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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)
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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

Podjetniški uspeh leta

Spoštovanje

Sredi januarja je Janez Hladnik s Petkovca prejel priznanje za podjetniški uspeh leta
2012 po izboru Radia 94 in
NTR. Priznanje je prejel na
prireditvi v Postojni, ki se je
je, med drugimi vabljenimi,
udeležil tudi tedanji predsednik DZ Gregor Virant.
Vse gre najraje od začetka,
pravijo. Janez Hladnik je s
svojim delom pričel leta 1988
v spodnjih prostorih stanovanjske hiše. Popoldanska
obrt mu je bila najprej hobi:
izdelovanje kmečkih stropov, lesenih podov, fasad in
balkonov. Leta 1990 je odprl
obrt in se začel ukvarjati s
polizdelki. Postavil je žago in
Janez Hladnik s priznanjem
Foto: V. Leban
žagal elemente boljše kakovosti za izdelavo oken in vrat, obenem pa je izdeloval opaž in ladijski pod. Postavil
je sušilnico. Po letu 1993 je začel posodabljati in širiti proizvodnjo, z 200 na 800 m3
predelane hlodovine na mesec.
Do danes je Mizarstvo Hladnik, Janez Hladnik s.p. prešlo v pravo lesno industrijsko proizvodnjo in ponuja tudi usluge na terenu. Usmerjeno je v predelavo lesa od
hlodovine do končnega izdelka višjega kakovostnega razreda. Proizvodnja zajema
razrez hlodovine, sušenje, predelavo, skobljanje in lepljenje elementov v končne (pol)
izdelke - lepljence, ki jih uporabljajo mizarji za izdelavo stavbnega pohištva: oken,
vhodnih in notranjih vrat.
Delo daje 20 zaposlenim iz domačega okolja in z ustvarjanjem novih delovnih mest
posredno skrbi tudi za razvoj podeželja. Proizvodnje kljub recesiji ne zmanjšuje, pač
pa še na novo zaposluje; nazadnje je zaposlil 3 mlade fante, ki so se poklica in dela
izučili pri njem. Sodeluje z večino uspešnih proizvajalcev oken v Sloveniji, izvaža v
Italijo, Nemčijo in Švico. Lani je pridobil certiﬁkat FSC, ki zagotavlja sledljivost lesa
od gozda do končnega kupca ter potrjuje, da je les res slovenski in pridobljen na
ekološki način.
Tako je bila utemeljena odločitev za prejem priznanja podjetnik leta na območju, ki
ga doseže Radio 94 in NTR. Uči nas, da ni vse negativno, da ni vse zgolj goljuﬁja in
grabežljivost, da se delovna mesta tudi ustvarjajo, ne samo ukinjajo, da je gospodarstvo vendarle še pri močeh, da država še diha. Stiske so, a stanje ni brezupno, četudi
morda kriza še ni dosegla dna. Nagrajenec priča, da je mogoče tudi v takih časih in
v zaostrenih okoliščinah poslovati tako, da kaj ostane tudi delavcem in delodajalcu,
država pa dobi, kar ji gre. Zato se ozrimo okrog sebe, spreglejmo, da so med nami še
gospodarstveniki zdravega kova. Namesto gneva nad vsem raje prisluhnimo njihovim besedam in sledimo zgledom, ki nam jih dajejo.
G. Hladnik, iskrene čestitke za prejeto priznanje podjetniški uspeh leta. Pravzaprav
pa bi vam morali izreči čestitke za dolgoletno čvrsto podjetniško držo in umno gospodarjenje, ki je rodilo dosežke, zares vredne javnega priznanja. In, naj vam bo dano
še naprej smotrno krmariti med čermi razburkanega gospodarskega morja.
S spoštovanjem
Janez Gostiša

Politične razmere se zaostrujejo, gospodarstvo trzajoče išče poti iz krize, javni
sektor vpije, da se ne dovoli zmanjševati
in ne ceníti. Kaj zdaj?

P.S. Obširnejši pogovor z nagrajencem bo objavljen v marčevskem KG.
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Nekdaj obrtniki, zdaj podjetniki so šli,
če pogledamo samo od zadnje svetovne
vojne naprej, skozi vse mogoče stiske.
Pa so jih nekako preživeli. Še več, utrdili
so se in se v zadnjih tridesetih letih tudi
pošteno razvili. Ne vsi, mnogi pa. Nekateri so, žal, omagali zaradi preskromne
iznajdljivosti in premajhne pripravljenosti
tvegati, nekateri – teh je v zadnjem času
vse več – ker so bili izigrani, ogoljufani.
A ti, ki so ostali, so stiske in travme vendarle vzdržali. In še bodo. Saj ni vse tako
zelo črno, kot je morda videti in kot nam
govorijo, da je. Upornost in inovativnost
od nekdaj vodita ljudi v smelejši jutrišnji
dan. Otepati se z malodušjem, ki spremlja
neuspeh, ni lahko. Je sila zoprno, ker je
po eni plati skorajda vabljivo: vdaš se mu,
in ti za nekaj trenutkov naravnost odleže.
Vdaja malodušju ne terja napora. Vendar
vdaja ni rešitev. Rešitev je v volji, da se mu
zoperstaviš. Zares močan je tisti, ki se po
padcu pobere in gre naprej in ne oni, ki si
prizadeva in venomer pazi, da bi mu ja ne
spodrsnilo.
Zato se človek razveseli, ko pogleda okrog
sebe in vidi tudi uspešne in smele podjetnike. Eden takih je te dni prejel javno priznanje za podjetniški uspeh lanskega leta,
Janez Hladnik. No, priznanje mu je bilo
formalno izrečeno za lansko leto, uspeh
pa je le odseki, eden od korakov na njegovi obrtniški in podjetniški poti, po kateri
stopa že četrt stoletja. Pogovor z njim te
razvedri. Besede tečejo blago, a vsaka ima
svoje trdno mesto. Nič »ﬂancanja«, nič besedičenja ne leporečja. Čvrsta prizemljenost veje iz njih, utemeljena na mnogih
težkih odločitvah, tveganjih in upanjih,
da se bo vse prav izšlo. Zares spoštovanja
vredno ravnanje zrelega podjetnika, ki ne
izgublja tal pod nogami zaradi lastnih trenutnih koristi.

Verjamem, da je čvrstih podjetnikov veliko. Vsakdo, ki zmore z nastopom na
trgu zaslužiti za svoje lastno preživetje,
za preživetje družine ali še več, za preživetje svojih zaposlenih delavcev in njihovih družin, si zasluži spoštovanje in
spoštljiv odnos. Tudi s strani tistih, ki v
takšnih in drugačnih uradih in ustanovah
(so)odločajo o njihovih prošnjah, vlogah
in zahtevah. Se ti tega sploh zavedajo?
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Vlada na obisku
Notranjsko-kraško regijo so obiskali člani slovenske vlade.
Na cerkniškem so se mudili v torek, 22. Januarja in si, med
drugim, ogledali obrate Ydrija motorsa in grad Snežnik.
V sredo, 23. januarja so celodnevni obisk nadaljevali v Cerknici. Kot je to že običajno, so obisk zaključili s srečanjem z
župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.
Srečanje je bilo v Kulturnem domu Cerknica, kjer je javno
tribuno vodil podpredsednik vlade Karel Erjavec. Udeleženci
smo zastavljali različna vprašanja. Zanimalo nas je predvsem,
kako vlada vidi razvoj in podporo podjetništvu v naši regiji in
kako razvoj turistične ponudbe. Ministri so odgovorili na vsa
vprašanja. Izrazili so skrb in trud za naš razvoj. Kot neizkoriščeno možnost razvoja turizma je bil omenjen grad Snežnik
z okolico; sicer ga ne moremo primerjati z Bledom, vendar je
vseeno kar precej možnosti za razvoj turistične ponudbe, in
dobro bi jih bilo pravilno izrabiti.
Dvorana v Kulturnem domu, žal, ni bila povsem zasedena.
Moram pa reči, da obisk vendarle ni bil pretirano slab, zastavljena vprašanja pa so bila na mestu.
Predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel

Zbor obrtnikov in podjetnikov
2012 – drugi del
Objavljamo drugi del pogovorov Miha Knavsa s cerkniškimi
jubilanti. Avtor fotograﬁj je Jože Žnidaršič.
Andrej Zgonc, prevoz betona – 20 let
V prevozništvu je čedalje
težje. Včasih je bilo delo
dobro plačano, dela ni bilo
težko dobiti, plačila so bila
vedno na rok; zdaj pa imamo dve veliki težavi – dobiti posel in dobiti zasluženo plačilo. Ukvarjamo se s
prevozi betona in pred leti
smo imeli velikega in zanesljivega odjemalca – Gradišče, s katerim smo uspešno
poslovali kar osemnajst let.
Po tem pa je šel v stečaj in
bilo je težko, kajti tik pred
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tem smo se zadolžili za nov stroj, črpalko; bil je namreč čas
razcveta panoge. Zdaj delamo za manjše odjemalce. Konkurence je seveda veliko, rešuje pa nas to, da delamo kakovostno,
držimo se reda, pripeljemo na rok … Treba je vzdržati, širili pa
se za zdaj ne bomo. Če pomislim, da smo pred dvajsetimi leti
začeli s starimi stroji in da je beseda še nekaj veljala, danes pa
imamo boljše stroje, pa niti papir ne velja nič, mi je kar hudo.
Ljubo Milinković, zidarstvo – 10 let
Z gradbeništvom se ukvarjam vse življenje. Včasih je
veljala beseda, zdaj pa ne
velja prav nič, saj je poštenjakov čedalje manj. Gradbeništvo je panoga, ki jo
je kriza najbolj prizadela,
predvsem zaradi tajkunskih poslov velikih podjetij, ki so pahnila v propad
večino majhnih gradbenih
podjetij. Tudi v naši regiji
smo bili priča stečaju velikega gradbenega podjetja,
s katerim smo sodelovali
zelo veliko, plačano pa smo dobili bolj malo; o stečajni masi
pa ne duha ne sluha. Vse to za seboj pusti posledice. Težko se
je boriti, konkurenca je huda, niti država niti banke ne spodbujajo gradbeništva, zato je pomoč na mrtvi točki. Veliko
gradbincev dela precej pod ceno, na račun tega pa trpi kakovost. Ker pa mi še vedno zagovarjamo kakovostne materiale
in prav takšno izvedbo, nas tudi ljudje poznajo po tem. Ponosen sem na svoje poslovne partnerje, na zaposlene in, seveda,
na družino, v delo pa počasi tudi že uvajam mlado generacijo,
saj se zavedam, da svet stoji na mladih.
Slavko Dujmenović, avtoprevozništvo – 25 let
Že od samega začetka delam sam, saj zelo rad vozim, nimam
pa tako rad opravka z ljudmi. Verjetno mi tudi ne bi bilo lahko,
če bi moral skrbeti za to, ali bi moji zaposleni imeli dovolj dela
in posledično ali bi jim lahko izplačal plačo. Danes je ta posel
lahko začeti, saj kamion kupiš na lizing z majhnim pologom,
ampak to je pripeljalo do tega, da kamioni stojijo, ker nas je
prevoznikov preveč. Če pa kamion stoji, ti dela čisto izgubo.
Tudi zato mi je pri poslu najtežje takrat, kadar na primer stojim v Italiji dva dni in ne vem, ali bom dobil vožnjo za nazaj ali
ne. Danes je tudi tako, da je preveč posrednikov. Prej sem vo-
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Seminar - nova pokojninska
zakonodaja
zil za zadrugo, ki si je vzela tri odstotke, zdaj pa so
vmes trije ali štirje posredniki in vsak pristavi svoj
lonček. Na koncu včasih
ugotovim, da bi se mi bolj
splačalo voziti pri nekom
drugem za redno mesečno plačo. Že pred časom
sem se pridušal, da ko bo
nafta dosegla ceno 1,6 evra
za liter, ne bom več vozil.
Cene prevozov so namreč
že desetletje na enaki ravni,
vse drugo pa se draži. Ampak še nekaj je: ne smemo preveč
jamrati. Pred tremi leti smo rekli, da slabše pa že ne more biti.
Zdaj pa je. Torej, dokler bo vsaj tako, bo še v redu!
Ismet Gazibera, zidarstvo – 20 let
Začetek moje obrti je bil
nekako logičen. Bil sem
zaposlen v podjetju, imel
pa sem odprto popoldansko obrt. Potem sem
ostal brez dela v službi in
prej postranska je postala
glavna dejavnost. Nikoli
se nisem intenzivno širil.
Imel sem štiri zaposlene in
nikoli nismo bili brez dela.
Zdaj je sin prevzel mojo
dejavnost, delamo predvsem fasade in omete, jaz
pa mu bom seveda pomagal, predvsem pri iskanju posla. Delavce imamo tako stalne
in navajene dela in smo v redu skupina. Če pogledam nazaj,
je bila največja težava prav z delovnimi dovoljenji; odprl se ti
je, recimo, večji posel, hitro si potreboval delavca, zataknilo
se je s pridobitvijo delovnega dovoljenja, zato dela nisi takoj
mogel začeti, medtem pa ti je že nekdo posel prevzel na črno.
Najbolj sem ponosen na to, da sem preživel družino, da sem
zgradil hišo in seveda, da sem zdrav. Pomembno je vedeti tudi
to, kot se reče v Sloveniji, da brez dela ni jela.
Mihaela Meden, proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona – 20 let
Imamo popoldansko obrt in delamo kot družinski s. p., vsi
smo vpeti v posel po svojih rednih službah. Razlika je pač v
tem, da je biti obrtnik tudi način življenja. S svojimi rednimi
zaposlitvami smo zadovoljni, tu pa lahko izrazimo še svoje
druge ambicije in to nas izpopolnjuje. Čeprav je v branži
močna konkurenca, si ne hodimo v zelje, ravno nasprotno,
pomagamo drug drugemu. Res je sicer, da so se časi spremenili, prej ročno delo je postalo strojno, prej kratki plačilni roki
so se podaljšali, zato je danes za nas najtežji del posla prositi
za svoj zasluženi denar. Pri delu nam je v ponos tudi to, da
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Vabimo na seminar o novi pokojninski zakonodaji, ki bo
v sejni sobi OOZ Cerknica v četrtek, 14. 2. 2012, s pričetkom ob 16. uri. Število mest je omejeno, zato pohitite
s prijavami.
Z vsebino se lahko seznanite v najavi enakega (istega) seminarja, na katerega na strani 10 vabi OOZ Vrhnika, in bo na
Vrhniki teden dni kasneje.
vse potrebe lahko pokrijemo s svojim znanjem in ne
potrebujemo zunanjih svetovalcev. Nekako upam, da
bo posel srednjeročno prevzel eden od sinov, priložnost pa vidimo v razvoju
idej, saj tehnologija je pač
znana, bistvene so ideje.
Zavedamo se, da je biti
prvi na trgu za nas predrago, je pa dobro biti takoj
za prvimi. Vidim pa eno
težavo širših razsežnosti
morda predvsem za mlade
– mediji nam prikazujejo ﬁlmsko razkošje, kako je vse krasno,
oziroma na drugi strani vse slabo. Nikoli pa nam nihče ne
reče, da je včasih treba tudi potrpeti, se čemu znati odpovedati in za izboljšanje stanja vložiti velik del sebe. Odraz tega
so čakajoči na pomoč - državo in zelo čudno javno mnenje,
da je za stanje v družbi vedno kriv nekdo drug.
Kaj pa pregovor, ki pravi: »Vsak je svoje sreče kovač«!?
Jože Perušek, kovinarstvo – 10 let
Delal sem v Kovindu, bil
na specializaciji v tujini, kjer
sem si pridobil dodatne izkušnje in ideje. Ko je ﬁrma
propadla nas je bilo več, ki
smo »na svoje« nadaljevali s
kovinarsko dejavnostjo.
Najtežji je bil prehod iz miselnosti, da ti nekdo nudi
delo in plačo, naenkrat pa
si za vse odgovoren sam.
Si vse, od snažilke do direktorja. Težko je bilo tudi
ovrednotiti svoje delo in se
cenovno umestiti na trg. Izdelujem predvsem stroje po naročilu za lesno industrijo, povpraševanja pa je za zdaj dovolj
in vidim, da lahko s svojim znanjem marsikaj naredim. V teh
letih se je poslovno okolje nekoliko spremenilo, največjo težavo predstavlja to, da plačila zamujajo, če pa hočeš solidno
ceno za material, dobavitelji zahtevajo plačilo vnaprej. Posel je
razmeroma stalen, zaposlen je še sin, občasno pa najamem še
dodatno pomoč. Delavca za pomožna dela ni težko odbiti, je
pa težko dobiti dobrega izučenega delavca, saj se malo mladih
odloča za take poklice.
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Seminar varnost pri delu
Vabimo Vas na seminar varnosti pri delu in varstva pred požarom
ki ga organizira Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina v sodelovanju z OOZ Logatec. Seminar se izvaja enkrat mesečno (drugi
četrtek v mesecu, ob 15ih) v predavalnici OOZ Logatec, v pritličju. Vse informacije v zvezi s seminarjem in vsem ostalim v zvezi
z varnostjo pri delu ter požarno varnostjo dobite pri strokovnem
delavcu Boštjanu Ulagu d.v.i. na 031 443 653 ali bostjan.ulaga@
lozej.si. Podjetje Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina ima za
opravljanje strokovnih nalog vsa potrebna dovoljenja in pooblastila s strani MDDSZ in MORS (URSZR). Člani OOZ Logatec
imajo dogovorjen popust.

LOS – povabilo k razstavljanju
pod okriljem OOZ Logatec

Seminar davčni obračun 2012
Samostojni podjetniki in družbe morajo do konca marca 2013 oddati davčne obračune na DURS ter letna poročila na Ajpes. Pomoč
pri pripravi boste lahko dobili na seminarju, ki ga organiziramo v
sredo, 6. februarja ob 16. uri v predavalnici OOZ Logatec.
Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih
obračunov za leto 2012, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2013 ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za
davčni obračun ﬁzičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ter posebnosti in razlike v obrazcih davčnih obračunov pravnih oseb. Udeležence bomo opozorili na najpogostejše napake in zadrege, ki se
pojavljajo v praksi ter novejša mnenja DURS-a.
Predavateljica bo, kot lani, mag. Tatjana Jovanović (Đukić).
Obvezne so vnaprejšnje prijave do 4. februarja na OOZ Logatec, tel. 01/750 90 80, e-pošta: info@ooz-logatec.si. Za aktivne
člane OOZ Logatec je seminar brezplačen, za vse ostale se ob
prijavi plača kotizacija 39,90 EUR.

LOS – Ljubljanski obrtni sejem bo letos od 17. do 20. aprila
na GR v Ljubljani. OOZ Logatec bo, tako kot lani, tudi letos
zakupila opremljen prostor za predstavitev svojih članov. Tako
kot lani bo krila zakup prostora, vse ostale morebitne stroške, ki
bi nastali dodatno, pa se razdeli med razstavljavce (lani dodatnih
stroškov razen za parkirišče ni imel nihče od prijavljenih).
Prijave pošljite po mailu barbara.grum@ozs.si ali faxu
01 750 90 80 najkasneje do 25. 2. 2013.
Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki mora vsebovati popolne
podatke, saj gre za vpis v sejemski katalog.
Vabljeni!

PRIJAVNICA LOS 2013 NA STOJNICI OOZ LOGATEC
Podatki o razstavljavcu (polni naziv):
Naslov (ulica, hišna št., pošt.št. in kraj):
Telefon (stacionarni):

Mobilni telefon:

Davčna št.:

Davčni zavezanec:

Kontaktna oseba:

Elektronska pošta:

DA

NE

Tekst za vpis v sejemski katalog (razstavni program, opišite, kaj dela vaše podjetje):
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Smela mladost
Za tokratno številko KG smo se pogovarjali z Janjo Modrijan,
frizerko iz Logatca, ki s svojo voljo, upanjem in optimizmom
širi v Logatcu doslej težko premakljive meje pojma frizerski
salon. Saj ne, da bi doslej nihče ne tvegal, to ne. Pač pa je bilo
verjetno treba počakati prav na ta čas in te okoliščine, da se
lahko o tem pogovarjamo.

ritve, ponuditi stranki čim več na enem mestu in menim,da je
prav to omogočilo mojemu salonu svojevrstno prepoznavnost.
Pa nega nohtov?
Imamo tudi nego in podaljševanje nohtov. Žal moram poudariti, da je zaradi razraščenega črnega trga izredno težko konkurirati ponudbi »na domu«, saj skoraj vsaka hiša ponuja izdelavo
(umetnih) nohtov za zelo nizko ceno. Menim pa, da tako njihova kakovost kot stopnja strokovne usposobljenosti nikakor
nista primerljivi z delom v salonu; vendar, več kot očitno, pri
tem igra glavno vlogo cena. Tudi s higienskega gledišča ponudba najbrž ni primerljiva… Vendar, tu niti ni mesto za reševanje
te problematike.
Lahko poveste kaj več o sodelovanju s ﬁrmo Schwarzkopf ?
S podjetjem Hair beauty, uvoznikom profesionalne lasne kozmetike Schwarzkopf professional sodelujemo sedaj že polnih
13 let. Podjetje ima izreden posluh za nas, poslovne partnerje.
Najbolj všeč mi je ker je vedno številka ena v svetu in vlaga
veliko denarja v razvoj, v šolanje kadra in, seveda, nam uporabnikom to vseskozi zagotavlja vrhunske rezultate in vrhunsko
znanje. Z njim sem sodelovala tako že na velikih odrih kot na
manjših - v domačem kraju. Lahko rečem, da smo z roko v roki
vedno dosegali prepoznavnost in velike uspehe.

Janja Modrijan med delom

Foto: arhiv salona Jana

Janja, se lahko na začetku predstavite tako, kot se vidite
sami?
Pravzaprav težko odgovorim na tole vprašanje. Vedno sem mislila da bom po kakih desetih letih poslovanja počasi začela žeti
sadove svojega dela. Vendar se je zaradi sedanje ekonomske situacije pokazalo,da so to šele novi začetki, da bo treba posel
postaviti čisto v nove okvire,ga prilagoditi trenutnemu stanju.
Zaradi tega nisem ne žalostna ne jezna; preprosto vidim v tem
nov zagon, novo pot, nove cilje, ki se jih veselim. Skratka lahko
se predstavim kot oseba,ki gre vedno naprej, ki vedno poskuša
najti pot in cilje, ki vodijo k uspehu.
Drugi Vas vidimo takole: mojstrica, ki ji je v Logatcu uspelo preseči okvire standardnega frizerskega salona, ki se ji
je uspelo uveljaviti v povezavi s svetovno znano znamko
frizerskih potrebščin in ji je uspelo frizersko dejavnost razširiti s storitvami, namenjenimi negi telesa.
Hvala, vaše besede mi veliko pomenijo; kajti, ko kdo opazi tvoj
trud in uspeh veš, da si nekaj res dosegel.
Poleg frizerskih storitev nudite storitve solarija in kolarija?
Imamo res zelo široko ponudbo storitev. Poleg frizerstva, ki je
še vedno naša glavna dejavnost, nudimo še podaljševanje las s
toplotnim in ultrazvočnim sistemom; nudimo izposojo lasulj,
čopov, snemljivih lasnih podaljškov ter lasnih dodatkov. Imamo
solarij, katerega smo seveda že lani prilagodili novi zakonodaji,
kolarij, ki je res revolucionarna novost v negi kože, brez dodane
kemije. Končala sem šolo za vizažiste, zato lahko nudimo tudi
vse vrste ličenja. Izvajamo tudi individualne seminarje oziroma
usposabljanje za ličenje.
Prodajamo izdelke za nego, tako v salonu kot doma: za domačo
nego las, kreme za naravno sončenje in sončenje v solariju, mineralna ličila, po katerih je danes zelo veliko povpraševanje, ter
ličila Sleek. Skozi leta poslovanja se je potrdila pravilnost usme-
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Vodite sekcijo frizerk in kozmetičark pri logaški zbornici.
Je ta naloga težka?
Naloga je, žal, vedno težja. Jo sicer rada opravljam, moram pa
povedati, da je bilo na začetku mojega vodenja sekcije vse zelo
enostavno. Bila sem mlada, polna idej in poti. Zelo malo truda
je bilo treba vložiti, da so mi članice sledile in smo bile kar nekaj
let najbolj dejavna sekcija. Veliko stvari se je dogajalo, bilo je veliko novosti in smiselnega združevanja. Najbolj mi je bilo všeč,
da smo prešle črto gole konkurenčnosti in smo res s skupnimi
močmi naredile več. Ugotovile smo, da smo le skupaj močnejše.
To je bil vseskozi tudi moj cilj. Žal nam je sedanje boleče stanje
povzročilo, da smo se zopet umaknili vsak v svoj brlog. Žal ni
zaupanja, ni volje, ni združevanja.
Menite, da je sekcijsko povezovanje članov zbornice pomembno za delo in razvoj njenih članov?
Seveda je združevanje zelo pomembno. Kot sem že prej omenila, skupaj smo močnejši. Sama sodelujem tudi z drugimi območnimi sekcijami frizerjev, cilji so jasni. Treba bo stopiti skupaj, v
ljudeh prebudit novo zaupanje instvari postaviti na popolnoma
nove in trdne temelje. Vem, da se programi že delajo in vem, da
bodo ponudili dobre stvari.
Sodelujete tudi v drugih organih zbornice?
Na povabilo predsednika Bogdana Oblaka sem članica upravnega odbora. Laskalo mi je, ko je dejal, da me želi v svojih vrstah,
ker išče mlade, ki so pripravljeni stopiti skupaj in nekaj narediti
za zbornico. Hkrati mi je bilo to tudi v breme, saj imamo vsi
premalo časa; a ko je predstavil program,sem se povabilu odzvala. Ni vedno lahko. Zaradi preteklih slabih dogodkov, ki smo
jim bili priča, smo bili tudi mi tarča negativnih kritik, četudi smo
bili zelo delavni in imamo zelo dobre rezultate. Navsezadnje
smo dosegli marsikaj. Postavljajo se novi temelji za naprej; lahko
samo rečem,da sem človek,ki se trudi gledati naprej, tako pri
poslu,kot tudi v obrtni zbornici. Stvari je treba prilagoditi sedanji ekonomski situaciji, ljudem ponuditi pomoč v razih oblikah,
in verjamem, da bo zbornica zaživela.
Nadaljevanje na strani 13
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Brezplačni pedagoškoandragoški seminarji
Ponovno bi vas opozorili na brezplačne pedagoško-andragoški seminarje za mentorje za izvajanje praktičnega usposabljanja, ki bodo tudi v Postojni, in sicer na Srednji gozdarski in
lesarski šoli Postojna, Tržaška 36, Postojna.
Usposabljanj so v letu 2013 predvidena takole:

Sekcija za gostinstvo in turizem
V ponedeljek, 10. decembra 2012 je na Turistični kmetiji Hudičevec potekala že tradicionalna prireditev Dan kolin, ki jo
organizirajo člani Društva za gostinstvo in turizem v katerega
so vključeni tudi člani naše Sekcije za gostinstvo in turizem. Fotograﬁji sta iz zasebnega arhiva.

Kraj izvedbe usposabljanj:
Datumi izvedbe:
Ljubljana
17. 1., 18. 1. in 16. 2. 2013
Postojna
1. 2., 2. 2. in 2. 3. 2013
Postojna
14. 3., 15. 3. in 7. 4. 2013
Sežana
7. 3., 8. 3. in 23. 3. 2013
Informacije o izvedbi usposabljanj so objavljene tudi na spletni strani OZS in spletni strani Srednje gozdarske in lesarske
šole in na http://www.mentorji.si/ .
Za dodatne informacije in prijavnico lahko pišete ga. Zorislavi Makoter na e-naslov: zorislava.makoter@guest.arnes.si.

Dolga vrsta pripravljenih
toplih jedil in suhomesnatih izdelkov

Davčni obračun za leto 2012
OOZ Postojna v letošnjem letu ne bo organizirala seminarja
Davčni obračun za leto 2012. Člani OOZ Postojna se lahko
udeležijo seminarja na:
• OOZ Logatec v sredo, 6. 2. 2013 (več na str. 6)
• OOZ Vrhnika v sredo, 6. 3. 2013 (več na str. 10)
Prijave na OOZ Postojna.

Usposabljanje delavcev za prvo
pomoč na delovnem mestu
Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč
na delovnem mestu (Ur.l. RS št. 136/206) določa, da mora
delodajalec za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu
sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči in zagotoviti potrebni material in opremo za prvo pomoč. Delavci, določeni za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu, morajo imeti opravljen
izpit iz prve pomoči in ga vsakih pet let obnavljati.
Na OOZ Postojna zbiramo informativne prijave za:
• tečaj prve pomoči (za tiste, ki tečaja še niso opravljali)
• obnovitveni tečaj prve pomoči (po preteku petih let)
Ob zadostnem številu prijav bomo za naše člane organizirali brezplačen tečaj prve pomoči. Prijave zbiramo na
OOZ Postojna.
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Če je še tudi dobro tako
kot je vabljivo na pogled,
potem le k mizi!
Na internetni strani Občine Postojna
www.postojna.si si lahko preberete članek
Tradicionalno srečanje OOZ Postojna,
kjer so objavljene tudi fotograﬁje.

februar 2013

Krpanov glas

Skupna obvestila

Najava javnih razpisov MGRT
2013

Osebno svetovanje
državljanom o pravicah v EU

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS najavlja objavo javnih
razpisov – že januarja in februarja bo objavljenih 23 novih razpisov, do
junija bo v okviru štiridesetih razpisov na voljo 457 milijonov evrov
Javni razpisi, ki so najavljeni, so namenjeni spodbujanju podjetništva in inovacij, zagonu inovativnih podjetij, izvajanju raziskovano-razvojnih projektov, rasti in razvoju podjetij, nakupu nove
tehnološke opreme, tujim neposrednim investicijam, spodbujanju razvoja turizma, razvoju regij, razvoju v problemskih območjih, mednarodnim projektom, projektom mobilnosti in bilaterale, podjetjem bodo na voljo tudi povratni viri ﬁnanciranja.
Na podlagi najave, ki vsebuje informacije o razpisih, višini razpisanih sredstev, namenih razpisov in upravičencih bodo lahko
potencialni prijavitelji načrtovali prijave na razpise in se na njih
pripravili, hkrati pa je najava tudi sporočilo, da se država zaveda
pomena spodbujanja gospodarstva.
Razpisi bodo obsegali naslednja področja:
- podporno okolje za podjetništvo in inovacije: 4 razpisi v skupni vrednosti 5,9 milijona evrov;
- subvencije za podjetja: 4 razpisi v skupni vrednosti 18,5 milijona evrov;
- povratni viri ﬁnanciranja za podjetja: 3 razpisi v skupni vrednosti 77,2 milijona evrov;
- mednarodni projekti: 3 razpisi v skupni vrednosti 3,9 milijonov evrov;
- razpisi s področja podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije,
ki so bili objavljeni v preteklih letih in še odprti: 60,9 milijonov
evrov;
- neposredne tuje investicije: razpis v vrednosti 20 milijonov
evrov;
- turizem: 3 razpisi v skupni vrednosti 749.000 evrov (vrednost
bo višja po razporeditvi t. i. nerazporejenih sredstev);
- razvoj regij: 5 razpisov v skupni vrednosti 216 milijonov
evrov;
- problemska območja: 9 razpisov v skupni vrednosti 34,5 milijonov evrov;
- mobilnost in bilateralni odnosi: 4 razpisi v skupni vrednosti 19
milijonov evrov
Podrobnejše informacije in tabelo z najavo razpisov najdete na
spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/nc/si/medijsko_
sredisce/novica/article/11987/8850/.

V okviru evropskega leta državljanov 2013 je Evropska komisija
okrepila vlogo in prepoznavnost večjezičnih spletnih portalov
Europe Direct in Tvoja Evropa, ki po načelu »vse na enem mestu“ nudita informacije o pravicah državljanov Unije. Poleg portalov je državljanom na voljo tudi svetovalna storitev EU Tvoja
Evropa – nasveti, v okviru katere neodvisni pravni strokovnjaki
preko spleta nudijo svetovanje o evropski zakonodaji v konkretnih primerih. Kot dopolnitev te spletne svetovalne storitve EU
Tvoja Evropa – nasveti pa Predstavništvo Evropske komisije
v Sloveniji z januarjem 2013 uvaja tudi mesečno brezplačno
osebno svetovanje državljanom o njihovih pravicah v EU, ki
ga bodo v slovenskem jeziku izvajali neodvisni pravni strokovnjaki službe Tvoja Evropa – nasveti. Osebno svetovanje je
priporočljivo zlasti v primerih, ko pravni strokovnjak ne bi mogel
ustrezno odgovoriti po elektronski poti, če bi bili za to potrebni
dodatni dokumenti za razjasnitev primera in podobno.
Svetovanje bo potekalo vsak zadnji četrtek v mesecu od 14.00
do 18.00 v Hiši EU (Breg 14, 1000 Ljubljana). V prvi polovici leta
2013 so predvideni datumi: 31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5. in
27. 6. Osebno svetovanje traja 30 minut, nanj pa se je potrebno
predhodno prijaviti preko elektronske pošte.
Med pogostimi temami, ki jih rešujejo pravni strokovnjaki, so
predvsem pravice posameznikov pri potovanju, prebivanju, delu,
upokojitvi ali študiju v drugi državi EU, denimo prenos pokojninskih pravic, delovna dovoljenja, priznavanje poklicnih kvaliﬁkacij,
urejanje dokumentov za družinske člane ter vozniška dovoljenja.
Več informacij in navodila za prijavo so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/slovenija/komisija_v_sloveniji/
sodelujte_z_nami/vprasajte_nas/index_sl.htm
Dodatne informacije pa lahko najdete na strani:
http://europa.eu/youreurope/index.htm

Brezplačno izobraževanje
Vabljeni na brezplačne pedagoško-andragoške seminarje za mentorje dijakov oz. študentov za praktično usposabljanje z delom.
Več preberite na strani 8 - OOZ Postojna.

Mojstrski izpiti
Od 7. Januarja 2013 dalje je ponovno odprt Razpis za mojstrske izpite. Prvi pristopni rok je 2. april 2013. To je priložnost
za vse, ki za opravljanje dejavnosti potrebujete naziv mojster in
tiste, ki želite pridobiti V. stopnjo izobrazbe.
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Prehitite inšpektorja
Glavni inšpektorat RS za delo je OZS obvestil, bo s 1. 3. 2013
pričel s poostrenim nadzorom izvajanja kratkotrajnih nevarnih del na višini in nadzorom obveznosti prijave teh del po
40. Členu ZVZD-1.
OZS je za svoje člane (gradbince, krovce-kleparje, instalaterjeenergetike, lesarje-tesarje, slikopleskarje….in vse druge, ki opravljate delo na višini) pripravila dve-urna brezplačna izobraževanja s tega področja. Na njih bodo predavatelji udeležencem
predstavili predpise s področja varnega izvajanja del na višini,
potrebno dokumentacijo in ukrepe za varno delo na višini, tako,
da boste na morebiten obisk inšpektorja pripravljeni.
Izobraževanje bo potekalo:
• v torek, 12. 2. 2013 od 10. - 12. ure
na OZS , Celovška 71, Ljubljana, ter
• v sredo , 20. 2. 2013 od 10. - 12. ure
na OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper.
Izobraževanja bosta izvajala predstavnika Inšpektorata RS za
delo Boštjan Hartner in Bojan Srovin. Vnaprejšnja prijava je
obvezna. Prijavnico dobite na OOZ.
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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

Davčni obračun za leto 2012
Seminar o sestavi letnega poročila in davčnem obračunu za
leto 2012 bo v Domu obrtnikov na Vrhniki v sredo, 6. marca 2013, z začetkom ob 16. uri. Do konca marca je namreč
potrebno oddati davčne obračune na DURS in letna poročila
na AJPES. Predavala bo Tatjana Jovanović.
Posebej bo obravnavala novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2012, opozorila na nekatere predvidene spremembe v letu 2013. Vsebinsko boste pregledali
(nove) obrazce za davčni obračun ﬁzičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost ter posebnosti in razlike v obrazcih davčnih obračunov pravnih oseb. Udeležence bo opozorila na najpogostejše napake in zadrege, ki se pojavljajo v praksi ter novejša
mnenja DURS-a.
Vsebina:
• Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
• Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga
prevrednotenja
• Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
• Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in
obresti)
• Davčne olajšave za leto 2012, s poudarkom na spremembah pri uveljavljanju davčnih olajšav (oprema, R&R)
• Predvidene spremembe glede »pavšalne« obdavčitve in
morebitna priglasitev
• Zaključevanje poslovnih knjig in prehod v novo poslovno
leto z opozorili na pravilno evidentiranje
• Določitev zavarovalne osnove za plačevenje prispevkov
po novem ZPIZ-2
Prijave sprejemamo po e-pošti adela.cankar@ozs.si ali po
tel. 051 619 215. Za člane (ena oseba) je seminar brezplačen, za ostale udeležence je cena 50 €. Prijave so možne
do 1. marca oz. do zasedenosti 50 mest v predavalnici.

10

Solidarnostna akcija Keršmanc
Spoštovane članice in člani.
Verjetno ste slišali za nesrečo, ki se je zgodila v Bevkah pri
našem članu – tapetniku Zdravku Keršmancu.
Na kratko: na silvestrovo je zagorelo v gospodarskem poslopju oz. skladišču. Ob reševanju avtomobilov in materiala
iz skladišča, je Zdravko Keršmanc utrpel kar precej opeklin,
poslopje pa je zgorelo kljub hitri intervenciji gasilcev. Uspeli
so rešiti dva avtomobila, nekaj zalog materiala, en avto – oldtimer, ki ga je imel Zdravko v delu in glavnino materiala pa so
uničili ognjeni zublji. Škoda še ni ocenjena, je pa velika.
V tej situaciji se obračamo na vas, spoštovane članice in člani,
da v skupni akciji priskočimo na pomoč Keršmančevim z denarnimi prispevki. Naj tudi tokrat solidarnost ne zataji.
Sredstva v denarju po vaših močeh, ki bi jih namenili družini
Keršmanc, zbiramo na zbornici na Vrhniki do 28. februarja,
ko bomo Zdravku in Darji izročili zbrana sredstva.
Hvala za vaš prispevek.
Vodstvo OOZ Vrhnika

Diši po keksih
Pred dobrimi štiridesetimi leti je Jože Adamič z Vrhnike gradil
novo hišo. V njej si je ob pozitivnem mnenju Petra Petkovška,
odgovornega za področje varnosti v tedanji IUV, s še dvema
somišljenikoma uredil zasebno pekarno. Tako se je leta 1972
pričela zgodba Pekarne Adamič. O njej sem se pogovarjal z
očetom Jožetom, sinom Boštjanom in hčerjo Alenko.
G. Jože, kako je bilo spočetka. Časi so bili precej drugačni od današnjih, ali pač tudi ne?
Delati smo znali. Težko, morda najtežje od vsega je bilo priti na trg. Dvesto, tristo kilogramov peciva smo tedaj izdelali
na dan. Takih količin ne moreš prodati za vogalom. Soustanovitelji smo družno vztrajali štiri leta, ko je odstopil prvi.
S preostalim sva zdržala dvajset let, potem sta se razšli tudi
najini poti. K temu naju je napeljala skrb za bodočnost najinih
družin.
Na sedanji lokaciji poslujete že skoraj četrt stoletja. Ste v
tem času občutneje spreminjali asortiman?
Na prehodu 1992/93 se je pokazala možnost dobiti nove prostore na Stari cesti. Tja smo se preselili potem, ko je bilo premaganih kar precej administrativnih ovir, ob katere smo zadeli
med obnovo zgradbe, ki je bila pod spomeniškim varstvom.
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Varstvo pri delu
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, 22. februar 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 člane
s plačano članarino pa OOZ Vrhnika (delodajalec oz. ena oseba). Za vse ostale udeležence je strošek 20 € in ga delodajalec ali
udeleženec 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.

Alenka, Jože in Boštjan Adamič

Foto: J. G.

Zaradi tega celo ni šlo vse tako, kot bi si želeli in kot bi potrebovali. Vendar se nam je s to razširitvijo je odprl drugačen trg.
Otroka sta se izšolala za živilski poklic: sin za živilskega tehnologa, hči najprej za slaščičarko, zatem za živilskega tehnika.
Razširili smo izbor oz. ponudbo, a ostali pri piškotih. Ni nas
skominalo, da bi začeli, denimo, peči še kruh.
Naj povem, da nam je neka gospa poslala sto praznih vrečk od
iste vrste našega izdelka, ki ga kupuje že dolga leta in nam s
tem izrazila priznanje, da izdelek ohranja svojo kakovost. Primerno smo se ji zahvalili, vedoč, da je prav ohranjati, kar je
dobro.
G. Boštjan, proizvodni obrat stoji sredi mesta. Ko gre
človek mimo, ga vabeče požgečka v nosu. Je pomembno,
da je proizvodnja ljudem tako pri roki?
Prepričani smo, da mora tako biti. Ni pa to edino vodilo. Naše
temeljno vodilo je kakovost, in to slovenska. Vztrajamo pri
preskušeni kakovosti in tehnologiji. Uporabljamo domače surovine, izogibamo se konzervansom in drugim umetnim dodatkom. Izdelujemo piškote, takšne, kot so se izdelovali pred
desetletji. Kupci znajo to ovrednotiti in povprašujejo po takšnih izdelkih. Že pred leti smo si pridobili zlati znak SQ, ki
ga redno obnavljamo. Pri Uradu RS za intelektualno lastnino
smo zaščitili tudi blagovno znamko naših izdelkov: Vrhniški
domači piškoti Pekarna in keksarna Adamič.
Naše izdelke lahko kupite v vseh slovenskih trgovskih verigah.
Temu primerna mora biti količina izdelanih slaščic. Konkurenca je zelo ostra. Poleg tega se pojavljajo zadrege s plačili, ki
so v posameznih obdobjih težko obvladljive. A smo jih doslej
zmogli preseči. In upamo, da bo tudi poslej tako.
Razmišljate o nadaljnji širitvi proizvodnje? Kako pa statusno?
Dvakrat smo konkurirali na razpisih za evropska razvojna
sredstva. Predvsem smo želeli obnoviti in dopolniti strojno
opremo in hkrati s tem zaposlenim olajšati delo. Ni se izšlo.
Bomo morali to urediti kako drugače. Sicer pa ne želimo postati industrijski izdelovalci. Ljudje nas poznajo po tem, kar
izdelujemo. Seveda pa to ne pomeni, da tehnološko stojimo na
mestu, da se ne prilagajamo zahtevam kupcev.
Doslej smo imeli status s. p., a smo sredi prenosa na d.o.o. Je
pa to kar zahteven proces, ki ga ni mogoče opraviti na hitro
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Vse o upokojevanju po novem zakonu
Za člane zbornic Vrhnika, Cerknica, Logatec in Postojna (ena oseba na člana) organiziramo seminar o novem pokojninskem zakonu.
Seminar bo v Domu obrtnikov na Vrhniki v četrtek,
21. februarja, z začetkom ob 16. uri in bo trajal cca 4 šolske ure
– predvidoma do 19. ure.
Predaval bo Tomaž Bernik, univerzitetni diplomiran pravnik – samostojni strokovni sodelavec Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov, ki je kot član pogajalske skupine delodajalcev sodeloval pri
sprejemanju pokojninske reforme. Zakon o PIZ, ki je bil sprejet 4.
decembra 2012 in velja od 1. 1. 2013, je prinesel kar precej novosti,
glede upokojevanja, kategorij zavarovancev, plačevanja prispevkov
za osebe v delovnem razmerju, samozaposlenih, družbenikov in
oseb, ki dosegajo dohodke iz drugega pravnega razmerja, nadaljevanje in opravljanje dela in dejavnosti po upokojitvi, varstva pričakovanih pravic, stimulacije za delavce in delodajalce, itd.
Predavatelj vam bo seznanil z razlogi in cilji za sprejem pokojninske reforme, pogoji za upokojitev po ZPIZ-2 (starostna upokojitev, predčasna upokojitev, delna upokojitev, upokojitev po ZPIZ1), s spremembami pri plačevanju prispevkov oseb v delovnem
razmerju (osnove, spodbude za delodajalce in zaposlene), pa tudi,
kakšno pokojninsko osnovo in odmero pokojnine lahko pričakujete. Izvedeli pa boste lahko tudi vse o novih zavarovalnih osnovah
ter dobili odgovore na svoja vprašanja.
Zaradi dopusta sekretarke sprejemamo prijave članov OOZ
Vrhnika samo po e-pošti: adela.cankar@ozs.si ali na mobilni telefon: 051 619 215 do srede, 20. februarja oz. do zasedenosti
50 mest v predavalnici. Udeleženci drugih zbornic se lahko prijavite na svojih zbornicah.
Seminar je za člane (ena oseba) brezplačen, za vse ostale udeležence je kotizacija 50 €.

Ga. Alenka, kakšna je ponudba Keksarne in pekarne Adamič?
Standardno izdelujemo in prodajamo osemnajst, dvajset vrst
keksov, t.im. suho in polnjeno pecivo. Polnila so marmelada,
čokolada in krema. Kremo izdelujemo sami, po lastni recepturi. Naj še enkrat poudarim, da surovine kupujemo pri slovenskih proizvajalcih. Kakovost naših izdelkov je zajamčena
in blagovna znamka zaščitena.
Še vprašanje vsem trem: kako gledate v prihodnost?
Pozitivno naprej, še nadalje v kakovosti, s čimer pridobivamo
kupce.
Naj se tako zgodi. Hvala za pogovor.
Zapisal J. Gostiša

11

Krpanov glas
Priprava zahtev slovenske obrti
in podjetništva 2013
Na Forumu obrti in podjetništva, ki bo 17. 4. 2013 v okviru
3. Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma na GR v Ljubljani, bodo predstavnikom ministrstev, DZ RS, državnim svetnikom
in poslancem v Evropskem parlamentu ter drugi strokovni javnosti
predstavljene zahteve slovenske obrti in podjetništva 2013.
Povabljeni ste, da s svojimi sugestijami sodelujete pri oblikovanju
teh zahtev. Predloge lahko posredujete OZS prek spleta: zahteve@
ozs.si ali prek svojih OOZ.
Na voljo so tudi podatki o tem, kaj je bilo v preteklosti na osnovi
predlogov in prizadevanj obrtno-podjetniškega sistema že realizirano; to je primerno čtivo predvsem tistim, ki v članstvu zbornice
vidijo samo obvezen članski prispevek.

Sejem Flora in Poroka 2013
Poleg cvetličarjev in vrtnarjev, katerega ciljna publika so »bodoči mladoporočenci«, ste na sejem kot razstavljalci povabljeni
tudi cementninarji, kamnoseki, kovinarji, predstavniki lesnih
strok, skratka vsi, ki bi lahko razstavljali izdelke in storitve, ki sodijo v koncept sejma Flora. Za vse člane OZS je sejemski prostor ZASTONJ, organizatorji pa bodo poskrbeli tudi za osnovno
sejemsko opremo (talne površine, pregrade, obrobe,..), tako da bo
strošek za razstavljavce res zanemarljiv. Več informacij o sejmu, ki
bo v Celju na ogled od 15. do 17. marca, najdete na spletni strani:
http://www.ﬂorist.si/novica.aspx?id=237 ali pri Miranu Radetu po
tel. +386 (0)1 58 30 523.

Elektronsko obdelovanje
podatkov
Po obsežnih razpravah in različnih mnenjih, je bilo lani sprejeto stališče, da se ne uzakoni obveznost uporabe davčnih blagajn.
Navkljub temu, ali pa prav zaradi tega, DURS ugotavlja, zlasti iz
podatkov inšpekcijskem nadzoru, da nekateri davčni zavezanci
pri blagajniškem poslovanju uporabljajo računalniške programe ali
strojno opremo, ki omogočajo poznejše spreminjanje evidentiranih podatkov o opravljenem gotovinskem prometu, bodisi brisanje
celotnih izdanih računov, brisanje posameznih postavk na računih,
bodisi napačno seštevanje celotnega prometa itd.
Spremenjeni in dopolnjeni zakon o davčnem postopku (ZDavP-2f
– Ur. l. RS št. 94/2012) je v svojem osmem odstavku 38. člena na
novo predpisal, da zavezanec za davek ne sme uporabljati takega
programa ali naprave, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršno koli spreminjanje izvornega zapisa podatkov, ne da bi bil
izvorni zapis in vse poznejše spremembe podatkov shranjeni v
napravi ali na drugem mediju, ki ga uporablja za elektronsko
obdelovanje podatkov. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če
je do takih sprememb prišlo. Enaka dolžnost je predpisana tudi
za proizvajalca oz. dobavitelja računalniškega programa.
Posebej je treba opozoriti, da neizpolnjevanje te zakonske zahteva
vsebuje nove, bistveno višje sankcije. Za samostojnega podjetnika
je predvidena sankcija do 70.000 EUR, za pravne osebe pa se giblje
sankcija od 50.000 EUR do celo 250.0000 EUR, dodatno pa se kaznuje še ﬁzična oseba. Določbe o povečanih kaznih se pričnejo
uporabljati s 31. 3. 2013.
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Napotila
Ob tem je treba izpostaviti, da spremenjena ureditev velja za vsakogar, ki uporablja elektronsko blagajno, torej ne zgolj za zavezanca,
ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo, kot so to nekateri razumeli.
Iztok Mohorič, univ. dipl. pravnik, svetovalec OZS

Blagovna znamka GOSTILNA
Blagovna znamka Gostilna Slovenija se je v letu 2011 in 2012 pri
nas dodobra uveljavila kot sinonim za gostilne, kjer gostje praviloma, in z velikim veseljem posegajo po pristni domači, ekološko in
lokalno pridelani hrani,ter lahko pričakuje prijeten ambient in še
bolj prijetno postrežbo. Trenutno je 42 gostiln, ki so pridobile pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija. Vse gostilne
kluba Gostilna Slovenija bodo predstavljene v barvnem katalogu
z namenom promocije blagovne znamke in gostiln, ki bo v kratkem
izšel. Gostinci, ki bi želeli pridobiti blagovno znamko, to še
vedno lahko storite s prijavo do 15. februarja 2013. Pri sekretarju
sekcije Alešu Merharju ( 01-58-30-500) na spletu: http://www.gostilnaslovenija.si/in OOZ so vam na voljo vse informacije.

Prag 50.000 eur za vstop v DDV
Svet Evropske unije je s sklepom (L22/15) dovolil oprostitev DDV
za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 eur.
Po vsej verjetnosti se bo določba uveljavila s 1. 3. 2013.
Komur bo to določilo dobrodošlo, naj spremlja obvestila o dejanskem datumu začetka uporabe te spremembe.

Brez globe samo s prijavo
transakcijskega računa
Davčna uprava RS poziva vse poslovne subjekte, ki poslujejo
brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa
za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslujejo z računom odprtim v tujini, ki ga niso sporočili davčnemu organu, da to uredijo.
Sprememba Zakona o davčnem postopku je namreč uveljavila visoke globe za prekršek neprijavljenega ali neodprtega transakcijskega računa. Predvidene globe za vse omenjene prekršek se gibljejo
med 800 in 30.000 EUR za poslovne subjekte in od med 400 in
4.000 EUR za odgovorne osebe poslovnih subjektov. Rok: 15. januarja 2013 je mimo. Vendar,bolje pozno kot prepozno.
(VIR:DURS)

Napotitev delavcev v Švico - opozorilo
Slovenska podjetja, ki svoje delavce napotijo na delo Švico v okviru opravljanja storitev za švicarskega naročnika, so dolžna zaposlenim zagotoviti vse delovne pogoje po švicarski zakonodaji,
vključno s spoštovanjem panožnih kolektivnih pogodb ter v njih
določeno višino osebnega dohodka.
Slovensko veleposlaništvo v Bernu zato svetuje slovenskim podjetjem, naj pred pričetkom poslovnega sodelovanja s poslovnim
partnerjem iz Švice, poleg vseh delovnih pogojev preverijo tudi
višino minimalne plače, ki jo morajo svojim delavcem zagotoviti
po švicarski zakonodaji, kar zelo strogo nadzorujejo švicarski nadzorni organi (zahtevajo tudi predložitev plačilnih list, potrjenih s
strani Davčne uprave RS).
Sankcije za neupoštevanje: kazen in trajna prepoved opravljanja
storitev v Švici.
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Usposabljanje
za izvajanje prve pomoči
Ukrepi delodajalca za zagotavljanje prve pomoči in vse ostale podrobnosti so urejene s Pravilnikom o organizaciji, materialu
in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu. Usposabljanja
lahko izvaja le Rdeči križ Slovenije. Obveznost usposabljanja za izvajanje prve pomoči ne velja za samozaposlene.
Na terenu se pojavljajo ponudniki najrazličnejših omaric in knjig za
prvo pomoč, ki jih zelo agresivno tržijo pod lažno pretvezo, da je
potrebno menjati omarice za prvo pomoč. To ne drži. Potrebno je
le zagotavljati njihovo ustrezno vsebino.

Spremembe
in dopolnitve
ADR 2013

Izobraževanje
Nadaljevanje s strani 7.
Zaposlujete delavke. Menite, da je strokovno usposobljenih dovolj, preveč, premalo? Kaj jim zagotavlja izobraževalni sistem, zgolj papir o zaključenem izobraževanju ali
dejansko, uporabno usposobljenost za delo?
Mirno lahko rečem, da nam šolstvo daje veliko premalo šolan
kader. Problematiko poznam od blizu, ker sem že vsa leta tudi
članica sekcije frizerjev pri OZS, in da se že leta spopadamo s
tem problemom. Učenci bi izkušnje morali pridobivati v salonih, saj samo neposredni stik z delom in strankami res prinese

ALI SO VAŠI ZAPOSLENI, KATERI
SODELUJEJO PRI PREVOZU
NEVARNEGA BLAGA SEZNANJENI O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ADR 2013

Lozej

Inštitut za varnost LOZEJ
organizira v Ajdovščini, v in{titut za varnost
petek, 15. 2. usposabljanje
www.lozej.si
zaposlenih, ki sodelujejo pri Sedež družbe: Goriška cesta 62, 5270 AJDOVŠČINA
prevozu nevarnega blaga, Telefon / fax: (05) 366 41 80 / (05) 366 41 90
po poglavju 1.3 ADR. Prijav- Poslovne enote: SEŽANA / IDRIJA / LOGATEC
nice s programom lahko dobite na sedežu našega inštituta, na spletni strani www.lozej.si/prijave
ali pa vam jih pošljemo po pošti. Prijave so možne najkasneje do
12. Februarja, do 12 ure. Več informacij dobite na tel. 05/366 41
81 (Urška Nemec). Članom OZ Ajdovščina, Logatec in Idrija ter
podjetjem, s katerimi ima inštitut LOZEJ sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju, priznamo 10 % popust. Morebitne dodatne
popuste oz. delna povračila sredstev lahko črpate sami preko članstva v skladih ali zavodih za izobraževanje.

Izobraževanje o informacijskem
sistemu ODPADKI
Dne 7. 2. 2013 bo od 10.00 do 12.00 na OZS izobraževanje o Informacijskem sistemu ODPADKI , ki ga OZS pripravlja v sodelovanju z Agencijo RS za okolje. Izobraževanje je namenjeno povzročiteljem odpadkov oziroma drugim imetnikom odpadkov.
Vključitev v Informacijski sistem ODPADKI za povzročitelje odpadkov ni obvezna, ampak prostovoljna, tako da lahko v skladu z
Uredbo o odpadkih za izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje
evidenčnih listov pooblastijo zbiralca ali izvajalca obdelovalca odpadkov. Predhodne prijave na izobraževanje sprejemajo do 4. 2.
2013, na e-naslov: katarina.zeleznik@ozs.si
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Pramene je treba pregledati z vseh strani

Foto: arhiv salona Jana

tisto znanje, ki ga potrebuješ. Pri meni zaposleni se vsako leto
udeležijo več šolanj in strokovnih seminarjev o vseh novih artiklih, ki jih uporabljamo ali prodajamo, o novih modnih smernicah. Usposabljajo se za svetovanje o solariju in kolariju, za uporabo krem, prodajo izdelkov za nego doma. Zame to pomeni
tudi izziv, raznolikost in popestritev našega vsakdana.
Frizerji smo umetniki, smo prodajalci, svetovalci in, žal, včasih
tudi odlagališče za slabo voljo strank. Da smo pri vsem tem
res strokovni in uspešni, samo šola ni dovolj. Samo strokovno
usposobljen kader lahko obvlada posel in je kos sprotnim zahtevam strank.
Kam bi usmerili zbornico v bližnjem času, v katerem se ji
napoveduje prostovoljno članstvo. Kaj bo pri Vas pretehtalo, da se boste odločili za prostovoljno vključitev v bodočo
zbornico?
Na to vprašanje sem odgovorila že zgoraj. Dodajam, da je treba
postaviti nove,res trdne temelje in ponuditi ljudem tisto, zaradi
česar bodo lahko spet pridobili zaupanje v zbornico. Zame je to
strokovnost, ažurnost ter pomoč v raznih oblikah.
Hvala za pogovor
Janez Gostiša
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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 januar 2013:
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
4,55 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2013 znaša 783,66 € (Ur. list RS, št. 8/2013 z
dne 29.1.2013).
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.
Regres za letni dopust v letu 2013: najmanj za 1% povečana minimalna plača oz. 791,50 €.
STOPNJE PRISPEVKOV:

Osebe, ki so bile 1. 1. 2013 na šolanju in so opravljale samostojno dejavnost, se morajo od prvega
dne po izteku šolskega leta obvezno zavarovati, če še naprej opravljajo samostojno dejavnost.

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

Uživalci pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi katerega bi ponovno
pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate največ do 31. 12. 2013, potem ponovno
dobite lastnost zavarovanca in morate plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če
ne boste do 31. 12. 2013 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1. 1. 2014 prenehal izplačevati
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti.

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE

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).
S sprejemom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je pri določenih zavarovancih
prišlo do bistvenih sprememb glede plačevanja prispevkov.

Več v 406. členu ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012)

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v januarju 2013:
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 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

Posebne olajšave

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

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
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Do
668,45
1.580,02
5.908,93

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

6.519,82
4.418,64
3.302,70

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna olajšava, se upošteva
le splošna olajšava v višini 275,23 €.
za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

znaša splošna olajšava v evrih

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

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

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

Nad €
668,45
1.580,02
5.908,93

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
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, da se pri plačilu na račun
011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
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
november 2012 znaša 1.611,93 € bruto, 1.035,01 € 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.

februar 2013

Krpanov glas

Prispevki, dajatve

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JANUAR 2013
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)

Povprena mesena plaa v RS za november 2012 v EUR

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

1.611,93
I

II

III

IV

V

VI

VII

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
nov.12

VIII

nov.12

nov.12

nov.12

nov.12

nov.12

nov.12

783,66

967,16

1.450,74

1.934,32

2.417,89

2.901,47

3.385,05

3.868,63

24,35

190,82

235,50

353,26

471,01

588,76

706,51

824,26

942,01

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

105,40

130,08

195,12

260,16

325,20

390,25

455,29

520,34

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,14

3,87

5,80

7,74

9,67

11,60

13,54

15,47

Prispevki skupaj

38,20

299,36

369,45

554,18

738,91

923,63

1.108,36

1.293,09

1.477,82

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za november 2012 (1.611,93 €)
** minimalna plača

Zavezanec plača prispevke do 15. 2. 2013, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki

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

Povabilo k donaciji

Umetnostnozgodovinski inštitut Franca Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in
umetnosti pripravlja knjižno zbirko UMETNOSTNA
TOPOGRAFIJA SLOVENIJE, ki prinaša temeljne inventarne popise naše umetnostne in arhitekturne dediščine. S strokovno besedo in sliko predstavlja vse, kar se je
po slovenskih krajih umetnostno zanimivega in pomenljivega ohranilo, opozarja pa tudi na tisto, kar bo dediščina (morda) šele postalo. Tako topograﬁja pomaga pri
spoznavanju, cenjenju in ohranjanju naše kulture in
identitete.
Izhodišče vsake topograﬁje je upravna enota. Do sedaj so
bile obdelane le tri upravne enote, in sicer UE Kočevje in
UE Jesenice in UE Ajdovščina.
Umetnostna topograﬁja Logatca bi tako bila četrta knjiga,
ki bi izšla v tej prestižni zbirki!
Posamezne knjige iz knjižne zbirke so kot temeljno umetnostnozgodovinsko gradivo zastopane v knjižnicah in
muzejih po Sloveniji in tudi v sosednjih državah. Primerne
so tako za poslovna in protokolarna darila kot za prodajo
v turističnih informacijskih centrih idr.
Realna vrednost stroškov za pripravo umetnostne topograﬁje je med okoli 80.000 evrov in 120.000 evrov, odvisno od velikosti in zahtevnosti upravne enote, kar je kar
precej denarja. Del sredstev imamo že zagotovljenih, za
dokončanje projekta pa bi potrebovali še 20.000 EUR.
februar 2013

Predvidena naklada
je 500 izvodov, predvideni izid knjige pa
je konec leta 2014.
Zato smo se odločili,
da se s prošnjo, da
tudi vi prispevate k
izidu te za Logatec
pomembne knjige,
obrnemo na vas.
Primer naslovnice: UE Jesenice.

Pri UMETNOSTNI TOPOGRAFIJI SLOVENIJE
UPRAVNA ENOTA LOGATEC bo zadnji del knjige
namenjen oglaševanju: denar od oglasov bo torej namenjen izdaji knjige, ki jo bodo oglaševalci lahko uporabili
tudi kot poslovno darilo. V sliki in besedi bo predstavljena
vsa arhitekturna in umetnostna dediščina Logaškega.
Vabimo vas, da donirate za izdajo knjige, v zameno pa
dobite oglas, ki ga po vaših željah za vas pripravimo mi.
Cenik oglasa v Umetnostni topograﬁji Slovenije UE Logatec:
- celostranski: 898 evrov
- polstranski: 499 evrov
- 1/3 strani: 399 evrov
- 1/4 strani: 299 evrov.
Za donacijo oz. naročilo oglasa se obrnite na: mag. Simona Kermavnar, 01 47 06 187, simonak@zrc-sazu.si
Upamo in želimo, da nam bo skupaj uspelo!
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec in
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC
SAZU
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Nagradna križanka

Za sprostitev

Frizerski salon Jana

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 18. februarja 2013
na naslov OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si
Med pravilnimi rešitvami bodo izžrebane tri nagrade: 3. šampon, 2. moško striženje, 1. fen frizura v Frizerskem salonu Jana v Logatcu.
Med reševalci križanke iz prejšnje številke KG, ki so sporočili pravilno geslo PICE IZ KRUŠNE PEČI, je žreb izbral štiri nagrajence.
Ti so: Sara Sabinčič, Hrenovice 3, 5230 Postojna, Matilda Gantar, Tržaška c. 81, 1370 Logatec, Iztok Penko, Petelinje 53, 5257 Pivka in
Jože Ošaben, Podklanec 20 A, 1317 Sodražica.
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