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Krpanov glas

Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

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

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

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20, tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

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

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40, fax: (01) 750 41 02, mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar
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Uvodnik

Upanje je rojeno

Če bi še enkrat živel

Poslovili smo se od leta 2012.
Bilo je naporno in stresno. Toliko vsega se je zgodilo v tem
letu, pa je vendar minilo tako,
na hitro. Čas mineva. Tako hitro, da bo tudi vse naše življenje, tako se zdi, minilo kot bi
trenil.
Za našo stanovsko organizacijo
je bilo minulo leto prelomno in
še posebej zapisano v zgodovino. Na posvetovalnem referendumu smo se izrekli proti obvezni članarini. Zakonodajalec je
prisluhnil tej odločitvi članstva
in bomo letos dobili tak obrtni
zakon, ki bo dokončno odločil,
kaj in kako bomo delali naprej.
Vsekakor bomo ostali povezovalna institucija in dober servis obrtnikom
in podjetnikom. Nobenega razloga ni, da stanovska organizacija ne bi
več obstajala. Vem, da bomo sposobni ohraniti vse, kar smo si pridobili
skozi desetletja.
Zaradi nemoralnih dejanj nekaterih vodilnih, katerim smo zaupali delo in
premoženje, se je v vrhu naše organizacije, Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije v Ljubljani, lani zgodilo nekaj neljubih dogodkov. Zahtevali
smo njihov odstop in izredne volitve. Izvolili smo novo vodstvo, preiskava o delu prejšnjega pa je še v teku. Ravnanje, kakršnemu smo mu
bili priča, ni dopustno, nikoli in nikjer. Prepričani smo,da bo z novim
vodstvom in na podlagi dosedanjih izkušenj delo teklo tako, kot mora.
Strniti moramo vrste in delati pošteno, v dobro vseh ter dosegati zastavljene cilje. Želimo si gospodarsko in poslovno okolje, v kakršnem bi
lahko pošteno delali, zaupali vodstvu in vladi, zaposlovali, plačevali račune, zaposlene delavce in davke. Želimo si spoštovanja in človečnosti do
soljudi, duhovnosti in vrednot. Tistih, ki so na prehojenih poteh zadnjih
let izgubile svoj pomen. Mnogi verjamemo, da bi se z oživljanjem in
spoštovanjem teh vrednot marsikaj zaobrnilo v smer boljšega in svežega.
Zadnji čas je, da dvignemo glavo in si prisluhnemo. Člani OOZ Cerknica
smo se zbrali na našem tradicionalnem prednovoletnem srečanju. Povezanost je pomembna, temeljna vrednota. Na povabilo sta se nam pridružila tudi župan občine Cerknica Marko Rupar in novoizvoljeni predsednik naše krovne organizacije Alojz Kovšca. Zbrani v kar lepem številu
smo vsaj za tisti večer pustili težave vnemar in se poveselili skoraj do
jutra. Iskreno smo si zaželeli vse lepo v letu 2013. Tako želim tudi vsem
članom naših območnih zbornic, da je zadnja decembrska noč odnesla
vse, na kar želijo pozabiti, prinesla pa srečo in ljubezen.

V leseni škatli hranim prejete voščilnice. Vse mogoče. Kupljene in izdelane
doma. Natisnjene in ročno napisane.
Slednje so mi posebej pri srcu. Ker je
nekdo, ki je na njeno ovojnico napisal
moje ime posebej mislil name. Ubesedil
svoje misli. Ko drsim prek vrstic, s skrbno oblikovanimi stavki, včasih celo verzi
vedno znova oživljam in podoživljam
čas, ki se z leti utaplja v pozabo.

Predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel

Silva Šivec
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Kljub ustaljenim in začrtanim potem,
astrološkim, numerološkim in napovedim jasnovidcev in tehnološkim dosežkom ostajajo dnevi pred nami velika
neznanka. Velika skrivnost. Napolnjena
s pričakovanji, hrepenenji, idejami, hotenji, prepletena z nedavno izraženimi
voščili in željami, da bi se vse izrečeno
in neizrečeno, vse kar nosimo v sebi tudi
uresničilo. Tudi v izražanju želja postajamo vse bolj iščoči, izvirni, lastni in aktualni. A vendarle brez »sreče« v nobenem
voščilu ne gre.
Umirajoče so vprašali kaj bi spremenili
v svojem življenju, če bi živeli še enkrat?
Odgovorili so, da bi živeli svoje življenje
- ne želja in življenja svojih staršev, partnerjev in otrok; več časa bi preživeli s
svojo družino in prijatelji; učili bi se izražati svoja čustva; manj bi delali in dovolili bi si več sreče. Sreča pa niso stvari in
denar, čeprav je težko, če jih ni; sreča je
človek sam in ljudje s katerimi na temelju
moralnih vrednot delimo svoje življenje
in resničnost, ki jo lahko spreminjamo
s spreminjanjem sebe in pogleda nanjo.
Življenje je na eni strani seštevanje, na
drugi odštevanje. Kar prištejemo, odštejemo od časa, ki nam ja usojen. Jutra, v
katera se prebujamo, jemljemo kot nekaj
samoumevnega, v resnici pa je vsako nov
dar, priložnost za sprejemanje lastnih presenečenj na poti do sreče. Za izgubljene
dni brez sreče ni popravnih izpitov… in
vsak dan je morebiti zadnji. A hkrati priložnost za vprašanje, kaj bi spremenil, če
bi mi bila dana še ena možnost?
V škatlo sem položila tudi voščilo, ki je
zadnje priromalo v iztekajočem se letu.
Sreče, gotovosti in miru mi želi – v sebi.
Ob miru v sebi nas nič, kljub viharjem,
ki se bodo v letu , v katerega smo pravkar vstopili, zaletavali ob naše življenje,
ne more usodno spodnesti in odnesti.
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec
vozilom, ko je na poti, na podlagi tega pa lahko optimiziramo
pot in s tem stroške. Vesel sem, da delamo z dobrimi strankami,
ki nam zaupajo, saj so v nas prepoznali zanesljivega partnerja –
imamo dobre reference. Izpostaviti pa moram še nekaj – to so
naši ljudje. Nanje sem izjemno ponosen. Ponosen sem tudi na
ženo in otroke, ki zdržijo mojo diktaturo. Zdaj sin prevzema
mojo dejavnost in mladim dajem možnost, saj imajo drugačno
energijo, seveda pa je nanje treba prenesti izkušnje, kar pomeni
vzajemno sodelovanje. Saj pravim, sam' tiščat, pa delat naprej!«

Zbor obrtnikov
in podjetnikov 2012

Janez Petrič, prevozništvo
Najvišje priznanje Območne
obrtno-podjetniške zbornice Cerknica je letos prejel Janez Petrič
z Unca, ki že več kot dvajset let
opravlja avtoprevozniške storitve, njegova zagnanost pa ga je
pripeljala do tega, da ima več
kot trideset zaposlenih in vodi
eno najhitreje rastočih podjetij v
notranjsko-primorski regiji.
»Navajeni smo se boriti, ni
nam težko. Trudimo se in
zanima nas vsaj pozitivna
ničla, saj bogastva tu ne bo.
Sem optimist, realno pa velike perspektive za naše gospodarstvo ni. V teh letih se je marsikaj spremenilo: prej je bil plačilni rok osem dni, zdaj že dolgo
ne več, prej je strošek nafte predstavljal okoli trideset odstotkov
stroškov, zdaj pa že polovico, na začetku je bil moj trg Jugoslavija, z vstopom v EU smo pri vožnji na jug začeli čakati na
mejah, dobili smo carino … Potem se je zgodilo to, da so tujci
pri nas dobivali posle brez dovolilnic in pobrali vso smetano,
kar res ni bila pametna poteza naše države. Poleg tega, da so
pobrali največje posle, so v zameno zgolj uničevali naše ceste in
svinjali naše ozračje. Država nas ima za drugorazredne, niti ne
za obrtnike.
Glede na stanje moramo vedno iskati rezerve, razvoj pa je v izboljševanju malenkosti. Uvedli smo sledenje vozil, kar pomeni,
da nam informatika pomaga spremljati, kaj se dogaja z našim
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Foto J. Žnidaršič

V soboto, 15. decembra se je v Jamski restavraciji v Postojni odvilo tradicionalno srečanje članov in upokojenih članov zbornice.
Na prireditvi so bila podeljena tudi jubilejna priznanja in najvišje
priznanje zbornice za leto 2012. Priznanja sta podelila predsednica zbornice Marija Branisel in predsednik skupščine Bojan
Kraševec. Zbrane je nagovoril novi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Alojz Kovšca, vabilu na prireditev
pa se je odzval tudi cerkniški župan Marko Rupar. K veselemu
vzdušju in prešernemu razpoloženju so dobršen del prispevala
glasba ansambla Jelen ter kritično obarvani humoristični nastopi
Alenke Volk-Penko ter mame Manke (Sašo Dukić).
Miha Knavs, ki je tudi avtor fotograﬁj je v pogovoru z jubilanti
in cerkniškim županom zapisal nekaj misli, ki so jih izrazili.

Renate Avsec, frizerstvo – 10 let
»Najtežje je bilo začeti, ampak prisiljena sem bila iti
na svoje. Na začetku je bilo
težko, ker sem imela malo
strank, a potem je bilo bolje. Imela sem tudi že štiri
zaposlene. Pozneje se je
pojavilo več konkurence, na
začetku pa sta bila v Loški
dolini le dva frizerska salona. Zdaj jih je šest, zato
je upadel promet in delam
sama. Mislim, da bi morala
država nekako omejiti število salonov glede na število
prebivalcev, saj ta hip stanje ni dobro.
Za prihodnost upam, da ne bo slabše. Seveda skrbim za razvoj
svoje dejavnosti, po mojih stopinjah gre hči kozmetičarka, ki bo
razširila obstoječo dejavnost.«
Darko Šoštarič, Zidotrans, tlakovanje dvorišč – 20 let
»Konkurenca v mojem
poslu je zdrava, težava pa
je, ker je zelo veliko sive
ekonomije. Sicer obstajajo
zakoni za preprečevanje, a
vprašanje je, kako in če se
izvajajo. Panoga sama se sicer ne spreminja veliko, zato
tudi iskanje posla poteka
ves čas enako, podobne so
tudi potrebe in zahteve naročnikov. Naša speciﬁka je
sezonskost dela, saj je zima
mrtva sezona, poleti pa je
treba zato toliko bolj zavi-
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hati rokave. Bili smo že štirje zaposleni, zdaj sva dva, verjamem
pa, da svet stoji na mladih, zato imam tudi štipendista – sina, za
katerega upam, da bo nadaljeval obrt.«
Andrej Beber, prevozništvo – 40 let
»Stalnica med delom pred
štiridesetimi leti in danes
je ta, da sem še vedno redoljub. Stalno moraš delati
pošteno, pomembna sta red
in disciplina, ne sme ti biti
težko zamenjati dneva za
noč, kadar je treba. Nekoč
je nekdo prišel k meni v delavnico in vprašal, koliko let
sem delal v Nemčiji, da sem
si lahko vse to ustvaril. Začudeno sem ga pogledal in
rekel, da prav nič. Ni mi bilo
treba iskati kruha v tujini,
raje sem iskal posel doma,
se veliko pogovarjal z ljudmi, v malih možganih pa vedno računal, ali se mi splača iti v neki posel ali ne. Tudi doma lahko
uspeš. Dejstvo je tudi to, da nikoli nisem iskal pomoči na strani
države ali lokalne skupnosti, vedno sem bil odvisen od svojega
»tošla«.
Ponosen sem na ženo, ki me podpira, in na otroke, ki prevzemajo ter širijo dejavnost, ukvarjamo se tudi z biomaso in sekanci,
na konkurenco pa se ne oziramo, saj se ona ozira za nami. Pomembno je, da si v špici in da ne stagniraš. Zdaj nas je zaposlenih 25. Ljudje, ki bi radi delali pri nas, si kar podajajo kljuko,
toliko jih je, imamo pa srečo, da smo izbrali stalno – to je zelo
pomembno – in odlično ekipo sodelavcev.«
Boštjan Mulec, M savne, izdelovanje savn – 25 let
»V svoji panogi smo se
osredinili na projektiranje
in izdelavo savn višje kakovostne ravni, zato naših
izdelkov ne najdete v veleblagovnicah, smo pa zato
prevzeli delo konkurenci
in zdaj obvladujemo okoli
80 odstotkov savn v javnih
objektih (hoteli, wellnesi
…), prisotni smo v najdražjih hotelih. To seveda pomeni, da gre bistveno več
časa za izobraževanje, zato
so zaslužki nižji, a mi je absolutni izziv razvoj kompleksnih rešitev.
Pri državi ali lokalni skupnosti še nikoli nisem bil deležen kakšnih subvencij ali pomoči. V devetdesetih letih so nam celo
omejevali uvoz. Pri tem lahko izpostavim en težak trenutek v
poslovanju, ko sem leta 1988 najel posojilo za nov stroj, pri čemer sem naenkrat imel dvajsetodstotno obrestno mero, kar je
bilo strašljivo!
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V bližnji prihodnosti nimamo interesa postati veliki, smo pa vedno radi partner pri zahtevnih projektih. Kratkoročni cilj je, da
sin prevzame delo in razširi dejavnost v smer še večje kakovosti,
nanj pa bi rad prenesel tudi posebno znanje o projektiranju wellnesov. Vsekakor menim, da svet stoji na mladih, čedalje boljša je
tudi poslovna klima, saj se tajkunske zgodbe počasi zaključujejo,
do izraza pa prihajata znanje in poštenost. Priložnost je tudi v
specializaciji in seveda v svetovnem trgu.«
Franc Urbas, prevozništvo – 35 let
»Dejavnost imam že 35 let.
Takrat je bilo bolj preprosto začeti, saj ni bilo toliko
papirologije, kot je je zdaj.
Težava v našem poslu je ta,
da nas obrtna zbornica ne
ščiti tako kot, na primer, dimnikarje, ki imajo dogovorjene tarife. Pri nas je tako,
da molčiš, za kakšen denar
voziš in se skušaš prebiti.
Prepuščeni smo sami sebi.
Oblastniki so nam rekli:
»Nikogar nismo prosili, da
je obrtnik, vsak je sam dal
vlogo.«
V bližnji prihodnosti se bom upokojil, na mlade pa nekako ne
računam najbolj, mnogim se, po domače rečeno, kreše za vse
skupaj.«
Marko Rupar, župan Občine Cerknica
»Občina nima nekih konkretnih vzvodov za pomoč
podjetnikom; za kmete so
denimo subvencije, občina
lahko poskrbi še za ustrezno infrastrukturo. A v proračunu smo letos rezervirali
skromna sredstva, 21.000
evrov za pomoč pri odpiranju s.p.-jev.
Imamo srečo, da imamo veliko manjših podjetij, Ydria
Motors je edini večji zaposlovalec, ki pa je v nemški
lasti in nima težav s poslovanjem. To pomeni, da je v občini nizka brezposelnost, obenem
pa imamo razmeroma nizke dohodke. Naša prednost je, da imamo obrtnike z raznovrstnimi dejavnostmi, v korist poslovanju
pa je gotovo tudi naša strateška lokacija – smo blizu ključnih
prometnih poti.
Prejemnikom priznanja čestitam, ker uspešno delujejo kljub
slabemu gospodarskemu stanju, obenem pa vsakemu, ki ima
možnost, priporočam usmeritev na tuje trge – tu je veliko priložnosti. Letošnje priznanje je šlo zagotovo v prave roke, saj
je prejemnik najvišjega priznanja Janez Petrič v kratkem času
naredil prave korake in zelo povečal poslovanje.«
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Visoki gost na zbornici
11. decembra je sedemnajst članov organov upravljanja OOZ
Logatec sprejelo predsednika Državnega zbora RS dr. Gregorja
Viranta na logaški zbornici. Pozdravil ga je predsednik Bogdan
Oblak. Predstavil mu je številčnost članstva in delovnih mest pri
njih ter nanizal podatke o pripadnosti posameznim branžam,
kjer je še vedno daleč najmočnejša gradbena, ki ji sledijo prevozniška, lesarska in kovinarska. Omenil je prelomnost časa, saj je
zbornica zaradi zahtev vladajoče koalicije, ki jo je na referendumu o obliki članstva podprla tudi večina zborničnih članov, pred
prehodom na neobvezno članstvo. Pripomnil je, da napovedana
reorganizacija pomeni prevalitev bremena pogajanj z državo
na (ﬁnančna) pleča bodočih prostovoljnih članov, dosežkov pa
bodo deležni vsi podjetniki in vsa mala podjetja. To pa da ni
pravično; bližje temu bi bilo, če bi vsi gospodarski subjekti bili
povezani v zbornice; članstvo pa bi si lahko izbirali.
Predsednik DZ se je po pozdravu zahvalil za sprejem. Ob
omembi (ne)obveznega članstva je poudaril, da je bilo sodelovanje zbornice z Vlado v mandatu 2004 do 2008 zgledno in za obe
strani koristno; to je bil čas mandata Klun – Pšeničny. Zatem je
poudaril, da kot liberalec podpira prostovoljno članstvo. Nadaljeval je z opisom splošnega položaja in stanja v državi. Poudaril
je, da se vlada in koalicija trudita, da bi zagotovila kredibilnost
države nasproti tujini. Če ne bi bilo rezov v javni sektor, bi javni
dolg države le še naraščal. Pozitivno je, da je bil sprejet proračun
za prihodnji dve leti. Sprejeta je bila pokojninska reforma. Predvidene so nadaljnje spremembe v prid izboljšanja poslovnega
okolja; mednje sodijo »davčne počitnice« za začetnike. Izjemnega pomena je sanacija bank. Država se je odločila za enega od
modelov – za ustanovitev t.im. slabe banke, resno razmišlja tudi

Med obiskom predsednika DZ Gregorja Viranta na logaški zbornici
Foto: N. Sautet
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o delni ali popolni prodaji državnih bank. Intenzivno se pripravljajo spremembe delovno – pravne zakonodaje. Predvidene so
izboljšave na področju ﬂeksibilnosti trga dela pri zaposlovanju,
ki sledijo zahtevam delodajalcem. In če zakon ne bo šel vsaj pol
koraka v to smer, ne bo imel koalicijske podpore, je še dodal.
Tem uvodnim nagovorom je sledilo nekaj mnenj in pobud navzočih. B. Oblak je izrazil zahtevo, da se podjetništvu zagotovi
tâko poslovno okolje, da bodo lahko plačevali tudi davke in prispevke, saj se jim ne želijo izogibati. Opozoril je na odnos bank
do podjetnikov: njim se kredit odobri za 5 let, delavcem v javni
upravi pa za 7?! M. Markelj je omenil, da veliko plač uslužbencev v javnem sektorju presega plače funkcionarjev. Dr. Virant
je povedal, da se je s tem vprašanjem srečeval še kot minister za
javno upravo v vladi v mandatu 2004-8. Izrazito izstopajo plače
v zdravstvu. Za ilustracijo je navedel, da je ureditev sicer taka,
da vsako dežurstvo funkcionarja podpiše celo minister za zdravstvo. Dodal pa je, da naj bi bile plače odvisne od rezultatov, ne
od drugih dejavnikov.
B. Orešnika je zanimalo, kakšni so bližnji ukrepi vlade in parlamenta za jutri, saj so mnogi podjetniki na robu. Predsednik DZ
je dejal, da investicij iz državnega proračuna v tem pogledu ni pričakovati. V načrtu so večji infrastrukturni projekti – 3. krak AC
križa skozi Belo Krajino, 2. tir Koper – Divača v javno-zasebnem
partnerstvu in s pomočjo evropskih sredstev. B. Oblak je opozoril,
da po sesutju velikih gradbincev vse večje projekte prevzemajo
tujci, domači izvajalci komaj kaj; da je utopija, da bi izvajalci dali
potrdilo o opravljenem delu podizvajalcem, ki bi jim na tej podlagi investitorji opravljeno delo lahko neposredno plačali; da bi ob
enakih referencah delo morali dobiti domači izvajalci, četudi so
kot ponudniki nekaj odstotkov dražji od tujih; doma se ne znamo
zaščititi, kot se znajo sosednje države, kjer sicer lahko delamo, a
moramo izpolniti neskončno mnogo pogojev…
B. Orešnik je navedel ugotovitev, da je večina malih podjetnikov
vezana na lokalno okolje; če ti ne bodo mogli delati, ne bo prilivov v proračun. G,. Virant je odvrnil z znanim ekonomskim
reklom: država naj zateguje pas, državljani pa naj trošijo (in ne
zadržujejo denarja doma). E. Šinkovec je opomnil, da če se kot
samostojni podjetnik slabo odloči, odgovarja z vsem svojim
premoženjem, medtem ko se državni uslužbenec, ki dobi knjižico, praviloma s kupom papirjev na sodišču prebije do odškodnine za izrečeno odpoved! To podjetnikom podira zaupanje v
pravno državo, je še dodal.
Predsednikov obisk za zbornici je bil časovno omejen. Verjetno
je bil namen obiska seznaniti ga z utripom zborničnega članstva
tako v gospodarskem kot organizacijskem pogledu. V Logaških
novicah pa smo prebrali, da se je predsednik DZ oglasil še na
občini in prisostvoval ustanovitvi lokalnega odbora DL.
J. Gostiša
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Napovedujemo tradicionalno
smučanje
Iz dela zbornice
V četrtek, 20. decembra 2012 se je na 16. redni seji sestal upravni odbor OOZ Logatec. Člani upravnega odbora so razpravljali o delovnem in ﬁnančnem planu za leto 2013. Oba plana so
potrdili z ugotovitvijo, da bo potreben rebalans obeh, saj se bo
v letu 2013 spremenil obrtni zakon, ki napovedno spreminja
obvezno članstvo v prostovoljno. Zbornica se bo morala temu
prilagoditi in uvesti take dejavnosti, ki bodo bodočim članom
prinašale dovolj ugodnosti za njihov prispevek.
Člani upravnega odbora so govorili tudi o odpisih članarin, predlogih za obrtnika leta za izbor na Radiu 94 ter o predlogih
za novega člana nadzornega odbora. Za obrtnika leta sta bila
predlagana podjetje Kele & Kele d.o.o. (Mlekarna Krepko) in
Mizarstvo Hladnik Janez Hladnik s.p.; za izbor v naj-gostilno pa
je bila predlagana Gostilna Turk Izidor Zelenc s.p..

Podeljena priznanja
OOZ Logatec je letos na tradicionalnem prednovoletnem srečanju obrtnikov v soboto, 1. decembra v Kopru, podelila tudi
jubilejna priznanja za dolgoletno opravljanje obrtne dejavnosti.
Srečanje se je začelo s pokušino oljčnega olja in refoška, ki mu je
sledila večerja. Tej pa paša za oči – trebušni ples plesalke. Malo
pred polnočjo pa so prišli še vsi trije dobri možje – Miklavž,
Božiček in dedek Mraz. Vzdušje je bilo enkratno, ob zvokih
Ansambla Javor pa so se prisotni vrteli vse do jutra.
Jubilejna priznanja so bila podeljena za 10, 15, 20, 25, 35 in 38
let delovanja v obrti. Čeprav je bilo na sami prireditvi osebno
vročenih le 9 priznanj, naj naštejemo vse dobitnike:
za 10 let: Resal Roman Dodič s.p.; Volt d.o.o.; David Pivk s.p.;
Žagarstvo Stanislav Merlak s.p.; Servis male kmetijske mehanizacije Boštjan Marinč s.p.; Izolaterstvo in posredovanje Robert
Jurkovič s.p., Montaža in popravila Vilko Jesenko s.p.; Hair beauty, zastopanje, trgovina d.o.o.; Avtoprevozništvo Sabahudin
Haﬁzović s.p.; Notranja zaključna dela Anton Dolničar s.p.,
Proizvodnja in trgovina Ladislav Čuk s.p.;

Podelitev priznanj za dolgoletno delo v obrtni dejavnosti. Z leve podeljevalci: podpredsednik Silvester Pivk, sekretarka Barbara Grum Vogrin, podpredsednik Andrej Grom, predsednik Bogdan Oblak in prejemniki: Rado
Cigale, Franc Ambrožič, Janez Petkovšek, Jakob Kunc, Mojca Cempre
(v imenu Srečka Brusa s. p.), Aleksandra Manevski, Ladislav Čuk in
Foto: Sannja
David Pivk.
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OOZ Logatec bo predvidoma v soboto, 26. 1. 2013 organizirala smučanje za svoje člane.
Podrobnejše informacije bomo objavilio na spletni strani http://ooz-logatec.si/. Vse, katerih e-naslove imamo na
zbornici, pa bomo obvestili tudi po e-pošti.

Trije dobri možje so tudi letos
obdarovali otroke
OOZ Logatec je tudi letos organizirala obdarovanje otrok, saj
so bili odzivi na lansko obdarovanje izredno pozitivni, zbornica pa je dobila kar nekaj pohval na to temo.
Zato se je odločila, da prireditev izvede tudi v tem letu. Predstava za otroke, ki ji je sledilo obdarovanje, se je odvijala dan
po Miklavžu in sicer v petek, 7. decembra. Prijavili so se lahko
otroci obrtnikov, pri njih zaposlenih delavcev, pa tudi vsi ostali otroci, ki bi želeli biti obdarovani in si ogledati predstavo.
Tako je bilo skupno prijavljenih skoraj 160 otrok.
V goste smo še enkrat povabili Čarodeja Tonija, ki je s seboj
pripeljal pomočnika - bolho Poldija. Skupaj sta uganjala norčije ob katerih se je polna dvorana otrok in njihovih staršev
dobro nasmejala, nato pa sta poklicala vse tri dobre može,
tako kot gre po vrstnem redu: najprej Miklavža, nato Božička
in na koncu še Dedka Mraza. Vsi trije so otroke pozdravili,
nato pa so jim razdelili težko pričakovana darila, ob katerih so
se otroške oči veselo iskrile.
Fotograﬁji sta na strani 9 spodaj.

Prevzem fotograf ij
Vsi starši, ki ste svoje otroke pripeljali na predstavo
in obdarovanje otrok 7. decembra, lahko fotograﬁjo
svojega otroka prevzamete v Foto Sannja, Aleksandra
Manevski s.p., Stara cesta 6, Logatec.
Cena fotograﬁje je 3 EUR.

za 20 let: Gostila Rupnik Mihaela s.p.; Optika Lara Opto navtic
d.o.o.; Blok d.o.o.; Brus Srečko s.p.; Moško frizerstvo Jug Rajka
s.p.; KIMM d.o.o.; Avtoprevozništvo Zorko Lazar s.p.; Logar
LDD tehnik trgovina, proizvodnja in storitve k.d.; Foto studio
Sannja Aleksandra Manevski s.p.; Naklo Logatec d.o.o., Plasma
kovinska galanterija in predelava plastičnih mas Janez Novak s.p.;
Omni d.o.o.; Termoﬂor d.o.o.;
za 25 let: Avtoprevozništvo Kunc Jakob s.p.; NMC d.o.o.;
S-VAR Kržišnik Slavko s.p.;
za 30 let: Splošno mizarstvo Peter Petrovčič s.p., Kovinostrugarstvo Janez Petkovšek s.p. in ELVIPO d.o.o.
za 35 let: avtoprevoznika Franc Ambrožič s.p. in Rado Cigale s.p.;
Podeljeno pa je bilo priznanje za 38 let, prejel ga je avtoprevoznik Andrej Zajec s.p. in pa priznanje za 15 let, ki ga je prejela
Kristina Brataševec.
Vse dobitnike jubilejnih priznanj, ki se uradne podelitve niste mogli udeležiti vljudno vabimo, da se oglasite
na sedežu zbornice in prevzamete svoje priznanje.
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Podelitev jubilejnih priznanj
Tudi v letošnjem letu smo organizirali prednovoletno srečanje
obrtnikov in podjetnikov: Na njem smo članom, ki so se srečanja udeležili, podelili jubilejna priznanja. Jubilanti, ki se srečanja
niso udeležili, bodo priznanje prejeli po pošti.
ČESTITKE VSEM JUBILANTOM!

Ob zvokih Akordov so se plesalci veselo zavrteli po plesišču

Priznanja so na prireditvi prejeli: (z leve) Mehmed Mustaﬁč, Veronika
Konrad, Franc Penko, Vinko Marinšek, Franc Požar, Miran Bajc, Marjan Žnidaršič, Viljanka Poropat, Danica Hrovatin Šabec. Priznanja sta
podelila predsednik zbornice Janez Marinčič (skrajno levo) in podpredsednik UO Stojan Premrl (skrajno desno).

Novoletno srečanje gostincev
Predsedniki sekcij gostincev in živilcev
Notranjsko-primorske regije so se na regijskem posvetu
dogovorili za skupno organiziranje aktivnosti. Ena teh
je tudi novoletno srečanje, ki ga letos organizira Sekcija
gostincev OOZ Nova Gorica.
Novoletno srečanje gostincev
bo v ponedeljek, 7. januarja 2013
s pričetkom ob 19. uri
v Restavraciji Primula, Soška cesta 40, Solkan.
Cena večerje na udeleženca znaša 25 €
in ne vključuje pijače.
Prijave: zaradi lažje organizacije prosimo za prijave
do četrtka, 3.1.2013.
Prijave sprejema Ljubo Kapelj na mobitel: (041) 589 403.

Prijetno pomenkovanje na letošnjem prednovoletnem srečanju

Z mnogimi prestižnimi priznanji nagrajeni Akordi so poskrbeli za odlično
glasbeno vzdušje na letošnjem novoletnem plesu postojnskih obrtnikov in
podjetnikov
Avtor vseh fotograﬁj: Atelje Murovec
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Javni razpis

Javni razpis za ukrep 312 Podpora ustanavljanju
in razvoju mikropodjetij
Objavljen je bil težko pričakovani javni razpisa za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Javni razpis je odprt od 8.12.2012 do vključno 16.1.2013 do
24.00 ure.
Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali po datumu
izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za
izplačilo sredstev (razen splošnih stroškov, ki so neposredno
povezani s pripravo in izvedbo naložbe – ti so upravičeni od
leta 2007 naprej).
Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane
vrednosti naložbe.
Št.

Predmet podpore je enkratna ﬁnančna pomoč za ustanavljanje in razvoj
mikropodjetij. Paziti je potrebno, da vlagatelj izpolnjuje pogoje glede
dejavnosti, za katero je namenjena podpora ter glede lokacije.
Cilj podpore je pospešiti ustanavljanje novih delovnih mest,
dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju. Vlagatelji so
samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti
na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva in zavodi,
gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na
naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo. Lokacija naložbe se ne sme nahajati na
naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, sedež dejavnosti in
lokacija naložbe se morata nahajati izven naselij s statusom mesta.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na medmrežju: http://
www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1030
Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih
elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

2

Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti.

3

Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
(v nadaljnjem besedilu: IKT). Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki
proces (stroški prevoza, montaže opreme).

Splošni stroški
1

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno pet
odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Priloga k poročilu OOZ Logatec z obiska treh dobrih mož, objavljenemu na str. 7

Otroci s starši v pričakovanju čarodeja in dobrotnikov v Logatcu
Foto Sannja
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Čarodej Toni s trojico dobrih mož na odru logaškega Narodnega doma
Foto Sannja
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

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

Iz dela organov zbornice
V decembru je zbornica aktivno sodelovala na poslovni konferenci, ki jo je organizirala Občina Vrhnika. Glavna tema konference je bilo zaposlovanje in možnosti reševanja brezposelnosti
na območju občine Vrhnika; več o tem si lahko preberete v posebnem prispevku v nadaljevanju.
Sekretarka se je udeležila regijskega posveta predsednikov in sekretarjev notranjskih in primorskih zbornic. Glavna tema srečanja je bila namenjena pripravi letnega plana dela OZS in ﬁnančnega plana OZS za leto 2013. Sprejetih je bilo nekaj sklepov:
da podpiramo amandmaje k obrtnem zakonu; da vsaka OOZ
v regiji zagotovi predstavnika za morebitno soočenje mnenj o
obrtnem zakonu v parlamentu; da je potrebno na OZS pristopiti k sprejemu vizije, operativnega programa in reorganizacije, pri
čemer je potrebno vključiti OOZ; da se za zaposlene na OOZ
– sekretarje mesečno izvaja izobraževanje o aktualnih spremembah predpisov in se jih usposobi za svetovanje; da se preveri
kaj in kako je s počitniškim domom na Šolti; da se nadaljuje s
sklicevanjem in srečanji regije pred sejami UO OZS.
Sestala se je tudi skupščina OOZ Vrhnika, in sicer 19. decembra. Člani so obravnavali program dela in ﬁnančni plan zbornice
za naslednje leto. Ker se še ne ve, kako bo z obrtnim zakonom,

Med sejo skupščine OOZ Vrhnika
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kdaj bo sprejet in od kdaj bodo veljala določila o prostovoljnem
članstvu, je predlagani ﬁnančni plan verjetno začasen in bo potreben rebalans.
Plan dela je sestavljen iz rednih dejavnosti, poleg teh pa bo treba začeti izvajati tudi tržne dejavnosti oz. dejavnosti, ki bodo
prinesla dodatna ﬁnančna sredstva, da bo zbornica rentabilno
poslovala. V ﬁnančnem planu so poleg prihodkov iz članarin
planirani tudi prihodki iz tržnih dejavnosti (svetovanja nečlanom, elektronska izterjava in druge dejavnosti za plačilo…).
Prisotne je vodstvo seznanilo še o poteku poslovne konference
o zaposlovanju, ki jo je organizirala Občina Vrhnika.
Peter Caserman je glede aktivnosti Sekcije avtoserviserjev pri
OZS povedal, da bodo s pomočjo študenta med člani na terenu
izvedli povpraševanje o tem, kaj si člani želijo, da zbornica za
njih opravlja, kje in koliko naj jih zastopa pri državi, katere storitve in morebitna izobraževanja naj organizira….da bi se približali članom in bi jim bili v pravo pomoč, ne pa oddaljeni od njih.

Poslovna konferenca
Občina Vrhnika je na pobudo občinskega svetnika Matevža Casermana organizirala poslovno konferenco, katere glavna tema
je bilo zaposlovanje in reševanje problema brezposelnosti na
območju občine Vrhnika. K sodelovanju so povabili Zavod za
zaposlovanje, Urad za delo Vrhnika, našo zbornico in Gospodarsko zbornico – enoto Ljubljana.
Zavod za zaposlovanje je predstavil zaposlitveno statistiko:
število, izobrazbeno strukturo brezposelnih; predstavil je tudi
aktivno politiko zaposlovanja in ukrepe, ki so na voljo za delodajalce in brezposelne.
Našo zbornico sta zastopala in predstavila podpredsednik Simon Hlebec in član UO OOZ Vrhnika Peter Caserman, ki sta
dejala, da zbornica kot taka ne more ponuditi novih delovnih
mest.
Predstavila sta zbornico po številu članov (687) in številu zaposlenih pri naših članih (1.126) ter glavne dejavnosti, s katerimi
se člani ukvarjajo. Med slabostmi za razvoj sta izpostavila neurejene obrtne in poslovne cone, predrago komunalno urejena
zemljišča, sobivanje z naravnimi danostmi – Naturo 2000 in neprimeren izobraževalni sistem. Med možnimi ukrepi za razvoj
pa sta navedla zajezitev sive in črne ekonomije, primerne javne
razpise, ureditev prostora, javna dela, spodbujanje povezovanja
za nastope doma in v tujini, spremembe v izobraževanju in sobivanje z naravnimi danostmi – naturo 2000.
GZS za osrednjo Slovenijo je predstavila predsednica Marta
Turk, ki je izpostavila možnosti razvoja v turizmu, izkoriščanju

Foto A. C.
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Varstvo pri delu – ponovno
organiziramo

Sodelovali so: OOZ Vrhnika (Peter Caserman in Simon Hlebec), organizator Občina Vrhnika (direktorica občinske uprave Vesna Kranjc in
župan Stojan Jakin), Zavod za zaposlovanje, Urad za delo Vrhnika
Foto: A. C.

naravnih danosti. V gospodarstvu pa se morajo podjetja bolj
zanašati sama nase in obiskovati sejme v tujini, sodelovati z drugimi v tujini in res poskrbeti za internacionalizacijo, saj je naš
trg premajhen in ne more ponuditi ustrezne osnove in širine za
rast in razvoj.

Veseli december
Letošnje decembrske prireditve, ki so bile družabno obarvane,
smo začeli v nedeljo, 2. decembra. Takrat smo organizirali srečanje upokojenih obrtnic in obrtnikov. Tudi sneženje, ki je bilo ta
dan kar obilno, upokojenih ni zadržalo doma. Nekateri sami, nekateri v paru, vseh pa osemdeset, so se zbrali na kosilu v Gostilni Godec v Borovnici. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju
in ob klepetu. Ob glasbi dueta Enjoy so nekateri tudi zaplesali.
Po besedah predsednika zbornice, da je to mogoče zadnje srečanje v taki obliki, ker je položaj zbornice v prihodnje negotov,
so prisotni dejali, da naj samo organiziramo in bodo vse plačali,
samo da se vsaj enkrat na leto srečajo in vidijo.
Nadaljevalo se je s tradicionalnim novoletnim plesom. Tokrat
je bil že 15 po vrsti. Letos smo šli 8. decembra na Gorenjsko,
k Avseniku v Begunje in za igranje za ples izbrali kar hišni ansambel Avsenik. Ne glede na manjšo udeležbo kot prejšnja
leta, saj smo šli le z dvema avtobusoma, smo se lepo zabavali.
Predsednik zbornice Marko Popit je ob tej priložnosti podelil

Za člane in zaposlene delavce razpisujemo seminar in izpit iz
varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v poslovnih prostorih
OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika in sicer:
delavci in delodajalci: petek, 18. januarja 2013, 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 udeležence
je strošek 20 € in ga delodajalec poravna po prejemu računa izvajalca usposabljanja. V ceni DDV ni vračunan.
Predavanje traja približno dve šolski uri in mu po krajšem odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki.
V kolikor bo predavatelj tega dne zaseden, bo predavanje in izpit
25. januarja, o čemer bodo prijavljeni udeleženci pravočasno obveščeni (do zaključka redakcije to še ni bilo znano).

tri priznanja in bronaste plakete za 10 let dela v obrti, tri listine
in srebrne plakete za 20 let, tri zlate plakete za 30 let in eno
priznanje ter platinasto plaketo za 40 let dela v obrti; slednjo si
je pridelal Janez Stržinar, ki je prisotnim tudi spregovoril nekaj
besed in poudaril, da ni samo 40 let vztrajal v obrti, ampak je
tudi eden od ustanovnih članov zbornice, ki se mora tudi v prihodnje ohraniti in obrtnike združevati.

Dobitniki priznanj, ki so se udeležili slavnostne podelitve pri Avseniku:
Stane Zalar (za 30 let), Franc Grom (30), Asmir Sagrković (10), Franc
Habat (10), Janez Stržinar (40), predsednik Marko Popit, ki je podeljeval
priznanja in plakete, Peter Caserman (10), Aleksander Fišter (20), Vera
Miljković (20), Salkon d.o.o. - Janko Končan (20) in Elo Mihevc (30).
Foto: C. M.

Ob zvokih hišnega ansambla Avsenik so udeleženci z veseljem zapolnili
plesišče.
Foto: Elo Mihevc

januar 2013

Družabne prireditve je zaključil dedek Mraz, ki je na zbornico
prišel 22. decembra in obdaril 110 otrok. Še pred dedkom Mrazom je svoje mojstrovine prikazal čarodej Jole Cole, ki so se mu
otroci veselo nasmejali. Na svojo smrečico je pričaral okraske,
lučke in pisane trakove, za darila pa je skupaj z otroki poklical
dedka Mraza. Ta je radovoljno prišel na obisk, se pogovarjal z
otroki, jih vprašal, če so bili med letom pridni, vprašal, če je bil
Jole Cole priden. Nekateri otroci so mu zapeli pesmico, nekateri so ga pocukali za brado in brke, nekateri pa so se ga malo
bali, vendar kljub temu zlezli v njegovo naročje in sprejeli darilo.
Obljubil je, da še pride, če bodo pridni in še prinese darila.
nadaljevanje na strani 12 spodaj
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Napotila

Prvi izziv – Zaposli me

Prispevek za izvajanje KP

Delodajalce obveščamo, da je javno povabilo Zavoda za zaposlovanje za razpis PRVI IZZIV že zaprto. Sedaj lahko koristite
javno povabilo ZAPOSLI ME tudi za mlajše od 30 let (od 4. decembra 2012 dalje), če zaposlite brezposelno osebo za najmanj
eno leto za polni delovni čas. Povabilo velja za tržne delodajalce
in je odprto do 30. 10. 2013 oz. do porabe sredstev.

Delodajalci ste tudi za leto 2012 dolžni plačati prispevek za izvajanje kolektivne pogodbe sindikatu. V prejšnjem glasilu Krpanov glas smo vas obvestili o obveznosti plačila prispevka za
ZDOPS, sedaj nas je SOPS – Sindikat obrti in podjetništva obvestil o obveznosti plačila prispevka tudi Sindikatu.
Prispevek v višini 2 € za vsakega zaposlenega nakažete Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana na TRR SI56 6100 0313 0000 033 Delavska hranilnica
Ljubljana, Miklošičeva 5 ali SI56 0310 0100 1709 303 SKB d.d.,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Obvezno navedite sklic z oznako: 20-12

Prihodki od najemnin –
napoved do 15. januarja!
Če ste kot ﬁzična oseba oddajali nepremično premoženje v najem ﬁzični osebi, ne pozabite, da morate do 15. januarja 2013
oddati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodkov
iz oddajanja premoženja v najem.
Napoved vložite preko portala eDavki ali na predpisanem
obrazcu.
V kolikor napovedi ne boste oddali, ste lahko kaznovani za prekršek.
Še nekaj o obračunu najemnine:če boste najemnino obračunali v decembru, velja obračun po starem (40 % stroškov, in
25 % akontacija dohodnine, vse gre v osnovo za dohodnino).
Če boste obračunali v januarju, velja po novem (10 % stroškov
in davek po stopnji 25%, ki je dokončni davek in ni več dohodninske obdavčitve).

Regres za letni dopust 2013
V letu 2013 se izplačuje regres najmanj v znesku minimalne plače, povečane za 1%. Izplačan mora biti do 1. 7. 2013.
V primeru nelikvidnosti delodajalca, se lahko izplača v več
obrokih, vendar ga je treba izplačati najkasneje do 1. novembra
2013, kakor določa 45. člen KP za obrt in podjetništvo.

Nadaljevanje s strani 11, obisk dedka Mraza na OOZ Vrhnika.

Otroci so z zanimanjem spremljali čarodeja Joleta Coleta
Foto: A. C.
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Otroci in čarodej Jole Cole so skupaj poklicali Dedka Mraza, ki je obdaroval 110 otrok.
Foto: A. C.

januar 2013
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Razpisi

Javni razpis – produkt 7

Javni poziv - štipendiranje

Posredujemo vam informacijo o javnem razpisu Slovenskega
podjetniškega sklada – produkt P7. Glede na to, da je razpis
precej ugoden, se predvideva, da bo sredstev zmanjkalo zelo
hitro (v prvih rokih).

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2013/2014
Namen javnega poziva je:
- da se delodajalcem ponudi centralizirano oddajanje potreb
po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med dijaki in
študenti,
- da lahko študentje in dijaki najdejo vse razpisane kadrovske
štipendije na enem mestu,
- študentom in dijakom nuditi podporne informacije pri odločanju za smer izobraževanja pred vpisnimi roki,
- da se sklad seznani s potrebami delodajalcev po kadrovskih
štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev za namen priprave in objave javnega razpisa soﬁnanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem.
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014 naj oddajo tisti delodajalci, ki
bodo za izbrane kadrovske štipendiste pri skladu v okviru
javnega razpisa uveljavljali soﬁnanciranje teh kadrovskih
štipendij. Sklad priporoča, da prijavo potrebe oddajo tudi
tisti delodajalci, ki soﬁnanciranja ne bodo uveljavljali, vendar želijo javno objavo in promocijo svojih potreb v zbiru
kadrovskih štipendij.
Potrebe morajo delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddati preko spletne strani sklada http://www.sklad-kadri.
si/ tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in oddajo potrebe
v okviru Izmenjevalnice, kjer so na voljo tudi podrobnejša navodila o načinu oddaje.
Prijavo potreb oddajte do vključno 15. februarja 2013. Prijavo
bo sicer možno oddati tudi po tem datumu, vendar bodo potrebe po kadrovskih štipendijah, prejete do zgoraj navedenega
roka, zaradi skladovih promocijskih aktivnosti pred vpisnimi
roki deležne večje medijske pozornosti in izpostavljenosti med
dijaki in študenti.
Dodatne informacije: OZS, Mitja Korunovski,
mitja.korunovski@ozs.si, tel.: 01 583 08 18 in
Javni sklau za razvoj kadrov in štipendije: e-poštnem naslovu
kadrovske[@]sklad-kadri.si tel.: 01 434 10 80 vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja.
Namen javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov
ﬁnanciranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev
bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma
za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu,
hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za pr
Namen kreditov in upravičeno obdobje.
Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.10.2012 do
31.12.2014.
Med upravičene stroške se upoštevajo izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov, …) in nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic,
licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratna
sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za ﬁnanciranje
storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…). Upoštevajo se nezapadle in zapadle obveznosti do
dobaviteljev, vendar slednje le do ročnosti 60 dni.
O kreditu
Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:
Pogoji za pridobi- - bonitetna ocena podjetja mora dosegati
tev mikrokredita
vsaj bonitetno oceno SB1 - SB7 izhajajoč
iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
Upravičeni stroški vsi stroški poslovanja
Maksimalna višina od 5.000 EUR do 25.000 EUR
kredita
Obrestna mera
3,5 % ﬁksna obrestna mera
Stroški odobritve

0,5 % enkratno, ob odobritvi

Zavarovanje
Trajanje kredita

2 x menica podjetja in poroštvo vsaj
enega lastnika podjetja
od 12 do 60 mesecev

Moratorij

do 6 mesecev

Roki za predložitev vlog v letu 2013 so:
Januar
14., 28.

Februar
11., 18., 25.

Marec
11., 18., 25.

April
2., 15.

Maj
6., 20.

Junij
3., 17.

Julij
1., 8.

Avgust
19., 26.

September
9., 23.

Oktober
7., 21.

November
4.,18.

December
2., 9.

Celoto besedilo javnega razpisa ter razpisno dokumentacijo
lahko poiščete na medmrežju: http://www.podjetniskisklad.
si/65/2012/-mikrokrediti-za-mikro-in-mala-podjetja.html

januar 2013
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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.: SI56 1910 0001 0141 210, 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 december 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 –
nove lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v decembru 2012:
redno delo: 19 dni: 152 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2013 – nove lestvice veljajo od
1.1.2013 oz. za izplačila v letu 2013
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2013 so ﬁksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega
dohodka v letu 2012:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.866,37
10.866,37
12.570,89
12.570,89

znaša splošna olajšava v evrih
6.519,82
4.418,64
3.302,70

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
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

znaša splošna olajšava v evrih
543,32
368,22
275,23

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,23 €.
Posebne olajšave

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2013 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino
Nad
668,45
1.580,02
5.908,93

Do
668,45
1.580,02
5.908,93

€+%
16%
106,95 + 27 %
353,08 + 41 %
2.127,93 + 50 %

Nad €
668,45
1.580,02
5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2012 znaša 763,06 € (Ur. list
RS, št. 5/2012 z dne 23.1.2012).
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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 oktober 2012 znaša 1.515,95 € bruto,
986,81 € 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. SI56 1910 0001 0141 210. 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 DECEMBER 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

nad 54.887,40 do

nad

do vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

64.035,30

8.977,20

18.295,80 ***

27.443,70

36.591,60

45.739,50

54.887.40

64.035,30

1.515,95

Povprena mesena plaa v RS za oktober 2012 v EUR

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Minimalna plaa

60%

90%

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

povprene plae za povprene plae za povprene plae za povprene plae za povprene plae za povprene plae za povprene plae za
okt.12

okt.12

okt.12

okt.12

okt.12

okt.12

763,06

okt.12

909,57

1.364,36

1.819,14

2.273,93

2.728,71

3.183,50

3.638,28

24,35

185,80

221,48

332,22

442,96

553,70

664,44

775,18

885,92

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

102,63

122,34

183,51

244,67

305,84

367,01

428,18

489,35

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,05

3,64

5,46

7,28

9,10

10,91

12,73

14,55

Prispevki skupaj

38,20

291,48

347,46

521,19

694,91

868,64

1.042,36

1.216,09

1.389,82

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za oktober 2012 (1.515,95 €)

Zavezanec plača prispevke do 15. 1. 2013, 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

Dohodnina – nove lestvice
Ne pozabite, da se pri izplačilih v letu 2013 uporablja nova lestvica za izračun dohodnine, upoštevajo se novi zneski olajšav za družinske člane, novi zneski splošnih olajšav…
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2013 uporabijo stopnje
dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih
Nad

Znaša dohodnina v eurih

Do
668,44

16 %

668,44

1.580,02

106,95

+ 27 % nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,08

+ 41 % nad 1.580,02

2.127,93

+ 50 % nad 5.908,93

5.908,93

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:
Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih
Nad

905,53
1.047,57

Znaša splošna olajšava v eurih

Do
905,53

543,32

1.047,57

368,22
275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za
275,22 eura.
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Krpanov glas

Nagradna križanka

Za sprostitev

Gostilna Glaž'k

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 17. januarja 2013
na naslov OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si
Nagrade: izžrebane bodo štiri nagrade - velika pica v gostilni Glaž‘k v Cerknici
Med reševalci križanke iz prejšnje številke KG, ki so sporočili pravilno geslo DOMAČNOST, je žreb izbral Klaro Lenarčič, Vel. Pristava 22, 6257 Pivka.
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