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Krpanov glas

Stiki

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

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

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

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

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

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

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin
(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
3000 izvodov
Prelom in tisk:
Graﬁka 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Izdajatelj:
Uredniški odbor:

Fotograﬁja na naslovnici: Februar je namenjen tudi smučanju.
Logatčani so se ga udeležili v izjemno velikem številu.
Foto: P. Oblak

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

cena
200 €
150 €
100 €
75 €
+40%
+20%

za člane 40% popusta

120 €
90 €
60 €
45 €

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

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

Odločimo se že!

Vse teče

Na posvetih članov uredništva
KG je večkrat slišati, da z OZS
do območnih zbornic prihaja
vse manj informacij. Predvsem
bi pričakovali jasna navodila oz.
strategijo ravnanja ob napovedani
spremembi članstva. Nanjo bi se
morali že davno začeti pripravljati, a je vse kar nekam prepuščeno ocenam posameznih zbornic,
kako se bodo uveljavile. Kako v
tej luči razumeti enotni obrtnopodjetniško zbornični sistem?
Saj se vendar ne moremo igrati
človek ne jezi se, če res želimo
prenoviti sistem in ga prilagoditi napovedanim novim pogojem
delovanja. O aktualnem dogajanju se je urednik pogovarjal s
predsednikom postojnske OOZ,
Janezom Marinčičem, ki je tudi
poslanec v skupščini OZS.

V OZS se dogajajo pretresi, ki v splošnem negativno naelektrenem ozračju
dobivajo takšne in drugačne ocene.
Praviloma slabe. Ne glede na to splošno
razpoloženje v družbi in državi, kjer
bruhajo na dan najrazličnejši ekscesni
primeri, je v zborničnem dogajanju le
čutiti željo, da se razmere uredijo. Pot
k ureditvi pa ni nikoli premočrtna in
vnaprej trasirana. Premnogokrat je tudi
uspešna pot odvisna od srečnega steka
okoliščin. Ni vidca, ki bi mogel vnaprej
napovedati, kako se obrniti, da bodo
prave rešitve dosežene kar najhitreje.
Verjetno je bila povsem iskrena želja, da
se z zamenjavo članov najvišjega vodstva pred nekaj meseci stvari postavijo
na pravo mesto. Pa so se?
Janez Marinčič

Foto: Jago

Stanje na OZS je precej kaotično, je dejal. Dokaj nenavadne stvari se dogajajo tudi po
odhodu zadnjega sekretarja, ki je funkcijo opravljal približno pol leta. Vendar imajo
problemi svoje globoke vzroke in korenine že daleč v preteklosti. Negativno stanje je
bilo zaznati že pred časom. Bilo je sicer že nekaj poskusov, da bi se stvari uredile in
obrnile v pozitivno smer, a ti poskusi doslej niso bili uspešni. Očitno je slabo stanje
tako zakoreninjeno, da ga bo treba sanirati z odločnejšimi ukrepi.
Pravih ukrepov doslej ni bilo, zato se stanje tudi ni moglo izboljšati. Moramo pa se
že enkrat odločiti, kako se pripraviti na prihajajočo spremembo (obrtnega) zakona.
Reševanje zelo težkega stanja zahteva ogromno energije in pripravljenosti za resno
delo. Na žalost pa zdaj večino energije porabimo za poglabljanje prepada med nami
samimi, energije za uresničitev potrebnih ukrepov pa zmanjkuje. Zato članstvo upravičeno izgublja zaupanje v krovno organizacijo. Da je miselnost o zbornici negativna,
je kriva zbornica sama.
Boleča a vendar razumljiva je neodzivnost mladih, da bi se aktivno vključili v delovanje zbornice. Problem je, ker nas mladi zapuščajo, tudi na nacionalni ravni. S
tega gledišča je katastrofa, da mladi bežijo v svet. Napredek in bodočnost stojita na
mladih, delovnih in sposobnih. Izvirni greh upadanja družbenega razpoloženja je
neupoštevanje moralnih in etičnih vrednot. Neizpodbitno je, da se morajo med vsemi
partnerji znova uveljaviti vrline in vrednote, kot so čast, zaupanje, spoštovanje, pravičnost, delavnost, lojalnost. Figa mož je bila včasih uveljavljena oznaka za človeka, ki
ne drži dane besede ali obljube. Danes je skoraj ne poznamo več, tako »demokratični«
smo postali!
Prav v tem, dokaj kaotičnem času, ko bi člani trdno in strokovno močno zbornico še
kako potrebovali, se ta ukvarja sama s sabo. Vendar, če se zdaj ne bomo prav odzvali,
se nam odzivati morebiti sploh ne bo treba več. Obstoj zborničnega sistema pa moramo zagotoviti tudi po uveljavitvi novega oz. spremenjenega zakona. Prihajajo časi, ki
bodo prinašali le še več vprašanj, na katera bodo člani terjali hitre in jasne odgovore.
Dolžnost zbornice je zagotoviti članstvu kakovostno storitev.
In še v nekaj sem prepričan, je dodal predsednik postojnske zbornice, OZS brez območnih zbornic ne more obstati, ker bi bila sicer telo brez nog. Zato je treba za temelj
sistema postaviti območne zbornice, te pa bodo oblikovale OZS po meri, kakršno
bodo potrebovale oz. lahko sﬁnancirale.
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Prizadevanja za zboljšanje stanja menda tečejo tudi v smer vnovičnega ovrednotenja sedanjega vodstva. Če parafraziramo aktualne besede predsednika
republike Boruta Pahorja, je ključno
vprašanje: »Ali imamo vodstvo, ki je
programsko homogeno, ki ima jasen
načrt ukrepov za premagovanje krize ...
Ali pa je nastalo zgolj kot izraz nezadovoljstva s prejšnjim stanjem, kar pa
je premalo za pričakovanja ljudi, ki so
upravičeno visoka.«
Čas teče, dogodki gredo svojo pot. Naj
zbornica menca na mestu in se ukvarja
z vprašanjem, kdo je pravi vodja, kdo
ima prav? Lahko. Vendar bo predvidena
sprememba oblike članstva potrkala na
vrata. Namesto, da bi za vrati stala pripravljena organizacija, bo tam množica
pametnih, ki si bodo živahno dokazovali vsak svoj prav, za sprejem trkajoče
spremembe pa organizacija ne bo imela
ne časa ne prostora, kamor bi jo umestila. Si bo pač sama vzela, kar se bo njej
zdelo prav! Po tem sicer ne bo konca
jadikovanju nad neposluhom države za
organiziranost malih in mikro podjetij,
zdaj povezanih v OZS. A kakor so to
organizacijo pred pol stoletja zasnovali zagreti posamezniki (ustanovljena je
bila sicer z zakonom, ne pozabimo!),
tako bodo zdaj pregreti posamezniki
poskrbeli za zaton njene pomembnosti,
moči in veljave. Sicer pa, panta rhei, vse
teče.
Janez Gostiša
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Ženske med družino in
podjetništvom
Marca praznujemo dva dneva, posvečena ženskam, zato tokrat izpostavljamo nekaj podjetnic in jih sprašujemo o njihovi poslovni poti. Podjetništvo nedvomno zahteva celega človeka, celega pa zahteva tudi družina.
Če so podjetnice bistveno bolj od moških prilagodljive glede razporejanja
zasebnih in družinskih obveznosti, jim vendar pogosto zmanjka časa za
oboje. Zato, prej ali kasneje, eno od področij zaide na stranski tir. Naše
sogovornice se zavedajo, da sta ti dve vlogi zahtevni in ju je, brez pomoči
družine izjemno težko dobro krmariti. A z veliko dobre volje in energije
se premikajo še gore.
Miha Knavs
Berta Janež, računovodstvo
Daleč od mestnih središč, v Babnem
Polju, ima Berta Janež računovodski
servis. Njena poslovna zgodba se je začela iz nuje, saj bila pred tem zaposlena
na Brestu na Marofu kot računovodkinja in kadrovik. Takrat si je pridobila
veščine, ki ji še danes pridejo prav. Med
stečajem ji je stečajna upraviteljica iz
Ljubljane predlagala, naj gre na svoje. To je bilo takrat v Ljubljani bistveno bolj običajno, kot pa na deželi. Mož ji je dal oporo
in tako je začela posel s starim računalnikom in faksom. »Prvi
dve leti je bilo težko, ker nisem imela dovolj strank, potem pa je
steklo. Bistveno več ljudi je odprlo obrt, iz prejšnje zaposlitve pa
sem poznala ogromno ljudi in vsakemu sem povedala, s čim se
ukvarjam. Zdaj glede tega nimam težav, stranke so od povsod –
iz Ljubljane, Kočevja, Cerknice, Loške doline …«
Na začetku je bila še ena težava. Hčerki sta bili v najobčutljivejših, najstniških letih, zato se je kljub možnosti, da bi imela
poslovne prostore v Loški dolini, odločila delati doma, ker bi
jo sicer dom zelo pogrešal. Doma pa je tako, da poleg službe
postoriš še vsa gospodinjska dela in tako se zasebno prepleta s
službenim, zato ni delovnika od 8. do 15. ure. Zjutraj do sedme ure že popije kavo in je na delovnem mestu, ob pol desetih
je pavza, nato pa dela do enih, ko gre skuhat kosilo. Ob dveh
se poje. Sledijo družinske obveznosti, popoldne in zvečer pa je
spet delo. To prepletanje je slaba stran tega, da je doma, ji pa
to omogoča večjo prilagodljivost za stranke. Vrsta dela in delo
od doma je neke vrste samota. Berta jo nadomesti z dejavnim
družabnim življenjem v društvih. Poleg tega rada z družbo hodi
tudi v hribe, kar ji nadomesti siceršnji službeni kolektiv.
Berta pravi, da bi moral vsak človek izkusiti nekaj let »privatništva«, da bi potem znal bolj ceniti delo v podjetju, kjer so plača,
dopust in bolniška samoumevni.
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Ljudmila Štruklej, računovodstvo
»Od nekdaj sem imela rada številke.
To imamo v družini. Tistega – zemljepis, pa ne maram,« smejoč se
pove upokojena Ljudmila. Lahko bi
rekli, da je malo takih. Po odhodu v
pokoj je leta 1992 odprla obrt in po
dvajsetih letih še vedno dela. Pravi,
da je tak tip človeka, ki ne more sedeti pred televizijo in nič delati– od
tega bi verjetno zbolela. Prej je bila
kot računovodkinja 27 let zaposlena na Gradišču, po odhodu
v pokoj pa so jo ljudje sami poiskali in prosili, da bi jim vodila knjige. Vajena tega dela jim ni odrekla in tako se je njena
kariera nadaljevala. Glavni motiv za samostojno pot je, da si z
njim zapolni čas, zaslužek pride zraven. »Če ne bi delala tega, bi
pa verjetno hodila pomagat ženskam po njivah«, v smehu pravi
Ljudmila.
»Vedno sem bila za novitete. V službi na Gradišču smo še ročno
knjižili kartice, potem pa smo dobili stroj Dara in dva meseca smo vse knjižili dvojno: »Za vsak slučaj, če bi šlo kaj narobe!. Tudi na računalnik sem se kasneje hitro navadila, saj je
delo bistveno lažje.« V teh letih se je v računovodstvu ogromno
spremenilo, nekaj na bolje, nekaj pa tudi na slabše, pravi sogovornica. Meseci do marca so za računovodje nekako najnapornejši, pa tudi obdobja, kadar se oddaja DDV. »Ne pomislim na
dopust, sploh ga ne pogrešam. Že prej, ko sva šla z možem na
morje, sva vzela s sabo vnuke, tako je bilo na dopustu še več
dela kot doma.« A sprostitev po delu je vsekakor nujna. Ljudmila balina v trim ligi in enkrat tedensko trenira, velikokrat pa tudi
tekmuje – in kot pravi, skorajda ni tekmovanja, da njena ekipa
ne bi domov prinesle medalje.
Vesna Dragolič, optika
Pobuda za Vesnino podjetniško pot
je prišla z očetove strani, čeprav nima
podjetniških izkušenj. Po končani
šoli je bila na Zavodu: Na očetovo
pobudo je naredila prekvaliﬁkacijo v
steklarski šoli v Rogaški Slatini. »To
je bil odločilni korak. Leta 1997 sem
odprla obrt in moram reči, da mi ni
žal«, pravi Vesna. Biti podjetnica ima
dobre in slabe strani. »Včasih je težko usklajevati delovni urnik z družino. Če imam namreč čez dan
prodajalno zaprto, to nima smisla. Tu moram poudariti, da mi
družina veliko pomaga. Pri delu se usklajujeva tudi z bratom, saj
imava skupno prodajalno.« Vesna je ta hip še na porodniškem
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Strokovni seminar
»Bavec-Mohorič«
dopustu, pravi pa, da bo odslej nekoliko lažje, saj ima zaposleno
sodelavko. »Najtežje se je prilagajati otrokom, saj potrebujejo
starše, še posebej kritične so popoldanske ure, prodajalna pa je
odprta do 18. Ure, pa tudi ob sobotah.« Vesna pa na vprašanje,
ali bi ji bolj odgovarjal urnik od sedmih do treh, pravi, da ni tak
tip človeka, ki bi lahko ždel v pisarni osem ur. In dodaja, da so
trenutki, ko pomisli na preprostost običajnega dela in delovnika
v podjetju silno redki.
»Največji izziv je to, da je stranka zadovoljna. Da na koncu reče
To je to, to mi je pa všeč! Delo z ljudmi me veseli, mi daje
energijo«, še doda. Da bi lahko zadovoljila potrebe strank, je
treba slediti trendom in novostim v branži. Spreminjajo se modni trendi, spreminjajo se navade glede nošenja očal, znanje o
optiki napreduje in treba ga je spraviti v prakso. »Prav zato se
udeležujem strokovnih srečanj in seminarjev, ti so ali v popoldanskem času ali pa med vikendi, včasih tudi več dni skupaj. Tu
spet nastopi težava, saj imam obveznosti tudi doma, a me spet
rešuje družina, sicer bi bilo to težko izvedljivo. Ko si v takem
poslu, so določene stvari na stranskem tiru.« Ne glede na to, da
je marec povezan z ženskimi prazniki, pa Vesna vsem moškim
10. marca - za dan mučenikov -želi vse dobro.

V petek, 8. marca s pričetkom ob 15.00 bosta v sejni dvorani Šolskega centra Postojna članom zbornice predavala
dva svetovalca OZS. S področja delovno pravne zakonodaje bo predaval Dušan Bavec, s področja davčne zakonodaje
pa Iztok Mohorič. Obe področji se med seboj močno prepletata in v praksi odpirata vedno nova vprašanja in nejasnosti, na katero bosta poskušala odgovoriti.
Program seminarja:
• Davčni obračun za s.p in pravne osebe 2012
• Kaj nam je prinesel novi zakon ZPIZ-2 – (študentski s.p., možnosti opravljanja dejavnosti po upokojitvi
in delna upokojitev, izstop iz zavarovanja, dvig najnižjih
zavarovalnih osnov, sprememba sistema zavarovalnih
razredov ter druge aktualnosti )
• Razprava, vprašanja, odgovori.
Predavanje bo trajalo približno tri ure, obvezna je predhodna prijava. Vprašanja, na katera bi želeli odgovor na seminarju posredujte na zbornico do 7. marca. Kotizacija za
nečlane zbornice znaša 100,00 eur.
Vabljeni!

Tina Koščak, frizerstvo
»Prvega marca sem praznovala 20.
obletnico delovanja. Takrat je cvetel
privatizem.« Tina je bila pred tem
zaposlena v odličnem salonu v Ljubljani, od koder je prevzela ogromno
veščin in znanja. V Cerknici je bil do
tedaj samo en frizerski salon (danes
jih je osem), zato je bila odločitev
logična. Delo je opravljala na terenu,
naokrog se je vozila s kartco in vsi so
jo poznali.
»Če ne stoji za tabo vsa družina, ne moreš delati. Moj posel je
tak, da moram delati takrat, ko so vsi drugi prosti – ob popoldnevih, večerih in vikendih. Pa še to je; če nimaš zaposlenih,
je samostojni podjetnici težko iti na porodniško, saj ne moreš
biti popolnoma v poslu in hkrati imeti otroke.« Tina pravi, da
ima očitno čut za poslovne poteze, saj je zadovoljna s svojimi
dosežki, ki jih ni malo. Imela je lastni salon najprej v hiši v Begunjah in nato v bloku v Cerknici, potem se je odločila za najem
v trgovskem centru Mercator, saj je zaslutila, da se bo v prihodnosti tam delal posel. »To se je zdelo vsem nerazumljivo, a se je
izkazalo za pravo potezo. »Tako sem se lahko razširila in imam
dovolj dela za štiri zaposlene. Za to je treba imeti smelost«, v
smehu pove energična Tina. Uspešna je bila tudi pri črpanju
evropskih sredstev, saj je frizerski grozd med prvimi prejel nepovratna sredstva za nabavo opreme. Sama je pozneje dobila še
mikrokredit. Posluh pa je pred časom izkazala tudi občina, ko
so frizerke pripravile prvo modno revijo z 'normalnimi' modeli.
»Ko sem vstopala v posel, so mi rekli, da bom morala na začetku nekaj let potrpeti, da odplačam kredite, potem pa bom samo
še hodila in pobirala denar. No, ni tako,« še doda.

Usposabljanje voznikov

Helena Kraševec, frizerstvo
Tudi Helena je začela svojo samostojno pot v času, ko je bil v
Cerknici samo en salon in ko so bili časi razmaha zasebništva.
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Redno usposabljanje voznikov vozil za prevoz potnikov
in blaga v cestnem prometu za leto 2013 bo v soboto, 13.
aprila s pričetkom ob 7. uri v Gasilnem domu v Cerknici.
Prijave sprejemamo na zbornici

Pred tem je bila zaposlena v velikem
salonu na Vrhniki. Pravi, da je bila
to zanjo odlična popotnica, saj se je
tam navadila reda in dela brez ugovoera. Ker pa je že takrat imela tudi
veliko svojih strank, je odprla svoj
salon. Kmalu po odprtju je že imela
eno zaposleno, v najboljših časih pa
tudi štiri. »Če ne bi imela zaposlenih,
bi bilo nesmiselno imeti tolikšen salon, ki ne bi bil izkoriščen. Poleg tega
bi bilo brez zaposlenih izjemno težko delati in imeti družino.
Imam pa tudi srečo, da v bližini živita mama in tašča, ki popazita
na otroka, kar je velika pomoč.«
Od leta 1994 do zdaj se je marsikaj spremenilo. Predvsem je
bistveno več konkurence, zadnje čase pa se pozna tudi to, da
ljudje manj namenijo za luksuz, na primer za redno barvanje.
»Potruditi se je treba za vsako stranko, dati pri storitvi tisto piko
na i, postreči s kavo in sploh poskrbeti za strankino zadovoljstvo, da se še vrne.« Biti podjetnica ji pomeni predvsem svobodo pri odločanju in uresničevanju ambicij, delo blizu doma pa
tudi pomeni, da se ji ni treba vsak dan voziti daleč do delovnega
mesta, s čimer si prihrani čas. »Če bi še enkrat začenjala, bi izbrala isto pot. Sem izjemno zadovoljna. Res je, da je začeti ta hip
bistveno težje kot včasih in začeti danes brez izdatne pomoči
družine ali kreditov ne bi šlo. Ampak ko si mlad, imaš energijo
in vse se da.«
Nadaljevanje na strani 9
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Fotovest:

Iz dela zbornice

Letošnje predavanje je potekalo 6. februarja v predavalnici OOZ Logatec.
Tako kot lani je predavala Tatjana Jovanović, število udeležencev je preseglo 30. Predavanje je bilo odprto tudi za sosednje zbornice, tako so se
nam pridružili tudi člani z Vrhnike.
Foto: BGV

3. smučarski dan, načrtovan za svečnico, je bil zaradi neugodnih vremenskih razmer prestavljen na 16. februar in zaradi ugodnosti pri nakupu
kart izpeljan na Turracher Höhe.
Udeležba je presegla vse dosedanje, saj se je na lepo sončno soboto smučat
odpravilo več kot 75 navdušencev. Navdušeno so predlagali, da se smučarija letos organizira še enkrat, če pa ne, naj se obnovi tudi prihodnje leto.
Foto: Peter Oblak
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V četrtek, 21. februarja, se je na 8. redni seji sestala skupščina OOZ Logatec. Člani so obravnavali poročilo o delovanju
zbornice v letu 2012, poročilo nadzornega odbora, ki je pregledal lanskoletno poslovanje ter delovni in ﬁnančni plan za
leto 2013.
Nadzorni odbor je pregledal poslovanje zbornice za leto
2012. Predsednik Marjan Markelj je povedal, da je poslovanje
zbornice potekalo v skladu z vsemi predpisi in zakoni, torej
je nadzorni odbor podal pozitivno mnenje o delu zbornice in
potrdil njeno ﬁnančno poročilo.
Glede na predvideni sprejem novele obrtnega zakona v mesecu marcu, je plan zbornice za leto 2013 predvsem s ﬁnančnega vidika dokaj negotov, saj bo jeseni – če bo, seveda, nov
zakon sprejet – možen izpis iz članstva OOZ Logatec in OZS,
kar pa pomeni tudi manj sredstev za delovanje zbornice. Zato
si je vodstvo zbornice zadalo nalogo, da pripravi paket storitev, ki bo privlačen za stare in bodoče člane zbornice in se
bo nanašal na mnoge ugodnosti, ki jih bo članstvo v zbornici
prinašalo. Predsednik zbornice Bogdan Oblak je razložil, da
bodo v paketu med drugim na voljo cenejša storitev opravljanja varstva pri delu, obveznih zdravniških pregledov, zavarovanja, pomoči pri prijavi na razpise za evropska sredstva in
kredite s subvencionirano obrestno mero, nekatere računovodske storitve, pravno zastopanje in še kaj, kar bodo predlagali člani, katerih predlogi so vedno dobrodošli. S partnerji,
ki bodo sodelovali v paketu, bodo sklenjena pisma o nameri,
vsekakor pa bodo storitve plačljive, vendar bistveno cenejše
kot so na trgu, saj bo zbornica pri tem imela ekskluzivo.
Bogdan Oblak je člane skupščine še spomnil, da sta potekli
2 leti, odkar je bil izvoljen za predsednika zbornice in da je
ob izvolitvi obljubil, da se bo delo vodstva in njega kot predsednika po 2 letih preverjalo. Zato jih je pozval, da potrdijo
letošnji delovni in ﬁnančni plan, hkrati pa potrdijo tudi paket
storitev, ki je v pripravi in mu s tem podelijo zaupnico za vodenje zbornice še naslednji 2 leti.
Člani skupščine so ﬁnančno poročilo 2012 soglasno potrdili, prav tako pa sprejeli poročilo nadzornega odbora 2012 ter
delovni in ﬁnančni plan 2013, skupaj s predvidenim paketom
storitev, ki ga je predlagalo vodstvo zbornice, in s tem izglasovali zaupnico Bogdanu Oblaku.
Skupščina pa je izvolila tudi novega člana nadzornega odbora, saj je Andreja Berzelak podala odstopno izjavo. Novi član
nadzornega odbora je postal Janez Nagode (Okna in vrata
Nagode s Tržaške 64, Logatec).
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Vsak dan sveže
Gostinske storitve Danijel Radmanović s.p. je družinsko podjetje, ustanovljeno pred dvema letoma. Svojo ponudbo smo
zastavili in jo začeli razvijati v Gostilni Baron na Stari cesti 8
v Logatcu. V tem času smo si pridobili precejšnje število obiskovalcev, ki se k nam kar pogostoma vračajo, saj so z našo
ponudbo zadovoljni.
Trudimo se biti drugačni, zato stremimo k vrednotam, kot so
kakovost, raznolikost, svežina. Želimo si novih izzivov. Svojo ponudbo nenehno izboljšujemo, ker sledimo željam naših
strank in se jim skrbno prilagajamo. Naša temeljna skrb so sveže pripravljene jedi, zato jedilnike sestavljamo in objavljamo tedensko. Našo celotno ponudbo lahko preizkusite v restavraciji
ali pa jedi odnesete domov. Pripravljene jedi pa vam lahko tudi
dostavimo ali postrežemo na izbrani lokaciji (catering).
Z željo po še večjih izzivih se 4. marca 2013 iz Gostilne Baron
selimo v Gostilno Kramar na Tržaški cesti 14, Logatec.
Ob novih poslovnih prostorih je na voljo velik parkirni prostor,
restavracija pa je primerna tako za majhne, kot večje skupine.
Na novi lokaciji se bomo še bolj trudili, da svojim gostom ponudimo kar najbolj kakovostne gostinske storitve.
V restavraciji bomo še naprej nudili dnevne malice, kosila, večerje, pizze, jedi po naročilu, hladno – topli bife. Poleg tega
bomo nudili celoten program za organizirane skupine na slavnostnih srečanjih, porokah, praznovanjih obletnic, poslovnih
sprejemih, pa tudi otroških rojstnih dnevih.

Nagradni natečaj
za ime kartice ugodnosti
OOZ Logatec razpisuje nagradni natečaj za IME KARTICE UGODNOSTI Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec, pod katero se bo tržil paket storitev zbornice.
Paket storitev bo predvidoma obsegal ugodnosti pri opravljanju varstva pri delu, ugodnosti pri obveznih zdravniških
pregledih, ugodna zavarovanja, ugodno pomoč pri prijavi
na razpise za evropska sredstva in kredite s subvencionirano
obrestno mero, ugodnosti pri nekaterih računovodskih storitvah, cenejše pravno zastopanje, pa tudi druge storitve, ki jih
bodo predlagali člani in za katere bo smiselno, da se vključijo
v paket.
Osnovni namen natečaja je večja in lažja prepoznavnost
zbornice oz. storitev, ki jih bo ponujala.
Vaše cenjene predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov:
OOZ Logatec, Tržaška 11, 1370 Logatec, s pripisom »za ime
kartice ugodnosti«.
Poleg imena, ki ga predlagate, navedite tudi svoje podatke
(ime, priimek, naslov, telefon in e-pošta). Prispela imena bo
ocenila komisija, izbrano delovno ime bo nagrajeno.
Nagrada: celostranski oglas na zadnji strani glasila Krpanov
glas.
Vsi, ki vam je blizu obrtništvo oz. podjetništvo na območju
Logatca in Notranjske, vabljeni k sodelovanju! Več informacij o razpisu dobite pri sekretarki Barbari Grum Vogrin, tel.
051 651 538. Natečaj je odprt do 31. marca 2013.
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Razpisi za nepovratna
sredstva in kredite s subvencionirano obrestno mero
Obveščamo Vas, da je v mesecu marcu napovedano odprtje
javnega razpisa za ukrep 123: Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za podjetja, samostojne podjetnike, zadruge in zavode. Poleg tega pa je že
odprt javni razpis za ukrep 123: Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije in dopolnilne
dejavnosti.
Pridobiti je mogoče nepovratna sredstva (do 60%) za:
- predelavo kmetijskih proizvodov (predelava zelenjave, žit,
mesa, sirarne, oljarne, pivovarne, pražarne kave, ... itd.)
- predelavo živil, katerih surovina so kmetijski proizvodi
(peka raznih živil – pekarne, slaščičarne, mesno-predelovalna dejavnost, žganjekuha, predelovalci začimb, proizvajalci sadnih sokov, čokoladnice, … itd.)
- kombinirana predelava proizvodov iz točk 1. in 2.;
- trženje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe
namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov,
pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih
in degustacijskih prostorov (nakup raznih vitrih, hladilnikov, nakup miz in stolov, … itd.), ureditvi prodajnih
prostorov (gradbena dela, nakup opreme, notranja ureditev,… itd.) in nakup namenskih aparatov za prodajo;
- prvo stopnjo predelave lesa (žage), ki proizvaja naslednje
izdelke: les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah,
butarah ali podobnih oblikah, iverje in podobni drobci,
žagovina, lesni odpadki in ostanki, lesno oglje, les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne,
brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6mm, listi za
furniranje.
Poleg tega bo v mesecu marcu odprt tudi javni razpis, po
katerem bo mogoče pridobiti kredit s subvencionirano
obrestno mero. Odplačilna doba je do 10 let, z vključenim
do 2-letnim moratorijem. Kredit bo mogoče koristiti za naslednje namene:
- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove
tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v
obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
- obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar
za ﬁnanciranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,...).
Trenutno so odprti tudi domači in evropski javni razpisi, pri
katerih je mogoče pridobiti nepovratna sredstva za raziskave
in razvoj.
Za vse nadaljnje informacije v zvezi s prijavo na razpise, oddajo vlog in vodenjem celotnega projekta se obrnite na OOZ Logatec, po telefonu 01 750 90 80 ali mailu
info@ooz-logatec.si.
Obenem vse sedanje in bodoče člane OOZ Logatec obveščamo, da bo ta storitev del paketa, ki vam bo na voljo v
prihodnosti, koristite pa jo lahko že sedaj.
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Kratkoročni krediti še na voljo
Sredstva za kratkoročni kredit, ki smo ga razpisali skupaj z
Banko Koper d.d., PE Postojna so še vedno na razpolago.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške
zbornice Postojna in prostovoljnim članom z enoletnim članstvom, namenjena pa so za: ﬁnanciranje tekočega poslovanja,
nabavo osnovnih sredstev, reﬁnanciranje posojil, poravnavo
zapadlih davčnih in drugih obveznosti. Posojilo se obrestuje
po 2,50 % letni obrestni meri, odplačuje se 12 mesecev, višina posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet,
kreditne sposobnosti oziroma ne sme presegati 20.800 EUR.
Obdelava zahtevka za vodenje posojila znaša 50 EUR, ki se
plača ob odobritvi posojila.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbornici.

Davčno svetovanje
Obveščamo vas, da ima zbornica še vedno sklenjeno pogodbo
za davčno svetovanje za naše člane s podjetjem FINIA CONSULT d.o.o., ga. Karmen Vovk. Svetovanje je brezplačno. Gospa Karmen vam je za svetovanje na voljo ob sredah med 12.
in 13. uro na tel.št.: (01) 280 22 30. Lahko pa ji tudi pišete na
elektronski naslov: ﬁnia@siol.net.

Strokovni seminar
»Bavec-Mohorič«
V petek, 8. marca s pričetkom ob 15.00 bosta v sejni dvorani
Šolskega centra Postojna članom zbornice predavala dva svetovalca OZS. S področja delovno pravne zakonodaje bo predaval
Dušan Bavec, s področja davčne zakonodaje pa Iztok Mohorič. Obe področji se med seboj močno prepletata in v praksi
odpirata vedno nova vprašanja in nejasnosti, na katero bosta
poskušala odgovoriti.
Program seminarja :
• Davčni obračun za s.p in pravne osebe 2012
• Kaj nam je prinesel novi zakon ZPIZ-2 – (študentski s.p.,
možnosti opravljanja dejavnosti po upokojitvi in delna upokojitev, izstop iz zavarovanja, dvig najnižjih zavarovalnih
osnov, sprememba sistema zavarovalnih razredov ter druge
aktualnosti )
• Razprava, vprašanja, odgovori.
Predavanje bo trajalo približno tri ure, obvezna je predhodna
prijava. Vprašanja, na katera bi želeli odgovor na seminarju posredujte na zbornico do 7. marca. Kotizacija za nečlane zbornice znaša 100,00 eur.
Vabljeni!

Trezna smelost
Janez Marinčič se je za podjetništvo odločil že po prihodu s služenja vojaškega roka. Začel je s popoldansko obrtjo, danes je prokurist podjetja z
desetimi zaposlenimi. Dolgoletni predsednik postojnske območne obrtnopodjetniške zbornice je v pogovoru z Janezom Gostišem nanizal nekaj
prelomnih odločitev, ki so oblikovale njegovo podjetniško pot.
G. Marinčič, kako je bilo v začetku? Ste podjetnost »podedovali« ali ste začeli povsem na novo?
Podjetni so bili že moji predniki. Že stari oče je imel trgovino,
pošto, gostilno, prodajo vina na debelo in kmetijo. Sam pa sem
se 1969. lotil obrti kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Izdeloval sem lesene ročaje. Vse do 1980 sem nekako enakovredno
opravljal tako kmetijsko kot obrtno dejavnost. Na področju
živinoreje sem bil dokaj napreden. Postavil sem hlev na izplakovanje, ki je bil tedaj pri nas velika redkost. Leta 1982 sva z
ženo ustanovila skupno obratovalnico. Do devetdesetega leta
je bila konjunktura dokaj velika. Uveljavila sva se na trgih drugih jugoslovanskih republik, še zmeraj z lesenimi ročaji. Ročaje
in okrogle palice, uporabne v rudnikih in kamnolomih, dolžine
do treh metrov, brez grč so bile cenjeni in iskani izdelki.
Ste izdelovali izključno ročaje?
Ne, že leta 1980 smo prvi v Sloveniji začeli proizvajati tudi
lesne brikete. Ta program smo ukinili z uveljavitvijo peletov.
Skupne obratovalnice so bile v tistih časih pot do večjega
števila zaposlenih, kot jih je lahko zaposloval posamezni
samostojni obrtnik oz. »proizvajalec z zasebnimi sredstvi
za proizvodnjo« (če se vrnemo k izrazoslovju tedanjega
gospodarskega sistema). Leto 1991 pa je bilo usodno za

Pogled v žagarsko linijo podjetja Marinčič d.o.o. v Pivki
Foto: arhiv podjetja Marinčič d.o.o.
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večino podjetij in obrtnikov, ki so poslovali na tedanjih
»južnih trgih«, kot smo rekli v žargonu. Kako ste se izvlekli iz težkega položaja?
Ob osamosvojitvi Slovenije smo, seveda, izgubili vse omenjene
trge. Nisem vedel, kaj storiti. Naročil ni bilo več. Kaj torej?
Organiziral sem odkupno mrežo za hlodovino po Sloveniji
in bližnjih predelih Hrvaške za potrebe lesne industrije, ki je
izgubila dobavitelje iz juga. Za to sem ustanovil tudi podjetje Marinčič d.o.o., odkup, prodaja in predelava lesa . Ker vse
odkupljene hlodovine ni bilo mogoče prodati, sem 1992. vzel
v najem postojnsko Javorjevo žago in začel les tudi predelovati. Čez čas se je spet začel odpirati nekdanji trg za prvotne
izdelke, lesene ročaje. In v drugi polovici devetdesetih let, smo
žagarstvo preselili v bivšo Javorjevo žago, ki je šla v tem času
v stečaj. Preuredil sem jo za potrebe trga in izvoza. Tri četrtine
naših izdelkov gre v izvoz. Nekaj malega po Evropi, večina pa
v prekomorske države, v Afriko.
Ste razvoj proizvodnega programa ustavili pri žagarstvu?
Omenil sem že, da smo precej časa izdelovali lesne brikete za
kurjavo. Zadnjih šest leta pa imamo premični drobilec lesa, ki
omogoča pripravo lesne biomase za kurjavo, pravzaprav kjerkoli, kamor lahko stroj pripeljemo. To je bila sicer draga naložba, a je zelo uporabna. Registrirali smo se tudi za reciklažo lesa
v gradbeništvu. Z drobilcem tako lahko v biomaso predelamo
vsa odslužena ostrešja, palete, opaže in druge lesne ostanke.
Leta 2000 smo se lotili rekonstrukcije pivške Javorjeve žage in
leto zatem začeli s proizvodnjo na sedanji lokaciji v Pivki, postojnsko pa smo opustili. Ob upokojitvi sem svoj s.p. pripojil k
podjetju Marinčič d.o.o., ki ga vodi hči Vida.

Vida Marinčič Kristan

Foto iz zasebnega arhiva

G. Marinčič, ste tudi dolgoletni predsednik postojnske
OOZ. Kako ocenjujete njeno delo?
O delu postojnske OOZ naj sodijo drugi. Ključno vprašanje
je, kako zbrati sodelavce, saj izbire skoraj ni. Premajhna zagnanost za delo je morda posledica relativno ugodnih razmer, ki
so na trgu vladale pred krizo. Zdaj pa so se potrebe po učinkovitem delu zbornice še povečale. Pričakovanja članstva so se
povečala. Težko je ljudem dopovedati, da so se časi spremenili,
da je zaradi tega potrebnega več potrpljenja in samoiniciativnosti, da stvari ne padajo z neba. Postojni pa se še vedno na
več področjih pozna velik odliv prebivalstva, ki je bilo pred
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osamosvojitvijo vezano na vojsko. Z njim je bilo povezano
obratovanje gostinskih dejavnosti, ekskurzije, izleti. Lokacija je
bila pomembna tudi zaradi bližine državne meje.
Kaj menite o delovanju sekcij kot »cehovskih« oblik povezovanja članov sorodnih dejavnosti?
Sekcije naj bi se organizirale regijsko. Zato, da pogledamo čez
lastni plot, da je številčnost večja, večja pa tudi izbira za delo
pripravljenih članov.
Kako lahko za konec pogovora nagovorite bralce KG?
Če vzamemo za osnovo našo zgodbo: iz vsake situacije je mogoče najti izhod in rešitev. Treba pa je marsikaj žrtvovati, se
reorganizirati, odreči starim klišejem in sprejeti nove izzive.
Zato tudi sedanja kriza ne bo imela zgolj negativnih posledic.
Prinesla bo neko očiščenje, katarzo in povratek v realnost, ki se
je v času gospodarskega razcveta precej zameglila.
Hvala za pogovor.
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Marija Branisel, predsednica Območne obrtne zbornice Cerknica
Kot predsednica obrtne zbornice
ima Marija vpogled v delo podjetnic na našem območju in pravi, da
ni malo žensk, ki so uspešne, vendar pa niso izpostavljene in vidne v
vsakdanjem življenju. »Še največkrat
jih srečam na uradih ali pa na zbornici, ko urejajo vse te drobne opravke,« pravi Marija. »Ne bi jih poveličevala, bi jih pa vsekakor postavila na svoje mesto, ker igrajo
pomembno vlogo.«
Marija pravi, da je za uspešno sožitje dela in družine nujna
dobra organizacija, povezana z garanjem, vplesti pa moraš tudi
ljudi okoli sebe. Pri tem, seveda, ne smeš nikoli pozabiti ne na
delo ne na družino. Doda pa še: »Po vseh teh letih vidim, da
je poštenost neizmerno bogastvo. Pri delu na zbornici sem se
večkrat srečala z mahinacijami, ki bi lahko prinašale razne ugodnosti in točke, vendar se temu vztrajno izogibam. Na koncu
si najbolj srečen, če si delal pošteno, saj te lahko že najmanjša
stvar, s katero bi te lahko kdo podkupil, pozneje izjemno bremeni.«
Marija ima izkušnje s podjetništvom, vse od svojega petnajstega leta naprej. Najprej se je ukvarjala s pletilstvom, potem pa
se je posel tako povečal, da se je ukvarjala pretežno s prodajo
pletenin v trgovini Tunika. Prav po tem je najbolj poznana,
zato ji ljudje velikokrat pravijo kar Marija Tunika, pove v smehu. Pravi, da je svoje delo opravljala s takim zanosom in veseljem, da je tako rekoč pozabila iti v pokoj. V tistem času se je
namreč končno preselila v lastniške prodajne prostore, potem
pa ji je kolegica povedala, da je že pred časom izpolnila pogoje
za upokojitev. »Po odhodu v pokoj nisem mogla iz svoje kože
in zdaj imam zavod za svetovanje Zvonček, v katerem uresničujem svoje zamisli. Konec koncev ni samo posel tisto, kar nas
bogati, ampak je to tudi kultura,« zaključi nasmejana Marija.
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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

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 kljub hitri intervenciji gasilcev zgorelo. 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,
še zbiramo na zbornici na Vrhniki do 15. marca. Po zaključku
akcije bomo zbrana sredstva izročili Zdravku in Darji.
Hvala za vaš prispevek.

ZPIZ-2

LOS 2013 vabi
na gospodarsko razstavišče
OOZ Vrhnika bo tudi letos svojim članom omogočila ugoden
nastop in predstavitev na Ljubljanskem obrtnem sejmu – LOS,
ki bo od 17. do 20. aprila na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani.
Zaradi podaljšanja roka za prijavo, to lahko storite do 15.
marca. OOZ Vrhnika članom s plačano članarino soﬁnancira
50% vrednosti najema razstavnega prostora. Polna cena pokritega opremljenega prostora znaša 54€/m2, zunanjega pa 17 €/m2.
Če se želite predstaviti s svojimi izdelki in storitvami širši javnosti osrednje Slovenije, tega dogodka preprosto ne smete
spregledati. Pokličite nas za dodatne informacije in prijavnico:
755 77 40 ali 05 1619 215 ali nam pišite na e-naslov: adela.cankar@ozs.si
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Seminarja o novi pokojninski reformi, ki se je v Domu obrtnikov odvijal 21. februarja, se je udeležilo 12 članov. Tomaž
Bernik iz Združenja delodajalcev obrti in podjetništva, ki je bil
aktivno udeležen pri pogajanjih za ta zakon, je prisotne seznanil s potekom pogajanj in vsebino novega predpisa. Prisotni so
lahko izvedeli za novosti, narejena je bila primerjava s starim
zakonom. Prav tako so se seznanili s prehodnimi določbami do
polne uveljavitve novega zakona in napoved verjetnosti, da bo
po poteku prehodnega obdobja po letu 2020 potreben že nov
zakon, ki bo omogočal nemoteno izplačilo pokojnin in upokojevanje po verjetno še bolj zaostrenih pogojih za posameznike.
Sicer pa od 1. 1. 2013 velja splošni pogoj za starostno upokojitev: 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa oz.
65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe.
Od splošnega pogoja je lahko odstopanje na račun otrok, služenja vojaškega roka, dela pred 18. letom starosti. Pri tem je
potrebno upoštevati, da se za vsako osebo posebej izračuna in
pregleda delovna leta in morebitna znižanja.

Nagradna križanka
Med reševalci nagradne križanke iz prejšnje številke KG, ki so
sporočili pravilno geslo SE GREŠ Z MANO, je žreb izbral tri
nagrajence.
1. nagrado prejme Vera Miljkovič, Cesta gradenj 3, Vrhnika,
2. nagrado prejme Matilda Gantar, Tržaška 81, Logatec,
3. nagrado pa prejme Ana Petek, Tabor 16, Logatec.

marec 2013

Varstvo pri delu
Tečaji tujih jezikov
ponovno na OOZ Vrhnika

najboljša pot do znanja tujih jezikov
IZJEMNO UGODNO
Potekajo enkrat tedensko po 3 pedagoške ure. Pri načrtovanju
programa nas je vodila misel, da udeleženci tečajev potrebujejo znanje tujega jezika za praktično uporabo. Konverzacije
boste zato deležni na vseh stopnjah, tudi začetnih. Pridobili
boste bogat besedni zaklad in ugotovili, da je lahko pot do
znanja slovnice zanimiva ter zabavna. Presenečeni boste nad
sabo, saj boste kmalu tekoče spregovorili v tujem jeziku.
• ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA
ob ponedeljkih od 17.45 do 20.00
• NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA
ob torkih od 17.45 do 20.00
• ZAČETNI TEČAJ ITALIJANSKEGA JEZIKA
ob sredah od 17.45 do 20.00
• ZAČETNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA
ob četrtkih od 17.45 do 20.00
•
•
•
•

30 - urni tečaji, 1 x tedensko
v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, Vrhnika
cena: 4 obroki po 51,00 EUR (vštet 20% DDV, ne pa učbeniki)
možnost soﬁnanciranja za osebe, za katere delodajalec
vplačuje v Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika

• PRIJAVA IN INFORMACIJE do 11. marca 2013
• po telefonu: 01/422 33 20
• e-pošta: candor-dominko@siol.net;

www.candor-dominko.si

Šport
Letos smo zimsko športno ekskurzijo organizirali v soboto, 16.
februarja, kot uvod v zimske počitnice. Kar 56 smučarjev smo
peljali na smučanje v Avstrijo, v Nassfeld, kjer so se udeleženci
lahko veselili lepega zimskega dneva. Vreme je smučarjem res
služilo, saj je bilo sončno in ne premrzlo, sneg pa idealen za
ugodno smuko. Ker na smučišču in napravah praktično ni bilo
gneče, je bil smučarski dan lahko maksimalno izkoriščen. Po
pripovedovanju posameznikov, so bili udeleženci z izletom zadovoljni, zato bo ob morebitnem povpraševanju članov, lahko
tako tudi naslednje leto.

marec 2013

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. marec 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.

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, 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.
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Pavšalna obdavčitev samostojnih
podjetnikov od 1. 1. 2013
V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
– Zdoh-2L in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčnem postopku –ZdavP-2F, ki sta začeli veljati naslednji dan
po objavi, uporabljati pa sta se začeli s 1. 1. 2013.
Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov je osnovni pogoj, da prihodki v
preteklem davčnem letu ne presegajo 50.000,00 evrov. In sicer so
to zaračunani prihodki in ne več plačani, kot je to veljalo do sedaj.
Za izračun davčne osnove se prizna enotna višina normiranih odhodkov v višini 70 % doseženih prihodkov. Od tako izračunane
razlike med prihodki in odhodki se plača 20 % davka, ki je dokončen (cedularna obdavčitev). Za znižanje davčne osnove ni več možno upoštevati nikakršnih olajšav, splošne ali za vzdrževane člane,
ravno tako se davčna osnova ne znižuje za plačane prispevke.
S spremembo Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih
evidencah za ﬁzične osebe, ki opravljajo dejavnost bo določeno,
da ti zavezanci vodijo
• evidenco knjigovodskih listin, ki dokazujejo poslovne dogodke
v zvezi s prihodki, pripoznanimi v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali zakonom, ki ureja dohodnino,
• evidenco osnovnih sredstev
• in druge evidence, če jih morajo voditi po predpisu, ki urejajo
področje, na katerem delujejo npr. trgovci, gostinci ipd.
V primeru, da je zavezanec tudi davčni zavezanec za DDV, mora
ne glede na določbe tega pravilnika voditi tudi evidence v skladu
s predpisi, ki urejajo obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost.
Postopek zavezanca, ki želi ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov je s predložitvijo obrazcev na DURS in sicer:
• Obrazec 1 - Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti in
• Obrazec 2 - Izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob začetku opravljanja dejavnosti
• Obrazec 3 - Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013
• Obrazec 4 - Izračun višine akontacije ter obrokov akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2013

Napotila
Zavezanci, ki so na novo pričeli opravljati dejavnost morajo Obrazec 1 in 2 predložiti na DURS najkasneje v 8 dneh od vpisa v register, v kolikor mu te priglasitve niso uredili na Vem točki.
Zavezanci, ki že opravljajo dejavnost, morajo obrazec 3 in 4 predložiti na DURS do 31. marca tistega leta, za katero se odločijo
za pavšalno obdavčitev. Za leto 2013 je ta rok 2.4.2013. Roke je
potrebno spoštovati, saj v primeru zamude, davčni organ vlogo
zavrne.
Jasna Vodnik Uršič, AVATARA Računovodske storitve d.o.o.
Nadaljevanje v naslednji številki KG.

Srečanje z ekonomskimi svetovalci
Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za gospodarsko diplomacijo, organizira 26. marca 2013 na Brdu pri Kranju srečanje z
ekonomskimi svetovalci, ki delujejo na diplomatsko-konzularnih
predstavništvih RS v tujini. Srečanje je namenjeno predstavitvi
aktivnosti gospodarske diplomacije, izmenjavi predlogov za izboljšanje medsebojnega sodelovanja in pridobitvi koristnih informacij o posameznem trgu v okviru individualnih pogovorov z
ekonomskimi svetovalci.
Prosimo vas, da svojo udeležbo in interes za srečanje s posameznim ekonomskih svetovalcem potrdite z izpolnitvijo elektronske
prijavnice, ki jo najdete na spletni strani https://docs.google.com/
forms/d/1ef3sOW_7h6tsoPuFyl8-b5_quMj_xlL2a_CNgO2x-E/viewform?pli=1 najkasneje do ponedeljka 11. marca 2013.

Ker zaradi obsežnosti celotne informacije o poročanju ne moremo objaviti v KG, si informacijo in obrazce lahko pridobite
na svojih območnih zbornicah

Ste dolžni poročati o odpadkih?
Kdo mora izpolniti obrazec? Poročevalske enote za ODP soposlovni subjekti z različnih področij, ki so med opravljanjem svoje
proizvodne ali storitvene dejavnosti proizvedli odpadke.
V skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011)
je povzročitelj odpadkov dolžan poročati, če je v preteklem
koledarskem letu pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot
10 ton vseh odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali
je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne
glede na vrsto zaposlitve.

Gostinske storitve Danijel Radmanović s.p.
od 4. marca 2013 na lokaciji nekdanje gostilne Pri Kramarju, Tržaška 14, Logatec
Nudimo dnevno sveže malice, kosila, večerje, pizze, jedi po naročilu,
storitve za večje skupine, dostavo malic (od 5 naprej) in catering.
Odprto: od ponedeljka do četrtka od 9. do 20. ure
petek in sobota od 9. do 22. ure
nedelja od 11. do 20. ure
Vsako prvo soboto v mesecu živa glasba od 20. ure naprej.
Naročila sprejemamo tudi po telefonu
040 691 346 in 081 610 680.
Vabljeni na svečanost od odprtju prostorov
na Tržaški 14, dne 4. marca med 15. in 17. uro.
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Obvestila OOZ Logatec

Nadaljevanje s strani 7.

Podjetniški uspeh leta 2012
Več kot 20 zaposlenih, skoraj poltretji milijon prihodkov od
prodaje v letu 2011, podjetje z minimalno administracijo in brez
normircev, to so kamenčki v mozaiku, ki sestavljajo podobo
Mizarstva Hladnik s Petkovca. Kakšna je od blizu, smo se pogovarjali z lastnikom Janezom Hladnikom in njegovo soprogo.

Družina Janeza Hladnika
G. Hladnik, najprej čestitke za prejeto priznanje Podjetniški uspeh leta 2012, ki vam ga je podelil Radio 94 in NTR.
Utemeljitev priznanja smo objavili v prejšnjem Krpanovem glasu. V pogovoru z vami želimo utemeljitev osvetliti
z vašega zornega kota. Začeli ste sami, v domači hiši. Zdaj
zaposlujete 23, delavcev, ki delajo v modernih proizvodnih
prostorih. Priznanje je namenjeno vam kot nosilcu ﬁrme,
dosežki pa so dosežki »obratovalnice« kot rečemo podjetju
s statusno obliko s.p.?
Priznanje je prejela obratovalnica – podjetje Mizarstvo Janez
Hladnik s.p. Tu smo združeni vsi, jaz, moja družina in delavci.
To je celota. Vsak posameznik ima v njej svoje mesto.

Brez normircev pri ljudeh, ki so dela vajeni, morda gre. Z
administracijo pa najbrž ni tako?
Večina administrativnega dela opraviva z ženo Cvetko, dokončno pa uredi zunanji knjigovodski servis. Pomaga še hči Damjana, lesarska tehtnica, ki nadaljuje izobraževanje v smeri logistike.
Sin Dejan že prevzema vodenje in organizacijski del proizvodnje. Vključena je tudi snaha Maruška. Tako je v posel vpeta
skorajda cela družina, pa tudi hči Vesna, ki z družino živi v Rovtah in ima svojo zaposlitev, bi pomagala po potrebi.
Začeli ste z nekdanjo »klasiko«, opaži in podovi. Pa danes?
Predvsem proizvajamo lepljence za izdelavo stavbnega pohištva. Sproti posodabljamo tehnologijo, da so naši izdelki vrhunske kakovosti in da lahko poleg smrekovine uporabljamo tudi
druge lesove. Doma prodamo le del proizvodnje, ostalo gre v
izvoz. Zadnje, kar smo novega naredili, je lesena hiša. Tovrstnih
je veliko v Skandinaviji, prihajajo (se vračajo) pa tudi k nam.
Sicer pa po skupinah izdelke razvrščamo takole: lepljeni elementi za notranja in vhodna vrata, lepljeni proﬁli za okna, lepljene
grede – trami, po zadnji posodobitvi tehnologije pa opravljamo pa tudi tankorezni razrez. S posebnim strojem, ki ima rez
1,1 mm, dosežemo najboljši izkoristek obdelovanca in zelo tanke nalepke minimalne debeline 1,9 mm. Z njim lahko režemo
tudi tropske lesove, npr. tik. Največja višina razreza je 160, širina
310 mm. Za zdaj edini v Sloveniji lahko opravljamo te storitve.

Pogled na delavniški kompleks Mizarstva Hladnik
Toliko zaposlenih je dandanes spoštovanja vredno število.
Zato najprej nekaj o tem.
Delavca je treba spoštovati. Ko pride v ﬁrmo, mu je treba povedati, da dela zase, ne za šefa. Vsi pri nas zaposleni so domačini.
S tem, lahko rečem, pripomoremo k ohranjanju in razvoju podeželja. Odhodov je malo. Smo zaposlili še tri mlade, dva sta se
poklicno izučila pri nas, tretji se je k temu preusmeril. Skrbimo,
da se delavci ne pretegnejo; kolikor je le mogoče, smo dviganje
težkih elementov, ki jih je v žagarski proizvodnji veliko, prepustili strojem.
Normircev nimamo. Dela se po zmožnostih. Če bi bil kdo slab,
bi se sam izločil, saj delovni proces ne prenese počasnosti ali
površnosti. Se je kdo tak že udinjal za delo, a je uvidel, da ne gre.

marec 2013

Kaj pomeni certiﬁkat FSC, ki ste ga pridobili?
Certiﬁkat zagotavlja sledljivost lesa od gozda do končnega izdelka. Opazili smo, da je vse več zanimanja zanj, konkurenca pa
je vedno večja. S pridobitvijo certiﬁkata pa imamo večji evropski gospodarski ugled in s tem tudi več možnosti za uspeh. Potrebuje vsakoletno obnavljanje.
Vaš pogled na krizo in izhod iz nje?
Izhod iz krize? Poglejte, delovno mesto je – pri meni – vredno
sto tisoč evrov. Kako torej do delovnih mest za vse, ki so ostali
brez služb v uničenih tovarnah?
Trezno gledam naprej. Kljub temu, da so bili lanski rezultati za
spoznanje boljši od predlanskih, menim, da krize še ni konec.
Težave so tudi pri sosedih Italijanih, kamor izvažamo. A v lesu
je bodočnost. Sčasoma bo spet prevladal nad plastiko. Takrat
bodo za lesarje spet boljši časi. Les je naša surovina, ki jo imamo, hvala Bogu, dovolj. Pa še sproti raste.
G. Hladnik, hvala za pogovor. In naj bodo naslednji dnevi in leta
prežeta s trdnim in uspešnim poslovanjem Mizarstva Hladnik.
Janez Gostiša
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Vse fotograﬁje v članku so iz arhiva Mizarstva Hladnik

Lesena hiša, ki so jo izdelali v Mizarstvu Hladnik
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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 februar 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
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).

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

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 februarju 2013:
redno delo: 19 dni: 152 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 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
december 2012 znaša 1.534,54 € bruto, 1.000,21 € 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 v letu 2012, potrebno plačevati, dokler bo v Obrtnem zakonu določena kot obvezna.
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Krpanov glas

Prispevki, dajatve

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA FEBRUAR 2013
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2011
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

do vkljuno

vkljuno

vkljunp

vkljuvo

vkljuno

vkljuno

vkljuno

nad

8.977,20

18.295,80

27.443,70

36.591,60

45.739,50

54.887,40

64.035,30

64.035,30

Dosežena osnova v € za leto 2011 (Pravilnik o postopku za
razvršanje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07)

nad 54.887,40 do

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2012

Dosežena osnova v € za leto 2012

Povprena mesena plaa v RS za december 2012 v EUR

nad 9.156,72 do

nad 18.306,13 do

nad 27.459,20 do

nad 36.612,26 do

nad 45.765,33 do

nad 54.918,39 do

nad

do vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

64.071,46

9.156,72**

18.306,13***

27.459,20

36.612,26

45.765,33

54.918,39

64.071,46

1.534,54
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

783,66

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

dec.12

dec.12

povprene plae za
dec.12

povprene plae za povprene plae za
dec.12

dec.12

920,72

1.381,09

1.841,45

2.301,81

2.762,17

dec.12

VIII

dec.12

3.222,53

3.682,90

STOPNJA

24,35

190,82

224,20

336,30

448,39

560,49

672,59

784,69

896,79

13,45

105,40

123,84

185,76

247,67

309,59

371,51

433,43

495,35

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,14

3,68

5,52

7,37

9,21

11,05

12,89

14,73

Prispevki skupaj

38,20

299,36

351,72

527,58

703,43

879,29

1.055,15

1.231,01

1.406,87

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za december 2012 (1.534,54 €)
** minimalna plača

Zavezanec plača prispevke do 15. 3. 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 2012

Kavcija za tuja podjetja,
ki opravljajo storitve v Švici
Tuja podjetja, ki v Švici opravljajo storitve oz. dela v nekaterih panogah ter v nekaterih kantonih, morajo pred pričetkom
opravljanja del v Švici plačati kavcijo.
Podjetje o obveznostih plačila kavcije ter o podrobnostih načeloma obvesti pristojna služba, ni pa nujno, zato je obveznost
podjetja, da samo uredi plačilo kavcije pred pričetkom
opravljanja del.
Kavcija predstavlja garancijo, da bo tuje podjetje, ki v Švici
opravlja storitve oz. delo, v primeru ugotovljenih kršitev in posledično izrečenih denarnih kazni, te denarne sankcije še pred
odhodom iz Švice poravnalo, v nasprotnem primeru bo kavcija zadržana. Če namreč paritetne komisije, ki v Švici opravljajo
nadzor nad tujimi izvajalci storitev, ugotovijo kršenje švicarske delovnopravne zakonodaje, npr. izplačevanje dumpinških
plač napotenim delavcem, prekoračitve dopustnega delovnega
časa, nezadostno zavarovanje napotenih delavcev itd., se tujim
podjetjem izreče denarna kazen in v hujših primerih kršitve
tudi prepoved nadaljnjega opravljanja dela v Švici.
Kavcijo je mogoče poravnati v gotovini ali pa z garancijsko listino, ki jo izda bančna inštitucija po švicarski bančni
zakonodaji oz. inštitucija, ki je podrejena Švicarski komisiji za
nadzor ﬁnančnih trgov FINMA.
Višina kavcije se razlikuje od panoge do panoge ter od kantona
do kantona. Odvisna je od vrednosti opravljenih del podjetje
v Švici v koledarskem letu. Minimalni znesek kavcije znaša
5.000 CHF, maksimalni pa 20.000 CHF. Podjetja, katerih
vrednost opravljenih del v koledarskem letu v Švici ne preseže
2.000 CHF, so plačila kavcije oproščena.
Kavcija se načeloma poravna pri centralnem uradu za kavcije,
to je Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz, ZKVS, na
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naslednjih kontaktnih naslovih: Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz, Grammetstrasse 16, CH-4410 Liestal; Tel:
+41 61 927 64 45, Fax: +41 61 927 64 47, kaution@zkvs.ch
oz. www.zkvs.ch
Informacija Veleposlaništva RS v Bernu je zgolj informativne
narave in nezavezujoča. Na spletni povezavi ZKVS (www.zkvs.
ch) lahko podjetja najdejo nadaljnje in aktualne informacije.

COSMOPROF Bologna
Sekcija frizerjev in sekcija kozmetikov pri OZS v sodelovanju
s turistično agencijo Potepuh in potovalno agencijo Narda Tours organizirata ogled sejma COSMOPROF v Bologni, ki bo
od 8. do 11. marca v Bologni.
Svoje prijave posredujete direktno na eno izmed agencij, kjer
so vam na voljo za dodatna vprašanja in pojasnila. V primeru
nezadostnega povpraševanja in zanimanja za organiziran ogled
sejma, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ne prevzema
odgovornosti za morebitno odpoved organiziranega ogleda s
strani posameznih turističnih oz. potovalnih agencij.

Javni poziv za najavo interesa
za uporabo poslovnih pisarn v tujini
Na spletni strani MZZ http://www.mzz.gov.si/si/gospodarska_diplomacija/poslovne_pisarne_v_tujini/ je objavljen
javni poziv za najavo interesa za uporabo poslovnih pisarn v
tujini..
Trenutno so na voljo poslovne pisarne v Banja Luki, Bratislavi, Budimpešti, Buenos Airesu, Bukarešti, Kijevu, Madridu,
Moskvi, Ottawi, Parizu, Podgorici, Rimu, Skopju in Zagrebu.

15

