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Stiki

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

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

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
e-naslov: barbara.grum@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80, mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00
Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

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

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

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

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

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

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40, fax: (01) 750 41 02 , mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar
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Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
1/1 stran (A4)
½ strani (A5)
¼ strani (A6)
Oglas na zadnji strani:
Oglas na predzadnji strani:

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

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

(Ne)moč zbornice

Jutri bo nov dan

Na rednem sestanku predsednikov in sekretarjev OOZ NiP - Notranjsko-primorske
regije, kot se je uveljavil naziv za 13 območnih zbornic zahodno od Ljubljane, je 20.
septembra beseda tekla o gradivu za bližnjo sejo upravnega odbora OZS. »Regija«,
ki se po znanih podatkih edina od vseh slovenskih še sestaja pred sejami najvišjih
organov OZS, je tokrat sprejela nekaj opredelitev do spreminjajočega se obrtnega
zakona. Ob tem ji bilo izraženih nekaj ugotovitev, med katerimi je bila najbolj izpostavljena ta, da se glas regije v OZS ne sliši dovolj. Še več kritičnih mnenj je bilo
izrečenih. Vsa pa bi lahko strnili v krik nemoči zbornic, da bi lahko odločilno vplivale
na končne odločitve.
Osrednja pozornost je bila namenjena (do tistega trenutka) zadnji različici osnutka
sprememb obrtnega zakona. Prostovoljno članstvo, ki so ga referendumsko izglasoval člani, je, seveda, dejstvo, mimo katerega ni mogoče. »Zasluge« za tak izid naj si
pripišejo oni, ki so se zavzeli za način izvedbe, po kakršnem je prišlo do neželenih
rezultatov. Pa tudi ti, ki so se s svojo opredelitvijo odločili razbiti enotno organizacijo, ki se je desetletja zares zavzemala za boljši položaj in prijaznejše poslovno okolje
obrti oz. t.im. malega gospodarstva. Resnici na ljubo: izpričani rezultat najbrž ne odseva pravega hotenja, jasno pa izraža zahtevo po resnih vsebinskih in organizacijskih
premikih v organizaciji.
Naj povzamem zaključke več kot dvournega pogovora, ki je na trenutke dajal vtis, kot
da se nočemo slišati ali vsaj ne razumeti, četudi se vsi zavzemamo za isto stvar: zagotoviti, da bodo obrtniki še naprej imeli močno organizacijo, ki bo ščitila njihove interese.
- Notranjsko-primorska regija (v nadaljevanju regija) predlaga, da se v sistemskem
zakonu določi, da so vsi gospodarski subjekti obvezni člani ene izmed reprezentativnih zbornic, saj vsi koristijo pravice, ki jih zbornice dosežejo.
- Zaradi delovnega in finančnega planiranja OOZ in OZS regija predlaga, da se 38.
člen, ki govori o izstopu iz članstva,oblikuje tako, kot je bil oblikovan ustrezni člen
ob preoblikovanju Gospodarske zbornice Slovenije (ohranitev članstva, izstop
možen v roku 90 dni z izstopno izjavo, obenem z obvezo za plačilo članarine še za
mesec po podani izstopni izjavi.)
Vsi subjekti, ki jih omenja 31. člen zakona naj imajo možnost včlaniti se v območne obrtno-podjetniške zbornice in s tem v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije
s pisno pristopno izjavo, iz članstva pa izstopiti s prvim dnem prihodnjega koledarskega leta, če pisno izstopno izjavo podajo najkasneje do 1. oktobra tekočega
leta.
- Določilo o uveljavitvi sprememb zakona naj se dopolni z opredelitvijo prehodnega
obdobja za začetek uporabe zakona.
- V primeru, da ne bodo upoštevani predlogi, ki jih bo podala OZS, regija predlaga
pričeti postopek interpelacije zoper resornega ministra. Vlado se opozori tudi na
možnost zbiranja podpisov za razpis državnega referenduma, za katerega si upamo zbrati potrebno število podpisov.
- Predlaga se izvedba ankete med vsemi sedanjimi člani in ne samo po naključnem
vzorcu. Ključno vprašanje: ali se strinjajo, da mora biti vsak gospodarski subjekt
član ene izmed reprezentativnih zbornic. Vsebina ankete mora biti obvezno predhodno usklajena z vsemi območnimi zbornicami.
- Predlaga se regijski sklic sestankov z vsemi poslanci Državnega zbora. Koordinacija naj poteka iz vodstva OZS.
- Regija predlaga, naj obrtna zbornica bolj izkorišča moč medijev za pozitivno predstavitev obrtništva in zbornice, saj meni, da so mediji premalo uporabljeni.
Prav slednje bi bilo vsekakor dobrodošlo. Skrajni čas je, da pišemo tudi o dobrem in
pozitivnem, ne zgolj o stvareh, ki nas tlačijo in zamegljujejo pogled, ki je dovzeten
le še za slabo.

Zadnje čase slišimo, da se vsevprek
samo še zastrašuje ljudi. A o tem danes
ne bomo razpredali. V tej številki Krpanovega glasa boste lahko prebrali kar
nekaj spodbudnih vesti: o novih obrtnikih, pa o podjetjih, ki jim širše okolje
priznava uspešno poslovanje in vzorno
rast, o ponujenih priložnostih za lažjo
hojo po širitvenih poteh. Pa tudi o novih ponudbah za izobraževanje in učenje, ki nam je v prid.
Vsako naše delo, vsako opravilo je,
seveda, nujno vpeto v vsakdanje tehtanje, odločanje, preverjanje odločitev.
Načrtovanje in preigravanje možnih
razpletov dogajanja. Vendar še tako
vnaprej preverjena dejanja ne obrodijo
nujno tudi uspeha, ki je sicer imperativ,
velelnik današnjih dni. Počasi se bomo
vendar navadili, da vsak neuspeh še ni
katastrofa. Da je – če le dobronamerno
pogledamo, izkušnja, ki nam govori, da
nečesa nismo prav storili in nas uči, naj
svoje ravnanje spremenimo, ga usmerimo na pravo pot. Katera pa je prava
pot? Zagotovo ta, ki pelje naprej, na kateri tudi tekmece sprejemamo kot sopotnike. Prepogosto jim podstavljamo
noge v nameri, da jih spotaknemo, a s
tem le izgubljamo svoj čas, svojo moč
in tempo svojega potovanja. Ukvarjamo se z drugimi, namesto da bi se s
seboj in svojo potjo. In, na koncu je
rezultat slab za nas same: največkrat
tisti, ki ga spotaknemo, sploh ne pade,
ampak steče hitreje, se ujame in mi ga
ne dohitimo več, ker spotikamo naslednjega!
Verjetno bo kmalu parlament obravnaval spremembe obrtnega zakona in
odločal o obliki članstva v obrtno-podjetniški (ali kakor jo bo že imenoval, če
jo bo sploh še omenjal) zbornici. Tedaj bo čas stvari poimenovati s pravim
imenom in maske bodo padle. Za one,
ki dobro v srcu mislijo se bo začel nov
dan.
Urednik

Janez Gostiša
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Vrata odprl
frizerski salon »Valentina«

Velikokrat me, v teh, tako imenovanih kriznih časih kdo povpraša, ali je še kaj korajže in volje v ljudeh, ali se še odločajo za
podjetništvo, oziroma ali si še kdo upa. Si!
Na prvo septembrsko soboto so se Valentini Troha uresničile
dolgoletne sanje o lastnem frizerskem salonu. Na Babnem polju
je »odvezala gortne«, s katerimi je bil prevezan prostor, kjer bo
poslej kot samostojna podjetnica opravljala frizersko dejavnost.

Valentina (tretja z leve) z nekdanjima sodelavkama iz Frizerskega salona Maša Erno Lovko in Tino Turk ter nekdanjo delodajalko Heleno
Kraševec pred odprtjem lastnega salona
Foto: S. Šivec

Pogled v novi frizerski salon
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Kljub mrzlemu in deževnemu vremenu, ob katerem bi človek
verjel, da drži reklo, da moraš na Babnem polju zlesti v zamrzovalno skrinjo, da se malo pogreješ, so gostje trumoma prihajali,
da se poveselijo z novo podjetnico. Priznati je treba, da se gostom ni bilo treba posluževati tega rekla, saj tekočih pripomočkov zoper mraz ob vseh drugih dobrotah na otvoritvi ni manjkalo.
Posebej so bili veseli domačini, saj se je Valentina pridružila
malo številčnim, a po svoji dejavnosti raznolikim podjetnikom.
Babnopoljci - nekaj manj kot tristo duš šteje naselje ob neposredni meji s Hrvaško - tvorijo zdaj, ko imajo še frizerstvo, »malo
samooskrbno enoto«.
Babno polje je po eni od legend, za katero sicer pravijo, da ne
drži, dobilo ime po »babi«, ki je zakopana v gnoju edina preživela pohod in pokol Turkov nad vaščani tega kraja in tako postala
lastnica celega zaselka Bab(i)no polja.
Prav zaradi oddaljenosti in odrezanosti od drugih krajev, je
prebivalcem uspelo ohraniti samo njim lastno mehko, pojočo
govorico. Ta izdaja tudi Valentino, ki je domačinka in si je v
domačem kraju ustvarila tudi nov dom in družino. Brez družine,
tako pravi, ne bi mogla uresničiti podjetniške ideje.
Med ogledovanjem salona je Valentina z imeni bodočih strank
pridno polnila naročniško knjigo svojih storitev. Da bi bilo vedno tako!

Foto S. Šivec
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DUO – prijava na ZIRS
Med »Sto naj« gazelami
tudi Cerkničani

Družba medijskih vsebin Dnevnik je objavila izbor sto najhitreje rastočih podjetij primorsko-notranjske regije in 7. septembra
v Novi Gorici razglasila Primorsko-notranjsko gazelo leta 2012.
Zlati naziv je bil dodeljen podjetju Bia Separations d.o.o. iz Ajdovščine, ki razvija in proizvaja inteligentne filtre pri proizvodnji nove generacije genskih zdravil in onih, ki jih proizvajajo
živi organizmi.
Sto najhitreje rastočih podjetij primorsko-notranjske regije
je v obdobju 2006 -2011 za 3,7-krat povečalo prodajo in za
2,7-krat dodano vrednost, v petih letih ustvarilo 791 delovnih
mest, medtem ko je celotno regijsko gospodarstvo v enakem
obdobju naštelo skoraj 6000 manj zaposlenih.

Izdelovalci domače in umetne obrt, ki izdelujete izdelke, ki
prihajajo v stik z živili (npr. žlice), ste se dolžni registrirati na
ZIRS (Zdravstvena inšpekcija RS). Podrobnejšo obrazložitev
in obrazec poiščete na spletnem naslovu: www.zi.gov.si ali na
OOZ Cerknica.
Obrazec pošljite na: ZIRS, Trg Brolo 4, 6000 Koper.

UPI

Učenci – »podjetniki« na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg
pri Ložu smo komaj čakali, da se začne novo šolsko leto. Po
uspešnem lanskem projektu, ko smo se preizkusili v ustvarjanju
iz lesa, smo se v tem šolskem letu odločili, da se preizkusimo
v gostinstvu. Zbralo sem nas je 25 in na prvem srečanju smo
zapisali svoja pričakovanja in želje. Skupna želja vseh je naučiti
se veliko novega in pri tem uživati. Kar nekaj do nas ,bodočih
podjetnikov pa želi ob tem tudi kaj zaslužiti.
Odločili smo se, da bomo čim več časa namenili praktičnemu
delu, zato smo že obiskali gostilno Škriban v Starem trgu. Prijazni
lastnik g. Marko nam je povedal veliko zanimivega o svojem delu,
pa tudi o delu v gostinstvu nasploh. Pokazal nam je kuhinjo, v
kateri nas je še posebej zanimalo, kakšen je videti aparat, ki izdela
tako dober sladoled. Videli smo tudi, koliko spretnosti in vaj je
potrebnih za da hitro pripravo pice. Za konec pa so nam pripravili
še sladko presenečenje - pogostili so nas s sladoledom.
Če še ne veste, telovaditi morajo tudi kuharji in natakarji. Zato
smo se še sami preizkusili v »kuharskih« štafetnih igrah. Zelo
zanimivo in tekmovalno je bilo na igrišču. S timskim delom,
vztrajnostjo, ustvarjalnostjo in željo po uspehu nam je uspelo
premagati vse ovire.

Predstavniki podjetij ORO 3 CNC d.o.o., Smarteh d.o.o. in BIA Separations d.o.o. s prejetimi priznanji Gazela v Novi Gorici
Foto S. Šivec

Krožkarji UPI smo zapisali svoja pričakovanja

Na Dnevnikovo lestvico sto najhitreje rastočih podjetij so se uvrstili tudi štirje člani cerkniške zbornice:
• Avtoprevozništvo Janez Puntar s.p.,
• Elektroservis Andrej Hribar s.p.,
• Avtoprevozništvo Janez Petrič s.p. in
• Grifon, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o. Cerknica.

V prihodnjih srečanjih nam bodo svojo zgodbo predstavili v
Gostišču Mlakar v Markovcu, pekli bomo piškote s članicami
Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice iz Loške doline.
Sodelovali bomo tudi na Polharski noči, kjer bodo naprodaj naši
izdelki. Svoje znanje in ustvarjalnost nam bo predstavila tudi
ga. Tanja Mihelčič iz Markovca, ki se preizkuša v podjetništvu.
Za zaključek pa bomo v Gostilni in špageteriji Rigler na Bloški
polici pripravili srečanje in predstavili svoje delo.
Veselimo se novih srečanj, da bomo dokazali svojo kreativnost,
izvirnost in poslovno žilico. Upamo, da se bomo v tem kratkem
času kar največ naučili in uresničili cilje, ki smo si jih zadali.
Krožkarji UPI s somentorico Heleno Novak Obreza

Čestitke za uvrstitev!
oktober 2012

Foto H. N. Obreza
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

NOVO NA OOZ LOGATEC
Sodna izvršba na podlagi
verodostojne listine

Nova brezplačna storitev za člane
Sodno izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko člani OOZ
Logatec sedaj vložite BREZPLAČNO in sicer na sedežu OOZ
Logatec, Tržaška 11, pri računovodstvu TFS SERVIS d.o.o.
Za vse informacije lahko tudi
pokličete na tel: 01 750 92 41
(ga. Irena Turk) ali pišete na
mail: irena.turk@tfs.si.
Prilagamo nekaj navodil: Izvršbo na podlagi verodostojne
listine se lahko vloži samo na predpisanih obrazcih ali po elektronski poti, in sicer na spletni strani portala e-sodstva
Za uspešno opravljen postopek izvršbe potrebujemo od upnikov naslednje podatke:
• Podatki o upniku (vlagatelj izvršbe)
Ime podjetja
E-pošta: vaš@email.com
Zakoniti zastopnik
Matična številka
Davčna številka
Naslov:
Pošta:
Številka TRR za nakazilo: SI56 SI56 9999 9999 9999 999
• Podatki o zakonitem zastopniku
Ime in priimek
Naslov
Emšo
Datum rojstva
Davčna št.
• Podatki o dolžniku
Ime podjetja
Matična številka:
Davčna številka:
Naslov:
Pošta:
Številka dolžnikovega TRR: SI56 SI56 8888 8888 8888 888
• Podatki o dolgu
Znesek:
Datum izdaje:
Datum zapadlosti:
Številka/oznaka računa:
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Neplačani računi?

Kar 65 % podjetij v EU ne dobi pravočasno plačanih računov.
Recesija in globalna kriza sta število terjatev in dolžnikov zelo
povečala, zato se čedalje več podjetij obrača na podjetja, ki so
se specializirala na področje upravljanja terjatev. Po podatkih
AJPES-a se je v Sloveniji povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti povzpel od 106 mio EUR v septembru
2008 na kar 709 mio EUR v avgustu 2012!
Družba Converta d.o.o. je specializirana svetovalna družba za
področje zapadlih terjatev, ki deluje tako na področju Slovenije kot tudi več kot 70 državah po celem svetu z več 1.000 uspešno rešenih primeri. Olajšajte si delo in povečajte svoj zaslužek
ter zaupajte našim specializiranim storitvam, ki so:
• Svetovanje kaj narediti z zapadlimi terjatvami
• Pred-sodno unovčevanje zapadlih terjatev – hitreje, ceneje
in uspešno do Vašega denarja (plačani smo samo v primeru
uspešnosti!)
• Sodna izterjava Vaših terjatev – ko izvensodna izterjava ni
učinkovita, ugodni načini obračuna stroškov, preverite!
• Iskanje dolžnikov - ko ne najdete dolžnika oziroma se vam
ta ne odziva
• Bonitetne ocene partnerjev, podjetij – ker je pomembno, da
še pred sklenitvijo posla veste s kom imate opravka
Članom Območne obrtne-podjetniške zbornice Logatec nudimo brezplačno svetovanje ter 10% popusta na naše storitve!
Kot posebno ugodnost vam ponujamo tudi hitre bonitetne
ocene podjetij, s katerimi nameravate sodelovati, za ceno 4,80
EUR (običajna cena je 6,00 EUR)
Za brezplačno svetovanje vam bomo na voljo v prostorih OOZ
Logatec, in sicer dne 10. 10. 2012 med 9.00 in 11.00 uro.
CONVERTA d.o.o., družba
za finančne rešitve, Ulica Jožeta
Jame 12, 1000 Ljubljana
Internet stran: www.converta.si
elektronska pošta: mario.varga@converta.si
Telefon: 01 432 32 00

Jubilanti 2012

Upravni odbor OOZ Logatec je na svoji 15. redni seji sprejel
sklep, da se priznanja za obrtniški staž podeljujejo vsako leto na
prednovoletnem plesu obrtnikov, saj je prav, da je članu podeljeno priznanje v tistem letu, ko dejansko praznuje svoj jubilej.
Prav tako bo s tem manj možnosti za napake, vendar pa vas

oktober 2012

Polhanje

10 LET

Območna obrtno podjetniška zbornica Logatec vabi vse svoje člane in upokojene člane, da se skupaj s svojimi partnerji
udeležijo tradicionalnega polhanja.
Dobimo se 5. oktobra 2012 ob 16h na piknik prostoru Centra vojnih veteranov (vojašnice).
Za jedačo in pijačo bo poskrbela OOZ Logatec.
Prijave zbiramo do torka, 2.10.2012. Prijavite se lahko osebno na zbornici, po telefonu 051 651 538 ali mailu info@oozlogatec.si.
Kotizacije ni, predhodne prijave pa so OBVEZNE zaradi nabave hrane in pijače!			
Vabljeni!

1.
2.
3.
4.
5.

Tradicionalno prednovoletno
srečanje obrtnikov

vseeno pozivamo, da natančno pregledate seznam v nadaljevanju in nam kakršnokoli napako ali pomanjkljivost ali
tudi dejstvo, da vas ni na seznamu, jubilej pa praznujete,
to nujno sporočite na telefon: 01 750 90 80 oz. 051 651 538.
Hvala za vašo pomoč in razumevanje.
Priznanja za staž bodo letos podeljena na prednovoletnem
plesu 1. 12. 2012.
Prejemniki priznanj so:
Čuk Ladislav s.p. – Proizvodnja in trgovina
Dodič Roman s.p. – Resal lasersko graviranje
Dolničar Anton s.p. – Notranja zaključna dela
Hafizović Sabahudin s.p. – Avtoprevozništvo
Hair beauty, zastopanje, trgovina d.o.o. (Djuran Romanca,
Djuran Vojislav)
6. Jesenko Vilko s.p. – Montaža in poravila
7. Jurkovič Robert s.p. – Izolaterstvo in posredovanje
8. Marinč Boštjan s.p. – Servis mael kmetijske mehanizacije
9. Merlak Stanislav s.p. – Žagarstvo
10. Pivk David s.p. – Zaključna gradbena dela
11. Volt, elektro dejavnost in posredovanje, d.o.o. (Ilič Marjeta,
Ilič Rafael)

20 LET
1. Blok reciklaža odpadne elektronike in zbiranje odpadnih
barvnih kovin d.o.o. (Jerina Mojca)
2. Brus Srečko s.p. – Železokrivstvo in izdelovanje armaturnih mrež
3. Jug Rajka s.p. – Moško frizerstvo
4. KIMM d.o.o. – Izdelava in prodaja plastičnih izdelkov Vrhnika (Križman Irena, Križman Stane)
5. Lazar Zorko s.p. – Avtoprevozništvo
6. Logar LDD tehnik trgovina, proizvodnja in storitve k.d.
(Logar Danilo-Dušan)
7. Manevski Aleksandra s.p. – Foto studio Sannja
8. Naklo Logatec d.o.o. (Anton Vladič)
9. Novak Janez s.p. – »Plasma« kovinska galanterija in predelava plastičnih mas
10. Omni proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o. (Karmelina
Čamernik, Molk Denis)
11. Optika Lara opto navtic d.o.o. (Pirc Nada)
12. Rupnik Mihaela s.p. – Gostilna
13. Termoflor, proizvodnja, trgovina in zastopanje d.o.o. (Kuščer Igor)

25 LET
1. Kržišnik Slavko s.p. – S-VAR
2. Kunc Jakob s.p. – Avtoprevozništvo
3. NMC d.o.o. (Nagode Zvonko)

30 LET
1. ELVIPO d.o.o. (Nagode Franc)
2. Petkovšek Janez s.p. – Kovinostrugarstvo
3. Petrovčič Peter s.p. – Splošno mizarstvo

35 LET
1. Ambrožič Franc s.p. – Avtoprevozništvo
2. Cigale Rado s.p. – Avtoprevozništvo

bo letos v soboto, 1. decembra 2012
v restavraciji Emonec v Kopru.
Že sedaj vas vabimo, da si rezervirate
čas in se nam pridružite na prijetnem
srečanju.
Podrobnejše informacije sledijo naknadno.

Miklavž, Božiček in dedek Mraz

Miklavž, Božiček in dedek Mraz za otroke
podjetnikov, obrtnikov in pri njih zaposlenih
delavcev.
Tudi letos bo OOZ Logatec organizirala predbožično predstavo za otroke podjetnikov,
obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev.
Otroke bomo najprej razveselili s kratko
predstavo Čarodej Toni in bolha Poldi,
nato pa jih bodo obiskali vsi trije decembrski dobri možje Miklavž, Božiček in dedek
Mraz.
Prireditev bo v Narodnem domu v Logatcu v petek,
7. decembra 2012 s pričetkom ob 18h.
Zaradi organizacije in priprave daril je treba otroke predhodno prijaviti.
Ob prijavi je treba navesti: 1. ime in priimek,
2. točen naslov in
3. starost otroka ter
prevzeti bon, cena bona znaša 19,90 EUR.
Darila so lepa, praktična in primerna starosti
otroka. Starostne skupine: 0-1, 2-3, 4-5 in
6+. Starostna meja: 10 let.
Prijave sprejemamo na sedežu zbornice
do vključno četrtka, 25. oktobra 2012.
Vse ostale stroške prireditve in organizacije krije OOZ Logatec.
Za vse informacije smo dosegljivi
po telefonu št. 01/750 90 80
oz. 051 651 538
ali mailu info@ooz-logatec.si.
Nadaljevanje obvestil na strani 8.

oktober 2012
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Ekskurzija
v Bosno in Hercegovino

Zaradi velikega zanimanja vabita gradbena in elektro sekcija
pri OOZ Logatec vse člane od četrtka, 18.10.2012 do sobote, 20.10.2012 na ekskurzijo v Bosno in Hercegovino.

Tokrat nas bo pot vodila iz Logatca v Banja Luko, Jajce,
Jablanico, Mostar, Medžugorje, na slapove Une , nato pa
čez Drvar, Bihač, Karlovac do Ljubljane in nazaj v Logatec.
V četrtek, 18.10.: ob 22h odhod iz Logatca, nočna vožnja skozi
Banja Luko in Jajce v Jablanico, kjer bo naš prvi cilj.
Petek, 19.10.: Jablanica je ena izmed najmanjših občin v Bosni
in Hercegovini, stisnjena med planine Čvrsnica in Prenj, kjer se
je odvijala Bitka na Neretvi, znana kot t.im. »bitka za ranjence«.
Tukaj si bomo ogledali tudi Jablaničko jezero, elektrarno, Jablanica pa je znana tudi po jablaničkem granitu, ki je zelo cenjen tako
v gradbeništvu, kot tudi pri kiparjih.
Nato nas bo pot vodila v Mostar, eno najlepših balkanskih mest.
Stari most, ki je bil zgrajen davnega letal 1566 in porušen v zadnji
vojni, se zopet pne nad Neretvo. Bogastvo in raznolikost spomenika iz obdobja turškega carstva daje staremu mestu ponovno
svoj sijaj. Ogled starega dela Mostarja, ki je pod zaščito UNESCA in sprehod po »kojundžiluku«, čas za pravo turško kavo in
nakup spominkov, nočitev.
Sobota, 20.10.:Zjutraj nadaljevanje vožnje proti Medžugorju,
znanemu romarskemu središču, kjer se je 24. junija 1981 v majhni hercegovski vasici šestim otrokom prvič prikazala Marija in
preko njih ljudi pozvala k spreobrnjenju ter molitvi za mir, od
tod tudi njeno ime »Medžugorska Kraljica miru«. Na milijone romarjev je od takrat že obiskalo ta kraj molitve, upanja, zahval,…
Mnogi tu najdejo svoje mesto duhovnosti in miru.
Nato sledi vožnja do slapov Une. Una je pisana igra divjih slapov
in tolmunov, ozkih prehodov in brzic. Ponekod pa je Una tudi
reka umirjenega toka, ki sanjavo pelje tja proti večji sestri Savi…
Sledil bo ogled, nato pa vožnja do Drvarja, kjer si bomo ogledali
Titovo pečino, potem pa se skozi Bihač in Karlovac odpravil nazaj proti Ljubljani in Logatcu.

Povratek poznih večernih urah.
Redna cena ekskurzije: 70 EUR.
Cena za člane: 20 EUR.
Cena vključuje prevoz in nočitev z zajtrkom. Vse ostale stroške nosi vsak sam.
Odhod: četrtek, 18. 10. 2012 ob 22h izpred Krpana v Logatcu
Prijave z vplačili zbiramo do zapolnitve prostih mest na OOZ
Logatec vključno do 9. oktobra 2012. Informacije dobite
po telefonu 01 750 90 80 ali 051 651 538, e-pošta: barbara.
grum@ozs.si.
Opozorilo: Za prestop meje potrebujete osebno izkaznico.
Vabljeni!
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Razpisi za delodajalce
Razpisi za delodajalce

za delodajalce je odprtih več razpisov – javnih povabil – za
zaposlovanje brezposelnih oseb, ki so prijavljene na zavodu
za zaposlovanje. Vsa javna povabila so časovno opredeljena
oz. so odprta do porabe sredstev.
USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU: če
usposabljate kandidate za delo na delovnem mestu, si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja.
Predpogoj je podpis pogodbe z Zavodom za zaposlovanje.
Usposabljanje poteka brez delovnega razmerja. Če z Zavodom podpišete pogodbo, lahko kandidate spoznate in
usposobite za delo še preden se odločite za redno zaposlitev. Zavod povrne 221 € za 1-mesečno usposabljanje za
preprostejša dela in 354 € za 2-mesečno usposabljanje za
zahtevnejša dela (v to je vključen strošek mentorja, predhodnega zdravniškega pregleda, zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni). Za usposabljanje lahko izbirate med kandidati, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni
med brezposelnimi osebami. Razpis je odprt do 1.6.2013.
PRVI IZZIV: za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30
let in so prijavljeni med brezposelnimi osebami (ni več potreba po 3 mesečni prijavi med brezposelnimi). Delovno
razmerje morate skleniti za najmanj 15 mesecev, od tega so
3 meseci poskusno delo. Subvencija znaša 2.250 € za poskusno dobo + 5.000 € za nadaljnjih 12 mesecev. Sredstva se
izplačajo v dveh delih po podpisu pogodbe za zaposlitev s
polnim delovnim časom oz. sorazmerni del, če gre za zaposlitev s krajšim delovnim časom. Izbranega kandidata smete
zaposliti šele po podpisu pogodbe z zavodom. Razpis je
odprt do 1.6.2013.
ZAPOSLI ME: za zaposlitev oseb s statusom invalida;
starejših od 50 let, ki so 3 mesece prijavljeni na zavodu;
oseb, ki so najmanj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih na zavodu. Subvencija znaša 4.000 €, če zaposlite osebo za polni
delovni čas za najmanj eno leto in se izplača v enkratnem
znesku po zaposlitvi brezposelne osebe. Razpis je odprt do
30.10.2013.
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA PREJEMNIKOV
DENARNE SOCIALNE POMOČI: za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč in so zadnjih 6 mesecev prijavljeni kot brezposelni ali so starejši od
50 let ali imajo I. oz. II. raven šolske izobrazbe. Subvencija
znaša 4.500 € za zaposlitev s polnim delovnim časom za
najmanj eno leto. Razpis je odprt še do 15.11.2012.
Za vse razpise lahko podrobne informacije dobite na spletni
strani: www.ess.gov.si ali v Kontaktnem centru zavoda,
kjer vas vodijo preko celotnega postopka, na brezplačni telefonski št. 080 22 55. Na voljo so vam za: pomoč pri uporabi elektronskih storitev Zavoda, informacije o aktualnih
ukrepih Aktivne politike zaposlovanja, nudenje osnovnih
informacij s področja zaposlovanja, o denarnem nadomestilu, s področja zaposlovanja in dela tujcev, pri njih lahko
anonimno prijavite kršitve.
Za informacije lahko pokličete tudi svojo zbornico.
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Jubilanti OOZ Postojna v letu 2012
Članom, ki ste ali boste v letošnjem letu dopolnili 20, 25, 30 ali 35
let dela v obrti in članom, ki so se v letošnjem letu upokojili in prekinili z dejavnostjo, bomo na prednovoletnem srečanju v mesecu
decembru podelili jubilejna priznanja.
Prosimo, preglejte spodnji seznam in nam najpozneje do 10.11.2012
sporočite, če ste v letošnjem letu jubilant, pa se na seznamu ne najdete. Pokličite nas na tel. 726 17 20 ali nam pišite na e-naslov: irena.
dolgan@ozs.si.
Vse obrtnike, ki se upokojijo, prosimo, naj nas o tem obvestijo,
da jih lahko uvrstimo na seznam upokojenih obrtnikov pri OOZ
Postojna; v sklepu o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije namreč
razlog izbrisa ni naveden.
Jubilanti – 20 let
Blažek Robert s.p. – Montaža in zastekljevanje aluminijastih oken
in vrat, Razdrto, Bogataj Viljem s.p. – Izdelovanje cementnih izdelkov, Petelinje, COIN, Trgovina, turizem in storitve Pivka d.o.o.,
Čeh Stanko s.p. – Predelava plastičnih mas, Suhorje, ČESNIK,
STORITVE IN TRGOVINA d.o.o., Postojna, Franetič Ervin s.p.
– Avtocenter Franetič, Prestranek, Gruden Janko s.p. – Orodjarstvo in kovinoplastika, Šmihel pod Nanosom, Hrovatin Šabec Danica s.p. – Vzgoja zelenjave, cvetja in sadja, Matenja vas, Milavec
Pavel s.p. - »ELME« Elektromehanika, Postojna, Pahor Evgen
s.p. – Avtotrgovina in servis, Pivka, Poropat Viljanka s.p. – Vodenje poslovnih knjig, Postojna, SAWAL POSTOJNA d.o.o., Tibola
Bojan s.p. – Avtoprevozništvo, Orehek, Urbiha Viljem s.p. – Elektroinštalaterstvo in vzdrževanje električnih strojev in naprav, Žeje,
VOPEX, Proizvodnja živilskih proizvodov in trgovina d.o.o., Postojna, Želodec Peter s.p. – Avtoprevoznik, Petelinje, Žnidaršič
Marjan s.p. – Izdelovanje kovinskih izdelkov, Malo Ubeljsko
Jubilanti – 25 let
Bajc Miran s.p. – Avtoelektrika, Postojna, Čeč Marjan s.p. –
Kleparstvo, Matenja vas, Debevc Vilko s.p. – Avtoprevozništvo,
Slovenska vas, ENERGOTERM, INSTALACIJE IN OBDELAVA KOVIN d.o.o., Hruševje, Kolenc Kazimir s.p. – Prevoz potnikov, Veliki Otok, Kristan Dušan s.p. - KDR, Kovinski izdelki,
Neverke, Penko Franc s.p. – Eletroinstalaterstvo in vzdrževanje
električnih strojev in naprav, Petelinje, Polh Stanislav s.p. – Avtoprevozništvo, Klenik, Rajšter Marjetica s.p. – Modna šivalnica in
prodajalna, Postojna, Žele Milan s.p. – Tapetništvo, Pivka
Jubilanti – 30 let
Dujmovič Bojan s.p. – Elektromehanika za gospodinjske stroje,
Pivka, Kruh Ivan s.p. – Mizarstvo, Zagorje, Žužek Majda s.p. Ortokozmetika Žužek, center za negovanje lepote in zdravja, Pivka
Jubilanti – 35 let
Marinšek Vinko s.p. – Urarstvo, graverstvo, Postojna, Požar
Franc s.p. - »TIPO«, Postojna
Upokojeni obrtniki:
Klančišar Edvard, Mustafič Mehmed, Valenčič Dušan

oktober 2012

Odsotnost sekretarke

Člane OOZ Postojna obveščamo, da bo sekretarka v mesecu
oktobru odsotna. Pisarna bo za informacije odprta v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 14. ure.
Za nasvete in informacije se lahko obrnete tudi na svetovalce
OZS v Ljubljani ali OOZ Cerknica, OOZ Logatec ali OOZ
Vrhnika.

Prednovoletno srečanje
obrtnikov in podjetnikov
Prednovoletno srečanje vseh obrtnikov in
podjetnikov, njihovih delavcev, upokojenih
obrtnikov ter njihovih zakoncev bo v soboto,
22. decembra 2012 v restavraciji Erasmus v
Postojni.
Ostale podrobnosti in informacije bomo objavili v novembrski številki.

MOS 2012

Udeleženci ekskurzije na letošnji MOS v Celju so bili z obiskom in programom zadovoljni. Časi dvodnevnih ekskurzij, športnih iger in sindikalnih zletov pa so se že poslovili.
Foto A. Š.
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Jubilanti v letu 2012

Vsi člani, ki ste (ali še boste) v letošnjem letu dopolnili okrogli jubilej svojega ustvarjanja in delovanja na območju OOZ
Vrhnika, boste prejeli listino in plaketo, ki ju za delovne jubileje na podlagi Pravilnika o podelitvi priznanja ob delovnih
jubilejih podeljuje OOZ Vrhnika. Samostojni podjetniki ali
podjetja, ki opravljate obrtno dejavnost 10, 20, 30 ali 40 let,
prejmete obletnici ustrezno listino in plaketo. Upošteva se
skupna doba na območju OOZ Vrhnika.
Priznanja in plakete bomo podelili na prednovoletnem srečanju, ki bo 8. decembra v restavraciji pri Avseniku na Gorenjskem. Objavljamo abecedni seznam jubilantov.
Vse tiste, ki menite, da ste jubilanti, pa vas na seznamu ni,
prosimo, da nam to sporočite nemudoma oz. najkasneje do
30. oktobra, da ponovno preverimo vaše podatke v obrtnem
registru in jih primerjamo z vašimi. Vsa morebitna odstopanja in vaše ugotovitve nam lahko sporočite na tel. 755 77 40
ali 051 619 215 ali pa se nam oglasite po e-pošti. V kolikor
obvestila, da vas ni na seznamu jubilantov, pa bi morali biti,
do navedenega datuma ne bomo prejeli, bomo smatrali, da
so objavljeni podatki pravilni in popolni.
Podatki iz registra so naslednji:
bronasto plaketo in listino za
10 let dela v obrti, prejmejo:
BEVK Matjaž, CASERMAN Peter, DOBOROVOLJC Jože,
DOLINAR Sebastjan, GOČEN Nataša, HABAT Franc,
IZLAKAR Zdravko, J.L. OBJEKT d.o.o., JERAJ Damjan,
KOGOVŠEK Tomaž, MOLE Boris, NOLIMAL d.o.o.,
OGRIN Aleš, ŠIFRER Stanko, TRČEK Robert, VODOVOD-PLIN-SERVIS ISTENIČ k.d.;
listino in srebrno plaketo
za 20 let dela v obrti, prejmejo:
AS AVTOSERVIS MAROLT d.o.o., AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o., B M C d.o.o., BANIČ alojz, ERŽEN Slavica,
FIŠTER Aleksander, FORTRADE d.o.o, ISTENIČ Jana,
JALES d.o.o., JAN Gorazd, KINK d.o.o., MILJKOVIĆ
Vera, MESEC Miha, PLINMONT d.o.o., SALKON d.o.o.,
SLED d.o.o., STARLING d.o.o., VOLJČ Janez, ZAJEC Damjan;
listino in zlato plaketo
za 30 let dela v obrti, prejmejo:
ERJAVEC Dušan, GROM Frančišek, JELOVŠEK Franc,
MIHEVC Elo, MIKUŽ Niko, TRČEK Ivan, ZALAR Stane.
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Jesenski izlet

Če ste spregledali posebno obvestilo, si preberite, da OOZ Vrhnika organizira jesenski, dvodnevni izlet.
Potovanje bo v soboto, 20., in nedeljo, 21. oktobra.
Potek poti: Po lepi modri Donavi. Prvi dan z avtobusom do
Salzburga; ogled Mozartove rojstne hiše, trdnjave Hohensalzburg (s panoramo mesta), prevoz z vzpenjačo na grad in nazaj,
ogled muzeja v gradu. Nadaljevanje vožnje do mesta Passau,
kjer se združijo reke Donava, Inn in Ilz. Ogled nekaj mestnih
znamenitosti, nastanitev v hotelu, večerja, prenočevanje.
Drugi dan z ladjo po Donavi skozi slikovito pokrajino, mimo
številnih mest. Kosilo na ladji. Po prihodu v Linz, sprehod po
starem delu mesta, čas za kavico in pravo linško torto. Sledi
odhod proti domu.
Cena izleta 177 € (45 potnikov) oz. 185 € (40 potnikov).

Passau

Salzburg

oktober 2012

Varstvo pri delu
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

Dedek Mraz na OOZ Vrhnika

Vse člane obveščamo, da bo Dedek Mraz obiskal OOZ Vrhnika
tudi v letu 2012 in obdaril otroke obrtnikov, podjetnikov in pri
njih zaposlenih delavcev. Veseli obisk s severa bo v soboto, 22.
decembra. Prireditev bo v Domu obrtnikov na Vrhniki, kjer
se bodo otroci srečali z dobrim možem. Ta jim bo prinesel zvrhan koš daril, še prej pa bo otroke razveselila krajša predstava.
Stroške prireditve krije OOZ Vrhnika, stroške daril za otroke pa
starši oz. delodajalci. Otroci do 6 let starosti bodo prejeli darilo,
otroci od 7 do 10 let starosti pa vrednostni bon, ki ga bo mogoče unovčiti v trgovinah Kocka, Blagomix, Metuljček ali pri Petru
Moleku s.p. na Vrhniki. Cena darila je ostala nespremenjena in
je 25 €/otroka.
Prijave sprejemamo na zbornici do torka, 30. oktobra.
Ime, priimek in starost otroka lahko sporočite po telefonu št.:
755 77 40, 051 619 215, fax-u: 7504 102, osebno na zbornici ali
po e-pošti: adela.cankar@ozs.si
Prosimo, da upoštevate rok za prijavo, ker smo vezani na nadaljnje naročanje daril. V kolikor boste rok za prijavo zamudili,
vam igrač ne moremo zagotoviti, otroci pa bodo lahko prišli na
predstavo in bodo obdarovani z darilnim bonom.

Za člane in zaposlene delavce ponovno razpisujemo seminar in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo
v poslovnih prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a,
1360 Vrhnika in sicer:
delavci in delodajalci: petek, 19. oktobra 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, 17. oktobra oz. do
zasedenosti prostih mest. Pokličite!

Prenos dejavnosti

Če nameravate prenašati svoje podjetje ali s.p. na naslednike in ne veste, kako bi se tega lotili, da bi ob prenosu
državi plačali samo toliko, kolikor je nujno potrebno, da bi
postopek potekal pravilno ali pa imate kakšno drugo vprašanje v zvezi s prenehanjem in nadaljevanjem dejavnosti,
vas vabimo, da vse neznanke rešite na seminarju oz. predavanju, ki bo 11. oktobra na OOZ Logatec ob 18. uri.
Več lahko preberete na zborničnih skupnih straneh v glasilu.

Novoletni ples

Letošnji novoletni ples oz. prednovoletno srečanje članov
bo v soboto, 8. decembra 2012 pri Avseniku v Begunjah na Gorenjskem. Ansambel še ni izbran, poskrbeli pa
bomo, da bo tak za vse glasbene okuse. Uradno vabilo z
vsemi podrobnostmi boste prejeli v novembru, sobotni
večer v decembru pa si že rezervirajte za ta dogodek.

oktober 2012
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Otroški dodatek in ZUPJS

V osnovo za določitev višine otroškega dodatka se všteva
tudi poslovni objekt samostojnega podjetnika, saj je vse premoženje s.p. hkrati osebno premoženje lastnika, ki s.p. daje
na razpolago svoje premoženje. Vsem, ki se srečujete z navedeno situacijo je smiselno razmisliti o preoblikovanju s.p.
v d.o.o., saj se lastniku d.o.o. premoženje na d.o.o. ne všteva
v osnovo po ZUJPS.
Po 14. Členu ZUJPS se v osnovo za določitev višine otroškega dodatka všteva 75% bruto plače
( na letni ravni 6.732,90 eur ), kadar je podjetnik v teku leta
začel opravljati dejavnost ali če je njegov mesečni dohodek iz
dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače. Navedeni
znesek velja za redne s.p. kot »popoldance«, katerim znesek,
ki se všteva v osnovo (poleg redne plače) znižuje dodatek oz.
onemogoča prejemanje. OZS bo poskušala pri zakonodajalcu pridobiti ustrezno tolmačenje oz. doseči spremembo.

Delo na črno

Zadnjič sem zasledila zanimiv članek o delu na črno in malo
pobrskala po spletu in naši zakonodaji, da bi nekaj zapisala
o tovrstnem delu.
To področje urejata Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC (Ur.l. RS, št. 30,00, 118/06,
12/07, 29/10, 57/12 ter Pravilnik o delih, ki se štejejo za
osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh
del (Ur. l. RS 30/02) .
Delo na črno je tako s tem zakonom in podzakonskimi akti
prepovedano. V zakonu je v 1. točki 3. člena določeno, kaj
je delo na črno:
• če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v
sodni register, oziroma opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane ali v temeljnem aktu določene dejavnosti,
• če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti,
• če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja dejavnosti,
• če tuje podjetje, razen podjetja s sedežem v državi članici
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali
Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti
v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu ne
opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podružnic ali
opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja,
• če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa ta ali drugi zakoni.
Nadalje je v 4. členu določeno kdo je soudeleženec dela na
črno:
(1)Pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki omogoči eni
ali več osebam opravljanje dela na črno, za katere ve, da
opravljajo delo na črno, je soudeleženec dela na črno.
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(2)Pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki sklene pogodbo z drugo pravno osebo, podjetnikom ali posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno, je soudeleženec dela na črno.
Povzetek: če dejavnosti nimate registrirane, že opravljate
delo na črno. Včasih smo morali vsako dejavnost registrirati,
tudi takrat, ko je šlo le za enkraten posel. Po spremembi Zakona o sodem registru, to ni več obvezno, saj se registrirajo
le dejavnosti s katerimi se podjetje oz. s.p. ukvarja. Zopet
neskladje v zakonodaji!
Izognite se nevšečnostim in preverite svoje registrirane dejavnosti zn dejavnostmi, ki jih opravljate. Morebitna neskladja odpravite, najbolje z enostavnim vpisom v register pri AJPES, tudi preko VEM točke.
Jasna Vodnik Uršič, AVATRA d.o.o. Logatec

Kreditna zaščita in zavarovanje
izpada dohodka za podjetnike

Sedaj v kriznem gospodarskem času je nujno potrebno bolj
kot kdajkoli prej, da predvsem samostojni podjetniki, družinska podjetja in tisti lastniki d.o.o.-jev, kjer je več solastnikov,
poskrbite za zaščito kredita.
Ko najamete kredite pri banki in jih zavarujete, s tem ščitite
banko in ne svoje družine. Po Zakonu o dedovanju RS dedujejo vse naše dolgove naši dediči, tudi mladoletni otroci.
Če ste samostojni podjetnik ne pozabite, da jamčite za vse
svoje dolgove s celotnim svojim zasebnim premoženjem.
Lastniki d.o.o.-jev ne pozabite ali ste ob najetju kredita podpisovali kakršnekoli osebne menice. Razmislite, če pride do
smrtnega primera, kako bo vaša družina pokrivala mesečne
obveznosti? Če sta dva solastnika družbe, v primeru smrti
enega izmed lastnikov, mora drug preživeli solastnik izplačati
dedičem lastniški delež družbe po trenutni vrednosti podjetja in istočasno odplačevati kreditne obveznosti. Ker so te
kreditne zaščite zelo poceni, vsem toplo priporočam, da si
to takoj uredite.
Primer izračuna: moški star 30 let, najel kredit 100.000 EUR
za 10 let, cena te zaščite je 100 EUR LETNO. Letna premija
se knjiži med davčno priznane odhodke, kar je dodatna korist za podjetje. Kaj s tem pridobite? V primeru smrti glavnega nosilca dejavnosti, dediči obdržijo vse nepremičnine,
ker se banka ne bo polastila hipotek, saj se bo kredit izplačal
iz te zavarovalne police. S tem ste razbremenili hipoteke in
prepustili zdravo podjetje brez dolgov.
Podjetnik lahko zavaruje odplačevanje kredita tudi dodatno v primeru invalidnosti, saj lahko prejema mesečno do
2.000 eur nezgodne rente do konca življenja (cena znaša 7,8
EUR mesečno za 1.000 EUR nezgodne mesečne rente). Iz
tega dohodka podjetniki odplačujejo del svojih obveznosti.
Ne pozabimo, da DURS in banka ne bosta čakali na vas, če
se vam kaj hudega nepredvidenega pripeti, zato že danes
poskrbimo za nepredvidljive situacije, ki se lahko že jutri pripetijo vsakomur izmed nas.
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Poglejmo konkreten primer: v kolikor ste sami ali imate nekoga zaposlenega v podjetju, ki je ključen kader, npr. komercialist, ki ustvarja velik del prometa podjetja ali projektant,
arhitekt, finančnik, itd. od katerega je odvisno poslovanje
vaše družbe, je to še toliko bolj pomembno, da zavarujete to
delovno mesto, ker se lahko kaj hitro pripeti, da bo moralo
podjetje ugasniti v primeru smrti ali invalidnosti tega človeka.
Drugi pogosti primeri so samostojni podjetniki, npr. frizerji,
kozmetičarke, cvetličarke, prevozniki, šivilje, fotografi, avtomehaniki, itd. kjer leži vsa opravilna dejavnost na vas. Za te
primere obstajajo zavarovanja IZPADA DOHODKA. V
primeru kakršnekoli bolniške odsotnosti (zaradi poškodb ali
bolezni) boste prejemali nadomestilo plače.
Na trgu so možne razne kombinacije, ki se kombinirajo in
svetujejo glede na potrebe in situacijo vsakega posameznika.
V kolikor se ne pripeti noben od zgoraj navedenih primerov,
lahko podjetniki črpajo iz teh računov dodaten vir lastne
pokojnine. Eden izmed možnosti je ta, da podjetje mesečno
ali letno odvaja poljuben znesek na zajamčeno managersko
polico, ki lahko podjetniku v prihodnosti predstavlja vir
dodatne zajamčene likvidne pokojnine. Mesečna premija se
knjiži med naložbe, trenutno ni davčne ugodnosti, gre predvsem za finančne ugodnosti. Vzemimo primer, če podjetje
odvaja mesečno 200 EUR za ta namen, lahko podjetnik,
danes star 40 let star po odbitku vseh stroškov in davkov,
upoštevajoč tudi inflacijo, pričakuje 700 EUR desetletne mesečne dodatne pokojnine ali 350 EUR doživljenjske mesečne
rente pri 65. letu starosti.
Ob vsem tem pa predlagam, da podjetniki pridobijo tudi
drugo mnenje finančnikov, naredijo pregled in analizo vseh
zavarovalnih polic, saj se lahko veliko prihrani oz. celo pridobi večja kritja z manj denarja.
Ne spreglejte: Vsem članom OOZ Logatec bodo naši
analitiki brezplačno individualno svetovali in podali
konkretne rešitve. Lahko izkoristite BREZPLAČNO
OPTIMIZACIJO in IZDELAVO POKOJNINSKEGA
NAČRTA (v vrednosti 300 EUR). Lahko vam tudi zaupamo KAKO SI NAJUGODNEJE ZAGOTOVITI 1.000
EUR dodatne pokojnine!
Informacije: info@financnahisa.si ali po tel: 031 384 970
(Miha Vodopivec, uni.dipl.ekon)
mag. Karmen Darvaš Šega, www.financnahisa.si

(S)poročanje podatkov SPIZ

V zadnjem času ste nekateri podjetniki prejeli poziv SPIZ-a
za dostavo podatkov o izplačanih plačah za svoje zaposlene, za katere ste oddajali obrazce M4 na ZZ in DURS, pred
elektronskim oddajanjem podatkov na DURS. Navedeno
povzroča nemalo preglavic. Pričakovali smo odgovor SPIZ,
zakaj je temu tako, in kam so izginili že posredovani podatki.
A odgovora do zaključka redakcije KG še nismo dobili.
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IZVRŠNICA – rešitev za upnike?

Kot ste verjetno že seznanjeni, Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) uvaja nov vrednostni papir, tim.
izvršnico, ki jo dolžnik prostovoljno izda svojemu upniku v
namen zavarovanja upnikove terjatve do dolžnika.
Prednosti izvršnice (z vidika upnikov):
• hitro in enostavno poplačilo dolga: upnik zahteva poplačilo zapadlih obveznosti kar neposredno pri eni od dolžnikovih bank, pri kateri/-ih ima dolžnik odprt račun;
• zadržanje izvršnice do celotnega plačila: banka izvršnico zadrži in upnika poplača po vrstnem redu njegove terjatve; če dolžnik pri banki, pri kateri je upnik zahteval poplačilo na podlagi izvršnice, nima (dovolj) sredstev, bo banka
- za dokončno poplačilo terjatve - izvršnico poslala drugi
dolžnikovi banki; šele če dolžnik na nobenem bančnem
računu nima sredstev, bo banka izvršnico vrnila upniku;
• prepoved razpolaganja z denarnimi sredstvi: banka, ki
ji bo predložena izvršnica, bo onemogočila dolžniku razpolagati z denarnimi sredstvi, dokler upnikova zahteva po
poplačilu na podlagi izvršnice ne bo izvršena.
Slabosti (z vidika upnikov):
• ne odpravlja temeljne zagate plačilne nesposobnosti
dolžnikov: v primeru, da dolžnik nima dovolj sredstev na
bančnem/-ih računu/-ih, je izvršnica neučinkovita;
• zadržanje izvršnice ni trajno: banka izvršnice ne zadrži
trajno; v primeru, če dolžnik na nobenem bančnem računu
nima sredstev, bo banka izvršnico vrnila upniku in tako izvršnica ne doseže želenega učinka;
• poplačilo terjatve le iz razpoložljivih denarnih sredstev
pri ponudniku plačilnih storitev: izvršnico lahko upnik
uveljavlja le na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na
svojem/-ih bančnem/-ih računu/-ih in s katerimi lahko
dolžnik razpolaga; to pomeni, da se upnik ne more poplačati iz sredstev, ki so blokirana zaradi izvršbe ali zavarovanja ali do katerih imajo drugi upniki prednostni vrstni red
(npr. prej uveljavljajo izvršnico).
Z vidika upnikov se izpostavlja tudi vprašanje njihove gospodarske moči in vpliva, torej vprašanje, kako si pri dolžniku „izboriti“, da vam izda izvršnico? Če ste gospodarsko
močan subjekt, lahko z njeno izdajo pogojujete sklenitev posla z dolžnikom, torej jo uporabite kot znak medsebojnega
zaupanja. Vendar pa vam to ne reši temeljnega problema dolžnikove plačilne nesposobnosti: ob izdaji izvršnice ima lahko
dolžnik dovolj sredstev na bančnem/-ih račun/-ih, kar pa ne
pomeni, da bo enako stanje tudi ob zapadlosti vaše terjatve
oz. v trenutku, ko boste plačilo zapadle terjatve iz izvršnice
uveljavljali pri kateri od dolžnikovih bank.
Več si o izvršnici lahko preberete tudi prek povezav: Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1),
Izvršnica:
http://www.uradni-list.si/1/objava.
jsp?urlid=201257&stevilka=2400
Maja Koželj, pravna pisarna JK group (www.jkgroup.si)
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani za
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati
določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški
zbornični sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in je odvisna
od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje
se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun
pri Deželni banki Slovenije št.: 19100-0010141210, referenca je sestavljena iz
davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za september 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 septembru 2012:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 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 bi moral 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 julij 2012 znaša 1.498,05 € bruto, 976,81 € 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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Prispevki, dajatve

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA SEPTEMBER 2012

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA SEPTEMBER 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

1.498,05

Povprečna mesečna plača v RS za juLij 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

jul.12

jul.12

jul.12

povprečne plače za povprečne plače za
jul.12

jul.12

jul.12

VIII

jul.12

898,83

1.348,25

1.797,66

2.247,08

2.696,49

3.145,91

3.595,32

STOPNJA

24,35

185,80

218,86

328,30

437,73

547,16

656,60

766,03

875,46

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

102,63

120,89

181,34

241,79

302,23

362,68

423,12

483,57

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,05

3,60

5,39

7,19

8,99

10,78

12,58

14,38

Prispevki skupaj

38,20

291,48

343,35

515,03

686,71

858,38

1.030,06

1.201,73

1.373,41

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za julij 2012 (1.498,05 €)
bruto plača v RS za julij 2012 (1.498,05 €)
*** povprečna
minimalna plača

Zavezanec plača prispevke do 15. 10. 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
** minimalna plača
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011
Zavezanec plača prispevke do 15. 10. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

Promocija zdravja
na delovnem
mestu – 2. del
PRIPRAVA PROMOCIJE
ZDRAVJA
• Oblikujte optimalno delovno skupino, odgovorno za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu – z
vključitvijo: - lastnikov oz. uprave,
		
- delavcev in
		
- službe za varnost in zdravje pri delu.
• Obvestite vse o programu promocije zdravja na delovnem
mestu s pomočjo različnih oblik komunikacije, kot so plakati,
oglasne deske, intranet in sestanki.
• Zagotovite skladnost z zakonskimi zahtevami na področju varnosti in zdravja pri delu. Promocija zdravja na delovnem mestu
je učinkovita le ob celostnem obvladovanju vseh tveganj.
NAČRTOVANJE PROMOCIJE ZDRAVJA
• Ocenite potrebe/pričakovanja zaposlenih za doseganje čim
večje učinkovitosti programa.
• Določite cilje in prednostne naloge, ki lahko vključujejo:
- večje ravnovesje med delom in zasebnim življenjem,
- zmanjševanje najpogostejših obolenj pri delu,
- spodbujanje zdravega življenjskega sloga na splošno.
• Vzpostavite povezavo z dejavnostmi za preprečevanje tveganj; vključite obstoječe uspešne zdrave dejavnosti (npr. tekaške skupine ipd.); izvajajte usklajen program namesto nepovezanih ukrepov.
• Vključite posredniške organizacije, kot npr. nosilce zavarovanja; dajte enake priložnosti vsem zaposlenim.
• Definirajte znake uspešnosti programa, za kasnejše ocenjevanje rezultata in izboljšanje programa.

oktober 2012

REALIZACIJA PROMOCIJE ZDRAVJA
• Pridobite dejavno in vidno podporo višjega, srednjega in nižjega vodstva. To je eden najpomembnejših dejavnikov oblikovanja kulture zdravega delovnega mesta.
• Vključite delavce, kolikor je to mogoče. Zagotovite finančne
spodbude in donacije za kritje stroškov zunanjih družbenih
ali športnih dejavnosti, prosti čas za udeležbo, tekmovanja
in nagrade za sodelovanje v programih promocije zdravja na
delovnem mestu.
• Prilagodite gradivo ciljnemu občinstvu. Stopnja težavnosti, podrobnosti in zahtevnosti za razumevanje programa mora biti
prilagojena ciljni skupini. Zagotovite si povratne informacije.
OCENITEV IN NADALJEVANJE PROMOCIJE
ZDRAVJA
• Analizirajte učinek programa promocije zdravja na delovnem mestu, glede na zadovoljstvo zaposlenih, na primer z izvedbo raziskave in glede na ustrezne gospodarske dejavnike.
• Ocenite finančne koristi programa promocije zdravja na delovnem mestu.
• Sporočite rezultate svoje ocene: obvestite zaposlene o uspehih in spremembah, ki jih nameravate izvesti v prihodnosti.
• Še naprej načrtujete in izboljšujte: dobra promocija zdravja
na delovnem mestu je trajen proces.
Vir: DVI LJ / OSHA
Inštitut za varnost Lozej obvešča, da poteka zbiranje predprijav
za izdelavo programa promocije zdravja, v skladu z metodologijo. V kolikor Vas zanimajo dodatne informacije, smo Vam na
voljo na telefonsko številko 05/36 64 185 (Teja Puc) ali 05/36
64 181 (Urška Nemec). V primeru zainteresiranosti bomo organizirali individualne sestanke.
Vsak korak šteje.
IVLozej, Teja Puc
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Sodna izvršba – zakaj in kako

Za sodno izvršbo se odločimo, kadar od dolžnika nikakor ne
uspemo dočakati, da bi našo terjatev po zapadlosti poravnal.
Kadar se dolžnik izogiba plačilu oziroma dogovoru o poplačilu dolga, ima upnik kot zadnje izhodišče na voljo sodni
inštrument – izvršbo.
Ker gre v večini primerov med podjetji, družbami in drugimi pravnimi osebami za neplačevanje računov oz. t.i. fakture,
je sodišče v zadnjih letih izredno pospešilo hitrost izvršilnega postopka, začetega na podlagi neporavnane fakture oz.
druge verodostojne listine. Preko Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL) se vloži (v zelo enostavni obliki
elektronsko) predlog za uvedbo postopka izvršbe. Pri vlaganju predloga za izvršbo je dovolj, da se upnik samo sklicuje
na obstoj fakture oz. verodostojne listine, ni pa je potrebno
posebej prilagati, saj sodišče v tej fazi postopka ne preverja
resničnost navedb upnika. V večini primerov je izdani sklep
o izvršbi za dolžnika dovolj resni opomin, da dolg v 8 dnevnem roku od prejema sklepa o izvršbi, tudi poravna.
Če dolžnik izvršbi ne ugovarja pridete do poplačila vaših dolgov lahko že v mesecu dni, šteto od dneva, ko je predlog za
izvršbo vložen na sodišče.
Če pa dolžnik izvršbi ugovarja (ugovor mora biti obrazložen
in utemeljen) potem se sklep sodišča v delu, v katerem je dovoljena izvršba razveljavi, o zadevi pa nato odloča Okrajno
sodišče po sedežu dolžnika. Začne se pravda v kateri mora
upnik svojo terjatev dokazovati.
Za izvršbo na podlagi verodostojne listine potrebujete verodostojno listino.
Verodostojne listine so:
- faktura (za fakturo se šteje tudi obračun obresti),
- menica in ček s protestom in povratnim računom,
- javna listina,
- izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe,
- listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.

Napotila
Kdaj v izvršbo?
Preden se poda predlog za izvršbo, je priporočljivo pridobiti
čimveč podatkov o dolžniku ter izpeljati neko obliko poskusa izterjave, kot npr. z pisnim opominjanjem na dolžnost plačila, poiskati možnosti kompenzacije, vsekakor pa zavarovati
naše dokaze o obstoju terjatve kot npr.: da se hrani naročilnica, dobavnica, ceniki, preveriti da terjatev še ni zastarana,
torej listine s katerimi bo moč nesporno dokazati dolžnikovo
obveznost.
Pred samo vložitvijo je potrebno preveriti finančne kazalce dolžnika. Upniki lahko sami preverijo ali imajo dolžniki
odprt ali blokiran račun (bizi.si), kakor tudi druge finančne
kazalce. Koristijo tudi neformalne informacije pridobljene
preko spleta ali partnerjev podjetja.
Koliko me izvršba stane? Koliko dobim poplačano po
pravnomočnosti izvršbe?
Višina sodne takse za eno sredstvo izvršbe je 36€. Za vsako
naslednje sredstvo izvršbe, je dodatni strošek 5€.
Ker gre za izterjavo denarne terjatve so najpogosteje prvo
sredstvo izvršbe dolžnika denarna sredstva na TRR. Lahko
pa se izvršba opravi tudi na preostalem premoženju s katerim razpolaga dolžnik, kot so premičnine, nepremičnine,
stavbna pravica, plača in drugi stalni denarni prejemki.
Večina izvršb, ki zadostijo prej omenjenim pogojem, je uspešnih brez dodatnih stroškov. Po pravnomočnosti sklepa dobite poplačano:
Sodno takso in stroške, ki so vam nastali pri vlaganju predloga za izvršbo / na tem mestu vas poučimo, da imate po
Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih pravico od dolžnika izterjati tudi stroške, ki ste jih imeli z izdajanje pisnih
opominov –zakon priznava 40 evrov,
Zakonske zamudne obresti na glavnico,
Morebitne pogodbene obresti, če so bile dogovorjene s pogodbo in le-te ne izključujejo zakonskih obresti
Irena Turk Kurbašič
TFS Servis d.o.o.
www.tfs.si
telefon 01 750 92 41

Rešitev križanke iz prejšnje številke KG: Kvaliteta ni naključje.
Nagrajenka je Tina Rigler, Bloška Polica 3, 1384 Grahovo.
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