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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: Zadovoljstvo in gneča pred stojnico vrhniške

zbornice na Festivalu hrane v okviru letošnjih
Argonavtskih dnevov, Foto: A. Cankar

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

Brez počitka

Počitnice

Začelo se je. Poletje. Čas vsaj skromnega zatišja v vsakdanjem vrvežu. Čas,
ko si vsaj malo oddahnemo pred jesenskimi skrbmi in pripravami na začetek
novega šolskega leta, na zbiranje ozimnice, nabavljanje kurjave in se začnemo
pripravljati na novo leto.

Prvi poletni dan… In nato konec
junija, ko so nekateri že, drugi pa še
bodo na dolgo želenem in težko pričakovanem dopustu.
Kaj pa je to dopust? Po slovarju slovenskega knjižnega jezika je dopust
tudi oddih, kar pomeni imeti ali si
vzeti tri tedne počitnic. Na morju.
Ali v hribih. Na potovanju. Ali potepanju. Ali kar tako doma. Kjerkoli
si duša želi.
Bistveno pri tem pa je, da odklopiš.
Od delovnih in vseh ostalih vsakdanjih obveznosti. Sicer se ti lahko
zgodi, da izgoriš, postaneš psihofizično in čustveno izčrpan. Kandidati
za izgorelost postanemo vsi, ki pretirano delamo, da bi se izognili občutkom krivde, ki nas napadejo, kadar se
ustavimo, počivamo ali odklopimo
delovne zadolžitve. Deloholiki, ki si
ne znamo odpočiti, pa tudi drugim
tega ne dovolimo. In potem se kar
naenkrat začne izgubljati ustvarjalnost, kreativnost, učinkovitost tega,
kar počnemo. Pa si to res želimo?
Zato si ga v teh poletnih mesecih
privoščimo. Totalni odklop, kjerkoli
pač že bomo.
Vsekakor pa naj bo v stilu, ki ga
v svoji pesmi Bit opisuje skupina
Zmelkoow:

Novo leto. Še daleč smo od letnice 2013. Pa vendar. Vsaka stvar, razen nesreče, ima svoj začetek daleč prej, preden se zgodi. Kakšno bo to leto za obrt in
malo podjetništvo, kdo ve? Seme pa je že posejano in začenja kliti. To velja
tudi za napovedano, in pričakovano, prenovo zbornične organiziranosti. Je bil
referendum prezgodaj na zemljo vrženo seme ali dejanje potrebnega začetka
očiščevanja in prečiščevanja zbornične strukture?
Zakaj sredi poletja in že tako vročih dni razmišljati o tem, saj vendar rabimo
predah in čas, da se stvari umirijo in pogled strezni? Mediji nas obveščajo, da bo
že v julijskem zakonodajnem paketu tudi sprememba obrtnega zakona, ki ga
sicer Vlada RS še ni poslala v Državni zbor, ga pa kani. Po kakšnem postopku
naj bi se sprejemala, rednem ali skrajšanem, (menda) še ni določeno. Osrednja
novost v primerjavi s sedanjo ureditvijo bo oblika združevanja oz. članstva, ki
naj ne bi bilo več obvezno.
Morda je čudno, da se z vprašanjem oblike članstva v zbornici toliko ukvarjamo. Saj vendar vse teče in se spreminja, nič ni zanesljivega, razen sprememb.
Te prej ali slej, vsekakor pa zagotovo, nastopijo. Ni pa nujno, da so revolucionarne, diametralno nasprotne obstoječemu. Če je organizacija zdrava, se lahko
prilagodi novim izzivom in jih celo nadgradi ter postane še trdnejša in močnejša
zaščitnica svojim članom. Če med dobro skladiščeno pšenico ni ljuljke, se za
njivo in novo rast ni bati. Če pa je bila pšenica že omlatena z ljuljko vred, je
treba seme presejati in zrnje ločiti od plev, dobro od slabega. To opravilo pa je
zamudno in na hitro pogledano težko izvedljivo. A potrebno!
Prebiranja zborničnega semena pa se bo treba lotiti in ga opraviti čim prej. Poletni čas, ko zakonodajno kolesje za nekaj časa obmiruje, bo kar pravšnji za to.
Toliko bolj živo bo treba v tem času delati v zbornici, da se pripravijo nadrobno
in kakovostno argumentirane podlage za takšne ali drugačne predloge Vladi, če
bo še čas za to. Če ga ne bo, pa bo treba obrtno-zbornični sistem zastaviti na
novo. Skupščina OZS se je sicer načelno že opredelila o (vsaj) treh različicah
bodoče zbornične povezave gospodarskih subjektov. To je politična odložitev.
Strokovne podlage morajo biti trdne, kot je trdna hiša, zidana na skalo in ne
majava, kot da je zidana na pesek. Seveda, če na zbornico gledamo kot na koristno, potrebno in članom ustrezno organizacijo, dobrodošlo njim in državi.
Vsekakor se mora izkazati, kaj si o zbornici v resnici mislimo tudi tisti, ki menimo, da je članom v prid. Doslej objavljeni pogovori s člani območnih zbornic,
uvodniki in tudi kakšna kolumna v KG so izpričali prepričanje o ustreznosti
sedanje ureditve, ki pa je potrebna očiščenja. Še bo treba zastaviti besedo »za«
in ob tem nakazati tudi, kaj še narediti, da bo to prepričanje širše sprejeto in tudi
podprto, kadar in kjer je treba. Država bo sicer stvari uredila po svoje, kakor se
ji bo zdelo primerno. Vendar »država« ni oseba, je pojem. Osebe so ljudje, ki v
državi odločajo. In to ljudje, ki smo jih izbrali izmed vseh nas. Terjajmo torej, da
bodo odločali z državniško modrostjo in s posluhom za nje, o katerih odločajo.

»Smisel življenja je ležanje na plaži
z možgani na off in čiwawo na straži
visenje v mreži med dvemi drevesi
slalom v ravnini z zarjavelimi kolesi
smisel življenja je jahanje oblakov
pihanje v sonce in lomljenje korakov
sanjanje parnika na modrem ogledalu
piknik z mravljico in luknja v sandalu…«
(Zmelkoow)

Predvideva se, da bo avgustovski Krpanov glas prinesel le podatke o prispevkih in kâko nujno
informacijo. Zato bo izšel v najmanjšem mogočem obsegu. Za septembrsko številko pa bo(do)
izdajatelj(i) stvari še dorekli. Mirne počitnice vam želim

Vsem želim, da bi na dopustu, oddihu ali počitnicah uživali.
Se imeli skrajno lepo in napolnili
svoje baterije za nove izzive jeseni.

Janez Gostiša

Barbara Grum Vogrin

julij 2012
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Zaposlitveni sejem v Postojni

Zadnjega maja je na osrednjem mestnem trgu v Postojni potekal zaposlitveni sejem »Nova možnost - nova priložnost«.
Kot je dejala koordinatorka sejma Zdenka Simšič, so se povabilu na sejem odzvali številni razstavljavci, delodajalci, izobraževalne organizacije in druge institucije. Med njimi so bile tudi
OOZ Ilirska Bistrica, Cerknica in Sežana; slednji dve sta si na
sejmu tudi delili skupni paviljon.
Obiskovalci sejma so imeli možnost pridobiti si različne informacije od predstavnikov na sejmu sodelujočih organizacij.
Zbornice smo se osredotočale na informacije o delodajalcih, samozaposlitvah, izobrazbenih pogojih in mojstrskih izpitih. Med
iskalci zaposlitve, ki so težo in breme izgube službe in iskanja
nove delili z nami, so po številu izstopale predvsem ženske s
končano srednjo ekonomsko, komercialno oz. poslovno šolo.
Posameznike, ki se nameravajo samozaposliti, je predvsem zanimalo, kdaj bodo na voljo nepovratna sredstva za samozaposlitev. Po zadnjih informacijah Zavoda za zaposlovanje naj bi bila
sredstva na voljo še pred jesenjo, že v prvih dneh julija. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za 18,7 milijona
evrov povečalo obseg sredstev za izvajanje programa subvencij
za samozaposlitev v letu 2012.
Skupna vrednost programa je tako dobrih 65 milijonov evrov.
Namen povečanja sredstev je nadaljnje spodbujanje ustvarjanja
novih zaposlitvenih možnosti s spodbujanjem podjetništva, in
sicer v obliki subvencij za samozaposlitev in neprekinjeno ohranitev samozaposlitve za obdobje najmanj dveh let. Podatka o
predvideni višini subvencij nismo zasledili.

Po napovedih ministra Žerjava bo vlada do jeseni pripravila tretji sveženj ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Del tega svežnja bo tudi spremenjena delovno-pravna zakonodaja. Po napovedih naj bi zmanjšala razlike med zaposlitvijo za določen in
nedoločen čas, uvedla preprostejše postopke odpuščanja, hkrati
pa ohranila varnosti zaposlenih in prinesla večjo prožnosti pri
razporejanju delovnega časa ter zamenjavi delovnih mest. Ustanovil naj bi se tudi Sklad za odpravnine. Napovedana sprememba nedvomno prinaša večjo prožnost trga dela.

Dan, ki si ga lahko samo želiš

Nedelja. Jutro. Jasno nebo in čez obzorje razlito jutranje sonce
naznanita pravi poletni dan. Kosilnice se oglašajo, kljub prazničnemu dnevu. Trave so že zdavnaj zrele za košnjo, vremenoslovci so končno napovedali nekaj dni lepega vremena.
Zelška cerkev nas pregrete sprejme v svoj hladni objem, ki ga
ogrejeta nagovor pridigarja p. Vilija Lovšeta in pesem Obrtniškega mešanega pevskega zbora Notranjska pod taktirko Janeza
Gostiše. Ubranemu mašnemu petju sledi še koncertino, s solistko Viko Korošec in z izjemnim nastopom Mihaele Kavčič in
Janeza Gostiše mlajšega.. Pevci – jubilantje ob sklepu koncerta
prejmejo priznanja iz rok Lavre Možine.

Vsak po svoje se ljudje pripravljajo
na slovesno bogoslužje

Stojnica OOZ Cerknica in Sežana je le za trenutek samevala, da jo je
sekretarka lahko fotografirala
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p. Viljem Lovše
je obrtnikom govoril na srce

julij 2012

Obnovljivi viri energije

V četrtek, 14. junija je na OOZ Cerknica o obnovljivih virih
energije (OVE) predaval Janez Juvan. Predstavil je študijo
Zavoda BM iz Ljubljane, ki govori o projektih OVE, njihovi
izvedljivosti, financiranju in poslovnih priložnostih.
Odziv na predavanje ni bil masoven, saj tak tudi ni bil namen
predavanja. Udeležencem pa je dal vpogled v možnost izvedbenih del pri investicijah v OVE, ki pomenijo priložnost za
razvoj dejavnosti s precejšnjo gospodarsko rastjo in dodano
vrednostjo.
Študija je v okviru zborničnega sistema vsekakor vredna razmisleka v smislu organizacije konzorcija obrtnikov za izvedbo
komunikacijskih projektov, financiranih iz nepovratnih sredstev EKO sklada.

Zgoraj: Po maši je »Notranjska« navzočim odpela še koncertino. Na
fotografiji zbor s solistom J. Gostišem in pianistko Mihaelo Kavčič.
Spodaj: Lavra Možina izroča častno Gallusovo značko Viki Korošec za
več kot 30-letno pevsko udejstvovanje

Predavatelj Janez Juvan s slušatelji

Kljub zares toplemu vremenu so se mnogi prešerno zavrteli ob iskrivi glasbi

julij 2012

Za ples in dobro razpoloženje so skrbeli tudi Jeleni

Vse fotografije na straneh OOZ Cerknica: S. Šivec

Iz cerkve krenemo v naravo, na piknik pri zelški lovski koči. Druženje se ob
zvokih ansambla Jelen in
dobrotah iz Glaž'kove kuhinje nadaljuje vse do noči.
Zbranim še enkrat zapoje
Notranjska, pesem dve pa
urežejo tudi njeni Jesenski
listi s pevci.
V sliko in besedo človek lah- Vsem je prijala borova senca pri koči v Zelšah
ko ujame le delček prešernega razpoloženja ob tako izjemnem dnevu, besedno in pevsko
bogato izraznem ter izjemno družabnem, kakršno je bilo nedeljsko druženje članov OOZ Cerknica, 17. junija 2012, Zelšah.
»Ja, tam mur'š b't!«.

Predsednik skupščine Bojan Krašovec z družbo
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Iz dela zborničnih organov

10. junija 2012 se je na izredni seji sestal upravni odbor OOZ
Logatec. Seja je bila sklicana na hitro, saj se je pred tem v Idriji
sestala Notranjsko primorska regija, za naslednji dan pa je bila
sklicana seja skupščine OZS.
Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak je na seji upravnega
odbora OOZ Logatec predstavil možnosti nadaljnjega poslovanja OZS in območnih obrtno podjetniških zbornic, ki jih je
pripravil upravni odbor OZS in ki so bile nato predstavljene
tudi na skupščini OZS. Povedal je, da se OZS zavzema za to,
da bi se obrtni zakon spreminjal po rednem postopku in da se
k preoblikovanju vključi tudi obrtno-podjetniška zbornica, saj
ne gre samo za vprašanje članarine, temveč tudi za vprašanje
lastnine, poklicno izobraževanje, regulacijo dejavnosti in vpliv
na gospodarstvo kot celoto.
Za nadaljnje delo obrtne zbornice je OZS predstavila tri različice:
1. Članstvo po izbiri v eni izmed zbornic za vse poslovne subjekte (OZS, GZS, TGZ)
2. Članstvo obrtnikov z obrtnim dovoljenjem zaradi zaščite
obrti ostane obvezno v OZS, ostalo članstvo prostovoljno.
Obrtne dejavnosti so zaščitene tudi v EU.
3. Prostovoljno članstvo za vse.
Seja je bila zaključena s predstavitvijo ideje o računovodskem
servisu na OOZ Logatec, ki bo na voljo vsem članom s svojimi
brezplačnimi računovodskimi nasveti in brezplačno e-izvršbo.

Tradicija, zazrta v prihodnost

Tokratni portret odseva podobo Andreja Groma, podpredsednika UO OOZ Logatec. Z njim se je pogovarjal Janez Gostiša

Andrej Grom
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V lanski majski številki Krpanovega glasa je bilo vaše podjetje že v skopem predstavljeno. Lahko kaj več poveste o
zgodovini, sosledju rodov vaše delavnice?
Leta 1888 je praded Franc Grom začel delati na Storževem griču. Mizarstva se je Izučil na Verdu pri Lenarčiču, izpit pa opravil pri Danijel' v Gor. Logatcu. Dedek Lovro je prišel v Logatec
delati k Javorju, ko je imel 17 let. 1927 si je naredil delavnico v
Novi vasi, kjer smo še zdaj. Nadaljeval je oče Peter, zdaj delava
jaz in brat Lovre.
Po čem ste bili doslej najbolj prepoznavni?
Po notranji opremi. Ko sem sam začel 1991, je bilo to izključno
notranja oprema. Sodelovali smo z več arhitekti, izdelki so bili
unikatni, za vsakogar po posebnem načrtu. To sicer delamo še
zdaj. Že dedek je začel sodelovati z arh. Plečnikom.
V zadnjem času se posvečamo tudi restavriranju. Obvladamo
stare tehnike površinske obdelave lesa; naj omenim politiranje.
Te veščine se nekateri sicer učijo tudi danes. Naša prednost pred
njimi je, da izdelke tudi mizarsko obnovimo in jim vrnemo uporabnost, ne le zunanjega videza.
Kam merite s svojo dejavnostjo v bodoče?
Moj sorodnik, lastnik podjetja MS PRODUCTION izdeluje
kompozitne izdelke, odporne na visoko temperaturo in obrabo.
Beseda je dala besedo in začela se je razvijati vakuumskotlačna
brezkontaktna globinska infiltracija lesa. To je postopek utrjevanja lesa z naravnimi smolami ali s smolami v nano tehnologiji.
Les postane povsem vodoodporen, stabilen in odporen na temperature do 3000 °C ali tudi več. To je drug svet, ni lesarski, a
strojniki postopke poznajo. Postopke pa še razvijamo.
Ti postopki so uporabni predvsem za restavriranje starih kipov,
ki jih je, recimo tako, skupaj držala le še barva. S tem se bistveno
skrajša čas obdelave. In material se stabilizira. Podobno tehnologijo lahko uporabimo za parket na talnem gretju, da ne poka;
lahko izdelamo lesene tlakovce pa še marsikaj drugega iz lesa.
Trdnost lesa se s tem postopkom potroji.
Že drugič ste bili izvoljeni za podpredsednika logaške
zbornice. Kje vidite največ koristi, ki jih člani lahko imajo
od svoje organizacije?
Vidim jih v tem, da pridejo zraven. Vsiljevati jim ni mogoče ničesar. Če ljudje samo doma jamrajo, ne bodo imeli kaj dosti od
tega. Teh prvih korakov do zbornice je premalo. Dokler člani
ne povedo, kaj potrebujejo, je težko peljati kamor koli. Imam
občutek, da se dela preveč od zgoraj navzdol, moralo pa bi biti
obratno. Pomembno je, da člani povedo, kaj potrebujejo.
Naši, logaški zbornici je trenutno v prid, ker ji predseduje član
in podpredsednik UO OZS. Povezovanje območnih zbornic
zahodne Slovenije je tudi silno dobrodošlo. In smo celo med
najbolj delovnimi. Poslušati se moramo. In razumeti.

julij 2012

Obnovljivi viri energije
Menite, da člani možnosti, ki jih nudi zbornica, dovolj izrabijo?
Člani absolutno premalo izrabijo vse tisto, kar bi lahko. Škoda,
da druženja in izmenjave mnenj med njimi ni dovolj. Sistem
nudi povezovanje, to bi morali izkoristiti. Izpeljali bi lahko skupne projekte, a za to mora biti interes. Povezanost lahko spodbuja rast.
Udeležba na referendumu o obliki članstva v zbornici in
izid glasovanje sta bila v Logatcu verjetno blizu poprečja
za celotno državo. Kaj menite o izidu - verjetno ste vsaj v
upravnem odboru o tem kaj spregovorili?
Osebno menim, da rezultat dogajanja odseva dogajanja na
OZS, predvsem tista z odpravninami. Če pa bi zaradi tega propadel sistem, bi bila škoda ogromna. Zbornica bo sicer morala
na shujševalno kuro. Sedanje vodstvo OZS je tudi po izidu referenduma dobilo zaupnico, vendar zato, da izpelje, kar mora
v odnosu do države. Zanimivo pa je, da so v ilirskobistriški
zbornici dosegli pozitivni rezultat, v prepričanju, da člani zbornico rabijo. In niso bili edina območna zbornica s takim izidom

Na OOZ Logatec se je 30. maja odvijalo zanimivo predavanje
g. Janeza Juvana, ki je predstavil Študijo o obnovljivih virih
energije. Študija omogoča poglobljeno razumevanje pomena
obnovljivih virov, ki je potrebno tako snovalcem strategije investicij kot onim, ki neposredno bedijo ter spodbujajo razvoj
podjetništva in obrti. Zbornica bi tukaj na podlagi omenjene
študije lahko prevzela vlogo koordinatorja poslovnega konzorcija, ki bi lažje prihajal do naročil in investicij v kompleksnejše projekte. Konzorciji obrtnikov – v kolikor bi do njega
prišlo - pa bi tako lahko prej zadovoljili energetske potrebe
lokalnega okolja in energetsko oskrbo lokalnemu okolju iz
obnovljivih virov energije, lažje spoznali interese, potrebe
in želje po investicijah ter začeli dobivati povračilo v obliki
nižjih davkov, subvencij ter predvsem nižjih stroškov poslovanja. Predstavljeni so bili aktualni obnovljivi energetski viri
prihodnosti in pa Pipistrelov razvojni inštitut, ki je popolnoma energijsko neodvisen. Predavanja so se poleg Logatčanov
udeležili tudi predstavniki z Vrhnike.

Kam bi vi usmerili delovanje zbornice, da bi bila članom
še bolj po meri?
V Logatcu skušamo najti dodatne ugodnosti in možnosti za
člane. Za začetek ponujamo računovodske storitve za člane.
Razmišljamo tudi o tem, da bi se strokovni sodelavci sosednjih
zbornic specializirali za posamezna področja in bi članom lahko
še bolj kakovostno svetovali. Dobrodošle pa bi bile tudi sodobne informacijske povezave z odgovori na vprašanja s posameznih področij.
Osebno ste poznani tudi kot pevec Logaškega okteta, ki
je lani proslavil svojo 40-letnico. To je občudovanja vreden jubilej. Volje za delo tudi po tem jubileju verjetno ni
zmanjkalo. Kako vidite njegovo petdesetletnico?
S krepkim delom in občutnimi kadrovskimi spremembami.
Zamenjave bodo na željo
pevcev. Trudili se bomo
ohranjati in nadgraditi prepoznavnost Logaškega okteta. Razpoloženje je dobro
in se da delati. Imam dober
občutek. Upamo, da bomo
imeli srečno roko pri izbiri
novih pevcev.

Med predavanjem Janeza Juvana o obnovljivih virih energije
Foto: B. G. V.

Kaj bi morebiti želeli reči
bralcem?
Svojim stanovskim kolegom
želim, da bi prišli kdaj na
zbornico in si vzeli, kar jim
je ponujeno. Naj si postrežejo, da ne pripravljamo stvari
v prazno.
G. Grom, hvala za pogovor.

»Mojster ob restavrirani zakristijski baročni omari iz prafare
Nevlje pri Kamniku, izdelani
1732, ki ji je vrnil nekdanji lesk
in uporabnost.«

julij 2012
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Naš portret

Tokratni pogovor Janeza Gostiša je stekel z Matjažem Vadnjalom, direktorjem podjetja VADNJAL, proizvodnja kovinskih izdelkov in trgovina d.o.o., Parje 25, Pivka.

Do očetove upokojitve je podjetje služilo predvsem za uvozne in izvozne posle. Od 2004 naprej pa posluje samo podjetje.
V nazivu firme je proizvodnja kovinskih izdelkov. Včasih uporabimo besedno zvezo »od šivanke do lokomotive«: oboje je kovinsko. Kaj pretežno izdelujete, proizvajate?
Pretežni del našega proizvodnega programa predstavljajo vijaki, pa razna pritrdila, zadnjih deset let tudi kleparski izdelki.
Večina teh izdelkov se uporablja v gradbeništvu. Nekaj časa
je bilo precej izdelkov namenjenih tudi lesni industriji, za katero menim, da ima v Sloveniji vse možnosti za rast.
Delate za domači trg ali tudi Izvažate?
Usmerjeni smo na domači trg. Poprej sem že omenil, da je
bilo veliko dela tudi za prodajo v tujini, a so bile katastrofalne
izkušnje prehude, da bi se še usmerjali tja. Morebiti kdaj v
prihodnje spet poskusimo, zdaj ne kaže, da bi bilo to smotrno.

Matjaž Vadnjal, direktor podjetja Vadnjal d.o.o. iz Parij.

G. Vadnjal, vodenje firme ste od očeta prevzeli pred
osmimi leti. Lahko rečemo, da je to družinsko podjetje?
Po poklicu sem strojni tehnik. Nadaljujem dejavnost, ki jo
je začel oče. On je še lastnik podjetja, jaz opravljam naloge direktorja. Poprej pa sem v podjetju delal v proizvodnji.
Podjetje je bilo registrirano po razpadu jugoslovanskega trga,
leta 1992.
Kaj pa pred letom 1992? Hranim obesek za ključe, z navedbo 25-letnice delovanja firme Vadnjal, a je na njem
še tel. številka z omrežno skupino 067.
Oče je dejavnost začel opravljati leta 1973. Pred tem je bil
zaposlen kot mehanik. Začetek ni bil lahak. Takrat so bile
obrtnikom postavljene še drugačne ovire kot so danes, saj je
bil takrat močan strah države oz. sistema pred obrtniki - zasebniki. Zato je dejavnost zastavil v manjšem obsegu, kot bi
jo sicer rad. Delavnica se je razvijala, veliko je bilo izdelkov,
ki so se prodajali v drugih republikah nekdanje SFRJ. Prehod
v svobodo ob osamosvojitvi Slovenije je bil za podjetje boleč; posledice je čutiti še danes.
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Pa trgovinska dejavnost?
Po letu 1991 smo imeli enega, večinskega kupca naših izdelkov. Zaradi težav z njim smo se usmerili tudi v trgovinsko
dejavnost, da smo si zagotavljali potrebni gotovinski priliv.
Trgovina pa ni naša primarna dejavnost. Raje se posvečamo
proizvodni dejavnosti. V trgovini nudimo predvsem izdelke, ki jih je drugod težko dobiti. Naša reklama je zadovoljni
kupec, ki svoje zadovoljstvo izrazi drugim in nas s tem priporoči.
Zaposlujete več, ali morda manj kot ste zaposlovali ob
prevzemu vodenja podjetja? Je kvalificirane delavce težje dobiti ali jih je težje obdržati?
Zdaj nas je zaposlenih manj, kot nas je bilo spočetka, ko nas
je bil šest. Dva sta odšla na lastno željo. Nove delavce bom
moral najti. Ne pričakujem, da jih bom lahko; trg pač ponuja,
kar ponuja. Žal, kriteriji v šolstvu so padli, šole ne delajo več
selekcije med učenci. Selekcija je prešla na pleča delodajalcev.
Subvencije za novo zaposlovanje so ukinjene, zato je potreben zares natančen premislek, komu ponuditi delo.
Član UO zbornice ste že drugi mandat. Kako ocenjujete izid referenduma o obliki članstva v zbornici?
Izid je bil pričakovan. Delo se pač ocenjuje za nazaj. V zborničnem sistemu se je veliko stvari izrodilo. Če podjetje ne
skrbi za razvoj, če ne načrtuje za naprej, se to, kar se je zgodi-

julij 2012

lo zbornici, zgodi vsakomur. Člani so jo premalo čutili. Niso
čutili, da jih zastopa. Šla je v smer komercializacije: članstvo
A+. To je pomenilo, da kar ti je pripadalo dotlej, ti ne pripada več, razen, če dodatno plačaš. Največji kiks pa so bile
odpravnine.
Ko sem pred referendumom navduševal člane za udeležbo,
sem poslušal kritike samo na račun zbornice, ne na račun
politike. Sam vztrajam v sistemu; zavedam se, da lahko kaj
naredim le, če sem v sistemu. Če sem zunaj njega, lahko le
kritiziram, spremeniti pa ne morem ničesar.
Kaj bi po vašem zbornica lahko naredila na terenu, da
bi jo člani čutili kot neposredno koristno?
Bolj kot od referenduma do zdaj, ko ni bilo narejenega nič,
bomo morali postaviti vizijo za naprej. Ni vse v denarju. Če
smo aktivni, če bomo sami kaj storili, bo dobro. Sam čutim
pripadnost zbornici. Nasploh pa so odnosi postali skomercializirani, niso več človeški. Zbornica pa je lahko kraj srečevanja, kjer lahko podjetniške stvari razglabljamo tudi človeško. Velika priložnost za to so sekcije. Pri nas občudujem
frizersko in gostinsko sekcijo. Da ne razmišljajo samo o tem,
koliko plačamo, da kaj dobimo.
Sporočilo bralcem?
Da bi si vzeli čas in bi Krpanov glas tudi kdaj prebrali.
G. Vadnjal, hvala za pogovor.

Termini rednih
usposabljanj voznikov

Če se morda doslej niste mogli udeležiti rednih usposabljanj
voznikov, ki smo jih pripravili na Notranjskem, lahko obveznost opravite na OZS, Celovška 71, Ljubljana (C1 in C2),
in sicer:
- petek, 27. julij 2012 ob 14.00
(po programu za leto 2010 – prvi del)
- sobota, 28. julij 2012 ob 7.00
(po programu za leto 2011 – drugi del)
- petek, 10. avgust 2012 ob 14.00
(po programu za leto 2010 – prvi del)
- sobota, 11. avgust 2012 ob 7.00
(po programu za leto 2011 – drugi del)
Obenem vas obveščamo, da OOZ Ilirska Bistrica organizira
v nedeljo, 23. septembra 2012 ob 9.00 usposabljanje voznikov po programu za leto 2012 (tretji del). Prijavnico lahko
dobite na svoji zbornici.

Obrtniški mešani pevski zbor

Trgovina Vadnjal nudi najrazličnejše izdelke za gradbeništvo, tudi take, ki jih je drugod težko najti.

julij 2012

»Notranjska«

vabi v svoje vrste nove, mlajše pevke in pevce.
Oglasite se po tel. 040 426 054
ali pišite na omepz.notranjska@gmail.com
Pridite. Jeseni začnemo peti novo pesem »Notranjske«

Foto: arhiv Vadnjal
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Kam po nasvet

Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice so pravi
naslov za razrešitev vaših problemov.
Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika najdete na
naslovu Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika.
Vprašanja, mnenja, predloge… nam lahko posredujete tudi po
e-pošti: adela.cankar@ozs.si

Iz dela organov zbornice

V juniju sta se predsednik in sekretarka udeležila srečanja notranjske in primorske regije, ki je bilo tokrat v Idriji. Osrednja
točka razprave je bila obravnava gradiva za UO in skupščino
OZS 12. 6. 2012. Glede na izid referenduma, koalicijsko pogodbo in Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki ga je
pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so
bile za organizacijo obrtno-podjetniškega zborničnega sistem
predlagane tri variante.
Prva predvideva obvezno članstvo vsakega gospodarskega subjekta s prostovoljno izbiro zbornice. Zaščitene bi bile obrtne
dejavnosti, zbornica bi izvajala javna pooblastila, vsi gospodarski subjekti bi bili deležni uspehov zbornice.
Druga predvideva obvezno članstvo za tiste, ki opravljajo obrtno dejavnost in prostovoljno za tiste, ki bi želeli ostati ali postati član zbornice. Gre za optimalno zaščito obrtnih dejavnosti, ki
so zaščitene tudi v drugih državah EU.
Po tretji varianti se predvideva prostovoljno članstvo, ko si vsak
gospodarski subjekt izbira zbornico po svojih potrebah, videnju, ponudbi na trgu… Sedaj moramo stopiti skupaj, delati na
vsebinskem delu programa zbornice za naprej in ohraniti premoženje v funkciji obrtnega dela gospodarstva. Vsekakor pa
moramo sodelovati pri nastajanju novega obrtnega zakona, da
se zaščitijo obrt, domača in umetnostna obrt ter obrtni poklici.

Festival hrane na Vrhniki 2012

V sklopu Argonavtski dnevov, se je na Stari cesti na Vrhniki
odvijal Festival hrane. Po podatkih ZIC je bilo prijavljenih 18
ekip, ki so kuhale različne jedi. Ena od ekip je bila tudi naša –
zbornična z imenom OBRTNIKI. Ekipo so sestavljali Ciril in
Adolf Molek, Angelo Penko, Janez Stržinar in Stane Umek, ki
smo jih opremili z majicami in predpasniki. Odločili so se, da
bodo za obiskovalce pripravili v kotlu kuhan obrtniški golaž in
»presenečenje«.
Priprave za kuho so stekle že zgodaj popoldne, ko se je ekipa sestala in začela pripravljati goveje in divjačinsko meso, na stojnici
pred urarjem Mihevcem pa so začeli kuhati ob štirih popoldne..
Presenečenje za vse obiskovalce, ki ga je pripravila ekipa, je bila
sladica – palačinke, pečene na lopati. To je bila res prava atrakcija
za obiskovalce in druge mimoidoče; palačinke so teknile vsem,
ki so si jih v veliki gneči
izborili. Izbirali so lahko
med marmeladnim in
čokoladnim namazom.
Obrtniški golaž so obiskovalci zelo pohvalili
po videzu, vonju in okusu. Res je moral biti dober, saj so kotel nazadnje
še s kruhom pomazali,
da ga skoraj ni bilo treba
pomivati.
Narezano mora biti tako,
da bo ravno prav za žlico

Varstvo pri delu

Za člane, delodajalce in zaposlene delavce bomo predavanje
in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva ponovno organizirali v septembru 2012 (predvidoma v petek, 14. septembra). Do takrat pa previdnost na delovnem mestu ne bo
odveč, da ne bi prišlo do nepotrebnih poškodb. V kolikor
boste odšli na dopust, se lepo imejte in si naberite moči za
nove delovne zmage.
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Malica za kuharje med pripravami (dobra kranjska klobasa)

julij 2012

Razpis za subvencije

Celotna ekipa: Ciril, Angelo, Stane, Janez in Adolf med usklajevanjem
mnenj, kako ravno prav začiniti

Lopata in »kela«, tokrat kot kuharsko in ne zidarsko orodje

Še malo, pa jo bo treba obrniti

»Ponev« je treba najprej naoljiti; Maša Molek (v ozadju) pa že pečene
palačinke polni z nadevom

Gneča za palačinke in odlični golaž je bila velika

julij 2012

Vse fotografije na straneh OOZ Vrhnika: A. Cankar

Kotel in uniformirani kuharji Ciril Molek, Angelo Penko in Adolf Molek (od leve)

Vse člane, ki imate sedež na območju Občine Vrhnika še posebej opozarjamo, da je v sredini tokratnega glasila objavljen Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2012. Občina
Vrhnika je za razpis namenila 20.000 € nepovratnih sredstev
in sicer za štiri različne ukrepe:
- subvencija obrestne mere za spodbujanje investicij
(pri dolgoročnih kreditih)
- subvencija za udeležbo na sejmih ali razstavah
- subvencija za usposabljanje zaposlenih in samostojnih
podjetnikov
- subvencija za nove zaposlitve
Razpisni rok teče od 1. 7. 2012 do 1. 10. 2012. Priporočena
pošiljka, oddana 1. 10. 2012, je še pravočasna. Priporočamo,
da za oddajo vloge ne čakate na zadnji dan, temveč vlogo z
vsemi potrebnimi prilogami oddate že prej.
Čeprav je sredstev manj, kot bi jih v gospodarstvu želeli in
potrebovali, je tudi to bolje kot nič, saj gre za nepovratna
sredstva. Na vas je, da poskrbite, da bodo razpoložljiva sredstva porabljena v celoti. V kolikor bo potreba po sredstvih
večja, kot je višina razpoložljivega denarja, se bo subvencija
posameznemu prosilcu sorazmerno zmanjšala tako, da bodo
vse vloge odobrene, če bodo ustrezale razpisnim pogojem.
Razpis bo objavljen tudi v občinskem glasilu Naš časopis med
uradnimi objavami in na sedežu OOZ Vrhnika, Tržaška cesta
8a, na oglasni tabli.
V kolikor potrebujete dodatne informacije pokličite:
01 755 77 40 ali 051 619 215 Adelo Cankar.

11

Krpanov glas
Dve zaposlitveni povabili

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil dve
novi javni povabili:
1. ZAPOSLI.ME 4 – 2012. Povabilo je namenjeno tržnim delodajalcem, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot polovico prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu in
omogoča izplačilo subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb iz
ciljnih skupin povabila. Subvencija za 1-letno zaposlitev, za polni
delovni čas, znaša 4.000,00 EUR. Povabilo je odprto od objave
do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 10. 2013.
2. PRILOŽNOST ZAME 2 – 2012. Povabilo je namenjeno neprofitnim delodajalcem in omogoča delovni preizkus (1 mesec)
ter izplačilo subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih
skupin povabila. Neprofitni delodajalci za potrebe tega javnega
povabila ste vsi tisti, ki imate po zakonu ali v ustanovitvenem aktu
določen neprofitni značaj oziroma imate v ustanovitvenem aktu
določilo, da vračate dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delite.
Subvencija za 18-mesečno zaposlitev, za polni delovni čas, znaša
7.500,00 EUR. Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 10. 2012, ko se izteče končni rok
za predložitev ponudb.
Več o Javnih povabilih (pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec; ciljne skupine brezposelnih oseb; obveznosti delodajalca; dokumentacija povabila – besedilo javnega povabilo, obrazci, vzorec
pogodbe; postopek), si lahko preberete na spletni strani oz. na povezavi ZRSZ:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi
Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na KONTAKTNI
CENTER, tel.št.: 080-20-55.

Javni razpis

Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2012
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v Uradnem listu št. 45/2012, dne 15. junija 2012
objavila javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih
trgih v letu 2012. Na voljo bo 120.000 EUR sredstev, podjetje pa bo
lahko prejelo največ 50% upravičenih stroškov projekta oz. največ
4.000 EUR.
Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih
tujih trgih slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšati
odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.
Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje izdelave tržnih raziskav
na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih ali novih
izdelkov oziroma storitev ali skupin izdelkov/storitev na novi tuji
trg. Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah. Nov
tuji trg v je mednarodno priznana država ali ožje področje oziroma
regija znotraj države kamor podjetje še ne izvaža oziroma ni realiziralo izvoza v letih 2011 in 2012.
Cilj razpisa je podpreti 30 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih
raziskav na novih tujih trgih, ki bodo lahko dobila največ 4.000
EUR oziroma 50% upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški, ki bodo predmet sofinanciranja, so stroški svetovalnih storitev,
vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami, upoštevani pa bodo projekti izdelave
tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni
razpis in najdlje do 9. 11. 2012.
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Napotila
Spletna stran OZS

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vam bomo v letošnjem
letu omogočili, da boste lahko brezplačno prek naše spletne strani
ponujali svoje izdelke in storitve v posebnih ponudbah, kar vam bo
omogočilo pridobitev novih kupcev in strank.
Vsi člani OZS ste že sedaj predstavljeni v spletnem in mobilnem
katalogu izdelkov in storitev Moj obrtnik, prek katerega vas stranke
lažje najdejo tudi s pomočjo interaktivnega zemljevida. S prodajo
na spletu pa vam bomo brezplačno omogočili nov prodajni kanal.
Da bi vam zagotovili čim boljšo spletno storitev, ki vam lahko pomaga pri trženju in večanju obsega vašega posla, vas prosimo, da
odgovorite na nekaj kratkih vprašanj o t.i. spletni trgovini oziroma
nakupovanju prek spleta. Vprašalnik je objavljen na spletni strani
OZS: http://www.ozs.si/OZSANKETE.aspx

Srečanje obrtnikov in podjetnikov iz držav EU in JV Evrope

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tudi letos organizira mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov iz držav EU
in JV Evrope, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije,
gradbeništva, elektronike ter kovinske, lesne, plastične in elektro industrije. Srečanje bo potekalo v četrtek, 13. septembra
2012, v Modri dvorani Celjskega sejma, v času 45. Mednarodnega
obrtnega sejma v Celju.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vsi udeleženci pa morajo izpolniti elektronsko prijavo na spletni povezavi http://www.b2match.eu/slovenia2012. Rok za prijavo je 31. avgust 2012!
Za vse dodatne informacije in pojasnila vam je na voljo g. Gregor
Primc, na e-naslovu: gregor.primc@ozs.si, tel.št.: (01) 5830 557 ali
mobilni št.: (041) 709 724.

Skupni sejemski nastopi

S strani Slovensko-nemške gospodarske zbornice smo prejeli informacijo o skupinskih sejemskih nastopih, ki jih organizira zbornica
za slovenska podjetja in pri tem ponuja določene ugodnosti:
• Sejem IMITS 2012, Chicago, 10. – 15. 9. 2012, organizacija
gospodarske delegacije. Za udeležence se ponujajo številne ugodnosti. Člani delegacije lahko prispejo na dogodek tudi individualno, pomembno pa je, da so navedeni na seznamu delegacije.
Ugodnosti so navedeni v nadaljevanju.
• Sejem Orgatec 2012, Köln, 23. – 27. 10. 2012:
• Sejem IMM Cologne 2013, Köln, 14. – 22. 01. 2013, projekt
“Slovenska Hiša” – nastop na največjem mednarodnem pohištvenem sejmu. Zasnova projekta je priložena.
• Sejem Interzum 2013, Köln, 13. – 16. 5. 2013: Poslovna delegacija ter organizacija poslovnih srečanj – b2b na sejmu interzum
2013. Do konca meseca maja so možne predčasne prijave za
nastop na sejmu interzum (10 € prihranka na m2).
• Sejem Anuga 2013, Köln, 05. – 09. 10. 2013: največji mednarodni prehrambeni sejem.
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje lahko kontaktirate gospoda Danijela Gostenčnika, tel.: 01/2528854, danijel.gostencnik@ahkslo.si ali gospo Majo Horvat, tel.: 01/2528855, maja.horvat@ahkslo.si.
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Poslovna srečanja - Srečanje lesarjev
Obveščamo vas, da Koroška gospodarska zbornica organizira mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov, ki delujejo na
področju lesne industrije in z njo povezanih dejavnosti (izdelki
iz lesa, orodja, spravilo lesa, žaganje, merjenje, bioenergija, transport
in logistika). Srečanje bo potekalo v četrtek, 30. avgusta 2012, na
sejmišču v Celovcu, kjer bo v tem terminu na sporedu tudi Mednarodni lesni sejem.
Udeležba na srečanju je brezplačna. Prijave so mogoče preko spletne povezave http://www.b2match.eu/timberfair2012, kjer najdete
tudi dodatne informacije o srečanju.

Prevoz odpadkov v Italiji - poslovni naslov
V Italiji je bila v začetku tega leta sprejeta dopolnitev odredbe za
mednarodni prevoz odpadkov. Ta določa, da morajo tuji prevozniki
odpadkov imeti v Italiji poslovni naslov, običajno je to poslovni subjekt, ki je italijanski davčni zavezanec in ima sedež ali podružnico v
pokrajini, kjer je pristojni urad za oddajo vlog za prevoz odpadkov
(za urad v Trstu, mora biti sedež predstavnika v Furlaniji Julijski
krajini).
Slovenski prevozniki, ki ste vloge za vpis prevoznikov odpadkov v
Italiji že oddali, morate le-te dopolniti s poslovnim naslovom v Italiji. V izogib morebitnim zapletom pri prevozih odpadkov v Italiji,
svetujemo, da to storite čim prej.
S Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta smo se
dogovorili o možnosti pridobitve poslovnega naslova na njihovem
sedežu, za kar bodo zainteresiranim za to storitev zaračunali letno
nadomestilo. Za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s poravnano članarino znaša letno nadomestilo 90 €, za ostale pa 150 €.
Zainteresirani za pridobitev tega poslovnega naslova dobite dokumentacijo (pogodba in prijava poslovnega naslova) na eni od območnih zbornic, ki so podpisnice dogovora s SDGZ – OOZ Ajdovščina, OOZ Nova Gorica in OOZ Sežana.
Zaradi nepopolnih podatkov ob prvi prijavi ali sprememb voznega
parka, je na obrazcu prijave poslovnega naslova potrebno s tipkanimi črkami oz. številkami vpisati tudi celoten vozni park (vlečna
in priklopna vozila) s katerim opravljate oz. boste opravljali prevoz
odpadkov v Italiji, ter navesti številko vloge, ki vam jo je dodelil
italijanski organ ob vložitvi prve vloge.
Pogodba je sklenjena, ko je obojestransko podpisana, prijava popolna ter izvršeno plačilo letnega nadomestila. Člani izven OOZ
Ajdovščina, Nova Gorica in Sežana, priložijo še potrdilo matične
OOZ o poravnani članarini.
Dodatne informacije:
• OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, tel. +368
5 36 44 900
• OOZ Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, tel. +368 5 330 66 05 ali +368 5 330 66 10
• OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana, tel. +386 5 730 00 60
+386 5 730 00 60
Avtor: OOZ Nova Gorica

Izjeme pri omejitvi uporabe javne ceste
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in
prostor prejeli pojasnilo o izjemah pri omejitvi uporabe javne ceste.
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 109/10) v 37. členu predpisuje pogoje za vožnjo vozil v lokalnem prometu. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena se za lokalni promet šteje:
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Sekcije
1. promet motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj,
2. promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče,
3. promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali
fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem
območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče, ali avtošole,
ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče.
Pristojno ministrstvo nam je uspelo prepričati, da se kot izhodišče
in cilj štejejo tudi servisne delavnice.
Pomembno iz priloženega pojasnila:
»Izhodišče ali cilj pomeni začetek ali konec prevoza, zato dostopanje do servisne delavnice izpolnjuje omenjeni pogoj, saj voznik,
ki je napoten v servisno delavnico, svojo prevozno pot zaključuje v
servisni delavnici, po opravljeni storitvi pa se njegova pot tam začne.
Kljub temu, da se za izhodišče oziroma cilj v območju lokalnega
prometa štejejo tudi servisne delavnice, pa še vedno velja, da lahko
voznik, ki ima izhodišče ali cilj na delu ceste, kjer je omejen promet
tovornih vozil z izjemo lokalnega prometa, dostopa do cilja s katerekoli smeri. Pomen lokalnega prometa ne določa, da bi moral
voznik peljati mimo namembnega kraja po avtocesti in se nato
vračati nazaj proti temu kraju v območje lokalnega prometa.
Prav tako se za lokalni promet šteje tudi promet iz krajev ali v kraje,
ki imajo dostop omogočen samo po cesti, kjer je promet tovornih
vozil omejen, vendar dovoljen za lokalni promet.«
Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za vožnjo v območju lokalnega prometa izvajata Policija (na vseh javnih cestah) in občinsko
redarstvo (na občinskih cestah in nekategoriziranih cestah). Nadzorni organ mora v t.im. hitrem postopku o prekršku pred izdajo
plačilnega naloga ugotoviti vsa potrebna dejstva in dokaze, ki
dokazujejo storitev prekrška.

Poostren nadzor pri prevozu potnikov
v mednarodnem prometu
Carinski organi bodo intenzivneje nadzirali izpolnjevanje zakonodaje o DDV s strani prevoznikov nerezidentov, ki prevažajo potnike
v mednarodnem cestnem prometu na območju Republike Slovenije,
so sporočili s Carinske uprave RS. Slednja ugotavlja, da veliko takih prevoznikov ne izpolnjuje dosledno zakonodaje s področja
davka na dodano vrednost.
Mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu pomeni linijski
prevoz, (bilateralni, tranzitni na podlagi dvostranskih sporazumov
in uredbe Sveta 1073/2009), vse vrste občasnih prevozov (prevozi
po sporazumu Interbus in občasni prevozi potnikov prevoznikov
Skupnosti na podlagi uredbe Sveta 1073).
V skladu z določili ZDDV-1 (Zakon o davku na dodano vrednost) je
kraj opravljanja prevoza potnikov kraj, kjer se opravlja prevoz. Pri tem
se upošteva prevožena razdalja – prevoznik pri prevozu potnikov obračuna slovenski DDV le za del poti, ki jo opravi na ozemlju Republike
Slovenije.
Vsak davčni zavezanec, ki opravlja storitve na ozemlju Republike
Slovenije, se mora identificirati za namene DDV. Davčnemu organu
mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV 15 dni pred predvideno storitvijo.
Informacije o pridobitvi identifikacijske številke so na voljo na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije. Carinski organi bodo
poostrili nadzor nad prevozniki potnikov v mednarodnem cestnem
prometu in preverjali, ali so prevozniki identificirani za namene
DDV ter pravilno obračunavajo in plačujejo DDV od storitev
prevoza potnikov na območju Republike Slovenije.
Vir: Carinska uprava Republike Slovenije

13

Krpanov glas

Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani za
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati
določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški
zbornični sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in je odvisna
od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje
se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun
pri Deželni banki Slovenije št.: 19100-0010141210, referenca je sestavljena iz
davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za junij 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 je še vedno potrebno plačati, ne glede na izid referenduma, dokler je v Obrtnem zakonu določena kot obvezna. Plačate jo s
plačilnim nalogom, 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 juniju 2012:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 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 april 2012 znaša 1.519,12 € bruto, 987,67 € 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. Članarino je, ne glede na izid referenduma,
potrebno plačevati, dokler bo v Obrtnem zakonu določena kot obvezna.
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 2012

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 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

1.519,12

Povprečna mesečna plača v RS za april 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

povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za

763,06

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

apr.12

apr.12

apr.12

povprečne plače za povprečne plače za
apr.12

apr.12

apr.12

VIII

apr.12

911,47

1.367,21

1.822,94

2.278,68

2.734,42

3.190,15

3.645,89

STOPNJA

24,35

185,80

221,94

332,92

443,88

554,86

665,83

776,80

887,78

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

102,63

122,59

183,89

245,19

306,48

367,78

429,08

490,37

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,05

3,65

5,46

7,29

9,11

10,94

12,76

14,58

Prispevki skupaj

38,20

291,48

348,18

522,27

696,36

870,45

1.044,55

1.218,64

1.392,73

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za april 2012 (1.519,12 €)
* povprečna bruto plača v RS za april 2012 (1.519,12 €)
** minimalna plača

Zavezanec plača prispevke do 16. 7. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki

***
povprečnaplača
bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011
** minimalna
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011
Zavezanec plača prispevke do 16. 7. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

Javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«
Rok razpisa
Javni razpis bo odprt do vključno 31.7.2012 do 13.00 ure.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni
od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov
udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni
sejem je sejem, ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med
vsemi razstavljavci in ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de.

Upravičeni prejemniki sredstev:
Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu - prijavitelji so
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po
Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje za
kandidiranje. Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem
razpisu.

Namen in cilj javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih
stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo
in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti
in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih
podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije
slovenskih podjetij.
Cilj razpisa je sofinancirati vsaj 40 slovenskih podjetij pri predstavitvi na mednarodnih sejmih v tujini.
Višina sredstev:
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega razpisa, znaša 350.000,00 EUR. Obseg
sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ
10.000,00 EUR na upravičenca.
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:
• stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni
sejem v tujini,
• stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
• stroški upravljanja razstavnega prostora.

julij 2012

Rok za oddajo vlog:
Javni razpis bo odprt do vključno 31.7.2012 do 13.00 ure.
Dodatne informacije:
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v e-obliki
na naslov: sejmi@japti.si s pripisom »JR Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji e-naslov prispeti
najpozneje 7 dni pred iztekom roka za oddajo vloge. JAPTI ni
dolžan posredovati odgovora, če iz e-sporočila pošiljatelja ni
razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3)
delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so
sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.
japti.si ali na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po e-pošti, na osnovi zahteve podane na
e-naslov: sejmi@japti.si, s pripisom »JR Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
– razpisna dokumentacija«.
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Krpanov glas

Za sprostitev
Nagradna križanka

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 16. julija 2012
na naslov OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si
Nagrada: večerja za 2 osebi v Gostilni KA-RA.
Geslo iz prejšnje številke: SVETILKA. Nagrajenka je Irma Rot, Nova vas 26, 1385 Nova vas.
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