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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: Zastopniki 9 partnerskim podjetij so z OOZ Logatec junija podIzdajatelj:
Uredniški odbor:

pisali listino o paketu podjetnikih ugodnosti SKUPAJ. Z njim
zbornica svojim članom zagotavlja ugodnosti, ki bi si jih sami ne
mogli zagotoviti. Foto: Studio Sannja

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

Delovno poletje, z mislijo na prihodnost

Premika se

Vodenje OZS je prevzel Branko
Meh in sredi nastalih razmer postal krizni menedžer na področju
organiziranosti obrtništva. Zastavljena naloga je časovno močno omejena. Ker je časa malo,
moramo biti pozitivni. Prihodnost naše organizacije vidimo
v povezujočih medsebojnih odnosih.
Mreža, ki jo sestavlja 62 območnih zbornic, je neprecenljive
vrednosti, ki bi jo nujno morali
ohraniti. Še učinkovitejše povezovanje z institucijami za izobraževanje, visoka etična načela, svetovanja, zastopanje, predvsem pa
partnerstvo oz. sogovorništvo z
državo, bo tudi v prihodnje nujno. Potrebne bodo organizacijske spremembe, a dober servis članom mora obstati.
Pred nami je prehodno obdobje za vstop v prostovoljno članstvo, ko bo vsak član
premislil o svojem izstopu in se odločil, kako naprej. Povezovanja v stanovsko organizacijo ne moremo gledati kot na zanemarljivo pomembno vprašanje.
Po srečanju z novim predsednikom Brankom Mehom in izmenjavi mnenj na regijskem srečanju v Idriji sklepam, da je njegova vizija obetavna, kljub temu, da je
časa za priprave vsega potrebnega malo. Predsednik ima jasno zastavljene cilje,
ki so tudi časovno opredeljeni. Daje vtis odločnega človeka. Dobro je, da prihaja
iz obrtniške družine s tradicijo in prostovoljno deluje tudi v drugih organizacijah.
Zato lahko pozna težave in prednosti različnih skupnosti. Verjamem, da bo znal
poiskati pravo pot za Obrtno-podjetniško zbornico. Nas vse pa čaka delovno poletje. Branko Meh je po naravi delaven človek, zato moremo pričakovati, da bomo
pri doseganju zastavljenih skupnih ciljev uspešni. Že skozi stoletja se vrtijo stari in
novi časi. Kadar smo na pragu večjih sprememb, se v nas vedno naselita strah in negotovost in povsem upravičeno tako čutimo. Hudo je bilo že kdaj prej, pa je prešlo
in ljudje so si za nekaj časa oddahnili. Za enkrat hudo kar ne odneha in ne kaže, da
bi bilo bolje. Pa bo bolje, saj mora biti in še zmeraj je prišel boljši čas. Takrat bomo
veseli in zadovoljni, mogoče ali pa kar zares, malo skromnejši, pa še bolj povezani
in veselili se bomo tudi manjših uspehov in dobrin.
Novi časi bodo verjetno vrnili tudi delček starih časov. Neizmerna predanost delu,
ki potrebuje nove strokovne prijeme, potrpežljivost in vztrajnost so bila vodilo in
stalnica skozi vsa minula leta. In tudi v prihodnje ne bo moglo biti kaj dosti drugače. Težko je sprejeti slabše razmere, kot smo jih vajeni. Vendar, ko bomo premagali
najtežji del, bo šlo. Tudi v slabih okoliščinah so trenutki, ki nam lahko zelo polepšajo dan. Le potruditi se moramo, da jasno prepoznamo vsak položaj in težavo.
Tako jim ne bomo namenjali več pozornosti, kot je je potrebne. Včasih se zdijo
težave nerešljive zaradi tega, ker smo ujeti v brezizhoden položaj. Ko si poiščemo
drugo izhodišče in bomo težave videli takšne, kot v resnici so, bo temo razsvetlila
luč, in povsod bo svetlo. Modro načrtujmo svoje dejavnosti in si jih prizadevajmo
dobro izpeljati.
Predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel

Poletna pripeka se je dodobra razbohotila in nas dva tedna nenehno spodbujala
je treba biti previden in ohladiti glavo.
Pripeke so takšne in drugačne. Vlada
snuje nove in nove načine, kako v državno blagajno usmeriti več denarja, hkrati
pa ga iz nje manj odtekati. Bodo ukrepi
učinkoviti ali zgolj boleči? Nihče ne daje
rad nekam, od koder ne pričakuje blagodejnega učinka tudi zase. To je, menda,
razumljivo in ne ruši pregovora: kar daš
revežu, ne boli. Saj se vse vrne, čeprav
morda ne tam in tako, kot pričakujemo
in želimo.

P:S: sem večji in boljši, kot sem si predstavljal; nisem vedel, da nosim v sebi toliko dobrega
(Walt Whitman)
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Območne zbornice kažejo posluh za
člane in iščejo poti, kako zanje najti ugodnosti, ki jih bodo neposredno občutili
kot nekaj dobrega. Kot nekaj, za kar se
bo splačalo biti član še naprej. Dvoje korakov v to smer lahko bralci zasledijo v
tokratnem Krpanovem glasu. Upajmo,
da bo takih korakov še več. Toliko jih
bo potrebnih, da bo obrtno-podjetniško zbornični sistem lahko še naprej
opravljal najpomembnejšo nalogo: zastopanje interesov članov nasproti državi, ki predpisuje pogoje za oblikovanje
in razvoj podjetniškega okolja. Vladni
načrti so verjetno v njenih očeh pravi,
vendar gospodarstvo ni (samo) politika.
Vsaj mikro in malo gospodarstvo ne.
To je svet vsakdanjega boja za preživetje in minimalni razvoj, ki omogoča vsaj
skromno zaposlovanje. Inovativnosti
mu praviloma ne manjka. Tudi trpežno
je, čeprav na robu potrpljenja z vedno
novimi omejitvami in – še huje – novimi birokratskimi zahtevami. Verjetno je
precej utopično mnenje snovalcev uveljavljajočega se predpisa o računalniških
programih, češ, saj jih bodo ponudniki
izdelali na svoje stroške. Ampak podobnih birokratskih zahtev, ki zajedajo v že
tako pičel dobiček, se ne manjka.
Zbornice bodo torej skušale zmanjšati
neposredno breme, ki ga nosijo člani.
Tiste, ki se tega še niso lotile, bodo verjetno v časovnih škripcih, saj se prelomni čas spremembe naglo bliža. Zato
kaže siceršnje poletno zatišje prevetriti
in postoriti, kar je še mogoče, da bo jesen zrela, in ne vroča. Verjamemo se bo
na koncu vse izteklo, kot je prav. Kako
dobro bo, pa bo odvisno od nas samih.
Janez Gostiša
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Srečanje se je začelo pri sv. Volbenku v Zelšah, maševal je pater
mag. Silvo Šinkovec, ki je znan po svojem delu z ljudmi, posebej

mladimi. Na koru je ubrano pel Obrtniški mešani pevski zbor
Notranjska, ki je imel po koncu maše še krajši koncert. Po maši
se je dogajanje preselilo v bližnjo lovsko kočo, vsem članom
dobro poznano lokacijo, kjer pa je bilo obilo možnosti za izmenjavo idej, pogovor, srečanje z znanci in prijatelji, seveda tudi
lačen in žejen ni bil nihče, na svoj račun pa so vsekakor prišli
tudi plesalci, saj je za glasbo poskrbel ansambel Jelen.
Do so tovrstna srečanja pomembna, koristna in potrebna, menijo tudi naši sogovorniki.

Mašo je daroval pater mag. Silvo Šinkovec, na fotograﬁji med homilijo

Obrtniški zbor »Notranjska« je tudi letos zapel cerkniškim obrtnikom,
pri maši, po njej in na pikniku, hvaležen, da more sodelovati na prireditvah ene od svojih ustanoviteljic.

Na pikniku, ki se je ob dobri hrani in izvrstni glasbi raztegnil v večerne
ure, so se udeleženci izvrstno počutili. Se bodo vrnili časi, ko se bomo,
odprtih src, spet radi družili?

Predsednica Marija Branisel je pozdravila navzoče, se zahvalila izvajalcem
programa in vsem zaželela dobrega počutja. Kakor je zaželela, tako se je
zgodilo.

Človek ne živi samo od kruha
V nedeljo, 23. junija, je potekalo vsakoletno druženje članov
Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica. Poudarek je
bil na druženju in sprostitvi, saj sta to nujni sestavini v človekovem življenju za kakovostno življenje, ki pa sta zaradi dela in
skrbi velikokrat zapostavljeni.
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Ne spreglejte in ne pozabite

Matej Zakrajšek,
avtoprevozništvo, Bloke
»Kot avtoprevoznik sem seveda član
zbornice, saj potrebujem licenco.
Zbornica nudi nekaj možnosti, ki
sem jih že želel koristiti, a sem očitno
premajhen, da bi to v resnici lahko izkoristil. Težava so recimo že dovolilnice – tu očitno pomaga samo to, da
si pač velik avtoprevoznik z velikim
avtoparkom in velikim vplivom. Je pa
res, da vsako leto izkoristim brezplačno izobraževanje za NPK, kar je seveda dobro.
Taka srečanja, kot je današnje, so koristna, da si kaj povemo,
sicer pa imam stike z obrtniki iz naših krajev, saj recimo tu kupujem dele za popravilo itd.
Kaj pa moj dopust? Obvezno štirinajst dni avgusta, sicer pa so
moji dela prosti dnevi še cerkveni in državni prazniki po Evropi.«
Jože Virant, avtoprevozništvo,
Loška dolina
»Mislim, da bi se morali več družiti.
Predvsem se mi zdi pomembno, da
bi se med sabo nekako uskladili glede
cen, morali bi bolj držati skupaj, saj če
voziš samo zato, da pač voziš, potem
pač nima smisla. V našem poslu je namreč marsikdo, ki ne zna izračunati
realne še sprejemljive cene prevoza.
Članstvo se mi zato zdi pomembno,
saj nas vsaj tako povezuje, omogočeno imamo izobraževanje – seveda ne smem izpustiti tega piknika in novoletnega plesa. A pripomniti moram, da je članarina
nekoliko previsoka.
Kar se tiče mojega dopusta, je tako, da čez teden vozim in iščem
prevoze, ob sobotah popravljam vozila, ker je obiskovanje delavnic za vsako stvar pač predrago, posledično pa že štiri leta
nisem bil na pravem dopustu. Je pač tako, da se ne moreš kar
ustaviti, ker potem stranka reče, da kar ostani na dopustu, in
najde drugega ponudnika.«

julij 2013

• S 1. 7. 2013 se predvideva večji davčni nadzor.
• Na skupnih straneh so objavljeni podatki o trenutno AKTUALNIH JAVNIH RAZPISIH.
• Občina Cerknica je objavila JAVNI razpis za soﬁnanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Cerknica za leto 2013.
Razpis je odprt do 8.7.2013.
• Na zbornici Vam lahko pomagamo pri izterjavi neplačanih terjatev vaših kupcev na osnovi verodostojne listine (
računa) z vložitvijo PREDLOGA ZA IZVRŠBO na pristojno sodišče.
• V soboto, 21. Septembra bo V Cerknici potekal tečaj iz PRVE POMOČI. Tečaj za samozaposlene, ki ne
zaposlujejo in nimajo vajencev ali študentov ni obvezen.
Vsi ostali, /delodajalci/, morajo v vsaki delovni sredini zagotoviti osebo, ki je usposobljena za nudenje prve pomoči.
Več o vsebini usposabljanja in ceni, ki bo za člane zbornice nižja od tržne boste prebrali v septembrskih obvestilih.
Prijave že zbiramo.

Avtor vseh fotograﬁj je Miha Knavs

Matej Branisel,
avtokleparstvo, Cerknica
»Srečanja se mi zdijo pomembna, ker
drugače se nič ne vidimo, saj samo
delamo, tako pa si malo izmenjamo
informacije. Sicer je res, da smo v
naši okolici avtomehaniki kar povezani in tudi dobro sodelujemo, si pomagamo.
Obrt imam že dvajset let in lahko rečem, da najdem čas za vse: za muziko, jago in za morje – seveda poleg
dela. Pomembno je, kako se organiziraš, treba je pač planirati.
To, da sem član zbornice, se mi zdi pomembno, ker sicer smo
obrtniki nepovezani, smo pač sami, vendar menim, da mora biti
članstvo tudi cenovno dosegljivo.«

• S 1. 7. 2013 se spremenijo stopnje DDV. Bodite pozorni na določbe, ki določajo obračun DDV pri avansih in
razmejevanju »nove« in »stare »stopnje DDV pri delnih
dobavah.

Nekaj misli o druženju nam je zaupal tudi pater Silvo Šinkovec
»Pomembno je, da se med seboj poznamo, saj to ustvarja zaupanje. Šele ko človek zaupa, lahko z nekom sodeluje, če pa človek
sodeluje, je seveda uspešnejši pri projektih, pri delu. Druženje
torej tke družbeno tkivo, zato je zelo pomembno. Sodobna
družba sloni na komunikaciji, a če te ni, pride do nezaupanja,
posledično tudi do agresije.
Dandanes je že tako, da je človek priklenjen na delo, zato je
pomembno, da si znamo vzeti čas za počitek. Ampak počitek ni
samo nedelo, ampak je tudi igra. Pri igri se človek sprosti, odpre kanale za komunikacijo, o pomenu katere sem prej govoril.
Prav zato mi je všeč, da se družite na tak način kot danes, všeč
mi je, da ste vnesli v to druženje tudi duhovno komponento –
svoj mešani pevski zbor, ki pa prinaša s svojimi pesmimi tudi
domoljubno komponento, ki je v teh časih tudi pomembna za
ustvarjanje zaupanja, pesem sama pa nas že tako povezuje.«
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Paket SKUPAJ

Partnerji paketa so:
ZD Logatec
– medicina dela, cena osnovnega
pregleda: 76 EUR
Inštitut za varnost Lozej d.o.o.
– varnost in zdravje pri delu: cena
tečaja VPD 18 EUR, PV 12 EUR,
paket 0 za začetnike, paket 1 za
obstoječe člane, izdelava ocene
tveganja za 1 delovno mesto, dodatni 25% popust, če ocena že
obstaja; cene so brez DDV
ZVD
Zavod za varstvo pri delu d.d.
– prva pomoč,
cena tečaja: 50,90 EUR+DDV

Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak (stoji, na desni) predstavlja partnerje Paketa SKUPAJ
Foto: Studio Sannja
Paket podjetniških ugodnosti za člane OOZ Logatec
V četrtek, 6. junija 2013 je OOZ Logatec na slavnostni seji
skupščine z 9 partnerji podpisala listino paketa podjetniških
ugodnosti za člane, ki ga je poimenovala Paket SKUPAJ.
Paket SKUPAJ ponuja storitve, ki jih pri svojem poslovanju potrebuje vsak obrtnik-podjetnik: medicina dela, varnost in zdravje
pri delu, prva pomoč, servisiranje gasilnih aparatov, pravno zastopanje, elektro meritve in meritve strelovodov, računovodske
storitve, pridobivanje nepovratnih sredstev in ugodni krediti.
Prednost za člane:
• Prioritetna obravnava
• Ekskluzivna cena
• Popusti

Odvetnica
mag. Sara Ahlin Doljak
– storitve zastopanja:
20% popust na odvetniško tarifo
Pivk Electric d.o.o.
– meritve elektroinštalacij in
strelovoda: 15% popust na cenik
TRČEK & CO d.n.o.
Ižanska 270a
1000 Ljubljana

Trček & Co. d.n.o.
– gasilski aparati in pregledi
gasilnikov: 15% popust na cenik
TFS Servis d.o.o.
– računovodske storitve:
25% popust na cenik
ANA plus Agica Kolar s.p
– projektna dokumentacija za pridobitev sredstev na razpisih:
18% popust na cenik
NLB d.d. Podružnica
Vič-Notranjska in Moste:
– kredit s subvencionirano obrestno
mero, razpis bo objavljen v eni od
naslednjih številk Krpanovega glasu

Vodstvo OOZ Logatec v času podpisovanja listine o sodelovanju v Paketu
SKUPAJ; z leve podpredsednik Andrej Grom, predsednik skupščine Edvard Šinkovec, predsednik Bogdan Oblak, podpredsednik Silvester Pivk,
Foto: Studio Sannja
sekretarka Barbara Grum Vogrin.
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Storitve iz paketa je možno izrabiti izključno z napotnico, ki jo
pridobite na zbornici.
Za več informacij smo dosegljivi na tel. št. 01 750 90 80 oz.
051 651 538 (Barbara Grum Vogrin, sekretarka).

julij 2013

Prvi razpisi iz Paketa SKUPAJ
1. Tečaj varnost pri delu (VPD)/požarna varnost (PV)
OOZ Logatec v sodelovanju s podjetjem Lozej d.o.o., Ajdovščina razpisuje tečaj VPD/PV, ki bo v četrtek, 11. 7. 2013
ob 15 uri v predavalnici OOZ Logatec.
Cena: VPD 18 EUR in PV 12 EUR. Cene so brez DDV.
Taka cena velja samo za člane OOZ Logatec, ki se prijavijo na
zbornici prek napotnice in je ekskluzivna, torej oblikovana izključno za člane OOZ Logatec. (Lozej d.o.o. iz Ajdovščine je namreč partner
Paketa SKUPAJ)
Prijave zbiramo na OOZ Logatec do 9.7.2013. Prijavite se
lahko osebno, po elektronski pošti barbara.grum@ozs.si, za vse
informacije pa pokličite na tel. 01 750 90 80 oz. 051 651 538.
Spoštovane člane ob tem tudi obveščamo, da Inštitut za varnost
Lozej iz Ajdovščine na OOZ Logatec enkrat mesečno izvaja
seminar in izpit s področja varnosti pri delu in s področja požarnega varstva. Prosimo, da v svojih internih aktih preverite ali
potrebujete usposabljanje samo za posamezno področje usposabljanja ali pa za obe področji.
S podjetjem Lozej d.o.o. je dogovorjen stalni termin izvajanja
seminarja, in sicer je to vsak drugi četrtek v mesecu ob 15. uri
v predavalnici OOZ Logatec, Tržaška cesta 11, 1370 Logatec.

2. Razpisi prvih treh ukrepov
OOZ Logatec in ANA plus obveščata vse člane OOZ Logatec,
da so/bodo na razpolago sredstva treh razpisov. Ti so:
1. Najavljen je razpis P4 za tehnološko opremo; objavljen bo
v kratkem (predvidoma v roku 14 dni), rok za oddajo bo v
prvem tednu septembra. Razpis bo zelo »dober« za podjetja,
ki sicer »ne pridejo zraven« pri javnih razpisih, saj se lahko
prijavijo tudi tiste ﬁrm, ki imajo sedež v mestih. Razpis ne
bo favoriziral novih zaposlitev, ampak ohranjanje delovnih
mest. Zelo primeren za proizvodna podjetja.
2. Ukrep 311 (diverziﬁkacija v nekmetijske dejavnosti)
3. Krediti s subvencionirano obrestno mero za podjetja in kmetije (razpis Slovenskega regionalno-razvojnega sklada Ribnica).
Več o posameznem razpisu si lahko preberete na strani 12.
Partner v paketu SKUPAJ je tudi podjetje ANA plus, ki vam
uredi vse potrebno v zvezi s pridobitvijo sredstev s teh razpisov.
Članom OOZ Logatec, ki se nanj obrnejo prek naročilnice
OOZ Logatec, podjetje nudi 18% popust na vse svoje storitve.
Če bi želeli pridobiti sredstva s katerega od teh razpisov,
pokličite na OOZ Logatec, tel. 01 750 90 80 oz. 051 651 538.

3. Tečaj prve pomoči
ZVD, Zavod za varstvo pri delu d.d., bo 10. 7. 2013 ob 15h v
predavalnici OOZ Logatec izvedel tečaj prve pomoči.
Cena tečaja za člane OOZ Logatec, ki se prijavijo preko napotnice OOZ Logatec, je 50,90 EUR+DDV.
Prijave sprejemamo na OOZ Logatec, najkasneje do 8. 7.
2013. Tečaj bo na lokaciji v Logatcu izveden samo v primeru, da
bo prijavljenih najmanj 10 udeležencev. Če bi tečaj v Logatcu ne
bil izveden, se bodo prijavljeni lahko udeležili tečaja v Ljubljani,
ki bo v četrtek, 11.7.2013, pričetek ob 8h zjutraj na ZVD d.d.,
Chengdujska ul. 25, Ljubljana.
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Zakaj opraviti tečaj prve pomoči?
Zakon obvezuje delodajalca, da mora zagotoviti v delovnem
procesu v sleherni krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni
prisotnost osebe, usposobljene za izvajanje prve pomoči. Pri
izvajanju del, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za
nastanek nezgod pa zagotoviti za nudenje prve pomoči usposobljeno osebo na 20 delavcev (Ur. list RS št. 136/06, z dne
22.12.2006, Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo
pomoč na delovnem mestu).
Torej: vsak obrtnik/podjetnik, ki zaposluje delavce, mora poskrbeti tudi za usposobljenost za izvajanje prve pomoči.
Stališče Inšpektorata RS za delo v zvezi s Pravilnikom o
organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu.
Inšpektorat RS za delo je podal svoje stališče in s tem poudaril
elemente nadzora, na katere bodo inšpektorji še posebno pozorni
ob izvajanju inšpekcijskih pregledov (po Pravilniku o organizaciji,
materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS
št. 136/06). Torej inšpektorji bodo kontrolirali naslednja dejstva:
1. Omarico za prvo pomoč mora imeti vsak delodajalec (tudi
manjše trgovine v nakupovalnih središčih), število omaric pa
se določi glede na število zaposlenih. Vsak delodajalec mora
na delovnih mestih »z nizko stopnjo tveganja« za nastanek
poškodb in zdravstvenih okvar zagotoviti eno omarico za
prvo pomoč na 50 zaposlenih delavcev oz. na vsako delovno
izmeno. V primeru delovnih mest z večjo stopnjo tveganja
pa mora vsak delodajalec zagotoviti eno omarico za prvo pomoč na 20 delavcev oz. na delovno enoto.
2. Delodajalci imajo lahko še vedno staro omarico prve pomoči, vsebino omarice pa morajo prilagoditi zahtevam novega
pravilnika. Delodajalec je dolžan delavce seznaniti z lokacijo
in delavcem, ki je usposobljen in zadolžen za izvajanje prve
pomoči. Delodajalec mora določiti delavce, ki so usposobljeni za izvajanje prve pomoči.
3. Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni
(npr. terensko delo) prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
4. Delodajalec mora pri izvajanju del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, zagotoviti, da je v delovnem procesu (npr. terensko delo vzdrževalcev električnega omrežja, gozdni delavci itd.) na vsakih
20 delavcev oziroma na delovno enoto na razpolago vsaj ena
omarica za prvo pomoč.
5. Stališče Inšpektorata RS za delo je, da je zaželeno (kadar
iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek večjega-hkratnega števila poškodb), na predlog pooblaščenega
zdravnika zagotoviti poleg vsebine omarice za prvo pomoč
tudi drug sanitetni material, sredstva in opremo (npr. nosila).

Odsotnost sekretarke
Spoštovane člane obveščamo, da bo sekretarka v času letnega
dopusta odsotna od 5. do 21. 8. 2013.
Ker v tem času ne bo mogoče opravljati storitev na točki
VEM, se zanje lahko obrnete na OOZ Postojna ali Cerknica.
Vse druge informacije pa dobite na OOZ Vrhnika (sekretarka. Adela Cankar, tel. 01 755 77 40).
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Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Subvencioniranje obrestne mere
Razpis za dodelitev kratkoročnega kredita za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
OOZ Postojna in Banka Koper d.d., PE Postojna razpisujeta
nenamenski kratkoročni kredit za člane
Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna.
Razpoložljiva sredstva znašajo 440.000 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške
zbornice Postojna z najmanj enoletnim članstvom, namenjena pa so za:
Financiranje tekočega poslovanja
Nabavo osnovnih sredstev
Reﬁnanciranje posojil
Poravnavo zapadlih davčnih in drugih obveznosti
Krediti se bodo odobravali pod naslednjimi pogoji:
Posojilo se obrestuje po 2,80 % letni obrestni meri (skupna
obrestna mera znaša 4,90% letno, OOZ Postojna subvencionira 2,10%), odplačuje se 12 mesecev, višina posameznega
zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti oziroma ne sme presegati 20.800 EUR.
Zavarovanje: vse oblike, ki za banko predstavljajo zadostno
jamstvo za vračilo kredita (pri zavarovalnici, s poroštvom, zastavo- hipoteko, drugo).
Priloge k vlogi:
- Sklep OOZ Postojna o dodelitvi kratkoročnega posojila,
- Izjava o članstvu v OOZ Postojna za čas odplačevanja posojila,
- Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo poslovno leto,
- Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
- Potrdilo o plačanih davkih za tekoči mesec
Obdelava zahtevka za vodenje posojila znaša 50 EUR, ki se
plača ob odobritvi posojila.
Vloge za posojilo so na voljo na OOZ Postojna od 15. junija
dalje, do porabe sredstev.

2013 ob 9. uri v sejni dvorani Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.
Usposabljanje je namenjeno vsem voznikom, ki imajo v vozniškem dovoljenju že vpisano kodo 95 in morajo opraviti 7-urno
usposabljanje za podaljšanje kode 95. Usposabljanje je namenjeno tako voznikom kategorij D1, D1+E, D ali D+E, kot voznikom kategorij C1, C1+E, C ali C+E.
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur
Cena usposabljanja:
- za člane OOZ Postojna (za eno osebo), ki imajo poravnano
članarino, je udeležba brezplačna, ker stroške krije zbornica;
- za zaposlene pri članih OOZ Postojna znaša cena usposabljanja 15,00 € (z DDV);
- za vse ostale udeležence znaša cena usposabljanja 40,00 € (z
DDV).
Prijave na usposabljanje bomo sprejemali v mesecu avgustu.

Spring Hair Show
Zadnjo nedeljo v maju smo se članice frizerske sekcije iz Postojne - ob pomoči OOZ Postojna - udeležile prireditve Spring
Hair Show 2013 (Spomladanska frizerska predstavitev 2013).
Predstavila se je slovenska skupina Subrina team, ki nas je presenetila z kreativnostjo. Palle Freese in Klaus Hansen iz Danske,
že več kot 20 let svetovno znana frizerska mojstra, sta nam
pokazala sveže ideje za to pomlad in poletje. Za konec pa nam
je še Shaun Pulfrey iz Anglije, izumitelj čarobne krtače, predstavil svoj izdelek. Kljub lepemu vremenu zunaj smo uživale v
Avditoriju Portorož.

Redno usposabljanje voznikov
Septembra ponovno v Postojni
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna ponovno
organizira četrto redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu v soboto, 7. septembra
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Bližnji so si modele lahko ogledali neposredno, bolj oddaljenim pa je bližnji
pogled omogočal velik monitor
Besedilo in foto: Brigitte Urbas Johanes
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Sekcije sporočajo

Sekcija avtoserviserjev (AS)
Sekcija AS pri OZS sporoča, da je uspela znižati okoljsko dajatev za
ﬂuorirane toplogredne pline oz. plin R 134a za BTo pomeni, da boste
od sedaj naprej avtoserviserji pri nakupu ene same jeklenke plina prihranili okoli 240 evrov. To za člane pomeni znižanje stroškov, zgolj
pri nakupu ene jeklenke za višino letne članarine Obrtno-podjetniški
zbornici. Vsaj nekateri prodajalci v Sloveniji od sedaj naprej tudi ne
zaračunavajo več kavcije za jeklenke.
Za ta dosežek so se je trudili več mesecev, končno pa je Vlada na predlog sekcije AS pri OZS in skupine naših članov dne 30. maja 2013
sprejela novo Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Ta je začela veljati s 1. junijem 2013 in je
prinesla 5-kratno zmanjšanje cene za enoto obremenitev okoljske dajatve v delu, ki se nanaša na ﬂuorirane toplogredne pline. Tako boste v
bodoče plačevali manj za R 134a in s tem prihranili.

Višina cestnine bo odvisna od maksimalne dopustne teže vozila (največje dovoljene mase vozila) in števila osi:
- motor vehicles with a maximum laden weight not exceeding 3.5 tons
(light vehicles) - EURO 0.04 per km (pod 3,5t);
- 2-axle motor vehicles with a maximum laden weight of over 3.5 tons
(heavy vehicles/buses) - EURO 0.08 per km (2 osi nad 3,5t);
- 3-axle motor vehicles with a maximum laden weight of over 3.5 tons
(heavy vehicles/buses) - EURO 0.10 per km (3 osi nad 3,5t);
- 4-axle (and more) motor vehicles with a maximum laden weight of
over 3.5 tons (heavy vehicles/buses) - EURO 0.12 per km (4 osi in
več, nad 3,5t).
Potrebna bo naprava OBU.
Cestninsko omrežje s 1.7.2013: avtocesta M1/E30 z nekaterimi navezujočimi cestami (Brest-Minsk-meja z Rusko federacijo, 0-610 km)
Več informacij na spletni strani BelToll: http://www.beltoll.by/en.aspx

Zahvala gre članom in nečlanom, ki so sekcijo AS na problem opozorili in hkrati pomagali tudi pri razgovorih in pogajanjih s pristojnim
ministrstvom. Zahvala pa tudi vsem vam, članom za članstvo v sekciji,
saj smo skupaj močnejši. Z Vašim članstvom tudi omogočate, da smo
uspešno opravili svojo nalogo in Vam zagotovili boljše pogoje dela. To
je še en dokaz več, da le s skupnimi močmi lahko vplivamo na pogoje
dela in jih koristno spreminjamo.

3. Hrvaška
Na Hrvaškem je 1. junija pričel veljati novi zakon o prekrških, ki omogoča znižanje kazni za 50% v primeru da kršitelj kazen plača policistu
na samem kraju. To bo možno za vse prekrške, za katere je zagrožena
kazen do 2.000 kun (cca 260 eur) za ﬁzične osebe, do 5.000 kun za samostojne podjetnike in do 15.000 kun za pravne osebe.

Informacije avtoprevozniki

V primeru, da pri sebi ne boste imeli dovolj denarja, bo možno plačilo
tudi s kartico preko POS terminala, s katerimi bodo opremljeni prometni policisti. V primeru, da takega termina policist ne bo imel, naj bi
policist dovolil kršitelju oditi do bankomata.

1. Madžarska
Od 1. julija 2013 bo tudi na Madžarskem uveden sistem elektronskega
cestninjenja (avtoceste, hitre ceste in glavne ceste) t. im. HU-GO (več
si lahko preberete na spletni strani: http://www.motorway.hu). Znesek
cestnine bo sorazmeren s prevoženo razdaljo.
Na spletni strani: www.autopalya.hu/Shared/Languages/aak-szorolap-2013-SZLOVEN.pdf so navedeni plačljivi odseki cest.
Plačilo cestnine bo obvezno za tovorna vozila z NDM nad 3,5t.
Višina cestnine bo odvisne od:
- prevožene razdalje,
- uporabljene ceste (AC, hitra cesta, glavna cesta),
- kategorije tovornega vozila (J2, J3, J4) ter
- ekološkega standarda vozila.

Toll fee

Vehicle
categories

Category
of road

(excl. VAT,
HUF/km)

€/km

J2

expressway
main route
expressway
main route
expressway
main route

39,29
16,72
55,14
28,94
85,34
53,23

0,1374
0,0585
0,1929
0,1012
0,2985
0,1862

J3
(3 osi)

J4
(4 osi in več)

Opomba: Lasten preračun v €/km upoštevaje tečaj 1€ = 285,85000 HUF

Iz navedenega izhaja, da bo cestnina na Madžarskem za najpogostejšo
kombinacijo v mednarodnem transportu, 4 osi ali več, vozilo standarda
več kot EURO3 (EURO4, EURO5, EURO5 EEV, EURO6) znašala
okoli 0,2388 €/km.
Za primerjavo: v Sloveniji za EURO3 imamo 0,2513 €/km, za EURO4
in boljše pa 0,2226 €/km.
2. Belorusija
S 1.7.2013 bo v Belorusiji uvedeno elektronsko cestninjenje za tovorna
motorna vozila in avtobuse nad 3,5t NDM; predmet cestninjenja bodo
tudi motorna vozila pod 3,5t NDM registrirana izven držav carinske
unije (Belorusije, Rusije in Kazahstana).
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Vzrok za tako odločitev hrvaškega pravosodja je v dosedanjem neplačevanju kazni in sodnih zaostankih. Trenutno od kršiteljev dobijo
plačanih le 12% vseh izrečenih kazni. Z novim načinom kaznovanja
želijo tudi razbremeniti sodišča.
Zneski za najpogostejše kazni

Pričakovane tarife na podlagi državnega odloka 1361/2012 so sledeče:

(2 osi)

Če pa kršitelj ne bo želel takoj plačati kazni, bo dobil plačilni nalog
in če ga bo plačal v 8 dneh bo lahko nakazal le dve tretjini (66%)
celotnega zneska. V primeru neplačila kazni tudi v tem roku, bodo
hrvaški organi kazen izterjali ali pa po določenem roku tudi spremenili
v javno dobro delo oz. v zaporno kazen.

Prekoračitev dovoljene hitrosti v naselju:
- do 10 km/h: 300 HRK
- 10 - 20 km/h: 500 HRK
- 20 - 30 km/h: 1000 HRK
- 30 - 50 km/h: 2000 HRK
- za več kot 50 km/h: od 5000 do 15000 HRK, oz. do 60 dni zapora
Prekoračitev dovoljene hitrosti izven naselja in na avtocestah:
- 10 - 30 km/h: 500 HRK
- 30 - 50 km/h: 1000 HRK
- za več kot 50 km/h: od 3000 do 7000 HRK
4. Predor Karavanke v poletnih mesecih 2013
MZIP nas je obvestilo, da bo na zahtevo Republike Avstrije tako kot že
v preteklih dveh letih tudi v letošnji poletni turistični sezoni za predor
Karavanke veljal spremenjen prometni režim za tovorna vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 7.500 kg, in sicer od 22.6.2013 do
7.9.2013. V omenjenem terminu bo ob sobotah veljala prepoved prometa tovornih vozil med 8.00 in 14.00 uro.
Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je bil ukrep že v preteklosti nesorazmeren (onemogočanje tovornega prometa), zato ga nobeno leto
ni potrdilo, ampak je bil predor enostransko zaprt z avstrijske strani
in posledično tudi iz naše. Slovensko stališče je tudi v letošnjem letu
podobno. Z avstrijsko stranjo je bil dosežen konsenz, da ukrep omejevanja tovornega prometa traja eno uro manj kot preteklo leto, poleg
tega pa se bo ura začetka ukrepa premaknila s 5.00 ure na 8.00 uro
zjutraj, kar pomeni, da bodo lahko slovenski avtoprevozniki, ki bodo
v soboto pred 8.00 uro zjutraj prečkali predor Karavanke, uspeli še isti
dan tovor tudi razložiti.
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Sekcija avtoserviserjev (AS)

V primežu evropskih ukrepov

V četrtek, 6.6.2013 je na OOZ Vrhnika potekalo srečanje AS

Kovinarstvo je ena temeljnih proizvodnih dejavnost, vendar jo pri nas po številčnosti poslovnih subjektov krepko prehitevajo gradbeniki in lesarji. Tako, kot
v gradbeništvu je tudi v kovinarstvu več različnih dejavnosti. Ena med njimi
je obdelava žice. O tem se je urednik pogovarjal s Petrom Gutnikom, strojnim
tehnikom, srednjih štiridesetih let, direktorjem uspešnega podjetja Gut & Pet
d.o.o. iz Sinje Gorice.

Osrednje Slovenije, v katero so vključeni člani 14 OOZ. Vodstvo
sekcije (predsednik Ivan Šel in sekretar Igor Pipan) je najprej sekretarjem OOZ in zaposleni na OOZ ter članom skupščine AS iz
regijskih OOZ predstavilo usmeritve za nadaljnje delo, da bi v razgovoru poiskali čim boljše možnosti nadaljnjega sodelovanja OOZ
– sekcija AS pri OZS. Igor Pipan je na kratko povzel prednosti,
ki jih ima sekcija in poudaril, da si želijo delati skupaj z OOZ-ji.
Samo povezani so lahko močnejši, boljši. Organizirati se bo potrebno v smer tržno – strokovnega združenja in bolj prisluhniti članom, njihovim potrebam. Preseči bo treba »zavist« in se zavedati,
da posameznik lahko obvladuje en segment dejavnosti, vsi pa lahko
povezani obvladujemo vse, kar potrebujejo stranke. Peter Caserman je izpostavil, da bi morali skrbeti za kvaliteto storitev in imeti
možnost izključiti tistega, ki kvari ugled branže.
Prisotni so se strinjali, da sta v povezanosti in združevanju moč in
prihodnost. Organizacija mora biti taka, da bo član začutil, da »se
mu splača« biti član, da ima zaradi članstva prednost.
Igor Pipan je izpostavil, da se očitno strinjamo, da se povezujemo,
da v tem vidimo prednost, vendar bi morali vedeti, kako in kam
gre sistem zbornice kot celote, ali se podpira branžno sodelovanje
in delovanje.
Sledilo je srečanje članov sekcije. V obliki delavnice so jim je bile
predstavljene bodoče usmeritve oz. delovanje. Pravnih vprašanj in
problemov, ki jih imajo člani, se je lotil odvetnik, g. Krapenc, Osvetlil je odnos avtoserviser – zavarovalnica. Tod tudi prihaja do največjih problemov, tako pri priznavanju cen, dela kot pri pogodbah
med zavarovalnico in izvajalcem storitev….
Na aktivni delavnici so prisotni še odgovarjali na vprašanja in podali
svoje poglede o delovanju sekcije v prihodnje. Delavnice bodo izvedene tudi na drugih regijskih posvetih, rezultati bodo objavljeni po zaključku vseh. Za konec pa je predstavnik Petrola predstavil ponudbo
za avtoličarje: predelava ogrevanja ličarske komore s plinom namesto
kurilnega olja in možnost subvencije do 53% celotne investicije.
Srečanje se je zaključilo v prijetnem druženju v klubskih prostorih
zbornice.

Avtoserviserji in zaposleni na OOZ osrednje slovenske regije so napolnili
sejno dvorano OOZ Vrhnika
Foto: A. C.
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Peter Gutnik,
direktor Gut &Pet d.o.o.
G. Gutnik, kdaj ste začeli samostojno dejavnost in kako ste
jo razvijali?
Po končanem šolanju sem šest let delal kot vzdrževalec v IUV. Leta
1991 sem odprl s.p. za izdelavo žičnih izdelkov. Ker zaradi takratnih
predpisov nisem mogel uvoziti potrebnih strojev, sem 1993. odprl
d.o.o. Prve poslovne prostore sem imel doma, s širitvijo obsega
proizvodnje sem najel dodatne v Grčarevcu, zatem še v Borovnici
in na Tojnicah. Delo na več lokacijah ni bilo racionalno, zato sem
pridobil prostore v nekdanji opekarni, kjer poslujemo že devet let.
Izdelujete žične izdelke in polizdelke. Je tovrstnih izdelovalcev v Sloveniji veliko?
Sorodnih izdelovalcev v Sloveniji je precej, zato smo nujno vezani
na delo za tuje trge. Italijanski nam je pomemben, saj tja izvozimo
skorajda 40 odstotkov svoje proizvodnje, desetino na nemški trg,
ostalo pa prodamo doma, vendar gre tudi večina teh izdelkov v
druge države.
V medmrežni predstavitvi vašega podjetja beremo, da uporabljate le kakovostne materiale, ki jih kupujete od vedno istih
dobaviteljev. Zakaj to poudarjate in kaj to pomeni kupcem
vaših izdelkov?
Kakovost je najpomembnejše merilo, če želiš dolgoročno poslovno
sodelovati s komer koli. Naši kupci poznajo naše delo kot visoko
kakovostno. Vendar mora biti tudi material kakovosten. In, če kupci
enkrat ocenijo, da je izdelek vsestransko ustrezen, jim zagotovilo, da
preverjeno surovino nabavljamo pri preskušenih dobaviteljih jamči,
da bodo izdelki trajno na ustreznem kakovostnem nivoju.
Zaradi hitre odzivnosti ter ﬂeksibilnosti skorajda ne izgubljate strank, pravite. »Če potrebujete partnerja, ki bo hitro
povedal, ali lahko izpelje posel, in vam izdelke tudi hitro izde-
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Varstvo pri delu - obvestilo
Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva bomo za člane in zaposlene delavce ponovno organizirali v septembru.

Frizerji
Obveščamo vas, da bo vaš dogodek leta - Slovenski frizerski festival, potekal v nedeljo, 20. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstopnice v predprodaji za osrednjo prireditev so 50 € + DDV,
za posamezen step by step seminar pa 35 € + DDV.
Zbiramo naročila za nakup vstopnic v predprodaji (eno vstopnico lahko dobi član s plačano članarino po polovični ceni – subvencija sekcije). Pokličite za naročilo.

Več-dimenzinalno krivljenje žice

Foto: arhiv Gut & Pet

lal, potem ste potrkali na prava vrata«. Večkrat je poudarjena
beseda »hitro«. Je to najpomembnejše pri današnjem poslu?
Hitrost se po krizi, spočeti konec prejšnjega desetletja, še potencira.
Odzivamo se hitro. Vendar nas to nekaj stane. Imeti moramo zalogo ustrezne žice, sicer bi bili prepozni. To nas ﬁnančno bremeni, a
brez tega ne bi šlo.
Je vaša lastna dostavna služba kupcem v prid?
Razlika je med velikimi odjemalci in manjšimi. Pri slednjih pridobivamo nekaj prednosti tudi z brezplačno dostavo primernih količin
izdelkov.
Z znanjem in izkušnjami lahko kupcem pomagate tudi pri razvoju in izboljšavah njihovih idej za izdelke. Kupci sprejemajo
to ponudbo?
Konstruktorji in oblikovalci izdelkov le izjemoma poznajo tudi lastnosti žice in žičnih izdelkov, ki so precej speciﬁčni. Strokovno jim
rečemo povratki. Zaradi tega jih že na začetku opozarjamo nanje.
Največkrat prav zaradi tega zahteve in možnosti uskladimo že pred
začetkom izdelave, kar jim je v prid. Nam pa tudi, da ne prihaja do
reklamacij, ki bi bile posledice slabega poznavanja lastnosti izdelkov.
Zaposlujete skoraj dvajset delavcev. Je med njimi občutna
ﬂuktuacija ali vztrajajo pri vas?
Držimo se načela, delati z istimi delavci. Skoraj dve leti sta potrebni,
da se delavec vpelje v proizvodni proces tako, da lahko dela zares
samostojno. Delavcem omogočamo interno izobraževanje, da se
usposobijo za samostojne upravljalce strojev, med katerimi jih je
precej s CNC tehnologijo. Zato pa lahko dosegamo standard ISO
9001, ki zagotavlja najpomembnejšo zahtevo – sledljivost. Zato je
ﬂuktuacije malo.
Pri večmiljonskem obsegu poslovanja najbrž ne gre brez sodelovanja bank. Občutite posojilni krč?
Banke na splošno že dalj časa ne podaljšujejo aranžmajev, kar pomeni, da moramo kredite prehitro vračati. Obenem se moramo
odpovedovati kupcem z daljšim plačilnim rokom. Vse to izčrpava
gospodarstvo. Že brez tega je zadolževanje drago. Kako dolgo se
bodo banke še tako brezobzirno obnašale? Ali niso zato, da posojajo denar in s tem omogočajo delovanje gospodarstva?
Na strehi vaših proizvodnih prostorov je videti sončno elektrarno. Z njo v celoti pokrivate svoje potrebe po tem energentu?
Ja. Je največja na Vrhniki, pa tudi v okolici najbrž. Nazivna moč je
201 kW. Pokrije vse naše potrebe po energiji in smo v tem pogledu samozadostni. Investicija je bila velika. Kljub zagotovilom, da
ﬁnanciranje ne bo vplivalo na kreditno sliko podjetja, jo zdaj kvari.
Ne vem, če bi se še enkrat odločil za takšno investicijo, ker so razhajanja med obljubami in stvarnostjo prevelika.

Razpis za nepovratna
ﬁnančna sredstva
Obveščamo, da bo v Našem časopisu, ki izide v začetku julija, na
straneh uradnih objav, objavljen razpis za dodeljevanje ﬁnančnih
sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2013.
Sredstva bo zagotovila Občina Vrhnika in sicer za naslednje ukrepe:
- subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij,
- spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah,
- pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov,
- odpiranje novih zaposlitev
Upravičenci do sredstev razpisa bodo mala podjetja in samostojni podjetniki s sedežem in investicijo na območju Občine Vrhnika oz. upravičenci, ki bodo opredeljeni v razpisu.
Celotni razpis bo kot priloga objavljen tudi v avgustovski številki
našega glasila Krpanov glas. Da razpisa ne bi spregledali in zamudili roka za prijavo, vas bomo nanj še večkrat opozorili.

Izterjava na podlagi
verodostojne listine
Sklenili ste posel, ga opravili, naročnik izdelka ali storitve pa vam
ni plačal izstavljenega računa. Na telefonske klice in pozive k
plačilu se ne odziva, na morebitni poslani opomin tudi ni reakcije… Ne veste kako naprej, oz. kako bi lahko prišli do svojega
zasluženega plačila?
Na zbornici na Vrhniki smo tudi zato, da vam pomagamo. Kako?
Pri pristojnem sodišču lahko za vas vložimo predlog za izvršbo
na podlagi verodostojne listine – računa, pogodbe…
Kaj morate storiti? Prinesete nam neplačan račun, za katerega
želite, da vložimo predlog za izvršbo – zaseg denarnih sredstev
na poslovnih računih dolžnika. Z nami boste podpisali dogovor
o začetku postopka izvršbe. Koliko vas to stane? Predlog za
izvršbo stane 20 € (do pet računov za enega dolžnika, vsak nadaljnji račun 4 €).
Za nečlane oz. člane z neplačano članarino so cene drugačne.
Pridite na zbornico, izvedeli boste vse, kar vas zanima v zvezi s
to vrsto izvršbe. Lahko nam pišete po e-pošti, nas pokličete na
01 755 77 40 ali 051 619 215.

Obvestilo
V času od 24. junija do 5. julija bo zbornica Vrhnika zaradi letnega dopusta zaprta. Za nujne zadeve se lahko obrnete na OOZ
Logatec: 01 750 90 80, za zadeve v zvezi z registracijo s.p. ali podjetij pa tudi na OOZ Ljubljana Vič ali druge vstopne točke VEM.

Nadaljevanje na str. 15

julij 2013

11

Krpanov glas
1. Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu
in projektom kmetijske predelave, trženja
ter dopolnilne dejavnosti
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada vlagateljem, ki
so registrirani v Republiki Sloveniji, z začetnimi projekti:
• podjetniškega značaja (namen B) in
• dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).
Vlagatelji: Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in
mikro podjetja, in sicer:
• gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop),
• zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št.
97/09 UPB2).
Upravičeni stroški:
• nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov.
• gradnja in obnova objektov in komunalno ter infrastrukturno urejanje zemljišč.
• nakup strojev in opreme (z montažo ter prevozom).
• nematerialne naložbe.
Finančni pogoji:
Projekt je lahko s strani sklada soﬁnanciran največ v višini do 75%
upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, ki znaša:
• Pri vlagateljih za namen B:
- za velika podjetja in vsa podjetja v sektorju transporta 30%;
- srednje velika podjetja 40%,
- mala oz. mikro podjetja 50%.
• Pri vlagateljih za namen A2:
- velika podjetja do 25% (do predpisane velikosti vlagatelja),
- mala oz. mikro ter srednje velika podjetja do 50%,
- vsa podjetja v sektorju transporta do 30%.
Posojilni pogoji:
• Skupna doba vračanja posojila: do 12 let (z že vključenim moratorijem na odplačilo glavnice). Skupna doba vračanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
• Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo glavnice in odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi
oz. koristi največ 3 leta moratorija.
Obrestna mera: Euribor (trimesečni) + pribitek med 0,30 in 1,00%
letno (odvisno od koeﬁcienta razvitosti občine)

2. Soﬁnanciranje nove tehnološke opreme
v letih 2013-2014 - P4 2013
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna
in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje
obstoječega podjetja.
Cilji razpisa:
• spodbujanje investicijskih vlaganj mikro, malih in srednje velikih
podjetij z namenom povečati njihovo konkurenčnost na globalnem
trgu,
• spodbuditi skladnejši regionalni razvoj Slovenije v območju EU,
• omogočiti mikro, malim in srednje velikim podjetjem pridobitev
določenega odstotka subvencij za ﬁnanciranje nakupa nove tehnološke opreme od investicijskih stroškov.
Kdo so upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v
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Razpisi
nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 zaposlenim in največ 249
zaposlenimi na dan 31.12.2012 in imajo letni promet, ki ne presega 50
milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov
EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu
na osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa
(na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki so se sicer lahko prijavila
na javni razpis Ukrep 312).
Upravičeni stroški: nova tehnološka oprema (nakup strojev, strojne
opreme in programske opreme).
Višina soﬁnanciranja
• Mikro in mala podjetja: do 50 % upravičenih stroškov (od 50.000
EUR do 250.000 EUR)
• Srednje velika podjetja: do 40,00% upravičenih stroškov ( od 40.000
EUR do 200.000 EUR)
• Podjetja iz sektorja transporta: do 30,00% upravičenih stroškov (od
30.000 EUR do 150.000 EUR)
Osnovni pogoji pridobitve subvencije
• ﬁnančna konstrukcija operacije mora biti zaprta
• zagotovljeno mora biti najmanj ohranitev števila zaposlenih do
31.12.2016,
• podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v
podjetju vsaj pet let po zaključku operacije.
Rok za predložitev vlog je 5. 9. 2013.

3. Javni razpis za ukrep 311 – Diverziﬁkacija
v nekmetijske dejavnosti za leto 2013
Cilj javnega razpisa je prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih
mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k
izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.
Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa so naložbe v :
• proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji
• proizvodne dejavnosti za predelavo proizvodov: področje C – Predelovalne dejavnosti in področje D – Oskrba z električno energijo,
plinom in paro
• prodajne dejavnosti na kmetiji po SKD: Trgovina; vzdrževanje in
popravila motornih vozil: Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
• storitvene dejavnosti na kmetiji: gostinstvo, negostinske dejavnosti,
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (Veterinarstvo), izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, druge dejavnosti
Vlagatelji so člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:
• ﬁzične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
samostojni podjetniki posamezniki,
• pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja
kmetijstvo.
Upravičeni stroški:
• gradbeno obrtniška dela,
• stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti,
• nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
• splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo
naložbe.
Višina soﬁnanciranja:
• naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov: 70% nepovratnih sredstev.
• vse ostale upravičene naložbe: 60% nepovratnih sredstev.
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Krpanov glas
Računalniški programi in elektronske
naprave za blagajne (informacija DURS)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) oz. njegova sprememba, ki se
je začela uporabljati s 1.1.2013 (ZDavP-2F, Ur. list RS št. 94/2012, z
dne 10.12.2012) predpisuje in določa lastnosti in način delovanja
računalniških programov in elektronskih naprav, ki se uporabljajo za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju.
To je opredeljeno v novem 8. in 9. odstavku 38. člena ZDAVP-2, kjer
je predpisano, da:
»Zavezanec za davek (samostojni podjetnik posameznik ali posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali pravna oseba)
ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske
naprave, ki omogoča kakršno koli spreminjanje katerega koli zapisa,
shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh njihovih sprememb.
Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega
programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega
programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča kakršno koli spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.«
Globe za kršitev določil o uporabi oz. omogočanju uporabe računalniških programov, ki niso skladni z zahtevami 8. in 9. odstavka 38. člena
ZDavP-2 so od 3.000 € do 250.000 € (398.a člen - posebno hudi davčni
prekrški pri elektronski obdelavi podatkov).
Ponudniki računalniških programov morajo svojim strankam (zavezancem za davek) zagotoviti takšen program, ki bo skladen z zahtevami
38. člena ZDavP-2 in ne bo omogočal spreminjanja podatkov oz. zapisov brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.
Stroške uskladitve računalniških programov in informacijskih sistemov, da bodo izpolnjevali zahteve ZDavP-2, praviloma nosijo proizvajalci oz. dobavitelji te opreme.
Pravilnik, ki nadrobneje opredeljuje način izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu, začne veljati 1.7.2013.

Napotila
čas v katerem ima lahko gostinec postavljen vrt. Za nadzor nad takšnimi vrtovi pa je pristojen občinski upravni organ.
Z vidika predpisov, ki jih nadzira Tržni inšpektorat RS tako ni ovir, da
gostinec na ta način ne bi smel opravljati gostinske dejavnosti skozi
celo leto.

Piškotki
Spremenjeni zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št.
109/2012, v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta
2013, prehodno obdobje pa se je končalo 15.6.2013, je prinesel nova
pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali
mobilni napravi uporabnika.
KAJ JE TO PIŠKOTEK?
Piškotek je majhna datoteka, ki običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno
spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila
podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. Piškotki so
pomembni za delovanje spletnih strani, prav tako pa omogočajo, da je
uporabnikova izkušnja boljša. Z njihovo pomočjo je mogoče analizirati
promet na spletni strani, prav tako pa omogočajo napredne oglaševalske tehnike.
Hkrati je z uporabo piškotkov mogoče slediti določenemu uporabniku
preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov proﬁl, iz katerega so
lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to
prepogosto poteka prikrito, brez vednosti uporabnikov elektronskih
komunikacij. Posameznik ima ustavno in zakonsko pravico do varstva
svojih podatkov – pravico do samo-odločanja o svoji informacijski zasebnosti in v tem smislu piškotki pomenijo poseg v njegovo zasebnost.
Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje, torej ne prepoveduje, temveč zaostruje pravila – pod kakšnimi pogoji in kako je
piškotke in podobne tehnologije dovoljeno uporabljati. Ključno je, da
morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim
mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nadzor nad implementacijo sprememb izvaja Informacijski pooblaščenec.
Vir: Smernice Informacijskega pooblaščenca RS: Kdaj lahko uporabimo piškotke?

Postavitev gostinskega vrta
V poletnem času se poveča število gostov gostinskih obratov, ki želijo
uživati ob kavi ali dobri hrani na »gostinskem vrtu«, ki ga gostinec postavi ob svojem gostinskem obratu. Na ta račun Tržni inšpektorat RS
prejme vsako leto kar nekaj vprašanj, tako gostincev kot tudi bližnjih
sosedov, ki jih gostinski vrtovi motijo.
Opravljanje gostinske dejavnosti je generalno določeno v Zakonu o
gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007-UPB2, v nadaljevanju ZGos)
in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi. Dne 21. 7.
2007 je stopila v veljavo novela Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gostinstvu (Uradni list RS št. 60/2007), ki je odpravila zahtevo, da mora gostinec pridobiti odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gostinske dejavnosti za obrat in za letni vrt.
Tako sedaj z vidika navedenih predpisov ni več potrebno soglasje za
postavitev vrta. Če gostinec postavi letni vrt brez dovoljenja lastnika, ne krši zakonodaje, ki je v pristojnosti Tržnega inšpektorata RS. V
primeru, da gostinec postavi letni vrt na tuji površini, ima lastnik na
podlagi določil Stvarnopravnega zakonika oz. Stanovanjskega zakona
možnost civilne tožbe zaradi motenja posesti. V primeru, da gostinec
postavi letni vrt na pločniku oz. javni površini, pa je to v pristojnosti
Policije (pločnik, cesta) oz. Mestne inšpekcije, ki lahko ukrepa po predpisih, ki jih nadzoruje. V primeru, da ima gostinec postavljen vrt na
javni površini, je lahko omejen z občinskim pravnim aktom, ki določa
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Hrvaški napoteni delavci v SLO
Iz OZS so sporočili, da uvedba prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v RS po vstopu Republike
Hrvaške v EU ne pomeni tudi omejitve za začasno čezmejno opravljanje storitev hrvaških podjetij z napotenimi delavci v Sloveniji, torej
bo vstop hrvaških konkurentov mogoč brez posebnih omejitev. To
informacijo je posredovalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj se mora Republika Slovenija držati 1. člena
Direktive 96/71/ES, po katerem čezmejnega opravljanja storitev ne
sme omejevati.
OZS je državo pozvala, da naj od hrvaških ponudnikov storitev zahteva striktno upoštevanje slovenske zakonodaje.

Obvestilo
Avgusta bomo v Krpanovem glasu objavili samo prispevke
in kakšno nujno obvestilo, zato bo številka izšla v zmanjšanem obsegu. Objavili pa bomo več križank, ki so po vsebini
bliže dopustniškemu času, po sporočilnosti pa še aktualnejše,
kot med letom. KG bo članom OOZ Vrhnika prinesel tudi
razpis za subvencije.
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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 junij 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 juniju 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

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 €.
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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
Do
€+%
Nad €
668,45
16%
668,45
1.580,02
106,95 + 27 %
668,45
1.580,02
5.908,93
353,08 + 41 %
1.580,02
5.908,93
2.127,93 + 50 %
5.908,93
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 848,07 € (količnik za preračun je 1,5387 izračunan
na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, Ur. list št. 29/13). 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 %

206,50

13,45 %

114,06

0,40 %

3,40

38,20 %

323,96

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)
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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 april 2013 znaša bruto 1.516,82 € in
neto 993,16 €.
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.

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 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

1.516,82

Povprena mesena plaa v RS za april 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

povprene plae za povprene plae za

783,66

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

apr.13

apr.13

povprene plae za
apr.13

povprene plae za povprene plae za
apr.13

apr.13

VIII

apr.13

apr.13

910,09

1.365,14

1.820,18

2.275,23

2.730,28

3.185,32

3.640,37

STOPNJA

24,35

190,82

221,61

332,41

443,21

554,02

664,82

775,63

886,43

13,45

105,40

122,41

183,61

244,81

306,02

367,22

428,42

489,63

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,13

3,64

5,46

7,28

9,10

10,92

12,74

14,56

Prispevki skupaj

38,20

299,35

347,66

521,48

695,30

869,14

1.042,96

1.216,79

1.390,62

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za april 2013 (1.516,82 €)
** 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

Nadaljevanje iz str. 15
Dandanes se mnoga podjetja ubadajo z likvidnostnimi težavami. Beseda »hitro« velja za proizvajalce; za kupce in njihovo dolžnost plačati, kar so naročili, pa nima prave teže in
veljave? Je še kaj poslovne morale?
Skorajda tri četrtine prihodkov ustvarjamo z dvema kupcema. Tu
je poslovanje urejeno. Drugače je z manjšimi kupci. Vse mogoče
poti je treba ubirati, da je naročeno tudi plačano. So pa še drugi
dejavniki, ki vplivajo na slabšanje položaja. Zdaj so aktualni proti
dampinški ukrepi EU nasproti Indiji. Absurdno je, da so njihovi
izdelki, denimo, obdavčeni s 4% dajatev, surovine pa s 17! To pomeni, da bomo uvažali izdelke, sami pa ne bomo imeli kaj delati?!
In spet bodo smetano pobrali trgovci. Druga nevarnost so selitve
proizvodnje v države, kjer je delovna sila cenejša, če rečemo po
domače. To pomeni udarec za domače proizvajalce. Obe vprašanji
sta aktualni za vso Evropo.
V OOZ Vrhnika ste dejavni že dalj časa: od 2006 član skupščine, od 2010 nadzornega odbora. Kako gledate na delo zbornice in kako jo vidite od jeseni naprej?
Zbornica bo od jeseni naprej pridobila na pomenu. Vsaka sprememba prinese tudi nekaj dobrega. Pomen zbornice se bo okrepil.
Člani bodo s članstvom pridobili, ker bo zbornica za manj denarja
ponujala več in bo bolj učinkovita. S tem pa bomo lahko podprli
tudi delo OZS, da bo še naprej lahko pogajalec z vlado.
Kje vidite izhod iz sedanjega slovenskega gospodarskega nezavidljivega položaja?

julij 2013

V svobodnem podjetništvu, brez administrativnih ovir. V proizvodnji je preveč priseskov, ki jo drastično dražijo. Zakon naj le velja,
naj pa ne predpisuje, da moraš na toliko in toliko časa izvajati takšne in drugačne ukrepe. Proizvodnja in delavci v njej morajo biti
varni. Za to bo lastnik poskrbel. Tudi zaradi tega, ker v vsakem
primeru odgovarja za vse.
Evropa bo morala zmanjšati tedensko število delovnih ur, da bo
pridobila nova delovna mesta. Manj obremenjeni delavci pa bodo
bolj zadovoljni, četudi z nekaj manj denarja in ne bodo pregorevali
in s tem bremenili sebe in družbe.
G. Gutnik, hvala za pogovor.

Kolektiv Gut & Pet d.o.o.

Foto: arhiv Gut & Pet
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Nagradna križanka

Za sprostitev

Novo v Slavinju! Nika Smrdu s.p.

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 23. julija 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 bo izžrebanih več nagrad: 1. plošča za dve osebi, 2. kosilo za dve osebi, 3. malica za dve osebi,
4. kosilo, 5. dnevna malica. Nagrade, v katere ni všteta pijača, bodo na voljo do konca oktobra letos.
Med pravilnimi rešitvami križanje iz junijske številke, ki se glasi CVETLIČARNA KARMEN, je žreb izbral takole:
1. nagrado prejme Anamarija Trobec, Dol pri Borovnici 27, 1353 Borovnica, 2. nagrado pa Marija Gerželj, Rovte 42, 1373 Rovte.
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