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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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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
1/1 stran (A4)
½ strani (A5)
¼ strani (A6)
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.)
Oglas na zadnji strani:
Oglas na predzadnji strani:

cena
200 €
150 €
100 €
75 €
+40%
+20%

za člane 40% popusta

120 €
90 €
60 €
45 €

Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

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

Spoštovane članice in člani
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Državni zbor Republike Slovenije je pričel z obravnavo novele Obrtnega zakona. V prvem branju so bila predstavljena temeljna načela in izhodišča strank v zvezi z namenom
spremembe in organizacijo ter vsebino delovanja Zbornice v prihodnosti. Kot novoizvoljenega predsednika me čaka težko delo: poslance moram prepričati v smotrnost
ohranjanja organizacije, ki je kakovosten sogovornik vladi in delodajalcem, zagovornik
interesov obrtnikov in malih podjetnikov ter nosilec izobraževanja za obrtne poklice.
Po drugi strani moram storiti vse, kar je v moji moči, da hiši povrnem ugled in preprečim osipanje članstva ob sprejemu novega zakona. Nič manj težka naloga bo boj za
ohranitev enotnosti sistema območnih obrtno-podjetniških zbornic, strokovnih sekcij
in krovne organizacije. Zaupam v vse funkcionarje in strokovne delavce, da bomo v teh
težkih časih strnili vrste, potisnili ob stran posamične interese in ohranili organizacijo
za prihodnje rodove. Vsem, ki se iskreno zavzemate za dobrobit obrtništva in podjetništva na slovenskem, želim izraziti hvaležnost za vaš trud. Ohranimo optimizem in
obrtniško solidarnost, skupaj nam bo zagotovo uspelo!
Predsednik OZS
Alojz Kovšca, urarski mojster

Ob izteku leta se članom
zahvaljujemo za dosedanje
tvorno sodelovanje pri gradnji
skupne organizacije.
Za naprej pa voščimo božičnega miru,
obilja dobrih poslovnih priložnosti
v prihajajočem letu
in osebnega zadovoljstva.
Čestitamo ob državnem prazniku,
dnevu samostojnosti in enotnosti.
Vodstva OOZ Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika
ter uredništvo Krpanovega Glasu

december 2012

Adijo, poletje
Nenavaden naslov za novoletni čas. Ampak letošnje leto je bilo kot eno samo
dolgo, vroče poletje! V obrtno-zborničnem sistemu bo zapisano po mnogih
dogodkih, ki so končno pripeljali k začetku postopka za ukinitev obveznega
članstva. In nas obrnilo na pot vračanja
v zgodovino. V čas, ko so se po občinah
začela ustanavljati društva samostojnih
obrtnikov.
Saj ni z društvi nič narobe. Poznamo
mnoga uspešna. Poznamo pa tudi taka,
ki životarijo in se otepajo z vsakršnimi
nadlogami. Kakšna bodo v prihodnje
obrtniška društva, je težko napovedati.
Morda bo med člani spet prevladala tista
pristna radoživost in dobrovoljnost, kakršne se, denimo, spominjajo udeleženci
športnih iger v Ljutomeru? Morda bo…
Morda pa ne bo. Bog si ga vedi.
Kakršna koli že bo nova podoba obrtniško podjetniške organizacije, nekaj je
zanesljivo. Poslovila se bo od enovitega
partnerstva (ali zoprništva) državi. Pa je
vseeno, komu gredo zasluge za to: kaki
politični ljudski stranki ali pač posameznikom, ki so znotraj zbornice same poskrbeli za dejanja, ki so članstvu dvignila
pritisk. Morda pa je vse to le pot, po kateri mora zbornica, da bi se po kolenih
približala očiščenju, a tega z današnjega
gledišča še ne dojemamo?
A mimo vsega tega teče slehernikov
vsakdan. Vsakdan teh, ki so v stiski, in
onih, ki trdno gradijo svojo poslovno
pot navzgor. Veselimo se njihovih uspehov in podprimo jih, da se začno bistriti
tudi naši, s sivino časov zastrti pogledi.
Prisluhnimo mladim idejam, resno odgovorimo navidezno nedomišljenim
predlogom. S potrebnim premislekom
in odprtim dialogom bomo skupaj našli
pravo smer. Predvsem pa nehajmo žalovati za včerajšnjim dnem. Nepreklicno
ga ni več. Danes je nov dan. In tudi jutri
bo. Naj se v naša srca naseli mir, spravljenost z ljudmi okrog nas, pa bo za vse
dovolj dobrega. Dajmo kaj malega njim,
ki so v veliki stiski. Lažje bo njim in nam.
Ob praznikih pa si sezimo v roke s čistim pogledom in iskreno željo: mir in
dobro. Naj božič ne izzveni v praznino
potrošništva.
Janez Gostiša
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Pošteno, predano in kakovostno
delo ne pozna krize
V petek, 26. oktobra je samostojni podjetnik Denis Meden iz
Selščka, ﬁrma Gradbeništvo Gašper plan, ki opravlja predvsem storitve s težko gradbeno mehanizacijo, v prostorih nekdanje oljarne v Begunjah predstavil novost v ponudbi gradbenih
storitev – drobilno žlico. Drobilna žlica je namenjena predelavi
sicer neuporabnih gradbenih materialov in ruševin v material za
ponovno uporabo. Prednost predelave je v tem, da se zdrobljeni
in reciklirani material ponovno vgrajuje na gradbišču samem,
kar investitorju predstavlja prihranek, saj odpade del logistike,
povezane z odvozom odpadnega in dovozom novega materiala
ter plačila taks za deponiranje gradbenih odpadkov. Poleg tega
tak način dela bistveno manj obremenjuje okolje.

stroj in da je dela ogromno. Zato sem čez dobro leto kupil bager goseničar in zaposlil prvega delavca. Nekaj vam povem: ne
prenesem jamranja in črnogledosti. Če hočeš in če delaš, lahko
premagaš vsako krizo, o kateri govorijo.

Podjetje Gašper plan je razmeroma mlado in deluje v sektorju, v katerem je trenutno na trgu hud boj za obstanek.
Kaj je bil motiv za ustanovitev podjetja?
Doma nismo imeli podjetniške tradicije iz te panoge. To je
bila izključno moja želja. Najprej sem bil zaposlen v gradbenem podjetju. Tam sem opazil, da bi se dalo na marsikaterem
področju narediti bistvene izboljšave, ki bi prinesle višjo kakovost opravljenega dela z manj stroški. A mi teh idej niso dovolili uresničiti. Ker pa sem vedno imel željo delati s stroji, je
bila pot jasna. Februarja 2007 sem kupil stroj in začel opravljati
strojne storitve. Kmalu sem videl, da potrebujem zmogljivejši

Stroj pri delu

Denis s cerkniškim županom Markom Ruparjem med predstavitvijo
Foto: S. Šivec
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Foto: D. Šivec

Glede na to, da ste začeli iz nič, kako ﬁnancirate velike
investicije v opremo?
Na začetku je bilo nekaj lastnih sredstev in, seveda, sredstva od
zaslužka. Potem pa sem potreboval partnerstvo banke. Takrat
nisem imel večjih težav, bil je čas razcveta panoge. Moram sicer
povedati, da sem po nakupu drugega stroja in prvi zaposlitvi delavca pol leta slabo spal, ker je bila sprememba velika, ﬁnančne
obveznosti pa ogromne. Veste, to ni preprosto. Poleg tega sem
takrat še veliko delal s kompenzacijami, kar sicer ni vedno slabo, vendar denarja kar ni bilo. Za tokratno investicijo, drobilno
žlico, sem prek evropske sheme dobil ugodno ﬁnanciranje. Če
ne bi šel v to investicijo, bi mi trda predla, saj sem s tem orod-
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Odškodninska odgovornost
jem v veliki prednosti. Nasploh veliko, pravzaprav vse vlagam
v opremo, saj želim, da lahko strankam sam ponudim široko
paleto storitev. Pomemben pa mi je tudi ekološki vidik dela, zato
imam nove stroje s čistejšimi motorji in za mano ne boste videli
oljnih madežev.
Kaj vam pri delu predstavlja izziv in zadovoljstvo?
Največje zadovoljstvo mi je, pokazati ljudem, da je neko delo
mogoče opraviti, in ne le to. Lahko je narejeno res kakovostno,
in to za razumno ceno. Seveda je pika na i, da to stranka opazi
in o tem pove še komu drugemu. To je zame, za zdaj, tudi najboljši vir pridobivanja novih strank. Sem perfekcionist, to pa
tudi zahtevam od ljudi, ki delajo z mano. Točno to mojo lastnost
so opazile stranke in to cenijo, saj vedo, da bodo dobile, kar so
plačale. Zato se vračajo in me priporočajo, to je moja velika
konkurenčna prednost.
Ali lahko izpostavite kak zelo zahteven projekt, ki ste ga
izpeljali?
Vsekakor je bila to izgradnja popolnoma nove ceste z vso talno
infrastrukturo v Begunjah. Zelo zahtevno je bilo tudi delo v Planini, pripravljali smo prostor za poslovni objekt. Treba je bilo
odkopati slab material, narediti izkop v trdem terenu, reciklirati
ruševine in jih vgraditi v nasip ter urediti okolico. Tudi rušenje
oljarne v Begunjah ni bil mačji kašelj.
Kako vam pri delu pomaga država?
Povedati moram, da sem razočaran nad Ministrstvom za okolje
in prostor in njihovim inšpektoratom. Zakaj? Namesto svetovanja kako pravilno delati, te kaznujejo. S tako komunikacijo jaz
nič ne pridobim. Naj mi raje razložijo, kaj delam narobe in kako
naj to popravim, da bom delal v prid okolja in v skladu z zakonom. Ko želim obrazložitev ali imam vprašanje, me ne znajo
usmeriti h kompetentni osebi. Tu bi mi država lahko bistveno
bolj pomagala in olajšala delo.
Konkurenca v vaši dejavnosti je velika, poleg tega je to sektor, kjer se veliko dela na črno. Kako se spopadate s tem?
Delo na črno je velika težava, zato zelo podpiram državne spodbude za ustanavljanje s.p-jev. Če ima človek podjetje, zelo dobro

V pričakovanju predstavitve
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Na straneh OOZ Vrhnika (11) je objavljen razpis predavanja
na temo odškodninskih odgovornosti delavca in delodajalca, ki bo 11. decembra ob 16. uri na Vrhniki. Predavanje
je brezplačno tudi za člane OOZ Cerknica, ki imajo poravnano članarino, drugi pa plačajo kotizacijo.

Spremembe davčne
zakonodaje
V Postojni bo 17. decembra Iztok Mohorič predaval o spremembah davčne zakonodaje. Razpis je objavljen na 12. strani
tokratnega KG. Dobro je biti pravočasno informiran.

Zbor 2012
Prednovoletno srečanje bo v
soboto, 15. 12 2012 s pričetkom
ob 18.30 uri v Jamski restavraciji v
Postojni.
Pohitite s prijavami!

ve, koliko ga stane ta država, koliko zasluži in koliko mora delati
za pošten zaslužek. Jaz s svojim delom niti slučajno nisem konkurenčen nekomu, ki pride s starim razpadajočim strojem delat
za pol nižjo ceno, za seboj pusti razdejanje, po možnosti mu
izteče še olje. Ampak velikokrat se zgodi, da me pokličejo, naj
pridem reševat nastalo škodo za takimi amaterji.
Kje se vidite čez eno leto in kje čez pet let?
Imeli bomo pestro lastno ponudbo storitev, naredili bomo še
določene izboljšave in naše delo bo v skladu z ohranjanjem čiste
narave – zato tudi investicija v drobilno žlico. V naslednjih letih
načrtujemo še dodatne investicije. Učim pa se tudi že nemščino
– kdo pa pravi, da ne bom širil poslovanja tudi k našim severnim
sosedom?
Miha Knavs

Foto: S. Šivec
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Iz dela zbornice

Gostilna Turk, Izidor Zelenc s.p.

V ponedeljek, 5.11.2012 se je sestala skupščina OOZ Logatec. Na sejo so bili vabljeni tudi člani upravnega in nadzornega
odbora. Seja je bila posvečena trenutni situaciji v obrtno-zborničnem sistemu in predlogom za kandidiranje na razpisu nadomestnih volitev v organe OZS, prisotni pa so govorili tudi o
prihodnosti logaške zbornice. Nov obrtni zakon namreč predvideva prostovoljno članstvo, zato bo potrebno članom ponuditi paket storitev, razmisliti pa bo potrebno tudi o obliki obrtne
zbornice, da se ne bi zgodilo, da bi bila lastnina odtujena oz.
prenesena na OZS ali katero izmed drugih zbornic. Prav tako
bo potrebno razmisliti o povezovanju s sosednjimi zbornicami
zaradi številčnosti in moči.
Skupščina je soglasno sprejela sklep, s katerim je predlagala
Marjana Marklja za kandidata v nadzorni odbor OZS.
Marjan Markelj, podpredsednik nadzornega odbora pri OOZ
Logatec, je bil na seji skupščine OZS, ki je bila 15. 11. 2012 na
to funkcijo pri OZS tudi izvoljen, za kar mu iskreno čestitamo.

Dragi otroci!
Vse, ki ste se prijavili vabimo, da pridete
v petek, 7.12.2012 ob 18. uri
v Narodni dom v Logatcu.
Tam bomo najprej
čarali s Čarodejem Tonijem
in njegovo bolho Poldi,
nato vas bomo povprašali,
ali ste bili letos kaj pridni in če ste bili,
vas bomo tudi obdarili.
Ne pozabite, čakamo vas.
Vaši Miklavž, Božiček in Dedek Mraz
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Izidor Zelenc

Foto: zasebni arhiv

Turkova domačija v Hotedršici datira v leto 1748, ko je na sedanjem mestu že stala hiša. Ker stoji ob poti, ki pelje iz Logatca v Idrijo, je podjetnim lastnikom ves čas služila kot »furmanski
servis«; pri hiši so se lahko okrepčali furmani in odpočili konji.
Zadnji znani priimek pri hiši pred sedanjim rodom je bil Korče.
Po 1. svetovni vojni, leta 1926, je posest kupil Ivan Turk. Njegova
žena Frančiška je gostinsko dejavnost močno utrdila. Hotedršica
je bila v tistem času obmejni kraj, z dokajšnjim številom državnih
uradnikov in drugih uniformiranih oseb. Turkova družina, 8 otrok
so imeli, je imela polne roke dela tako v gostilni kot na polju, da se
je oskrbovala z večino tega, kar je sodilo v kuhinjo in bilo okusno
postavljeno na mizo. Gostilna je tedaj imela značaj »obrata družbene prehrane«, če si izposodimo poimenovanje iz časov polpretekle dobe. Po vojni je od 1948. gostilna poslovala s prekinitvami.
Zanjo je skrbela Štefanija Zelenc. Na željo vaških oblasti je bila po
zadnji prekinitvi, leta 1979 obnovljena gostinska dejavnost. Dolga
leta jo je vodil Ivan (Janez) Zelenc, od 2010 pa njegov sin Izidor,
ki tako nadaljuje gostinsko dejavnost že v četrti rod.
O zgodovini, sedanjem in načrtovanem delu smo se pogovarjali
z Izidorjem Zelencem, samostojnim podjetnikom in nosilcem
dejavnosti Gostilne Turk.
Že bežen pogled v zgodovino gostinske dejavnosti pri vas
kaže pestro dogajanje, ves čas močno vpeto v krajevno življenje. Zdaj ima Hotedršica šest sto prebivalcev. Je vaša
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Obvestilo
gostinska ponudba namenjena predvsem domačinom ali
prehodnim gostom?
Ves čas nas gostje poznajo kot dobro vaško gostilno, kjer lahko pošteno in dobro jedo. Nekatera obdobja pa so še bolj izrazito zaznamovale predvsem malice. Nazadnje je bilo tako do leta 1992/93,
ko je še delala Iskra in ko je bila pred hišo avtobusna postaja.
Kaj pomeni vaška gostilna?
To je prostor družabnega srečevanja domačinov, vaščanov, sosedov. Če teh ni, gostilna (ali kater koli drug lokal) nima svojih
korenin in je bolj kot ne tujek v kraju. Domačini ji dajo dušo.
Pri njih se učiš prijaznosti in dobre komunikacije, še kako pomembne v gostinstvu.
Notranjost ste kar nekajkrat spreminjali.
Spremembe deloma narekujejo vse zahtevnejši predpisi, deloma pa
jih terja skrb za boljše počutje gostov in olajšano delo zaposlenih.
Zadnjo veliko posodobitev smo opravili pred desetimi leti. K njej
nas je napeljala potreba po razširitvi kuhinje. Tej veliki investiciji
smo priključili še povečanje prostorov za goste. Zdaj lahko sprejmemo in kakovostno postrežemo za dva avtobusa ljudi hkrati.
Novi časi, novi izzivi. Ostajate zgolj pri klasični gostinski
ponudbi?
Od že omenjen prelomnice v začetku devetdesetih let ponudbo
izpopolnjujemo in razširjamo. Dokaj smo se utrdili na področju
cateringa (gostinska ponudba zunaj gostinskega prostora) in pri
dostavi malic v druge kraje.
Med prilagoditve novim časom lahko prištejem tudi odprtost
gostilne ob sobotah in nedeljah, ki je prej, zaradi navezanosti na
pripravo malic za podjetja, ni bilo. Izkazala se je za dobro.
Član upravnega odbora OOZ Logatec ste kot gostinec.
Menite, da je še prostor za širitev gostinske ponudbe?
Da. Gostinci pa se morajo zavedati, kaj izraz gostilna pomeni. To
ni picerija in ni bife. Potrebna je nenehna skrb za različne izboljšave. Vse, kar ponujaš, mora znati natakar tudi prodati. Gostje pa
ti ne smejo sestavljati jedilnika: jaz bi pa kalamare, jaz bi ribe, a
imate? Široka ponudba je zanje sicer vabljiva, ni pa mogoče pričakovati, da bo obenem kakovostna, vrhunska, kakršna mora biti.
Na videz nasprotujoča si trditev: manj je več v tem pogledu zanesljivo drži. Kar nudiš, ponudi mojstrsko, ponudi sveže pripravljeno, ne pogreto in vnaprej napol pripravljeno ali zamrznjeno.

Restavracija, pripravljena za poročno slavje
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Foto: arhiv gostilne Turk

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana,
obvešča o spremembi načina poslovanja Urada za delo Logatec.
Od 1. decembra 2012 bo Urad za delo Logatec ob torkih
do nadaljnjega s strankami posloval po telefonu in elektronskih
medijih. Neposredni stik s strankami bomo zagotavljali na
Uradu za delo Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 2b, Vrhnika.

Predavanje o odškodninski
odgovornosti
Na straneh OOZ Vrhnika je objavljen razpis predavanja o
odškodninski odgovornosti. Ker je ta tematika zmeraj bolj
pomembna, po svoji vsebini pa zelo občutljiva, udeležbo priporočamo. Poglejte na str. 11.

Seminar o davčnih novostih
Ne prezrite obvestila o napovedanem seminarju, ki bo
17. decembra v Postojni na temo Novosti v davčni zakonodaji. Objavljeno je na 12. Strani.
Pa se tega držite?
V 15 letih smo z jedilnega lista umaknili polovico jedi, nekaj
smo jih dodali. Skrbimo, da je vse, kar pripravljamo iz prvovrstnih surovin. Sami pridelujemo krompir in presno zelenjavo
in sočivje, kisamo repo in zelje, za naročene skupine spečemo
domač kruh, v zadnjem času tudi torte. Naše žito zmeljejo v
Tomažinovem mlinu. Ponudimo doma pripravljene bule in klobase iz domače zaseke.
Začimbe in okusi?
Začimbam namenjamo veliko pozornosti. Biti morajo izvirne,
ne v koncentratih in mešanicah, ki jih današnja hitrica zapoveduje. Opažam, da so ljudje navajeni na nekakšen »vegeta« okus
in ga zato sprva kar pogrešajo. Z zadnjega obiska v tujini sem
spet prinesel pisano izbiro začimb. Bomo videli, kako se bodo
gostje nanje odzvali.
Izidor, imate pet zaposlenih. Kdo so in kako so usposobljeni za delo?
»Sem gostinski tehnik. Usposobil sem se še za sommelierja in
za predavatelja na srednji poklicni šoli. Vsi zaposleni so za svoje
delo ustrezno izobraženi in strokovno usposobljeni.« Nekateri
so si izkušnje že nabirali tudi v tujini. Polovica je širših družinskih članov. Fluktuacije praktično že dolgo časa ni. Smo nekakšno družinsko podjetje. Z ženo imava tri otroke. Upam, da bo
posel prešel še v naslednji rod.
Hvaležen sem vsem, ki se z menoj trudijo, saj se zavedam, da
podobo naše gostilne soustvarjamo prav vsi.
Vaš pogled na zbornico?
Z logaško zbornico sem pozitivno presenečen zaradi prizadevanj stopiti v korak s časom. S samim zborničnim sistemom pa
je problem, ker je – bolj kot ne – sistem zaradi sistema. Mladim
zbornica ni prijazna. Mladi so generacija facebooka in twitterja.
Iščejo resnični servis, ki bi jim ponudil oprijemljive rešitve v
poslovnem smislu. Predvsem pri vključevanju v zaposlitev.
Logaška zbornica sicer stopa v tej smeri. Najbrž pa se bo na
koncu treba truditi, da se ta ohrani v takšni ali drugačni obliki, z
ustreznimi popravki in, predvsem, uglašenosti s potrebami časa.
G. Zelenc, hvala za pogovor.
Pogovor zapisal Janez Gostiša
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Spremembe na davčnem
področju
Na 12. strani tokratnih obvestil je objavljen razpis seminarja
o spremembah davčne zakonodaje. Seminar bo 17. decembra ob 16. uri v šolskem centru Postojna. Preberite in se
prijavite.

Jubilanti
V oktobrski številki smo izpustili razdelek Jubilanti – 40 let
dela v obrti, ki ga je v letošnjem letu slavila NADJA ZVER,
ki opravlja frizersko dejavnost.
Za nehoteno napako se opravičujemo.

od konzorcijskih partnerjev skupaj s šolskimi centri, ki jih v prijavi
zastopa Šolski center Celje. Sodeluje pa tudi v drugem konzorciju,
ki ga zastopa Šolski center Grm Novo mesto. V vsaki statistični
regiji bosta izvedena vsaj 2 seminarja v vsakem od konzorcijev.
Udeležba na posameznem seminarju je po določilih javnega
razpisa omejena na 20 udeležencev.
Več o programu in prihodnjih terminih si lahko preberete na
spletni strani ŠC Celje, kjer najdete tudi prijavnico. Več informacij najdete na spletni strani dveh izvajalcev tega projekta:
http://pud.sc-celje.si/.
V Postojni sta predvidena dva termina: 1.2. - 20.3.2013 in 1.3. –
14.4.2013, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška
36, Postojna.
Na podlagi opravljenega seminarja bo strokovna komisija OZS
za opravljanje veriﬁkacij lahko ugotavljala ali vaša obratovalnica
izpolnjuje predpisane pogoje, na podlagi veljavnih kadrovskih
in materialnih pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z
delov za dijake in praktičnega izobraževanja v delovnem procesu za študente. Na podlagi ugotovitve komisije in zapisnika
o pregledu, se bo obratovalnici izdala odločba o izpolnjevanju
pogojev ter reprezentančno potrdilo.

Svojim članom želimo
vesele božične praznike
in srečno ter poslovnih
uspehov
polno novo leto 2013.

Brezplačni pedagoškoandragoški seminarji za
mentorje za izvajanje
praktičnega usposabljanja
Delodajalci in njihovi zaposleni imajo možnost pridobiti ali
osvežiti potrebna znanja na brezplačnem 24 urnem seminarju
(izvede se v 3 dneh) za mentorje za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom od junija do jeseni leta 2013. Izbrani so bili
trije konzorciji.
OZS se je na javni razpis za usposabljanje mentorjev za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom (v nadaljevanju: PUD) po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe prijavila kot eden
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Vabilo na prednovoletno
srečanje
Vse članice in člane zbornice, pri njih zaposlene delavce,
upokojene obrtnike ter njihove zakonce vabimo, da se udeležijo prednovoletnega srečanja, v soboto, 22. decembra
ob 20. uri v RESTAVRACIJI ERASMUS v Postojni.
Na srečanju nas bo zabaval ansambel AKORDI.
Za vse udeležence srečanja bomo organizirali večerjo, vsak
udeleženec bo dobil tudi buteljko vina.
Vsem članom, ki so v letošnjem letu dopolnili 20, 25, 30, 35
ali 40 let dela v obrti in tistim članom, ki so se v letošnjem
letu upokojili, bomo na srečanju podelili priznanja. Jubilanti
bodo prejeli osebno vabilo. Za dobitnike priznanj je udeležba na srečanju brezplačna.
Cena srečanja za člane zbornice in njihove zaposlene, skupaj
s spremljevalci, je 15,00 €/osebo.
Prijave z vplačili sprejemamo na zbornici do vključno petka, 21. decembra 2012, do 12. ure.
Lepo vabljeni!

december 2012

Krpanov glas
Status direktorja v enoosebni
družbi
Vrhovno sodišče RS je že leta 2009 razsodilo, da družbeniki
enoosebnih družb (torej 100 % lastniki) za opravljanje poslovodne funkcije ne morejo biti v delovnem razmerju v svoji družbi.
S teoretičnega vidika v primerih enoosebnih kapitalskih družb,
v katerih je ustanovitelj (edini družbenik) hkrati tudi poslovodna oseba (direktor), bi ta zastopal družbo tudi v primeru
sklenitve delovnega razmerja. Če bi sklenil delovno razmerje
sam, bi bil hkrati delojemalec in zastopnik delodajalca. Kot zastopnik delodajalca bi si moral organizirati delovni proces, se
nadzorovati in si dajati navodila za delo, si zagotavljati delo
in izplačilo plače ter v primeru neizvrševanja svojih obveznosti - bodisi kot delavca bodisi kot delodajalca - sprejeti ustrezne ukrepe (redna / izredna odpoved, disciplinska odgovornost itd.) in uveljaviti sodno varstvo svojih pravic. Torej je po
mnenju Vrhovnega sodišča logičen sklep, da direktor ne more
biti hkrati tudi zaposleni, saj ne more hkrati nastopati v dveh
vlogah: poslovodje in delavca. Poslovodne osebe, ki so hkrati
direktorji in družbeniki enoosebnih družb, kljub formalno in
z vsemi obligatornimi sestavinami sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (ki jo hkrati podpišejo v vlogi delojemalca in delodajalca)
niso in ne morejo biti v delovnem razmerju v svoji družbi.
Nekoliko drugačno stališče je zavzela DURS, ki dohodke poslovodje (in edinega družbenika) z vidika dohodnine obravnava kot plačo:„Za davčno obravnavo dohodka ni odločilna
vrsta pogodbe, temveč vsebina dohodka. Dohodki edinega
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Kako je prav
lastnika – poslovodne osebe, ki jih prejme od svoje družbe za
opravljanje funkcije poslovodenja, se obdavčijo kot dohodek
iz delovnega razmerja po 1. točki drugega odstavka 37. člena
Zakona o dohodnini - Zdoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 UPB7). Dohodki, prejeti iz naslova drugih opravljenih del za
svojo družbo se obdavčijo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu Zdoh-2.“ (Pojasnilo DURS z dne
23.11.2011)
Po predpisih o pokojninskem zavarovanju edini družbenik, ki
je hkrati poslovodja, ni delojemalec, temveč je skladno s 15.
členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1; trenutno veljavno besedilo) samozaposlena oseba.
V 2. odstavku 15. člena ZPIZ-1 je namreč izrecno določeno,
da se obvezno zavarujejo družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi
podlagi. To pomeni, da je podlaga za zavarovanje že sam zakon. Po tej določbi se štejejo za samozaposlene osebe in so zavarovani na zavarovalni podlagi s šifro 040. Le izjemoma lahko
tudi na zavarovalni podlagi s šifro 103, če iz tega naslova izpolnjujejo pogoje le za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato
za direktorja družbe, ki je hkrati tudi lastnik te iste družbe, za
opravljanje funkcije poslovodne osebe (direktorja) z družbo ni
potrebna formalno sklenjena pogodba o zaposlitvi. Pri tem je
bistveni element, da družbenik prevzame vodenje družbe in se
vpiše v sodni register kot direktor družbe ter da ni zavarovan
na drugi osnovi (npr. ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu).
Družbenik enoosebne družbe, ki je hkrati njen poslovodja (direktor), plačuje tudi druge socialne prispevke, in sicer za:
- obvezno zdravstveno zavarovanje po 6. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ);
- zavarovanje za starševsko varstvo, urejeno v 5. točki 6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(ZSDP); ter
- zavarovanje za primer brezposelnosti po 6. alineji 54. člena
Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).
Tako družbenik enoosebne družbe, ki je hkrati njen poslovodja, v družbi ni zaposlen.
Kljub temu plačuje prispevke in socialne dajatve, kot da bi bil
zaposlen, le da je zavezanec za plačilo vseh prispevkov in dajatev on sam, in ne družba kot delodajalec. Pri tem je razlika, ali
je zavarovan le po osnovi 040 ali tudi po osnovi 112 (za primer
brezposelnosti); v prvem primeru namreč ne plačuje prispevka
za brezposelnost, v drugem primeru pa ga. Ker pa tak družbenik ne prejema plače (v tem primeru bi bila osnova za plačevanje prispevkov njegova - delavčeva bruto plača), je osnova
za plačevanje prispevkov določena glede na izplačila, prejeta v
preteklem obdobju na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine, pri čemer pa osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, ki trenutno znaša 852,40 EUR. S praktičnega
vidika obdavčitve zato enoosebna družba ni optimalna rešitev.
Predvsem, ker so lahko dajatve in prispevki bistveno višji od
tistih, ki jih družbenik želi ali zmore plačati glede na poslovanje
družbe v tekočem letu.
Maja Koželj, pravna svetovalka JK Group
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Iz dela organov zbornice

Uvodni seminar fotobranja

V novembru so se na svoji redni seji sestali člani Upravnega
odbora. Tako kot na vseh območnih zbornicah, je tudi na vrhniški glavna tema srečanja bila razprava o prostovoljnem članstvu
v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu, ki ga bo uzakonil nov obrtni zakon, nadomestne volitve v organe OZS, delo
zbornice v prihajajočem letu 2013 in naprej.
Obrtni zakon je »ustava« za obrtnike, zato bi bilo najbolj potrebno, da se ukvarjamo z njegovo vsebino in poskušamo zagotoviti, da bo v njem zapisano besedilo tako, da bo mogoče
pričakovati pospeševanje razvoja obrti in podjetništva. Člani so
se seznanili z amandmaji k obrtnemu zakonu, ki jih je predlagala
Sekcija avtoserviserjev pri OZS.
Kup dogodkov v sistemu je tekom leta pripeljal do izvedbe nadomestnih volitev v organe OZS. Poslanci v skupščini se na
volitvah odločajo po svoji vesti na podlagi predstavljenih programov kandidatov. (Novo vodstvo je bilo tako že izvoljeno na
skupščini, 15. novembra. Za preostanek mandata 2010 – 2014
je bil za predsednika OZS izvoljen Alojz Kovšca, za podpredsednika in hkrati predsednika UO OZS pa Janez Kaker, ki je
skupščini predložil v potrditev tudi sestavo novega upravnega
odbora. Izvoljeni pa so bili tudi predsednik in člani nadzornega
odbora.
Od novega vodstva pričakujemo, da bo uspelo zagotoviti enotnost zborničnega sistema, vzpostavilo ustrezen dialog s političnimi strankami pri spreminjanju in sprejemanju predpisov,
transparentnost delovanja in odločanja ter uspešen prehod na
prostovoljno članstvo).
Poleg volilne debate, so prisotni na novembrski seji oblikovali mnenje o vlogah za odpise, delne odpise in obročno plačilo
članarine. Sekretarka je prisotne obvestila, da Župan Občine
Vrhnika na pobudo Občinskega sveta v decembru sklicuje poslovno konferenco, na kateri bo glavna tema zaposlovanje oz.
zmanjšanje brezposelnosti na območju občine. Konference se
bodo udeležili člani zbornice.
Na seji so člani UO imenovali še Simona Hlebca v Razvojni svet
Ljubljanske urbane regije.

Da smo željni novega znanja, da se vsi srečujemo s pomanjkanjem časa, da si želimo česa novega…je pokazal obisk na uvodnem seminarju fotobranja, ki se je odvijal v veliki dvorani v
Domu obrtnikov 6. novembra v popoldanskem času.
Predavatelj Matej Sedmak je predstavil osnove, oz. pojmovanje
fotobranja, pri čemer gre za celovit pristop k hitrejšemu, učinkovitejšemu, lahkotnejšemu branju in učenju.

Predavatelj Matej Sedmak

Foto: A. C.

Začeli smo s predpostavko, da je vse igra, z ugotovitvijo da so
možgani povezani, da moramo biti osredotočeni ter ugotovili
pomembnost učenja v sodelovanju.

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
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Del udeležencev seminarja o fotobranju

Foto: A. C.
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Odškodninska odgovornost delavca
Za samo fotobranje pa je potrebnih pet korakov: priprava, predogled, fotobranje, popregled in aktivacija. Če uporabimo temelje in preidemo na vseh pet korakov, bomo ugotovili, da tekste
beremo hitreje, da jih bolje razumemo in končno, da smo prihranili nekaj časa, ki ga lahko porabimo na drugih področjih.

Pogled na udeležence še z druge strani

Foto A. C.

Ne spreglejte nasveta
Ob predpostavki, da bo novi pokojninski zakon resnično uveljavljen v začetku naslednjega leta, svetovalec SC OZS Dušan Bavec opozarja, da je mogoče čas zunaj delovnega razmerja zaradi
skrbi za otroke v prvem letu njihove starosti kot pokojninsko
dobo možno uveljavljati samo še letos.
Po določbi 189. člena sedaj veljavnega Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) se v zavarovalno dobo šteje tudi čas skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti in sicer
za obdobja do uveljavitve tega zakona, torej obdobja pred letom
2000, če v tem času mati ali oče ni bil zavarovan(a) na drugi podlagi, če je bilo otrokovo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
To pomeni, da zavod izda o vštevanju tega obdobja v zavarovalno dobo ustrezno odločbo in da torej ni potreben dokup, pa
tudi sicer zavarovanec nima nikakršnih stroškov.
To po novem ZPIZ-2 ne bo več mogoče, zato pohitite tisti, ki
tega še niste uveljavili in na pokojninski zavod še letos podajte
ustrezno vlogo, ki je dosegljiva tudi na spletnih straneh ZPIZ-a.
http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/3e086f80440f7dd4aea
aff745e837060/210-01.pdf ?MOD=AJPERES
Dušan Bavec, univ.dipl.prav.; Svetovalec SC OZS

Varstvo pri delu – obvestilo članom
Za člane in zaposlene delavce bomo tečaj in izpit iz varstva
pri delu in požarnega varstva ponovno organizirali v januarju
2013.

december 2012

Na kaj mora biti delodajalec pozoren
Ker nam v novembru zaradi premajhnega števila prijavljenih ni
uspelo organizirati dogodka, v decembru ponovno razpisujemo
zanimiv seminar o odškodninski odgovornosti.
To je način, kako se delavec oz. delodajalec poplačata za škodo,
ki jo je utrpel delavec oziroma delodajalec zaradi škode, ki je nastala iz dela oziroma v zvezi z delom. Ker običajno odškodninski
spori niso razrešeni na nivoju podjetja ampak na sodišču, je zelo
pomembno, da delodajalec spozna, v katerih primerih je za škodo odgovoren delavec in v katerih primerih delodajalec. Delodajalec mora tudi vedeti, kdaj lahko zahteva pavšalno odškodnino
in na kakšen način jo izterja. Sodna praksa kaže, da je največ težav pri dokazovanju krivde in v zvezi s tem tudi v pomanjkljivem
zbiranju in zavarovanju dokazov.
Da pri morebitnih škodnih primerih pri vašem poslovanje ne bi
imeli preveč težav, skupaj z Združenjem delodajalcev obrtnih
dejavnosti organiziramo seminar na temo odškodninskih odgovornosti. Člane OOZ Vrhnika, Cerknica in Logatec vabimo
na izobraževalni dogodek, ki bo v torek, 11. decembra z začetkom ob 16. uri v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, na
Vrhniki. Izobraževanje bo traja lo predvidoma 3 do 4 šolske ure
oz. do 18.30 in je za člane s plačano članarino brezplačno (ena
oseba), sicer se zaračuna kotizacija v višini 50 €, za nečlane je
kotizacija 70 €.
Na izobraževanju bosta g. Antauer ali g. Bernik na razumljiv
način podala zakonske določbe v zvezi z odškodninsko odgovornostjo, ki jih mora delodajalec poznati, tako v primeru odškodninske odgovornosti delavca, kot v primeru odškodninske
odgovornosti delodajalca.
Zato bodo obravnavane predvsem:
- odškodninska odgovornost po Obligacijskem zakoniku,
- odškodninska odgovornost po Zakonu o delovnih razmerjih,
- ureditev odškodninske odgovornost po kolektivni pogodbi in
pogodbi o zaposlitvi,
- oblike krivde,
- ugotavljanje odškodninske odgovornosti,
- terjatve iz odškodninske odgovornosti.
Prijavite se do ponedeljka, 10. decembra oz. do zasedenosti
prostih mest v predavalnici.

Frizerji in kozmetiki
Vas morda zanima tečaj skrivnostna abeceda ličenja – intenzivni tečaj?
V kolikor bo zanimanje, bomo seminar organizirali v januarju ali
februarju 2013 v prostorih OOZ Vrhnika (datum po dogovoru
z izvajalcem in udeleženci, vsekakor bo v času vikenda, sobota
in nedelja).
Predvideno v soboto od 14. ure – teoretični del v trajanju 4–5 ur;
v nedeljo od 9. ure – praktični del v trajanju 4–5 ur, vse v obliki
delavnice.
Izvajalec programa je frizerska mojstrica, vizažistka, maskerka
Renata Strmec.
Spoznali boste abecedo obrazne lepote, nasvete ličenja, lepotne
trike, ki spremenijo ali le osvežijo zunanjo podobo posameznika.
Minimalno število udeležencev je 9, maksimalno pa 18 slušateljev.
Na praktičnem delu dobite material za delo in literaturo. Udeleženci so lahko tudi člani drugih obrtno-podjetniških zbornic.
Cena tečaja je 80 € (DDV že vključen).
Pokličite na zbornico in sporočite, če bi vas zanimal tak intenziven tečaj: 755 77 40, 051 619 215, ali pišite: adela.cankar@ozs.si
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Seminar o spremembah
davčne zakonodaje
V sejni dvorani Šolskega centra v Postojni bo 17. decembra,
s pričetkom ob 16.00 seminar na temo sprememb davčne
zakonodaje.
Program:
- spremembe zakona o davku na dodano vrednost (pridobitev blaga iz EU in nastanek davčne obveznosti, sprememba vsebine računov, sprememba praga za vstop v sistem
DDV idr.),
- spremembe zakona o dohodnini in zakona o davku od
dohodka pravnih oseb (uvedba pavšalne obdavčitve, spremenjene olajšave za investiranje ter za raziskave in razvoj,
povečanje obdavčevanja kapitalskih dohodkov in predlog
za optimizacijo te obdavčitve),
- kaj se pripravlja na področju evidentiranja prometa z registrskimi blagajnami in druge aktualnosti.
Predavanje bo predvidoma trajalo tri šolske ure. Predavatelj
univ.dipl. pravnik Iztok Mohorič bo odgovarjal tudi na vsa
druga vprašanja povezana z davčnimi predpisi, ki jih boste
elektronsko ali osebno posredovali na vašo OOZ, kjer se na
seminar tudi obvezno predhodno prijavite.
Seminar je za člane zbornic Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Postojna in Vrhnika brezplačen.

Nakup na javni dražbi se lahko
zelo izplača
Število javnih dražb iz leta v leto narašča. To je povezano s splošnim gospodarskim stanjem v državi. Vse več je oseb in podjetij,
ki ne zmorejo odplačevati posojil in poravnavati računov. Vse
več je tudi stečajev in likvidacij podjetij. Javna prodaja je eden
izmed načinov prodaje premoženja v stečaju in likvidaciji, lahko
pa si z njo upniki pomagajo in začnejo postopek izvršbe. Javna
dražba pa se uporablja tudi za odprodajo stvarnega premoženja
javnih institucij: občin, ministrstev, skladov, durs-a,..
Prodajo prek javnih dražb pa pogosto zasledimo tudi pri zavarovalnicah in bankah. Le-te za zavarovanje v zastavo vzamejo
premične stvari, ki jih potem poskušajo prodati in zanje kar največ iztržiti prek javnih dražb. Pri zavarovanju s hipotekami na
nepremičninah, pa morajo tako kot ostali upniki postopek speljati prek sodišča.
V tujini je organiziranje javnih dražb pogosto tudi v privatni
sferi. Za odprodajo svojega premoženja prek javne dražbe se
odločajo tudi podjetja, saj morebiti dosežejo višjo ceno ali predmet lažje prodajo. Torej se je javna dražba uveljavila kot eden od
načinov prodaje. »Javna« se dražba imenuje zato, ker se javno
objavi in enaki pogoji veljajo za vse udeležene.
Če strnemo, so vzroki javnih dražb:
- izvršilni postopki, ki jih izvajajo sodišča in izvršitelji,
- postopki stečaja in likvidacije, ki jih izvajajo sodišča in stečajni
upravitelji,
- prodaja premoženja državnih institucij,
- ''privat'' javne dražbe, ki jih organizirajo podjetja
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Napotila
Kako varen je nakup premičnin in nepremičnin na javni
dražbi (v stečaju)
Stvari se na javni dražbi kupujejo po načelu videno – kupljeno;
po nakupu ni mogoče uveljavljati odgovornosti zaradi stvarnih
napak. Kupec premične stvari postane njen lastnik po plačilu
kupnine in prevzemu stvari. Premično stvar dobi kupec prosto
vseh bremen.
Pri nepremičninah pa kupec postane lastnik šele z vpisom v
zemljiško knjigo. Določene stvarne pravice lahko celo na stvari
ostanejo, zato je potrebno pred nakupom zelo natančno preveriti dejansko stanje nepremičnine. Prav tako je treba natančno prebrati odredbo sâmo oz. vabilo na javno dražbo. Če kaka
pravica (pogosto kaka služnost) na nepremičnini ostane, je to
tudi natančno zapisano in je upoštevana pri določanju ocenjene
vrednosti oz. izklicne cene.
V splošnem velja, da ja nakup na javni dražbi varen nakup. Je
tudi transparenten način, vsakdo ima možnost pridobiti vse podatke, pogledati cenilno poročilo, si ogledati stvar in se odločiti,
do katerega zneska bo sodeloval pri draženju.
Varščina
To je denarni znesek, ki ga mora plačati, kdor se želi udeležiti
javne dražbe za nepremičnino, ne glede, v katerem postopku se
javna dražba izvaja. Znaša 1/10 (eno desetino) ugotovljene vrednosti nepremičnine. Varščino je treba nakazati na pravilni način
in točno do roka, določenega v objavi javne dražbe. Če varščina
ni plačana na pravi način ali v določenem roku, oseba na javni
dražbi ne more sodelovati. Neuspeli ponudniki dobijo varščino
vrnjeno, praviloma v 15 dneh od datuma dražbe. Najuspešnejši
ponudnik pa plača kupnino, zmanjšano za znesek varščine.
Ali se nakup na javni dražbi izplača
Za kupca je lahko še ugodnejši nakup na drugi ali kasnejši javni dražbi. Nepremičnine in premičnine se, namreč, na 1. javni
dražbi lahko prodajo po ocenjeni ali višji ceni. Če ste edini kupec
in do draženja oz. zviševanja cene s strani drugih morebitnih
kupcev ne pride, lahko na drugi javni dražbi dobite nepremičnine tudi za 50 % ocenjene vrednosti, premičnine pa celo po 1/3
ocenjene vrednosti.
V stečaju je tudi že na prvi javni dražbi možen nakup po nižji
vrednosti od ocenjene, na drugi pa celo nižje od 50 % ocenjene
vrednosti.
Konkretna izklicna (izhodiščna) cena je del vsakokratne javne
objave o javni dražbi; prav tako ocenjena vrednost. Izklicna cena
je tista, pod katero se stvar na javni dražbi ne sme prodati; od
nje se začne dvigovanje cene, če je prisotnih več ponudnikov.
Končna cena, po kateri se predmet dražbe na koncu proda, je
odvisna od pripravljenosti udeležencev javne dražbe, do kod
ceno dvigujejo.
Koristni nasveti
- redno spremljanje objav,
- natančno branje odredb oz. objav javne dražbe,
- seznanitev s cenilnim poročilom,
- vpogled v zemljiško knjigo za nepremičnine,
- ogled stvari,
- postavitev zadnje cene, do katere boste dražili,
- pravilno in pravočasno vplačilo varščine,
- pravočasen prihod na javno dražbo, s potrdilom o vplačilu
varščine.
Avtorica: Irena Zbil
Več na: www.auctionclicker.si
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Napotila, volitve OZS
tegorijo, ki jim koda Evropske skupnosti 95 poteče leta 2013;
program za leto 2009)
• v soboto 22. decembra 2012 s pričetkom ob 7. uri (7 urno
usposabljanje voznikov po programu za leto 2012)
Informacije in dodatna pojasnila: Mojca Poje, tel. št.: +386 (1)
58 30 520,e-naslov: mojca.poje@ozs.si

Prispevek za usklajevanje in
izvajanje kolektivne pogodbe
za obrt in podjetništvo
Ob koncu meseca novembra 2012 boste prejeli poziv za plačilo
položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list št. 73/08, 55/10 in 100/11).
60. čl. KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat letno ob
izplačilu plač za mesec november plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem
delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP.
Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost po Uredbi o določitvi
obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti in za druge delodajalce, ki so člani stranke KPOP.
Ker žal ekonomska in gospodarska kriza ne popušča in ker verjamemo, da se zavedate pomembnosti svoje delodajalske organizacije ZDOPS in ker na ta način omogočate njeno delovanje,
zastopanje VAŠIH interesov tako pri sklepanju kolektivnih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju vaših interesov pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, socialnih sporazumov, zastopanju pri mednarodnih organizacijah, kar je v teh težkih kriznih
časih še toliko bolj pomembno, vas prosimo, da svoj prispevek
v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2012 nakažete po položnici, ki jo boste prejeli.
V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da stopite z
nami v kontakt na tel. št. 01/5830-572 in 01/5830-577 ali na
e-mail info@zdops.si za določitev sklica in nakazilo sredstev na
TRR ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d., Ajdovščina
4, 1513 Ljubljana.
Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec november 2012.

Redno usposabljanje
za voznike
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zbirajo prijave na posamezne sedem urne programe rednega usposabljanja voznikov.
Usposabljanje je obvezno za vse voznike, ki se poklicno ukvarjajo s prevozom blaga ali potnikov in imajo v vozniškem dovoljenju vpisano kodo Evropske skupnosti 95.
Usposabljanje bo izvedeno ob zadostnem številu prijav:
• v petek 14. decembra 2012 s pričetkom ob 14. uri (7 urno
usposabljanje voznikov po programu za leto 2011),
• v soboto 15. decembra 2012 s pričetkom ob 7. uri (7 urno
usposabljanje voznikov po programu za leto 2010),
• v soboto 15. decembra 2012 s pričetkom ob 7. uri (7 urno
usposabljanje voznikov, namenjeno samo voznikom z D ka-
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21. – 24. februar 2013
Sejemsko razstavišče Gorica
(Italija)
Po dveletnem premoru se vrača eden najbolj obiskanih sejmov v
sosednji Gorici (Italija), ki je namenjen predstavitvi različnih storitev in proizvodov in je ena od najučinkovitejših oblik promocije
predvsem v širšem lokalnem in čezmejnem okolju. Za predstavitev so namenjene tri hale – dve za storitve in proizvode, novost pa
je tretja hala, v kateri se bodo predstavili ponudniki s turističnega,
športno-rekreacijskega in gostinskega področja.
OOZ Nova Gorica bo tudi tokrat koordinator za slovenska
podjetja, za katera so dogovorili ugodne pogoje predstavitve na
sejmu.
Razpisne pogoje, cenik in prijavnico, ki jo pošljete na OOZ
Nova Gorica do 21.12.2012 lahko dobite na svoji zbornici.
Vabljeni vsi, ki ste zainteresirani za predstavitev in iskanje poslovnih priložnosti na Italijanskem tržišču.

Nadomestne volitve na OZS
Na Obrtni zbornici Slovenije so po odstavitvi vodstva na izredni skupščini 30.10.2012, potekale v četrtek, 15.11.2012, nadomestne volitve v organe OZS za mandatno obdobje 2010-2014.
Nov predsednik zbornice je postal Alojz Kovšca.
Za podpredsednika OZS, ki je hkrati tudi predsednik UO OZS
je bil izvoljen Janez Kaker, za podpredsednika skupščine sta
bila izvoljena Jernej Dolinar in Simon Slokan, za predsednika
nadzornega odbora pa Žorž Petrovski.
Imenovan je bil tudi nov upravni odbor. Ob predsedniku Janez
Kakerju so člani Aleš Pulko, Marjan Hertiš, Franc Vesel, Adolf
Zupančič, Tomislav Smolej, Slavko Vižintin (OOZ Koper),
Daniel Zelko, Roman Krivograd, Rado Raspet (OOZ Idrija),
Slavko Šega, Viljem Kolar, Zoran Simčič (OOZ Nova Gorica), Miroslav Rednak, Matjaž Mate, Janko Bačar (OOZ Ajdovščina), Peter Skapin (OOZ Ajdovščina), Tomaž Škerjanc in
Zdenko Horvat.
Izvoljen je bil tudi nadzorni odbor OZS; poleg predsednika Žorža Petrovskega so bili izvoljeni naslednji člani Lucija Arnold, Miran Jelen, Drago Bučar in Marjan Markelj (OOZ Logatec).
Notranjsko-primorska regija ima tako v organih OZS 6 predstavnikov.
22.11.2012 so potekale tudi volitve obrtniškega svetnika v
Državni svet RS. Ponovno je bil izvoljen Alojz Kovšca, novi
predsednik OZS.
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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 november 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 €
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 novembru 2012:
redno delo: 21 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2012 – lestvice veljajo od 1. 1. 2012
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2012 so ﬁksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega
dohodka v letu 2011:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.622,06
10.622,06
12.288,26
12.288,26

znaša splošna olajšava v evrih
6.373,24
4.319,30
3.228,45

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

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

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH
PODJETNIKOV

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 269,04 €.
za otroke
letna olajšava
mesečna olajšava
1 otrok
2.382,13
198,51
Posebne olajšave
2 otroka
4.971,81
414,31
3 otroci
9.291,01
774,25

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

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2012

Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu,
obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.

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 ste ga morali
izplačati najkasneje do 1. novembra 2012. (45. člen KP za obrt in podjetništvo)
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IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto plače predpreteklega meseca. Ta za september 2012 znaša 1.489,00 € bruto, 972,73 € 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 NOVEMBER 2012
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2011

Dosežena osnova v € za leto 2011 (Pravilnik o postopku za
razvršanje 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
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Povprena mesena plaa v RS za september 2012 v EUR
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13,45

102,63

120,16

180,24

240,32

300,41

360,49

420,57

480,65

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,05

3,57

5,36

7,15

8,93

10,72

12,51

14,29

Prispevki skupaj

38,20

291,48

341,27

511,91

682,56

853,20

1.023,84

1.194,48

1.365,11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za september 2012 (1.489,00 €)

Zavezanec plača prispevke do 15. 12. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki

** minimalna plača
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011

Zahvala z vabilom
Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« se zbornicam zahvaljuje za podporo, ki so mu jo izkazovale v preteklih letih.
Zbor v obdobje po svoji 25-letnici stopa z novim, mlajšim dirigentom. V svoje vrste zato znova vabi mlajše pevce, da nadgradijo dosedanjo živahno dejavnost s tehtnejšimi dosežki. Med
nami je lepo biti.
Prednik UO OMePZ »Notranjska« Jani Nagode

Računalniška oprema in storitve, vse na enem mestu.

Upravni postopki na območnih zbornicah
Upravni postopki na območnih zbornicah od 1. januarja do 30. septembra 2012
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Postopki eVEM na območnih zbornicah od 1. januarja do 30. septembra 2012
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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 17. decembra 2012
na naslov OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si
Nagrada: kosilo za 4 osebe v gostilni Turk
16

december 2012

