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Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
spletna stran: http://www.oozc.si/
e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90
gsm: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednica: Andreja Sterle Podobnik
Sekretarka: Silva Šivec

predsednica
Andreja Sterle Podobnik

sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
spletna stran: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80
gsm: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00, sre 14.00 – 16.00
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
spletna stran: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40
gsm: (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

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica),
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: Naj božič in novo leto prineseta, kar si želimo.
Foto: splet

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.

december 2018
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Aktualno

Dvojnega statusa še ne bo;
krajšega časa kritja bolniške tudi ne

DZ je v petek na predlog NSi obravnaval predloga novel zakonov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter o delovnih razmerjih,
s katerima bi skrajšali čas kritja bolniške v breme delodajalcev s 30 dni na
15 dni. Večina poslanskih skupin predlogu, ki so ga v preteklosti že imeli na
mizi, ni bila naklonjena. Prav tako poslanci niso naklonjeni predlogu novele
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga pripravili v
NSi. Z novelo bi med drugim omogočili dvojni status upokojencem. Večina
poslanskih skupin meni, da je treba poiskati celostne rešitve, in to v dialogu
s socialnimi partnerji

Brezplačni pedagoško-andragoški
seminarji

OZS bo tudi v letu 2019 bomo nadaljevala z izvedbo brezplačnih pedagoško-andragoških seminarjev, ki jih izvaja v okviru projekta Usposabljanje
mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«.
Za mentorje se bodo izvajala brezplačna 24-urna usposabljanja, skladno s
programom. Javni razpis natančneje določa način izvajanja seminarjev oz.
usposabljanj po 12 statističnih regijah in v obeh regijah, na kateri je razporejeno vse črpanje evropskih sredstev. Za leto 2019 so že ob prijavi na razpis,
načrtovali izvedbe na OOZ Novo mesto, Sežana (4., 5. in 11. 2.), Škofja
Loka, Maribor, ter OZS Ljubljana (9., 10. in 16. 9.). Dodatne informacije:
Suzana Kljun, T: +386 (0)1 58 30 574, E: suzana.kljun@ozs.si

Posebna dajatev za odjavljena vozila

Lastnike motornih vozil v prihodnjem letu čaka nekaj sprememb. Če so,
oziroma bodo, motorno vozilo odjavili, bodo morali od 1.aprila 2019 vsako
leto plačevati posebno dajatev, in sicer deset let od zadnje odjave vozila. Dajatev se bo plačevala za odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz
blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Dajatve
za odjavljeno vozilo ne bodo plačevali lastniki starodobnikov niti lastniki
odjavljenih vozil, ki bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o
varstvu okolja ali ga znova registrirali.

Voščilo
Uredništvo Krpanovega glasa
vam vošči vesele božične praznike,
ponosno praznovanje
dneva samostojnosti in enotnosti,
ter poslovne odličnosti
v novem letu 2019.
december 2018

Ob letu

Konec je blizu. No, konec koledarskega
in, za večino, tudi poslovnega leta, seveda. Vrstijo se letna in vljudnostna srečanja, zahvale za vse doživeto in opravljeno
v iztekajočem se letu. In obeti za čas, ki
prihaja. December nas opomni na Odrešenikovo rojstvo in na rojstvo naše države. Še prej nas obiščejo stari Miklavž in
novodobna Božiček in dedek Mraz. In,
če smo bili pridni, nam ti dobri možje,
korakajoč z roko v roki(?!) naklonijo kako
igračo in kaj, kar razveseli naše brbončice.
Saj se še razveselimo drobnih pozornosti,
ki nam jih poklanjajo, mar ne?
Republiška vlada se bliža svojemu stotemu dnevu. Zanjo so dnevi kar pestri.
Tako znotraj koalicije kot v pogajanjih s
sindikati, s katerimi se prejšnja vlada ni
zmogla sporazumeti. Sedanja se je skoraj
z vsemi zmogla že v prvih tednih svojega
mandata! Tako, kot se je Združeno kraljestvo zmoglo sporazumeti z EU o svojem
odhodu (spet) na svoje. Če bo njegov domači parlament sporazum potrdil, bomo
vedeli pri čem smo. Če ne, pa ne.
Vnovičnega mandata se je razveselila
večina dosedanjih županov z našega območja. Ponekod so jim volilci na novembrskih glasovanjih namenili več kot tričetrtinsko podporo (kot, denimo, Bertu
Menardu v Logatcu), temu in onemu pa
vsaj nekaj glasov več kot polovico vseh.
Le Vrhničani v prvem krogu niso izbrali naslednika Stojana Jakina in je bil zato
potreben novi, odločilni krog. Vsem izvoljenim čestitke, z željo, naj imajo odprto uho za glas obrtništva in podjetništva
Kako oceniti iztekajoče se leto? Bilo je
polno protislovij, odločitev, sprejetih
daleč od nas, ki pa vplivajo na življenje
vsakogar. Vsak zase smo doživeli mnogo vsega, dobrega in manj dobrega, celo
usodnega. Zato je nehvaležno pisati:
bilo je dobro, ni bilo dobro … Vendar
pa: nekaj smo se naučili, sprejeli in spoprijeli smo se z izzivi. Tudi težke stvari
in preizkušnje vodijo naprej. Da le ne izgubimo optimizma, ki nas hrabri in nam
vliva vero v jutrišnji dan.
Srečno v 2019!
Urednik
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Novo vodstvo skupščine
Dne 20. novembra 2018 sta se sestali dosedanja in novoizvoljena skupščina OOZ Cerknica. Ta je za predsednika skupščine za mandatno obdobje 2018-2022 izvolila
Janeza Puntarja, za podpredsednika skupščine Mileno
Zakrajšek in Franca Turšiča, za člane nadzornega odbora pa Berto Janež, Eriko Mulec in Antona Udoviča.

Jubilanti 2018
Zbornica bo tudi letos, kot že vrsto let doslej, članom podelila priznanja za dolgoletno opravljanje dejavnosti. Letos imamo jubilante z 10, 20 in 25 letnim stažem:
JUBILANTI – 10 let
CVIJO ALEKSIĆ S.P. – Rakek, čistilni servis
VESNA BASAR KANDŽIČ S.P. – Begunje pri Cerknici,
avtovzdrževanje
GP DULIĆ d.o.o. – Velike Bloke, gradbeništvo in prevozi
MARTA HRIBAR S.P – Runarsko, žličarstvo
MATEJ MIHELČIČ S.P. – Martinjak, elektro storitve
GREGOR OBREZA S.P. – Begunje pri Cerknici, strojne
instalacije
DEJAN POJE S.P. – Babno polje, elektro storitve
BOŠTJAN ŠTRUKELJ S.P. – Rakek, krovstvo - stavbno
kleparstvo
BREDA TUŠAR S.P. – Cerknica, čistilni servis
MARKO ZALAR S.P. – Begunje, lesna obrt
JUBILANTI – 20 let
IZTOK KLANČAR S.P. – LOŽ, zidarstvo
JOŽE ROT S.P. – Ravne, avtoprevozništvo
JUBILANTI – 25 let
NADA TURK S.P. – Iga vas, frizerstvo
TOMAŽ URBAS S.P. – Rakek, avtoservis
Priznanja se podeljujejo za čas vpisa v POSLOVNI REGISTER. V preteklosti je prihajalo do različnih tolmačenj
in štetja let zaradi razlik v podatkih, zavedenih v obrtnem
registru. Ker pa v evidencah lahko nastanejo odstopanja
tudi zaradi prehoda med pravnoorganizacijskimi oblikami,
preimenovanj itd., vas vljudno prosimo, da nas opozorite
na morebitne napake in nedoslednosti v navedenem
seznamu jubilantov 2018, v obojestransko zadovoljstvo.
Naj vam ne bo težko poklicati. Hvala za pomoč in sodelovanje.
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Obvestila OOZ Cerknica
REPUBLIKA SLOVENIJA

SPOT Primorsko notranjske regije organizira za vse,
ki jih spremenjena zakonodaja s področja gradbenih
predpisov zadeva in zanima,

SEMINAR – DELAVNICO
na temo:

Obveznosti iz novih gradbenih predpisov vezano na
izvedbo del na gradbenih objektih s poudarkom na
vpisu v imenik vodij del
Čas izvedbe: 15. 1. 2019 s pričetkom ob 16.00 (trajanje
3 šolske ure)
Kraj izvedbe: Krpanov dom Pivka, Prečna ulica 1, Pivka
Vsebina seminarja:
• Pomembne novosti, ki jih za izvajalce del prinaša nova
gradbena zakonodaja
• Obveznosti ki jih mora izpolnjevati izvajalec del, glede
na zahtevnost in vrsto del
• Vpis odgovornih oseb izvajalca v imenik vodij del (pogoji za vpis, kje se vpisati)
• Novi pogoji za vodenje posameznih del in celotnih
objektov
• Druge obveznosti izvajalca del
• Vodenje dokumentacije na objektu (pogodbe o izvedbi,
dokazilo o zanesljivosti objekta)
• Pravilnik o gradbiščih
• Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost in
vrsto objektov (nov podzakonski predpis)
• Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih povezanih z graditvijo (nov podzakonski predpis)
Vljudno vabljeni »gradbeniki« in vsi, ki bi o novi zakonodaji iz prve roke zvedeli kaj več.
Prijave sprejemamo do zasedenosti mest po e-pošti janja.
oozc@gmail.com, gsm 051 642 540 ali tel. 01 709 62 90

SPOT svetovanje PNR

Ena izmed nalog SPOT svetovanje PNR je tudi mednarodno povezovanje in navezava stikov z organizacijami podpornega okolja. V začetku novembra smo obiskali Slovensko deželno gospodarsko združenje v Trstu, ki se že
pol stoletja ukvarja z razvojem krajevnega gospodarstva,
zaščito interesov članov ter posredovanjem zahtev podjetništva na pristojnih organih in institucijah ter pomaga pri
reševanju težav in problemov s katerimi se italijanski in
slovenski podjetniki srečujejo na to in ono stran »meje«.
december 2018

Pripravlja Silva Šivec

Prednovoletno srečanje

Foto: arhiv SPOT

Vljudno vabljeni na tradicionalno
prednovoletno srečanje OOZ Cerknica,
ki bo v soboto, 29. decembra 2018,
v hotelu ERAZMUS-HOTEL EPIK,
Kazarje, v Postojni.

Sestanek predstavnic SPOT PNR z direktorjem SDGZ Andrejem
Šikom na sedežu združenja v Trstu.

Program srečanja:
18.30–19.00 prihod udeležencev
19.00 slavnostna podelitev priznanj
		 ter nastop Ranka Babića
20.00 večerja in ples s Triom TURN.

Obiskali pa smo tudi dve podporni instituciji na Reki,
Združenje obrtnikov Reka ter Hrvaško gospodarsko
zbornico na Reki.
V letu 2019 je v okviru aktivnosti SPOT PNR predvidenih nekaj dogodkov, prek katerih boste zainteresirani
zvedeli kaj več o poslovanju na Hrvaškem in v Italiji, se
seznanili z možnostmi sodelovanja, predvideni pa so tudi
ogledi dobrih praks, tako na Hrvaškem kot v Italiji.

Foto: arhiv SPOT

Ranko Babić je slovenski stand-up komik in igralec,
avtor stand-up monokomedije Moška copata.
Prepoznaven e tudi kot igralec v slovenskih
nadaljevankah Ena žlahtna štorija in Gorske sanje.

Na Gospodarski zbornici na Reki

KODA 95

Usposabljanje za leto 2019 bo v soboto, 2. februarja 2019.

Dva javna poziva
LAS Notranjska

Javna poziva LAS Notranjska za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP (Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja) in sklada ESRR (Evropski sklad za
regionalni razvoj) sta bila objavljena 15.10.2018. Rok za
oddajo vlog je 17. december 2018 (velja datum poštnega
žiga) ali če osebno dostavite na ta datum do 12. ure.
Oba javna poziva in vsa ustrezna razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani LAS Notranjska, v rubriki Javni pozivi- https://www.lasnotranjska.si/
december 2018

Vabilo velja članom, upokojenim članom
in spremljevalcem.
Prispevek na udeleženca 10,00 eur,
plačilo izključno na TRR SI56 031151003083543
Vaše prijave pričakujemo do 21. 12. 2018.
janja.oozc@gmail.com
tel. 01 709 62 90, gsm 051 642540
Vljudno vabljeni!

Gradbeni zakon

»Na podlagi določil novega Gradbenega zakona se morajo
vsi izvajalci del oziroma njihovi vodje del na gradbenih
objektih vpisati v imenik vodij del na Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (OZS), Inženirski zbornici Slovenije ali
Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).
Na OZS se v imenik vodij del vpisujejo mojstri in tudi
nosilci obrtnih dejavnosti z gradbenega področja, ki imajo
pridobljeno obrtno dovoljenje na podlagi Obrtnega zakona, vendar nimajo opravljenega strokovnega, mojstrskega
ali delovodskega izpita. Njihov vpis jim omogoča izvajanje
dejavnosti tudi po preteku prehodnega obdobja (konec
Nadaljevanje na strani 9.
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Obvestila OOZ Logatec

Foto: zasebni arhiv

Kam pa? K Škorenjčku!

Novi izzivi so zapoved, pa tudi nuja in velelnik vsakega razvoja.
V poslovnem svetu še posebej. Zato vsak podjetnik nenehno išče
nove izzive, tudi na področjih, ki ne sodijo k temeljni dejavnosti in
usmeritvi njegovega podjetja. O enem takšnih se je urednik pogovarjal z direktorico podjetja TFS SERVIS d.o.o. iz Logatca, Ireno
Turk Kurbašić, ki je v Prestranku, ob glavni cesti, odprlo gostilno
Škorenjček.
Vaše podjetje v nekaj stavkih?
Poslujemo od leta 2012. Glavna
dejavnost so računovodske storitve. Svojim strankam in drugim zainteresiranim nudimo še e-izvršbe,
kadrovsko in davčno svetovanje.
Na sedežu v Logatcu nas je zaposlenih pet.
Irena Turk Kurbašić

Kaj vas je spodbudilo k novi, gostinski dejavnosti?
Bolj naključje kot vnaprejšnja namera.. Nas je izzivala želja, da bi se preskusili še v turizmu in se ukvarjali tudi s
sobodajalstvom. Ko smo iskali možnosti, se je ponudila
nekoliko drugačna. V Prestranku je bil na prodaj objekt, v
katerem je dotlej že bila gostinska dejavnost. Malo smo se
ozrli naokrog, ocenili tveganje in sprejeli izziv. Usposobili
smo kuhinjo in – začeli.
Kdaj, kako?
Lani, junija. Poiskali smo že usposobljene ljudi, ki bi bili
voljni delati in z nami soustvarjati novo zgodbo. V Sloveniji se soočamo s pomanjkanjem dobrih delavcev v gostinstvu, zato je iskanje precej stresno in daleč od iskanja
solidnih pravnikov, ekonomistov … Zdaj so tam zaposleni štirje.
Dnevno nudimo malice, po naročilu pa vselej, razen ob
torkih popoldne, kosila in prehrano, tudi za večje skupine
naročnikov.
Po približno polletnem poslovanju se je že pokazalo,
po čem si vas gostje zapomnijo?

Gostišče Škorenjček
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Foto: arhiv TFS

Po divjačinskih jedeh, angus govedini, testeninah. Tudi po
obrokih hitre prehrane, ki jo naročajo predvsem mimovozeči popotniki, če se za nekaj trenutkov ustavijo pri nas.
In, seveda, po pizzah. K hrani ponujamo dober izbor kakovostnih vin, ki jih zaposleni znajo izbrati in priporočiti.
Ste sami tudi vpeti v delovanje lokala?
Sodelujem pri izboru receptov za pripravo hrane, posebej
pa slaščic in skrbim, da delo nemoteno teče.
Ga. Irena, naj bralci Krpanovega glasa, pa tudi vsi
naključni gostje radi zahajajo k Škorenjčku in od tam
tudi zadovoljni odhajajo. Vabljeni, torej.

Volitve pred sklepno fazo

V začetku novembra se je sestala volilna komisija pod
predsednikom Marjanom Nagodetom za opravila, povezana z volitvami v organe zbornice za mandat 2018–2022.
Pregledala je prejete kandidature za skupščino, nadzorni
odbor in predsednika zbornice.
V drugi polovici novembra se je nato zvrstilo osem volilnih zborov sekcij, ki so izmed svojih članov izvolili
predstavnike v organe upravljanja zbornice za naslednji
štiriletni mandat. Spodaj navedena imena mora potrditi
še konstitutivna skupščina, ki bo zasedala 18. 12. 2018.
Takrat bo znano tudi ime novega predsednika zbornice in
njenega upravnega odbora.
Predlog predstavnikov sekcij v skupščini 2018–2022 je:
Alojz Gantar, Benjamin Gantar, Andrej Grom, Matjaž
Jereb, Bogomir Jurca, Alojz Lazar, Boštjan Martinšek,
Andraž Marušič, Angela Menart, Anton Merlak, Bernard
Mlinar, Peter Oblak, Brane Orešnik, Silvester Pivk, Tomaž
Puc, Izidor Zelenc, Andrej Zgonec.
Nadzorni odbor: Marjan Markelj, Slavko Kržišnik, Jožef Šen.
Sekcije:
• Sekcija za gostinstvo, turizem in živilstvo – predsednik
Boštjan Mahne, podpredsednik Izidor Zelenc
• Sekcija kovinarjev – predsednik Andraž Marušič, podpredsednik Leon Kranjc
• Sekcija lesarjev – predsednik Andrej Grom, podpredsednika Janez Korenč in Dejan Hladnik
• Sekcija elektro dejavnosti in energetikov – predsednik
Silvester Pivk
• Sekcija za promet – predsednik Anton Merlak, podpredsednik Bogomir Jurca
• Sekcija avtoserviserjev – predsednik Boštjan Martinšek, podpredsednik Gabrijel Menard
• Sekcija gradbincev – predsednik Peter Oblak, podpredsednik Bernard Mlinar
• Sekcija delni zbor članov (nerazvrščeni) – predsednik:
Alojz Lazar
december 2018

Decembrski dogodki
Pripravlja Dejan Šraml

Obdarovanje dobrih mož

Coworking:
Podjetniške priložnosti & mladi

V četrtek, 13. 12., ob 17.30 v Narodnem domu Logatec. Zbornica bo tudi letos poskrbela za obisk Miklavža,
Božička in dedka Mraza pri otrocih podjetnikov, obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev. Prireditev z zabavno
predstavo in obdaritvijo bo v narodnem domu.

Podporne podjetniške organizacije in lokalna skupnost
dajemo pomemben poudarek tudi mladim in potencialnim podjetnikom ter izmenjavi njihovih idej in izkušenj.
Zato pripravljamo številna predavanja in delavnice s področja posameznih strok, podjetniških veščin ter poslovanja in podjetniškega delovanja. Eden takšnih podjetniških
dogodkov bo v torek, 11. 12. 2018, ob 16.30 na sedežu
zbornice (Tržaška c. 11, Logatec).
I. del: Od podjetniške ideje do podjetniške priložnosti
(16.30–18.00)
• Ali je vsaka ideja tudi poslovna priložnost? Kako to izvemo?
• Ali naj takoj pripravimo poslovni načrt oziroma poslovni model? Kako začeti?
• Katera so orodja, ki nam pomagajo pri načrtovanju in
začetku podjetniške poti?
Delavnico bo vodil redni profesor podjetništva dr. Mitja Ruzzier s Fakultete za management Univerze na Primorskem, ki je večletne praktične izkušnje nabiral najprej
kot samostojni podjetnik, nato pa na različnih položajih v
zdravstvu, distribuciji in trgovini.
II. del: Imam dobro poslovno idejo! Kaj naj sedaj z
njo? (18.00–19.15)
Okrogla miza z mladimi logaškimi podjetniki, ki so se na
pot podjetništva odpravili v zadnjem obdobju:
• Rodolfo Di Giamberardino, RUDI kava, mikro pražarna kave
• Rebeka Vegelj, Melon & Lime, ekološke podloge za
jogo, ki so povezane z aplikacijo
• Matic Treven, M Atelje, oblikovalec notranje opreme
in industrijskega oblikovanja

Izlet v
Albanijo

V letu 2019 nadaljujemo z zborničnimi izleti po Balkanu,
ki so v zadnjih letih očarali marsikaterega člana. Tokrat
gremo v Albanijo! Vabljeni, da doživite to pristno deželo,
ki se je je razvoj komaj dotaknil. Albanija ima veliko lepot
in znamenitosti, predvsem pa je v celoti samosvoja. Dežela orlov vabi v prelepe naravne parke med gorskimi vrhovi
in kristalnimi jezeri. Tipične albanske dobrote se zdijo kot
hrana za bogove … Obiskali bomo Tirano, Kruje, Drač,
Berat, Skoder. Termin: 23.–26. maj 2019. Program in pogoji so objavljeni na spletni strani ooz-logatec.si, ali pa se
ponj oglasite na zbornici. Prijave so odprte do 31. 12.
2018 (prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prvi).
december 2018

'Koda 95' za 2019

V soboto, 22. 12., ob 7.00 na OOZ Logatec. Prevozniki
vabljeni na redno usposabljanje voznikov po predpisanem programu za leto 2019, t.i. »koda EU 95«.
Za oba dogodka so obvezne vnaprejšnje prijave.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Delavnica grafologije

Vabljeni na delavnico grafologije kot pomoči pri izbiri
kadrov, ki jo pripravljamo v okviru SPOT Svetovanje na
OOZ Logatec v sredo, 19. 12., ob 17.00. Delavnico bo
izvedla ekonomistka, grafologinja in raziskovalka življenja Ana Tršar. Udeležba je brezplačna.
Vsebina:
• osnove grafologije
• vrste grafoloških analiz
• osebna grafološka analiza na osnovi dominantnih
značilnosti
• kadrovska grafološka analiza
• grafološka analiza podpisa

Usposabljanje:Tečaj italijanščine
V okviru projekta SPOT Svetovanje napovedujemo v januarju 2019 pričetek 40-urnega začetnega tečaja poslovne
italijanščine Potekal bo dvakrat tedensko, predvidoma ob
torkih in četrtkih, s pričetkom ob 16.30. Udeležba brezplačna. Za več informacij spremljajte ooz-logatec.si.

Smučat gremo 2. februarja!

Februarja bomo smučali na avstrijskem smučišču Turracher Hoehe. Je odlično smučišče, ki seže do nadmorske višine 2.205 m in ponuja 38 km smučarskih prog ter
14 vlečnic in sedežnic. Omogoča odlično turno smuko in nudi snežno garancijo. Odpeljemo se v soboto, 2.
2. 2019, ob 6.30 zjutraj s parkirišča pri Krpanu. Cena za
člane OOZ Logatec: 50 €, otroke letnik 2003–2011 35 €.
Nečlani prispevajo 70 €, njih otroci 50 €. Cena vključuje
celodnevno smučarsko vozovnico, pozno kosilo (ob povratku čez mejo), avtobusni prevoz in druge stroške organizacije. Prijave zbiramo do 25. 1. na info@ooz-logatec.si
ali 051 651 538.
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Obvestila OOZ Postojna

Izid volitev v skupščino
OOZ Postojna

Gradbena zakonodaja
- posvet v Pivki

V četrtek, 22. novembra so na sedežu OOZ Postojna potekale volitve poslancev v skupščino OOZ Postojna za
mandatno obdobje 2018 – 2022.
V skupščino so bili izvoljeni:
1. Bajc Grega, Tržaška c. 64, Postojna
2. Gruden Jožef, Šmihel pod Nanosom 58, Postojna
3. Hrvatič Darija, Mala Pristava 10, Pivka
4. Kapelj Ljubo, Klenik 81, Pivka
5. Katern Borut, Strmca 22, Postojna
6. Natlačen Aleš, Veliko Ubeljsko 4a, Hruševje (Natlačen
transport d.o.o.)
7. Pozderec Mira, Pivška ul. 4, Postojna
8. Šemrl Franci, Planina 189, Planina
9. Vadnjal Matjaž, Parje 25, Pivka (Vadnjal d.o.o.)
10. Zemljič Iztok, Planina 221, Planina (Cadea d.o.o.)
11. Žnidaršič Matej, Planina 117b, Planina (Prevozi Žnidaršič d.o.o.)
Iskrene čestitke izvoljenim poslancem. Zahvaljujemo se
tudi vsem, ki so soglašali s kandidaturo in vsem, ki so se
volitev udeležili.
Nova skupščina bo v torek, 11. decembra na prvi seji
imenovala in izvolila predsednika in nadzorni odbor za
naslednja štiri leta. Predsednik zbornice pa bo izbral in
predstavil člane Upravnega odbora.

Na OZS se v imenik vodij del vpisujejo mojstri in tudi
nosilci obrtnih dejavnosti z gradbenega področja, ki imajo
pridobljeno obrtno dovoljenje na podlagi Obrtnega zakona, vendar nimajo opravljenega strokovnega, mojstrskega ali delovodskega izpita. Njihov vpis jim omogoča
izvajanje dejavnosti tudi po preteku prehodnega obdobja
(konec maja 2020), vendar pa ne bodo mogli samostojno
prevzemati v izvedbo novogradenj oziroma njihovih posameznih delov. Izvajali bodo lahko samo vzdrževalna
dela in nastopali kot podizvajalci na novogradnjah.
V teh primerih je rešitev, da tehniki in inženirji opravijo
strokovni izpit in se v imenik vpišejo na IZS, ostali pa
opravijo mojstrski izpit iz svojega strokovnega področja,
sicer bodo za izvajanje novogradenj po preteku prehodnega obdobja morali zaposliti nekoga, ki bo v imenik vpisan
kot vodja del z ustrezno izobrazbo.
Z željo, da bi čim bolj razrešili dileme, bomo v torek,
15. januarja 2019 ob 16. uri organizirali posvet na temo
nove gradbene zakonodaje v Krpanovem domu v Pivki. Več o posvetu si lahko preberete na strani 4.
Prijave na posvet sprejemamo na OOZ Postojna na irena.
dolgan@ozs.si ali tel.: 05 726 17 20.

RAZPIS

Volitev se je udeležila in svoj glas oddala tudi Darija Hrvatič
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Foto: I. D.

ZA DODELITEV KREDITOV ZA POSPEŠEVANJE
RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO
OOZ Postojna in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana,
Poslovna enota v Postojni, razpisujeta kredit za člane
Območne obrtno - podjetniške zbornice Postojna.
Razpoložljiva sredstva znašajo 200.000,00 EUR.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno podjetniške zbornice Postojna za:
- financiranje tekočega poslovanja,
- nabavo osnovnih sredstev.
KREDITI SE BODO ODOBRAVALI POD NASLEDNJIMI POGOJI:
Posojilo se obrestuje po 0,00 % letni obrestni meri
(skupna obrestna mera znaša 2,00 % letno, OOZ Postojna subvencionira 2,00%), odplačuje se do največ
36 mesecev, višina posameznega zneska je odvisna od
vaših prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti in ne sme
presegati 20.000 EUR.
december 2018

Pedagoško-andragoški
seminarji

Pripravlja Irena Dolgan

OZS bo tudi v letu 2019 nadaljevala z izvedbo brezplačnih pedagoško-andragoških seminarjev, ki jih izvajajo v
okviru projekta »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«. Za mentorje se bodo izvajala brezplačna 24 urna usposabljanja,
skladno s programom.
Termini za izvedbo seminarjev na:
• OOZ Sežana 4., 5. in 11. 2. 2019
• OOZ Novo mesto 4., 5. in 11. 3. 2019
• OOZ Škofja Loka 8., 9. in 15. 4. 2019
• OOZ Maribor 6., 7. in 13. 5. 2019
• OZS Ljubljana 9., 10. in 16. 9. 2019
Prijave sprejemajo na OZS do 28. 1. 2019, kontaktna
oseba: Suzana Kljun, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si, tel.:
01 528 305 74. Dodatne informacije in prijavnico lahko
dobite na naši zbornici.

Informativna in svetovalna
podpora pri izobraževanju
zaposlenih

Za koga?
Brezplačno strokovno svetovanje na Ljudski univerzi Postojna je namenjeno vsem zaposlenim, ki želite storiti nekaj zase in potrebujete strokovno podporo pri:
• razvoju kariere in vseživljenjske zaposljivosti,
• razvoju ali spremembi poklicne kariere,
• ugotavljanju in ovrednotenju “skritega” znanja, spretnosti ter možnosti priznavanja znanj,
• opravljanju NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije),
• izbiri najbolj ustreznega izobraževanja, usposabljanja.
Zakaj priti po informacije, nasvet?
Informacij je veliko, zato nas pravi nasvet strokovnjaka
hitreje pripelje do želenega cilja in prihrani naš denar, čas
in energijo.
Velikokrat se niti ne zavedamo kakšne možnosti obstajajo, kaj se novega dogaja na področju izobraževanja za
poklicni in osebni razvoj. Kakšni so sodobni trendi vseživljenjskega učenja in karierne orientacije. Pri nas lahko vse
informacije o tem prejmete na enem mestu, v zaupnem in
prijaznem svetovalnem postopku.
Za več informacij in predhodno najavo:
www.lu-postojna.si, Erika Švara, tel. 05 721 12 87;
e-pošta erika.svara@zavod-znanje.si
Dejavnost omogočata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Napoved izobraževanj

• Davčni obračun za leto 2018,
v četrtek, 7. februar 2019
• Usposabljanje voznikov po programu za leto 2019
(koda 95), v soboto, 13. aprila 2019.

Foto: I. D.

Nadaljevanje s strani 5.

Predavateljica Jasmina Malnar Molek je udeleženkam seminarja o temeljni pripravi na zaključek leta 14. novembra v Pivki natrosila tudi nekaj
iskric za sprostitev.

december 2018

maja 2020), vendar pa ne bodo mogli samostojno prevzemati v izvedbo novogradenj oziroma njihovih posameznih
delov. Izvajali bodo lahko samo vzdrževalna dela in nastopali kot podizvajalci na novogradnjah. V teh primerih je
rešitev, da tehniki in inženirji opravijo strokovni izpit in se
v imenik vpišejo na IZS, ostali pa opravijo mojstrski izpit
iz svojega strokovnega področja, sicer bodo za izvajanje
novogradenj po preteku prehodnega obdobja morali zaposliti nekoga, ki bo v imenik vpisan kot vodja del z ustrezno izobrazbo.« /Povzeto po tolmačenju sekretarja sekcije
gradbincev Janka Rozmana-zapis regije/
Notranjsko primorske zbornice so v zvezi z navedenim
zavzele naslednje stališče (zapis regije): »Z zgoraj navedeno razlago glede pogojev za samostojno prevzemanje v
izvedbo novogradenj oziroma njihovih posameznih delov
po preteku prehodnega obdobja, je:
- razvrednoteno obrtno dovoljenje in obrtni register,
- odvzeta pravica, pridobljena z vpisom v obrtni register.
Na OOZ se obračajo člani, ki imajo pogoje za vpis v imenike
vodij del pri drugih dveh zbornicah. Od OZS pričakujemo,
da OOZ seznani z zahtevanimi prilogami (n. pr. overitvami),
ki jih mora član oddati z vlogo za vpis pri IZS in GZS.
OZS mora trdno zagovarjati stališče in doseči, da bodo
imeli nosilci dejavnosti tudi po preteku prehodnega obdobja enake pogoje za opravljanje dejavnosti, tudi samostojno
izvajanje novogradenj oziroma njihovih posameznih delov.«
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Obvestila OOZ Vrhnika

Iz dela organov zbornice

Upravni odbor zbornice je na svoji novembrski seji potrdil zapisnik pretekle seje, se seznanil z vsebino regijskega
srečanja, ki je bilo 19. novembra v Idriji, pregledal seznam
dobitnikov in višino subvencij v občinah Borovnica in
Vrhnika. Za decembrsko srečanje je za pogostitev izbral
Gostilno Bajc iz Sinje Gorice, obravnaval eno vlogo za
povračilo stroškov izobraževanja in eno vlogo za zmanjšanje oz. obročno plačilo članarine. Seznanil se je z izidi
lokalnih volitev in sprejel še sklep, da se nekaj članov udeleži svečanega dogodka ob podelitvi mojstrskih diplom in
podelitvi naziva obrtnik in podjetnik leta, ki bo decembra
na Brdu pri Kranju.

Turistična taksa na Vrhniki
– nova, s 1. 1. 2019
V veljavo je stopil Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Vrhnika, objavljen v uradnem glasilu Občine
Vrhnika, Našem časopisu št. 460/2018, in na spletni strani
Občine Vrhnika na naslednji povezavi:
http://www.vrhnika.si/datoteke/17965Odlok_o_turisticni_in_promocijski_taksiin_promocijski_taksi.pdf
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan je
določena v znesku 1,25 evra in se izliva v občinski proračun. Tej je potrebno prišteti še promocijsko takso v višini 0,31 evra, ki je namenjena Turistični zvezi Slovenije.
Skupna višina obeh taks torej znaša 1,56 evra na osebo
na dan.
V primeru, ko je zavezanec skladno z zakonom in odlokom upravičen do plačila turistične takse zgolj v višini 50
odstotkov določene, ta znaša 0,62 evra za občinski proračun in 0,15 evra promocijske takse za Turistično zvezo
Slovenije. Skupna višina obeh taks v tem primeru znaša
0,77 evra na osebo na dan.
Obračunana in pobrana turistična taksa, ki je namenjena
proračunu Občine Vrhnika, se nakaže do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Vrhnika
št. SI56 0134 0540 3206 239, sklic na 19- (davčna št. zavezanca)-07129.
Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se začne izvajati 1. januarja 2019. Poseben račun za nakazovanje
promocijske takse bo objavljen naknadno.
Vir: Občinska uprava
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Program spodbujanja
podjetništva na Barju

Na območju štirih občin LAS, to so Vrhnika, Dobrova –
Polhov Gradec, Borovnica in Log – Dragomer, bomo v
začetku leta 2019 začeli z izvajanjem operacije »Program
spodbujanja podjetništva na Barju«.
Operacija je celovit program spodbujanja podjetništva,
s poudarkom na malih lokalnih idejah. Spodbujali bomo
podjetništvo z družbenim učinkom in vse posameznike, ki
imajo podjetniške ideje, vendar so zaradi svoje »majhnosti«, »lokalnosti« in »nizke finančne (in visoke družbene)
donosnosti« spregledani v obstoječem podjetniškem podpornem okolju.
Ko govorimo o idejah z družbenim učinkom, gre za izdelke,
produkte in storitve, ki imajo neko dodano vrednost za družbo, naravo in okolje v katerem živimo. K sodelovanju so vabljeni tudi tisti, ki ideje še nimajo, a bi želeli pričeti razmišljati
in delovati v smeri podjetništva z družbenim učinkom.
Vse aktivnosti bodo za udeležence brezplačne, pričele pa
se bodo v začetku prihodnjega leta.
Operacija vključuje Podjetniško druženje z gostom
(5 druženj in ena motivacijska predstavitev projekta na
Brezovici), kjer gre z tematska srečanja na katerih bo gost
uspešen podjetnik ali strokovnjak s področja podjetništva.
Druženja bodo potekala vsak drugi torek v mesecu in
vsakič v drugi občini (Vrhnika, Dobrova - Polhov Gradec,
Borovnica in Log – Dragomer).
Podjetniški start-up vikend pa se bo predvidoma odvijal 1. in 2. 6. 2019. Pripravili bomo 8 izobraževalnih delavnic, z namenom intenzivnega razvoja lastnih poslovnih
idej, lahko pa boste prijavili svojo idejo na javno povabilo,
ki bo aktualno zadnji teden v maju in prvi teden v juniju.
Podjetniška akademija bo zaprtega tipa, saj bo vključevala 3 zmagovalce start up vikenda in 10 izbranih na
javnem povabilu, izvedli bomo 10 usposabljanj.
Namen operacije je ustvarjanje pogojev za izvajanje podjetniških iniciativ in prispevanje k povečanju podjetnosti,
ustvarjalnosti in inovativnosti ter podpirati delo z mladimi
in starejšimi brezposelnimi osebami.
Nosilec projekta je Javni zavod Cene Štupar - Center za
izobraževanje Ljubljana, partnerji v projektu pa so Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika, Občina Log-Dragomer, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Turistično društvo Blagajana, Občina Vrhnika, Občina Borovnica.
december 2018

Varstvo pri delu – 14. dec. 2018
Pripravlja Adela Cankar

Za člane in zaposlene delavce še zadnjikrat letos organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,
14. decembra, z začetkom 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
januarju 2019.

Letno poročilo in davčni
obračun – 22. januar ob 16. uri

Še vedno velja, da morate pravne osebe in samostojni
podjetniki oddati letno poročilo na AJPES ter davčni
obračun na FURS. Poleg tega začnejo s 1.1.2019 veljati
nekatere novosti na računovodsko-davčnem področju
in v sistemu DDV.
Vabljeni na strokovni seminar, ki bo v torek, 22. januarja 2019 od 16. – 19. ure. Iz vsebine:
• letna poročila (sestava, oddajanje, posebnosti, itn.)
• davčni obračun (davčno priznani/nepriznani/delno
priznani prihodki in odhodki, slabitve in odpisi terjatev, stroški reprezentance, poslovnih daril in reklame, olajšave, izračun davčne obveznosti in akontacij)
• posebnosti pri samostojnih podjetnikih (zavarovana
osnova, itn.)
• novosti iz računovodsko-davčne zakonodaje (spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb,
spremembe Slovenskih računovodskih standardov
2016, itd.)
• novosti Zakona o davku na dodano vrednost v 2019
(obdavčitev kuponov, spremembe v zvezi z izjavo za
obdavčitev transakcij v zvezi nepremičninami, poenostavitev pri opravljanju čezmejnih digitalnih storitev, popravki napak in samoprijava, administrativne
poenostavitve: odpravijo se obveznosti nekaterih
prijav davčnemu organu).
Seminar bosta izvedli dr. Tatjana Jovanović in mag. Tamara Prezelj.
Cena za udeleženca – člana zbornice je 40 €, za nečlana
pa 70 €. Prijave sprejemamo na tel: 01 755 77 40 ali
051 619 215 ali na mail: adela.cankar@ozs.si do petka,
18. januarja 2019.

Gradbinci

Informacije o novi gradbeni zakonodaji, vpisu v register vodij del lahko najdete v glasilu na straneh 5, 8 in 9.
december 2018

Zavijanje in aranžiranje daril
– 10. december ob 16. uri
Približuje se čas obdarovanj, veselih trenutkov in pričakovanj. Vabljeni na delavnico s Suzano Buček Rožmanc,
ki vas bo naučila kako lepo, času in obdarovancu primerno, zaviti darilo in ga dodatno aranžirati, okrasiti…
Včasih je že navadna mašna lahko problem.
Delavnica bo potekala v prostorih OOZ Vrhnika v ponedeljek, 10. decembra od 17. – 19. ure. Cena za posameznega udeleženca je 10 €. Prijave sprejemamo na tel:
01 755 77 40 ali 051 619 215 ali na mail: adela.cankar@
ozs.si do petka, 7. decembra 2018.

Opomnik – sprememba!

Novoletna prireditev za otroke s čarovnikom Joletom
Coletom in obiskom dedka Mraza bo v soboto, 15. decembra. Zaradi velikega števila prijavljenih otrok, smo
prireditev prestavili v Cankarjev dom na Vrhniki.
Začne se ob 9.30 s čarovniško predstavo. Vabila za
otroke bodo prišla na naslove podjetij pravočasno, če ste
otroke prijavili. Če jih niste, to lahko še storite, vendar
ne zagotavljamo, da bodo otroci prejeli igrače, lahko pa
poskrbimo za obdaritev z darilnim bonom in otrok sam
izbere igračo v Kocki, pri Petru Moleku ali v BlagoMixu.
Prednovoletno tradicionalno srečanje aktivnih in upokojenih članov zbornice bo v Cankarjevem domu na Vrhniki v soboto, 15. decembra zvečer. Ogledali si boste
Partljičevo predstavo Čaj za dve in se ob prigrizku srečali
in pogovorili s prijatelji.
Ste že prišli po vstopnice za prireditev? Vabljeni.
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-

Znižanje davkov ob koncu leta

Bliža se konec leta, s tem pa tudi rok za oddajo davčnega
obračuna. Ste letos poslovali nad pričakovanji? Imate visoko davčno osnovo? Lahko osnovo znižate? Kaj morate
storiti?
Davčno osnovo lahko znižate z davčno priznanimi
odhodki in davčnimi olajšavami.
1. Znižanje davčne osnove z davčno priznanimi
odhodki:
- zahvalite se zaposlenim za dobro opravljeno delo z nagrado, božičnico, stimulacijo ali zabavo (dohodninska
obravnava posamezne vrste izplačila je različna, z davčnega vidika pa je strošek davčno priznan, v kolikor je
dohodek predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini);
- v decembru obdarite otroke zaposlenih (za davčno priznan odhodek se šteje darilo otroku zaposlenega do dopolnjenega 15 leta, dano v mesecu decembru, pri čemer
vrednost darila ne sme presegati 42 eur);
- pogostite in obdarite poslovne partnerje (odhodki so
davčno priznani le v višini 50%);
- postanite sponzor (namenite sredstva športnim organizacijam in hkrati oglašujte podjetje);
- pripoznajte odhodke za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500
eur, takoj ob prenosu v uporabo;
- oblikujte rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, za pokojnine, za
jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi (rezervacije so davčno priznan odhodek v višini 50% oblikovanega zneska oziroma v višini 100% za rezervacije, ki
jih morate oblikovati skladno s SRS in niso naštete);
- oslabite zaloge (le če knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo vrednost);
- opravite oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev (le če
knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost).
2. Znižanje davčne osnove z olajšavami
- Olajšava za investiranje v raziskave in razvoj
Olajšava se prizna v višini 100% vlaganj. Olajšavo za
vlaganje v raziskave in razvoj lahko uveljavljajo zavezan12

-

-

-

ci, ki vlagajo v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti oz. v nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Zahteva
se skrbno vodenje dokumentacije za posamezen projekt
(poslovni načrt). Predlagam pazljivost, saj FURS izvaja
skrbne preglede zavezancev, ki so v preteklosti uveljavljali tovrstno olajšavo.
Olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva
Davčno osnovo lahko znižamo za vlaganja v opremo
in neopredmetena sredstva, razen investicij v pohištvo
in pisarniško opremo in motorna vozila, razen osebnih
avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov
na hibridni ali električni pogon in avtobusov in tovornih
motornih vozil z motorjem, ki ustreza EURO VI, investicij v dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah
ter podobne pravice. Olajšava se prizna v višini 40%
investiranega zneska.
Olajšave za zaposlovanje
Olajšava za novo zaposlitev za nedoločen čas, osebe
mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki je bila vsaj šest
mesecev pred zaposlitvijo prijavljena kot brezposelna
oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje in v zadnjih 24
mesecih ni bila zaposlena pri zavezancu ali njegovi povezani osebi. Zavezanec v davčnem obračunu uveljavlja
45% plače te osebe, za prvih 24 mesecev zaposlitve.
Prav tako se olajšava prizna zavezancu, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov. Višina olajšave:
- 50% plače invalida
- 70% plače invalida s 100% telesno okvaro in gluho
osebo
- 70% plače za invalide nad predpisano kvoto (invalidnost ne sme biti posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu).
Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
Olajšavo lahko koristi zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega
dela v strokovnem izobraževanju. Olajšava se določi v
višini plače te osebe, vendar ne več kot 20% povprečne
mesečne plače v RS za vsak mesec izvajanja praktičnega
dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Delodajalec, ki v skladu s pogoji iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja delno ali v celoti plačuje
premije v korist delojemalcev zavarovancev izvajalcu
pokojninskega načrta s sedežem v RS ali državi članici
EU, lahko koristi olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Višina olajšave: 24% obveznih
prispevkov za PIZ in ne več kot 2.819,09 EUR.
december 2018
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Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za
znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne,
invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene,
vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, ekološke, športne,
religiozne namene in druge splošno koristne namene v
višini 0,3% obdavčenega prihodka v davčnem letu.
Dodatno olajšavo v višini 0,2% obdavčenega prihodka v
davčnem letu je možno uveljaviti za izplačila za kulturne
namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki
delujejo v javnem interesu za te namene.
Jasmina Malnar Molek – davčna svetovalka OZS

Zakon o čezmejnem opravljanju storitev - bistvene novosti

Bistvene novosti, ki jih prinaša zakon, se nanašajo na pogoje za pridobivanje obrazca A1 tako delodajalcev kot samostojnih podjetnikov. Po novem bo moral delodajalec
oziroma samostojni podjetnik imeti poravnane vse obveznosti do države in do svojih zaposlenih, da bi lahko
pridobil obrazec A1. Prav tako delodajalec oziroma samostojni podjetnik ne sme biti blokiran ter mora izpolnjevati pogoje glede zaposlitve delavcev na ustrezni zavarovalni podlagi. Za obrazec A1 po novem delodajalci
in podjetniki zaprosijo preko E-Vem portala. Torej
vlogo za izdajo potrdila lahko vložijo 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve. Zakon določa pridobitev obrazca v petih delovnih dneh od oddaje
popolne vloge.
Poleg omenjenih pogojev, ki jih omenjeni zakon predvideva je najbolj zaskrbljujoč tretji pogoj, ki dela preglavice večini delodajalcem. Ta predvideva, da v zadnjih 12
mesecih oziroma, če je obdobje krajše, od ustanovitve dalje skupno število ur vključitve vseh delavcev,
zaposlenih pri delodajalcu v tem obdobju v obvezna
socialna zavarovanja na podlagi napotitve ni preseglo 80 odstotkov skupnega števila ur vključitve istih
delavcev v obvezna socialna zavarovanja na podlagi
delovnega razmerja pri istem delodajalcu.
Torej zakon predvideva tudi 20 odstotkov opravljenega
dela delavcev v Sloveniji in ne samo v tujini, kar predstavlja novost pri čezmejnem opravljanju storitev.
Tuja podjetja in samozaposlene osebe, ki bodo želela
opravljati čezmejno storitev v Sloveniji se bodo morala
predhodno prijaviti in pridobiti potrdilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
Tuji delodajalec bo moral na mestu opravljanja storitve
v Sloveniji imeti: kopijo akta o napotitvi oziroma kopijo
pogodbe med naročnikom storitve in tujim delodajalcev
december 2018
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s prevodom v slovenski jezik, potrdilo o opravljeni prijavi
začetka izvajanja storitve, izpisek iz ustreznega registra za
opravljanje dejavnosti s prevodom v slovenski jezik, potrdilo o opravljeni prijavi, v skladu z zakonom, ki ureja
obrtno dejavnost, potrdilo o zakoniti ustanovitvi v državi
zaposlitve s prevodom v slovenski jezik, izvode pogodb o
zaposlitvi s prevodom v slovenski jezik, izvode plačilnih
list s prevodom v slovenski jezik, evidenca prisotnosti s
prevodom v slovenski jezik, listine s področja varnosti in
zdravja pri delu s prevodom v slovenski jezik, dokazila
o izplačanih plačah ali izvode enakovrednih dokumentov
za vse napotene delavce s prevodom v slovenski jezik ter
potrdilo A1.
Z začetkom veljavnosti novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev preneha veljati 129. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je časovno opredeljeval
službeno pot. S pridobitvijo obrazca A1 se napotenim
delavcem avtomatsko spremeni zavarovalna osnova
kar predstavlja zakonsko novost omenjenega zakona
(iz 001 na 002).
Nadzor nad zakonom ob izvrševal Inšpektorat Republike
Slovenije za delo. Ta predvideva večje sodelovanje med organi kot so: AJPES, FURS in ostalimi tujimi inštitucijami.
Zakon predvideva tudi kazni. Te so predpisane predvsem
za tuje delodajalce in tuje samozaposlene osebe medtem
ko se bodo za domače delodajalce in samozaposlene
le vodile evidence prekrškov.
Novosti glede sprejetih davčnih sprememb glede napotenih delavcev pa so bile že predhodno objavljene v začetku
decembra 2017 na blogu.
Zdenka Bedekovič – svetovalka OZS

Ukinitev premikanja ure
brez vpliva na gospodarstvo

Ukinitev
premikanja ure ne bi imela
bistvenega vpliva na
gospodarstvo, je pokazala anketa Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (OZS). Tako
je ocenilo 99 odstotkov od 960 v anketi sodelujočih obrtnikov in podjetnikov,
nekateri so celo menili, da bo ukinitev premikanja ure pozitivno vplivala na zaposlene. Za 95 odstotkov vprašanih
je uskladitev časovnega pasu z državami članicami EU in
s sosednjimi državami zelo pomembna, saj bi poenotenje
časa na notranjem trgu EU pozitivno vplivalo na gospodarstvo, predvsem zaradi usklajenih delavnikov. Da prehodno
obdobje pred dokončno ukinitvijo ni potrebno, je ocenilo
99 odstotkov vprašanih.
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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 november 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 november 18 je izračun naslednji:
44 ur november 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 novembru 2018:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 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 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
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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.
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PRISPEVKI SKUPAJ
DŠ pomeni davčna številka zavezanca
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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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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

Krpanov glas
Oddaja podatkov
o štipendistih za 2018/2019

Približuje se rok za poročanje o podeljenih štipendijah.
Podatke je potrebno vnesti preko spletne aplikacije, ki je
dostopna na skladovi spletni strani do 31. 12. 2018.
Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo.
Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe,
ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019
vsaj enega štipendista.
Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je
potreben ustrezen certifikat.
Rok za oddajo podatkov za šolsko oziroma študijsko leto
2018/2019 je 31. 12. 2018.
Več informacij je na voljo na spletni strani Sklada.
Dosegljivi so tudi na telefonski številki 01 43 45 882 ter na
e-naslovu porocanje@sklad-kadri.si.
Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

marca prihodnje leto in da bo izstop urejen. Dogovor
mora sicer potrditi še britanski parlament.(TFL)
Vir: TFL

Oznake za živila
(ne)živalskega izvora

Evropska komisija je potrdila prijavo evropske državljanske pobude za obvezno označevanje živil z oznakami nevegetarijansko/vegetarijansko/vegansko. »Vegetarijanci in vegani imajo po vsej EU težave pri prepoznavanju
primernih živil. Proučiti morajo seznam sestavin živila, da
lahko ugotovijo, ali je primerno za nakup, pri čemer morajo biti posebej pozorni na sestavine, ki so lahko tako
rastlinskega kot živalskega izvora,« navaja skupina državljanov in predlaga obvezne slikovne oznake na vseh
živilih. Enoletni postopek zbiranja podpisov se je začel
12. novembra. Če bodo zbrali milijon izjav o podpori iz
najmanj sedmih držav članic, se bo morala komisija na pobudo odzvati.
Vir: TFL

Izboljšanje sistema ravnanja
z odpadnimi svečami

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo osnutek spremembe uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. S spremembo uredbe želijo natančneje določiti delež
elektronskih nagrobnih sveč v skupni količini sveč, danih na trg v Sloveniji, in izboljšati sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Odslužena klasična nagrobna
sveča namreč zaradi stopljenega oziroma izgorelega vložka ohrani le del mase, ki jo je imela ob dajanju na trg,
medtem ko je masa elektronske odpadne nagrobne sveče
praktično enaka masi te sveče v trenutku, ko je bila dana
na trg, pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu.

Združeno kraljestvo
se poslavlja od EU

Voditelji 27 članic EU so 25. 11. 2018 v Bruslju potrdili
ločitveni sporazum z Združenim kraljestvom in politično izjavo o prihodnjih odnosih, je sporočil predsednik
Evropskega sveta Donald Tusk. Sporazum ureja tri prednostna ločitvena vprašanja - pravice državljanov, finančno
poravnavo in mejo na irskem otoku - ter prehodno obdobje, ki naj bi trajalo do konca leta 2020, a ga bo mogoče
podaljšati za največ dve leti. Ob tem so voditelji pozvali
Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet, naj storijo vse potrebno, da bo sporazum lahko začel veljati 30.
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Sodišče podprlo pravico
do plačanega dopusta

Sodišče EU je odločilo, da delavec ne more samodejno
izgubiti pridobljene pravice do plačanega letnega dopusta, tudi če ni podal prošnje za dopust. Če pa delodajalec
dokaže, da delavec ni uveljavljal pravice do plačanega letnega dopusta namerno in ob poznavanju posledic, pravo
EU ne nasprotuje temu, da ta delavec to pravico izgubi.
V ločenem primeru je sodišče tudi odločilo, da dediči pokojnega delavca lahko od nekdanjega delodajalca zahtevajo denarno nadomestilo za plačani letni dopust, ki ga ta
delavec ni izrabil. Potrdilo je, da v skladu s pravom unije
pravica delavca do plačanega letnega dopusta z njegovo
smrtjo ne ugasne in da lahko dediči zahtevajo denarno
nadomestilo
(Vir: TFL)
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