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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
Fotograﬁja na naslovnici: Zbrani, zaskrbljeni? Cerkniški osmošolci med predstavitvijo nekaterih poklicev. Bo kateri izmed njih zanje pravi?
Foto: S. Šivec
Izdajatelj:
Uredniški odbor:

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4)
200 €
120 €
½ strani (A5)
150 €
90 €
¼ strani (A6)
100 €
60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
45 €
Oglas na zadnji strani:
+40%
Oglas na predzadnji strani:
+20%
Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10% popust.
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

Prelomni maj?

Pogled navznoter

Zgodilo se je v maju. Forum slovenske
obrti 2013, zasedanje izredne in volilne
skupščine OZS, predlog vlade, da poveča prispevke s.p.-jem, uredba vlade o deregulaciji izobrazbenih pogojev za opravljanje obrtnih dejavnosti, sprememba
ustave. In še mnogo drugih odločitev, ki
bodo neposredno ali posredno vplivale
na gospodarstvo. Žal, večina omenjenih sprememb ne bo bistveno povečala
konkurenčne sposobnosti podjetij. Z
dvigom DDV-ja v juliju še sploh ne!
OZS se je kot zaščitnica interesov malih
in srednjih gospodarskih subjektov pri
vseh omenjenih primerih aktivno postavila v bran svojih članov. Na Forumu
so bile vladi ponovno (kot že velikokrat
prej) predstavljene zahteve slovenske
obrti. Kot po navadi, so predstavniki vlade zahteve sprejeli z odobravanjem, obljubili
spremembe in izrazili veliko razumevanje do naših zahtev. Vendar, naj ne bo spet tako,
kot prejšnja leta, ko je veliko obrtniških idej za izboljšanje stanja v gospodarstvu romalo
v koš.
Kljub izraženemu razumevanju, je vlada kmalu po Forumu javnosti predstavila idejo o
dodatni davčni obremenitvi s.p.-jev. Vzeti želi tam, kjer je izplen najbolj zanesljiv. Škoda! Še bolj boleč ukrep za člane OZS je predlog vladne uredbe o deregulaciji poklicev
oz. pogojev za opravljanje dejavnosti. Temu OZS odločno nasprotuje. Predlog pomeni,
da se bo kdorkoli ukvarjal z dejavnostmi, ki so (lahko) nevarne za zdravje in življenje
ljudi ter za premoženje in okolje! Posledice derugulacije se bodo – zelo verjetno - pokazale v številnih kršitvah zakonodaje, kakršne je na področju pekarstva odkril nedavni
inšpekcijski pregled pekarn: komaj četrtina jih ne krši predpisov. In to v prehrambni
dejavnosti, kjer je tveganje za zdravje potrošnikov veliko! Zato OZS ostro nasprotuje deregulaciji vstopa v dejavnost na področju gradnje objektov, streh, fasad, ostrešij
in montažnih objektov, proizvodnje električnih naprav (razsvetljava, elektromotorji,
stikala, gorilniki…), dejavnosti optike, popravila elektronskih naprav za široko rabo,
frizerstva, storitev pralnic in kemičnih čistilnic, kozmetične in pedikerske dejavnosti.
Pri opravljanju teh dejavnosti lahko strokovno neizobraženi izvajalec povzroči resno
nevarnost za okolje in zdravje ljudi, obenem pa tudi veliko materialno škodo naročniku.
Če je dejavnost regulirana z izobrazbenim pogojem nosilca dejavnosti, ki je tudi odgovorna oseba v podjetju ali pri s.p., je tveganje precej manjše.
Vsi argumenti OZS pa ne prepričajo »zakonopiscev«. Upravičeno se sprašujem, če ni
vse skupaj voda na mlin obrtnikom in podjetnikom iz drugih držav, članic EU, kar bo
prvega julija postala tudi sosednja Hrvaška. Po vladnem scenariju bo marsikateri hrvaški podjetnik, ki bo imel pet minut časa, lahko izvajal dela v Sloveniji, po nižjih cenah;
vprašanje pa je, kakšna bo kakovost.
Parlamentarno prepiranje o zlatem ﬁskalnem pravilu, zapisanem v ustavi RS nam, obrtnikom in podjetnikom, ne daje pozitivnih kratkoročnih gospodarskih učinkov. Te pa
nujno potrebujemo za izhod iz krize. Bližajoči se dodatni in višji davki pa pripirajo že
tako skoraj zaprta vrata v gospodarsko rast.
Tako vlada in parlament. Kaj pa OZS? Upam, da bo novemu vodstvu OZS, z gospodom Brankom Mehom na čelu, uspelo do jeseni oblikovati tako strategijo delovanja
OZS, ki bo vlivala upanje na boljšo zbornično prihodnost tudi tistim, ki so sedaj še
nasprotniki članstva v zbornici. Prava strategija pa bo oblikovana le s sodelovanjem
celotnega sistema, po načelu »vsi za enega, eden za vse«. To je zmagovalna formula, to
je prihodnost OZS. Cel sistem in vsi OOZ-ji.
Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec

Listam po zvežčičih Krpanovega glasa.
Tretje leto vsak mesec prihaja med člane štirih sosednjih zbornic. Na kakšne
odzive naleti? Različne: spodbudne in
njim nasprotne. A to velja, mar ne, za
sleherno stvar, delo, dogodek.
Krpanov glas prinaša sporočila o dogodkih. Še več jih napoveduje. Vsakokrat prinaša splošna obvestila, strokovne nasvete, opozorila. Komu so
dobrodošla? Pazljivemu bralcu. Kako
zanesljiva so? Naredimo vse, da bi bila
popolnoma. Zato podatke, preden
gredo v tisk, navzkrižno preverjamo.
Kljub temu se zgodi, da kakšna objava
zdrsne v napačno smer. Napake popravimo z objavo v naslednji številki.
K sreči je bilo teh zdrsov doslej zgolj
za omembo.
Objavljena poročila odslikavajo zunanje dogodke: srečanja, izobraževanja,
prireditve. To pa je pravzaprav manjši,
čeprav najbolj viden del nalog in opravil. Glavnina strokovnega dela, ki ga zaposleni opravijo, pa je bralcem na straneh KG nevidna. Če pustimo ob strani
operativno izvajanje javnih pooblastil
– vodenje obrtnega registra in delo na
vstopnih točkah sistema e-VEM (o čemer dvakrat letno statistično poročamo), je tu predvsem svetovanje članom.
Od preprostih odgovorov na splošna
vprašanja, usmerjanja, kam se obrniti za
odgovor, do zahtevnejših, poglobljenih
svetovanj. Zvečine so člani z odgovori
zadovoljni. Kakovosti odgovorov pa ne
moremo meriti s pričakovanji članov.
Mimo tega zaposleni skrbijo še za večino gospodarskih in funkcionalnih opravil, vezanih na zbornico in pripravljajo
vse potrebno za delovanje zbornice in
njenih organov.
Politiko zbornice oblikujejo in uveljavljajo izvoljeni člani njenih organov.
Med njimi, seveda, največ predsedniki
in člani ožjih vodstev. Cenimo njihovo
pripravljenost za delo v skupno dobro, jim priznamo, da trošijo svoj čas
in se izpostavljajo tudi za druge, ne le
zase? Kako jih podpremo, kadar se v
imenu organizacije zavzemajo za malemu gospodarstvu prijaznejše poslovno
okolje? Priznajmo: rajši jim na hitro in
mnogokrat brez premisleka pripišemo
kaj slabega, kot da bi jim iskreno izrekli besedo zahvale ali tudi sami stopili v
njihove volonterske vrste.
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J. Gostiša
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Predstavitev razvojnih
aktivnosti
V ponedeljek, 6. maja je bila na Občini Cerknica razširjena seja
Sveta Notranjsko-kraške regije (NKR), ki jo je sklical njen predsednik Marko Rupar, župan cerkniške občine. Poleg članov Sveta so se seje udeležili še predstavniki Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo (MGRT), predstavniki razvojnih institucij
in Regionalnega razvojnega sveta NKR.
Ob predstavitvi pripravljenega osnutka razvojnih aktivnosti
RRP NKR 2014 – 2020 so povedali, da razvojne aktivnosti potekajo v dveh smereh, ena je Evropski park Krasa, druga pa
vodi na področje lesarstva. Evropski park Krasa naj bi zaobjel
razvojne zgodbe v regionalnem in evropskem obsegu, povezovanje matičnega Krasa z južno Primorsko in izven kohezijske
meje. Področje lesarstva naj bi ponudilo rešitve vprašanja nepravilne izrabe lesa in slabega stanja lesno predelovalne industrije.
Predstavniki MGRT so povedali, da so predlogi za razvoj podeželja dobro zamišljeni.
Posebni programi človeških virov, varstvo narave, okolje, odpadki, razvoj podeželja, naravno bogastvo, turizem in lesarstvo
imajo bodočnost. Vse nas pa čaka še zelo veliko dela. Izhajamo
iz EKO razvoja s ciljem, da postanemo bolj razviti.
V pripravi so regijski, občinski in državni načrti nacionalnega
pomena, povezovanje v funkcionalnost urbanih območij (tudi
čez mejo), razvoj prometnih vozlišč in lesarskih središč, javni
promet, skupne komunalne ureditve, gospodarjenje z viri. Pomembni viri so hrana, ohranjanje zemljišč, energetski koncepti,
biomasa. Ob tem naj ohranjanje kulturne dediščine in obnova
zgradb – že zaradi ugleda – ne bo na zadnjem mestu.
Potrebe in načrti za razvoj so večji od razpoložljivih sredstev,
zato bo potrebna kombinacija z drugimi viri.
Marija Branisel

Sicer resnobni obrazi učencev so se ob zanimivih predstavitvah poklicev
tudi sprotili
poklicev so poleg predstavnikov policije, zdravstva in socialnega varstva
sodelovali tudi nekateri člani OOZ Cerknica. Osmošolcem so spregovorili
o svoji izbiri poklica, o služenju »vsakdanjega kruha«, o tem, kako je
življenje sâmo najboljši učitelj,in še o čem.

»Reže mi tak' tankega, da se vidi skozenj'ga«. Tako je v neki stari pravljici, za katero se na trenutke zdi, da spet postaja resničnost, potarnala
pastorka o svoji mačehi. Po zadnjih statističnih podatkih ima Slovenija
med državami, članicami EU najmanjši delež prebivalcev, starih od 18 do
24 let, ki imajo končano le osnovno šolo in niso bili vključeni v nadaljnje
izobraževanje ali usposabljanje. Sorazmerno z doseženo izobrazbo se viša
tudi pričakovani prag ustrezne zaposlitve in plačila za opravljeno delo.
Za uvod v poklicno usmeritev bodočih srednješolcev in s ciljem, da bi bila
odločitev kam po osnovni šoli, čim lažja, je na OŠ Cerknica 21. Maja potekal tehniški dan na to temo za vse učence osmih razredov. V predstavitvi

Marta Tekavec, Frizerski salon SIMIČAK
» Moja starša sta oba opravljala poklic frizerja, ki je družinska tradicija in s katero
nadaljujem že polnih dvajset let kot samostojna podjetnica. Frizerski poklic sem
nadgradila z mojstrskim nazivom. Opravljam tako žensko kot moško striženje.
Pri mojem delu sta zelo pomembna ročna
spretnost in komunikacija. Stranke se ho-
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Vse fotograﬁje: S, Šivec

Moja izbira poklica

Tina Potokar, Lepotni atelje AINE
»Po gimnaziji in dveh letih študija socialne pedagogike sem se odločila, da se bom
poslej ukvarjala s tistim, kar me je že od
nekdaj veselilo. Kar sem ves čas iskala.
Kozmetiko. Opravila sem prekvaliﬁkacijo
za poklic kozmetičnega tehnika. To je delo
v katerem uživam. Četrto leto opravljam
dejavnost kot samostojna podjetnica. Prihajajo stranke vseh starosti, mlajše predvsem zaradi estetskih
razlogov, starejše iz zdravstvenih. Pri delu z vsako stranko je
pomembna natančnost, potrpežljivost in posluh za njene težave. Zelo pomembno je, da ti stranke zaupajo, saj vstopaš v
njihov intimni prostor. Zadovoljna stranka se vedno vrača in je
najboljša reklama.«
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PIKNIK 2013
čejo o marsičem pogovarjati in razglabljati: o prehrani, politiki,
duhovnosti, športu, o zadnjih oddajah na televiziji, kot so Polnočni klub, Pogledi, Odmevi,….No, tudi o vremenu…pa tudi
»trač« ni izvzet!
Hčerka nekega frizerja mi je nekoč dejala, da je njen oče stalno
hodil v knjižnico in bral. To počnem tudi sama.
Pomembno je, da rad opravljaš svoj poklic in spremljaš modne
smernice ves čas, da si seznanjen z zadnjimi trendi, da se udeležuješ seminarjev in tečajev… Stranke dobro vedo kaj je »in«,
hodijo v korak s časom……
Dobro je, da se ob tem poklicu ukvarjaš s sproščanjem in športom, da si utrjuješ telesno kondicijo, ker je delo vezano na določene gibe in držo, to pa sčasoma lahko na telesu pusti neželene
posledice.«
Jože Obreza, Žagarstvo PROFILLES
»Po poklicu sem kovinar. Po končanem
šolanju sem opravljal delo vzdrževalca in
varilca. Zatem sem delal v gozdu kot sekač
in traktorist. Prav to delo je bilo povod, da
sem se odločil opraviti tečaj iz žagarstva in
se odločil za samostojno podjetniško pot.
Opravljanje žagarske dejavnosti zahteva
prostor, primerne površine ter investiranje v stroje. Sam proces
je zdaj dokaj avtomatiziran in ne zahteva več toliko ﬁzične moči,
kot včasih…. Zdaj že kar 17 let opravljam to delo. Dandanes je
težko, oziroma teže, kot je bilo. In ne samo v moji dejavnosti,
ampak v vsaki. To velja tudi za možnost posodabljanja proizvodnje in vlaganje v nove stroje. Več je treba delati, za manj
denarja. Od zore do mraka, če hočeš ustreči ljudem.
Govori se o velikih prirastkih lesa. No ja, resnica je taka, da se
kvaliteten okrogel les »šiba« v Avstrijo, v Sloveniji pa nam ga
zato primanjkuje. Avstrijci odkupujejo boljši les, slabši, embalažni, primeren npr.za palete, ostaja na domačem trgu. No ja, pa
to je že druga zgodba. Žal.«
Renato Jurjevčič, Sečnja in spravilo lesa
»Sem kovinar. Opravil pa sem tudi nacionalno poklicno kvaliﬁkacijo za delo gozdarskega traktorista. In zdaj se z gozdarjenjem ukvarjam kot podjetnik. Za tovrstno
delo moraš biti, kot pravijo, rojen. In v dobri ﬁzični kondiciji. Potrebna sta znanje in
spretnost, ki ju z delom sproti nadgrajuješ.
To je zelo nevarno delo, ves čas moraš paziti nase in na druge,
še posebej, kadar delaš v skupini. Trenutek nezbranosti je lahko
usoden. Opazujem tečajnike in šolarje, ki se uvajajo v gozdarsko
delo: sami še ne vedo, meni pa je hitro jasno kdo bo ostal in kdo
ne! V gozdarskih poklicih je tudi nekaj žensk, opravljajo dela, ki
ne zahtevajo toliko ﬁzičnega napora: n.pr. gozdarske inženirke,
merilke lesa. Tako da gozdarjenje ni zgolj v domeni moških.«
Ludvik Primožič, Elektro Primožič
»Prvi stavek, ki se ga spomnim z elektro šole, je bil: »Če bi Bog
obstajal, nobena cerkev ne bi imela strelovoda!« Ta stavek sem
si vzel kot popotnico za življenje, in sicer v pomenu, da le Bog
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Srečanje bo v nedeljo, 23. junija 2013
po naslednjem programu:
Ob 11.00 sveta maša v Zelški cerkvi,
ki jo bo daroval
p. Silvo Šinkovec, jezuit.
Pri maši bo sodeloval
Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska,
ki ga vodi Janez Gostiša.
Druženje se bo nadaljevalo
ob Zelški lovski koči,
kjer bodo od 12.00 dalje
postregli z »nedeljskimi« dobrotami.
Za zabavo bo skrbel
Ansambel JELEN.
Prijave sprejemamo na zbornici
do četrtka, 20. junija.
Prispevek na udeleženca 10 eur, otroci brezplačno.

Vabimo vse člane,
upokojene člane zbornice
ter njihove ožje družinske člane!
Spomnite drug drugega!
VABLJENI!
ne dela razlik! Delo v elektro dejavnosti je
usmerjeno na tri področja: področje strelovodov, računalniških mrež in klasičnih
instalacij. Temeljni pogoj za opravljanje
poklica sta dobro ravnotežje in odličen,
brezhiben vid. Pravijo, da slabih električarjev ni. So samo živi! Upam, da bodo časi, ki
prihajajo, časi streznitve. In da se kvaliteta
počitnic ne bo merila po prevoženih kilometrih, ampak po tem,
kako si se imel. In da bomo hodili k prijateljem na obisk brez
»darilne vrečke«. In na razgovor za službo prav tako.«
Že v naslednjem šolskem letu se bodo »slušatelji« letošnjega tehniškega dneva razpršili po srednješolskih klopeh,iščoč prvih korakov na poti iskanja
svojega kosa kruha. Bogve, v katerih poklicih in sredinah ga bodo našli?
Nekateri, prav gotovo, tudi v podjetništvu, ki je, prav tako kot delo v javnih ustanovah (denimo v policiji, zdravstvu,..) način življenja, ki zahteva
polno odgovornost in nenehno vpetost vanj. Upajmo, da bodo, ne glede na
poklic in delo, postali in ostali dobri, pošteni ljudje. Brez izjem, ki jih je
čas, ki ga živimo, poln. Zaradi početja le-teh se mnogim reže vse tanjši kos
kruha.
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

NSi na obisku
Na logaški zbornici se nadaljujejo obisku predstavnikov strank,
ki so si izrecno prizadevale za sprejem sprememb obrtnega zakona (OZ). Po prvaku DL Gregorju Virantu so zbornico sredi aprila obiskali še poslanci Nove Slovenije, krščanske ljudske
stranke Jože Horvat, Matej Tonin, Iva Dimic in tajnik Robert Ilc.
Vodja poslanske skupne NSi je uvodoma povzel sedanji politični in gospodarski trenutek. O spremembi je dejal, da bodo
(zbornice) zdaj z več truda lahko bolje delale. Povedal je, da
njihova stranka ni naklonjena dvigu DDV. Proces sanacije bančnega sistema, ki jo je zasnovala prejšnja vlada, je tik pred imenovanjem izvršnih direktorjev. Jože Horvat je dejal, da se stranki
zdi, da so mikro in mala podjetja gonilo razvoja. Želijo pa slišati,
kako je pri nas.
Predsednik zbornice je gostom nanizal podatke o številčnosti
in strukturi sedanjega članstva. Povedal je, da s spremembo OZ
nismo zadovoljni, ker je spremenil le obliko članstva, ničesar pa
ni rešil, oz. je rešitve prepustil statutom: ostala so javna pooblastila, a za opravljanje ne dobimo nič; odprto je ostalo vprašanje
zbornične lastnine. Obrt nima nobenega orožja, s katerim bi
se zoperstavila nelojalni konkurenci. Inšpektorji naj opravljajo
svoje delo, vendar povsod. Vsak gospodarski subjekt naj bi bil
včlanjen v eno od zbornic. Če bo članstvo močno upadlo in
zbornica ne bo več reprezentativna, bo država izgubila dobrega
sogovornika. In kar bo zbornica morda še dosegla, bo za vse,
stroške pa bodo nosili prostovoljni člani. Zadnji primer: ponovni dvig limita za gotovinsko plačevanje s 50 na 400 € je zbornica
dosegla za vse subjekte, tudi za odvetnike, recimo.
V odzivu je vodja poslanske skupine zatrdil, da je v programskih
izhodiščih NSi prostovoljno članstvo v vseh zbornicah. Navzoči člani zbornice so zatem izpostavljali probleme, s katerimi se
srečujejo: ta s previsokimi izobrazbenimi kriteriji za opravljanje dejavnosti, drugi z marginalizacijo mojstrskih izpitov, tretji
s pat položajem podjetnikov v odnosu do države v stečajnih
postopkih svojih dolžnikov. Jože Nagode se je vprašal, če ni pri
slednjem v ozadju nova nacionalizacija.
Vodja poslanske skupine je na koncu omenil svoje spoznanje- o
zmotnosti svojega prepričanja, da bo kot poslanec lahko reševal
probleme. Uvidel je, da jih ne more.
Naj ob robu zapišem misel, ki me obletava: politična stranka si
zada svoj cilj in v imenu tega cilja (ali pa liberalizma) doseže cilju
ustrezno spremembo zakonodaje, ki pa ne velja zanjo, pač pa za
druge – v primeru OZ za blizu 50 tisoč gospodarskih subjektov.
»Zakaj se bojite prostovoljnega članstva, če dobro delate?« Zakaj? Predvsem zato, ker se s tem vračamo v čase prostovoljnih
obrtniških društev in združenj, pred leto 1979. Saj je kje zapisano, kaj so društva tedaj lahko dosegla, če tega morda kdo ne
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ve. En toliko kot nič. S tem ne trdim, da je dosedanja zbornica
sveta in nedotakljiva, brez madeža in greha. In tudi ne trdim, da
neobvezno članstvo ni mnogim pogodu, iz takšnih ali drugačnih vzrokov. In tudi motiti se je človeško. Posledice pa ne bodo
pričakovane.
J. Gostiša

Kam po toči? V Grapo!
Na straneh Krpanovega glasa smo že predstavili večino izmed članov upravnega odbora. Tokrat se je urednik pogovarjal
z mladim obrtnikom. Mladim tako po letih kot po stažu in z
najmlajšim izmed treh, ki so le nekaj streljajev oddaljeni drug
od drugega, vsi na deželi, pa so si vsi našli primerno poslovno
mesto v isti branži. Boštjan Martinšek ima delavnico na naslovu
Rovte 1, domačini temu predelu Rovt pravijo Grapa.
G. Martinšek, kakšno dejavnost opravljate in koliko
časa že?
Štiri leta opravljam kleparska
in ličarska dela, nudim pomoč
avtomobilom na cesti in, kadar je potrebno, prepeljem avtomobile, čemur po domače
rečemo avtovleka. Strankam,
katerih vozila so v popravilu,
ponudim nadomestno vozilo.
Svojo prednost vidim v popravilih poškodb, ki jih na vozilih povzroči toča.
Ste začeli iz nuje ali zaradi
izziva biti samostojni podjetnik?
Začetku je pravzaprav botrovalo naključje. Zaposlen sem bil v
Ljubljani. Tisto poletje je močna toča na širšem ljubljanskem
območju v delavnico pripeljala toliko avtomobilov, da jih ni bilo
mogoče popraviti v rednem delovnem času, dajatve za nadurno delo pa so bile za delodajalca visoke. Zaradi tega je nam,
zaposlenim, delodajalec predlagal, da priglasimo samostojno
dopolnilno dejavnost. Pogoje za to sem izpolnjeval, pa sem jo
res priglasil. Najprej kot t.im. popoldansko, a je zaradi obsega in
dobrega glasu o kakovosti mojih storitev kmalu prešla v redno.
Kje ste našli svoje mesto med različnimi ponudniki storitev, ki so podobne ali enake vašim?
Popravilo poškodb po toči je vendar majhna posebnost med
ličarskimi opravili in je večina ličarjev ne opravlja. Poleg popravila samega stranki omogočam, da vse potrebno opravi na
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Opravičilo
enem mestu in ji ni treba hoditi nikamor. Tu mislim na opravke
in poti, ki bi jih stranka sama imela s prijavo škodnega primera
zavarovalnici, iskanjem, pošiljanjem poročila in kar je še take
administracije. Sodelujem z zavarovalnicami. Nudim celostne
storitve. To pa je dobrodošlo tudi zavarovalnicam. Poleg popravil zaradi toče poškodovanih vozil pa opravljam tudi vse druge
vrste kleparskih in ličarskih popravil ter vulkanizerska dela.
Je lokacija na deželi prednost ali morebiti ovira za opravljanje dejavnosti?
Ovira ni. Oddaljenost od središča tudi ni odločujoča, če, seveda,
delaš dobro. Stranki, ki izvajalcu zaupa, razdalja ni najpomembnejši dejavnik.
Se srečujete z danes, žal, pogostimi primeri zamujanja s
plačili storitev, ki jih opravite?
Se srečujem. Skušam jih odpravljati sproti in se s plačnikom
osebno pogovoriti. Znašel pa sem se že v zelo zagatni situaciji,
ko opravljenega dela zavarovalnica ne plača, stranki pa še na
misel ne pride, da bi ga. Več zavlačevanja opažam pri manjših
podjetjih. Razumem, da so stiske, vendar pa pričakujem pošten
odnos.
Kako gledate na prihodnost obrtnih, storitvenih dejavnosti?
Za rokodelce se ni bati. Mladi si zvečine predstavljajo službe
za računalnikom. Ampak, kdo bo pa delal? Saj tudi sam uporabljam računalnik. Z njim se pravzaprav moje delo začne, sledi
delavnica, na koncu pa je spet računalnik. Vendar je delo v delavnici tisto, ki ga z računalnikom ni mogoče opraviti in zahteva
veščine in rokodelsko znanje. Vsa virtualna znanost ne pomaga,
če ni roke, ki bi nekaj tudi dejansko naredila.
V času mojega šolanja v Postojni so bili tam 3 razredi učencev
avtokleparjev in podobnih dejavnosti. Zdaj je na tej šoli en sam
program avtokaroserist, ki zajema serviserstvo, kleparstvo in ličarstvo, učencev pa komaj za en razred.

Pred delavnico Boštjana Martinška
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V prispevku »Tudi kamen ima svojo dušo« smo na str. 6
KG štev. 5 objavili fotograﬁjo fontane z vrtečo se kroglo.
Iz konteksta bi bilo mogoče sklepati, da avtorstvo pripisujemo intervjuvancu. Fotograﬁja je zgolj simbolična, ker nam
fotograﬁja enakega izdelka Petra Oblaka ni bila dosegljiva.
Imenovanemu, pa tudi izdelovalcu fotograﬁranega izdelka se
opravičujemo.
Uredništvo
Zaposlujete? Je pri sorazmerno visoki brezposelnosti lahko dobiti strokovno usposobljenega delavca vaše stroke?
Zaposlujem še ne. Kaže pa, da bom moral, in iščem delavca.
Žalostno, da moram iskati in delavca ni. Pa ga ne iščem samo
jaz. Trenutno avtokleparja z ustrezno izobrazbo in z voljo do
dela ni. Ni takega, ki bi znal delati in ki bi se tudi zavedal, da
dela zase, ne zame.
Ste član obrtno-zborničnega sistema. Dobivate ustrezno
podporo? Boste član tudi poslej? Zakaj?
Še vse, kar sem rabil, sem na zbornici dobil. Res je, da mi ni
nerodno iti tja in vprašati, kar rabim. Absolutno bom član tudi
poslej, če bo le tako vodstvo, kot je zdaj.
Kaj bi rekli tistim, ki se podajajo na samostojno poslovno
pot?
Da bi uspešno in trajno hodil po tej poti, moraš biti priden,
skromen, pošten. Za takšnega se delo zmeraj najde. Sam sem
začel z rabljenim orodjem, v skromno opremljenih prostorih.
Sčasoma se najde denar za sodobnejša orodja in za boljše prostore. Ne gre pa vse naenkrat, ker je zadolževanje tvegano. Za
pomoč (ne denarno) naj se začetniki obrnejo na zbornico. Dobili bodo potrebne usmeritve, kot sem jih jaz. Vse drugo pa je
odvisno od njih samih. Časi sicer ne obetajo bogate žetve, za
preživetje pa je kmalu dovolj.
Hvala za pogovor. In še naprej vam želim trdnega poslovanja.

Foto: arhiv B. M.
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Redno usposabljanje voznikov
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna je v soboto,
25. maja organizirala redno usposabljanje voznikov po programu za leto 2013. Predavanje je bilo namenjeno tako voznikom za prevoz blaga kot voznikom za prevoz potnikov.

Spet kratkoročni krediti
OOZ Postojna je skupaj z Banko Koper d.d., PE Postojna
ponovno razpisala kratkoročni kredit, ki bo na razpolago od
15. junija dalje.
Več o razpisnih pogojih izveste na zbornici in v naslednji
številki Krpanovega glasa.

Dan čemaževih dobrot
V ponedeljek 13.5.2013 so člani Društva za gostinstvo in turizem Postojna in Pivka v Avia pubu priredili sedaj že tradicionalni Čemažev dan. Na izviren način so pripravili vrsto jedi iz
vedno bolj cenjenega in zdravilnega čemaža. K sodelovanju so
povabili štiri vinarje iz Goriških brd in Vipavske doline. Ti so
na degustaciji ponudili svoja izvrstna vina in tako dopolnili ta
enkratni kulinarični dogodek. Številne obiskovalce čemaževega
dne so zabavali »Ladi, Matjaž in Pepi igrajo Kocjančiča«.
Napisala: Mirjam Pavlin

Avtoprevozniki na obveznem periodičnem izobraževanju
Zanimanje za usposabljanje je bilo zelo veliko, število prijav
pa omejeno. Zato smo se odločili, da usposabljanje za leto
2013 v Postojni ponovno organiziramo. Na OOZ Postojna
zato zbiramo informativne prijave. Termin usposabljanja
sporočimo naknadno.
Tisti, ki še nimate opravljenega usposabljanje po starih programih, za leto 2010 (1. del), 2011 (2. del) in 2012 (3. del), se
za informacije in dodatna pojasnila lahko obrnete na OZS:
Mojca Poje, tel.št.: 01 58 30 520, e-naslov: mojca.poje@ozs.si.
Termini usposabljanj in prijavnica so objavljeni na internetni
strani OZS: www.ozs.si.
Informacije in prijavnice dobite tudi na naši zbornici.

Tečaj in izpit za viličarista
Na OOZ Vrhnika razpisujejo tečaj in izpit za voznika viličarja, ki bo v prostorih OOZ Vrhnika v petek, 14. 6. 2013 ob 9.
uri. Cena tečaja za člane OOZ Postojna s poravnano članarino je 150 €. Več si lahko preberete na strani 11!
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Čemaž (Alliumursinum L.)
Čemaž spada v družilo lilijevk. Po okusu in vonju čemaža nam
je takoj jasno, da imamo opravka s sorodnikom čebule oz. predvsem česna.
Čemaž je ena najboljših, najbolj uporabnih in najbolj zdravilnih
užitnih samoniklih rastlin v naravi.
Ta rastlina nas hitro prevzame, tako po dišečih preprogah, ko
ga srečamo v gozdu, kakor tudi po okusu ter njegovi široki uporabnosti. Zato ni čudno, da jo ima vse več gostincev na svojih
jedilnih listih.
Najdemo ga skoraj po vseh slovenskih gozdovih, na izredno
velikih površinah. Uporabna je cela rastlina - od listov, cvetnih
popkov, socvetja, ploda in čebulic. Za uporabo so najprimernejši sveži, mladi listi rastline. Njegova uporabnost v kuhinji je
presegla vse samonikle rastline do sedaj. Na raznih forumih najdemo že blizu 100 receptov. Uporaben je tako surov, kot dodatek solatam in v raznih namazih. S kuhanjem pa njegov pekoči
okus povsem omilimo in ga najdemo v juhah, prikuhah, omakah, njokih, štrukljih in v zadnjem času celo v tortah.
Za gibanje »Nazaj k naravi« napisal Jože Podboj
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Za sprostitev
Nagradna križanka

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 14. junija 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 dve nagradi: 1. nagrada dvostebelna orhideja, 2. nagrada vijolica sanpaulija
junij 2013
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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

S potepanja
po zahodni Sloveniji
V soboto, 11. maja, smo se v deževnem jutru odpeljali proti
Gorenjski in na Jesenicah sodobni dvonadstropni avtobus zamenjali za muzejski vlak s parno lokomotivo, ki nas je popeljal
po Bohinjski progi.
V dobri dve uri dolgi vožnji proti Primorski, se je na Bledu potnikom pridružil prestolonaslednik Franc Ferdinand s spremljevalko in vojaškim spremstvom. Ves čas potovanja sta nas zaba-

vala dva harmonikarja, ki sta skrbela za prijetno vzdušje. Vožnja
je po slikoviti pokrajini hitro minila, na progi Transalpine, ki je
leta 1906 povezala osrednjo Evropo z jadranskim delom Avstro-Ogrske monarhije, smo prevozili številne mostove, predore, viadukte, ki so bili za tiste čase izjemni gradbeni dosežki.
Po prihodu v Kanal, kjer nas je pričakala vodnica Nives, smo
se ponovno vkrcali na avtobus, da nas je popeljal proti Brdom.
Pred prihodom med vinograde in sadovnjake smo se ustavili v
Gonjačah, se povzpeli na 23m visoki stolp in občudovali Brda,
Furlanijo, Julijske Alpe, Dolomite, Vipavsko dolino in Kras. Pot
smo nadaljevali do gradu Dobrovo, kjer so nas že čakali s kosilom. Po okrepčilu smo si ogledali največjo slovensko vinsko klet
in degustirali briška vina. Organizatorji so nam za popestritev
pripravili še krajšo gledališko predstavo, ob kateri smo se pošteno nasmejali.
Pot smo nadaljevali proti Novi Gorici oz. samostanu Kostanjevica, v katerem domujejo frančiškani. Na Kostanjevici je božjepotno svetišče, pestre zgodovine, ki danes predstavlja oazo
zelenja in miru za bližnje prebivalce Nove Gorice in Gorice.
Hkrati je tudi zgodovinski spomenik, saj v sarkofagih grobnice počivajo zadnji člani francoske kraljeve rodbine Bourbonov.

Dobro razpoloženi izletniki

10

junij 2013

Varstvo pri delu
Za člane in zaposlene delavce, še zadnjikrat pred letnimi dopusti 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, 14. junij 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 25 € 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 30 € in ga delodajalec ali udeleženec poravna po prejemu računa izvajalca
usposabljanja. V ceni DDV ni vračunan.
Predavanje traja približno eno šolsko uro in mu po krajšem
odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki.

Tečaj in izpit za viličarista

Stolp v Gojačah se pne visoko proti nebu
Kralj Karel X. in njegova družina so bili namreč v času francoske revolucije pregnani iz Francije. Samostan se lahko pohvali s
knjižnico, ki ima preko 16.500 knjig. Za za Slovence je med njimi najpomembnejša slovnica Adama Bohoriča – Zimske urice
iz leta 1584. Iz zgodovine v realnost so nas popeljale čudovite
vonjave vrtnic burbonk, ki krasijo samostanski vrt in so v času
našega obiska bujno cvetele.

Razpisujemo tečaj in izpit za voznika viličarja, ki bo v prostorih OOZ Vrhnika v petek, 14. junija 2013, z začetkom
ob 9. uri. Tečaj in teoretični del izpita traja približno štiri ure,
za praktični del izpita se boste s predavateljem dogovorili posebej in bo predvidoma izveden v KGZ Krpan, kmetijskogozdarski zadrugi na Vrhniki, Jelovškova cesta 7.
Za člane zbornice s plačano članarino in pri vas zaposlene
delavce je cena tečaja 150 €, za zunanje udeležence pa 180 €
(DDV je že v ceni). Če vplačujete v sklad za izobraževanje,
boste na zahtevo - vlogo lahko pridobili subvencijo oz. povračilo do višine 30% stroškov.
Tečaj bo izveden, če bo vsaj pet prijavljenih kandidatov.

Sekcija ASRD
Člani sekcije avtoservisnih dejavnosti, vabljeni na regijsko srečanje – Osrednje Slovenije, ki bo v prostorih OOZ Vrhnika,
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika v veliki sejni dvorani Doma
obrtnikov v četrtek, 6. junija 2013, z začetkom ob 18. uri.
O vsebini regijskega srečanja si lahko več preberete na skupnih
straneh na str. 15. Nanj so vabljeni tudi člani sosednjih zbornic.

Obvestilo
Člane zbornice obveščamo, da bo sekretarka na letnem dopustu od 24. junija do 5. julija. V tem času bo zbornica zaprta.
Za nu ne zadeve se lahko obrnete na OOZ Logatec, tel. (01)
750 90 80 ali OZS v Ljubljani, tel. (01) 58 30 500.
Dragoceni primerek Bohoričeve slovnice 1584
Izlet smo nadaljevali proti Vipavski dolini in se ustavili na kmetiji Stegovec na Brjah. V pokušino so nam ponudili več vrst vina,
domače mesnine, sire in kruh. Težko se je odločiti ali so boljša
vipavska ali briška vina. Pomembneje je, da pijemo pravo vino
ob pravi hrani in v pravih količinah.
Vsi, ki niste bili na tem izletu, bodite z nami na naslednjem, saj
bo znova prijetno.
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Vsem članom
Imate novega poslovnega partnerja? Bi radi izvedeli kako posluje? Pomagamo vam z računovodskimi podatki, bonitetami
posameznih podjetij, informacijami o morebitnih blokadah
poslovnih računov….
Pokličite nas na zbornico, poskušali vam bomo pomagati in
olajšati vašo odločitev, ob sklepanju poslov z novimi podjetji
in podjetniki.
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Napotila

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
(Uradni list RS, št 96/2012) prinaša novost tudi pri obračunavanju za samozaposlene. V skladu s 14. tč. 145. člena ZPIZ-2 so
samostojni podjetniki, ki so prvič vpisani v poslovni register na
dan 1.7.2013 in naprej, v prvih 12 mesecih poslovanja, oproščeni
plačila PIZ prispevkov v višini 50% zneska prispevka, v naslednjih 12 mesecih pa 30% zneska prispevka PIZ od zavarovalne osnove, kar znese v dveletnem obdobju slabih 2.000,00 eur.

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga
dela (ZUTD-A) (Uradni list RS, št. 21/2013) (v nadaljevanju
ZUTD-A) nalaga delodajalcem, ki zaposlujejo za določen
čas, da plačujejo petkratnik zneska prispevka delodajalca za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki
ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas zaposlitve za
določen čas. Na drugi strani pa delodajalcem, ki z delojemalcem sklenejo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
daje ugodnost oprostitve plačila prispevka za delodajalca za
primer brezposelnosti za dve leti.

Spremembe pri obračunu prispevkov
po 1. 7. 2013 in oddaja REK obrazcev

Obrazcu REK-1 sta, za potrebe pravilnega obračuna, dodani
dve alineji:

Na osnovi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter načinu
predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 32/2013), ki
ga je izdal minister za ﬁnance na osnovi 352. člena Zakona o
davčnem postopku (ZDavP-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do
94/2012) se bodo s 1.7.2013 v sistemu e-davki začele uporabljati nove sheme obrazcev REK-1 in iREK za obračunavanje
dohodkov iz delovnega razmerja (izplačilo plač in nadomestil,
jubilejna nagrada, regres, odpravnina ob upokojitvi in druge odpravnine, dohodek na podlagi udeležbe na dobičku, itd.) Osnova za spremembo obrazcev je. Navedene spremembe so posledica sprememb, ki jih prinašata dva zakona:

• 312 osnova za prispevke – zaposleni za določen čas po 39.
členu ZUTD-A in

1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
(Uradni list RS, št 96/2012) prinaša novost pri obračunavanju prispevkov delodajalcev za starejše delavce (156. člen) in
sicer:

• A020 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas,

Osnove za samozaposlene po 1.7.2013

- 30% oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za zaposlence, ki so dopolnili 60 let starosti, oziroma
- 50% oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za zaposlence, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do
predčasne upokojitve po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2.
Navedeni oprostitvi se med seboj izključujeta. Ta določba pa
prav tako ne velja za invalidska podjetja, ki prispevke samo obračunajo, a jih ne plačajo, ker so odstopljeni delodajalcu kot namenska sredstva. Enako velja za primer zaposlencev invalidov
nad kvoto.
157. členu ZPIZ-2 določa še eno spodbudo za zaposlovanje.
Delodajalcu se vrnejo prispevki za zaposlitev delojemalcev, ki še
niso dopolnili 26. let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do
tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in
ostanejo pri istem delodajalcu neprekinjeno najmanj dve leti.
Prvo leto delodajalec lahko uveljavi 50%, drugo leto pa 30%
prispevkov delodajalca.

• 313 osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas po 39.
členu ZUTD-A.
Na individualnem REK obrazcu iREK so predvidena sledeča
polja:
• A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti,
• A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2,
• A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2,

• A021 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Vir. DURS

Višji prispevki za zdravstveno zavarovanje
Vlada RS je napovedala dvig osnove za plačevanje prispevkov za
zdravstveno zavarovanje samostojnih podjetnikov z zvišanjem
minimalne osnove na 1,5 kratnik minimalne plače. Pri samostojnih podjetnikih, ki plačujejo prispevke od minimalne plače bi se
tako mesečni prispevek dvignil za 66,60 eur, pri popoldanskih
samostojnih podjetnikih pa za 20,45eur.

Obrazec REK-1 za pravilno izpolnjevanje navedenih znižanj
oziroma vračil prispevkov predvideva tri nova polja:

OZS nasprotuje ukrepu Vlade, ki vidi pot iz krize v obremenjevanju malih poslovnih subjektov. Svoj protest je v pismu
predsednici vlade ge. Bratuškovi utemeljila z navedbo, da bo
navedeno povišanje v povezavi z napovedanim povišanjem
DDV, negativno vplivalo na poslovanje s.p. ter bo še dodatno
zmanjšalo število podjetnikov, ustvarilo nestimulativno okolje
za nove vstope v podjetništvo, prav tako pa bo ukrep vplival na
še dodatno povečanje obsega sive ekonomije.

• 309 – osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo 60 let
starosti,

Obvezno odprtje transakcijskega računa

• 310 – osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni
pogoj za pridobitev pravice do
• predčasne pokojnine in
• 311 – osnova za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu
ZPIZ-2.
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Na delavnicah za samozaposlitev so se pojavila tolmačenja o
možnosti odprtja dveh ločenih osebnih računov namesto transakcijskega računa za potrebe s.p., kar je z vidika nižje provizije
mamljivo, ni pa pravilno. Pozor: osebni račun ni JAVEN, podjetnik pa mora poslovati preko javnega transakcijskega računa!
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Krpanov glas
Nadzor nad računalniškimi programi
in elektronskimi napravami
OZS je na Ministrstvo za ﬁnance naslovila dopis v katerem
naproša, da se preverjanje skladnosti računalniških programov
in naprav, določen z Zakonom o davčnem postopku in Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske
naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter
vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov) preloži
na 1.9.2013 in prejela negativen odgovor. To pomeni, da bodo
inšpekcijski organi začeli izvajati nadzor, tako kot je prvotno
določeno, s 1. 7. 2013.

Javni poziv
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. objavlja Javni poziv za
vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2013 – Notranjsko-kraška regija«. Na javni poziv, ki bo odprt do 3.6.2013,
se lahko prijavijo mladi brezposelni iz Notranjsko-kraške regije,
ki imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri.
Delo bo potekalo v skupini z desetimi udeleženci, ki bodo v
petmesečnem obdobju, ko bodo zaposleni na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. pod vodstvom mentorjev razvili svojo
poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja
in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost.
Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku
usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu. Več informacij: http://www.rra-nkr.
si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=503

Napotila
Vas zanimata italijanski in hrvaški trg?
OOZ Nova Gorica in Sežana organizirata v času 20. Mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma, v petek 31.5.2013 ob 10.00h
v Kopru v dvorani Boniﬁka Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, sejna soba (2. nadstropje), posvet Priložnosti in pasti pri čezmejnem poslovanju slovenskih podjetij v Italiji
in na Hrvaškem.
Vsebina posveta:
• Podpora mikro in malim podjetjem pri čezmejnem poslovanju (OOZ Sežana, OOZ Nova Gorica)
• Priložnosti in pasti za slovensko gospodarstvo ob vstopu HR v EU (Jure Bačar)
• Pomembnejše spremembe v carinskem poslovanju po
vstopu HR v EU (Jure Bačar)
• Priložnosti in problematika slovenskih podjetij ob vstopu na italijanski trg (SDGZ, Servis Trst)
Kotizacije ni. Prijave in vprašanja zbiramo na OOZ do
29.5.2013. Vljudno vabljeni

Društvo upokojencev Logatec
Stara cesta 8, Logatec

Oddaja v najem opremljen lokal

Gostilna »Baron«
Možen pričetek takoj oz. po dogovoru. Zaželjena je družinska ﬁrma.

Podrobne informacije: 041 625 399
DU Logatec

Razpis slovenskega podjetniškega sklada
V juniju Sklad napoveduje dolgo pričakovani razpis P4-subvencije za nakup nove tehnološke opreme, namenjen mikro, malim
in srednje velikim podjetjem od najmanj 1 do 249 zaposlenih.
Podjetjem bo v okviru razpisa na voljo 20mio EUR nepovratnih
sredstev, višina subvencije pa bo 50% od upravičenih stroškov.
Predviden rok oddaje je september 2013. Črpanje sredstev, za
odobrene projekte, v letu 2014. Več informacij dobite na OOZ.

Usposabljanje na delovnem mestu
Zavod za zaposlovanje je na javnem povabilu za usposabljanje na delovnem mestu podaljšal rok za oddajo ponudb. To
pomeni, da delodajalci lahko oddajo ponudbe do porabe sredstev, po novem najkasneje do 1. junija 2014. Usposabljanje je s
ﬁnančnega vidika posebej zanimivo za delodajalce, ki v usposabljanje vključujejo brezposelne osebe, mlajše od 30 let, saj v tem
primeru lahko usposabljanje traja 3 mesece, delodajalec pa je
upravičen do povračila strokov v višini - 487,00 EUR.

Subvencija za samozaposlitev/zaposlitev
Po informacijah Zavoda za zaposlovanje bo subvencija za samozaposlitev po 1. Juliju 2013 znašala 5.000,00 eur. Napovedan je tudi Javni razpis za zaposlitev oseb starejših od 50 let,
s predvideno subvencijo 8.000,00 eur. Podrobnosti o razpisih
Zavoda še niso znane.

junij 2013
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OGLAŠUJTE v KRPANOVEM GLASU!
ZAKAJ? Ker Krpanov glas seže v deveto vas!
Od Brezovice pri Ljubljani pa vse do Babnega polja na hrvaški
meji! Več kot 2500 poslanih izvodov na območja Območnih obrtno-podjetniških zbornic Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika!

POMLADNA AKCIJA: 1+1 gratis! = 1 oglas gratis!
Vsak član, ki bo oddal naročilo za svoj oglas ne glede na velikost najkasneje do konca junija 2013, prejme oglas v velikosti vizitke oz. pasice
gratis! Brezplačen oglas bomo objavili v eni izmed naslednjih številk.

DODATNI POPUST
Izdajatelj KG je sklenil ponuditi dodatni popust oglaševalcem, in
sicer za naročilo 3 oglasov ali več dodatni 10% popust.

VAŠ KRPANOV GLAS res SEŽE V DEVETO VAS!
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Krpanov glas

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 maj 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 in spremenjen Obrtni
zakon, saj je v zakonu določeno šest mesečno prehodno obdobje, ki traja do 27. 10. 2013, ko boste
člani lahko podali izjavo, da ne želite več biti član OZS in območne OZ po svojem sedežu. Članarino plačate 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.
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.
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.
Več v 406. členu ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012)

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v maju 2013:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2013 – nove lestvice veljajo od 1.1.2013 oz. za izplačila
v letu 2013

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, določenim v pogodbi o
zaposlitvi do sedeža delodajalca oz. 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 višini povračil stroškov v zvezi
z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 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:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

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

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

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja možna osnova najnižja
pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16 € neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova
objavljena v Ur. listu RS, št. 12/11). Bruto osnova je 851,07 € (količnik za preračun je 1,54416). V
nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35%

207,24

13,45%

114,47

0,40%

3,40

38,20%

325,11

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2013 so ﬁksni zneski in se med letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2012:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.866,37
10.866,37
12.570,89
12.570,89

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

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva naslednja lestvica
če znaša mesečni bruto dohodek
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

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

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

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

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

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

Nad €
668,45
1.580,02
5.908,93

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
VPLAČILNI RAČUNI:
S 1. oktobrom 2011 je v veljavi nov način plačevanja prispevkov. Uvedeni so trije računi:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
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 – 40002 akontacija dohodnine
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
marec 2013 znaša bruto 1.520,08 € in neto 993,70 €.
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 in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna od
števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z obračunom
članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ. Članarino je, ne glede na že sprejet
in v Uradnem listu RS, št. 30/13 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega
zakona, potrebno obvezno plačevati do izteka prehodnega obdobja, ko boste, če boste tako
želeli, lahko podali izjavo, da izstopate iz članstva OZS in OOZ.
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Prispevki, dajatve

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA MAJ 2013
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2012

Dosežena osnova v € za leto 2012

nad 9.156,72 do

nad 18.305,64 do

nad 27.458,46 do

nad 36.611,28 do

nad 45.764,10 do

nad 54.916,92 do

nad

do vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

64.069,74

9.156,72**

18.305,64***

27.458,46

36.611,28

45.764,10

54.916,92

64.069,74

1.520,08

Povprena mesena plaa v RS za marec 2013 v EUR

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

mar.13

mar.13

povprene plae za povprene plae za

783,66

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

mar.13

mar.13

912,05

1.368,07

povprene plae za
mar.13

1.824,10

povprene plae za povprene plae za
mar.13

mar.13

2.280,12

2.736,14

VIII

3.192,17

3.648,19

STOPNJA

24,35

190,82

222,08

333,13

444,17

555,21

666,25

777,29

888,33

13,45

105,40

122,67

184,00

245,34

306,68

368,01

429,35

490,68

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,13

3,65

5,47

7,30

9,12

10,94

12,77

14,59

Prispevki skupaj

38,20

299,35

348,40

522,60

696,81

871,01

1.045,20

1.219,41

1.393,60

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za marec 2013 (1.520,08 €)
** minimalna plača

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite
obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

Sekcija avtoserviserjev
V sekciji AS na OZS se že dalj časa pripravljajo na nov način
delovanja, želijo tudi izboljšati sodelovanje z OOZ. Sekcija želi
svojim članom ponuditi pomoč pri izvajanju dejavnosti, trženju in pridobivanju dela. Skupščina sekcije je sprejela usmeritve
za nadaljnje delo, sprejet je bil sklep, da se članom predstavi
možnosti nadaljnjega delovanja in sodelovanja. V mesecu juniju
bodo zato organizirani regijski posveti, na katerih bodo članom
poleg predstavitve nadalnjega delovanja sekcije, predstavljene
posebne ugodnosti, ki bodo veljale le za člane sekcije AS.
Srečanje članov sekcije AS Osrednjeslovenske regije bo v četrtek, 6. 6. 2013 ob 18. uri v prostorih OOZ Vrhnika z naslednjim dnevnim redom:
- predstavitev bodočega delovanja sekcije AS
- vprašanja in predlogi
- pravna vprašanja in problem avtoserviserjev (odvetniška pisarna Krpanec odnos avtoserviser – zavarovalnica)
- predstavitev izjemne ponudbe Petrol za avtoličarje (predelava
avtoličarske komore s kurilnega olja na plin – subvencija Petrola tudi do 53% investicije)
Sekcija AS Osrednjeslovenske regije združuje naslednje OOZ:
Ljubljana Šiška, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Vič, Ljubljana
Moste Polje, Ljubljana Center, Litija, Grosuplje, Vrhnika, Logatec, Idrija, Zagorje, Cerknica, Hrastnik in Trbovlje.
Za dodatne informacije lahko pokličete:
- sekretar sekcije AS pri OZS Igor Pipan: 041 725 448
- predsednik sekcije AS pri OOZ Vrhnika Peter Caserman:
041 431 513
- sekretarka OOZ Vrhnika Adela Cankar:
01 755 77 40 ali 051 619 215
Prijave na srečanje so zaželene.
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Frizerji in My Hair Dressers
Frizerje, ki ste na svojih OOZ dobili kupone z geslom za
enomesečni brezplačen vpogled na spletno stran obveščamo, da ja pravilen spletni naslov za vpogled naslednji:
http://si.myhairdressers.com
V kolikor kupona še nimate, se obrnite na svojo zbornico. Spletni portal deluje v slovenskem jeziku. Gre za svetovno znani
izobraževalni portal za frizerje, ki omogoča izpopolnjevanje s
pomočjo videoposnetkov, vadnic in intervjujev najbolj znanih
frizerskih mojstrov na svetu. Je tudi učinkovita in hitra pot do
znanja in pridobivanja veščin ter istočasno najugodnejša rešitev.
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Boštjan Martinšek s.p., Rovte 1, 1373 Rovte
• manjša in večja karoserijska popravila

AVTOKLEPARSKA POPRAVILA

• menjava in vgradnja avtostekel

POPRAVILO TOČE BREZ
BARVANJA VOZILA

• menjava poškodovanih svetlobnih elementov
• varjenje in popravilo delov iz plastičnih mas

AVTOVLEKA

• saniranje poškodb zaradi prerjavenja

MENJAVA GUM

• delno ali celotno lakiranje karoserije
• popravilo udrtin in vdolbin, ki so nastale zaradi toče
ali pri parkiranju
• za čas trajanja popravila nudimo nadomestno vozilo
• zunanje pranje, notranje čiščenje, vzdrževanje vozil

Informacije in naročila:
ponedeljek - petek: od 8. do 16. ure
gsm: 041 877 280
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