Prispevki skupaj

38,20

291,48

351,84

527,77

703,70

879,62

1.055,54

1.231,46

1.407,39

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za marec 2012 (1.535,11 €)
*** povprečna
minimalna plača
bruto plača v RS za marec 2012 (1.535,11 €)
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011
** minimalna plača

Zavezanec plača prispevke do 15. 6. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011
Zavezanec plača prispevke do 15. 6. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

Regijska štipendijska shema LUR 2012/2013

Uredba o izrabljenih vozilih

(velja za Vrhniko in Logatec)
Štipendijska shema pomeni sofinanciranje kadrovskih štipendij,
ki temelji na partnerstvu med delodajalcem, RRA LUR kot štipenditorjem in državo. /RRA LUR je kratica za Regijsko razvojno agencijo ljubljanske urbane regije/. Štipendije se podeljujejo
za konkretna delovna mesta za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji. Velja za delodajalce ene od 26 občin LUR.
Vanjo sodita tudi Vrhnika in Logatec.

S 1. aprilom 2012 je uveljavljena Uredba o izrabljenih vozili
(Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011). Ta uredba na
novo določa pogoje, ki veljajo za izrabljena vozila (izrabljeno
vozilo je vozilo, ki je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja – velja za kategorijo M1 (vozila za prevoz potnikov
z največ osmimi sedeži, brez vključenega vozniškega sedeža),
katero koli vozilo, uvrščeno v kategorijo N1 (vozila za prevoz
blaga z največjo maso do 3,5 tone) in trikolesno motorno vozilo, vendar ne motorno trikolo).
V zadnjem času se je na sekcijo pri OZS obrnilo več članov, ki
želijo prodajati rezervne dele za vozila. Običajno se izkaže, da
jih ne zanima prodaja novih delov, ampak prodaja rabljenih delov. Pogoji za to so zelo zahtevni. Obširno pojasnilo je na voljo
na območnih zbornicah. Za nadrobnejša navodila pa se obrnite
na strokovne službe sekcije pri OZS.

Štipendijo sestavljata dva dela: prvi del gre iz Javnega sklada
RS za razvoj kadrov in štipendiranje do višine 50% štipendije
(največ 30% minimalne plače%); drugi del zagotovi delodajalec,
pri katerem se bo štipendist zaposlil. Višino se določi z odločbo
enkrat letno v začetku šolskega leta in se med letom ne spreminja. Štipendijo v celoti izplačuje RRA LUR, delodajalec pa
mesečno nakaže 50% zneska štipenditorju. Delodajalec mora
po zaključku šolanja štipendista zaposliti za obdobje prejemanja
štipendije. Če tega ne more, vrne 50% podeljene štipendije RRA
LUR. Štipendist mora dokončati izobraževanje in se zaposliti
pri delodajalcu za obdobje prejemanja štipendije, sicer mora vrniti štipendijo v celoti z obrestmi.
Štipendijska shema je namenjena delodajalcem, ki sami določijo kateri letnik in katero smer izobraževalnega programa želi
štipendirati. Izbranega štipendista je potrebno štipendirati do
zaključka izobraževalnega programa.
Potek: do 29. junija poziv za delodajalce; razpis za štipendije v
septembru 2012; izbor štipendistov v oktobru 2012; podpisovanje pogodb v novembru 2012.
Dodatne informacije: mag. Lilijana Drevenšek, mag. Matija Ukmar ali Meta Koprivšek Tomažič na tel: 306 19 04, 306 19 05 ali
po E-.pošti: lilijana.drevensek@ljubljana.si. Razpisna dokumentacija je na voljo na: www.rralur.si
Pokličite, če potrebujete originalno zgibanko z informacijami.
Ne pozabite: rok za oddajo vlog je do petka, 29. junija 2012
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Vabilo
Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska«
je s koncertom obeležil četrt-stoletnico svojega delovanja.
V tem času se je povečala tudi poprečna starost članov.
Nekateri bodo zato odnehali in se poslovili od te neverjetno
prijetne, zdrave in navdušene pevske skupine.
Zbor pa želi ostati zbor in se ne pomanjšati
v vokalno skupino.
Zato vabi v svoje vrste mlajše pevke in pevce, obrtnike,
njih ožje družinske člane ali pri njih zaposlene.
Pripravljenost za sodelovanje sporočite po
e-pošti na omepz.notranjska@gmail.com
ali na zborov telefon 040 426 054, lahko pa to tudi
poveste kateremu od sedanjih pevcev zbora.
Peti v našem zboru je tudi v stanovski ponos.
Pridite. Jeseni začnemo peti novo pesem »Notranjske«.
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Za sprostitev
Nagradna križanka

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 15. junija 2012
na naslov OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si
Nagrada: svetilka.
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