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Cerknica

Logatec

Postojna

Vrhnika

Delovni preizkus in
usposabljanje na del. mestu

Bogdan Oblak,
kandidat za predsednika OZS

E-prijava nezgode
in poškodb pri delu

Janez Kogovšek –
občinski nagrajenec

Krpanov glas

Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
spletna stran: 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
Predsednik: Anton Cvetko
Sekretarka: Silva Šivec

predsednik Anton Cvetko

sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak

direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Franci Šemrl

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
spletna stran: www.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
gsm: (051) 307 349
uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00
Predsednik: Franci Šemrl
Sekretarka: Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
spletna stran: www.ooz-vrhnika.si
e-naslov: adela.cankar@ozs.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
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Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

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 3000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler
ISSN številka:
2232-3104 (tiskana izdaja),
2670-580X (spletna izdaja)
Fotografija na naslovnici: Cvetoči poletni travnik
Foto: J. G.
Izdajatelj:

Uredniški odbor:

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
cena
1/1 stran (A4)
200 €
½ strani (A5)
150 €
¼ strani (A6)
100 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
Križanka
100 €
Oglas na zadnji strani:
+ 40 %
Oglas na predzadnji strani:
+ 20 %

za člane 40 % popusta

120 €
90 €
60 €
45 €
60 €

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.

Aktualno

Nov pravilnik o prijavi nezgode

Poletno zatišje

V Uradnem listu št. 78/2022 je bil objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu. Velja od 17. 6. 2022, uporablja se s 1. 9. 2022. Od 1. 9. 2022 se
bo enotno prijavljalo nezgode pri delu in poškodbe pri delu, zaradi katerih je
delavec odsoten z dela najmanj en dan. Inšpekciji dela pa je potrebno vsako
nezgodo s smrtnim izidom ali nezgodo, zaradi katere je delavec nezmožen za
delo več kot tri dni prijaviti takoj.

Zajadrali smo v poletni čas. Volilna vročica je popustila. No, ne še povsem, kajti
OZS bo v začetku julija volila novo vodstvo. Jesen bo z županskimi in z volitvami
predsednika države spet pestra.

Prijava nezgode in poškodbe pri delu se bo izpolnjevala in pošiljala elektronsko na enotnem obrazcu. Delodajalec bo izpolnil splošni del obrazca. To se
bo štelo za oddano prijavo poškodbe oz. nezgode. Sistem bo prijavo poslal
inšpektoratu RS za delo. Zdravstveni del obrazca bo izpolnil osebni zdravnik
poškodovanca. Več na strani 8.

Novo pooblastilo na SPOT
Delodajalci lahko na hiter in enostaven način dostopate do potrdila o številu
zaposlenih in poimenskega seznama zaposlenih. Skupni projekt Ministrstva za javno upravo in Zavoda za zdravstveno zavarovanje je vzpostavljen.
Omenjeni potrdili delodajalci potrebujete pri raznih javnih razpisih, na bankah in pri drugih ustanovah. Sedaj lahko pooblastite zakonitega zastopnika
ali že sedanje pooblaščene osebe, da potrdilo naročite sami in ne potrebujete
obiska pri ZZZS.
Ko boste uredili pooblastila, bo pooblaščenec na portalu SPOT pod naslovom Pridobitev potrdila o številu zaposlenih potrdilo naročil in ga brezplačno
pridobil v nekaj minutah. Potrdilo bo pripravljeno v PDF formatu.
Poimenski seznam zaposlenih bo tudi v elektronski obliki. Prevzem bo mogoč
v slabi uri. Potrdilo bo v obliki preglednice (excel tabela) ali XML format (za
uvoz podatkov).
Delodajalec bo lahko prekontroliral ali ima vse delavce ustrezno prijavljene
v socialna zavarovanja.

Javno povabilo – Delovni preizkus
Zavod RS za zaposlovanje je z 9. junijem objavil spremembo javnega povabila Delovni preizkus. Delodajalci lahko svoje ponudbe predložite do porabe
sredstev oz. najdlje do 31. 7. 2023.
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Delovni preizkus je namenjen vključitvi brezposelne osebe v delovni
proces delodajalca, na konkretnem
delovnem mestu, kjer se oseba preizkusi pod strokovnim vodstvom mentorja.
Delodajalcu se povrne standardni
strošek za izvedbo v višini 278 € ali pa
dejansko nastali strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.
Delodajalci ponudne predložite v
elektronski obliki na spletni strani
ZRSZ na Portalu za delodajalce. Delovni preizkus se financira izključno iz
sredstev integralnega proračuna RS.

Poletje je čas, ko vsaj malce popusti tudi
delovni ritem, da si zaposleni oddahnejo
in zajamejo sapo za čas, ko se spet utirijo
v tirnice utečenih delovnih in poslovnih
poti in prizadevanj.
Vojaški spopadi v Ukrajini spreminjajo
gospodarske razmere domala po vsem
svetu. Hrana, pšenica in embargo na
energente povzročajo skokovito rast cen.
Kako jo ublažiti, si prizadevajo dognati
vlade, gospodarstveniki pa se spopadajo
z izzivi, kako krmariti med stroški in cenami, da bo rezultat želen. Nam bo uspelo?
Vsak pri sebi moramo narediti, kar lahko,
da bo vsem lažje.
Konec maja se je iztekel rok za vpis v
imenik vodij del. Zadnje majske dni je
bilo na zbornicah skorajda obsedno stanje. Člani, in predvsem nečlani, zbornice
so se vendarle ovedli posledic ne-vpisa.
O vročičnem hitenju so več zapisali na
Cerkniškem. Pa po drugih zbornicah ni
bilo kaj drugače.
Logatčani poročajo o ekskurziji SPOT na
Goriško. Dvoje firm so obiskali, obe sta
široko vpeti v svetovni trg. Malemu človeku je težko razumljivo, kako lahko podjetje z vrhunsko tehnologijo, ki je onkraj
običajnega dojemanja temeljnih zakonitosti, posluje v več deset državah sveta in
sodeluje z najbolj uveljavljenimi inštitucijami. Drugačno sodelovanje in znanje pa
je potrebno za vodenje obrtno-zbornične organizacije. V njem se želi preizkusiti
logaški predsednik Bogdan Oblak.
Na postojnskih straneh je sicer kratka,
a pomembna vest za prevoznike. T. im.
KODO 95 je treba podaljševati na vsakih
pet let. Za podaljšanje je potrebno letno
obnovitveno izobraževanje. Ne prezrite.
Vrhniški obrtnik Janez Kogovšek je prejel
občinsko priznanje za svoje delovanje v
krajevni skupnosti. Predstavljamo ga na
vrhniških straneh.
Prijazne dopustniške dni vam želim.
Urednik
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Zavod za zaposlovanje je z dnem 16. 6. 2022 podaljšal razpis Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega
preizkusa do 31.7.2023 oziroma do porabe sredstev. Glede na razpoložljivo kvoto sredstev Zavod za zaposlovanje
predvideva, da bo delovni preizkus lahko opravilo 473 iskalcev zaposlitve. Javno povabilo je namenjeno osebam, ki
so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje in delodajalcem,
ki želijo pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delavca bolje spoznati, preizkusiti njegove delovne navade, znanje in
zmožnosti ter preveriti dejansko možnost vključitve v delo.
Delodajalec ima možnost, da se odloči tudi za drugo možnost preverbe delavca, usposabljanje na delovnem mestu, kjer je razpis odprt do 31. 5. 2023. Usposabljanje traja
3 mesece. Izjemoma tudi dva.
Na razpisih lahko kandidirajo pravne in fizične osebe (s.p.),
kjer je od ustanovitve preteklo 12 mesecev, imajo poravnane obveznosti do FURS-a in oddane REK obrazce.
Vemo, da zaposlitev osebe, kljub poskusnemu obdobju prinaša delodajalcu določene fiksne stroške povezane z zdravniškim pregledom, varstvom pri delu in izplačilom plače,
kar predvsem za malega delodajalca v primeru »napačne«
odločitve pri izbiri delavca predstavlja zgolj strošek, ki ne
doprinaša k dodani vrednosti in je nepotrebno breme. Prav
zato je za malega delodajalca preizkus odlična priložnost,
da spozna delavca in se po zaključku delovnega preizkusa
oz. usposabljanja, na osnovi rezultatov dela in vtisa, ki ga
je oseba na delovnem preizkusu oz. usposabljanju pustila,
odloči ali delavca zaposli ali ne.
Delovni preizkus traja največ 1 mesec, najmanj 100 ur, v
določenih primerih, kot je preizkus za invalida pa lahko tudi
dlje. Delodajalec udeležencu preizkusa dolžen zagotoviti mentorja ter ga vključiti v delo. Delovni preizkus se ne
opravlja na dela proste dni, kot so nedelje in prazniki.
Delodajalcu za čas opravljanja delovnega preizkusa pripada »pavšal« 278,00 eur, v katerem je vštet tudi strošek zdravniškega pregleda udeleženca preizkusa, pavšalni prispevek
PIZ, ki trenutno znaša 8,23 eur (REK -2, 1821) ter varstvo pride delu. V primeru negativnega zdravniškega pregleda se
delodajalcu povrne vrednost le tega.
Za čas opravljanja usposabljanja na delovnem mestu pa
delodajalcu za mentorstvo pripada 732,00 eur, enako kot
pri preizkusu, pa mora pokrivati stroške zdravniškega pregleda, varstva pri delu ter mesečni PIZ prispevek.
Udeleženec usposabljanja ali preizkusa je upravičen do
tako imenovanega dodatka za aktivnost, ki znaša 3,30 eur
za vsako uro prisotnosti. V primeru, da je udeleženec prejemnik nadomestila za brezposelnost, se dodatek zmanjša na
1,65 eur na uro prisotnosti. Tudi stroške prevoza na delo
udeležencu pokrije Zavod za zaposlovanje. Znesek povračila znaša 0,21 eur na kilometer.

Obvestila OOZ Cerknica
Udeleženec je v času »usposabljanja in preizkusa« še vedno
prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, delodajalcu ni potrebna prijava na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
Po končanem preizkusu oz. usposabljanju je potrebno na
Zavod za zaposlovanje oddati končno poročilo in se opredeliti glede uspešnosti usposabljanja z gledišča zaposlitve.
Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se po končanem
usposabljanju zaposli okrog 80% udeležencev.

Občinske vzpodbude
Posamezne občine v regiji se vzpodbud za malo gospodarstvo lotevajo različno, glede na velikost občine
in proračuna ter glede na cilj, ki ga želijo s subvencijo
doseči. Najbolj pomembno je, da potencialni kandidati
seznanjeni s časom in vsebino razpisa, za kar se skozi
objave v občinskih glasilih in spletnih straneh trudijo
občine same. Svetovalci, ki se pri delu srečujemo z obstoječimi in potencialnim podjetniki pa poskušamo kar
najbolje usmerjati ravnanje le teh glede uspešne pridobitve sredstev iz razpisov.
Občina Cerknica je letos prejela 18 vlog na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2022 – spodbujanje odpiranja
novih delovnih mest in samozaposlovanja (15 vloga za odpiranje s.p, 3 vloge za zaposlitev). Razpis se je zaprl v začetku aprila.
Ker je število popolnih prejetih vlog preseglo pričakovanja in
da ne bi zmanjševali zneska prejete subvencije po upravičencu, je Občina Cerknica povečala kvoto sredstev za subvencije.
V letu 2022 bo tako namenila ¼ več sredstev od prvotno predvidenih 60.000 za vzpodbude malega gospodarstva, kar po
potrjenem rebalansu proračuna znaša 80.000 eur.
Javni razpis Občine Bloke, ki je v letu 2022 drobnemu gospodarstvu namenila 8.000,00 eur, 2000,00 eur po osebi za
samozaposlitev ali zaposlitev osebe prijavljene na Zavodu
za zaposlovanje 3 mesece, je odprt do 31.10.2022. Doslej
sta na razpis prispeli dve popolni vlogi.
Občina Loška dolina je v aprilu objavila Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud na področju podjetništva
ter Javni razpis za pospeševanja podjetništva v občini Loška
dolina v letu 2022, v skupni vrednosti 28.890,00 eur. Namen
razpisa je olajšati delovanje poslovnim subjektom v letu
2022, zaradi epidemije COVID-19 in subvencionirati stroške
tekočega poslovanja, subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ter vzpodbujanje promocijskih aktivnosti. Razpisa sta
odprta do 31.8.2022. Odpiranje vlog bo v septembru.
Občina Postojna je v marcu objavila Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanja mladih podjetij v letu
2022, Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2022 ter
Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2022.
Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 113.000 eur.
Razpisi so odprti do 7.9.2022.
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Tudi Občina Pivka je v letu 2022 namenila sredstva za razvoj malega gospodarstva in turizma. V marcu je objavila
Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v
letu 2022, kjer je namene pomoči razdelila v več segmentov:
subvencioniranje stroškov mladih podjetij, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja, spodbujanje promocijskih
aktivnosti, spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
spodbujanje priprav projektov, spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti. Skupna
vrednost razpisanih sredstev znaša 77.800 eur. Razpis je
odprt do 31.8.2022.

Vpis v imenik vodij del
Zadnjega maja se je iztekel rok za vpis v imenik vodji del
na osnovi izdanega obrtnega dovoljenja. Nekateri so vpis
opravili že v prejšnjih letih in prvih mesecih letošnjega leta,
večina pa je vloge oddala v mesecu maju. Na OOZ Cerknica smo jih v tem času obravnavali preko 60. Nekateri so se
»problema« lotili šele zadnji dan, ker niso člani zbornice in
jih naše informacije o zahtevah gradbenega zakona niso
pravočasno dosegle. Mnogi pa so potrkali na naša vrata že
po zadnjem maju. Ti se bodo morali lotili reševanja situacije
z mojstrskim izpitom ali izpitom za gradbenega delovodja.
Največ vlog je bilo popolnih in na OZS oddanih v zadnji tretjini maja. Zato vsi vpisi še niso izvedeni. Ob bok neučakanosti naj povemo, da je po pojasnilu strokovne službe »preskok« vrstnega reda obravnave mogoč samo v res nujnih in
izjemnih primerih, ko gradbenik potrebuje žig.

Občina Ilirska Bistrica letos ni objavila javnih razpisov za
neposredno financiranje drobnega gospodarstva.
Iz razgovora z referenti, »skrbniki« razpisov po posameznih
občinah je razvidno, da so sredstva namensko porabljena
in samo v res izjemnih primerih prihaja do vračila sredstev.

Najnižja raven brezposelnih

Usposabljanje prevoznikov 2022

Na Uradu za delo Cerknica delo svetovalca delodajalcem in
iskalcem zaposlitve po novem opravlja tudi Marko Gabrovšek. Pravi, da je Slovenija letos zabeležila najnižjo stopnjo
brezposelnih v zgodovini samostojne Slovenije, številčno
55.000. Na območju Urada za delo Cerknica (Občine Bloke,
Cerknica, Loška dolina) je evidentiranih iskalcev zgolj 250.
Večino ocenjuje kot težje zaposljive ali celo nezaposljive
osebe, saj statusu nezaposlenega največkrat botruje zazdravljena bolezen, invalidnost, najdejo pa se tudi posamezniki, ki jim status »ustreza«, kar sicer vedo tudi svetovalci
na Zavodu za zaposlovanje, vendar, žal, trenutno ni mehanizma, ki bi lahko preprečil ali odpravil navedeno ravnanje.

Usposabljanje smo tudi letos »bukirali« pozneje kot običajno, v upanju, da bo koronski primež popustil. Usposabljanje smo res tako izvedli v bolj sproščenem vzdušju v
soboto, 21. maja. Slušatelji so prisluhnili predavanju Rajka
Palčarja na temo zdravja pri delu in varovanja okolja ter
Ervinu Tomšiču na temo socialne zakonodaje, pravil glede
časa vožnje, počitkov, odmorov in uporabo tahografa.

Foto: S. Š..

Na Uradu se dnevno srečujejo s povpraševanjem delodajalcev
glede zaposlitve delavcev z obrtnimi poklici kot so elektrikarji,
krovci, zidarji, kovinarji in drugi, ki pa jih v evidencah ni.
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Marko Gabrovšek: Ob pričetku korone so telefoni zvonili v eno,
pričakovati je bilo naval odpuščenih, vladni korona ukrepi so naval
uspešno zajezili in ustavili.
Aktivnosti v okviru projekta SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Zunanja gradbena dela ob zbornični hiši, o katerih smo pisali v prejšnjem KG, so končana. Dvorišče je tudi že asfaltirano.

Pripravlja
Silva Šivec
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Goriška očarala Logatčane

Teden obrti in podjetništva

V okviru projekta SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska smo
sredi maja uspešno izvedli strokovno ekskurzijo za podjetnike, tudi potencialne. Letos smo se odpravili na Goriško.

September bo v Logatcu s pestrim dogajanjem že tradicionalno tudi podjetniško obarvan. OOZ Logatec namreč
v sklopu praznovanja logaškega občinskega praznika pripravlja tradicionalni Teden obrti in podjetništva s poudarkom na promociji in krepitvi logaške obrti, podjetništva
ter turizma.

Ekskurzija se je pričela v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, kjer sta udeležence ekskurzije
nagovorila in predstavila goriško gospodarstvo ter njene
razvojne priložnosti in izzive, predsednik zbornice Zoran
Simčič in direktorica zbornice mag. Roberta Fortuna.
Sledila sta ogleda dveh uspešnih inovativnih podjetij. Intra
Lighting v Šempetru pri Gorici je globalni ponudnik pametnih rešitev za razsvetljavo. Instrumentation Technologies iz
Solkana pa vodilno svetovno podjetje na področju najsodobnejših instrumentov za trg diagnostike pospeševalnih
žarkov in rešitev za druga tehnološko zahtevna področja.

Zvrstili se bodo številni dogodki, ki bodo v prostorih obrtne zbornice in na njenem zelenem vrtu. S kakovostnim
programom bomo oživili in popestrili dogajanje v logaškem podeželskem mestnem jedru. Program bo objavljen
naknadno, že zdaj pa prijazno vabljeni, da se dogodkov
udeležite. Vstop na vse dogodke bo prost!
Aktivnosti v okviru projekta SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija.
Aktivnosti v okviru projekta SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Zgodbe za življenje

Foto: DŠ

julij 2022

Koristno smo združili s prijetnim in si po strokovnem delu
ekskurzije ogledali še markantni Frančiškanski samostan
Kostanjevica v Novi Gorici, priložnost pa je bilo okušati tudi
tamkajšnjo kulinariko in vinski turizem – Vinarstvo Čarga,
Vinarstvo Cejsar in Vinarstvo Karara.

V knjigi je zbrala 52 življenjskih zgodb, ki
pomagajo h globljem zavedanju sebe – vzbudijo občutke
in čustva in se tako neposredno dotaknejo našega Srca, Biti
… našega pravega Jaza.
»Že naši predniki so poznali moč zgodb in so skozi zgodbe
izražali svoje misli, prepričanja, strahove in junaštvo. Ravno zgodbe so nam lahko v inspiracijo, ker nam v možganih
sproščajo hormone sreče in dobrega počutja«, nam je ob
izdaji knjige zaupala Nataša Kogoj, ki pravi, da verjame v to,
da bodo zgodbe bralce zdravile, navdihovale in negovale
ljubezen do sebe.

Razvoj
podeželja
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Na stopnišču frančiškanskega samostana na Kostanjevici

Foto: E. G.

Aktivnosti v okviru projekta SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Foto: DŠ

V proizvodnih prostorih podjetja Intra Lighting

Članica zbornice Nataša Kogoj, avtorica
uspešnice Vožnja v svobodo, licenčni NLP
coach in trener, je izdala novo knjigo z naslovom Zgodbe za življenje.

Konec maja so OOZ Logatec v sklopu izmenjave
dobrih praks obiskali zaposleni iz Idrijsko-Cerkljanske
razvojne agencije, s katerimi obrtna zbornica zelo dobro sodeluje predvsem prek nacionalnih in evropskih projektov v dobrobit razvoja naše regije
na področjih podjetništva, turizma in razvoja podeželja.

Krpanov glas

Obvestila OOZ Logatec

Bogdan Oblak za predsednika OZS
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo letos izvolila
novega predsednika. Mogoče bo ta prvič prav iz Logatca.
Med osmimi kandidati je namreč tudi predsednik OOZ Logatec ter generalni direktor in lastnik podjetja Oblak group
Bogdan Oblak.
Bogdan Oblak je v svojem programu za predsednika OZS
izpostavil poslanstvo zborničnega sistema, ki je v učinkovitem delovanju, povezovanju in sodelovanju na lokalni, regijski in nacionalni ravni z namenom izboljšanja poslovnega okolja za rast in razvoj obrti in podjetništva. To lahko po
njegovem mnenju dosežemo z agilnim in sodobnim podjetniškim servisom, ki nudi celovite in kakovostne storitve
v vsakem večjem kraju. Zato so stebri njegovega programa:
- ohranitev zborničnega sistema in s tem vseh 62 območnih zbornic,
- specializacija zaposlenih na območnih zbornicah,
- vzdržen model financiranja zbornic, ter
- pripravljenost na mlade z drugačnimi pristopi in vizijami,
ter na sodobne izzive podjetništva.

Bogdan Oblak zaključuje, da je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu in zborničnem sistemu, z znanji
in zmožnostmi vodenja, verodostojnostjo in poštenjem,
zrelostjo in preudarnostjo, apolitičnostjo, ustvarjalnostjo in
podjetnostjo ter z delavnostjo, pripravljen odgovorno voditi obrtno-podjetniško zbornico.
Oblakovo kandidaturo je podprlo 14 notranjsko-primorskih zbornic. Volitve bodo 4. julija.

V prvem polletju 28 novih članov
Logaški zbornici se je v prvem polletju pridružilo 28 novih
prostovoljnih članov in s tem še okrepilo številčnost članstva.
Dobrodošli med nami: Karmen Gantar s.p., Blaž Kranjc s.p.,
T-DEA d.o.o., Tinkara Leskovec s.p., Marko Cepič s.p., Tomo Cigale s.p., Jakob Gosar s.p., Blaž Nartnik s.p., Bruno Kržišnik s.p.,
Oliver Stojanović s.p., UNICOMMERCE d.o.o., Sadmir Bajrić
s.p., Martina Čeh s.p., PEAL d.o.o. in DAMOS d.o.o., Mojca Šajn
Andrews s.p., Miha Rupnik s.p., Blaž Kunc s.p., Danilo Tkalec
s.p., Matej Medved s.p., ŽAGA ŽERJAL d.o.o., FABA + d.o.o.,
Dashnor Rexhepi s.p., Teodor Masle s.p., Darko Korenč s.p.,
Mirela Pervanič s.p., Mojca Baraga s.p. in Urška Orešnik s.p.

Facebook in Instagram
oglaševanje
Facebook in Instagram že nista več le družbeni omrežji za
preživljanje prostega časa. Z natančno izbrano publiko,
močno strategijo in pravimi vsebinami lahko podjetniki namreč hitro in učinkovito razširijo krog potencialnih
kupcev in povečajo prodajo. Oglaševanje na družabnih
omrežjih je danes že skoraj obvezno.

Foto: Andrej Korenč

»Zbornični sistem je dober in uveljavljen. Smo ena najpomembnejših, najuglednejših in največjih reprezentativnih organizacij
pri nas. Zastopamo in servisiramo vitalni del gospodarstva, ki
ima ključno vlogo v ekonomiji in širši družbeni pomen. Podjetništvo je v sodobnem svetu prevladujoče, zato ima zbornica velik
razvojni potencial. Danes, enako kot pred pol stoletja, združujemo obrtnike in podjetnike na prostovoljni osnovi«, še izpostavlja Oblak, ki je tudi član aktualnega upravnega odbora OZS ter
predsednik odbora za gospodarstvo pri OZS.
V programu se ni mogel izogniti političnim razmeram v državi: »V luči aktualnih domačih političnih in svetovnih gospodarskih razmer – na eni strani izvolitev nove vlade, na drugi
pa pravkar končana koronakriza in prisotnost energetske krize – se bom kot novi predsednik močno zavzemal za to, da ne
bo smelo priti do nikakršnih dodatnih obremenitev malega
gospodarstva. Od nove vlade in resornega ministrstva za gospodarstvo pričakujem dobro sodelovanje. Dejstvo je, da smo
državi ključni partner pri razvoju prijaznega podjetniškega
okolja. To moramo znati unovčiti sebi v prid«.

Poletna šola računalništva
Konec avgusta bodo prostore obrtne zbornice zavzeli naši
najmlajši, kajti zanje bomo zadnje počitniške dni, ko se večina že vrne z dopustov, pripravili pravcato podjetno šolo
računalništva.

julij 2022

Bogdan Oblak

Zato se bo v septembru na logaški zbornici pričelo brezplačno intenzivno 50-urno usposabljanje na temo celostnega upravljanja spletnih družbenih omrežij Facebook
in Instagram – vsebina in priprava objav ter priprava »storijev«. Usposabljanje bo potekalo v hibridni obliki – deloma v
živo v predavalnici zbornice, deloma preko spleta, deloma v
obliki samostojnega dela udeležencev. Podrobnosti sledijo.

Otroci bodo spoznali osnove dela z najbolj priljubljenimi
računalniškimi programi, ki jih najpogosteje uporabljajo pri
delu v šoli, to so Microsoft Office – Word, Excel in Power Point.
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Predstavniki Policijske postaje Logatec pa bodo udeležencem predstavili pasti, ki na otroke prežijo na svetovnem
spletu. Več podrobnosti bo objavljenih naknadno.
Pripravljata
Dejan Šraml in Anja Žagar

Krpanov glas
E-prijava nezgod
Bolj varna in zdrava delovna mesta ter dobro počutje delavcev prispevajo k ekonomski učinkovitosti gospodarstva
in splošni družbeni blaginji, kajti kljub temu, da delavcev
ne najdemo v premoženjski bilanci podjetja, je delovna sila
ključni vir vsake uspešne organizacije.
Hitre tehnološke spremembe, kot so avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija, radikalno posegajo v delovno okolje.
Beležimo vedno večje obremenitve zaposlenih, pomanjkanje prostega časa, stres in velikokrat tudi prezentizem.
Spremenjeni pogoji dela, delovnega časa in veščin, potrebnih za opravljanje dela, zahtevajo tehten premislek in drugačen pristop k zagotavljanju zdravja in varnosti pri delu.
Zasledujoč cilje nacionalnega interesa, smo v Resolucijo o
nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu za obdobje od leta 2018 – 2027, zapisali zmanjšanje števila nezgod pri delu med prednostne cilje.

Obvestila OOZ Postojna
ru, da poškodovanec nima osebnega zdravnika in ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se zdravstveni del
obrazca ne izpolni.
Podrobnejša navodila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca
bodo sprejeli poslovodni organi IRSD, ZZZS in NIJZ.
Do začetka uporabe Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Ur. list, RS, št. 78/2022), se v celoti uporabljajo
določbe Pravilnika o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 54/13).
Alenka Volk Penko

Prevozniki so se izobraževali

V skladu z 41. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu
( v nadaljevanju: ZVZD-1) so dolžni delodajalci v pisni obliki
prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma
nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za
delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni
pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. Zakon o zbirkah
podatkov s področja zdravstvenega varstva (v nadaljevanju: ZZPPZ) pa nalaga delodajalcem obveznost obveščanja
NIJZ o vsaki poškodbi, zaradi katere je delavec odsoten najmanj en dan.

julij 2022

Bolj prijazno ureditev prinaša Pravilnik o prijavi nezgode in
poškodbe pri delu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
78, dne 2.6.2022 in je stopil v veljavo 17.6.2022, uporablja
pa se od 1.9.2022 dalje. Od 1.9.2022 dalje se bo namreč
prijavljalo nezgode pri delu na enotnem obrazcu Prijava
nezgode in poškodbe pri delu v elektronski obliki. Z izpolnitvijo splošnega dela obrazca, se bo štelo, da je delodajalec
izpolnil obveznost, ki mu jo nalaga ZZPPZ in ZVZD-1, kajti
sistem bo samostojno zaznal morebitno obveznost prijave
po določbah ZVZD-1 in jo poslal Inšpektoratu RS za delo.
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Predavalnica je bila polno zasedena.

Foto: I. D.

Ena od tem izobraževanja je bila tudi »zaseg vozila«.

Foto: I. D.

Prijavni obrazec bo sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela. Izpolni se elektronsko na portalu SPOT, razen v primeru, ko delodajalec ni vpisan v Poslovni register Slovenije.
V takšnem primeru delodajalec izpolni splošni del obrazca
v papirni obliki in ga osebno ali po pošti posreduje Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter zavod pooblasti,
da v njegovem imenu in za njegov račun izvrši prijavo preko portala SPOT.
Splošni del obrazca, ki vsebuje podatke o prijavitelju, delodajalcu, poškodovancu, nezgodi in poškodbi pri delu, izpolni delodajalec na portalu SPOT, ga digitalno podpiše in
preko portala hkrati posreduje na ZZZS in IRSD.
Zdravstveni del obrazca, ki vsebuje podatke o zdravstvenem stanju poškodovanca, ki je posledica poškodbe pri
delu, elektronsko izpolni osebni zdravnik poškodovanca in
ga on-line posreduje v informacijski sistem ZZZS. V prime-

Krpanov glas

Obvestila OOZ Postojna
Fotografija s spleta

KODA 95
Preverite, če vam veljavnost kode poteče v
letošnjem letu. Če vam poteče, potem pošljite
na mail: irena.dolgan@ozs.si potrdila o opravljenem preizkusu usposobljenosti za štiri leta: za
leto 2021, 2020, 2019 in 2018. Poleg potrdila o
usposabljanju za leto 2022 boste prejeli še spričevalo, s katerim boste na Upravni enoti podaljšali kodo 95 za pet let.

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

VABILO

VABILO

na brezplačno on-line izobraževanje

na brezplačno on-line izobraževanje

Davčni izzivi pri
poslovanju z nepremičninami

Kaj je potrebno vedeti
o povračilih stroškov
v zvezi z delom?

Cilj seminarja je spoznati nepremičnino z različnih davčnih vidikov.

Kdaj: v sredo, 13. julij 2022 s pričetkom ob 10.00 uri

Program:

Cilj seminarja je seznanitev s pravili obračuna stroškov
v zvezi z delom.

• kaj se šteje za nepremičnino

Program:

• kdaj pri prodaji obračunati DDV in kdaj DPN

• pravica ne izhaja iz davčne zakonodaje

• ali je oddajanje v najem predmet DDV?

• povračila stroškov so lahko predmet obdavčitve

• kdaj in kako opravimo popravek odbitka vstopnega
DDV?

• povračilo stroškov prevoza na in z dela

• prenos nepremičnine v dejavnost in prenos v gospodinjstvo

• povračila stroškov na službeni poti

• opravljanje storitev na nepremičnini v Sloveniji in tujini

• povračilo stroškov prehrane
• poročanje FURS

• boniteta pri nastanitvah

Način dela:

• računovodska obravnava najemov in subvencij

Spletni seminar v trajanju 2 šolski uri.

Način dela:
Spletni seminar v trajanju 2 šolski uri.
Prijave zbiramo do torka, 5. julij 2022.
Prijavo oddajte na povezavi: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdputFBGvtwUsDSnrnISumze
0IWI8gRD6OU4ALpsdTrUzFWcQ/viewform
Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo in gradivo na e-naslov, ki ga boste navedli ob
prijavi.
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 11. julija 2022.
Prijavo oddajte na povezavi: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSejbkzXf3Z91-zj0SdlovNKpi1Kl5ZeDZzdyDpYu2zh2olsfA/viewform
Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo in gradivo na e-naslov, ki ga boste navedli ob
prijavi.
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Pripravlja
Irena Dolgan

julij 2022

Kdaj: v četrtek, 7. julij 2022 s pričetkom ob 10.00 uri
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

Portret nagrajenca

podpredsednik, dela s tem imam dovolj in vselej naredim,
kar se od mene pričakuje.

Župan Občine Vrhnika, Danijel Cukjati, je v začetku maja na
slavnostni akademiji ob občinskem prazniku podelil občinska
priznanja in pohvale zaslužnim posameznikom in organizacijam. Bronasto plaketo je vročil Janezu Kogovšku iz Velike
Ligojne. V utemeljitvi priznanja stoji, da je Janez Kogovšek
dolgoletni član Sveta KS Ligojna in aktiven občan. Delovne
obveznosti izvaja strokovno in korektno. Je marljiv in zanesljiv
sokrajan in občan, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč
tako na poklicni kot osebni ravni. Ima poklicne in organizacijske sposobnosti, tako da uživa veliko zaupanje krajanov.

Vaša obrtna dejavnost je splošno mizarstvo. Kakšna je
bila vaša poklicna pot do današnjih dni?

Janez Kogovšek pa je tudi dolgoletni obrtnik in dejaven ud
obrtniške organizacije. Bil je član upravnega in nadzornega
odbora ter poslanec skupščine OOZ Vrhnike, član UO Sklada
za dopolnilno izobraževanje delavcev pri zasebnikih. Za svoje
delo je prejel naziv zaslužnega člana zbornice. Dolga leta je
bil tudi sodnik porotnik iz vrst delodajalcev pri Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani. Z njim se je pogovarjal urednik.

Najprej sem bil delavec pri dveh mizarskih mojstrih, Janezu
Nagodetu in Pavletu Rožmancu z Vrhnike. Pri Nagodetu smo
delali najrazličnejše izdelke in opremo. Rožmanec pa se je posvečal zahtevnim izdelkom; že tedaj, recimo, panoramskim
stenam. Tudi montirali smo jih. Terjal je absolutno kakovost.
Od njega sem 1. 1. 1987 šel na svoje, a z drugim programom:
šolskim pohištvom, opremo sakralnih objektov in pohištvom
po meri za končnega kupca. Imamo zelo zahtevna dela. Trenutno izdelujemo in vgrajujemo nove stopnice in podeste v
zvoniku na Sveti Trojici v župniji Vrhnika. V koronskem času
smo precej delali v domu upokojencev, razne pregradne stene in drugo potrebno opremo za zaščito proti okužbam. Najraje pa delam opremo za vrtce. Praviloma jo načrtujejo dobri
arhitekti in po dobrih načrtih je veselje delati.

G. Kogovšek, najprej iskrene
čestitke za prejeto občinsko
priznanje, ki vam je bilo podeljeno kot dolgoletnemu članu
sveta KS Ligojna in kot aktivnemu občanu občine Vrhnika. Vaše vodilo za dolgoletno
delo v krajevni skupnosti?

julij 2022

Kako sicer deluje svet KS? Ste mu v vseh teh letih tudi
predsedovali?
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Naša KS je živa. Uredili smo otroško igrišče, asfaltirali kar nekaj cest, v stari šoli smo uredili učilnico, ki je zdaj na voljo
za različne dejavnosti. Dejavna je dramska skupina. Ob letu
poskrbimo za obdarovanje otrok in starostnikov.
Krajevna skupnost finančno ni samostojna organizacija. Za
uresničevanje večjih projektov si mora denar zagotoviti v
okviru občinskega proračuna, sama pa zbrati, kar še manjka. Svet KS šteje sedem članov in je izvršni organ krajevne
skupnosti. Na volitvah sem sicer večkrat zbral največ glasov,
a predsedništva nisem prevzemal. Sam sem najprej obrtnik,
pa član gledališke skupine, tudi cerkveni ključar. Če ti ljudje
zaupajo glasove, pa si jim odgovoren in se moraš delu za
KS posvetiti z vsemi močmi. Pretehtal sem, da bi se ob svoji
vpetosti v obrt in druge, že omenjene dejavnosti ne mogel
dovolj predati predsedovanju sveta, zato sem vodenje prepustil ljudem, ki so se mu lahko posvetili v polnosti. Sem

Klopi v borovniški cerkvi

Foto: zasebni arhiv

Zdaj obrtno dejavnost opravljam v okviru zakonsko dovoljenega obsega, ker sem že delno upokojen. Imam zaposlenega
delavca in dva učenca na praktičnem izobraževanju. Učence,
vajence ves čas izobražujem. Devet od njih je že samostojnih
podjetnikov, kakšen tudi z enakim programom, kot je moj in
se srečujemo na objektih. Kljub temu imam dela več, kot bi
ga mogel narediti, a v širitvi ne vidim perspektive.
G. Kogovšek, desetletja vas srečujem kot dejavnega člana vrhniške obrtniške organizacije. Vaš pogled nanjo?
Pripadnosti organizaciji, kot smo jo čutili dolga leta, ni več
čutiti. Združenje, zbornica nam je bila kot drugi dom. Od

Foto: zasebni arhiv

V delo krajevne skupnosti sem
vpet že osemintrideset let. Na
vasi je treba mnogokaj posto- Janez Kogovšek
Foto. J. G.
riti. Krajevna skupnost je ljudem blizu, zato se tudi ukvarja s tem, kar ljudi najbolj tare.
Največkrat so to ceste, ob tem oskrba z vodo, kanalizacija,
razsvetljava … Pri delu v KS me vodi želja biti ljudem v pomoč pri reševanju vsakdanjih skupnih težav, ki jih KS lahko
pomaga reševati.

Lesena skrinja, v kakršnih so nekdaj hranili oblačila in druge vredne
stvari

Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

združenja do različno imenovane zbornice je ta organizacija imela vselej izvrstne sekretarke. Kar sem iskal, sem dobil:
informacije, nasvete, papirje. Tudi predsedniki so bili korektni. Naj bo tako tudi še naprej.

Varstvo pri delu – v septembru
Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležence bomo usposabljanje iz varstva pri delu in požarnega
varstva ponovno organizirali v septembru 2022.

Omenili ste tudi gledališko dejavnost.

O točnem datumu boste obveščeni v naslednji številki glasila.

Volitve v sekcijah OZS

Občina Vrhnika
Vse člane obveščamo, da bo v Našem časopisu, ki izide konec junija, objavljen javni razpis za dodeljevanje finančnih
sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za
leto 2022. Sredstva bodo na voljo za štiri različne ukrepe:

Dionizov petek in obrtniški golaž
V petek, 10. junija 2022, se je spet odvijal Dionizov petek na
Stari cesti na Vrhniki. Dobro se je jedlo, pilo in se veselilo. Ekipa OOZ Vrhnika s podmladkom je spet kuhala golaž in pekla
palačinke na lopati. Sestavljali so jo prekaljeni: Ciril Molek kot
kapetan ekipe, Stane Umek, Angelo Penko, Anže Stržinar,
Igor Furlan, Janez Asanovič in mladi: Martin Jesenovec, Lovre
Jesenovec, Aleksandra Jesenovec, Petra Miško. Golaž je bil
odličen, prodali so sto in še nekaj porcij po simbolični ceni
1 kupon = 2 € ter napekli čez 100 palačink na lopati – te so
bile gratis – ki so jih namazali z različnimi nadevi: jagodovo
ali marelično marmelado, kakavovim in čokoladnim namazom. Otroci in odrasli so jih jedli z navdušenjem.

Pred stojnico je bilo ves čas živahno – golaž je bil odličen,
za posladek pa še palačinka z lopate.

Pripravlja
Adela Cankar

Predsedniki in predstavniki v vseh UO sekcij pri OZS za
mandat 2022 – 2026, so predstavljeni v reviji Obrtnik podjetnik, ki je izšla 6. junija 2022.

Razpisa - Subvencije

G. Kogovšek, še veliko plodnega dela na vseh področjih
vam želim v lastno, in v dobro sokrajanov.

- subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij (obrestna mera pri dolgoročnih kreditih za razne investicije podjetnika ali podjetja),
- spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah,
- subvencija za usposabljanje zaposlenih in usposabljanje
samostojnih podjetnikov (pridobivanje novih znanj, izobrazbe…), ter
- odpiranje novih zaposlitev.

Foto: Lovre Jesenovec in njegov arhiv

Starosta in obrtniški mojster
v kuhanju golaža Ciril Molek ter
mladi učenec Lovre Jesenovec

V prejšnji številki smo vas seznanili z izvolitvijo dveh članov v dva upravna odbora sekcij pri OZS. Zdaj sporočamo še ime tretjega: v UO Sekcije gradbincev je bil izvoljen
Matjaž Jereb. Čestitke ob izvolitvi!

Za vse ukrepe velja, da se lahko nanje prijavijo podjetniki in
podjetja s sedežem na območju občine Vrhnika, da je zajeto
obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022, da mora podjetnik ali
podjetje imeti plačane vse davčne obveznosti, da mora biti
novo zaposleni z območja občine Vrhnika (za subvencijo pri
novih zaposlitvah), da mora prosilec imeti plačano članarino (če subvencijo delno sofinancira tudi OOZ Vrhnika).
Ne spreglejte roka za oddajo vlog in vseh prilog k vlogi. Oddate v zaprti kuverti z dopisom: NE ODPIRAJ – VLOGA ZA
JAVNI RAZPIS – PODJETNIŠTVO 2022.
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Janez Kogovšek kot Marko
v Finžgarjevi igri Veriga

Foto: zasebni arhiv

V KD Sadika iz Ligojne
delujem kakih 15 let
kot igralec. Nazadnje
kot Marko v Finžgarjevi Verigi. Do 2005 pa
sem igral v Lučinah.
Dvorano imamo v
gasilnem domu, bralne vaje v učilnici. Za
igro se zanimajo tudi
mladi. Korona je dejavnost sicer zavrla, a
verjamem, da bo znova zaživela.

Občina Borovnica
Člane s sedežem na območju občine Borovnica obveščamo, da bo v Našem časopisu, ki bo izšel konec avgusta
2022, predvidoma objavljen razpis za dodeljevanje finančnih sredstev – subvencij za razvoj gospodarstva.
Tokrat razpis samo najavljamo, da lahko začnete pripravljati
dokumentacijo, podrobnosti o razpisu in ukrepih pa v elektronskih obvestilih in naslednji številki glasila, ko bo razpis
predvidoma že potrdil Občinski svet Občine Borovnica.
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ŠTIPENDIJE – deficitarni poklici

Mednarodno poslovno srečanje

Na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je objavljen razpis
za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto
2022/2023. Vlogo je mogoče oddati od 13. junija 2022 do
vključno 23. septembra 2022. V tem šolskem letu bo podeljenih 1000 štipendij, mesečna višina znaša 107,42 €. Štipendije se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na
transakcijski račun štipendista. V primeru, da pride do spremembe številke transakcijskega računa, nas o tem obvestite.

Na Celjskem razstavišču se bo v času MOS odvilo veliko poslovnih dogodkov. Med njimi tudi

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko, tako da lahko dijak istočasno prejema tudi Zoisovo, državno ali katerokoli drugo štipendijo.

B2B sestanki

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu
2022/2023 lahko pridobili tudi dijaki, ki bodo prvič obiskovali
1. letnik in se bodo izobraževali na naslednjih programih:

Področja: obnovljivi viri in energetska učinkovitost, zelene
tehnologije, trajnostno gradbeništvo, industrija 4.0, avtomobilska industrija, kovinska industrija, lesno predelovalna
industrija, elektronika, logistika in mobilnost, trgovina.
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kamnosek,
mehatronik operater,
izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
elektrikar/elektrikarka,
avtokaroserist/avtokaroseristka,
pek/pekarka,
slaščičar/slaščičarka,
mesar/mesarka,
tapetnik/tapetničarka,
mizar/mizarka,
zidar/zidarka,
tesar/tesarka,
klepar-krovec/kleparka-krovka,
izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka
keramičnih oblog,
gozdar/gozdarka,
gastronom hotelir/gastronomka hotelirka,
dimnikar/dimnikarka,
steklar/steklarka,
tehnik/tehnica steklarstva.

MOS 2022 - 14. do 18. 9.
Vabljeni na MOS v Celje. Sejemsko dogajanje bo v času od 14. do 18. septembra 2022.
Poleg stalnih razstavljavcev se bodo predstavili številni novi, ne pozabite na Ulico obrti – prikaz poklicev, izobraževalne dogodke v
času sejma, številne in raznovrstne svetovalne storitve posameznih organizacij…
Več o sejmu v naših elektronskih sporočilih in v naslednji številki KG.

»Connect2Slovenia 2022«
Datum, čas: 15. 9. od 9.30 do 11.30
Lokacija: Modra dvorana Celjskega razstavišča
Osrednja tema: zeleni prehod in izzivi za mala in srednja
podjetja.
Po kosilu sledijo
Datum, čas: 15. 9. od 12.30 do 15.30

Platforma: https://connect2slovenia2022.b2match.io/
Prijave: https://connect2slovenia2022.b2match.io/signup
Kontakt, info: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
e-mail: een@ozs-si

Ulica obrti na MOS
Kadra v obrti in podjetništvu čedalje bolj primanjkuje.
Obrtni poklici pa postajajo čedalje bolj iskani in cenjeni.
Tudi letos bo na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti
(MOS) v Celju postavljena Ulica obrti.
Imate otroke, ki se bodo odločali o svoji poklicni poti?
Popeljite jih po Ulici obrti. Morda se jim med sprehodom
utrne želja za uk katerega od predstavljenih poklicev!

Sklenitev novih pogodb z IPF
S 1. julijem 2022 se začne uporabljati nov Skupni sporazum
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti
gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, ki je bil sklenjen med IPF, k.o. na strani proizvajalcev fonogramov in izvajalcev ter OZS in TGZS na strani
uporabnikov (»Skupni sporazum«).
Z uveljavitvijo novega Skupnega sporazuma se razveljavita
dosedaj veljavna Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (iz leta 2005) in Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev
pri poslovni dejavnosti (iz leta 2006). To pomeni, da bodo s 1. julijem 2022 nadomestila, kot jih določa nov Skupni sporazum,
veljala za vse, tudi za tiste, ki že imajo sklenjene pogodbe po
prejšnji Tarifi oz. Skupnem sporazumu iz leta 2006.
IPF, k.o. je zavezancem že začela pošiljati nove pogodbe.
Novo pogodbo je smiselno podpisati, saj bo v tem primeru
IPF, k.o. samodejno zavezancem priznal popust v višini 5%

Krpanov glas

Prav tako predlagamo, da zavezanci preverijo, ali izpolnjujejo kakšnega izmed pogojev za znižanje nadomestila, kot so
določeni v 4. in 5. členu Skupnega sporazuma. V primeru da
pogoje izpolnjujejo, se popusti ne priznajo samodejno, temveč je potrebno najprej na IPF, k.o. poslati dokazila o tem.
Tamara Starič Petrović

e-račun za plačevanja davka
Ste že razmišljali o plačilu davka in socialnih obveznosti s
pomočjo e-računa?
Kakšne so prednosti plačevanja z e-računom?
Z e-računom za plačilo obveznih dajatev z enim plačilom
plačate vse obvezne dajatve obračunane z različnimi obračuni davka, ki so oddani v istem dnevu, zapadejo v plačilo
istočasno in so prihodek različnih blagajn javnega financiranja (npr. prispevki za socialno varnost).
E-račun, ki ga boste prejeli v spletno banko, bo vseboval vse
podatke potrebne za izvršitev plačila, zato vam podatkov
ne bo več potrebno vnašati v plačilni nalog. Prav tako se
zmanjša tveganje, da bi pozabili plačati davčne obveznosti.
Kdo lahko plačuje z e-računom?
Z e-računom lahko svoje obveznosti plačajo samozaposleni,
prostovoljno vključeni v socialno zavarovanje, popoldanci
in kmeti, ki so uporabniki spletne banke. Z e-računom lahko
plačajo obveznosti obračunane v obračunu davčnega odtegljaja tudi delodajalci, ki so uporabniki spletne banke.
Kaj se lahko plača z e-računom?
Z e-računom se lahko plačajo prispevki za socialno varnost,
če je med rokom za predložitev obračuna in rokom za plačilo najmanj 3 dni, obveznosti določene z obračunom akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
ter obveznosti določene z obračunom davka od dohodka
pravnih oseb. Vrste obračunov davka na podlagi katerih se
izda e-račun so objavljeni v Seznamu obračunov davka na
podlagi katerih se izda e-račun.
Kako se prijaviti na prejem e-računa?
Prijavo na prejem e-računa se odda v spletni banki. V prijavi
se kot »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki oddaja prijavo.
Kdaj je priporočljivo oddati prijavo na prejem e-računa?
Prijavo na prejem e-računa se lahko odda kadarkoli. Priporočamo pa, da jo oddate do konca meseca in prvi e-račun
vam bo izdan že za plačilo obveznosti, ki zapadejo v naslednjem mesecu.

Kdaj je e-račun za plačilo obveznih dajatev poslan
v spletno banko?
E-račun je v spletno banko zavezanca poslan praviloma najkasneje tri dni pred iztekom roka za plačilo obveznosti. Za izvršitev plačila je v spletni banki potrebno še potrditi plačilni nalog. Če so obveznosti navedene na e-računu pred prejemom
e-računa že poravnane, se e-račun zavrne v spletni banki.
Ali ste vedeli?
E-račun je pripravljen na podlagi predloženega obračuna
davka in vključuje informacijo, koliko dajatev pripada posamezni blagajni javnega financiranja. S prejetim plačilom na
podlagi e-računa se rednim plačnikom tako poravnajo dajatve, ki so navedene na e-računu. Če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih dajatev,
se s plačilom e-računa, najprej poravnajo starejše obveznosti.
Če plačilo ne zadostuje za plačilo vseh obveznosti, se posamezna vrsta dajatve poravna v sorazmernem deležu glede
na zneske, ki so določeni na e-računu.
Pomni
Medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in
prejemnika e-računa so urejene v Splošnih pogojih plačevanja dajatev z e-računom.
Podrobnosti na spletni strani FURS.
Vir: FURS

Ukrepi ob visokih temperaturah
IRSD opozarja, da ko se v delovnih prostorih pojavljajo
temperature, višje od 28 stopinj Celzija, tudi če je to samo
občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno
toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih med drugim (v 25. členu)
opredeljuje tudi temperaturo zraka, ki jo mora delodajalec
praviloma zagotavljati v delovnih prostorih. Delodajalec
mora tako zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih
prostorih med delovnim časom, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za
delo v mrazu. Pri izpolnjevanju vseh teh zahtev mora delodajalec upoštevati tudi določila slovenskih standardov
za toplotno udobje, med katerimi izpostavljajo predvsem
standarde SIST EN ISO 7730: 2006, SIST EN 27243:2001, SIST
EN ISO 9920:2010 in SIST EN ISO 8996:2005.
Omenjeni pravilnik v 25. členu konkretneje določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih sicer ne sme presegati
28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih 'vročih delovnih
prostorih', kjer so temperature povečane zaradi delovne
opreme (na primer peči), ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa.
Delodajalec lahko izvede začasne ukrepe, ki veljajo le v času
prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur, na primer preNadaljevanje na zadnji strani
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(skladno s 4. členom pogodbe). Zavezancem predlagamo,
da osnutke pogodb natančno preberejo in preverijo, ali
tam navedeni podatki držijo (zlasti naj preverijo podatke o
zavezancu in velikost poslovnega prostora, ki je navedena
v pogodbi itn.). V nasprotnem primeru je treba IPF. k.o.
obvestiti o spremembah.

Napotila in sekcije
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Prispevki in dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 375,00 €.

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, 20 ali
30 €, 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.

za otroke
letna olajšava
mesečna olajšava
1 otrok
2.510,03
209,17
2 otroka
5.238,75
436,56
3 otroci
9.789,85
815,82
LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V LETU
2022 – lestvica se je spremenila!!!!

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od povprečne bruto
plače za oktober 2021 oz. 0,53 % od 1.886,48 €, kar znaša 10,00 €. Poleg tega,
plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače za oktober 2021 oz. 6,36 %
od 471,62 €, kar znaša 30,00 €. Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Od 1. 4. 2022 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na
41,04 € (Ur. list RS, št. 38/2022).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za junij, julij in avgust 2022:
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 41,04 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2021 – 1.886,48 €

10,00 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2021 – 471,62 €

30,00 €

TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004

40,00 €

3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
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Ohranja se delna upokojitev za minimalen obseg zavarovanja – 10 ur na teden
in prejemanje 75 % pokojnine. Za nove delno upokojene, ki bodo zavarovani
za najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50 % pokojnine, se bo k pokojnini prištelo še 20 % in bo upokojenec prejemal 70 % pokojnine. Zavarovanju za 10
ur/teden oz. 2 uri/dan sledi plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za april 22 je izračun naslednji: PIZ 71,94
€, ZZ 39,74 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 1,18 €, skupaj torej 112,86 €
prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji
strani v tabeli.
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Posebne
olajšave

Če se bo lestvica za dohodnino za leto 2022 spremenila, boste za vsa
izplačila po 1.1.2022 uporabljali novo lestvico – tudi za plačo december 2021, če bo izplačana v letu 2022.
Nad

Do
729,58
2.145,83
4.291,67
6.180,00

€ + % nad €
16 %
729,58
116,73 + 26 % nad 729,58
2.145,83
484,96 + 33 % nad 2.145,83
4.291,67
1.193,08 + 39 % nad 4.291,67
6.180,00
1.929,53 + 45 % nad 6.180,00
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od
zneska, ki v letu 2022 ne more biti manjši od 60 % zadnje znane povprečne
plače. Od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 se uporablja povprečna plača za leto 2020
(1.856,20 €; 60 % znaša 1.113,72 €), po 1. 3. 2022 se uporablja povprečna
plača za leto 2021 (1.969,59 €; 60 % znaša 1.181,75 €).
Od 1. 1. 2022 je minimalna zavarovalna osnova za zaposlene najmanj
60% povprečne plače. Od 1. 3. je to najmanj 1.181,75 €.
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha uporabljati,
ker ni bila sklenjena nova oz. ni bila obstoječa podaljšana. Delodajalci morate preveriti, katera kolektivna pogodba ali katere kolektivne pogodbe vas
zavezujejo glede na vašo glavno dejavnost, vpisano v Poslovnem registru. Če
vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša za delavce. Če ni
nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko odločite za uporabo
tiste, ki je po dejavnosti podobna vaši, vendar ne smete uporabljati določb,
ki so manj ugodne za delavca, kot so urejene v zakonu. Ravnati morate po
zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), čeprav vsa določila niso urejena.
Najbolje, da sprejmete interni akt, v katerem uredite določene pravice in obveznosti, ki jih zakon ne ureja. Take zadeve so:
- število dni letnega dopusta
- dodatek na delovno dobo
- dodatek na nočno delo, nadurno delo, delov nedeljo, praznik,
drug dela prost dan
- povračilo stroškov v zvezi z delom – prevoz, prehrana
- dodatek na delovno uspešnost
- jubilejna nagrada

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

Navajamo višine nekaterih povračil, ki so do višine Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če te
višine presežete, so povračila obdavčena.

ŠT. DELOVNIH UR:
junij 2022: redno delo: 22 dni: 176 ur, praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni: 176 ur,
julij 2022: redno delo: 21 dni: 168 ur, praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni: 168 ur,
avgust 2022: redno delo 22 dni: 176 ur, praznik 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni: 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2022 – lestvica se je spremenila in velja
za vsa izplačila v letu 2022

Prehrana: 6,12 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu
Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,18 € za vsak dopolnjen km,
če javnega prevoza ni.
Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila:
0,37 € za vsak prevožen km
Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2022 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.

MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
je 1.074,43 € (Ur. list RS, št. 5/22).

Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je
odvisna od višine skupnega dohodka.

STOPNJE PRISPEVKOV:

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
1.143,03
1.143,03

znaša splošna olajšava
v evrih
375,00 +
(1.605,12 – 1,40427 x bruto dohodek)
375,00

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

Krpanov glas

Prispevki in dajatve
VPLAČILNI RAČUNI:

Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju
na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družinske člane, morate zanje od 01.01. 2022 mesečno
plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,66 € oz. 0,30 % od povprečne plače oktober 2021 (0,30 % od 1.886,48 €). Njihovo delo pa je brezplačno in se lahko opravlja
maksimalno 40 ur/mesečno.
Prispevek se nakaže na TRR za ZZ: 0110 0888 3000 073, sklic na št. 19 DŠ - 45004

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno
(Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družinske člane, morate zanje od 01.01. 2022 mesečno plačevati prispevek
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,66 € oz. 0,30 % od povprečne plače oktober 2021
(0,30 % od 1.886,48 €). Njihovo delo pa je brezplačno in se lahko opravlja maksimalno 40 ur/mesečno.
Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – JUNIJ, JULIJ IN AVGUST 2022
Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ
Prisp. delodajalca za ZZ
Prisp. za poškodbe pri delu
Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš. var.
Prisp. delodajalca za starš. var.
Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.
Prisp. delodajalca za zaposl.
Skupaj prispevki za zaposl.
Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

1.969,59 Prehodni davčni podračun

Referenca

15,50 %
8,85 %
SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

6,36 %
6,56 %
0,53 %
0,10 %
0,10 %
0,14 %
0,06 %

90 % PP**
1.772,63
274,76
156,88
431,64
112,74
116,28
9,39
238,41
1,77
1,77
3,54
2,48
1,06
3,54
7,08
677,13

3,5 PP***
6.893,57
1.068,50
610,08
1.678,58
438,43
452,22
36,54
927,19
6,89
6,89
13,78
9,65
4,14
13,79
27,57
2.633,34

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (osnova je dobiček za preteklo
leto + obračunani prispevki za socialno varnost, zmanjšani za 25 %, preračunano na mesec).
Najnižja osnova je 60 % zadnje znane povprečne plače. Za januar 2022 ste uporabili povprečno
plačo 2020 oz. 1.856,20 €, od tega 60 % znaša 1.113,72 €, za februar 2022 in naprej pa boste uporabili povprečno plačo 2021, ki znaša 1.969,59 €; 60 % je 1.181,75 €.

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.
Plačilo prispevkov lahko poenostavite in jih plačate z enim e-računom. Ta poenostavitev velja za
družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce
in popoldance. Za ostale FURS sistem še pripravlja.
Pri svoji spletni banki se morate prijaviti na prejem
e-računa. Več na povezavi: https://www.fu.gov.si/
placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesecnih_prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_racunom_9245/ En račun velja za plačilo prispevkov
(PIZ, ZZ, starš. Varstvo in zaposlovanje), akontacijo
dohodnine bo potrebno plačati s svojim nalogom, ker
ima rok plačila drugačen, kakor prispevki.
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.

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.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – JUNIJ, JULIJ IN AVGUST 2022
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni or60 % PP**
Bruto zavarovalna osnova
gan, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV
1.969,59 Prehodni davčni podračun
Referenca
(BZO) v EUR
1.181,75
davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate
Prisp.
zavarovanca
za
PIZ
15,50
%
183,17
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15.
Prisp.
delodajalca
za
PIZ
8,85
%
104,58
dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zavezanec
Skupaj prispevki za PIZ
SI56 011008882000003
SI19 DŠ-44008
287,75
morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi
morebitne spremembe osnov, ki so posledica
Prisp. zavarovanca za ZZ
6,36 %
75,16
uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež,
Prisp. delodajalca za ZZ
6,56 %
77,52
starševski dopust) ali če se odločite za sprememPrisp. za poškodbe pri delu
0,53 %
6,26
bo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.
Skupaj prispevki za ZZ
SI56 011008883000073
SI19 DŠ-45004
158,94
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki
Prisp. zavarovanca za starš. var.
0,10 %
1,18
v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost
Prisp. delodajalca za starš. var.
0,10 %
1,18
v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po
Skupaj prispevki za starš. var.
SI56 011008881000030
SI19 DŠ-43001
2,36
določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o
Prisp. zavarovanca za zaposl.
0,14 %
1,65
davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru
Prisp.
delodajalca
za
zaposl.
0,06
%
0,71
POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izSkupaj
prispevki
za
zaposl.
SI56
011008881000030
SI19
DŠ-42005
2,36
vršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145.
Skupaj drugi prisp.
4,72
člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.
PRISPEVKI SKUPAJ
451,41
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

3,5 PP***
6.893,57
1.068,50
610,08
1.678,58
438,43
452,22
36,54
927,19
6,89
6,89
13,78
9,65
4,14
13,79
27,57
2.633,34

julij 2022

PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV

15

Krpanov glas

Aktualno

www.vip-prevozi.si

ZA UDOBNO, SPROŠČENO
IN UGLAJENO VOŽNJO
Vip prevozi smo podjetje, z vizijo, tradicijo in bogatimi izkušnjami na področju prevozov potnikov.
Prijazen pristop, zanesljivost in kakovost naših storitev, so načela, s katerimi si pridobivamo zadovoljne stranke.
Zagotavljamo vam brezskrbne prevoze oseb, z vozili Mercedes Benz, na relacijah po Sloveniji in širom Evrope.
Z našimi vozili lahko v celoti ustrežemo vašim zahtevam in željam.

VOZNI PARK

KONTAKT

MERCEDES BENZ V CLASS LONG

z možnostjo sedežev “FACE TO FACE”

MERCEDES BENZ E CLASS

MERCEDES BENZ S CLASS LONG

MERCEDES BENZ SPRINTER LUXURY

Castrum d.o.o.
Stara Vrhnika 2
1360 Vrhnika
Slovenija, EU

M: 041 66 19 18
E: info@vip-prevozi.si
W: www.vip-prevozi.si
F: VipPrevozi
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razporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši
in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih
osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev
delovnega procesa, seveda pa se lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in
prezračevalnih naprav, če drugih ukrepov na primer zaradi
narave delovnega procesa ne more vpeljati. Odločitev o tem,
katere ukrepe bo izvedel, je delodajalčeva, morajo pa biti
opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.
Vir: ZDOPS

»Notranjska« je konec letošnjega aprila gostovala v Monoštru. Ne prvič. Z nadvse gostoljubnimi
pevci iz Porabja sodeluje že več let. Menjaje se skupaj oglašajo zdaj na Madžarskem, zdaj na Logaškem. V soboto, 18.
junija se je tako na zelenem vrtu logaške zbornice izpela prireditev Dekle na
vrtu zelenem. »Notranjska je na njem
gostila Komorni zbor Slovencev na Madžarskem iz Monoštra, Porabski trio in
sežansko vokalno skupino Kresnik.

sti Kresnika, ki ga umetniško oblikuje Miran Žitko in prijazne,
prevzemajoče pesmi »Notranjske« pod vodstvom Mihaele
Kavčič. Z besedami je dogodek povezovala Patricija Kržišnik.

Goste je z izbranimi besedami pozdravil logaški župan Berto Menard, kratko predstavil naš kraj in poudaril pomen
sodelovanja in prijateljstva. Predsednik logaške zbornice
Bogdan Oblak pa je vsem izrekel dobrodošlico in poudaril
pomen vezi, ki jih takšna srečanja tkejo. Občina je pevcem
gostujočega zbora podarila priložnostna darilca.
Bil je prijazne pesmi in pristnih stikov poln in bogat večer.
Ni vsako srečanje tako doživeto, kot je bilo to. Navdušenemu petju tudi po predahu ob prigrizku kar ni pohajala sapa,
posebno še Kresnikova ne. Je pa milozvočna pesem družinskega kvarteta Nagode vse prevzela tako, da je bilo po njej
kar težko še kaj udarnega zapeti.
Janez Gostiša

Foto: Primož Sark
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Bogat pevski večer

V lep poletni večer, ravno prav topel,
so pod vodstvom Tomaža Kuharja blago zvenele zborovske ljudske pesmi
iz Porabja, ob harmoniki pesmi dueta
Porabskega tria, pesmi moške izrazno-
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Za sklep prireditve pa Slovenija, odkod lepote tvoje, iz grl vseh nastopajočih, pa tudi poslušalcev.

