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Cerknica

Logatec

Postojna

Razpis volitev v organe
upravljanja OOZ

Teden obrti in podjetništva
od 19. do 24. septembra

Garancija SPS za bančne kredite
s subvencionirano obrestno mero

Vrhnika

Finančna sredstva
za pospeševanje razvoja obrti
in podjetništva 2022

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
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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: Čevljarstvo, z razstave v etnološkem muzeju v
Drabosnjakovem domu na Kostanjah (A) 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

Subvencija za zaposlovanje mladih

V pestro jesen

V okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela je Zavod za zaposlovanje razpisal subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas
v višini od 5.400 do največ 8.820 evrov s katero želijo brezposelnost mladih
še dodatno zmanjšati ter hkrati spodbuditi zaposlovanje za nedoločen čas in
dodatno usposabljanje.

Po poletni vročini smo dočakali olajšanje.
Dež je vsaj za silo ugnal sušo, požari na
Krasu so pogašeni, pitne vode v Slovensko Istro ni treba več voziti v cisternah …
Šolarji in dijaki znova merijo vsakdanje
poti do hramov učenosti. Življenje, kot da
se utirja v stare tirnice. A videz lahko vara.

Prijavijo se lahko mladi, stari do vključno 25 let, ki so prijavljeni v evidenci
brezposelnih, še posebej mladi, ki so vsaj eno leto brezposelni ter mladi
z največ osnovnošolsko izobrazbo (več sredstev). Delovno razmerje mora
biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. Sorazmerno nižja subvencija se izplača invalidom, ki skladno z odločbo o invalidnosti lahko delajo
le krajši tedenski delovni čas.
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe,
vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega
zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni, zagotavljajo mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj, imajo poravnane davke in obvezne
dajatve ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Brezposelni se glede
možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca na uradu za
delo, kjer so prijavljeni.
Delodajalec je dolžen zagotoviti mentorja ( s.p., zaposleni ) ter mu, prav tako
novo zaposlenemu delavcu, zagotoviti 30- urno izobraževanje iz strokovnega področja ali področja digitalnih veščin, ki je dokazljivo s potrdilom o
opravljenem usposabljanju.
Več informacij na: www.ess.gov.si.

Priročnik za vodenje gradenj
Na strokovnih sekcijah pri OZS s področja gradbeništva so pripravili Priročnik
za vodenje gradenj, ki je zbir vseh pomembnih zakonskih določil in predpisov v povezavi z vodenjem gradenj. Na spletu ali na OOZ je dostopen članom
zbornice.

Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaposlenim staršem zagotavlja pravico
do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega
razreda na prvi šolski dan. Pravica pripada obema staršema, mami in očetu. Obveznost »starša« delavca je, da
predložiti ustrezno dokazilo (npr. poseptember 2022
trdilo o vpisu), da bo njegov otrok v
prihajajočem šolskem letu obiskoval
Kazalo
prvi razred.
Stiki ..................................................... 2
Aktualno .......................................... 3
OOZ Cerknica........................... 4
OOZ Logatec .......................... 6
OOZ Postojna ........................ 8
OOZ Vrhnika ........................ 10
od srede 14., do nedelje 18. sepPrispevki in dajatve .............. 12
tembra 2022.
Napotila in sekcije .................. 14
Več: https://ce-sejem.si/sejmi/52-mos/
Sporočila ........................................ 16
VABLJENI!
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54. MOS
celjski sejem

Pandemija, vojna v Ukrajini in napetosti
na Daljnem vzhodu nas opominjajo, kako
zelo smo odvisni drug od drugega. Kako
krhka in občutljiva je uravnoteženost
sveta, če jo rahlo zamaje že ena počez
postavljena ladja v sueškem prekopu, ki
za nekaj dni onemogoči običajno morsko
transportno pot. Kaj šele pandemija, kaj
šele vojna, ki lahko na glavo postavi energetske in prehranske tokove, povzroči
begunska valovanja, ki se razlijejo daleč
prek meja posameznih držav.
Kako se bo razpletla grozeča energetska
kriza, je težko napovedati. Evropa, ki si je
zadala doseči ambiciozne okoljske cilje
za zmanjšanje pregrevanje ozračja, se je
znašla v primežu teh ciljev in zaprtih ruskih plinskih pip. Posledica: skokovita rast
cen energije. Mesec, dva že preživiš s tem,
kaj pa leto, dve, več? Veliko modrosti bo
potrebne za prave odločitev na najvišjih
ravneh. Dotlej pa naj bi vsaj država nastalo zagato, v kateri se je znašlo gospodarstvo in prebivalstvo, omiliti in najti izhod,
da se ne obrne še na slabše. Od vlade bo
to terjalo nemalo preudarnih odločitev.
Zbornica jih nakazuje in opozarja. Bodo
slišane, upoštevane?
Letošnje državno super volilno leto bo v
vseh območnih zbornicah prineslo tudi
volitve zborničnih organov. Cerkničani
so volitve že razpisali, Logatčani jih napovedujejo za november, čakajo pa tudi Postojnce in Vrhničane. Vsi člani ste vabljeni
k predlaganju kandidatov in k udeležbi
na volitvah.
Na Cerkniškem in Postojnskem se obeta
pestra izobraževalna jesen. V Logatcu bo
veliko dogajanja v Tednu obrti in podjetništva. Na Vrhniškem sta odprta razpisa
za pospeševanje razvoja. Preberite, udeležite se dogodkov.
Urednik
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Krpanov glas

3

Krpanov glas
54. MOS

Vabimo vas

NESTRESNO NAD STRES

Razlogov, da obiščite sejem, je vsekakor veliko, organizatorji pa so poudarili pet ključnih:

ki bo v torek, 13. 9. 2022 ob 8.30,

- gradnja, opremljanje in prenova doma
- nakup strojev in orodji za obrtnike in podjetja
- potovalne destinacije
- kulinarične dobrote.
Brezplačne vstopnice in kupone za vstop na sejemsko
prizorišče dobite člani na zbornici. Vabljeni!

REPUBLIKA SLOVENIJA

Vabimo vas
na ZOOM - SPLETNO delavnico

Spremenjen PRAVILNIK O PRIJAVI
NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU
ki bo v torek, 6. 9. 2022 od 10.00 do 11.45

Delavnico bo vodila
mag. Katarina Železnik Logar
Predavateljica bo predstavila:
• Novosti pri prijavljanju nezgod pri delu po novem
Pravilniku o prijavi nezgode in poškodbe pri delu

september 2022

na celodnevno usposabljanje

Letošnji MOS bo na Celjskem sejmišču potekal od srede
14., do nedelje, 18. septembra.

- samooskrba hrane in energije
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• Obveznosti delodajalca in samozaposlenih oseb pri
pojavu nezgode pri delu
• Izpolnjevanje potrebne dokumentacije
• Interno dokumentacijo v primeru pojava nezgod (raziskava dogodka, izjave poškodovanih oseb, izjave prič)
• Ukrepe v podjetju po nastanku nezgode.
Vsi si želimo, da se z zgoraj navedenimi situacijami ne bi
srečevali, če pa se »zgodi« je pa dobro vedeti kako ravnati.
Prijave: janja.oozc@gmail.com ali telefon: 01 709 62 90,
mobi: 051 249 549, ali preko spletne prijavnice na:
https://forms.gle/hCywHTsL2h5sTeKy7
Rok za prijavo: 5. 9. 2022.
Vljudno vabljeni.

v Gostilni ob kaminu,
Tržaška cesta 88, v Postojni
Zbiranje od 8.00h dalje.
Delavnico vodi mentorica za
osebni razvoj Saša Einsiedler.
Predavateljica je že več kot 20 let
podjetnica. V tem času ji je življenje
na pot nasulo bogate izkušnje, ki jih
bo podelila z nami. Takole pravi:
»Biti podjetnica, podjetnik je zahtevno. Pridejo obdobja, ko je dela veliko, včasih celo preveč,
potem pa pride čas, ko se vse ustavi, doživimo nepredvidljive situacije, krize v svetu, bolezen...
Ko nam nekdo omeni STRES, se stresemo. Vemo, da ga je v
naših podjetniških življenjih ogromno in vemo, kako zelo
škodljiv je lahko za nas. A kaj naj z njim, kako naj uredimo svoje življenje, da bomo delali v miru, z zadovoljstvom, da bomo odrejali svoj čas tako, da ga bo dovolj
za vse, kar si želimo?«
Rdeča nit celodnevnega druženja Nestresno nad
stres bo ravno to - uravnoteženje vseh naših življenjskih področij, iskanje notranjega ravnovesja,
notranje moči, za vse izzive s katerimi se srečujemo.
Predvsem pa spoznavanje vrste različnih orodij,
s katerimi bo naše življenje postalo lahkotnejše!
Prijave (do zasedbe mest): janja.oozc@gmail.com ali telefon: 01 709 62 90, mobi: 051 249 549, ter preko spletne prijavnice: https://forms.gle/hjdWyHAmFonnHzCr8
Ker gre za celodnevno usposabljanje, je poskrbljeno
tudi za kosilo udeležencev.
Usposabljanje je brezplačno.
Vljudno vabljeni.
Vabimo vas
na ZOOM- SPLETNO delavnico

TOP LinkedIn iz prakse
ki bo v torek, 27. 9. 2022 od 9.00 do 12.30.

Kaj je LinkedIn?
»LinkedIn je spletno socialno omrežje, kjer se posameznik lahko povezuje s strokovnjaki s svojega področja,
širi svojo socialno mrežo znotraj svoje stroke ali izven
nje, naveže stik s kadri v določenem podjetju in ustvarja
svoj strokovni ugled na spletu. Med drugim je spletna

stran namenjena tudi iskanju zaposlitve, saj predstavlja
nekakšen brezčasen zaposlitveni sejem, kjer potencialni
delodajalec lahko na enostaven način dobi pregled nad
posameznikovim delom, izobrazbo, spretnostmi in podobno (Vir: Varni Internet, 2008).
Zanimivosti:
• Podjetje LinkedIn ima več kot 6800 zaposlenih, ki delujejo v 30 mestih po vsem svetu
• Predstavlja največjo profesionalno mrežo na internetu, saj ima več kot 347 milijonov članov v več kot 200
različnih državah.
• LinkedInu se pridružita več kot dva nova člana na sekundo.
Delavnico bo vodil Blaž Branc.
Blaž Branc izvaja consulting, predavanje in treninge s področja (start-up) podjetništva, digitalizacije, inovativnega marketinga in prodaje.
Tokrat bo s slušatelji delil znanja:
• kako narediti strateško pozicioniran osebni profil
• kako pripraviti prave vsebine za objave
• kako napisati dovolj udarne prijave na katere se uporabniki odzovejo
• kako povečati svoj social selling index (ssi) in dobiti
več prodajnih priložnosti
Predviden zaključek ob 12.30.
Prijave: janja.oozc@gmail.com ali telefon: 01 709 62 90,
mobi: 051 249 549, ali preko spletne prijavnice: https://
forms.gle/w3eJY5pvevzNyxky5
Rok za prijavo: 23. 9. 2022
Usposabljanje je brezplačno.
Vljudno vabljeni.
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija,
javna agencija.

Spoštovani člani
Z jesenjo se izteka štiriletni mandat vodilnim organom
zbornice. Skupščina OOZ Cerknica sprejela Sklep o razpisu
volitev za naslednje mandatno obdobje 2022-2026. Vabimo vas, da v skladu s sklepom podate predloge o članih, ki
bi se po vašem mnenju lahko uvrstili na kandidatno listo,
ob tem ne pozabite nase!
Na podlagi 2. točke 17. člena in 6. alineje 19. člena Statuta
Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica, sprejetega
na seji skupščine dne 8.5.2014 je Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica na 5. redni seji, dne 7. 7.
2022 sprejela naslednji
Pripravlja
Silva Šivec

Obvestila OOZ Cerknica
SKLEP
O RAZPISU VOLITEV V ORGANE OBMOČNE
OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE CERKNICA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026
1.
S tem sklepom se razpisuje volitve v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica (v nadaljevanju: OOZ
Cerknica) za mandatno obdobje 2022-2026.
2.
Volitve poslancev v skupščino OOZ Cerknica so pisne. Voli se
11 poslancev skupščine. Volilno pravico imajo vsi člani zbornice.
3.
Volilna komisija vodi postopek evidentiranja kandidatov,
presoja njihovo ustreznost ter skrbi za pravilen potek in časovno usklajenost volitev po tem sklepu. Daje tudi ustrezna
navodila in pojasnila v zvezi z izvedbo le-teh.
4.
Evidentiranje kandidatov za poslance skupščine bo potekalo do 18. septembra 2022. Vsi člani OOZ Cerknica prejmejo
povabilo k sodelovanju v organih zbornice in v podpis soglasje za nameravano kandidaturo.
5.
V času od 19. do 23. septembra 2022 se sestane volilna
komisija, in pripravi kandidatno listo za poslance skupščine
OOZ Cerknica, ki šteje najmanj 17 kandidatov.
6.
Volitve poslancev skupščine se izvedejo pisno, v času od 3. oktobra 2022 do 10. oktobra 2022. Vsak član zbornice prejme
po pošti glasovnico s priloženima kuvertama za njeno vračilo. /
Glasovnice OOZC odda na pošto v petek, 30. septembra 2018,
kuverta za vračilo glasovnice je označena s pripisom: NE
ODPIRAJ-VOLITVE, kuverta v kateri se kuverta z glasovnico vrača, je označena z nazivom člana zbornice, njegovo
zaporedno številko iz volilnega imenika ter pripisom: NE
ODPIRAJ-VOLITVE. Volilna komisija izvede štetje glasov v
času od 17. do 21. oktobra 2022 na sedežu OOZ Cerknica, Tabor 5b, 1380 Cerknica. Upoštevajo se glasovnice, ki so oddane
na pošto (poštni žig) v času od 3. oktobra do 10. oktobra 2022.
7.
Prvo konstitutivno sejo skupščine zbornice skliče pristojni organ zbornice. Novoustanovljena skupščina OOZ Cerknica se
sestane na svoji prvi redni seji v roku enega meseca, najkasneje
do 21. 11. 2022, kjer se v skladu s tem sklepom in statutom
zbornice izvrši izvolitev organov in funkcionarjev zbornice:
• predsednika skupščine zbornice
• podpredsednikov skupščine
• predsednika in dveh članov nadzornega odbora
• predsednika zbornice in podpredsednikov zbornice
• ter potrdi upravni odbor
8.
Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ Cerknica ter poslancev,
oziroma predstavnikov v organih OOZ Cerknica preneha z
izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov OOZ.
9.
Ta sklep se objavi na spletni strani OOZ Cerknica ter v obvestilih članom zbornice.
Datum: 7. 7. 2022
OOZ Cerknica Predsednik skupščine Janez Puntar l.r.
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Vabilo na teden obrti
in podjetništva
Septembra bo Logatec s pestrim dogajanjem tudi podjetniško obarvan. Območna obrtno-podjetniška zbornica namreč v okviru občinskega praznika in projekta
SPOT Svetovanje pripravlja tradicionalni Logaški teden
obrti in podjetništva 2022, ki s številnimi dogodki obogati družabno in poslovno dogajanje v kraju. Namen
dogodkov je krepitev pomena oziroma pomembnosti
razvoja gospodarstva in podjetništva za stabilnost občine, majhno brezposelnost ter kupno moč in blaginjo
njenih občanov.

Obrtniško kuhanje golaža
Petkovo popoldne bo namenjeno sproščenemu druženju
in izmenjavi dobrih praks med podjetniki. Ob Tržaški pa bo
tudi prijetno dišalo, saj bodo notranjski obrtniki na zborničnem zelenem vrtu od opoldneva dalje kuhali golaž in ga
obiskovalcem ob 18. uri brezplačno ponudili.
Druženje na zelenem vrtu: Okusi Slovenske Istre

Med 19. in 24. septembrom se bodo zvrstili številni dogodki,
ki bodo v prostorih obrtne zbornice in na njenem velikem
zelenem vrtu. S kakovostnim programom bodo oživili in popestrili dogajanje v logaškem podeželskem mestnem jedru.
Dan odprtih vrat: vabilo na kavo!

Karierni sejem na vrtu

V ponedeljek, 19. septembra, bo svoja vrata na stežaj odprla zbornica in s tem njena SPOT točka (Slovenska poslovna
točka), ki je vsak dan v letu na razpolago za podporne podjetniške storitve. Podjetnikom in občanom bomo na voljo
za brezplačna svetovanja.

Teden obrti in podjetništva se bo zaključil v soboto dopoldne, ko v sodelovanju z Mladinskim svetom Logatec pripravljamo logaški karierni sejem. Obiskovalci bodo imeli priložnost, da se pobližje spoznajo z delodajalci in jih direktno
nagovorijo. Z dogodkom želimo mladim olajšati dostop
do informacij glede študentskega dela, vajeništva, štipendiranja in zaposlitve v različnih panogah v občini Logatec,
delodajalcem, ki zaposlujejo nov kader ali pa imajo zaposlovanje v dolgoročnem načrtu, pa omogočiti, da izkoristijo
priložnost zaposliti koga iz domačega okolja.

Na mladih svet stoji

september 2022

tema bo digitalizacija procesov v obrti in podjetništvu.
V sredo bo podjetje Kolektor Sisteh na spletni delavnici
predstavilo, kako učinkovito digitalizirati proizvodne procese ter s tem povezane koristi digitalizacije, ki jih lahko
doseže tudi manjši proizvodni obrat.

Tudi letos bo veselo na velikem zborničnem zelenem vrtu.
Namreč, nadaljuje se niz gostovanj partnerskih oziroma
prijateljskih regijskih obrtno-podjetniških zbornic na logaškem tednu obrti. Letos se bo predstavila Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper in poskrbela za petkov mediteranski kulinarični vrhunec večera. Z razkošjem okusov
bodo od 17. ure dalje obiskovalce sredi Logatca razvajali
izbrani vinarji ter gastronomski ponudniki istrske kulinarike. Vse to bo še kako teknilo v sproščenem vzdušju, ki ga
bo prepletala ambientalna glasba na letnem zborničnem
vrtu. Na družaben in zanimiv način bomo tako v petek, 23.
septembra, pomahali poletju v slovo. Namreč ravno na ta
dan se poletje prevesi v barvito jesen z vsem svojim čarom.

Zbornica po tej poti promovira in krepi obrt, podjetništvo,
gospodarstvo in turizem. Podjetniki so nosilci kreativne
kulture in generatorji novih idej. Kar 350 jih je združenih v
logaško obrtno zbornico, ki deluje že skoraj pol stoletja in je
pomemben ter prepoznaven podporni podjetniški servis,
vseskozi na razpolago podjetnikom in občanom.
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Logaška zbornica že vrsto let mladim približuje obrt in podjetništvo ter jih spodbuja k ustvarjalnemu in inovativnemu
razmišljanju. Tudi letos bomo za učence logaških osnovnih
šol pripravili številne aktivnosti: delavnice na temo finančnega opismenjevanja; predstavili, kako hobi spremeniti
v poklic; preko obiskov pri obrtnikih na terenu pa bodo ti
mlade navduševali za obrtne poklice ter poklicno in strokovno izobraževanje.
Varno delovno okolje: prva pomoč
Zbornica v torek organizira usposabljanje delavcev za prvo
pomoč, saj je tako zakonsko kot predvsem tudi zaradi varovanje zdravja in varnosti zaposlenih potrebno, da so zaposleni v podjetju dobro usposobljeni za nudenje prve pomoči.
Pridobivanje novih znanj
Današnji podjetnik mora razpolagati s široko paleto znanj,
ki jih mora nenehno nadgrajevati. Zato bo teden obrti izobraževalno obarvan z brezplačnimi vsebinami. Tokratna

Krvodajalska akcija
Logaški obrtniki in podjetniki se že tradicionalno odzovejo na družbeno odgovorno akcijo in eno najplemenitejših
oblik pomoči sočloveku – krvodajalsko akcijo; tokrat bo 3.
oktobra v Logatcu.
Teden obrti in podjetništva omogočajo Mega M d.o.o. - MegaTel, SoftNet d.o.o., Pivk Electric d.o.o., Levček d.o.o., Komunalno podjetje Logatec, Gostilna Turk Izidor Zelenc s.p., Območna
obrtno-podjetniška zbornica Koper ter Občina Logatec.
Vabljeni, vstop je 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.

Obvestila OOZ Logatec

Seja upravnega odbora

V najem oddajo:

Zadnji ponedeljek v avgustu je zasedal upravni odbor zbornice, ki je proučil predlog posodobitve in sprememb Statuta
OOZ Logatec, ki jih je dal v javno obravnavo – objavljene so
na oglasni deski in spletnih straneh zbornice do 20. septembra, nato pa bo o spremembah konec septembra odločala
skupščina OOZ Logatec. UO se je seznanil ter razpravljal o
aktivnostih logaškega tedna obrti in podjetništva ter o aktualnih razmerah na področju obrti in podjetništva (dvig cen
energentov, predlog nove davčne reforme, ukrepih za pomoč gospodarstvu). Odprti so tudi razpisi OZS za podelitev
priznanj obrtnik leta ter podjetnik leta za izjemne dosežke na
področju obrtništva oziroma podjetništva, zato UO apelira na
člane, da podajo predloge za nominacije logaških podjetnikov in obrtnikov. Rok za prijavo je 30. september 2022.

• Trgovino in delavnico, v velikosti 100 m2 za manjšo
obrt. Kontakt: Ivanka Čuk, 051 642 411.
• Obnovljen poslovni prostor na Cankarjevi cesti 4, velikosti 74 m2 oziroma 35 m2. Kontakt: Tomaž Petriček,
041 622 672.
• Gostinski lokal v obratovanju, v velikosti 75 m2. Kontakt:
Mojca Kostanjšek Jereb, 041 503 010.
• Proizvodno-skladiščni prostor v velikosti 600 m2
v obrtni coni Logatec. Kontakt: Tomaž Puc, 041 774 878.
• Nad kavarno in pekarno Pečjak dva pisarniško opremljena prostora, ki sta med seboj povezana. Prva pisarna 50 m2, druga pa 14 m2. Kontakt: Bogdan Oblak,
041 614 502.

Napoved razpisa volitev

Digitalni marketing

Konec septembra se bosta sestala upravni odbor in skupščina OOZ Logatec, z osrednjim razlogom: razpis volitev v
organe zbornice za mandat 2023–2026. Skupščina bo razpisala volitve za člane skupščine, nadzornega odbora in
predsednika zbornice. Volitve bodo potekale po dosedanjem principu: kandidature s soglasjem kandidata vlagajo posamezniki, volilna komisija jih preveri, volitve članov
skupščine se opravijo na zborih sekcij. Nadzorni odbor in
predsednika zbornice pa izvoli nova skupščina. Pravico
predlagati kandidate imajo vsi člani zbornice. Predlagatelji
naj pri kandidiranju posvetijo potrebno pozornost pravilu,
da lahko veljavno kandidirajo le tisti, ki redno poravnavajo
članske obveznosti. Volilni zbori sekcij bodo v drugi polovici
novembra, volitve predsednika pa na decembrski, ustanovni seji skupščine. K predlaganju kandidatov bodo člani povabljeni s pozivom prek e-pošte ter spletne strani zbornice.

Člane vabimo na brezplačno aktualno usposabljanje na
področju digitalnega marketinga. Namreč, 12. septembra se bo v okviru projekta Munera 3 na logaški zbornici
pričelo usposabljanje o uporabi socialnih omrežij, in sicer,
kako na hiter in enostaven način izboljšati svoje znanje
za kreiranje vsebin. Termin izvedbe je ob ponedeljkih in
četrtkih popoldne v hibridni obliki – deloma v živo v predavalnici zbornice, deloma preko spleta, deloma v obliki
samostojnega dela udeležencev. Pogoj za prijavo je status
zaposlene ali samozaposlene osebe. Program je objavljen
na spletni strani zbornice.

Šola računalništva
za osnovnošolce
V zadnjem tednu avgusta je zbornica za osnovnošolce izvedla šolo računalništva. Mladi so spoznali osnove dela z
računalniškimi programi Microsoft Office, ki jih potrebujejo
pri šolskih obveznostih. Predstavnik Policijske postaje Logatec Blaž Alič pa je udeležencem predstavili nevarnosti, ki
na otroke prežijo na internetu.

Dodatne informacije: info@ooz-logatec.si, 051 651 538.

Brezplačne vstopnice - MOS
Člani lahko prevzamejo brezplačne vstopnice za ogled
prvega dne Mednarodnega obrtno podjetniškega sejma
v Celju, to je v sredo, 14. 9. 2022.

KODA 95 za 2023
Redno usposabljanje voznikov po predpisanem programu za leto 2023, t. i. »koda 95«, bo v soboto, 17. decembra 2022, ob 7. uri v Narodnem domu Logatec. Več informacij in prijavnica bo objavljenih na www.ooz-logatec.si.

Obdarovanje otrok
Zbornica bo po dveh letih premora zaradi epidemioloških
omejitev letos znova poskrbela za obisk Miklavža, Božička
in dedka Mraza. Predstava in obdaritev otrok bo v Narodnem domu Logatec v četrtek, 8. decembra 2022, ob
17.30. Zaradi organizacije in priprave daril bodo potrebne
vnaprejšnje prijave. O podrobnostih bodo člani obveščeni
preko elektronske pošte.

Trenutki zbranosti med poukom

Pripravljata
Dejan Šraml in Anja Žagar

september 2022

Krpanov glas
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Obvestila OOZ Postojna

Javni razpis SPS - P1 plus 2022

REPUBLIKA SLOVENIJA

Prijavite se na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada - P1 plus 2022- garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere!

VABILO
na brezplačno on-line izobraževanje

Še vedno so na voljo sredstva za ugodno financiranje MSP, ki
jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad. Za pripravo vloge
poskrbimo na RRA Zeleni kras d.o.o., ki vam v sodelovanju z Občinami Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna zagotovimo sofinanciranje priprave vloge. Za več informacij smo dosegljivi na 05 721 22 40
ali na ziva@rra-zk.si.
Pogoji kandidiranja so sledeči:
Upravičenci so MSP, ki se kot pravne ali fizične osebe,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki,
zadruge in zavodi, ter socialna podjetja.
Kreditni in garancijski pogoji:
• višina garancije: 60%-80%
• obrestna mera: 6m EURIBOR + pribitek od 0,35% - 0,85%
• ročnost: do 10 let, moratorij do 24 mesecev
Upravičeni stroški:
• razvojne garancije (investicije) ali mikrogarancije (obratna sredstva)

Brezplačni poslovni kuponi
Kdor si želi ogledati 54. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo letos potekal od 14. do 18. septembra,
lahko na zbornici dobi brezplačni poslovni kupon. Pokličite nas ali pišite na e- naslov: irena.dolgan@ozs.si, Velja za
člane, ki imajo poravnano članarino. Članu, ki plačuje 20 €
članarine pripada 1 poslovni kupon, tistemu, ki plačuje 30 €
članarine pa pripadata 2 poslovna kupona.

september 2022

Za prvi dan sejma (na dan otvoritve) pa lahko prejmete več
(do 6 kos)ov brezplačnih vstopnic, ki jih prevzamete na
OOZ Postojna. Število vstopnic je omejeno, zato pohitite.
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Sofinanciranje obresti
Podjetja, podjetniki! Ne pozabite se prijaviti na razpis
Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov v Primorsko-notranjski regiji 2022. V okviru razpisa lahko pridobite
sofinancirane obresti podjetniških kreditov do višine
1.600,00 € oz. 75% plačanih obresti v obdobju od 1.10.2021
do 30.9.202.
Ogled celotne novice na spletni strani:
https://www.rra-zk.si/novice/2022083009471997/

Posebnosti pogodb o zaposlitvi
s poudarkom na pogodbi
po nastanku invalidnosti
v ponedeljek, 12. septembra 2022
s pričetkom ob 10.00
Cilj seminarja: seznanitev z nalogami obveznega vodenja kadrovskih evidenc ter predvidenimi spremembami,
spoznati oblike pogodb o zaposlitvi s poudarkom na
pogodbi po nastanku invalidnosti
Program
1. obvezne kadrovske evidence in predvidene spremembe
2. pogodba o zaposlitvi za določen čas
• razlogi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas
• omejitve pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas
• določitev sorazmernega dela letnega dopusta in
regresa
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
• odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi
za določen čas
3. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pogodba o zaposlitvi po nastanku invalidnosti
sodelovanje delodajalca v invalidskem postopku
pravna sredstva zoper odločbo o invalidnosti
možnosti delodajalca po nastanku invalidnosti delavca
zagotovitev ustreznega dela po nastanku invalidnosti
pogodba o zaposlitvi po nastanku invalidnosti
nezmožnost zagotavljanja ustreznega dela
postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga
invalidnosti
komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe
o zaposlitvi
postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu iz
poslovnega razloga
pravice in obveznosti v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga invalidnosti
kvotni sistem zaposlovanja invalidov

5. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev
Način dela: Spletni seminar traja od 10.00 do predvidoma 13.00.

Opomnik

Prijave zbiramo do četrtka, 08. 9. 2022.
Prijavo pošljite na: irena.dolgan@ozs.si

Poleg domačih ne spreglejte tudi izobraževanj v sosednjih zbornicah!

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo in gradivo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Krpanov glas

Obvestila OOZ Postojna

VABILO
na brezplačno on-line izobraževanje

Grafično oblikovanje
za vsakdanjo rabo
v sredo, 7. septembra 2022 s pričetkom ob 15.00

VABILO

Cilj seminarja je naučiti se osnovnih zakonitosti oblikovanja ter na konkretnih predlogah spoznati postopke in trike.

na brezplačno on-line izobraževanje

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Program:
1. Osnovne zakonitosti oblikovanja:
- uporaba in kombiniranje barv
- uporaba in kombiniranje pisav
- hierarhije in kompozicije elementov
2. Vaje na konkretnih predlogah (digitalno vabilo, naslovnica spletnega dogodka)
3. Osvojitev postopkov in trikov….
4. Kako s posameznimi orodji PowerPointa oblikovati
grafike za:
- družbena omrežja
- tiskane in
- spletne medije
Način dela:
Spletni seminar v trajanju 2 šolski uri. Zaželeno je, da
udeleženci spremljajo video predavanje preko drugega
zaslona, saj bodo morali ob predavanju tudi oblikovati.
Prijave zbiramo do torka, 6. septembra 2022.
Prijavo pošljite na: irena.dolgan@ozs.si
Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo in gradivo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

v sredo, 28. septembra 2022 s pričetkom ob 10.00
Cilj seminarja: seznanitev z oblikami odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter prenehanja odpovedi o zaposlitvi in
spoznati nevarnosti posameznih oblik
Program
1. Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi
2. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
4. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po zakonu
6. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v primerih prenehanja delodajalca
7. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev
Način dela: Spletni seminar traja od 10.00 do predvidoma 12.30. Prijave zbiramo do ponedeljka, 26.09.2022.
Prijavo pošljite na: alenka.volk@ozs.si
Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo in gradivo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

VABILO
na brezplačno on-line
dvodnevno daljše izobraževanje

DDV po korakih

1. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in
pravice do odbitka DDV
2. Vračilo DDV v tujini in oprostitve
3. Obračunavanje DDV od storitev
4. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga
5. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih
storitev
6. Posebne ureditve

v torek, 20. septembra 2022 s pričetkom ob 10.00 uri in
v četrtek, 22. septembra 2022 s pričetkom ob 10.00 uri

Način dela: Izobraževanje traja vsak dan 5 pp.
Prijave zbiramo do petka, 16.09.2022.

Cilj seminarja: ugotoviti, kdaj se moramo identificirati
za namene DDV ter naučiti se pravilnega obračunavanja
DDV od storitev in pri dobavah blaga

Prijavo pošljite na: alenka.volk@ozs.si

Pripravlja
Irena Dolgan

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.

september 2022

Program
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Jubilanti 2022
Zaradi pandemije covid-19 že dvakrat, za leti 2020 in 2021,
nismo podelili jubilejnih listin in plaket. Če bo situacija
glede covida dopuščala, jih bom v letošnjem letu, ko bomo
listine in plakete podelili tudi jubilantom letošnjega leta.
Po podatkih obrtnega registra so jubilanti v letu 2022 naslednji (navajamo jih po abecednem redu priimkov oz. firm):

Občina Vrhnika

Vse člane obveščamo, da je bil v Našem časopisu, št. 505,
ki je izšel 27. junija 2022, na 25. in 26. strani objavljen javni
razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva za leto 2022. Sredstva so na
voljo za štiri različne ukrepe:

GARAFOLJ Marko s.p., Kovinske konstrukcije, Stara Vrhnika 121
JAPELJ Janez s.p., Eelektroinštalacije, Cesta pod Strmco 6A

- Spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah

JEREMIĆ Dušan s.p., Prevozne storitve, Ljubljanska cesta 2

- Subvencija za usposabljanje zaposlenih in usposabljanje
samostojnih podjetnikov (pridobivanje novih znanj, izobrazbe…)

KOGOVŠEK Boris s.p., Avtoservis, Sinja Gorica 28
KOGOVŠEK Zdravko s.p., Orodjarstvo, Raskovec 48
KROVEC, TESARSTVO, KROVSTVO, KLEPARSTVO d.o.o.,
Smrečje 31A
MELE Rok s.p., Avtoservis, Bevke 24B
OUDJA Srečko s.p., Trma, gradbene storitve, Lošca 35
TURŠIČ Matej s.p., Avtovleka, Zabočevo 13
VOLJČ Marko s.p., PRO-PORTIS, inženiring in prodaja pohištva, Notranjska cesta 48A
20 let dela v obrti za srebrno listino in plaketo:
CASERMAN Peter s.p., Hitri servis Caserman, Pod Hruševco 14
HABAT Franc s.p., Soboslikarstvo in fasaderstvo, Ob potoku 15
NOLIMAL – MEHANSKO VAROVANJE d.o.o., Cesta pod goro 42
OVCA Robert s.p., Mizarstvo, Sinja Gorica 55
TAJL STORITVE d.o.o., Prevozništvo, Pot na Košace 1B (Sagrković Asmir)
30 let dela v obrti za zlato listino in plaketo:
B M C marketing, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
Podlipa 19A
FIŠTER Aleksander s.p., Mizarske glasbene in druge storitve,
Drenov Grič 191
september 2022

Razpisa - Subvencije

- Subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij (obrestna mera pri dolgoročnih kreditih za razne investicije podjetnika ali podjetja)

10 let dela v obrti za bronasto listino in plaketo:

FORTRADE d.o.o., Pod Hruševco 50
JAN Gorazd s.p., Uglaševanje in popravilo klavirjev, Pot na
Košace 10
M-LES proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Mizni dol 28
SALKON podjetje za inženiring, proizvodnjo in marketing
d.o.o., Smrečje 38A
VIDMAR Ivan s.p., Slikopleskarstvo, Dol pri Borovnici 47
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V kolikor ste jubilant in vas ni na seznamu, prosim pokličite,
saj so podatki iz registra lahko pomanjkljivi ali napačni. Ne
bi namreč želeli, da ne prejmete listine in plakete, ki ste jo
za svoje delo zaslužili. Za morebitno napako pa se vam iskreno opravičujemo.
O datumu podelitve boste jubilanti pravočasno obveščeni
in na prireditev povabljeni.

- Odpiranje novih zaposlitev
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 je del subvencije tudi s strani OOZ Vrhnika).
Ne spreglejte roka za oddajo vlog in vseh prilog k vlogi –
30. september. Vlogo oddate v zaprti kuverti z dopisom:
NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PODJETNIŠTVO
2022. Če je vloga oddana 30. septembra na pošti, morate
poskrbeti, da bo oddana kot priporočena pošiljka.

Občina Borovnica
Obveščamo člane s sedežem na območju občine Borovnica, da je besedilo razpisa za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in malega
gospodarstva z vsemi prilogami na voljo na spletni strani
Občine Borovnica.
Sredstva so na voljo za naslednje ukrepe: spodbujanje
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj; pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov; odpiranje novih zaposlitev;
spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah.
Vloge z vsemi prilogami morate oddati najpozneje 10. 10.
2022. Če je oddana zadnji dan, je lahko oddana osebno na
OOZ Vrhnika, če je oddana na pošti, je potrebno vlogo oddati kot priporočeno pošiljko.

MOS 2022 –
brezplačne vstopnice
Vse člane obveščamo, da lahko na zbornici prevzamejo
brezplačno vstopnico za prvi – otvoritveni dan 54. mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Otvoritev sejma bo
v sredo, 14. septembra.

Krpanov glas
Energetska kriza

Obvestila OOZ Vrhnika
Varstvo pri delu

OZS si prizadeva, da bi bili ukrepi za leto 2023 čim prej znani
in napovedani, saj veliko podjetij nima sklenjenih pogodb
za energijo za leto 2023.
O dogajanju na energetskem področju vas bomo obveščali
po e-pošti.

JOGA v prostorih OOZ Vrhnika
V veliki dvorani v drugem nadstropju Doma obrtnikov, Tržaška cesta 8a, se 7. septembra ponovno začne vadba joge
oz. se nadaljuje, saj so jo nekateri obiskovali že v pretekli
sezoni.
Vadili boste pod nadzorom Danila Kosija iz Društva »YOGA
v vsakdanjem življenju« iz Ljubljane.
Vadba bo vsako sredo, z začetkom ob 19. uri.
Prijave in dodatne informacije dobite na tel. št.: 041 270 901
- Dani.
Vljudno vabljeni.

petek, 16. september 2022
Za člane, pri vas zaposlene delavce in zunanje udeležence razpisujemo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in
požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 16. septembra 2022, 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 ostale udeležence 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.
Za vse, ki se usposabljanja ne boste mogli udeležiti septembra, ponovitev bo tudi v oktobru.

Jesenski izlet – najava
Zbornica bo za člane v oktobru organizirala enodnevni
izlet (tokrat bodo ogledi in doživetja doma, v Sloveniji).
Končna destinacija še ni znana, prav tako tudi ne datum,
vendar pričakujte izlet eno od sobot v oktobru. Kot vedno
se bomo potrudili za zanimiv program in doživetja, spoznavanje lokalnih zanimivosti in kulinarike.

DEDEK MRAZ – obdaritev otrok
v decembru – najava in prijave
Dve leti nas zaradi covida ni obiskal dobri mož dedek
Mraz, letos pa pride! Soboto, 17. decembra 2022 si bo
dopoldne vzel čas za otroke naših članov, jih obiskal in
obdaril. Še pred prihodom bomo organizirali predstavo za
otroke, ki bo dvignila temperaturo v dvorani in stopnjevala pričakovanje pred njegovim prihodom. Prireditev bo v
veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.
Vrednost darila za posameznega otroka znaša 25 €. Prispevek plačate delodajalci ali straši (po dogovoru) po
izstavljenem računu, igrače in posladek izberemo letom
primerno na zbornici.
Da bo otrok prejel primerno darilo, bodo obdarovanci
razdeljeni v starostne skupine: prva od 0 – 1 leta starosti,
druga nad 1 – 2 let, tretja od 3 – 4 let, četrta od 5 – 6 let,
peta nad 6 let, pri kateri bo darilo vrednostni bon, da si bo
otrok lahko sam izbral igračo oz. darilo v eni od trgovin na
Vrhniki.
Otroke lahko prijavite po telefonu ali na mail. Navesti je
potrebno ime in priimek otroka ter starost, da bo otrok
uvrščen v pravo skupino obdarovancev.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Pripravlja
Adela Cankar

september 2022

pošteno trka na vsa vrata in nas utegne prizadeti še bolj kakor covid. OZS si s svojimi aktivnostmi zelo prizadeva, da bi
za to nastajajočo krizo vlada našla čim boljše in takojšnje
rešitve za celotno gospodarstvo in za vse panoge. OZS je
uspelo, da so prvotno uredbo o omejitvi cen elektrike spremenili v taki meri, da se pomaga 70 – 80 % članom (omejitev cene elektrike za vse s priključno močjo do 86 kW). OZS
sodeluje v več delovnih skupinah in opozarja na nevzdržnost razmer. Po ocenah MGRT je za večje odjemalce sprejet ukrep za 2022 – jun – dec edina formula s strani EU, če
se želi pomagati podjetjem že v letu 2022. Formula je naslednja: država bo pomagala s sofinanciranjem 30% stroškov
električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom
dviga cen. Priglasitev za pomoč bo potekala preko SPIRIT
– posebna aplikacija in naj bi bila enostavna. Vpisovati bo
potrebno resnične in realne podatke.
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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 avgust, september in oktober 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
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 avgust, september in oktober 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.

september 2022

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
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ŠT. DELOVNIH UR:
avgust 2022: redno delo 22 dni: 176 ur, praznik 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni: 184 ur.
september 2022: redno delo 22 dni: 176 ur, praznik 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni: 176 ur.
oktober 2022: redno delo 20 dni: 160 ur, praznik 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni: 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2022 – lestvica se je spremenila in
velja za vsa izplačila v letu 2022!!!
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2022 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
1.143,03
1.143,03

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

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
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.
Prehrana: 6,12 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu; s 1. 9. 2022
se zviša na 7,96 €.
Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,21 € za vsak dopolnjen km,
če javnega prevoza ni (od 1. 7. 2022 dalje)
Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila:
0,43 € za vsak prevožen km (od 1. 7. 2022 dalje)
Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS
MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
je 1.074,43 € (Ur. list RS, št. 5/22).
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

Krpanov glas
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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) – AVGUST, SEPTEMBER IN OKTOBER 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 – AVGUST, SEPTEMBER IN OKTOBER 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
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Ugodna posojila - energetska
učinkovitost
Slovenski regionalno razvojni sklad podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam in zasebnikom s poklicno dejavnostjo, ustanovljenim pred 1. 1. 2019, ponuja posojila
za naložbe v izboljšanje energetske učinkovitosti. Nov
finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje
učinkovite rabe virov in varstva okolja. Prijaviti se je mogoče od 15. 8. 2022 naprej do porabe sredstev.
Upravičeni vlagatelji so gospodarski subjekti, podjetniki,
zadruge, zasebniki s poklicno dejavnostjo, sobodajalci, samozaposleni v kulturi … Cilji projekta je dosegati vsaj enega izmed dveh ciljev: energetska učinkovitost oziroma
emisijska učinkovitost. Upravičeni stroški so začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021:
• Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/
drugih poslovnih prostorov
• Nova oprema/delovni stroji
• Neopredmetena sredstva
Minimalna višina posojila je 100.000 evrov, maksimalna pa 1
milijon evrov. Posojilni pogoji so 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta).
Delež sofinanciranja Sklada je do 85 % upravičenih stroškov.
Ročnost je do 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij do
3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po
zaključku projekta. Možnost predčasnega poplačila.
Več informacij na: www.srrs.si.

september 2022

Podpora transformaciji
poslovanja
Namen javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in
krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 je
strokovna in finančna pri intenzivnem procesu trajnostne
in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega
gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko
skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.
Roki za prijavo so od 15. 9. 2022 dalje in vse do leta 2024.
Več informacij na: www.spiritslovenia.si/razpis/391.
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Člani prevozniške sekcije ste vabilo prejeli. Obvezna je
predhodna prijava. Za prijavo lahko pokličete tudi na »svojo« OOZ. Vabljeni! Veselo bo !

Napotila in sekcije
Energetika
Gospodarstvo je zaradi energetske krize v težki situaciji.
Številna podjetja se tako soočajo celo s 6-kratnim povišanjem cen električne energije
Vlada je 18. avgusta, zaradi visokih cen sprejela Zakon o
pomoči gospodarstvu. Gospodarstvu bo tako država pomagala s subvencioniranjem 30 odstotkov stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom
dviga cen. Po besedah direktorja OZS Danijela Lampergerja, OZS ugotavlja in apelira na vlado, da bi se morali
kriteriji za dodelitev pomoči popraviti, npr. 50% nad 1,5
kratnikom dviga cen, da bi bilo do subvencij upravičenih
več podjetij, obseg pomoči pa bi bil večji. Hkrati OZS
pričakuje, da vlada čim prej predstavi, na kakšen način bo
podjetjem pomagala na področju reševanja energetske
krize v letu 2023.
Podjetja namreč že sedaj prejemajo pogodbe za leto 2023
in planirajo svoje poslovanje. »Ocenjujemo, da tak paket pomoči, kot je predviden v tem letu, ne bo zadostoval za preživetje podjetij v prihodnjem letu,« pojasnjuje Blaž Cvar, predsednik OZS.
Če ukrepi ne bodo zadostni, bo to zagotovo vodilo v stečaje številnih podjetij in izgubo delovnih mest. Na OZS so
prepričani, da krize ne bomo rešili s subvencijami in varčevanjem z električno energijo. Temeljno vprašanje ob katerem se je vredno zamisliti pa je, zakaj smo priča enormnemu višanju cen energentov?

Evidentiranje delovnega časa
Ministrstvo za delo pripravlja zakonske spremembe, s katerimi bi se uvedlo obvezno elektronsko evidentiranje delovnega časa. Predstavniki OZS so se sestali s predstavniki
ministrstva in ministrom Lukom Mesecem osebno in izrazili nasprotovanje predlogu, ki uvaja dodatno birokracijo,
prinaša dodatne stroške delodajalcem, ne sledi novim
oblikam dela, obenem pa ne prinaša nikakršnih zagotovil,
da se zlorabe oz. kršitve ne bodo več dogajale.
»Bistveno je, da se evidentiranje delovnega časa vodi pravilno,
pa naj gre za elektronsko ali ročno evidentiranje. Odločitev o
tem, na kakšen način se bo evidentiral delovni čas, pa mora
biti v domeni delodajalca. Poleg tega za številne storitvene dejavnosti, kjer se delo opravlja na terenu, elektronsko evidentiranje predstavlja dodatne birokratske ovire in dodatne stroške
za delodajalca,« je mnenje predsednika OZS Blaža Cvara.
Na OZS menijo, da večina delodajalcev vzorno skrbi za svoje
zaposlene in pravilno vodi evidence delovnega časa. Vztrajajo pri tem, da bi moral imeti delodajalec možnost izbire, torej bodisi elektronsko bodisi ročno evidentiranje delovnega
časa. Možnost izbire imajo tudi v sosednjih državah, po katerih se radi zgledujemo (Avstrija, Nemčija, Italija).
Ob tem pa se seveda postavlja vprašanje ZAKAJ elektronske
evidence in KDO bi jih zasnoval ? (beri: Čigav bo zaslužek?)

Krpanov glas

Napotila in sekcije

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
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z možnostjo sedežev “FACE TO FACE”
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OZS za umik sprememb
zakona o dohodnini
OZS skupaj z drugimi reprezentativnimi delodajalskimi organizacijami (Trgovinska zbornica Slovenije, GZS, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije) v celoti nasprotuje parcialnim
spremembam, ki jih prinaša Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, na podlagi katerega naj bi se še pred njihovo dokončno uveljavitvijo izničili
pozitivni učinki zadnjih sprememb Zakona o dohodnini, ki
so bile sprejete marca 2022, v domeni Janševe vlade.
Zagovarjajo zagotovitev večjih neto prihodkov slovenskim
državljanom, ne pa parcialne spremembe, ki bodo njihove
neto prihodke še zmanjšale.
Za leto 2024 se, po besedah direktorja OZS Danijela Lampergerja, predvideva razbremenitev davka na delo (?) ter
uvedba davka na premoženje.
Vir: Objave OZS

Elektronska prijava nezgod
na portalu SPOT
S 1. 9. 2022 se za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije vzpostavlja elektronski postopek na portalu
SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino
primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša
poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi ne-

zgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT
so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). Od 1.9.dalje je mogoče oddati pooblastilo za
elektronsko oddajo prijave.

V torek, 6. 9. 2022 se lahko udeležite ZOOM-seminarja
na to temo; objava na straneh OOZ Cerknica.

Letni načrt dovolilnic
V času od 1. 9. do 15. 9. je zakonsko predpisan rok, v katerem morajo prevozniki, ki želijo, da jim delivec določi letni
načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, oddati vlogo.
Vsem prevoznikom, ki so v preteklem in tekočem letu prejemali dovolilnice, smo v začetku meseca avgusta poslali
obvestila glede oddaje spletne vloge, ki jo s svojim geslom
lahko oddajo na povezavi: https://www2.ozs.si/promet/
Dovolilnice/Upstrani/Prijava/login.asp .
V primeru, da prevozniki nimajo možnosti oddati vloge
preko spleta, lahko izpolnijo priložen pisni obrazec, ki ga
pošljejo na naš naslov.
Pisni obrazec pa je dosegljiv tudi na povezavi: https://www.
ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/dovolilnice/obrazci

Vabilo na jubilej
Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska«, ki so ga pred 35
leti ustanovila obrtna združenja s širšega Notranjskega: z Vrhnike, Logatca, Cerknice, Postojne, Idrije vabi na koncert ob svoji
35-letnici v soboto, 15. 10. ob 19.00 v logaški Narodni dom.
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M: 041 66 19 18
E: info@vip-prevozi.si
W: www.vip-prevozi.si
F: VipPrevozi

15

Krpanov glas

Aktualno

Logaški teden obrti in podjetništva
letos v znamenju Slovenske Istre

19.–24. september 2022
Ponedeljek, 19. 9.
Dan odprtih vrat, vabljeni na kavo!
Brezplačna podjetniška svetovanja
SPOT – Slovenska poslovna točka

Petkovo popoldne na
zborničnem
zelenem vrtu, 23. 9.
Sklepna družabna prireditev

Torek, 20. 9.
Varno delovno okolje
7.00 Usposabljanje delavcev za prvo pomoč

Sreda, 21. 9.
Pridobivanje novih znanj
9.00 Spletni seminar: Učinkovita digitalizacija
proizvodnih procesov

Četrtek, 22. 9.

13.00 Obrtniško tekmovanje
v kuhanju golaža
17.00 Okusi Slovenske Istre

Gostujoča zbornica iz Kopra: vina in kulinarične
dobrote iz Slovenske Istre
18.00 Brezplačen golaž
Ambientalna glasba na letnem vrtu

Sobota, 24. 9.
Zaposlitvene priložnosti

Na mladih svet stoji

10.00 Logaški karierni sejem

Delavnice za učence logaških šol:

v sodelovanju z Mladinskim svetom Logatec

september 2022

finančno opismenjevanje
podjetništvo

Ponedeljek, 3. 10.

obisk obrtnikov

Krvodajalska akcija logaških podjetnikov
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Vabljeni v Logatec!

Občina Logatec

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

Organizator: Območna obrtna-podjetniška zbornica Logatec, Tržaška c. 11, Logatec
Več na: ooz-logatec.si, 051 651 538, info@ooz-logatec.si

