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Krpanov glas

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

Krpanov glas

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
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
Fotografije na naslovnici: Ligurska obala in Pet dežel so navdušili člane OOZ
Vrhnika, Logatčani pa so se odpravili v Črno goro
Foto: Fotostudio TIM in Anton Kos

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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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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Krpanov glas
Opomnik

Gradbinci, pozor – s 1. junijem 2018 začne veljati nov Gradbeni zakon, ki je
bil 2. 11. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/17.
Štipendije za deficitarne poklice – rok prijave je od 15. 6. 2018 do vključno
20. 9. letos. Več si lahko preberete na zadnji strani marčevske številke glasila.
Izplačilo regresa – regres za letni dopust ste zaposlenim dolžni izplačati do
1. julija. Če ga izplačujete v več obrokih, pa do 1. novembra. Obširneje o tem
na skupnih straneh glasila.

Zaradi GDPR ni treba sklepati novih
pogodb!

GDPR je povzročila, da so se mnogi okvalificirali za poznavalce zakonodaje
na področju varstva osebnih podatkov. Posledica je, da obrtnikom in podjetnikom podajajo napačne informacije in prodajajo vzorce, ki jih le-ti ne
potrebujejo.
V zadnjem času dobivajo na OZS veliko vprašanj, če morajo delodajalci z
delavci skleniti nove pogodbe o zaposlitvi, češ, da jim to nalaga GDPR.
NE. Delodajalci lahko podatke o delavcih zbirajo, saj jim podlago za to daje
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Delodajalec od delavca ne potrebuje prostovoljne privolitve, kot jo določa GDPR.
Vsaj za podatke, ki jih zbira na podlagi ZEPDSV, ne.
V kolikor pa bi podjetje (delodajalec), ki prodaja pralne stroje, želel svojim
zaposlenim pošiljati sporočila s tržno vsebino, v smislu »v mesecu maju 20 %
popust na pralne stroje«, pa potrebuje prostovoljno privolitev.
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Zahteve slovenske obrti

Na letošnjem, že 16. Forumu obrti in podjetništva je OZS predstavnikom
političnih strank predstavila Program za razvoj malega gospodarstva.
V programu so nanizane letošnje zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki
jih nosilci dejavnosti občutijo kot velike ovire na svoji poslovni poti. To niso
zahteve po ukinitvi davkov in zagotavljanju nepovratnih sredstev. So zahteve
po ukinitvi neživljenjskih, birokratskih ovir, ki podjetnikom pijejo kri in jim
jemljejo elan za boljše in razvojno usmerjeno delo. Namesto v boljše delo,
inovativne rešitve in globalno širitev se morajo ukvarjati z zadoščevanjem
predpisom, ki so jih izumili strokovnjaki, ki se s proizvodnjo in organizacijo
v živo še niso ne srečali ne spoprijeli. Kaj šele, da bi občutili krutost trga.
Ker so bile zahteve predstavljene politiki, torej zakonodajni, ne izvršilni oblasti, bodo morda naletele na bolj odprta ušesa?
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Aktualno
Hitro se vrti ta svet

Vročica predvolilne tekme izzveneva.
Ko bo junijski Krpanov glas zagledal
luč sveta, bodo že znani rezultati, ki
bodo enim prinesli tako pričakovano
potrditev, drugim pač streznitev in nekaj razočaranja nad volilnim telesom,
ki ni prepoznalo izjemnosti njihovih
obljub. Saj, kako jih bodo nagrajenci
uresničevali in uresničili, je vprašanje,
ki, neredko, presega dojemanje po
zdravi pameti. Predstava bo končana,
izvoljeni nam ne bodo več kazali zob
po njivah in na vseh vogalih. Šlo bo zares: kdo si bo upal s kom stopiti v sprego, ki bo do naslednjič vodila državo.
Četudi govorimo in modrujemo, kaj vse
je narobe, kaj vse nas utesnjuje, mori,
nam onemogoča rast, greni poslovanje, pa gospodarstvo živi svoje življenje
in hodi svojo, tudi uspešno pot. Če bi
bilo zares tako zelo odvisno od trenutnih (političnih) razmer, ki mu skušajo
opredeljevati in ukalupljati poti, bi težko preživelo. Zanašati se mora nase,
iskati svoje poti in hoditi po njih proti
ciljem, ki si jih postavlja. In ti cilji so
visoki. Imamo uspešne gospodarstvenike, trdna podjetja s perspektivami, ki
postavljajo proizvodna podjetja celo na
Kitajskem. Želeti si je le, da bi jih bilo
še več, da pa bi tudi ta, ki ostajajo bližje
domu, lažje dihala in se razvijala v dobro tako lastnikov kot zaposlenih. In bi
res zaživeli v raju pod Triglavom.
Bliža se čas poletnega premora in oddiha. Vrhničani so tako že odšli na ogled
bližnje Italije, Logatčani so se v Črni
gori srečali s tamkajšnjo poslovno organizacijo in zastavili besedo za sodelovanje z delodajalskim združenjem.
Vrhničani so že izvolili svoje upravljalske predstavnike za naslednje mandatno obdobje, Postojnci svoje moči
usmerjajo v izobraževanje. Res, živahno dogajanje v tem letošnjem aprilsko
spreminjajočem se maju, ko se je treba
od doma odpraviti z dežnikom, četudi
so temperature prijazno poletne. Še julijsko/avgustovsko številko Krpanovega glasa izdamo, pa bo že treba začeti
misliti na zimo. Kako hitro se svet vrti.
Urednik
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Logatec

Bo kal pognalo seme?
Logaški obrtniki v Črni gori

Foto: Anton Kos

V okviru programa izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih
priložnosti, ki jih izvaja SPOT Osrednjeslovenska, so se logaški
obrtniki od 24. do 27. maja mudili v Črni gori. V Podgorici so se
sestali s predstavniki tamkajšnjega združenja delodajalcev. O namenu obiska se je s podpredsednikom zbornice Silvestrom Pivkom
pogovarjal urednik.
G. Pivk, logaška zbornica že nekaj let zapored pripravlja ekskurzije v druge države, ki niso samo turistična potovanja. Ste med pobudniki teh dogodkov.
Lahko kaj več poveste o tem?
Naši člani pravzaprav radi potujejo v skupini. Tako smo
jih pred leti spodbudili za obisk Guče. To je bilo še povsem izletniško doživetje. No, potem pa smo se vsako leto
podali v eno od republik nekdanje skupne države, a je bil
izletniški vidik vzporednega pomena. Vsakokrat smo poiskali tudi poslovni smoter potovanja. Bilo je zanimivo.
O dogodkih smo poročali tudi v našem glasilu.

Širša delegacija OOZ na pogovoru s predstavniki Združenja delodajalcev
Črne gore

zasledovali tudi tokrat. Združenje delodajalcev Črne gore
je na domačem območju uveljavljena organizacija, tako
smo se našli na isti valovni dolžini. Naši sogovorniki so
bili mladi ljudje, odprti za izzive.
Je srečanje potekalo tako, kot ste pričakovali?
Pripravili smo predlog dogovora o poslovnem sodelovanju. V njem smo opredelili namen: pospeševanje bilateralnega in poslovnega sodelovanja med obrtniki in zbornicama podpisnicama.
Na začetku pogovora je bilo precej zadržanosti. Kazalo je,
kot da smo se lotili preširokega področja. Dlje je pogovor
tekel, lažje je šlo.

Najbrž ni lahko zbrati dovolj interesentov za večdnevno popotovanje?
Imeli smo srečo z izbiro agencije, ki je potovanja organizirala, Leja-turizem. Pravzaprav tako dobro, da se je glas
hitro razširil med člani. Ne gre pa brez dobrega obveščanja in osebnega priporočanja. Direktor zbornice poskrbi
za formalna vabila in sprotna obveščanja, Angelca naredi
reklamo od ust do ust, pa še drugi člani ožjega in širšega
vodstva naredimo svoje. Tako se je letos za štiridnevno
pot odločilo kar petdeset zainteresiranih.

Kako naprej?
Dogovorili smo se za formaliziranje stikov. Kaj bo iz tega,
bo pokazal čas. Nekje je treba začeti, nadaljevanje pa je
stvar dobre volje in prizadevanj obeh strani.

S črnogorskim združenjem delodajalcev ste se sestali.
S kakšnim namenom?
Zbornica ves čas išče stike, se vključuje v različne programe in spodbuja sodelovanje članov z organizacijami,
ki lahko posameznikom olajšajo stike s tistimi, prek katerih lahko drugim trgom ponudijo svoje izdelke ali z njimi
kako drugače poslovno sodelujejo. Podoben namen smo

Foto: Anton Kos

Kaj pa drugi del ekskurzije?
Agencija in vodička Lepa sta pripravili zares bogat program, tako bogat, da skoraj ni bilo proste ure. Do Podgorice smo potovali z letalom; nekateri celo prvič v življenju. Po odhodu z letališča smo si ogledali mesto. Takoj
naslednji dan dopoldne, da ne rečem zjutraj, smo imeli že
omenjene pogovore na združenju. Zatem smo se zapeljali
do Skadrskega jezera in pot nadaljevali do Budve. Tretji
dan je bil ogledno najbogatejši z vsemi znanimi znamenitostmi: Cetinjem, Lovčenom in Njegoši. Zadnji dan smo
se iz Budve prek Podgorice vračali domov.

Pogovor predstavnikov OOZ Logatec s predstavniki Združenja delodajalcev Črne gore
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Boste ekskurzije še organizirali?
Kaže, da smo doslej izbirali članom zanimive, zbornici pa
tudi ustrezne. Če smo nekako zaokrožili obiske nekdanjih
bližnjih držav, se zdaj ogledujemo po njim sosednjih. Saj
ji niti ni tako malo. Dovolj za cel mandat. Seveda, treba
je opredeliti smoter. To je zahtevnejši del priprav in terja
premišljene odločitve. Sama izvedba potem steče, ob primerni zavzetosti vodstva, seveda.
junij 2018

Pripravlja Dejan Šraml

Zdravniški pregledi

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Na voljo je kar nekaj prostih terminov za zdravniške
preglede delavcev v ambulanti medicine dela Zdravstvenega doma Logatec, kjer lahko člani OOZ Logatec in
pri članih zaposleni delavci opravijo zdravniški pregled.
Članska cena je v sklopu Paketa Skupaj OOZ Logatec
ugodnejša od redne cene. Več na www.ooz-logatec.si.
Zavedamo se, da so obdobni zdravniški pregledi predvidljivi vnaprej, pregledi za nove zaposlitve pa ne. Zato
nas pokličite sproti in bomo naredili vse, da v najkrajšem
času dobite prost termin.

Župan vabi na
srečanje obrtnih con

Izobraževanje za upravljavce
TGM, viličariste in dvigaliste

G. Pivk, hvala za vse, kar ste povedali. Želim vam
novih lepih doživetij in srečne roke pri izbiri krajev,
kamor se boste podali.
REPUBLIKA SLOVENIJA

Župan Občine Logatec Berto Menard v
sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Logatec vabi obrtnike in podjetnike iz obeh
industrijsko-obrtnih con na družabno srečanje – zajtrk z županom. Dogodek je namenjen druženju, izmenjavi mnenj
ter pogledov na prihodnost logaških industrijsko-obrtnih
con. Več na www.logatec.si.
Srečanje bo v četrtek, 14. junija 2018, v restavraciji Logatčanka, IOC Zapolje III/5, 1370 Logatec. Vabila bodo
podjetnikom poslana po pošti.
Vprašali ste – odgovarjamo vam: v ta namen vas organizatorji prosijo, da jim do petka, 8. 6. pošljete svoja morebitna vprašanja, ki se nanašajo na razvoj in delovanje industrijsko-obrtnih con, na e-naslov: romana.hribar@logatec.si.
Svojo prisotnost sporočite do 8. junija na e-naslov:
romana.hribar@logatec.si.

Turisti, moje redne stranke!

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska vabi v sklopu podjetniških delavnic Od ideje do poslovne priložnosti na
delavnico Turisti, moje redne stranke – pospeševanje
prodaje v podeželskem turizmu.
Vsebina delavnice:
• Pomen kakovosti gostinskih in drugih turističnih produktov
• Profesionalizem v turizmu in »gostu z nasmehom reči
dober dan«
• Učinkovit turistični marketing s povezovanjem društvenih aktivnosti s podjetniškimi na področju gostinstva, nastanitve živilstva in logistike
• Kako ustvariti celovit turistični produkt?
• Zakaj je trženje v turizmu edinstveno?
• Kako ustvariti tržno zanimivo ponudbo?
• Kakšni so trendi v razvoju podeželskega turizma?
Predavatelj Bogdan Lipovšek, predsednik Turističnega
društva Logatec, je eden od pobudnikov oživitve turističnega društva v Logatcu ter izkušen strokovnjak s področja
junij 2018

Teoretično izobraževanje za TGM, viličariste in dvigaliste je iz maja prestavljeno na 20. junij ob 8.00. Prijave
do 16. junija na info@ooz-logatec.si.
Vsebina: strokovno usposabljanje, usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter pisni preizkus znanja iz teoretičnega dela. Praktični del mora opraviti kandidat še
na svojem delovnem mestu oz. stroju in pristopi k izpitu
potem, ko se ustrezno praktično usposobi pri delodajalcu. Uspešno opravljen tečaj (izpit) nudi delavcu dodatno
strokovno usposobljenost.
Kotizacija: 160 evrov + DDV. Ugodnost za člane OOZ
Logatec: od 10 do 40 % popust (odvisno od števila prijavljenih). Kotizacija vključuje izvedbo seminarja, interno
gradivo in izkaznico za kandidata.
Praktični del usposabljanja ni predmet tega seminarja.
Ta se, tako kot izpit oz. preverjanje praktičnega znanja,
izvede na delovnem mestu kandidata, na brezhibni in
periodično pregledani delovni opremi – termin po dogovoru. Cena praktičnega dela se obračuna po ceniku
Inštituta za varnost Lozej (več na ooz-logatec.si).
turizma. Je dolgoletni nekdanji direktor skupine Union Hotelov (Grand Hotel Union, Hotel Lev, Central Hotel …).
Organizator: Območna obrtno-podjetniška zbornica
Logatec v sodelovanju s Turističnim društvom Logatec
Kdaj in kje: torek, 19. junij 2018, ob 8.00 na OOZ Logatec, Tržaška c. 11, Logatec
Udeležba je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na info@ooz-logatec.si, 051 651 538.
Vabljeni: gostinci, živilci, sobodajalci in vsi, ki se ukvarjajo s turizmom.
»Logatec ima mnogo lepih, majhnih zanimivosti, ki obiskovalcu
lahko ponudijo veliko lepše doživetje, predvsem pa spomine kot razkošne turistične zgodbe,« Bogdan Lipovšek, marec, 2018.
REPUBLIKA SLOVENIJA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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Obvestila OOZ Postojna

V Postojni smo se izobraževali

Embalaže ni potrebno tehtati, je pa potrebno oceniti
maso embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem
letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu
(papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo, kot
npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora).
Tisti, ki so zavezanci za plačilo okoljske dajatve, to so podjetja, ki dajejo v promet več kot 15 ton embalaže letno in
tisti, ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke in embalažo iz PVC, še naprej poročajo FURS-u.
Drugi, ki niso zavezanci za plačilo okoljske dajatve, pa so
dolžni poročati na ARSO.

SPOT točka za Primorsko – notranjsko regijo, ki od meseca marca deluje na OOZ Il. Bistrica, je v mesecu maju
organizirala dva brezplačna seminarja, na katerih se je
SPOT točka tudi predstavila.
V torek, 22. maja je strokovni seminar o novi Uredbi o
varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. maja, privabil v Podjetniški inkubator »Perspektiva«
veliko slušateljev. Seminarja se je udeležilo več kot 90 ljudi. Predavateljica Mellanie Grudniik, univ.dipl.prav. je zelo
nazorno in s praktičnimi primeri obrazložila, kaj so osebni
podatki, kako ravnati z njimi in kaj vse je potrebno urediti,
da se izognete zagroženim visokim kaznim.
Zaradi velikega zanimanja bo seminar (delavnico) ponovno organiziran. Poudarek bo na praktičnih rešitvah izvajanja uredbe. O GDPR si več lahko preberete na str. 13. in 16.

Poročanje o embalaži

Ker je veliko nejasnosti, kdo bo moral po novem poročati o embalaži na ARSO v nadaljevanju navajam nekaj
primerov povzetih po pojasnilih Ministrstva za okolje in
prostor:
• Frizerski salon kupi šampon ali fen, ki je v embalaži:
- kupi v Sloveniji nima obveznosti poročanja
- kupi v tujini (v EU ali tretjih državah) mora poročati
• Gostinec kupi pomivalni stroj, ki je v kartonasti embalaži:
- kupi v Sloveniji nima obveznosti poročanja
- kupi v tujini (v EU ali tretjih državah) mora poročati
Foto: Alenka Volk Penko

• Gostinec uporablja kartonske škatle za pico za domov
ali dostavo, folijo, …(servisna embalaža), če jo kupi:
- v Sloveniji nima obveznosti poročanja, ker poroča
njen proizvajalec ali dobavitelj
- v tujini (v EU ali tretjih državah) mora poročati

Že naslednji dan smo se ponovno zbrali v Podjetniškem
inkubatorju »Perspektiva« na seminarju Novosti pri ravnanju z embalažo in nove obveznosti za podjetja/
podjetnike. Seminarja se je udeležilo 50 ljudi. Predavala je
dr. Lucija Jukić Soršak iz direktorata za okolje Ministrstva
za okolje in prostor. Povedala je, da nova Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo podjetnikom nalaga
nove obveznosti, in sicer imajo vsi podjetniki, podjetja,
organizacije in posamezniki, ki imajo na različne načine
opraviti z embalažo, npr. frizerji, kozmetičarke, cvetličarji,
slaščičarji, trgovci, gradbinci, proizvajalci servisne embalaže, embalerji, distributerji in drugi, že v letošnjem letu
obveznost vzpostaviti ustrezne evidence in se pripraviti
na poročanje. Prvo poročanje bo za leto 2018 potekalo od
1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. Po novem bo moral poročati tudi tisti, ki bo imel samo 1 kg embalaže ali manj!
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Foto: Alenka Volk Penko

Zares veliko zanimanje za novo splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih
podatkov

Kako in komu poročati o embalaži, dani v promet, je zbranim pojasnjevala
dr. Lucija Jukić Soršak
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Delavnica o prenosu
družinskega podjetja

Pripravlja Irena Dolgan

• Podjetje npr. pekarna uporablja embalažo za pecivo,
vrečke za rezance, … za prodajo v trgovine ali za prodajo na lastnem prodajnem mestu
- v tem primeru gre za embaliranje (se šteje, da je podjetje embaler) in mora poročati
• Podjetje naredi pohištvo in ga zaščiti s folijo in dostavi
kupcu
- mora poročati o embalaži
• Kemična čistilnica, ki strankam oblačila zapakira v folijo je servisna embalaža, če jo kupi:
- v Sloveniji nima obveznosti poročanja
- v tujini (v EU ali tretjih državah) mora poročati
• Kemična čistilnica – obešalnik za obleke, ki ga prodajo
skupaj z oblačili je embalaža (se šteje, da je čistilnica
embaler) in mora poročati
• Kovinar ali plastičar kupi izdelek ali material, ki je zapakiran v kartonski embalaži in obdan z raztegljivo folijo
- v Sloveniji nima obveznosti poročanja, ker poroča
njen proizvajalec ali dobavitelj
- v tujini (v EU ali tretjih državah) mora poročati
• Kovinar ali plastičar proda izdelek ali material, ki ga
pakira v embalažo
- v Sloveniji, velja, da je embaler in mora poročati
- v tujino (v EU ali tretje države) nima obveznosti poročanja

Usposabljanje voznikov za 2018

7. in 8. junija

Vsebina usposabljanja:
• pomen načrtovanja prenosa družinskega posla,
• napake pri prenosu družinske dejavnosti s primeri,
• koraki za uspešen prenos družinskega podjetja na potomce s primeri,
• družinska ustava ter njen pomen,
• davčni in pravni vidik prenosa družinskega podjetja,
• konkretni praktični primeri in ugotavljanje pridobljenega znanja in vedenja.
Kdaj: četrtek, 7. 6. 2018, ob 15.00 uri in petek, 8. 6. 2018
ob 8.00 uri
Trajanje: 10 ur
Kje: predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina)
Predavatelj: Uroš Kavs, Povezani muzeji in galerije
d.o.o.
Prijave: za udeležbo na predavanju je potrebna predhodna prijava preko e-obrazca ali elektronske pošte na
naslov: andreja.vister@ra-rod.si z navedbo sledečih podatkov:
- za fizične osebe: ime, priimek, kontakt, spol, starost –
manj ali več kot 29 let;
- za podjetja: naziv podjetja, statusna oblika, starost
podjetja – nad ali pod 5 let, ime in priimek udeleženca
in kontakt.
Seminar je za udeležence brezplačen. Za dodatne
informacije lahko pokličete na Razvojno agencijo ROD
Ajdovščina, na telefonsko številko 05 365 36 02.

V soboto, 14. aprila je bilo v Postojni usposabljanje voznikov. Udeležilo se ga je 122 voznikov.
Tiste, ki ste usposabljanje v Postojni zamudili obveščamo,
da usposabljanje za leto 2018 organizira OOZ Il. Bistrica
v soboto, 8. septembra ob 8.00 v gostilni Dolenski potok.
Za prijave pokličite go. Gordano na tel.: 05 714 55 11.

Izplačilo regresa

Polna predavalnica voznikov na usposabljanju za leto 2018

junij 2018

Foto: I. D.

Regres za letni dopust v letu 2018 morate izplačati
najmanj v višini minimalne plače (842,79 €), povečane
za 1%, ki znaša 851,22 €. Ne pozabite, da mora biti
izplačan do 1. julija tekočega koledarskega leta oz.
v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra, v
primeru nelikvidnosti delodajalca.
O tem obširneje pišemo na skupnih straneh.
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Obvestila OOZ Vrhnika

Volitve na OOZ Vrhnika
mandatno obdobje 2018 – 2022

Volitve v organe sekcij na OZS
– poslanci skupščin

Volitve poslancev v skupščino OOZ Vrhnika so končane.
Udeležilo se jih je 49 od 289 članov – 16,96 % udeležba.
Po volilnih enotah so bili izvoljeni naslednji poslanci (navedeni po številu prejetih glasov oz. volilnem izidu):
Volilna enota 1 z 10 poslanci: Simon HLEBEC, Matjaž
JEREB, Peter MOLEK, Mateja BAJC, Peter GUTNIK,
Franc HABAT, Marko JEZERŠEK, Franci TOMAŽIČ,
Peter ŠKOF in Andraž DRAŠLER.
Volilna enota 2 z dvema poslancema: Janez KRŽIČ in
Tomaž NOLIMAL.
Volilna enota 3 s šest poslanci: Roman JESENKO, Janez
JAMNIK, Marko POPIT, Stanislav ČEPOB, Marko KOPRIVEC in Primož MERLAK.
Volilna enota 4 s tremi poslanci: Robert MALOVRH,
Matjaž GABROVŠEK in Mirko MAROLT.

Objavljamo še preostale člane OOZ Vrhnika, ki so bili
izvoljeni v upravne odbore sekcij pri OZS za mandatno
obdobje 2018 – 2022:
Matjaž JEREB – sekcija gradbincev
Peter CASERMAN – sekcija avto-servisno-remontnih
dejavnosti
Simon HLEBEC – sekcija vrtnarjev in cvetličarjev.
Čestitke ob izvolitvi in imenovanju.

Foto: A. C.

Izterjava na podlagi
verodostojne listine

Za nemoten potek volitev sta skrbela volilna komisarja Janez Stržinar in
Vinko Jesenovec

Izvoljenim poslancem iskrene čestitke. V začetku junija
se bodo sestali na prvi seji, kjer bodo izmed sebe izvolili
predsednika zbornice za naslednja štiri leta in tri-članski
nadzorni odbor. Predsednik pa bo lahko predstavil tudi
člane upravnega odbora.
Naša zbornica ima predstavnika tudi v skupščini OZS. Na
zadnji seji skupščine naše zbornice, je bil mandat za poslanca v skupščini OZS zaupam dosedanjemu poslancu.
Še štiri leta bo tako interese naše zbornice v OZS zastopal
Marko POPIT.

Veste s kom poslujete?

Člani s plačano članarino lahko na zbornici dobite podatke, ki so na voljo v bazi Ebonitete.si. Da boste lažje
sprejemali poslovne odločitve in svoje poslovne partnerje, je bonitetna ocena eden od dobrodošlih pripomočkov
– informacij. Pokličite nas, informirajte se pravočasno o
poslovanju vaših novih partnerjev ali preverite dosedanje.
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Plačilna disciplina se je nekoliko izboljšala, vendar imate
nekateri med svojimi poslovnimi partnerji še vedno dolžnike in med poslovnimi listinami neplačane račune. Odločite se za instrument izvršbe na podlagi verodostojne
listine – izdanega računa. Zakaj bi na zaslužen denar čakali
dlje, kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi
vi morate plačati prejete račune in jih težko, če vam vaši
dolžniki ne plačajo vaših.
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo.
Za vas opravimo administrativni del priprave predloga za
e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek do poplačila terjatve.
Pokličite nas, splača se, gre za vaš zaslužek. Stroške izvršbe in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik
plačal skupaj z glavnico in obrestmi.
Zakaj ne bi terjali dolžnikov, saj gre za vaš denar!

Najem dvorane v domu obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem
veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v
2. nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli, veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored učilnice), ima brezžično internetno povezavo, platno,
projektor za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev
miz in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim potrebam in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10 €
vsaka nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten najem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno.
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri najemu
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% popust na zgoraj omenjeno ceno. Pokličite in se pozanimajte.
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Varstvo pri delu – 15. junij 2018
Pripravlja Adela Cankar

Regres za letni dopust

Na skupnih straneh je objavljen obširnejši prispevek o regresu za letni dopust. Rada bi samo opozorila, da je za vse,
ki uporabljate Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo, regres določen v višini minimalne plače, povečane
za 1%, kar znaša: 851,22 €. V kolikor uporabljate kakšno
drugo KP, poglejte v njej določeno višino regresa.
Sicer pa je regres v celoti obdavčen z dohodnino; v kolikor
preseže 70 % povprečne plače za predpretekli mesec, se
plačajo tudi prispevki.
Plača zaposlenih v RS v marcu je bila 1.670,69 €,
70% tako znaša 1.169,48 €.

Računalniška delavnica

Utrinki z izleta

Vsem, ki se niste mogli ali niste želeli udeležiti majskega
izleta v Italijo – Cinque Terre (Pet dežel), ponujamo nekaj
drobtinic, da drugič ne boste odlašali, ampak šli zraven.
Udeleženci so povedali, da je bilo prijetno, da so veliko
videli in doživeli.

Izletniki med ogledom Genove

Za člane in zaposlene delavce še zadnjič pred letnimi dopusti organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri
delu in požarnega varstva, in sicer za delodajalce in delavce v petek, 15. junija, z začetkom ob 7.30.
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 septembru 2018.

Foto: M. Trček, Fotostudio TIM

Informacijska varnost – junij 2018
V sodelovanju s podjetjem AGORA d.o.o. iz Ljubljane,
razpisujemo delavnice za računalniško usposabljanje –
Informacijska varnost (možno z ECDL certifikatom).
Vsebina so specifična znanja in veščine, potrebne za razumevanje ključnih pojmov, vezanih na pomembnost varovanja podatkov in informacij, zasebnosti in kraje identitete.
Certifikat je mednarodno priznano dokazilo in služi za
lažje preverjanje in dokazovanje ter zagotavljanje nivoja
znanja vseh uporabnikov informacijsko-komunikacijske
tehnologije.
Vsebina delavnice:
• Varnost (podatkovne grožnje, vrednost informacij,
osebna varnost, zaščita datotek)
• Zlonamerno programiranje (opredelitev in delovanje,
vrste, zaščita)
• Omrežna varnost (omrežja in povezave, brezžična
varnost, nadzor dostopa)
• Varna uporaba spleta (spletno brskanje, socialna
omrežja)
• Komunikacije (elektronska pošta, takojšnje sporočanje)
• Varno upravljanje podatkov (zaščita in varnostno kopiranje podatkov, varno uničenje)
Delavnica traja 10 šolskih ur, izvajala se bo v veliki predavalnici OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, Vrhnika (2. nadstropje). Razpisujemo naslednje termine:
dopoldne od 9. – 13. ali
popoldne od 16. – 20. ure
dopoldne od 9. – 13. ali
18. in 19. junij
popoldne od 16. – 20. ure.
Cena usposabljanja je 150 € + DDV in vključuje delovno gradivo. Prijave so možne po telefonu ali po e-pošti
na zbornico.
Verjamemo, da vam bo kateri od terminov ustrezal, zato
ne odlašajte s prijavo. Delavnica v posameznem terminu
bo izvedena, če bo prijavljenih najmanj 8 kandidatov.
11. in 12. junij

Kako prijetno je dišalo v parmski pršutarni!
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Foto: M. Trček, Fotostudio TIM
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PLASTIČARJI
Strokovno srečanje
15. in 16. junij, v Metliki

Sekcija plastičarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije tudi letošnje leto organizira dvodnevno strokovno
srečanje plastičarjev, ki bo po nekaj letih ponovno v Beli
krajini, natančneje v Metliki.
Svojim članom želi sekcija ponuditi strokovno izbrana
predavanja uveljavljenih predavateljev, kakor tudi predavanja na teme z aktualnih, splošnih področij, katerih znanja so potrebna in zanimiva za obrtnike in podjetnike pri
njihovem opravljanju dejavnosti, poslovanju. Za čim bolj
prijetno počutje bomo strokovni del povezali s prijetnim
neformalnim druženjem, kjer bo mogoče na osebni ravni
vzdrževati in navezovati nove poslovne stike.
Srečanje bomo začeli s strokovno delavnico, ki bo povzela
v lanskem in letošnjem letu aktualno temo- nove obveznosti, ki jih je prinesla novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo; spremembe predpisov, ki
vzpostavljajo obveznosti tudi za podjetja, ki ne dosegajo
predpisanega praga 15 t embalaže dane na trg v RS. Predavanje bomo nadaljevali s splošno-podjetniško vsebino
in sicer, kaj vse mora obrtnik /podjetnik vedeti in kako
se pripraviti za obisk delovnega inšpektorja. Že v petek
se bomo dotaknili tudi stroke – podjetje LOTRIČ Meroslovje d.o.o. nam bo predstavilo primere na področju
preskušanja polimerov.
V sklopu dvodnevnih predavanj bomo v soboto obsežen
poudarek seveda namenili stroki: beseda bo tekla o kombinaciji materialov, ki so pogoj za reciklažo, o naprednih
dodatkih, ki omogočajo nove lastnosti plastike in o modifikaciji reciklatov in »virgin« materialov s pomočjo karakterizacijskih metod. Predavala bosta plastičarjem že dobro
znana specialista tega področja Janez Navodnik, univ.dipl.
ing. in mag. Silvester Bolka s Fakultete za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec. V skladu z vsakoletno tradicijo
bomo v petek obiskali in si ogledali tudi eno od lokalnih
podjetij (FOLEX d.o.o.) in se družili ob degustaciji vin in
večerji v priznani Kleti Šturm. Naše snidenje bomo v soboto zaključili z aktivno delavnico na temo »Podjetje smo
ljudje«, kjer bomo s Sašo Einsiedler, mentorico za osebni
in poslovni uspeh ugotavljali, kako motivirati zaposlene in
doseči večjo pripadnost podjetju.
Prijave na dogodek zbiramo do torka, 12. 6. 2018.
Vabimo vas, da morebiti razmislite tudi o promociji vašega podjetja v e-zborniku srečanja, ki ga bodo prejeli vsi
udeleženci dogodka. Pogoji s prijavnico se nahajajo v prijavnici na dogodek.
Program dogodka in prijavnico lahko dobite tudi na vaši
zbornici. Vabljeni.
Sekretarka sekcije, valentina.melkic@ozs.si, tel.: 01 58 30 541
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Sekcije
GOSTINCI
Kadilnice

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v letu 2017
podobno kot v letih prej ugotavlja visok odstotek kršitev določbe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17 – v
nadaljevanju ZOUTPI), o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica.
40. člen ZOUTPI določa, da mora kadilnica izpolnjevati naslednje pogoje:
- prostor mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč
pretok s tobačnim dimomonesnaženega zraka v drug
prostor;
- prostor ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore in ne sme presegati več kot 20 odstotkov skupne
površine javnega ali delovnega prostora;
- prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba
hrane in pijače v prostoru ni dovoljena;
- v prostor se ne sme vnašati hrane in pijače.
Podrobnejši pogoji iz drugega odstavka 40. člena ZOUTPI
so določeni v Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
kadilnica (Uradni list RS, št. 52/17 – v nadaljevanju Pravilnik) in se nanašajo na izvedbo kadilnice z označbami, prezračevalni sistem, podtlak, dovod in odvod zraka, tehnično
dokumentacijo, vzdrževanje in čiščenje kadilnice.
Vir: Zdravstveni inšpektorat RS

Zakon o omejevanju uporabe
tobačnih in povezanih izdelkov

Dne 11. marca je stopil v veljavo nov Zakon o omejevanju
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI). Nekatere določbe zakona so začele veljati takoj, za nekatere
pa je predvideno prehodno obdobje.
V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo se pripravlja informacijska podpora za oddajo vlog za pridobitev
dovoljenja. Informacijska podpora je trenutno v postopku
testiranja. Glede na nastalo zamudo pri vzpostavljanju informacijske podpore za oddajo vlog bo, skladno z določbo drugega odstavka 46. člena ZOUTPI, prodaja tobaka,
tobačnih in povezanih izdelkov brez dovoljenja možna
do 11. 11. 2018.
Dovoljenje bo veljalo 5 let, za izdajo dovoljenja se bodo
plačali le stroški upravne takse.
Prodajalci tovrstnih izdelkov, ki že opravljajo dejavnost prodaje in bodo za dovoljenje zaprosili do 11. 11.
2018, do izdaje dovoljenja ne bodo v prekršku.
Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobačnih in povezanih
izdelkov je do 16. junija v javni obravnavi.
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Regres za letni dopust

Delodajalci enkrat letno zaposlenim izplačajo regres za letni dopust. Skrajni rok za izplačilo regresa v letu 2018 je
29. junij. Tako kot navaja 1. odstavek 131. člena Zakona o
delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), so do izplačila regresa upravičeni tisti delavci, ki imajo pravico do letnega dopusta. Delodajalec izplača regres najmanj v višini
minimalne plače, ki v letu 2018 znaša 842,79 evra bruto.
Pravica do regresa je neposredno povezana s pravico do
letnega dopusta
Delavec, ki pridobi pravico do letnega dopusta ima tudi
pravico do regresa. Navedeno pomeni, da mora delodajalec, poleg določb o regresu, zelo dobro poznati tudi določbe o letnem dopustu, ki so opredeljene od 159. do 164.
člena ZDR-1. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta
s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1). Pravici do letnega dopusta se v nobenem primeru ne more odpovedati (164. člen ZDR-1). Izjemoma se lahko delodajalec in delavec dogovorita za denarno nadomestilo, vendar
samo ob prenehanju delovnega razmerja.
Navedeno pove, da delavcu, ki sklene delavno razmerje,
vsekakor pripada tako letni dopust kot tudi regres. Koliko
regresa posameznemu delavcu pripada, pa je odvisno od
konkretne situacije. V nadaljevanju navajamo tri najbolj
pogoste primere.
Primer 1
(sklenitev delovnega razmerja tekom koledarskega leta)
Delavec sklene delovno razmerje za določen čas od 1. 3.
2018 do 31. 12. 2018. Delovno razmerje sklene za polni
delovni čas (40 ur tedensko). Delodajalec izplačuje regres
v višini minimalne plače. Koliko regresa pripada delavcu
v letu 2018?
Glede na to, da se je delavec zaposlil tekom leta 2018 mu
pripada sorazmerni del dopusta (161. člen ZDR-1) in posledično tudi sorazmerni del regresa (4. odstavek 131. člena ZDR-1). Delavec ima pravico do 1/12 letnega dopusta
za vsak mesec zaposlitve, enako velja tudi za regres. V konkretnem primeru delavcu pripada 10/12 letnega dopusta
in regresa. Delavcu pripada regres v višini 702,32 EUR
bruto (10/12 * 842,79 EUR).
Primer 2
(sklenitev delovnega razmerja za polovični delovni čas)
Delavec sklene delovno razmerje za določen čas od 1. 3.
2018 do 31. 12. 2018. Delovno razmerje sklene za polovični delovni čas (20 ur tedensko). Delodajalec izplačuje
regres v višini minimalne plače. Koliko regresa pripada
delavcu v letu 2018?
Delavcu, ki je sklenil pogodbo za polovični delovni čas,
pripada samo polovica regresa (5. odstavek 131. člena
junij 2018

Napotila
ZDR-1). V tem konkretnem primeru bi delavcu pripadala
celotna polovica regresa, če bi bil pri posameznem delodajalcu zaposlen celotno koledarsko leto. Ker delavec sklene
delovno razmerje s 1. 3., mu pripada sorazmerni del polovice regresa. Delavcu pripada regres v višini 351,16 EUR
(10/12 * (842,79 EUR/2)).
Primer 3
(odsotnost zaradi bolezni, poškodbe ali materinskega oz. starševskega dopusta)
Delavka ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas, 40 ur tedensko. V januarju 2018 delavka začne materinski oz. starševski dopust zaradi nege otroka. Delavka se
bo vrnila na delovno mesto v začetku leta 2019. Delavka
bo po zaključenem materinskem oz. starševskem dopustu
izkoristila tudi pravico do krajšega delovnega časa zaradi
starševstva. Do konca februarja 2021 bo namreč delala
samo polovični delovni čas v skladu s 50. členom Zakona
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1).
Koliko dopusta in regresa pripada delavki?
Delavka ima pravico do celotnega dopusta tako v času,
ko je na materinskem oz. starševskem dopustu, kot tudi
v času, ko dela polovični delovni čas zaradi starševstva
(5. odstavek 131. člena ZDR-1). Torej delavki ves čas odsotnosti pripada tudi polni regres za letni dopust. Podobno je tudi v primerih, ko je delavec oz. delavka odsotna
zaradi bolezni ali poškodbe.
Vir: Portal FinD-INFO, 16. 5. 2018, www.findinfo.si,
Avtor: Mojca Müller

Obljube političnih strank na
16. Forumu

Manj birokratskih ovir, spodbudnejše poslovno okolje in prijaznejša zakonodaja so glavne zahteve obrtnikov in podjetnikov, ki so jih predstavili političnim
strankam na že 16. Forumu obrti in podjetništva. Prvaki političnih strank so danes obljubili uresničitev
večine zahtev, vendar pa obrtniki in podjetniki verjamemo le še njihovim dejanjem.
OZS je na Forumu predstavila Program za razvoj malega
gospodarstva, ki letos obsega 114 zahtev s področja trga
dela, zdravstvenega, izobraževalnega in davčnega sistema
ter poslovnega okolja z odpravo administrativnih ovir.
Branko Meh, predsednik OZS, med najpomembnejše
zahteve obrtnikov in podjetnikov postavlja ministra za
malo gospodarstvo: »Žal resorni ministri temu segmentu gospodarstva, ki predstavlja več kot 98 odstotkov celotnega slovenskega
gospodarstva, v preteklosti niso namenjali dovolj pozornosti, vse
prevečkrat pa so bile zahteve obrtnikov in malih podjetnikov preslišane!«
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Napotila

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS je poudaril, da so obrtniki in podjetniki pomembno volilno telo in
da bi morali politike vprašati, zakaj svojih obljub do sedaj
niso izpolnili. »Zahtevamo jasne odgovore, ne nasedamo
zgolj obljubam,« je bil še kritičen.
Vir: OZS

Usposabljamo lokalno za
zaposlitev v najbolj iskanih
poklicih

Zavod RS za zaposlovanje je na svojih spletnih straneh
objavil novo javno povabilo Usposabljamo lokalno, ki bo
okrog 390 brezposelnim omogočilo usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj
iskanimi pri delodajalcih v posameznih delih Slovenije.
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so
pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Izločene so nekatere dejavnosti po Standardni klasifikaciji
institucionalnih sektorjev (SKIS), med njimi tudi država.
Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje
do 28.6.2019 do 12.00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Delodajalci jih predložijo na območno službo
zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež. Število brezposelnih, ki jih delodajalec lahko usposablja, je odvisno
od števila zaposlenih pri delodajalcu in od zaposlovanja
udeležencev po zaključenem usposabljanju.
Usposabljanje na delovnem mestu traja tri mesece. Poteka
brez delovnega razmerja, praviloma polni delovni čas, največ pet dni v tednu, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ pet brezposelnih. Mentorstvo
mora biti opravljeno kvalitetno in v potrebnem obsegu
(najmanj 90 ur) za doseganje namena usposabljanja.
Kandidati morajo pred začetkom usposabljanja uspešno
opraviti zdravniški pregled, delodajalec pa mora poskrbeti
za vsa obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
Delodajalcem za izvedeno usposabljanje zavod povrne
upravičene stroške v vrednosti 493 EUR za udeleženca na
podlagi predloženega zahtevka in dokazil. Udeleženci so
med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje. Za udeležbo se jim mesečno povrne dodatek
za prevoz (potne stroške) in dodatek za aktivnost.
Vir: Zavod RS za zaposlovanje

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

mozaikpodjetnih.si

Poenostavljeno do enotnega
dovoljenja za tujce
V Uradnem listu Republike Slovenije številka 31/2018 je
bila objavljena dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-B).
Novost, ki jo prinaša dopolnitev zgoraj omenjenega zakona, je poenostavljen postopek izdaje ali podaljšanja
enotnega dovoljenja za tujce za podjetja z visoko dodatno vrednostjo. Torej Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pri podjetjih, ki so v skladu z zakonom, ki
ureja spodbujanje investicij, vpisana v register podjetij
z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih
zagonskih podjetij ne bo preverjal pogojev iz 2., 3., 4.,
in 5. točke prvega odstavka 17. člena, da je delodajalec:
• ustrezno registriran,
• da ni v postopku likvidacije ali stečaja,
• da aktivno posluje,
• da ima za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih
šest mesecev pred vložitvijo vloge poravnane davčne
obveznosti pod pogojem iz 8. točke zgoraj omenjenega člena,
• da je priložena pogodba o zaposlitvi, ki zagotavlja tujcu
plačo najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače
v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spodbujanju investicij, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 13/2018 določa
pogoje za vpis v register podjetij z visoko dodano vrednostjo člen 30 in pa člen 31, ki določa pogoje za vpis v
register inovativnih zagonskih podjetij. Pogoje 30. člena
objavljamo v nadaljevanju. Preostale zakonske določbe pa
je potrebno preveriti v objavi zakonskih določil v Uradnem listu RS št. 13/2018.
Obe zakonski določili pričneta veljati 1. 7. 2018.
Register podjetij z visoko dodano vrednostjo (30. člen
zakona)
(1) Podjetje z visoko dodano vrednostjo je gospodarska
družba:
– katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj
50 % nad slovenskim povprečjem ali katere dodana
vrednost na zaposlenega je vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10 %,
– ki zaposluje več kot 20 oseb, in
– katere letni prihodki znašajo najmanj 1.000.000 €.
(2) Register podjetij z visoko dodano vrednostjo vodi
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: sklad). Zoper odločitev sklada ni
pritožbe, možen je upravni spor.
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(3) V register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vpiše gospodarska družba iz prvega odstavka tega člena,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je ustanovljena vsaj tri leta,
– ni v postopku likvidacije ali stečaja,
– je za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagala obračune davčnega
odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih
obveznosti.
(4) Pogoje iz prvega odstavka tega člena preverja sklad ob
vpisu v register podjetij z visoko dodano vrednostjo
ter najmanj enkrat letno. Pogoje iz prejšnjega odstavka preverja sklad ob vpisu v register podjetij z visoko
dodano vrednostjo ter na začetku vsakega trimesečnega obdobja v koledarskem letu.
(5) Gospodarska družba, vpisana v register podjetij z visoko dodano vrednostjo, je dolžna sklad pisno obvestiti o tem, da ne izpolnjuje več pogojev iz tretjega
odstavka tega člena, v 30 dneh od nastanka dogodka.
(6) Sklad izbriše gospodarsko družbo iz registra podjetij z
visoko dodano vrednostjo, če ugotovi, da ne izpolnjuje
več pogojev iz prvega ali tretjega odstavka tega člena.
(7) Sklad podatke iz tretje alineje tretjega odstavka tega
člena, ki jih potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti
v skladu s tem zakonom, brezplačno pridobiva iz evidenc Finančne uprave Republike Slovenije.
(8) Minister s pravilnikom podrobneje predpiše vzpostavitev, vodenje in način javne objave registra podjetij z
visoko dodano vrednostjo, podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa ter izbrisa
iz registra.
Zdenka Bedekovič, OZS

Kaj GDPR prinaša obrtnikom
in podjetnikom?
Brez zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) se
evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) od
25. maja 2018 dalje uporablja neposredno.
V nadaljevanju bomo na preprost način prikazali, kaj
pravzaprav GDPR za obrtnike in podjetnike prinaša. Pri
tem pa gre opozoriti, da imamo v Sloveniji zakonodajo
na področju varstva osebnih podatkov že od leta 2005. V
splošni javnosti se je v zadnje pol leta ustvarilo zmotno
prepričanje, da bo od 25. maja vse drugače zaradi GDPR,
vendar to povsem ne drži. Trenutno veljavni ZVOP-1 že
sedaj obrtnikom in podjetnikom nalaga številne obveznosti, GDPR pa nekatere izmed njih le dopolnjuje, predvsem pa prinaša več pravic fizičnim osebam.
junij 2018
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1. Katero podjetje/organizacija mora imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO)?
DPO morajo imenovati:
1. Javni organi in telesa
2. Podjetja, katerih temeljne dejavnosti zajemajo dejanja
obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove narave,
obsega in/ali namenov posameznike redno in sistematično obsežno spremljati (banke, zavarovalnice,
operaterji elektronskih komunikacij, trgovci s klubi
zvestobe, kadrovske agencije, spletne trgovine...)
3. Tista podjetja in institucije, ki izvajajo obsežno obdelavo zdravstvenih in drugih občutljivih podatkov,
ki sodijo med t.i. posebne vrste podatkov (bolnišnice, prevzgojni zavodi…)
2. Bomo še vedno morali prijavljati zbirke osebnih podatkov v register Informacijskega pooblaščenca?
Dobra novica – prijava od 25. maja dalje ni več obvezna!
3. Kako pa je s katalogi – moramo še vedno voditi
opis zbirk osebnih podatkov, ki jih imamo?
Tako je, voditi morate evidence dejavnosti obdelave, kar
pomeni popis zbirk osebnih podatkov, v katerem vsako
zbirk opišete (ime, vrste podatkov, pravne podlage itd.).
4. Moramo z zunanjimi ponudniki še vedno imeti pisne pogodbe?
Da, še vedno. Novost pa je ta, da vas morajo vaši pogodbeniki obvestiti, ali in katere podizvajalce uporabljajo, čemur pa lahko kot naročnik storitev vedno
ugovarjate.
5. Kaj pa pravilnik o zavarovanju oz. varnostnih postopkih – bo obvezen?
GDPR izrecno ne zahteva posebnega pravilnika, v katerem opišete varnostne ukrepe. Če pravilnik že imate,
predvsem preverite, ali se njegove določbe res izvajajo
v praksi. Nikakor ne kopirajte kar tako vzorcev pravilnikov, če nekaterih varnostnih ukrepov sploh ne uporabljate.
6. Privolitev
Glede privolitve je največ vprašanj. Privolitve za pošiljanje tržnih vsebin ne potrebujete od strank oziroma
naročnikov, ki so pravne osebe ali s.p.ji. Privolitev morate imeti le od fizičnih oseb!
Navajamo nekaj primerov, kdaj privolitev fizične osebe
ni potrebna:
- Če imate za zbiranje osebnih podatkov zakonsko
podlago. To na primer na področju delovnih razmerij
določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, po katerem morate zbirati podatke o
Nadaljevanje na zadnji strani
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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, obračun prispevkov vam na predizpolnjenem obrazcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec pripravi
FURS in ga potrdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. 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. 2018 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 2017 znaša 1.621,46 €). Od
januarja 2018 do vključno decembra 2018 znaša prispevek za ZZ 0,53
% od povprečne bruto plače za oktober 2017 oz. 0,53 % od 1.621,46
€, kar znaša 8,59 €. Poleg tega, plačate še 6,36 % od 25 % povprečne
bruto plače za oktober 2017 oz. 6,36 % od 405,37 €, kar znaša 25,78 €.
Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Od 1. 4. 2018 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na
33,90 € (Ur. list RS, št. 19/2018).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za maj 2018:
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 33,90 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2017 – 1.621,46 €
8,59 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2017 – 405,37 €

25,78 €

TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 34,37 €
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 maj 18 je izračun
naslednji: 46 ur maj PIZ 59,43 €, ZZ 32,82 €, zaposlovanje in starševsko
varstvo 0,98 €, skupaj torej 93,23 € prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

ŠT. DELOVNIH UR v maju 2018:
redno delo: 21dni: 168 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2018 – lestvice veljajo od
1.1.2018 oz. za vsa izplačila v letu 2018!!!
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2018 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

930,53
1.109,74
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1.109,74

znaša splošna olajšava v evrih
543,32

275,22 +
(1660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)
275,22

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.
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 2018
V letu 2018 lestvica za obračun dohodnine ni spremenjena,
sprememba je le pri splošni olajšavi.
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 2018 znaša 842,79 €
(Ur. list RS, št. 5/2018).
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 2018 ne more biti manjši od 54% zadnje
znane povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2018 do 28.2.2018 se uporablja povprečna plača za leto 2016 (1.584,66 €; 54% znaša 855,72 €),
za izplačila po 1.3.2018 se uporabljala povprečna plača za leto 2017
(1.626,95), oz. 54% povprečne plače, kar znaša 878,55 €.
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 2018: najmanj v višini minimalne
plače (842,79 €) povečane za 1% znaša 851,22 €. Izplačan mora 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
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PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate do
28.2.2018 prispevke od najmanj 80% povprečne plače 2016 (1.584,66 €;
80% je 1.267,73 €), za obračun prispevkov od 1.3.2018 dalje uporabljate
najmanj 80% povprečne plače za leto 2017. Povprečna plača za leto 2017 je
1.626,95 € (80% JE 1.301,56 €).
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove
za izplačila po 1. 3. 2018.
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 %

316,93

13,45 %

175,06

0,40 %

5,20

38,20 %

497,19

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (v
letu 2018 je osnova dobiček za preteklo leto + obračunani prispevki
za socialno varnost, zmanjšani za 25%, preračunano na mesec).
Za obračun prispevkov za socialno varnost za januar 2018 je minimalna
osnova 60% povprečne plače iz leta 2016 (1.584,66 €; 60% je 950,80 €),
od februarja 2018 dalje bo minimalna osnova 60% povprečne plače iz leta
2017 (1.626,95 €; 60% je 976,17 €).
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 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.
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.
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 - MAJ 2018
60 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

976,17

osnova za prispevke je PP za leto 2017 - 1.626,95 €*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

3,5 PP***
5.694,33

976,17

15,50%

151,31

8,85%

86,39

503,95

237,70

1.386,57

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

882,62

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

62,08

362,16

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

64,04

373,55

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

5,17

30,18

131,29

765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,98

5,69

1,96

11,38

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,37

7,97

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,59

3,42

Skupaj prispevki za zaposl.

1,96

11,39

Skupaj drugi prisp.

SI56 011008881000030

3,92

22,77

PRISPEVKI SKUPAJ

372,91

2.175,23

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
pomeni
številka zavezanca
** DŠ
Minimalna
osnova davčna
za prispevke samozaposlenih
v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
* Povprečna
mesečna
bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.626,95 x 3,5 = 5.694,33 EUR

SI19 DŠ-42005

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za
pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ
najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;
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2018možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2):
15 1.626,95 x
*** Najvišja

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektro
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za

Krpanov glas

Sporočila

Nadaljevanje s strani 13
delavcih (ime, priimek, osebni račun, davčna številka,
EMŠO, število otrok do 15 let za določanje letnega
dopusta, pretekla delovna doba ipd.). Za pridobivanje teh podatkov ne potrebujete posebnega pisnega
privoljenja delavca, saj vam zakonodaja nalaga, da te
podatke morate zbrati.
- Klicala vas je stranka in se v torek ob 17. uri naročila na barvanje in striženje las. Ker imate v torek čas
že ob 15. uri, bi jo radi povprašali, ali ji mogoče ta
termin bolj ustreza. Za klic na mobilno številko za
namen oprave posla (naročilo ali prenaročilo) ne potrebujete privolitve stranke!
Potrebujete jo, če ji boste na mobilno številko pošiljali pošto s tržno vsebino (na primer akcijo nakupa
šamponov ali vaših storitev).
- Elektronsko pošto s tržno vsebino lahko pošiljate na
splošne maile (info@podjetje.si) in za to ne potrebujete pisne privolitve.
V vseh primerih, pri katerih pa privolitev potrebujete in
ste jo dobili v preteklosti, pa mora izpolnjevati zahteve
po GDPR.
Če na katerokoli vprašanje odgovorite z NE pomeni, da
četudi privolitve že imate od prej, nimate ustreznih privolitev:
1. Ali so bile privolitve pridobljene prostovoljno?
2. Ali imate dokaz o tem, kdaj in kje je bila privolitev podana?
3. Ali so bila potrditvena okenca vnaprej prazna (neobkljukana)? Na primer ___(okence) DA
Smo uspešno in inovativno slovensko podjetje. Naše vodilo je razvoj
kakovosti in želja, da kupcem ponudimo Vsak dan nekaj dobrega.
K sodelovanju vabimo

VOZNIKA

že 50 let

za prevoz žive perutnine
Od kandidata pričakujemo:
- komunikativnost, urejenost,
- zanesljivost in natančnost,
- dovoljenje za prevoz živih živali in veljavno licenco
- da ima urejen status samostojnega podjetnika oz. d.o.o.,
- da ima lastno vozilo letnik, tovornjak, prirejen za prevoz žive perutnine nosilnosti min. 18.000 kg, zaželjena
prikolica nosilnosti min. 10.000 kg
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4. Ali je privolitev informirana, kar pomeni, ali je bil posameznik ustrezno seznanjen, komu zaupa osebne
podatke, katere osebne podatke in za katere namene
(pošiljanje mesečnih obvestil o novih izdelkih, za izvedbo določenega dogodka, za obveščanje o popustih in
ugodnostih ipd.)?
5. Ali je bila privolitev podana aktivno, kar pomeni s klikom na gumb, podpisom ipd.?
6. Ali je bil posameznik ustrezno obveščen o svojih pravicah glede osebnih podatkov?
Bistveno je, da je privolitev dana prostovoljno, sicer ne gre
za privolitev.
Prav tako je potrebno določiti rok hrambe podatkov ter
posameznike tudi ustrezno obvestiti. Posameznike je potrebno obvestiti tudi o možnostih vpogleda, izbrisa, preklica, popravka in prenosa osebnih podatkov. V sklopu
privolitve je potrebno navesti tudi kontaktno osebo, na
katero se posamezniki lahko obrnejo v primeru zahtevkov
za izbris osebnih podatkov (na primer info@podjetje.si).
Povzeto po mag. Nini Scortegagna Kavčnik
OZS je pripravila nekaj vzorcev, ki jih lahko naročite na
www.svetovanje.si:
Pogodba o obdelavi osebnih podatkov po GDPR:
člani 60,00 EUR in nečlani 120,00 EUR
Privolitev posameznika po GDPR člani brezplačno in
30,00 EUR nečlani
Popis zbirk osebnih podatkov: 50,00 EUR člani in
100,00 EUR nečlani
Cene so brez 22% DDV.
Ponujeno delo obsega:
- prevzem žive perutnine pri rejcih pretežno na področju Slovenije in prevoz na klavnico
- tovornjak in voznik morata imeti dovoljenja tudi za
prevoze iz drugih držav
- delo se opravlja predvsem v nočnih urah
Nudimo vam:
- stimulativno in redno plačilo
Z izbranim kandidatom bomo sklenili prevozno pogodbo. Poskusno obdobje je 3 mesece.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 10. dneh od objave oglasa na naslov: Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka, kadrovska služba.
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski številki 05/703-11-34 (Jasna Perc).
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