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Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
dejan.sraml@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

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Predsednik: Bogdan Oblak
Direktor: mag. Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel.: (05) 726 17 20
tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

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
mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00
sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Simon Hlebec
Sekretarka: Adela Cankar
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Obvestila OOZ
Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Dejan Šraml (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 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: OOZ Logatec je konec avgusta pripravila poletno šolo
podjetništva za mlade
Foto: D. Šraml

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 €
Križanka
100 €
60 €
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 OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Aktualno

Javni razpis za sofinanciranje šolnin

Ste uspešno opravili mojstrski izpit ali zaključili kakšno drugo šolanje? Do
7. septembra se lahko prijavite na javni razpis, po katerem lahko prejmete do
največ 2.500 € za sofinanciranje šolnine.
Od mojstrov so za prijavo upravičeni: mojstri, ki so z izpitom pridobili višjo stopnjo izobrazbe (npr. iz IV. stopnje z mojstrskim izpitom ste pridobili
V. stopnjo izobrazbe od 1. 1. 2014 dalje); mojstri, ki ste sami plačniki
izobraževanja.
Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo posamezniki, ki so ob
vključitvi v program bili stari več kot 45 let.
Navodila za prijavo in obrazec najdete na spletni strani: www.sklad-kadri.si
Za pomoč pri izpolnjevanju se lahko obrnete tudi na OZS na Suzano Kljun.

Dražje študentsko delo

Če med letnimi dopusti, počitnicami ali pa tudi drugače zaposlujete dijaka ali
študenta, mu boste od 1. julija 2017 dalje morali za uro dela plačati najmanj
4,61 € bruto, saj se je urna postavka zvišala iz 4,53 € na 4,62 € bruto.
Povišanje je v skladu z odredbo MDDSZ (objavljena v Uradnem listu RS,
št. 27/2017).

Izzivi

»Z veseljem vas obveščamo, da bodo slovenski obrtniki in podjetniki
po dolgih letih čakanja dobili svojo televizijsko oddajo. 1. septembra
namreč na televizijske zaslone prihaja nova TV oddaja z naslovom
IZZIVI – obrt in podjetništvo, ki bo v prvi vrsti namenjena obrtnikom
in podjetnikom. Na sporedu bo vsak petek ob 20. uri na TV Maribor,
ponovitvi bosta v nedeljo ob 16.30 in v torek ob 13.20 na TV Maribor,
ogledati pa si jo bo mogoče tudi na MMC portalu RTV Slovenija.«

Oddaja bo informativno-izobraževalnega formata, v njej pa se bomo lotili
aktualnih tem s področja obrti in podjetništva, svetovali obrtnikom in podjetnikom, jih izobraževali in informirali o aktualnih dogodkih, zakonodajnih
spremembah, predstavljali dobre prakse slovenskih obrtnikov in podjetnikov
in še mnogo več.
Pobudnica in glavni partner nove televizijske oddaje je Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. »Obrtniki in podjetniki smo želeli imeti oddajo, ki bi celostno predstavila teme s področja obrti in podjetništva.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
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vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

V povezovanju je moč

(Pre)vroče poletje se poslavlja, na vrata
trka jesen. Vrtnine in poljščine so letos
kar bogato obrodile, tudi vinski pridelek
bo kakovosten, napovedujejo. Vsaj tam,
kjer je narava prizanesla s točo in hudourniško povodnijo. To poletje se bo v
spomin vtisnilo tudi po drugih katastrofah, kakršna je bila ona v Sinji Gorici, pa
v gozdovih, kjer so se podlubniki razmnožili čez vse meje in lastnikom gozdov povzročili neznansko škodo.
Daleč so časi, ko sta se dve mesti kosali, kje bo večja (obrtniška) sejemska
prireditev: v Kranju ali Celju. Kranjčani so sprva bili uspešnejši, Celjani imeli več volje in vpliva v nekdanji Zvezi
obrtnih združenj. Jeziček na tehtnici se
je nagnil na štajersko stran. Tako bo letos v Celju jubilejni, 50. MOS.
Na pragu jeseni se v Logatcu odvija
poletna podjetniška šola, za njo k ogledu in sodelovanju vabi Teden obrti in
podjetništva. Zbornica z vse občutnejšim posluhom in sodelovanjem Občine
spodbuja k oblikovanju podjetništvu
prijaznega poslovnega okolja. Da bi ji le
volja in zagnanost ne prišla ob sapo. Ni
lahko utirati poti, niti postavljati smerokazov, kam naj se popotniki na njej
usmerijo. Enostavnih in za vsak primer
uporabnih namreč ni. Vsaka podjetniška pot je specifična, v svoji srčiki enkratna in neponovljiva. A je lažja in z
več upanja, če je na njej manj preprek.
Na Postojnskem se zbornica z banko
dogovarja za nov razpis za dodelitev
kratkoročnih kreditov z ugodno obrestno mero. Sklepni pogovori naj bi se
udejanjili v začetku jeseni. Upajo, da bo
tudi tokrat dogovarjanje rodilo pričakovane sadove in bo ta ali oni podjetnik
nekoliko lažje zadihal pod nekaj lažjim
finančnim bremenom, kot bi sicer.
Na Vrhniki so sklenili projekt Vzpostavitve oskrbovalnega kroga z lokalno pridobljenim lesnim gorivom.
V projekt treh fakultet iz Maribora in
Ljubljane se je dejavno vključila tudi
vrhniška OOZ, ki je študentom omogočila povezovanje z lokalnimi podjetniki. V povezovanju je velika moč.
Urednik
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Teden obrti in podjetništva 2017
»Proizvedeno in pridelano na Logaškem«
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec tudi letos
organizira Teden obrti in podjetništva s ciljem promocije logaške obrti, podjetništva in gospodarstva, pa tudi
gostinstva, turizma in kmetijstva. Promovirali bomo lokalno – proizvedeno in pridelano na Logaškem. Vso
dogajanje bo obogatilo letošnji občinski praznik, zato dogodke pripravljamo v sodelovanju in s podporo Občine
Logatec.
Dogodki se bodo zvrstili med 18. in 21. septembrom
2017 pod velikim šotorom pred Narodnim domom
v Logatcu in v prostorih OOZ Logatec.
Prvi dan, v ponedeljek, 18. 9., bo na stežaj svoja vrata
odprla zbornica in s tem tudi logaška VEM točka,
kjer lahko (bodoči) podjetniki in podjetja opravijo vse potrebno za registracijo in spremembe ter prijave v registre
in evidence. To je pomemben javni servis za podjetništvo,
s katerim se lahko pohvali Logatec.
Osrednje dogajanje bo v torek, 19. 9., ko bo Logatec za
en dan dobil novo ulico – Ulico obrti in podjetništva.
Potekala bo pred narodnim domom, od 14. ure dalje. Najprej se bo zgodilo mednarodno podjetniško srečanje z
obrtniki iz Avstrije in Italije, njihov gostitelj bo župan Občine Logatec Berto Menard. Sledila bodo poslovna srečanja B2B. Središče Logatca bo razgibala velika sejemska
prireditev, na kateri se bodo predstavili člani različnih
branž ter pridelovalci pridelkov z Lokalne tržnice Logatec.
Ob 17.00 bo na sporedu Logaški podjetniški forum,
kjer bomo s ključnimi odločevalci soočili izzive in priložnosti malega gospodarstva kot stebra logaškega gospodarskega razvoja. Slednji daje kruh polovici logaških gospodinjstev. Dotaknili se bomo tudi pomena preventive
na področju okoljskih in nevarnih nesreč v podjetjih, »da
se nam v Logatcu ne zgodi Kemis«. V razpravi bodo sodelovali:
• Berto Menard, župan Občine Logatec
• Sonja Anadolli, predsednica uprave Deželne banke Slovenije
• Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije
• mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
• Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca
• Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta
• Damjan Barut, spec., namestnik poveljnika Civilne
zaščite RS Občine Logatec
• Bogdan Oblak, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec
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Obvestila OOZ Logatec
Ves čas pa bo tudi prijetno dišalo, saj bodo obrtniki kuhali
golaž za obiskovalce Ulice obrti in podjetništva in ga ob
18.30 brezplačno ponudili vsem navzočim. Žejni ne boste,
saj se bodo predstavili tudi vinarji in pivovarji. Tudi letos
se bo dogajanju pridružila sodobna kulinarična akcija, ki
spreminja tradicionalne slovenske jedi v izbrane urbane grižljaje – kulinarični projekt FerFud DUEL, s katero sodeluje
tudi član OZS, podjetje Jezeršek gostinstvo d.o.o.
Vrhunec dneva se bo zgodil, ko se bo dan prevesil v večer,
in bodo na velikem odru nastopili glasbeniki. Rdečo nit
bodo spletale diatonične in klavirske harmonike na mednarodnem srečanju harmonikarjev – Ansambel Javor,
harmonikarjii Primoža Merlaka, baritonist Simon Eržen,
Golaž godba iz Logatca ter gostje iz Avstrije. Nadejamo
si tudi obisk Aleksa Rutarja, ki v Žitari vasi na avstrijskem
Koroškem izdeluje svetovno znane harmonike »RUTAR«.
Promocija podjetništva med mladimi je zelo pomembna, zato bo v sredo, 20. 9., dopoldne namenjeno mali
šoli podjetništva, ki se je bodo udeležili učenci logaških
osnovnih šol. Obeležili bomo tudi evropski teden mobilnosti, saj je Logatec že iz rimskih časov pomembna logistična točka. Pod velikim šotorom bodo mladi ustvarjali
na delavnicah Ko bom velik, bom podjetnik, Mobilnost in naše
dobro počutje, Finančno opismenjevanje, Kreativnost in ustvarjalnost, Zaljubil sem se v tehniko in naravoslovje, V inovativnosti je
prihodnost …
Popoldne tega dne se bo dogajanje preselilo na sedež
OOZ Logatec, kjer Javna agencija SPIRIT Slovenija ob
finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo organizira strokovni seminar družinskega
podjetništva – Prenos nasledstva in lastništva v družinskih podjetjih. Seminar bo izvedla mag. Tina Kociper
z Univerze na Primorskem in aktivna članica družinskega
podjetja Kamen Kociper.
Teden obrti in podjetništva se bo zaključil v četrtek, 21.
9., z družbeno odgovorno akcijo in eno najplemenitejših
oblik pomoči sočloveku – krvodajalsko akcijo logaških
obrtnikov in podjetnikov. Vabljeni, da se jim pridružite!
Člani OOZ Logatec! Vabimo vas, da se kot razstavljavci predstavite na Ulici obrti in podjetništva
v torek, 19. septembra, od 14.00 dalje pod velikim
šotorom pred Narodnim domom v Logatcu. Članom zbornice nudimo ekskluzivno možnost, da
svoje podjetje oz. proizvode in storitve predstavite
tako, kot na temu podobnih sejemskih prireditvah.
Za člane zbornice kotizacije ni. Prijave sporočite
zbornici do 9. 9. 2017.

Vljudno vabljeni, da se udeležite dogodkov
Tedna obrti in podjetništva!
september 2017

Pripravlja Dejan Šraml

Prva poletna šola uspela!

Na zanimiv in zabaven način smo logaške otroke zadnje
dni poletnih šolskih počitnic navduševali nad podjetništvom in obrtjo ter naravoslovjem in tehniko. V uvodnem
pozdravu ob začetku »šolanja« jim je predsednik OOZ
Logatec Bogdan Oblak zaželel veliko kreativnosti in
podjetnosti, še posebej, ker imajo v svojih letih stokrat
več domišljije kot odrasli.
Z otroki so dva dni ustvarjali mag. Tina Kociper (Summum Poslovno svetovanje) – Kako lahko najdemo podjetniške
ideje?, Jaka Mežnar (XEUS Technologies, računalniške
storitve) – Urici za programiranje: izdelava računalniške igrice,

Zdravje je vnaprejšnji pogoj za sleherni podjetniški uspeh - Joga smeha s
pedagoginjo in terapevtko Mojco Vnuk.

Vse fotografije na tej strani D. Šraml

Tu je prihodnost! Urica za programiranje: izdelali smo računalniško igro
oziroma animacijo. XEUS Technologies Jaka Mežnar

Koliko radovednosti v očeh učencev Poletne šole podjetništva v mizarski
delavnici Andreja Groma!

Podjetnik mora zagotavljati zdravje in varnost pri delu delavcev. O postopkih oživljanja je otroke poučila sestra Mojca Bizjak iz ZD Logatec

Kar nanj bom skočil!

Mojca Vnuk, pedagoginja in terapevtka – Joga smeha,
Mojca Bizjak (Zdravstveni dom Logatec) – Na pomoč!
Kako naj rešim življenje? Temeljni postopki oživljanja, Blanka
Marković Kocen (BMK, spletni mediji) – Novinarstvo
je poklic, ki bogati, a z njim ne obogatiš, mag. Dejan Šraml
(OOZ Logatec) – Ko bom velik, bom podjetnik! Obiskali pa
smo tudi dva obrtnika v njuni domači delavnici, in sicer
mizarja Andreja Groma ter serviserja koles Dejana Stojka (STOJKOLO, servis koles).
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, še posebej pa otrokom za tako številčen odziv. Vidimo se na 2. poletni šoli
podjetništva 2018!

Vstopnice za MOS

Podjetniške ideje so povsod okrog nas,
le prepoznati jih moramo – mag. Tina Kociper.

september 2017

Želite obiskati 50. MOS na prvi sejemski dan? To bo
za vas še posebej ugodno, saj na zbornici lahko 0dobite
brezplačno vstopnico. Oglasite se. Vabljeni na ogled sejma tudi v druge dni, sejemski dogodki se bodo zvrstili
od 12. do 17. septembra.
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Brezplačni poslovni kuponi

Kdor si želi ogledati 50. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo letos od 12. do 17. septembra, lahko na
zbornici dobi brezplačni poslovni kupon. Pokličite nas ali
pišite na e- naslov: irena.dolgan@ozs.si, da vam pošljemo
registracijsko kodo z navodili za registracijo in si poslovno
vstopnico lahko sami natisne. Lahko pa vam na zbornici
natisnemo poslovno vstopnico in vam jo pošljemo po elektronski pošti.
S tem se boste izognili čakanju v vrsti na sejemski blagajni
za zamenjavo poslovnega kupona. Natisnjeno vstopnico
boste pokazali pri osebju na vhodu, kjer vam jo bodo odčitali.
Seveda to velja za člane, ki imajo poravnano članarino.
Članu, ki plačuje 18 € članarine pripada 1 poslovni kupon,
tistemu, ki plačuje 27 € članarine pa pripadata 2 poslovna
kupona.

Obvestila OOZ Postojna
Za prvi dan sejma pa lahko prejmete več (do 6 kos) brezplačnih vstopnici, ki jih prevzamete na OOZ Postojna.
Število vstopnic je omejeno, zato pohitite.
Obrtniki in podjetniki OZS bodo tudi letos pripravili številne skupinske nastope in obsejemske dogodke, ki bodo
vsi po vrsti namenjeni predvsem povezovanju in izobraževanju.

Še o računalniški varnosti
(Nadaljevanje iz prejšnje številke)

Ali so vaši podatki varni?
Predstavljajte si, na primer, odpoved trdega diska, ki je vseboval vse vaše podatke zadnjih 10 let. V sekundi ste izgubili neponovljive in neprecenljive datoteke zadnjih let.
Sicer je obnova podatkov verjetno še mogoča, a draga in
dolgotrajna. Veliko cenejše je redno izdelovanje varnostnih
kopij vseh pomembnih podatkov na drug medij.
Varnostne kopije podatkov (backup) so zelo pomembne
tako za posameznika kot tudi za nemoteno poslovanje
podjetja.

Vstopnice in odpiralni čas MOS
Odrasli: 8 EUR
Upokojenci: 6 EUR
Učenci, dijaki, študenti: 5 EUR
Predšolski otroci: prost vstop
Družinska vstopnica
(1-2 odrasli osebi + 1-5 otrok (5-15 let)): 10 EUR
Najavljene skupine šolarjev in dijakov (nad 20 oseb):
3 EUR / osebo
Parkiranje – avtomobil: 4 EUR / dan
Parkiranje – avtobusi: 15 EUR / dan
CENEJE vsak dan po 16. uri
Odrasli: 5 EUR
Upokojenci: 4 EUR
Učenci, dijaki, študenti: 3 EUR
Družinska vstopnica
(1-2 odrasli osebi + 1-5 otrok (5-15 let)): 8 EUR
Parkiranje: GRATIS!
Posebna otvoritvena akcija – prvi dan sejma
cena vstopnice za vse obiskovalce 2 EUR!

Odpiralni čas
Vsak dan od 12. do 16. septembra od 9.00 do 19.00
Zadnji dan sejma, nedelja, 17.9., od 9.00 do 18.00
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Vzrokov za izgubo podatkov je precej, najpogostejši pa so:
• strojna okvara trdega diska (velika verjetnost!),
• sesutje datotečnega sistema zaradi nestabilne
strojne ali programske opreme,
• škodljiva programska oprema (virus), ki briše ali
zakodira podatke,
• uporabniška napaka - brisanje ali prepis z izgubo
prejšnje verzije (zelo pogosto),
• napačno delovanje neke aplikacije in prepozna
ugotovitev (pogosto),
• vdor v računalniški sistem,
• nenaden izklop iz električnega omrežja.
Če se vam kaj od zgoraj naštetega ni zgodilo še nikoli,
potem imate veliko srečo.
Še večjo srečo pa imate, če se vam je kaj od tega že zgodilo, pa ste nekako prišli do podatkov kljub temu, da niste
imeli varnostne kopije.
september 2017

Pripravlja Irena Dolgan

Pozor!
Slovenski odzivni center za omrežne incidente SI-CERT
opozarja na nevarnost okužb z izsiljevalskimi virusi na
računalnikih! Posledica okužbe je izguba podatkov, bistvenih za delovanje vašega podjetja! Izsiljevalski virusi se
širijo po internetu že nekaj zadnjih let. V glavnem se
širijo po priponkah v elektronski pošti, v zadnjih mesecih pa na SI-CERT beležijo tudi številne prijave okužb,
s katerimi storilci izkoristijo dostop do računalnika prek
protokola Windows Remote Desktop, in z ugibanjem gesel pridobijo dostop do računalnika. Nanj namestijo virus
in ga zaženejo. Povrnitev je možna le iz varnostne kopije, ki ni neposredno dostopna na okuženem sistemu, ali
s šifrirnim ključem, ki ga ima v lasti izsiljevalec. Zanj pa
lahko zahteva odkupnino v vrednosti do 2.500 evrov
ali več ... Predstavljate si, da se to lahko zgodi pri vas.
Ocenite, koliko so vaši podatki vredni.
Več tudi na http://www.arnes.si/kako-na-solah-prepreciti-okuzbo-z-izsiljevalskimi-virusi/
Arnes svetuje skrbnikom računalniških sistemov
1. Takoj naredite varnostno kopijo vseh datotek in
podatkovnih zbirk na računalnikih, ki so pomembni
za delo podjetja. Varnostne kopije (backup) izdelujte
redno, pri tem pa naj ne bodo arhivske kopije neposredno dostopne prek omrežnih diskov. Najbolj
enostaven postopek je izdelava varnostne kopije na zunanji disk, ki ga po izdelavi kopije izklopite iz računalnika oz. omrežja.
2. Izklopite možnost oddaljenega dostopa preko Windows Remote Desktop protokola (RDP), še posebej na
računalnikih, ki hranijo podatke, pomembne za delovanje podjetja. Več na: http://www.arnes.si/kako-na-solah-prepreciti-okuzbo-z-izsiljevalskimi-virusi/
Mala šola odpiranja priponk
V zadnjem letu opažamo, da se je močno povečalo število
okužb z zlonamerno kodo (virusi, trojanci), ki s seboj prinesejo različne posledice. Od januarja 2014 do danes smo
obravnavali približno 300 prijav uporabnikov, ki so prejeli
potvorjen e-mail v nemškem jeziku (Deutsche Telekom,
Vodafone, DHL…), v katerem se je namesto obvestila o
neplačani položnici skrival virus. Vedno več je tudi primerov, ko se v priponkah, ki so videti kot .pdf dokument,
skrivajo bančni trojanci (Zeus, Citadel, Spyeye, Torpig
ipd), specializirani za krajo digitalnih certifikatov in gesel.
Na pohodu pa so tudi izsiljevalski virusi Cryptolocker,
Cryptowall, CTB Locker, Synolocker ipd., za katere za
enkrat še ni prave rešitve. Glavni način okužbe je ponovno prek elektronske pošte, običajno se širijo v .zip priponkah, v katerih se nahajajo .cab in .scr datoteke. Po okužbi
virus zašifrira VSE uporabniške datoteke na računalniku in zahteva plačilo odkupnine (običajno okoli 500 €),
september 2017

če želite ključ, ki bo
datoteke odšifriral.
Skupna
lastnost
vseh obravnavanih
primerov je, da so
si uporabniki sami
“naklikali”
virus.
Za uspešen zagon
tovrstnih zlonamernih programov je potrebna interakcija
samega uporabnika, zato je res pomembno, da pomislimo,
preden odpremo priponko neznanega pošiljatelja.
Preventiva je v takšnih primerih veliko učinkovitejša in cenejša od kurative, zato:
• ne klikajte na povezave v elektronski pošti, ki jo prejmete od popolnega neznanca oz. prej preverite, kam vas
bo povezava peljala (z miško se postavite na povezavo),
• ne odpirajte priponk neznanih pošiljateljev, tudi če
gre za .pdf .doc .xls. Napadalci namreč lahko izvršljivo datoteko (virus) tako zamaskirajo, da na prvi pogled
zgleda kot nenevaren pisarniški dokument,
• pogosto napadalci pošljejo potvorjeno elektronsko pošto, v kateri se predstavijo kot zaupanja vredna institucija, npr. banka, leasing hiša, tudi FURS. Vseeno preverite, kam vodijo povezave, če vam je karkoli sumljivo,
raje preverite pri uradni instituciji,
• izdelajte backup oz. varnostno kopijo dokumentov. Če
pride do okužbe z izsiljevalskim virusom, je to edina
možnost, da rešite svoje datoteke. Ali pa plačate 500 €,
2500 € odkupnine, seveda.
Vir: www.varninainternetu.si
https://www.varninainternetu.si/2016/izsiljevalski-virusi-kaj-smo-se-naucili/
https://www.varninainternetu.si/2016/backup-pomembnih-podatkov/
http://www.arnes.si/kako-na-solah-prepreciti-okuzbo-z-izsiljevalskimi-virusi/
http://www.policija.si/index.php/preventiva-/
preventiva/5788-varni-na-internetu
Več najbolj svežih informacij: http://vizija7.si/varnost.
html in https://www.facebook.com/Vizija7/
Vojko Urbančič
Organizator dela – informatik

Obvestilo - krediti

Z Banko Intesa Sanpaolo se dogovarjamo za nov razpis
za dodelitev kratkoročnega kredita z ugodno obrestno
mero, ki bo predvidoma sklenjen v začetku meseca septembra.
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Obvestila OOZ Vrhnika
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA VRHNIKA

Zaključen projekt
Lokalna samooskrba

Samooskrbovanje lokalnega okolja poveča kvaliteto življenja vseh vključenih v ta proces. Pridelovalci hrane in obrtniki imajo zagotovljen obseg prodaje, ureja in obdeluje se
podeželje in ohranjajo se delovna mesta v lokalnem okolju. Njihovi odjemalci pa varujejo okolje, znižujejo potrebo po dodajanju konzervansov v hrano in njenem embaliranju, uživajo kakovostnejšo hrano in imajo zagotovljene
vire oskrbovanja ne glede na dogajanje v širšem okolju.
Stopnja zavedanja o pomembnosti krepitve obsega lokalne samooskrbe se je med različnimi deležniki v Sloveniji
že okrepila in se še krepi. Ozaveščanje se začne že v vrtcu,
ko otroci urejajo svoje gredice in obiskujejo lokalne kmete
in podjetnike, ki so lokalno samooskrbo zaznali kot svojo
poslovno priložnost. Na trgu pretežno nastopajo samostojno, brez posrednikov, in sami skrbijo za proizvodnjo,
marketing in distribucijo do prodajnega mesta ali končnega
potrošnika. Dobri produkti zahtevajo povečevanje proizvodnje in posledično tudi vključevanje v večje, organizirane
sisteme, ki temeljijo na standardizaciji. Trgovci namreč zahtevajo uporabo točno določene embalaže, tiskanje vnaprej
definiranih nalepk in točno določeno stanje izdelka (temperature, vsebnost vlage ipd.). Kmet ali obrtnik se lahko
na tej točki odločita za oskrbovanje prodajnih polic v lastni
režiji ali pa vključita poslovni subjekt, ki skrbi za delo z naročili, preverjanje oziroma potrjevanje kakovosti, začasno
premostitveno skladiščenje, razdruževanje/komisioniranje
logističnih enot in transporte med kmetom/obrtnikom in
končnim kupcem. Kmet oziroma obrtnik sta pogosto z rastjo proizvodnje postavljena pred izziv dela z naročili, izdelave logistične nalepke in zagotavljanja kakovosti, kar pripelje do kroničnega pomanjkanja časa za izvajanje osnovne
dejavnosti proizvodnje. Tukaj pa pomembno vlogo poleg
poslovnega modela dobi še informacijska podpora, ki za
kmeta ali obrtnika opravi dobršen del rutinskih opravil. Namesto, da bi ves dan zvonil telefon, naročila zbira informacijska rešitev in na osnovi znane zaloge presoja o izvedljivosti dobave. Seveda pa to ni njena edina funkcionalnost.
Čeprav lokalno samooskrbo večinoma povezujemo s hrano, hrana ni edini možni predmet lokalne sinergije med
kmeti ali obrtniki in prebivalci lokalnega okolja. Predmet
lokalne samooskrbe je lahko tudi lesna biomasa. Samo
vprašanje časa je, kako dolgo bodo še prebivalci urbanih
območij zadovoljni s traktorskimi prevozi drv v razsutem
stanju ali pa dostavo palet z drvmi pred vrata bivalnega
objekta. Sodobni potrošnik je vse bolj zahteven in verjetno ne bi nasprotoval zloženim drvam blizu peči. Pustil bi
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se verjetno razvajati tako daleč, da bi lahko pozabil na naročanje in prelaganje drv ali peletov. Tu pa nastopi priložnost za proizvajalce in logiste, da razvijejo nove poslovne
modele in njihovo informacijsko podporo.
Nadaljevanje poročila v naslednji številki KG
Fakulteta za logistiko

Pismo občini Vrhnika

V prejšnji številki KG smo objavili zbornično pismo Občini Vrhnika, v katerem smo opozorili na njen mačehovski
odnos do obrtništva in podjetništva. Dopis ni bil zamišljen kot kritika sedanjega občinskega vodstva, temveč je
opozarjal na odnos lokalne oblasti skozi 20-letno obdobje.
Odgovor Občine Vrhnika lahko preberete v Našem časopisu.
Ob tem obveščamo, da smo se z županom Stojanom Jakinom in direktorico uprave Vesno Kranjc avgusta že sestali.
Da bi našli neke Takojšnje rešitve za možnost širjena obrti
in podjetništva na našem območju sicer nismo našli, dobili
pa smo zagotovilo, da bo Občina za naše konkretne pobude in zahteve poskušala najti ustrezne rešitve in pomagati
pri reševanju konkretnih težav. Na vas zato apeliramo, da
nam sporočate svoje težave (s prostorom, z lokalnimi predpisi, z delom občinskih organov….), da vam priskočimo na
pomoč pri reševanju težav na lokalnem nivoju.

Jesenski izlet - najava

Najavljamo, da bomo v oktobru organizirali enodnevni
izlet. Tokrat jo bomo mahnili po domovini, prelepi Sloveniji. Najverjetnejša destinacija je Dolenjska, tja do Brežic in Krškega. Če bo končni cilj kje drugje, obljubljamo,
da boste videli kaj zanimivega, pa tudi, da ne boste ostali
ne žejni ne lačni. Izlet bo predvidoma v soboto, 14. ali
21. oktobra. Vse podrobnosti izleta bodo dogovorjene
na sestanku upravnega odbora 6. septembra. Že zdaj pa
vabljeni v prijetno družbo in na pohajkovanje.

Storite nekaj za svoje zdravje vadba

Nekaj novega – vadba za zdravje. Namenjena je populaciji
med 40- in 60-tim letom. Vodi jo trener Atletske sekcije
Vrhnika, Jernej Fefer. Predznanje ni potrebno. Vadba se
razlikuje od drugih po tem, da na njenem začetku vsakega
vadečega testira kineziolog in izda izvid o njegovi zmogljivosti. Na podlagi rezultatov testiranja trener sestavi treseptember 2017

Varstvo pri delu – 22. september
Pripravlja Adela Cankar

ning, ki vsebuje vaje za odpravo najpogostejših težav, ki jih
imajo vadeči v skupini. Čeprav gre za skupinsko vadbo, je
ta osredotočena na posameznika in njegove potrebe.
Poleg vadbe, namenjene krepitvi in povečanju prožnosti organizma, boste vadeči deležni še drugih informacij,
povezanih z zdravim načinom življenja. To vam bo pomagalo ohranjati zdravje ter preprečevati poškodbe, ki se
največkrat pojavijo zaradi preskromne športne aktivnosti.
Vadba je namenjena vsem:
• ki ste že nekaj časa pasivni in nedejavni, vendar nimate
hujših zdravstvenih težav,
• ki vas zanima spodbujanje samozdravljenja telesa in
druženje,
• ki ste aktivni, in si želite vadbe pod strokovnim vodstvom.
Vadba bo enkrat tedensko, po 90 minut. Treningi bodo potekali vsak torek od 18.30 do 20.00 ure. Mesečna vadnina
znaša 25 €. Če želite o vadbi izvedeti kaj več, lahko pokličete
na telefonsko številko 031 602 865 - Jernej Fefer. Vse, ki bi v
svoje življenje radi vnesli več fizične aktivnosti in s tem naredili nekaj za svoje zdravje, vabimo, da pridete 19. septembra ob 18.30 pred vrhniški Kulturni center (nova knjižnica).

Računalniško opismenjevanje

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc se lahko vključite v brezplačne delavnice za pridobivanje računalniških znanj. Delavnice sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in
EU iz Evropskega socialnega sklada. Izvajalec delavnic je
Agora d.o.o. Usposobili se boste za osnovno delo z računalnikom, pisanje besedil, izdelavo preglednic za vodenje
evidenc, brskanje po spletu za pridobitev ažurnih informacij, delo z elektronsko pošto za lažjo komunikacijo.
Usposabljanja so namenjena zaposlenim, predvsem starejšim od 45 let z manj kakor srednjo izobrazbo (drugi
udeleženci niso izključeni in se lahko udeležijo tečajev), ki
si želite izboljšati svoja računalniška znanja ali zaradi sebe,
zaradi potreb službe, večje zaposljivosti, ali iz kakšnega
drugega razloga.
Delavnice bodo ob popoldnevih v jesenskem času v prostorih zbornice in bodo trajale 50 šolskih ur (10 x 5 ur).
Za uvod bo organizirana enourna informativna delavnica,
na kateri se boste seznanili z vsebinami in potekom delavnic in ugotovili, da je to prava stvar za vas. Predstavitev
bo v torek, 19. septembra ob 17. uri v prostorih OOZ
Vrhnika, Tržaška cesta 8a.
Zaradi lažje organizacije prosimo za vašo prijavo na tel.:
01 755 77 40, 051 619 215 ali na mail: adela.cankar@ozs.si
september 2017

Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,
22. septembra, začetek ob 7.30 uri.
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30.
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €.
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po
e-pošti: adela.cankar@ozs.si
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.
Usposabljanje in izpit bomo ponovno organizirali v oktobru.

Brezplačne vstopnice MOS

Želite obiskati 50. MOS na 1. sejemski dan? To bo za
vas še posebej ugodno, saj na zbornici lahko dobite brezplačno vstopnico. Vstopnic ne bomo pošiljali po pošti,
potreben je osebni dvig. Seveda lahko vstopnico dobi
član, ki ima plačano članarino. Oglasite se. Vabljeni na
ogled sejma tudi v drugih dnevih, sejemski dogodki se
bodo zvrstili od 12. do 17. septembra.

Frizerji

Vabljeni na 18. frizerski festival, ki bo 22. oktobra
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Člani, ki se
boste festivala udeležili, lahko pri zbornici zaprosite za
subvencijo cene vstopnice v višini 50%. Sredstva bodo
povrnjena iz sredstev sekcije. Vstopnice za festival lahko
naročite po tel.: 051 604 207 ali po mailu: nolas@siol.net

Vrhnika

Ne pozabite oddati vloge za pridobitev subvencije za
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2017.
Rok za oddajo se izteče 2. oktobra 2017, razpis je bil
objavljen v prejšnji številki glasila, v Našem časopisu,
najdete ga tudi na spletni strani.

Borovnica

Kljub naši najavi boste morali Borovničani na razpis za
subvencije počakati do pomladi. O njem vas bomo pravočasno obvestili in besedilo razpisa objavili, da se nanj
lahko prijavite in pravočasno oddate vloge.
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Ne zamudite 18. frizerskega festivala na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani! Na prireditev opozarjamo tudi na
straneh OOZ Vrhnika.

PREVOZNIKI

Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanju slovenskih
prevoznikov – članov OZS ali GZS, ki bo v soboto, 30. 9.
2017 od 14. ure dalje na parkirnem mestu Mladinske
ulice 89 v Ljubljani (avtocesta A2, izvoz št. 16 - Brdo).
Dogodek pod pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo bo slavnostno otvoril minister dr. Peter Gašperšič.
Srečanja se bodo udeležili tudi drugi ugledni predstavniki,
ki so kakorkoli povezani s prevozniškem sektorjem doma
in v tujini.
Poskrbljeno bo tudi za strokovne teme, saj smo za vas
pripravili predstavitve na temo:
• strokovno predavanje o prenosu lastništva na mlajše
generacije (to aktivnost financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna
agencija - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije);

Sekcije
• prihodnost digitalizacije v transportni dejavnosti;
• novo elektronsko cestninjenje gospodarskih vozil
(veljavno od 1. 1. 2018).
K udeležbi na srečanju so povabljeni vsi družinski člani,
pri čemer bo poskrbljeno za brezplačno hrano, pijačo
in zabavo (ansambel Modrijani). Medijsko bo prireditev
pokrival Radio 1, ki se bo javljal iz prireditve v živo.
OBVEZNA JE PREDHODNA PRIJAVA na srečanje preko spletnega naslova: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Sre%C4%8Danje-prevoznikov-3092017
Ne zamudite srečanja slovenskih prevoznikov, članov
OZS in GZS.

PROGRAM PRIREDITVE

22. oktober 2017 - GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, LJUBLJANA

18. SLOVENSKI
FRIZERSKI FESTIVAL
22.
OKTOBER 2017
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, LJUBLJANA

SPECIALNI
SEMINARJI
DVORANE PODVODNI MOŽ
A MIČ STYLING AKADEMIJA
10.30 -11.30 ... DVORANA POVODNI MOŽ 1-2
B TAILOR'S & TRINITY TEAM SLOVENIA – MATEJ BOGATAJ
10.30 -11.30 ... DVORANA POVODNI MOŽ 3
C APOTHECARY 87, JAMES HERRINGTON BARBER SHOW
10.30 -11.30 ... DVORANA POVODNI MOŽ 4
D LISAP TEAM
14.30 -15.30 ... DVORANA POVODNI MOŽ 1-2
E PISKAR LITERAM INSTITUTE
14.30 -15.30 ... DVORANA POVODNI MOŽ 3
F STEVO HAIR ACADEMY @ KEUNE HAIRCOSMETICS
14.30 -15.30 ... DVORANA POVODNI MOŽ 4

LIVE on STAGE
OSREDNJI ODER - MARMORNA DVORANA
PRVI DEL - PRIČETEK OB 12.00 URI
1 MATRIX ART TEAM
2 MODA KEMON, THE ITALIAN TOUCH VOL .22
JESEN/ZIMA 2017 .2018 BY TRIMUŽIJAT PROFESIONAL TEAM
3 SCHWARZKOPF PROFESSIONAL - KRISTIJAN PETEK KSFH
ODMOR - PROSTO ZA OSVEŽITEV, OBISK SEMINARJEV IN STOJNIC
DRUGI DEL - PRIČETEK OB 15.45 URI
4 MIČ STYLING
5 SUBRINA PROFESSIONAL TEAM
FINALNO ŽREBANJE ATRAKTIVNIH NAGRAD

CENIK
VSTOPNIC
PREDPRODAJA
REDNA CENA
OSREDNJI ODER - MARMORNA DVORANA . . . . . . . . . . . . . . 49 € . . . . . . . 65 €
POSAMEZEN SPECIALNI SEMINAR
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47 € . . . . . . . 63 €
PAKET 1
OSREDNJI ODER + 1 x SPECIALNI SEMINAR (A, B, C, D, E, F) . . . . . 90 € . . . . . . 115 €
PAKET 2
OSREDNJI ODER + 2 x SPECIALNI SEMINAR (A ali B ali C + D ali E ali F) . . 130 € . . . . . . 143 €
Predprodajne cene veljajo do 25. septembra 2017!
Vse navedene ceno so v EUR in že vsebujejo 22% DDV!

Generalni pokrovitelj

Srebrni pokrovitelj

Bronasti pokrovitelj

Pokrovitelji

Naročilo vstopnic
TELEFON: 051 604 207
E-MAIL: NOLAS@SIOL.NET
WWW.SALON-SI.COM

ORGANIZATOR: REVIJA SALON |NOLAS@SIOL.NET |WWW.SALON-SI.COM
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Od 22. 7. 2017 je v veljavi nov Pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Upoštevanih je bilo veliko predlogov
Sekcije za gostinstvo in turizem. Pravilnik prinaša kar nekaj poenostavitev, ki vam bodo olajšale delo in zmanjšale
stroške. Če želite čistopis novega predpisa, pokličite svojo
zbornico.

Odbor pogrebnih dejavnosti

V Uradnem listu je bil 4. avgusta objavljen Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne
dejavnosti. Na spletni strani MGRT so že objavljena navodila za izdajo dovoljenja in vloga za izdajo dovoljenja.
Objavljamo kratka navodila MGRT, obrazec lahko dobite
na svoji zbornici.
Rok za pridobitev dovoljenja za opravljanje pogrebne
dejavnosti je 15. 10. 2017.
Kratka navodila MGRT in obrazec za vložitev vloge
za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti.
2.6. Pogrebna in pokopališka dejavnost
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti sistemsko ureja
izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti in sicer, pokopališka dejavnost ostaja v pristojnosti občin, pogrebna
dejavnost pa se, razen zagotavljanja 24-urne dežurne službe
za prevzem in prevoz pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba, izvaja na trgu. Zakon določa
enotne pogoje za izvajanje pogrebne dejavnosti in usmerja
k poenotenemu urejanju pokopališke dejavnosti na lokalni
ravni. Ključna načela, ki jih upošteva zakon so zagotavljanje
pietete, varovanje zdravja ter upoštevanje zdravstvenih in
sanitarno-higienskih predpisov, prosta izbira mesta pokopa (pokopališča), prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev,
enakopravna obravnava izvajalcev pogrebnih storitev, prosti pretok storitev in učinkovit nadzor.«
S podzakonskimi predpisi bosta predpisani metodologija
za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe in minimalni tehnični standardi in normativi za izvajanje pogrebne
dejavnosti. Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko vsaka
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki ga
izda MGRT (izjema je izvajalec, ki izvaja samo 24-urno
dežurno službo, saj se ta ureja skladno z določili Zakona o
gospodarskih javnih službah).
V skladu z zakonom sta minister pristojen za gospodarski
razvoj in tehnologijo in ministrica pristojna za zdravje izdala Pravilnik o minimalnih standardih in normativih
za izvajanje pogrebne dejavnosti, ki določa pogoje za
izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti.
september 2017

Sekcije
V pomoč podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki
opravljajo pogrebno dejavnost v Republiki Sloveniji so na
MGRT pripravili kratka navodila in obrazec za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti.
Navodilo:
V skladu s 6. členom Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, v nadaljnjem besedilu: zakon) je lahko izvajalec pogrebne dejavnosti vsaka
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Izjema
je izvajalec pogrebne dejavnosti, ki izvaja samo 24-urno
dežurno službo, saj se ta ureja skladno z določili zakona,
ki ureja gospodarske javne službe.
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji mora vsebovati podatke
o izpolnjevanju pogojev v skladu s 7. členom zakona in
Pravilnikom o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/2017;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
Vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji lahko vložnik pripravi sam,
lahko pa jo odda tudi tako, da izpolni obrazec in priloži
skenirana dokazila ter listine, kot je navedeno v obrazcu:
Vsaki vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za
vlogo in odločbo v višini 22,60 EUR (Zakon o upravnih
taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)), ki
se plača na račun TRR SI56 0110-0100-0315-637, sklic 11
21300-7111002. Vlogo v elektronski obliki vložnik pošlje
na e-naslov: gp.mgrt@gov.si.
Vir: spletna stran MGRT

Zavajajoče označbe

Direktor kmetijske inšpekcije je na OZS poslal poziv k
obveščanju članov o zavajajočih označbah in oglaševanju
tržnih storitev, povezanih s kmetijstvom.
Kot zavajajoča se lahko šteje uporaba besed in zvez ki se
nanašajo na kmetijsko dejavnost. Kot primer je navedel
Turistična kmetija XY s.p. ali d.o.o..
Zakon je začel veljati 1. junija, določbe se bodo začele
uporabljati čez 12 mesecev, torej 2. 6. 2018. Kazni za neupoštevanje določil so visoke. Vsi, ki uporabljate tak način
označevanja dejavnosti, uskladite naziv, da bo ustrezal zakonskim določilom.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si
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Napotila
Zgodba in ambient gostinskega lokala
6. 9. 2017

50. MOS vabi v Celje
Vabljeni na ogled 50. Mednarodnega obrtnega sejma v
Celju. Če ne boste šli na otvoritev (brezplačna vstopnica),
vabljeni druge dneve na ogled in obsejemske dogodke.
Posebej opozarjamo na B2S
(Business to Science), ki ga organizira Odbor za znanost in
tehnologijo pri OZS. Dogajalo
se bo v četrtek 14. septembra v dvorani L1 od 10. – 13.
in od 14. – 17. Sodeluje 6 partnerjev, da bi vam približali
dostopnost oz. omogočili stik z RR inštitucijami. Namen
je širiti načine in odpirati poti za učinkovit, uporaben prenos inovativnih znanj in novih tehnologij z raziskovalno-razvojnih sfer v gospodarstvo, predvsem mala in mikro
podjetja.

Izobraževalni dogodki na OZS
Delovno pravo za računovodje
7. 9. 2017
Dober računovodja mora poleg računovodskega in ekonomskega znanja imeti tudi vedno več pravnega znanja,
v kolikor želi svoji stranki nuditi celovit servis. Prav dodatno pravno znanje je navadno tisto, ki loči super računovodjo od računovodje. Delovno pravo je nedvomno
pravna panoga, mimo katere računovodje enostavno ne
morejo. Vse, kar je povezano z delavci, na koncu rezultira v izplačilu, obdavčitvi ipd. Namen seminarja Delovno
pravo za računovodje je na praktičnih primerih spoznati najpomembnejše »računovodske« institute delovnega
prava in tudi preveriti, kaj njihova uporaba pomeni tako
za delodajalca kot za delavca pri obdavčitvi. Pri vsakem
sklopu seminarja, bo predstavljen pravni in davčni/računovodski vidik.
Trajanje: 8 šolskih ur, od. 9. do 15.45
Predavali bosta Jasmina Malnar Molek in mag. Nina
Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja svetovalnega in izobraževalnega centra pri OZS.
Cena: 200 € + 22 % DDV - 244,00 €. Za člane OZS in
njihove zaposlene (popust 35 %) - 130,00 € + 22 %
DDV - 158,60 €
Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si,
01 5830 553.
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Seminar je namenjen predstavitvi pristopov h kakovostnejši, predvsem pa drugačni, uspešnejši gostinski ponudbi z
dodano vrednostjo - tako za goste kot izvajalce gostinskih
storitev, cateringa in strežbe, ki na psihološko in fiziološko
prijeten način izvajanja storitve, s prepričljivostjo zgodbe
in doživetja za gosta ter ambientalnim pristopom k ugodju zaokroži poslovno-ekonomsko uspešnejše poslovanje.
Udeleženci boste dobili osnovne napotke k izvajanju dejavnosti na način, ki gosta prepriča, mu nudi zgodbo in
doživetje ter mu v zavest vcepi željo po vračanju. Kogar
psihološki učinek posebej prepriča, lahko sledi konceptu
celovite prenove ambienta v lokalu – zaradi cenjenih gostov in povečanja zaslužka!
Vsebina:
• Katerih konceptov za urejanje gostinskih lokalov se
poslužiti, da bodo zadovoljena vsa čutila gosta?
• Kaj gostu pomeni več: jed, strežba, doživetje?
• Kako psihološke pristope in staro kitajsko umetnost
Feng-shui opremljanja prostorov izkoristiti za povečanje ugodja in posledično vračanja gostov?
• Upoštevanje izvora in izhodišč za poseben pridih vsakega gostinskega lokala.
• Nizanje zgodb in organizacija druženj/dogodkov.
Trajanje: 3 ure (4 krat 45 min z odmorom), od. 9. do 12. ure
Predavateljica: mag. Emilija Bratož
Cena: 100,00 + 22 % DDV - 122,00 €. Za člane OZS in
njihove zaposlene (popust 50 %) - 50 € + 22 % DDV
- 61,00 €
Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si,
01 5830 553.

Tri brezplačne delavnice
Vabljeni k brezplačni udeležbi v seriji treh delavnic z naslovom: interdisciplinarna preventivna skrb za zdravje delavca v mikro in malih podjetjih:
1. Telesna aktivnost in ergonomska prilagojenost kot temelj zdravega delovnega okolja;
2. Zavzemanje aktivne vloge pri prepoznavanju in uravnavanju stresa na delovnem mestu ter
3. Male spremembe v prehrani, veliki koraki k zdravju.
Delavnice bodo v predavalnici OOZ Idrija, Lapajnetova
19, vsakič od 16. do 18. ure, in sicer:
1. delavnica v ponedeljek, 11. septembra,
2. dne 18. septembra, in
3. dne 25. septembra.
Udeležba na delavnicah je brezplačna, udeleženci prejmejo gradivo, pri čemer navedite vaše ime in priimek, podjeseptember 2017

Krpanov glas
tje iz katerega prihajate ter datum in lokacijo delavnice na
katero se prijavljate. Delodajalcem v vednost dodajamo,
da je vsebina delavnic skrbno izbrana na način, da sodi v
okvir zakonsko zapovedane promocije zdravja na delovnem mestu.
Prijave po e-pošti na naslov predel-prijave@upr.si
Izkoristite ponujeno brezplačno izobraževanje!

RAZPISI
Zaposli.me
Zavod RS za zaposlovanje je 3.
avgusta objavil javno povabilo z naslovom Zaposli.me za
obdobje 2017 – 2019. Po razpisu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe, ki izpolnjuje pogoje
in pridobite od 5.000 – 7.000 € sredstev.
Kriteriji za zaposlenega (vsaj eden od pogojev): da je dopolnil 30 let ali več in je najmanj 12 mesecev prijavljen v
evidenci brezposelnih; je starejši od 50 let in je najmanj
6 mesecev v evidenci; da je dopolnil 30 let ali več in ima
končano le osnovno šolo in je najmanj 6 mesec v evidenci;
ali je dopolnil 30 let ali več in bo po vključitvi v program
socialne vključenosti dejaven na trgu dela.
Višina subvencije je odvisna od števila izpolnjenih kriterijev, zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev.
Povabilo je odprto najdlje do 31. 7. 2019 oz. do porabe
sredstev.
Delno vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev, za mlade, ki 26 let starosti dopolnijo pred iztekom
dveletnega obdobja zaposlitve. Prvo leto se vam povrne
50%, drugo leto pa 30% prispevka delodajalca za PIZ.
Vračilo se izvede na podlagi podane vloge.
Oprostitev plačila vseh prispevkov delodajalca za
starejše, ki so v času podpisa pogodbe že dopolnili 55 let
starosti in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci. Pogodba mora biti sklenjena do 31. 12 .2017, lahko je za določen
ali nedoločen čas.
Usposabljanje na delovnem mestu je razpis, ki vam
omogoča spoznavati nove sodelavce pri vas na konkretnem delu. V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni starejši od 50 let, ki so najmanj 3 mesece v evidenci;
starejši od 30 let, ki so najmanj 12 mesecev v evidenci;
starejši od 30 let s končano ali nedokončano osnovno šolo
in najmanj 3 mesece v evidenci. Delodajalcu se povrne
upravičene stroške, ki za dvomesečno usposabljanje na
enostavnih delovnih mestih znaša 370 €, za trimesečno na
bolj zahtevnih delovnih mestih pa 493 € na udeleženca.
Razpis je odprt do 30. novembra 2018.
Več o zgornjih razpisih si lahko preberete na spletni strani
zavoda: www.ess.gov.si
september 2017

Napotila
Sobodajalci – pozor

Potem, ko je bil julija 2016 sprejet nov Zakon o prijavi prebivališča, ki se je začel uporabljati s 13. avgustom 2017, se v
praksi pojavljajo različna tolmačenja določb. V izogib morebitnim nesporazumom in za lažje razumevanje sprememb
na področju prijave gostov zapisujem dodatna pojasnila.
Te dni se je več strank obrnilo na nas, z vprašanji glede
poročanja o prenočitvah gostov oziroma knjigi gostov.
Govorimo o dveh bistvenih novostih. To sta:
• Register nastanitvenih obratov (register v katerega
se boste mogli vpisati vsi, ki oddajate namestitvene kapacitete v turistični najem)
• E-turizem (aplikacija na AJPES-u, ki bo nadomestila aplikacijo E-gost in fizično knjigo gostov, kamor se bo prijavljalo in odjavljalo goste)
Pojasnilo:
• Po novem so »stanodajalci« na podlagi ZPPreb-1 imenovani »gostitelji«.
• Sistem poročanja se prične spreminjati s 1. 12. 2017,
kar pomeni, da bo s 1. 12. 2017 AJPES vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO), kamor se bodo
morali vpisati vsi tisti gostitelji, ki jih kot nastanitvene
obrate določa Zakon o gostinstvu (ZGos). Tisti gostitelji, ki se bodo v RNO vpisali med 1. in 31. 12. 2017,
na AJPES pričnejo poročati s 1. 1. 2018, tisti, ki se vpišejo v RNO med 1. 1. in 31. 1. 2018, pričnejo s poročanjem 1. 2. 2018, in tisti, ki se vpišejo med 1. 2. in 28.
2. 2018, pričnejo s poročanjem 1. 3. 2018 (ZPPreb-1
določa, da pričnejo gostitelji poročati o gostih preko
aplikacije AJPES naslednji mesec po vpisu v RNO).
V RNO se morajo gostitelji vpisat v treh mesecih po
njegovi vzpostavitvi, to je do vključno 28. 2.
• Do pričetka poročanja preko AJPES obstoječi gostitelji poročajo še po starem (torej preko sistema
eGost ali fizično z obrazcem knjige gostov, ki je objavljen v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov).
Vir: OZS

Vabilo
Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska«
vabi na predstavitev zgoščenke
in slavnostni koncert ob svoji tridesetletnici
v soboto, 30. septembra ob 19. uri
v Narodnem domu v Logatcu.
Gostuje Obrtniški moški zbor KD Pavza Selnica,
program povezuje Slavko Podboj.
Vstop prost. Prostovoljni prispevki za zgoščenko.

Vabljeni!
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, 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. Prispevke plačate najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Višina članarina je po sklepu
skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se 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.
S 1. 1. 2017 velja nova višina prispevkov za ZZ za poškodbe pri delu in
poklicno bolezen in je vezana na višino povprečne bruto plače v RS
za oktober predhodnega leta (za oktober 2016 znaša 1.567,99 €). Od
januarja 2017 do vključno decembra 2017 znaša prispevek za ZZ 0,53
% od povprečne bruto plače za oktober 2016 oz. 0,53 % od 1.567,99
€, kar znaša 8,31 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne
bruto plače za oktober 2016 oz. 6,36 % od 392,00 €, kar znaša 24,93 €.
Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Od 1. 4. 2017 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na
33,01 € (Ur. list RS, št. 14/2017).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za avgust 2017:
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 33,01 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2016 – 1.567,99 €
8,31 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2016 – 392,00 €
24,93 €
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 33,24 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Za uživalce pokojnine, ki ste ohranili status s.p. velja, da prejemate lahko
največ ¾ pokojnine in se obvezno zavarujete za najmanj ¼ delovnega časa
oz. za najmanj 2 uri/dan. Obvezno je plačilo prispevkov od najmanj ¼
minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za avgust je izračun
naslednji: 46 ur avgust: PIZ 55,95 €, ZZ 31,97 €, zaposlovanje in starševsko
varstvo 0,92 €, skupaj torej 88,84 € prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

ŠT. DELOVNIH UR v avgustu 2017:
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2017 – lestvice veljajo od
1.1.2017 oz. za vsa izplačila v letu 2017!!!
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2017 so fiksni zneski in se
med letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka:
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

930,53

1.047,57

znaša splošna olajšava v evrih

930,53

543,32
368,22
275,22

1.047,57

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.
Posebne olajšave
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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 2017
V letu 2017 je sprememba lestvice v tem, da je dodan tretji razred in
spremenjene stopnje davka v tretjem in četrtem davčnem razredu.
Nad
668,44
1.700,00
4.000,00
5.908,93

Do
668,44
1.700,00
4.000,00
5.908,93

€ + % nad €
16 %
106,95 + 27 % nad 668,44
385,47 + 34 % nad 1.700,00
1.167,47 + 39 % nad 4.000,00
1.911,95 + 50 % nad 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2017 znaša 804,96 €
(Ur. list RS, št. 4/2017).
Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem
času. Zajema osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za
poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila
stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in
drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela
krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od zneska, ki v letu 2017 ne more biti manjši od 52% zadnje
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2017 do 28.2.2017 se uporablja povprečna plača za leto 2015 (1.555,89 €; 52% znaša 809,06 €),
za izplačila po 1.3.2017 se uporablja povprečna plača za leto 2016, ki
znaša 1.584,66 € oz. 52% povprečne plače, kar znaša 824,02 €.
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 (73. 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 (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za
prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km
ob uporabi lastnega vozila (75. 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 2017: najmanj v višini minimalne plače
(804,96 €) povečane za 1% znaša 813,00 €. Izplačan bi moral biti do 1.
julija tekočega koledarskega leta oz. v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra, v primeru nelikvidnosti delodajalca.
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
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar
2017 prispevke od najmanj 75% povprečne plače 2015 (1.555,89 €; 75%
je 1.166,92 €), za obračun prispevkov od februarja 2017 dalje uporabljate
najmanj 75% povprečne plače za leto 2016. Povprečna plača za leto 2016 je
1.584,66, osnova za obračun v višini 75% te plače je 1.188,50 €.
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove.

september 2017

Krpanov glas
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Prispevki, dajatve

24,35 %

289,40

ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi
izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem
postopku - ZDavP-2.

13,45 %

159,86

Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

0,40 %

4,75

38,20 %

454,01

Stopnja

Za plačilo

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v letu
2017 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 25%).
Za obračun prispevkov za januar 2017 je minimalna osnova 58% povprečne
plače iz leta 2015 (1.555,89 €; 58% je 902,42 €) za obračun prispevkov za ZZ
pa 60% povprečne plače iz leta 2015 (1.555,89 €; 60% je 933,53 €).
Od februarja 2017 dalje je minimalna osnova 58% povprečne plače iz leta
2016 (1.584,66 €; 58% je 919,10 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60%
povprečne plače za leto 2016 (1.584,66; 60% je 950,80 €).
Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno
varnost (POPSV) in vam ga vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali
popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zavezanec morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati
tudi morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih
pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odločite za spremembo
(povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in
popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva.
Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku -

VPLAČILNI RAČUNI:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje,
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika
19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
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. Plačilni nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik po
pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane
članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka.
Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo
območno zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS
in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača
in umetnostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost
opravljate brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom
članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - AVGUST 2017
58 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

919,10

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.584,66 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

5.546,31

950,80
142,46

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

3,5 PP***

859,68

81,34

490,85

223,80

1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

60,47

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

62,37

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,04

29,40

127,88

745,99

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

1,84

11,10

1,29

7,76

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

SI19 DŠ-43001

0,55

3,33

1,84

11,09

Skupaj drugi prisp.

3,68

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ

355,36

2.118,71

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ
pomeni
davčna
DŠ
pomeni
davčna
številka številka
zavezancazavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga naj* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
pozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje znane povprečne
letne plače;
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje
znane povprečne letne plače;
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki zna3,5 PP (v skladu
s petim
odstavkom 145.
člena ZPIZ-2):
1.584,66
x 3,5 =prispevke
5.546,31 EUR
morajokibitiznaša
plačani 3,5
najpozneje
20. v mesecu
za pretekli
mesec. 145. člena ZPIZ-2):
***šaNajvišja
možna
zavarovalna
osnova:
zavezanec
lahko
plača največ Prispevki
od osnove,
PP (vdoskladu
s petim
odstavkom

1.584,66 x

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektr

september
2017 niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne
15 v mesecu za
Če podatki v POPSV
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Krpanov glas
Več na: ooz-logatec.si,
051 651 538,
info@ooz-logatec.si

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA

proizvedeno in pridelano na Logaškem
dogodki ob občinskem prazniku in v sodelovanju z Občino Logatec

šotor pred Narodnim domom | Logatec, 18.–21. september 2017
Ponedeljek, 18. 9. 2017

V torek od 18.30 do 21.00

- Dan odprtih vrat OOZ Logatec
in VEM točke

na ULICI

Torek, 19. 9. 2017

BREZPLAČEN GOLAŽ

Od 11.00 do 14.00
- Podjetniška ekskurzija po

OBRTI IN PODJETNIŠTVA

Obrtniki kuhajo za vas!

Logatcu
Občina Logatec, Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, Slovensko

Sreda, 20. 9. 2017

deželno gospodarsko združenje iz

od 9.00 do 12.00

Trsta in OOZ Logatec

MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA

Od 14.00 do 21.00

Delavnice za učence logaških

ULICA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

osnovnih šol

- Sejem obrti in podjetništva

TEDEN MOBILNOSTI

- Mednarodna poslovna srečanja s

od 16.00 do 17.30

podjetniki iz Avstrije in Italije

DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO

- Lokalna tržnica Logatec

Prenos nasledstva in lastništva v

- Podjetniška svetovanja in

družinskih podjetjih

informiranja
Ob 17.00
LOGAŠKI PODJETNIŠKI FORUM
- Malo gospodarstvo steber
logaškega gospodarskega razvoja
- Preventiva: okoljsko in zdravstveno nevarne nesreče v podjetjih

Četrtek, 21. 9. 2017
Ob 8.00
KRVODAJALSKA AKCIJA obrtnikov
in podjetnikov

Fini ulični grižljaji:

FerFud DUEL

Degustacija

vina in piva
Mednarodno srečanje

harmonikašev

Ansambel Javor,
harmonikaši Primoža Merlaka,
baritonist Simon Eržen,
Golaž godba iz Logatca
ter gostje iz Avstrije.

Uradna voda
Obcina Logatec

