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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: Na letošnjem MOS se je samostojno predstavil Janez
Nagode s.p. – Okna in vrata Nagode iz Logatca.
Foto: arhiv razstavljalca
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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Krpanov glas
Ostanimo povezani
Pred več kot dvema letoma sem v uvodniku Krpanovega glasa za mesec maj napisal, da se v daljavi
jasni. Na žalost sem se v tej prognozi zmotil. Iz lepo
videnega se je v resnici zgodilo nekaj povsem drugega. Zakaj?
Politično in moralno ozračje je v Sloveniji dobesedno kaotično. Popolna apatičnost je posledica stanja,
ki je že dolgo prisotno. Ne verjamemo, in to utemeljeno, niti državi niti cerkvi. Nimamo več zaupanja v
nobeno institucijo, še manj v posameznike. Sloveniji
se osamosvojitveni ideali niso uresničili. Depresijo
ljudi resnično poglablja spoznanje, da ni več vere niti
v demokratičnost niti v pravno in socialno državo.
Po deﬁniciji demokracije oblast pripada ljudstvu, ki izvoli svoje predstavnike za
vodenje in upravljanje. Prav pri slednjem nismo imeli srečne roke. Vladajoče nomenklature so si razdelile različna interesna področja in jih sedaj, vsaka po svoje,
izčrpava do onemoglosti. Vrednostni sistem je popolnoma razpadel in že meji
na anarhijo. Znašli smo se v brezperspektivnosti. Mlajša in srednja generacija
izgublja upanje in to povzroča zastrašujočo emigracijo izobraženih mladih ljudi.
Argumentov za optimizem je vse manj. Vendar, upanje umira zadnje. Če bomo
ostali dobro organizirani in skupaj tudi zdaj, ko prehajamo v prelomno obdobje
za našo zbornico – verjamem v rešitev. V najtežjih trenutkih moramo biti združeni in pripadni lastni organizaciji. V vodstvene strukture moramo vključevati
več dobrih gospodarstvenikov in individualno zrele in poštene ljudi. Slovenci kot
narod še vedno nismo sposobni doumeti, da je sodelovanje in angažiranje za skupno dobro ključni dejavnik. Tudi sam večkrat ostajam v negotovosti in zato rad
vprašam starejše, kako oni gledajo na zdajšnje stanje – beri krizo. Častitljivo stara
gospa me je takole poučila: »Varčevati je treba, ko je vreča polna, ne takrat, ko je
že čisto prazna.« Svetujte mi, prosim, rešitev, sem rekel. » Ja« je rekla. » Storite vse,
da boste vrečo čim prej spet napolnili«.
Neizmerno si želim okolja, v katerem bomo lahko udejanjili ta nasvet.
Sreče človeku ne more dati ne država ne ideologija in ne denar – lahko pa mu vse
to vzame.
Janez Marinčič
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Uvodnik
Spremembe zaradi
sprememb
Vse, kar nas obdaja, vse kar živimo, posedujemo in kar smo je nepovratna verižna
reakcija sprememb. Nekateri sociološko
in ekonomsko podkovani učenjaki bi sicer trdili, da se v sodobnosti pravzaprav
nič ne spremeni, ker je takšna tržna logika globaliziranega kapitalizma. To je tista
bolj »začikana« plat kovanca. Pa vendar.
Od rojstva, prek prvih zob, prvih korakov,
prvih knjig, prve ljubezni, prvih preizkusov, prve službe, prve (slabe) plače, prve
neporavnane terjatve, prvega leta brez dopusta in regresa, prek vseh stvari, ki so enkrat prvič, vse tja do… no, do konca. Mar
niso to za nas velike in stalne spremembe?
Spremembe nas hočeš-nočeš spremljajo.
Človeku povprečno dnevno izpade sedemdeset las, podjetnikom še kakšen več,
v teh manj rožnatih časih pa se je verjetno
statistika dvignila še višje. Spremembe zaradi sprememb. Kolumna sicer naj ne bi
bil prostor za neučinkovito godrnjanje o
gospodarskem ali političnem stanju v državi, še manj prostor za stresanje nejevolje. Pač pa prostor za upravičeno kritično
misel. Naj bo v začetku hladne jeseni to
predvsem prostor za toplo in dobro misel.
Modri človek je zapisal nekako takole:
pomembno je sprejeti tisto, česar ne
moremo spremeniti. Pomembno je imeti pogum, da spreminjamo stvari, ki jih
lahko spremenimo. In najpomembnejše je znati razlikovati med tem dvojim.
Nam to uspeva?
Zadnje mesece se pogovori in mnenja
krešejo okrog članstva v zbornici. Ena
od pričakovanih sprememb bo - po vsej
verjetnosti - za (ne)določen čas zdesetkanje vrst članstva. S tem se glede na pretekle dogodke nihče od dobro mislečih ne
more strinjati. Bo pa med sedanjimi člani
ločila »seme od ljuljke«. A tudi na novo
opredelila vlogo in vsebino dela zborničnega sistema. Ob spodbudnih napovedih,
ki prihajajo iz EU, bo zbornica z novimi,
za razvoj malega gospodarstva pomembnimi zadolžitvami, na novo utrdila svojo
pot povezovanja in zastopanja članov.
Spremembe zaradi sprememb.
Vsi se trudimo. Ni lahko, vem. Upam in
želim pa, da vsem nam uspe, danes in
jutri. S spremembami ali brez njih.
Preštejte lase, ki so vam danes ostali na
glavniku. Jih je več kot sedemdeset?
Silva Šivec
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Jezikovna šola za vse generacije
V tokratnem Krpanu predstavljamo SIDRO ŽIVLJENJA d.o.o., iz
Begunj pri Cerknici, ki je nov najemnik poslovnih prostorov na OOZ
Cerknica in prostovoljni član zbornice. V okviru dejavnosti podjetja deluje
jezikovna šola JEZIKAVKA. Ugodne cene, izkušeni učitelji, moderne
metode, zanimiv pristop in zabavno učenje so prednosti, s katerimi se ponaša ta jezikovna šola. Podjetje skupaj z možem Damjanom vodi Darja
Polšak, ki v jezikovni šoli tudi poučuje.

Darja Polšak: »Super je znati tuje jezike in jih nekaj obvladati (sama govorim angleško, nemško, razumem pa tudi špansko, francosko, portugalsko
in italijansko), ampak najprej je treba dobro obvladati svoj materni jezik«.
Foto: S. Šivec

Kako bi na kratko opisali svoje delo?
Že od leta 1992 se ukvarjamo s poučevanjem in organizacijo
tečajev. Pripravljamo raznovrstne stvari, tako, da vam o tem težko na kratko povem. Jezikovna šola »Jezikavka« izvaja tečaje
za vse generacije. Začenjamo s predšolskimi otroki; v program
vključujemo veliko plesa, gibanja. Nudimo pomoč jezikovno
šibkejšim osnovnošolcem in nadgradnjo znanja tistim, ki želijo več. Prav tako nudimo inštrukcije srednješolcem in izvajamo
priprave na maturo; izkazale so se kot zelo uspešne. Odrasle
bolj zanima jezik na splošno – t.im. jezikovna rekreacija, kjer
je cilj obnoviti že pridobljene znanje in ga utrditi. Vse večje je
povpraševanje po tečajih, ki so prilagojeni potrebam tečajnikov:
poslovna tematika, na primer.
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Če skupina tečajnikov preseže število šest, vključimo v tečaj naravne govorce, preprosto povedano - prave Angleže, Nemce,
Francoze, …, tako, da slušatelji okusijo in se učijo res pravega
»žmohta« jezika. Pri delu težimo k cilju, da na tečaj slušatelji
hodijo z veseljem in se tudi čim več naučijo.
Jezikovna šola nudi tudi »Brezplačnice« – igralne urice v tujem jeziku za predšolske in šoloobvezne otroke, razvrščene po
triadah. Poleg tega nudi konverzacije ob kavici in čaju za mladostnike in odrasle, »Jezikovne gibalnice« – Dance&Sing, ples in
petje angleških pesmi, Line Dancing - učenje country plesov) ter
»Ustvarjalnice«, kamor sodijo male ročne spretnosti (izdelava
nakita, vozlanje,..) ter veselo ustvarjanje ( kuhanje, pečenje, makrame, petje,…). Prispevki udeležencev so minimalni, zgolj za
pokrivanjem materialnih stroškov izvedbe posamezne delavnice.
Letos ste organizirali poletne tabore za otroke z učenjem
jezikov, ki sodijo med sodobne metode učenja? Lahko kaj
več poveste o tem?
Tabori z jezikovnimi delavnicami so idealna kombinacija za počitnice – učenje v zanimivem okolju, novi »sošolci«, naravni govorci in dodatne dejavnosti kot so jahanje, igre, ustvarjanje. Mladi se sprostijo in se mimogrede ogromno naučijo. Letos smo
prvič takšne tabore po nekajletnem premoru organizirali tukaj;
zadnji tak tabor je bil pred tem leta 2007 na Kalcah pri Logatcu. Po rezultatih anket, ki smo jih opravili ob koncu vsakega
tabora, je bilo doživetje po ocenah vseh udeležencev enkratno
in nepozabljivo, in vsi so se veliko naučili, prav takšno, kakršno
smo obljubili na našem reklamnem letaku. Prihodnje leto bomo
program zagotovo še izboljšali in mu kaj dodali.
Podoben okvir učenja - intenzivni vikend tečaj – poskušamo organizirati tudi za odrasle, pa doslej nanj še ni bilo dovolj odziva.
Morda ga nismo dovolj oglaševali.
Kaj menite o Slovencih in njihovem znanju tujih jezikov ?
Menite, da sploh dovolj dobro znamo svojega?
Zelo težko je dati posplošeno oceno znanja tujih jezikov pri
nas. Nekateri jezik že od malega obvladajo, nekateri pa se z njim
ves čas borijo. Eni se naučijo dovolj že zgolj v okviru šolskega
programa, drugim pa je to ali premalo ali nasprotno, preveč zahtevno. Zagotovo je z znanjem vsaj dveh tujih jezikov (angleščine
in še enega) vsakomur odprtih veliko več možnosti, tako za zaposlitev v Sloveniji kot v tujini. In nujno je (vsak) jezik nenehno
uporabljati, ga govoriti, pisati, brati, in s tem ohranjati znanje na
dovolj visokem nivoju.
Kar zadeva naš jezik, mislim, da ga Slovenci znamo kar dobro.
Prav je, da ga negujemo in skrbimo, da se ohranijo tudi narečja.
Meni je notranjsko narečje prav prijetno poslušat. Včasih se celo
nasmejem, ker kakšne besede ne razumem. Vedno se rada naučim kakšne nove besede, bodi v angleščini, nemščini ali pa v »no-
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Jezikovne storitve Abecednik
tranjščini«. Menim, da bo slovenščina obstala in kot samostojen
jezik ne bo nikoli izginila. Najlepše presenečenje je bilo, ko sva
se s prijateljico v Londonu ob ogledovanju znamenitosti ustavili
na Trafalgar Squaru in čakali na zeleno luč za prehod čez cesto.
Veselo sva se menili, kaj vse bova šli še pogledat, ko je za nama
neka gospa na glas rekla: »Joj, kako je lepo slišati domačo besedo!
Veste, že dolgo živim v Londonu, pa je čudovito takole slišati
Slovence sredi tako kozmopolitskega mesta, kot je London.«
Super je znati tuje jezike in jih nekaj obvladati (sama govorim
angleško, nemško, razumem pa tudi špansko, francosko, portugalsko in italijansko), ampak najprej je treba dobro znati svoj
materni jezik.
Kako se »rojena Ljubljančanka« znajde na podeželju?
Res sem se rodila in dolgo, do 2008., živela in delala v Ljubljani.
Vendar nikoli več ne bi zamenjala miru, ki mi ga daje sedanje
okolje, za mestno gnečo. Pa tudi ljudje tukaj so krasni, zanimivi.
Stik z njimi je pristnejši kot v mestu. Spoznala sem, in še vedno
spoznavam, nove ljudi. To je prednost. Pa tudi priročno je vse, ni
takšnih vrst za urejanje kakšnih stvari. Sicer mesto res nudi več
možnosti za nakupovanje in »zabavo«; pa saj gre človek lahko tja,
kadar si zaželi, saj ni daleč. Tukaj pa greš kadar koli lahko ven, v
zeleno, poslušaš ptice... in imaš vedno na voljo parkirni prostor.
Več o jezikovni šoli si lahko preberete na www.jezikavka.com.
Še vedno pa se lahko tudi vključite v jezikovne tečaje na
OOZ Cerknica, za katere jezikovna šola nudi članom 15%
popust.

V prostorih OOZ Cerknica oktobra odpira svoja vrata podjetje za jezikovne storitve Abecednik - Miha Knavs s.p..
S čim vam lahko pomaga? Takole pravi:
Sodno prevajanje
Abecednikovi sodni prevodi so pri vas v najkrajšem možnem
času. Prevajajo v katero koli razpoložljivo jezikovno kombinacijo s slovenskim ali tujim jezikom. Prevajajo sodni tolmači,
ki so zapriseženi pri Ministrstvu za pravosodje, in le tak prevajalec lahko izdela uradni prevod vašega dokumenta.
Lektoriranje
»Jezik je ogledalo vašega podjetja.« Lektorirajo letna poročila,
oglase, diplomske naloge, leposlovje itd. Lektoriranje ni zgolj
postavljanje vejic, je skrb za razumljivost besedila. Abecednikovi lektorji za slovenski jezik so strokovnjaki jezikoslovci,
saj je le pomensko in slovnično ustrezno besedilo dobro besedilo.
Prevodi
»Meje mojega jezika so meje mojega sveta.« Če širite svoje
poslovanje ali pa že poslujete s tujino, vam pri tem pomagajo s prevodi. Prevajajo besedila več jezikovnih kombinacij
(angleščina, nemščina, hrvaščina, italijanščina …), vedno pa
je na prvem mestu kakovost prevoda – poleg tega naročene
prevode vedno oddajo pravočasno.
Članom OOZ Cerknica Abecednik podarja brezplačne
mesečne jezikovne nasvete – prejmete jih na www.abecednik.
si, in 20-odstotni popust za prvo naročilo, da se prepričate
o kakovosti naših storitev.
Informacije in naročila: info@abecednik.si,
041 78 78 78.

Gazela Notranjsko-primorske
regije
Med 100 najhitreje rastočih podjetij regije so se 2013 uvrstila, nekatera ponovno, tudi podjetja iz vseh treh naših občin.
Na 3. mesto je uvrščena ELGO-NOVA d.o.o., Podskrajnik, na
13. ZAMET d.o.o., Nova vas, na 56. LESTRANS d.o.o., Loška
dolina, 63. Janez Puntar s.p., Cerknica, 68. Janez Petrič s.p.,
Unec, 79. PIRMIT d.o.o, Cerknica, 80. Andrej Hribar s.p.,
Podskrajnik, in na 81. EUROBOX d.o.o., Podskrajnik.
Čestitke, in uspešno še naprej!

Abecednikovi kratki jezikovni nasveti, ki jih lahko tudi
vi prejemate brezplačno po
e-pošti, so prejemniki priznanja za posebne dosežke pomp
2013.
Foto: arhiv Abecednika

Utrinek z M'hajlov'ga s'mna
na Blokah
Bloke so na dan M'hajlov'ga s'mna, v nedeljo, 22. septembra,
zaživele ob številnih stojnicah. Dišalo je po bloških klobasah in
kavri. Poleg župana Občine Bloke Jožeta Dolesa je zbrane, med
njimi sta bila tudi poslanka Iva Dimic in direktor EU združenja
železnic Hans G. Kersten, nagovorila tudi predsednica OOZ
Cerknica, Marija Branisel. Med drugim je poudarila, da je ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani vse večja, kar podeželju vrača - in
daje nove možnosti - tako v obrti kot kmetijstvu, ki sta skozi čas
vedno hodila z roko v roki.
Novovaško semanje prizorišče na lepo urejenem prireditvenem prostoru
Foto: S. Jakopin
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Zbornici občinsko priznanje
Na slavnostni seji občinskega sveta Občine Logatec so bila 20.
septembra podeljena letošnja občinska priznanja, štiri plakete
in spominska listina. Plaketo so prejeli Marinka Cempre Turk,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo Logatec in Tone Mihevc, listino pa je prejelo Balinarsko društvo Logatec.

dogodki svojim članom dopolnjuje potrebno znanje ter vedenje
in jih spodbuja h kakovostnemu, zanesljivemu delu ter razvoju.«
Slavnostna seja je bila prežeta z odličnimi nastopi simfoničnega
orkestra Cantabile in solistov, lepo vodena in prijazno izpeljana
vse do pomenka in zdravice ob koncu. Dogodku so prisostvovali le redki člani zbornice. Nekaj več je bilo upokojenih.
J. Gostiša

Polhanje
Območna obrtno podjetniška zbornica Logatec vabi
vse svoje člane in upokojene člane,
da se skupaj s svojimi partnerji udeležijo

tradicionalnega POLHANJA.
Letos bo v okviru polhanja potekalo tudi srečanje
z gospodarstveniki iz pobratene občine Repentabor, zato
lahko na prireditev povabite tudi svoje poslovne partnerje.
Srečamo se 4. oktobra 2013 ob 16. uri
pri lovski koči Lovske družine Logatec.

Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak se v imenu članov zahvaljuje
za podeljeno priznanje zbornici; levo od njega Marinka Cempre Turk in
Foto: N. Sautet
voditeljica prireditve Anja Sedej.
Zbornica je plaketo prejela na predlog župana, in sicer za dolgoletno strokovno delovanje in združevanje samostojnih obrtnikov v občini Logatec. V daljši utemeljitvi predloga za podelitev
priznanja je bilo zapisano, da je zbornica ves čas svojega delovanja povezovalno delovala, tako navznoter kot navzven. »Združuje 400 članov. Zagotavlja kakovosten servis manjšim poslovnim subjektom, ki si sami ne morejo zagotavljati vse strokovne
podpore, ki jo pri svojem poslovanju potrebujejo. Zbornica je
tako v oporo predvsem obrtnikom in podjetnikom, ki delajo
in poslujejo sami ter potrebujejo osnovne informacije in iščejo
odgovore na premnoga vprašanja in zahteve, ki jih prednje kot
podjetnike postavlja država. Z izobraževanjem in promocijskimi
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Za jedačo in pijačo ter veselo glasbo bo poskrbela OOZ
Logatec; tudi tradicionalni polhov golaž ne bo manjkal.
Prijave zbiramo do srede, 2. oktobra 2013.
Prijavite se lahko osebno na zbornici,
po telefonu 051 651 538 ali mailu info@ooz-logatec.si.
Za družinske člane aktivnih in upokojenih članov
OOZ Logatec je polhanje brezplačno,
v kolikor pa bi želeli povabiti tudi poslovne partnerje,
znaša kotizacija zanje 10 EUR na osebo.
Zaradi priprave hrane in pijače
so obvezne vnaprejšnje prijave.
VABLJENI!
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Dnevi odprtih vrat
pri delodajalcih v Logatcu
Jubilanti 2013
Spoštovani člani!
Tudi letos bo zbornica – v skladu s sklepom UO OOZ Logatec
– podelila jubilejna priznanja vsem, ki v letošnjem letu praznujete okrogle obletnice svojega obstoja.
Objavljamo seznam jubilantov in vas lepo naprošamo, da ga
pregledate ter nam v primeru napake ali pomanjkljivosti to sporočite na telefon 01 750 90 80 oz. 051 651 538.
Prav tako vas pozivamo, da nam sporočite, če se na seznamu ne najdete, jubilej pa praznujete.
Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo.
Priznanja za staž bodo podeljena na tradicionalnem prednovoletnem plesu 30. 11. 2013.

V Logatcu bodo v okviru promocije poklicev v petek, 18. 10.
2013 dnevi odprtih vrat pri delodajalcih, namenjeni učencem
9. razredov osnovne šole in njihovim staršem. Dogodek organizira OOZ Logatec v sodelovanju z logaškimi osnovnimi
šolami ter z RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
Več informacij dobite na svoji šoli pri šolski svetovalni službi,
kjer do 7. oktobra 2013 zbirajo tudi vaše prijave.

Prejemniki priznanj za:
10 LET
1. Brus Biserka s.p. – frizerstvo in pedikura
2. Jurca Bogomir s.p. – zidarstvo
3. Jurca Janez s.p. – MIST mizarske storitve
4. Krč Maja s.p. – knjigoveštvo in kartonaža
5. Kurtjak Mario s.p. – MARKUR
6. Rupnik Tomaž s.p. – elektro komponente
7. Sedej Matija s.p. – žagarstvo
20 LET
1. Brane Term, Januš in ostali d.n.o.
2. Jesenko Peter s.p. – okrepčevalnica »Mlin«
3. Lampe Ivan s.p. – avtoprevozništvo
4. Markelj Marjan s.p. – telekomunikacije
5. Mihevc Bojan s.p. – servis oljnih gorilcev na terenu in
montažna dela
6. Natura Kern d.o.o.
7. Oblak Bogdan s.p. – cementnine
8. Rožmanc Jože s.p. – mizarstvo
9. Skvarča Bojan s.p. – prevozništvo
10. Zavčan d.o.o.
25 LET
1. Hladnik Janez s.p. – mizarstvo
2. Nubles d.o.o.
3. Maruša Loštrek Bizjak s.p. – okrepčevalnica in prenočišča
4. Oblak Peter s.p. – kamnoseštvo
30 LET
1. Ambrožič Mihael s.p. – avtoprevzoništvo
2. Omahen Bojan s.p. – kovinoplastika
3. Pivk Stanislav s.p. – izdelovanje preprostih kovinskih
predmetov
4. Talg d.o.o.
35 LET
1. Hren Štefan s.p. – strugarstvo
40 LET
1. Petrovčič Dominik s.p. – Trgocev, gradbene instalacije
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Napovedujemo
prednovoletno srečanje
Letošnje, že tradicionalno prednovoletno srečanje članov bo
v soboto, 30. novembra 2013. Že zdaj vas vabimo, da si rezervirate čas in se pridružite prijetnemu srečanju.
Podrobnejše informacije bomo objavili v naslednji številki
Krpanovega glasa.

Miklavž, Božiček
in dedek Mraz za otroke
OOZ Logatec bo tudi letos poskrbela za obisk Miklavža, Božička in
dedka Mraza za otroke podjetnikov,
obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev.
Otroke bomo najprej razveselili s
kratko predstavo 7 božičnih čarovnij
(nova, čisto sveža stvaritev čarodeja
Tonija), nato bo obdarovanje.
Prireditev bo v Narodnem domu
v Logatcu, v četrtek, 12. decembra s pričetkom ob 17.30
Zaradi organizacije in priprave daril so potrebne vnaprejšnje
prijave. Ob prijavi navedete:
1. ime in priimek,
2. točen naslov in
3. starost otroka, ter
4. prevzamete bon, katerega cena je 19,90 EUR.
Darila so lepa in primerna starosti otroka, po skupinah:
0-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8+ let. Starostna meja: 10 let.
Prijave sprejemamo na sedežu zbornice do vključno
petka, 25. oktobra 2013.
Vse ostale stroške prireditve in organizacije krije OOZ Logatec.
Za vse informacije smo dosegljivi po telefonu št. 01/750 90 80
oz. 051 651 538 ali mailu info@ooz-logatec.si.
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Izobraževanje in še enkrat:
izobraževanje
Za tokratno številko Krpanovega glasa se je urednik pogovarjal z Nadjo
Kapelj, računovodkinjo in ustanoviteljico Knjigovodskega servisa Vinar.
Vínar, ne vinár – da ne bo pomote. Vínar je bil v nekaterih predelih
Slovenije denarna enota takoj po koncu 1. svetovne vojne.

Nadja Kapelj
Foto: J. G.

Začeli ste leta 1993. Pravijo, da je vsak začetek težak. Je bil
tudi vaš takšen?
Seveda. Že leta 1990 sem bila med prvimi, ki so bili odpuščeni
kot t.im. tehnološki višek. Prijavila sem se na zavodu za zaposlovanje. Tedaj je zavod namenjal tistim, ki so to želeli, dokaj
velika sredstva za izobraževanje. Izrabila sem to priložnost in
se izobraževala v računalništvu. Po tedanjih pogodbah o delu
sem se lotila računovodenja; leta 1991 smo še delali vzporedno:
ročno in računalniško. Leta 1993 sem odprla s.p. in že vse obdelovala z računalniško podporo.
Ponujate enostavno in dvostavno knjigovodstvo. Izbira načina ni povsem odvisna od želja naročnika?
Z novo stranko, začetnikom, ki pride k nam, se skupaj odločimo za način vodenja. Praviloma predlagam dvostavno, ki nudi
hitrejšo in krajšo pot do podatkov, ker ni treba voditi dodatnih
pomožnih evidenc. Dvostavno knjigovodstvo nudi mnogo več
možnosti spremljanja poslovanja, kot enostavno. Takih, ki vodijo enostavno knjigovodstvo, je malo. Kasneje pa mora tisti, ki
vodi enostavno knjigovodstvo, paziti, kdaj preseže oz. bo presegel dva od treh kriterijev, kajti tedaj je dolžan uvesti dvostavno
knjigovodstvo, če ga še nima: trije zaposleni, 10 tisoč poprečne
aktive in 42 tisoč € prihodka v zadnjih 12 mesecih.
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Med storitvami, ki jih ponujate, je tudi davčno svetovanje.
Kako gledate na sistem obdavčevanja s.p. po normiranih
odhodkih (stroških?)?
Praviloma je za podjetnika ugodnejša obdavčitev po dejanskih
prihodkih in odhodkih. Ta oblika je primernejša tudi zaradi lažjega dostopa do podatkov, ki jih vsak podjetnik potrebuje. Pavšalna
obdavčitev, kot rečemo po domače, je morda ugodnejša za pretežno storitvene dejavnosti in morda za tiste začetnike, ki so s.p.
odprli s subvencijo zavoda za zaposlovanje, pa ne morejo zanesljivo oceniti, kako jim bo šlo. Taka obdavčitev je primerna tudi
za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vendar še enkrat poudarjam:
to je treba ocenjevati za vsak primer posebej, splošnega pravila ni.
Za mnoge ljudi sta računovodstvo in knjigovodstvo le dve
imeni za isto dejavnost. Lahko pojasnite razliko med obema pojmoma?
Knjigovodstvo je del računovodstva in zajema knjiženje po postavkah. Računovodstvo pa zajema uporabo teh podatkov za potrebe analiziranja, planiranja in poslovnega odločanja. Predvsem
zagotavlja pomoč pri odločanju. Računovodstvo omogoča spremljanje ﬁnančnega stanja, pregled nad zalogami, spremljanje terjatev, v pomoč pa je tudi pri sestavljanju davčnega izkaza.
Vsako novo stranko seznanim vsaj z osnovami računovodstva,
da razume svoje poslovanje. Tako tudi lažje sprejme opozorila
na bližnje nevarnosti, če jih kot računovodja ugotovim, in lahko
hitro reagira.
Strankam nudite tudi kadrovsko svetovanje. Kaj zanje lahko storite?
Sprotne evidence, pogodbe o zaposliti skupaj s prijavo v zavarovanje, odjave, delovna dovoljenja, pogodbe za občasna in
začasna dela upokojencev, ki so jih prinesle zadnje spremembe
zakonodaje.

V lepo urejenem arhivu podatkov ni težko najti

Foto: J. G.
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Oktobrska promocija
poklicev v Postojni
Svetujete tudi pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in
razdelitvi podjetij. Prevzemate celotni postopek ali svetujete le na posameznih segmentih preoblikovanj? Kaj pa
prenosi poslovanja z s. p. na d.o.o.?
Nisem pravnica, da bi te statusne spremembe pravno izpeljala.
Strankam pa svetujem spremembo oblike poslovanja, če računovodsko kaže, da bi bilo to smiselno. Operativno pa si stranke
pomagajo z OZS in njenimi svetovalci, med katerimi naj omenim Iztoka Mohoriča.
Kako ocenjujete spremembo zakonodaje, ki upokojenim
s.p. nalaga obvezno vključevanje v zavarovanje z najmanj
polovičnim delovnim časom? Je to po vaši presoji korak
v smeri polnjenja pokojninske in zdravstvene blagajne ali
morebiti v smer omejevanja dela na črno?
Menim, da je tako prav. Nekje je bilo treba začeti. Obrtniki, ki so
pripravljeni po upokojitvi še delati, bodo zdaj lahko delali brez
omejitev, s kakršnimi so se srečevali doslej. Delo na črno pa se
s tem ne bo zmanjšalo.
Je knjigovodski servis vaša osnovna dejavnost ali se ukvarjate še s čim, kar morebiti navrže še kak evro prihodka?
Vse do nedavnega sem veliko sodelovala z računalniškim inženiringom J&B iz Tolmina, ker smo nudili tudi programsko in
računalniško opremo. Sedaj sem to dejavnost prepustila svojemu
možu, ki nadaljuje s tem poslom, sama pa sem se poglobila v računovodstvo. Redno se izobražujem na tem področju in se tudi
specializiram. Vse bolj se posvečam vprašanjem vodenja davkov
in knjigovodstva na kmetiji (iz osnovne kmetijske dejavnosti in
dopolnilne dejavnosti). Redno se srečujem s skupino računovodkinj, ki smo med prvimi opravile izpit pri GZS za vodenje računovodskega servisa ter nadaljevale in končale študij na višji šoli
za računovodje. Izmenjujemo si izkušnje, vsaka od nas se posebej posveča enemu od področij, pa tistemu poglobljeno. Tako
je pretok informacij hiter in zanesljiv. Če rabim nadrobnejšo informacijo s področja katere od kolegic, pokličem in jo dobim. V
skupni pa sta še dve Logatčanki, tri Vrhničanke in Ljubljančanke.

Obveščamo vas, da bo promocija poklicev v Notranjsko-kraški regiji letos potekala med 14. in 19. oktobrom. Dogodek
organizira RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. v sodelovanju z GZS OZ Postojna, Šolskim centrom Postojna, Srednjo
gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, OOZ Cerknica, Ilirska
Bistrica, Logatec in Postojna, Uradom za delo Postojna ter
Zavodom Znanje Postojna.
V okviru promocije, namenjene učencem zadnje triade
osnovne šole, njihovim staršem ter svetovalnim delavcem, bodo potekale različne aktivnosti in sicer:
• osrednji dogodek, namenjen predstavitvi poklicev s strani srednjih šol in delodajalcev, se bo odvijal 17. oktobra
2013 med 9.00 in 14.00 na ŠC Postojna;
• dnevi odprtih vrat pri delodajalcih bodo potekali med
17. in 19. oktobrom 2013;
• spremljevalni dogodki bodo potekali med 14. in 19.
oktobrom 2013 in bodo namenjeni promociji deﬁcitarnih
oziroma perspektivnih poklicev v regiji.

Zavarovalnica GENERALI d.d.
in ugodnosti

Vsi aktivni člani OZS so ob predložitvi Kartice Mozaik
pri Zavarovalnici GENERALI d.d. lahko deležni tehle ugodnosti:
- 20% popust pri zavarovanju osebnih vozil za zavarovanja
AO, AO-plus in kasko,
- nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v tovornem
vozilu za samo 2 EUR neto premije
(ZV: nezgodna linearna invalidnost 26.000 €, nezgodna smrt 13.000 €),

Vsak dokument na
svoj obrazec

- 10% popust pri zavarovanju poslovnega premoženja,
- 6-mesečno brezplačno stanovanjsko zavarovanje PaketDom (produkta PDN in PDP) v primeru sklenitve 5- ali
večletne police.
Več informacij na 041 431 446 (Robert Črnigoj)
ali robert.crnigoj@mail.generali.si

Foto: J. G.

Že skoraj dve desetletji ste prostovoljna članica obrtnopodjetniške zbornice. Kaj vam zbornica nudi, da ste ji pripravljeni plačevati članarino?
Struktura mojih strank so s.p. in mikro podjetja. Vsi ti so zdaj zvečine v OZS. S članarino, ki jo plačam OZS, dobim vse informacije, ki jih potrebujem. Hkrati sem članica skupščine zbornice. Tam
srečujem druge člane, z njimi navezujem stik, spoznavam njihove
težave in od blizu čutim njihov utrip. To mi daje priložnost, da
jih s svojim védenjem usmerjam. Hitro dobim informacije tudi v
Ljubljani, tako glede DDV kot delovno pravne zakonodaje. Mislim, da če le hočeš dobiti informacije, jih tudi dobiš.
Povezujem pa se tudi v splošno združenje računovodij pri GZS,
ki nam omogoča sprotno seznanjanje z novostmi v zakonodaji
in nam nudi izobraževanje.
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Menite, da bo zbornica tudi po uvedbi prostovoljnega
članstva kos izzivom, ki jih prednjo postavlja spremenjena
članska podlaga? Boste članica še naprej?
Mislim, da bo preskok velik, rez – verjetno – oster. Članarino
bo morda treba prilagoditi dejanskim zmožnostim plačila in biti
pozoren do najmanjših. Opažam pa, da se obrtniki premalo povezujejo, sploh po sekcijah. Najbrž pa bodo območne zbornice morale svetovanje nuditi tudi na terenu, pri članih. Jaz sama
bom ostala članica.
Vaše sporočilo bralcem KG?
Ohranite optimizem in dobro voljo kljub težkim časom. Zaupajte v svoje sposobnosti in presezite težave, ki jih ta čas prinaša. In namenite potrebni čas izobraževanju.
Ga. Nadja, hvala za pogovor.
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Krpanov glas

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

Obvestilo jubilantom
Člani, ki v letošnjem letu 2013 zaokrožite delovni jubilej z 10,
20, 30 ali 40 letnim opravljanjem obrtne dejavnosti, boste do
konca oktobra prejeli obvestilo, da ste jubilanti v letu 2013.
Prosim, da podatke pregledate in me ob morebitnih drugačnih
ugotovitvah, kot bodo navedene na obvestilu, nemudoma obvestite, da uskladimo vaše podatke, s podatki v obrtnem registru.
Obvestite me tudi v primeru, da obvestila ne boste prejeli, pa
bi ga morali.
Seznam jubilantov bo v celoti objavljen v naslednji številki glasila, prav tako tudi kraj in čas podelitve priznanj in plaket.

Izterjava na podlagi
verodostojne listine
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za vas
lahko vložimo predlog za e-izvršbo na podlagi verodostojne
listine. Predlog vložimo na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oz.
vodi postopek do poplačila terjatve.
Pokličite nas!!!!

Za pravočasne
informacije – poziv!
Danes je pravočasna informacija zelo pomembna, zato vse člane ponovno pozivamo, sporočite nam svoj elektronski naslov
(e-mail), na katerega bi želeli prejemati obvestila, informacije,
zanimivosti, pojasnila… Poleg tega, da vam bomo lahko pošiljali splošne informacije, vas bomo razvrstili tudi po sekcijah –
dejavnostih, da boste lahko prejemali tudi posebne informacije,
ki se vsebinsko neposredno nanašajo na vaše delo in dejavnost.
Vaše e-naslove pričakujemo na: adela.cankar@ozs.si

Tečaji tujih jezikov
V sodelovanju z jezikovno šolo Candor-Dominko organiziramo tečaje tujih jezikov. Prijave so možne tudi na zbornici, pokličite.

IZJEMNO
UGODNO
U
Potekajo enkrat tedensko po
3 pedagoške ure. Pri načrtovanju programa nas je vodila
misel, da udeleženci tečajev
potrebujejo znanje tujega jezika za praktično uporabo.
Konverzacije boste zato deležni na vseh stopnjah, tudi
začetnih. Pridobili boste bogat besedni zaklad in ugotovili, da je lahko pot do znanja
slovnice zanimiva ter zabavna. Presenečeni boste nad
sabo, saj boste kmalu tekoče
spregovorili v tujem jeziku.

10

najboljša pot do znanja tujih jezikov
• ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA (ob ponedeljkih od 17.45 do 20.00)
• NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA (ob torkih od 17.45 do 20.00)
• ZAČETNI TEČAJ ITALIJANSKEGA JEZIKA (ob sredah od 17.45 do 20.00)
• ZAČETNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA (ob četrtkih od 17.45 do 20.00)
•
•
•
•
•
•
•

30 - urni tečaji, 1 x tedensko
v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, Vrhnika
cena: 4 obroki po 51,85 EUR (vštet 22% DDV, ne pa učbeniki)
za možnost soﬁnanciranja s strani Zbornice ali Sklada za izobraževanje, se pozanimajte na zbornici
PRIJAVA IN INFORMACIJE do 15. oktobra 2013
po telefonu: 01/422 33 20
e-pošta: candor-dominko@siol.net; www.candor-dominko.si
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Varstvo pri delu

Jesenska ekskurzija
Vabimo vas na dvodnevno ekskurzijo v dolino reke Neretve, ki
bo v petek 18. in soboto 19. oktobra. Združili bomo prijetno s
koristnim in prvi dan obirali mandarine, se s trupicami vozili po
kanalih reke Neretve, si privoščili dobro kosilo Pri Jozotu in nadaljevali z avtobusom do Makarske riviere ter imeli večerjo v enem
od številnih hotelov ter prenočevanje. Drugi dan se po zajtrku
zapeljemo v Podgoro, se vkrcamo na ladjo in si ogledamo Makarsko riviero še z morske strani. Sledil bo sprehod po mestu. V
nadaljevanju avtobusna vožnja do narodnega parka Slapovi Krke
in ogled te naravne znamenitosti ter slapov in jezer. Vmes bo čas
tudi za osvežitev in kavo. Potovanje bomo nadaljevali v etno selo
Dalmati, kjer nam bodo domačini pokazali in razložili kakšno je
bilo življenje v starih časih, pokušali bomo domač kruh, pršut in
vino. Sledilo bo dobro kosilo v njihovi restavraciji. Pred odhodom proti domu bomo lahko kupili odlično oljčno olje, domače
vino ali rakijo. Domov prispemo v poznih večernih urah.
Cena ekskurzije je za člana s plačano članarino – ena oseba
86 €, za ostale udeležence 172 €, pri 45 potnikih v avtobusu
(90 € in 179 € pri 40 potnikih in 95 € oz. 190 € pri 35 potnikih).
Pohitite s prijavami in pokličite na zbornico: 755 77 40 ali
051 619 215 ali nam pišite po e-pošti.

Veseli december
Najavljamo, da bo dedek Mraz tudi letos obiskal našo zbornico
in obdaril najmlajše. Srečanje z dobrim možem bo v soboto,
14. decembra, pred obdaritvijo bomo poskrbeli, da bodo otroci
uživali v predstavi čarovnika.
Vrednost darila je 25 € in jo plačajo delodajalci za otroke zaposlenih in za tiste otroke, za katere bi želeli, da jih obdari Dedek
Mraz. Do vključno šestega leta starosti bo darilo v obliki igrače,
od 7. do 10. leta pa vrednostni bon.
Prijave sprejemamo do 18. oktobra. Prosimo, da se roka držite, saj le tako lahko zagotovimo obdaritev z igračami, saj smo
vezani na nadaljnje naročilo.
Pokličite.

Letos drugače
Letošnje leto bomo za vas, člane in vaše partnerje, namesto
prednovoletnega plesa organizirali gledališko predstavo. Predstava bo v soboto, 30. novembra v dvorani Cankarjevega
doma na Vrhniki. Poskrbeli bomo, da bo predstava zanimiva,
da vam bo pričarala nasmeh na obraz.
O vseh podrobnostih dogodka boste pravočasno obveščeni,
sobotni večer pa si že lahko rezervirate za druženje s svojimi
stanovskimi kolegi.

oktober 2013

Za člane in zaposlene delavce razpisujemo seminar in izpit iz
varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v poslovnih prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika in sicer:
delavci in delodajalci: petek, 25. oktober 2013, ob 7. uri
Na predavanju se boste seznanili z novostmi iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu, sprejetih izvršilnih predpisih ter spregovorili o konkretnih ukrepih za varno delo.
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. Zapisnike in
potrdila o usposabljanju udeležencem oz. delodajalcem za zaposlene delavce pošljemo naknadno po pošti.

Davčna jesen
V letu 2013 je Vlada presenetila s številnimi spremembami davčne zakonodaje, ki jim še ni videti konca (obdavčitev nepremičnin, krizni davek, višji DDV, dohodnina, pavšalna obdavčitev,
odpravnine, avtorske pogodbe, najemnine, višina prispevkov…).
Organiziramo seminar, na katerem bo poudarek na spremembah predpisov, seznanili se boste z možnostmi, ki jih imate ob
koncu leta v smislu optimiranja davčnega bremena – kaj še lahko storite za boljši posloven izid.
Seminar bo potekal v prostorih OOZ Vrhnika in sicer
v četrtek, 7. novembra, z začetkom ob 16.30 in bo trajal
4 šolske ure. Prijave so, zaradi omejenega števila mest, obvezne. Za člane s plačano članarino je seminar brezplačen (ena
oseba na člana), za zunanje udeležence je cena 50 €.
Pokličite 01 755 77 40 ali 051 619 215 oz. svojo zbornico.

Tečaj prve pomoči
Na podlagi 20. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter
Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na
delovnem mestu, je vsak delodajalec dolžan zagotoviti, da je v
delovnem procesu vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prev
pomoči. V kolikor iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za
nastanek nezgod pri delu, mora delodajalec zagotoviti na vsakih
20 delavcev delavca, usposobljenega za izvajanje prve pomoči.
Z Rdečim križem Slovenije, Območno enoto na Vrhniki smo
se dogovorili, da organiziramo potreben tečaj prve pomoči.
Tečaj bo potekal dva delovna dneva po 4 ure in sicer v torek,
22. in četrtek, 24. oktobra od 16. - 20. ure. Tečaj obsega teoretični in praktični del. Udeleženec po uspešno opravljenem
tečaju prejme potrdilo, s katerim izkazuje usposobljenost nudenja prve pomoči.
Polna cena izobraževanja je 87,50 €, za člane OOZ Vrhnika
smo se dogovorili za 10% popust. Nečlani in dolžniki članarine, plačate polno ceno. Prijave so obvezne na tel.: 755 77 40 ali
051 619 215 ali na mail: adela.cankar@ozs.si
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Napotila

Opozorilo - storitve na Hrvaškem

Prizadevanja OZS

Hrvaška je s 1.7.2013 postala članica EU. Opozarjamo, da je
zaradi tega za slovenska podjetja in podjetnike prišlo do sprememb pri opravljanju storitev na Hrvaškem.
Slovensko podjetje, ki želi opravljati storitve, mora pridobiti potrdilo o prijavi dela oz.storitve. Storitev je treba prijaviti pristojni
županiji v mestu, kjer se bo storitev opravljala (policijska postaja).
K zahtevku je treba priložiti: pogodbo o sklenjenem poslu; dokazilo o izobrazbi; dokazilo o registraciji gospodarskega subjekta; dokazilo o ZZ – obrazec A1 oz. dokazilo, da so prispevki
plačani v državi članici in ni obveznosti plačila prispevkov v
drugih državah članicah). Za prijavo storitve potrebujete obrazec 9a – Zahtevek za izdajo delovnega dovoljenja tujcu.
Prav tako je treba v mestu opravljanja storitve prijaviti delavce,
napotene na delo na Hrvaško. Za prijavo potrebujete obrazec
1a – Zahtevek za izdajo začasnega bivanja. Za napotene delavce morate pridobiti še obrazec A1. Vse o tem obrazcu najdete na spletni strani ZZZS. Gre za zdravstveno zavarovanje v
tujini in uveljavljanje pravic iz tega zavarovanja, ko je delavec v
tujini.
Za obveščanje in posredovanje vseh informacij je zadolžen
Center za poslovne informacije Hrvaške gospodarske zbornice.
Enotna kontaktna točka je dostopna na spletni strani: www.psc.
hr kjer dobite informacije v hrvaškem in angleškem jeziku.
Za pridobitev potrdila o prijavi opravljanja montažnih storitev
od 3 do 4 dni, je treba predložiti naslednje dokumente in listine:
• pisno prošnjo za opravljanje montaže (napišete sami),
• navesti rok trajanja montaže (od kdaj do kdaj bo montaža
trajala),
• priložiti pogodbo ali predračun za opravljanje storitev,
• izpis iz obrtnega registra,
• osebne izkaznice ali potne liste delavcev, ki bodo opravljali
montažo,
• znamko za 20 kun (dobite na pošti), ter
• pri prevzemu potrdila plačati cca 150 kun.
Vse vzorce obrazcev lahko člani najdete na spletni strani
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v rubriki Svetovalni center/Poslovanje v tujini (www.ozs.si). Za ostale uporabnike so te strani zaklenjene.

Cestni prevozniki, združeni v Sekciji za promet pri OZS, so
že konec avgusta ostro nasprotovali napovedani podražitvi cestnin, vendar se je podražitev zgodila. S tem niso prizadeti samo
prevozniki, temveč vsi uporabniki cest oz. uporabniki transportnih vozil. Vlada tudi še ni odgovorila na vprašanje, ali bo
zagotovila ﬁnančna sredstva za subvencije za nakup ekoloških
gospodarskih vozil razreda euro 5 EEV in euro 6.
Na MOS 2013 je OZS predstavila delovanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema Slovenije s svojimi sekcijami
in območnimi zbornicami. Predstavljena je bila kartica tisočerih
ugodnosti Mozaik podjetnih, katero, upam da, koristno uporabljate in tako ob res številnih ugodnostih prihranite enkaj svojih
sredstva.
Glede davka na nepremičnine zbornica vztraja na enaki obremenitvi nepremičnin v poslovni in industrijski rabi, kakršna je
bila do sedaj. Dodatne obremenitve bodo pogubno vplivale na
obrtnike in male podjetnike, ki se že tako težko spopadajo s krizo. Predvideno povečanje davčnega bremena na račun obdavčitve nepremičnin je tudi v nasprotju s priporočili in mnenji Sveta
EU glede reševanja ﬁnančne krize v Sloveniji, ki pričakuje pospešitev gospodarske rasti in zaposlovanja in ne njuno zaviranje.
Glede poviševanja zdravstvenih prispevkov na račun malih
poslovnih subjektov, so bile ministru za zdravje poslane pripombe. Ukrepi so potrebni, vendar ne v zviševanju prispevnih
stopenj, temveč v racionalizaciji naročil v zdravstvu ter družbeno odgovornem vodenju zdravstvenih zavodov.
Sredi septembra so obrtniki, podjetniki in kmetje sklenili, da od
Vlade RS zahtevajo rešitve aktualnih problemov in nobenih
obremenitev več. V nasprotnem bodo primorani sprejeti drastične ukrepe, kar pomeni tudi državljansko nepokorščino.
Vlada je - kot da noče rešitev - potrdila podražitev vinjete za
kombije in zadala nov udarec obrtnikom.
Po izjavah za javnost povzela A. Cankar)

Prostovoljno članstvo
Člane obveščamo, da se 27. oktobra 2013 izteče 6-mesečno
prehodno obdobje po uveljavitvi sprememb Obrtnega zakona.
Sprejete so bile spomladi in veljajo od 27. aprila naprej. Na dan
27. oktobra 2013 se za vse, ki ste bili doslej obvezni člani, začne
prostovoljno članstvo v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu. Tistim, ki želite ostati člani in del sistema, ni treba storiti ničesar. Če pa ne želite biti več član v tem sistemu in ne biti deležni
številnih ugodnosti, ki vam jih nudijo vaše OOZ in OZS, lahko
podate pisno izstopno izjavo. Naslovite jo na svojo območno
zbornico. Za zdaj velja, da članstvo preneha prvi dan meseca po
mesecu, v katerem OOZ prejme pisno izstopno izjavo.
Več o postopku in načinu izstopa boste lahko prebrali v reviji
Obrtnik, o podrobnostih pa vas bomo seznanili tudi v prihodnji
številki Krpanovega glasa. Po informacije se lahko neposredno
obrnete na sekretarko svoje zbornice.
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Se res splača?
Z uvedbo prostovoljnega članstva v obrtno-podjetniškem sistemu je tudi naša zbornica na trgu. Gospodarske zbornice so
že pokazale željo, da bi speljale naše člane k sebi. Pa se to res
splača? Obrtniki so v preteklosti že bili del GZS, kjer pa njihov glas ni bil slišan, saj so prevladali interesi velikih. Zato so si
obrtniki izborili pravico do lastne organizacije in ustanovili svoj
zbornični sistem. Vse do danes smo ostali edina organizacija,
ki povezuje in zastopa interese malega gospodarstva. Stališča
obrtno-podjetniških in gospodarskih zbornic so pogosto nasprotna, saj so interesi malega in velikega gospodarstva različni.
Člane k izstopu spodbujajo tudi nekateri računovodski servisi,
ki razmišljajo podjetno. Članom, ki izstopijo iz zbornice, bi tako
lahko prodali storitve, za katere bi jim dodatno zaračunali. Vendar pa večino teh storitev člani dobijo brezplačno na zbornici.
Zakaj bi torej enake storitve, in to po tržnih cenah, plačevali
drugje?
Če prejmete poziv k izstopu iz zbornice z obljubo o prihrankih,
vas vabimo, da pridete na posvet na zbornico. Izračunali vam
bomo, koliko denarja bi dejansko prihranili z izstopom in koliko
dodatnih prihrankov vam prinese članstvo v zbornici.
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Krpanov glas
Mojstrske diplome
je na sejmu MOS v Celju prejela že 13. generacija mojstrov.
Naziv mojster – mojstrica in diplomo je letos prejelo 120 novih
mojstrov in mojstric za 27 različnih mojstrskih nazivov. Največ
je mojstrov avtomehanikov, prvič pa je bil naziv podeljen tudi
čebelarskemu mojstru. Diploma in naziv mojster – mojstrica
pomeni preseganje povprečne kakovosti in strokovnosti, saj današnji čas nenehno zahteva nova znanja ter prilagodljivost in
inovativnost na vseh področjih. Mojstri so upanje in dokaz, da
obrtniki nova znanja iščejo, da želijo v korak s časom, da so inovativni in napredni pri svojem delu. Vsem dobitnikom naziva
mojster – mojstrica čestitamo.

Obrtnik leta 2013
Letos so bili za naziv obrtnik oz. obrtnica leta nominirani štirje: frizerka Verica Banﬁ iz Murske Sobote, gostinec Rok Kanc
z Brezovice, elektro serviser Laszlo Baics iz Izole in gostinec
Franc Jezeršek iz Sore pri Medvodah. Prestižno priznanje je prejel Franc Jezeršek. Komisija je njegovo tridesetletno trdo in strokovno delo nagradila z najvišjim priznanjem v slovenski obrti.
Priznanje je g. Jezeršek prejel na prireditvi v sklopu MOS v Celju.

Razpis ugodnih posojil
Prek posojilnega sklada SID banke je za spodbujanje malih in
srednjih podjetij na voljo 500 milijonov evrov. Po informacijah
SID banke bodo sredstva na voljo od 1. oktobra naprej. Pogoji
za sodelovanje na razpisu in potrebna dokumentacija so objavljeni na spletni strani SID banke.
SID banka bo samostojno neposredno ﬁnanciranje zagotavljala
za dva programa:
• mikroﬁnanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij
(MSP) (znesek posameznega kredita je 30.000 – 100.000 €,
ročnost kredita 1 – 3 leta)
• ﬁnanciranje poslovanja MSP (znesek posameznega kredita je
100.000 – 1.000.000 €, ročnost kredita je 1 – 3 leta).
Kredit lahko dobi podjetje, ki ima vsaj 3 zaposlene, minimalna vrednost kredita je 30.000 € z maksimalno ročnostjo 3 leta.
V kolikor med upravičenci ne bodo tudi s.p., bo OZS ostro protestirala.

Menjava počitniških prostorov
OOZ Nova Gorica sporoča, da menja počitniško hišico, ki se
nahaja v Termah Čatež za ustrezne prostore v Termah Zreče,
ob slovenski obali ali v Kranjski Gori. Interesenti pokličite na
tel.: 05 / 33 06 600 ali pišite na mail: boza.lovercic@ozs.si

Humanitarna pomoč
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev prosi za sodelovanje v
humanitarni akciji v Sloveniji, »Tudi mi smo del vas«, s katero
bi pomagali OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Gre za regijsko OŠ, ki
izvaja dva učna programa za učence z lažjo motnjo v duševnem
razvoju in učence z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju.

oktober 2013

Napotila
Šola nima ustreznih prostorov za svoje delovanje, učilnice so
stare, prehodne, nimajo vode, okna so dotrajana, ni učencem
prilagojene šolske opreme.
V kolikor se vam zdi, da lahko kaj prispevate k zagotovitvi ustzreznejših pogojev za delo šole, lahko ﬁnančna sredstva nakažete
na TRR ZSPG: 03134-1000004026 (SKB banka) sklic: Tudi mi
smo del vas.
Za dodatne informacije stopite v stik z Janijem Podrepškom,
predsednik ZSPG 040 746 055, zspg.gasilci@gmail.com
ali info@zspg112.si ali Sašom Gartnarjem 041 368 973, saso.
gartnar@siol.net
Več informacij o akciji je na spletni strani: www.zspg.si

Kako bomo v letu 2014 plačevali
prispevke za s.p.
Leto 2013 gre počasi h koncu, s 1. 1. 2014 pa se obeta sprememba pri ugotavljanju višine prispevkov, ki jih bodo samostojni podjetniki plačevali v letu 2014. Sprememba je bila sprejeta z
novim pokojninskim zakonom, ZPIZ-2. Ta v 145. členu določa
višino osnove za prispevke. Osnova je dobiček zavarovanca,
ugotovljenega v skladu z Zakonom o dohodnini, v katerem niso
upoštevani prispevki za socialno varnost. Tako dobljena letna
osnova se zniža za 30 % (v letu 2015 za 28 % in v letu 2016 za
25%) in se preračuna na mesec.
Najvišja možna zavarovalna osnova je določena kot 3,5-kratnik
povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
V letu 2014 še vedno velja, da bo najnižja možna osnova za
plačevanje prispevkov minimalna plača, v letu 2015 pa bo ta
osnova 54% povprečne plače. Torej bo torej možno v letu 2014
plačevati minimalne prispevke, po stopnji 38,2 % od minimalne
plače, v kolikor podjetnikov dobiček (brez prispevkov) ne bo
presegel minimalne plače. V letu 2015 pa bo osnova že višja in
se bo počasi zviševala do 60 % povprečne slovenske plače.
Tisti, ki bodo dosegali višjo zavarovalno osnovo, od 1. 1. 2014
dalje ne bodo več razvrščeni v razrede, ampak se bo njihova
zavarovalna osnova določala individualno glede na njegov doseženi dobiček.
Pripravila: Irena Turk Kurbašić, TFS SERVIS d.o.o.

Spremembe pri oddajanju
nepremičnin v najem
Po novem Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin,
sprejetem julija letos, je obvezno treba poročati o oddaji ali najemu nepremičnine v evidenco trga nepremičnin. Poročilo je
treba posredovati do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bil
sklenjen posel.
Najemodajalci morajo pošiljati podatke o vseh „aktivnih“ najemnih pogodbah, ki so na dan 1. julija 2013 še trajale, in o novih
najemnih pogodbah, sklenjenih po tem datumu.
Poročati morajo tako ﬁzične kot pravne osebe. Fizične osebe
lahko poročilo oddajo na papirju in pošljejo z navadno pošto,
za pravne osebe pa je obvezno poročanje v elektronski obliki.
Pripravila Irena Turk Kurbašić, TFS SERVIS d.o.o.
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid
samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani
za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in
je odvisna od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih
ZZZS. Plačuje se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem
nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model
12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za september 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 32,17 €
Ta višina prispevka velja že od aprila dalje (preverite davčno kartico in naredite izravnavo centov na kontu 44008)
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 septembru 2013:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2013 – 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
znaša splošna olajšava v evrih
nad
do
10.866,37
6.519,82
10.866,37
12.570,89
4.418,64
12.570,89
3.302,70
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva naslednja lestvica
če znaša mesečni bruto dohodek
znaša splošna olajšava v evrih
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
543,32
905,53
1.047,57
368,22
1.047,57
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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Krpanov glas

Prispevki, dajatve

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 julij 2013 znaša bruto 1.510,02 € in
neto 990,88 €.
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 SEPTEMBER 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

1.510,02

Povprena mesena plaa v RS za julij 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

jul.13

jul.13

povprene plae za
jul.13

povprene plae za povprene plae za
jul.13

jul.13

VIII

jul.13

jul.13

906,01

1.359,02

1.812,02

2.265,03

2.718,04

3.171,04

3.624,05

STOPNJA

24,35

190,82

220,61

330,92

441,22

551,54

661,85

772,15

882,46

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

105,40

121,85

182,78

243,71

304,65

365,58

426,51

487,44

Prispevki za starševsko varstvo
Prispevki za zaposlovanje

0,20
0,20

1,56
1,57

1,82
1,81

2,72
2,72

3,62
3,63

4,54
4,53

5,44
5,44

6,34
6,34

7,24
7,24

Prispevki skupaj

38,20

299,35

346,09

519,14

692,18

865,26

1.038,31

1.211,34

1.384,38

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za julij 2013 (1.510,02 €)

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.

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

SKUPAJ. ustvarjamo prihodnost.
OOZ Logatec,
www.ooz-logatec.si , T: 01 750 90 80

Paket SKUPAJ.
1 0%+&5/*À,&
6( 0% /045* za člane OOZ Logatec.

Paket SKUPAJ. so podjetniške ugodnosti, ki jih lahko
koristite člani OOZ Logatec z napotnico oz. naročilnico.
Pridobite jo na sedežu zbornice ali preko naše spletne
strani.
Kakšne so vaše prednosti?
t1SJPSJUFUOBPCSBWOBWB
t&LTLMV[JWOBDFOB
t4VQFSQPQVTUJ

Oblikovanje:
Tina Sandra Ogrin s.p.

Storitve iz Paketa SKUPAJ. so pri partnerskih
podjetjih za člane OOZ Logatec občutno cenejše.
Pridruži se zadovoljnim članom in prihrani tudi ti!
Preverite ugodnosti naših partnerjev
na spletni strani XXXPP[MPHBUFDTJ

Partnerji paketa:
Zdravstveni dom Logatec,
Inštitut za varnost Lozej d.o.o.,
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.,
Odvetnica mag. Sara Ahlin Doljak,
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Pivk Electric d.o.o.,
Trček & Co. d.n.o.,
TFS Servis d.o.o.,
ANA plus Agica Kolar s.p.,
NLB d.d.

OOZ Logatec
je članica OZS
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Za sprostitev
Nagradna križanka

Mizarstvo SimonTrček s.p.
Rovte 52,1373 Rovte
gsm 041 707 439

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 21. oktobra 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 izžrebana nagrada: 40 €
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