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Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
e-naslov: barbara.grum@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80, mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00
Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

JK Group,
pravno in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20, tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

Davčno svetovanje
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk
e-naslov: ﬁnia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30
Uradne ure: sreda 12.00 - 13.00

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40, fax: (01) 750 41 02, mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin
(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
3000 izvodov
Prelom in tisk:
Graﬁka 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotograﬁja na naslovnici: Med podjetji in podjetniki, ki so svoje delavnice odprli
osnovnošolcem, da bi jim približale različne poklice, je
bil tudi logaški Hoedlmayr.
Izdajatelj:
Uredniški odbor:

Foto: B. G. Vogrin

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4)
200 €
120 €
½ strani (A5)
150 €
90 €
¼ strani (A6)
100 €
60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
45 €
Oglas na zadnji strani:
+40%
Oglas na predzadnji strani:
+20%
Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10% popust.
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

Objavo naročite na svoji območni zbornici ali neposredno
pri sekretarki OOZ Logatec Barbari Grum Vogrin.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Uvodnik

Poglejmo svetlo plat

Jesensko obletavanje

Jesen - umiranje, kratki dnevi - tema,
dež – slabo vreme, mraz – zebe,
1. november – najbolj žalosten dan v
letu. Turobno obdobje leta.
Če bi zunanji opazovalec gledal našo
državo kot celoto, njeno prebivalstvo,
gospodarstvo, okolje... bi glede na dogajanje in ravnanja v politiki, glede na
pisanja in poročanja v različnih medijih, glede na splošno gospodarsko situacijo, glede na razpoloženje med ljudmi
resnično lahko ocenil, da smo zapluli v
neprijazno in turobno obdobje?
Ne! Mi sami vidimo táko stanje, mi
sami s svojim ravnanjem, obnašanjem,
govorjenjem, mišljenjem sprožamo
večkrat negativne kakor pozitivne vibracije in vplivamo na to, da razmišljamo prej negativno kot pozitivno.
Spremenimo miselnost! Naravnajmo se pozitivno!
Jesen. Jesen ni umiranje, ampak pobiranje plodov našega dela, opravljenega čez
leto. Je priprava na počitek in zimsko umirjeno obdobje, da bo pomlad lahko še
lepše zacvetela, ozelenela, zaživela. Jesen so tudi živahne in pisane barve. Odprite oči in poglejte gozd, ki se je obarval z vsemi odtenki rumene, zlatorjave in
rdeče, tople barve. Sprehodite se med drevesi, ki vas ob lahnem vetriču zasipajo
z listjem, poglejte okoli sebe s pozitivno energijo in postalo vam bo toplo, nič
več ne bo nemogoče, za vse boste našli rešitev.
Kratki dnevi, ki jih prinese jesen, so lahko čas, ko se umirimo, povežemo z
družino, prijatelji, obiščemo kak kulturni dogodek...
Dež. Za nekatere sinonim za slabo vreme, poglejmo z druge plati. Dež je voda,
voda je nujno potrebna za življenje. Ste se že kdaj sprehajali po dežju? Poskusite. Lahko tudi brez dežnika in spoznali boste, kako je lahko zabavno in morda
spremenili mišljenje, da dež ni le slabo vreme.
Mraz. Izkoristimo ga, da se stisnemo k tistemu, ki ga imamo radi. Privoščimo
si pečen kostanj, ki še tako mrzle ročice pogreje, oblecimo se in premagajmo ta
mraz, da bomo lahko premagovali tudi druge ovire na naši poti.
1. november. Naj ne bo najbolj žalosten dan v letu. Četudi obiščemo pokopališča in grobove, vzemimo to za pozitivno, spomnimo se umrlih svojcev,
prijateljev, znancev, njihovih dobrih dejanj, govorimo o njih spoštljivo, kar bo
dobro vplivalo tudi na nas.
Turobno obdobje leta. Zamenjajmo têrmin in razmišljajmo, da gre za pisano
obarvan letni čas, za uživanje številnih plodov, za priprave na počitek, ki nam
omogoča, da se ponovno v polno zaženemo k novim izzivom in ciljem.
Pozitivno razmišljanje. Dajmo mu prostor. Dopustimo mu priti v svoje glave,
v svoje razmišljanje, v svoje ustvarjanje, v svoje okolje. Star pregovor pravi: kar
bomo sejali, to bomo želi. »Jesen vendar ni čas za setev«, boste najprej pomislili. Je. To je čas za setev pšenice – pšenice za naš ljubi kruhek. Pa smo spet
pri pozitivnem razmišljanju. Naj bo tako na vseh področjih dela, življenja in
razmišljanja.
Adela Cankar, sekretarka OOZ Vrhnika

Po vročem poletju je nastopila zlata jesen. Listnati gozdovi nas pozdravljajo,
odeti v prelestno pahljačo toplih barv,
ki se po dežju z modrino neba stapljajo v polno mavričnost. Pogled in uho
se zastavljata ob šelestenju drobnih,
zlatorumenih brezovih listov, nemirno
se premikajočih v zdaj močnem, zdaj
rahlem pišu vetra. In listi - ta posamič,
oni družno z drugimi - odletavajo raz
veje. Drevesni sokovi se umikajo v korenine, še malo, pa bo zima za nekaj
časa zadržala rast. Sredi februarja pa
bo sv. Valentin znova prinesel ključ od
korenin in pognal sokove navzgor.
Z jesenskim drevjem vred se je začelo
tudi obletavanje zborničnega članstva.
Kako težko smo ga pričakovali, udejanjenje prostovoljnega članstva! Zdaj
bo vse na svojem mestu. Neskončno
breme bo padlo z ramen mnogih, ki ga
sploh niso občutili. Svobodni bomo!
Aleluja! Nič več nepotrebnega Obrtnika ne Krpanovega glasa – saj tam
sploh nič pametnega ne napišejo – nič
več ugodnega izobraževanja, svetovanja in kar je še takih nepotrebnih
reči. Nič več družabnih srečanj, nobenih sekcij – pa kdo bi se še s tem
ukvarjal! Kar bomo rabili, si bomo poiskali na trgu, tam pošteno plačali in
bomo srečni in, predvsem, svobodni!
S svojim denarjem bomo končno sami
razpolagali. Za dialog z državo pa naj
skrbijo tisti, ki bodo tako neumni, da
bodo plačevali zbornično članarino.
Njihovih dosežkov bomo tako ali tako
deležni tudi mi. Mi smo preračunljivi!
Za nas velja samo to, kar lahko primemo in vidimo.
Notranjske območne zbornice so se
doslej številčno obletele med 6 in 9
odstotki. Zbornični gozd pa je mešan. Ni le listnat, je tudi iglast. Tudi če
se vse listje obleti, bo jelovina ostala.
Tudi bori bodo ostali, trdoživi tako
zelo, da jih pokonča le ogenj. Ti bori,
ki so že doslej zagotavljali obstoj in
rast obrtniškega povezovanja sploh,
bodo gozdu zagotovili preživetje. Pomladi pa bo drevje znova ozelenelo.
In list, ki odpade z veje, čemu še služi?
Janez Gostiša
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Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Jubilanti 2013
Po podatkih obrtnega registra so dobitniki jubilejnih priznanj
naslednji člani OOZ Cerknica:
Jubilanti – 10 let
Ibraimoski Senaija, Gradbeništvo Kozjak d.o.o.
Dejan Knavs, Demira d.o.o.
Braniselj Boštjan, Parkestil d.o.o., Dolenje jezero
Angelov Irot
Branisel Aleš
Koman Matej
Marolt Mojca
Pavlović Gosto
Pilih Martin
Porok Davorin
Rodošek Damjan
Silvaši Gordana
Truden Franc
Ule Mišič Nataša
Zgonc Zakrajšek Marta
Jubilanti – 20 let
Červek Vili
Koščak Tina, Frizerstvo Tina d.o.o. Cerknica
Lekšan Slavko
Jakopin Marjana, Matjaž Šega /M&M d.o.o. Cerknica
Marolt Alojz
Mele Janez
Mišič Franc
Obreza Jožica
Ule Hinko
Uršič Igor
Rot Peter
Jubilanti – 25 let
Krajc Franc/ Eurobox d.o.o.
Šega Tone
Urbas Tomaž
Jubilanti – 30 let
Cimermančič Rok Stanka
Jubilanti – 35 let
Bojan Kraševec
Prosimo Vas, da nas opozorite na morebitne napake ali pomanjkljivosti v navedbi.
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ZBOR 2013
Vabimo Vas na prednovoletno srečanje članov
(in upokojenih članov zbornice),
ki bo v soboto, 14. 12. 2013
v Jamski restavraciji v Postojni.
PROGRAM:
18.30 - Sprejem gostov
19.00 - Podelitev jubilejnih priznanj s kulturnim programov,
ki ga bodo obogatili citrarka Tanja Zajc Zupan,
pevka Viktorija Petek,
povezovalka Ana Zupan.
(Začeli bomo ob napovedani uri,
zato udeležence prosimo za pravočasen prihod)

Za dobro razpoloženje bo
skrbela skupina ADUT.
Za zagotovilo udeležbe plačate
ob prijavi prispevek
10 evrov na udeleženca.
Zaradi organizacije dogodka Vas prosimo,
da se prijavite čim prej,
najkasneje pa 30. 11. 2013.

Vljudno vabljeni!

Boštjan Lončar,
cvetličar s srcem
Pri odločanju za poklic je izbiral med tremi smermi: industrijskim oblikovanjem, fotograﬁjo in modo. Odločil se je za prvo, se še malo preizkusil
s študijem arhitekture in po nekajletni zaposlitvi nasledil mamo v Cvetličarni Urša v Cerknici.
Če bi imel priložnost, da se v življenju odloči in izbere isto pot, ne bi pomišljal.
Še enkrat bi izbral enako. Ker je, kot sam o sebi pravi, cvetličar. S srcem.
Kaj vse nudite v Cvetličarni Urša?
Nudimo cvetlične aranžmaje za vse priložnosti, od rojstva do
smrti. Nudimo veliko izbiro poročnih šopkov in drugega cvetja,
zunanjo in notranjo ureditev prostorov, urejanje zelenic, grobov, nasajanje korit. Dostavljamo tudi na dom. Idej in dela ne
zmanjka.
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Ne spreglejte …
Obstaja moda tudi v cvetličarstvu? Trend enega, drugega…..pri poročnih šopkih, pri pogrebnih aranžmajih?
Vsekakor. Stalno potekajo seminarji in druga izobraževanja.
Sam ostajam pri svojem načinu dela. Vedeti je treba, da ta dela
tako, oni drugače. Kupci sledeč svojim željam poiščejo pravega.
Pri nas se prodaja nekaj, kar se drugje ne, in obratno. Se pa
večina še vedno odloča za klasiko. Sam sem eden redkih, ki še
izdelujem žalne vence na klasični način, z veliko materiala iz
narave, vendar z novimi metodami. Naročila dobim iz Žal, ki so
eno večjih pokopališč, in tudi od drugod. Ljudje mi zaupajo in
mi praviloma prepustijo tudi izbiro cvetja, tudi celotno pripravo
prostora za zadnje slovo od pokojnika. Podobno je za druge
priložnosti. Kljub novim trendom pa je pri poročnih šopkih še
vedno »in« večni bidermajer….
Stvari, ki jih naredim in
so mi všeč, nikoli ne popravljam ali spreminjam.
Sem za enostavne stvari,
simetrične ali asimetrične, pomembno je, da so
na pogled všečne. Barvno se držim koncepta,
največ dve, tri barve, kar
seveda ni vsem všeč, pričakovanja in okusi so pač različni. Vendar ostajam pri svojem
načinu dela.
Česa se je najpomembneje držati v svojem poslu? Kakovosti?
Držim se preprostega načela, da nikoli ne prodajam stare robe.
Kar stranka plača, to tudi dobi. Če dobro delaš, se kupci vračajo,
če ga »lomiš« pa…
Kaj je pomenil prodor cenenega cvetja velikih trgovinskih
korporacij?
Vsekakor spremembo. Za približno 30% kupcev je ključni argument pri nakupu cena, za 30% cena ni pomembna, oz. je kvaliteta pred ceno, ostali tehtajo in se odločajo med enim in drugim.
Kakor kdaj.
Kako ocenjuješ kupno moč? Se čuti kriza?
Ja. Zadnje leto ali dve. Kupci še vedno pridejo, še vedno želijo
lep šopek, vendar je izbor skromnejši.
Kupci so skoraj vedno ﬁzične osebe. Časi »cvetličnih reprezentanc« so mimo. Vse manj je urejanja zelenic, kar se vizualno
odraža v našem delu Notranjske. Sam ocenjujem urejenost področja naših občin kot premalo urejeno. Nič ali premalo damo
na zunanji videz.
Odnos do slednjega bi morali razvijati že v osnovni šoli. Več
krožkov na to temo bi bilo potrebnih. Sam sem pripravljen deliti svoje znanje. Sodeloval sem z nekaterimi šolami, nekatere za
mojo pobudo, žal, niso pokazale interesa. V nekaterih pa je bil
odziv pozitiven. Sam vidim na tem področju veliko odprtih možnosti; če sta volja in posluh, se da izpeljati marsikaj dobrega, lepega. Mlade generacije pa so »pripopane« za računalnik, premalo
je časa za naravo in ustvarjalnost.
Kako pogosto so kupci moški?
Zelo pogosto! Ne samo ob dnevu žena ali materinskem dnevu,
kot bi mislili. Velikokrat tudi »kar tako«. Moški nikoli ne sprašujejo po ceni, za moške je pomembno, da bo »šopek« izbranki, ki
ji namenjen, všeč…. Ženske so bolj »previdne«.
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• Na OOZ Vrhnika bo v četrtek, 7. novembra 2013, s pričetkom ob 16.30 uri, potekal seminar na temo paketa »davčnih novosti«, DAVČNA JESEN 2013 Seminar bo trajal
4 šolske ure in ga bo vodila nekdanja svetovalka na OZS
Tatjana Jovanović. Prijavite se lahko na OOZ Cerknica
ali OOZ Vrhnika. Za člane je seminar brezplačen, stroške udeležbe iz članarine pokrije zbornica; cena za nečlane
je 50,00eur.
Seminarjev, ki so organizirani v okviru OOZ Cerknica ali
katere od drugih zbornic in so za člane OOZ brezplačni,
se lahko udeležijo ožji družinski člani člana zbornice.
• Člani na zbornici lahko dobite osnutek POGODBE O
OPRAVLJANJU OBČASNEGA ALI ZAČASNEGA
DELA UPOKOJENCEV, ki jo ureja Zakon o urejanju
trga dela.
• Na OOZ Cerknica Vam lahko pomagamo pri izterjavi
neplačanih terjatev vaših kupcev na osnovi verodostojne
listine ( računa) z vložitvijo PREDLOGA ZA IZVRŠBO
na pristojno sodišče.
• Tečaj iz PRVE POMOČI bo predvidoma ponovno v mesecu decembru. Storitve tečaja bodo »po novem« vključene v ponudbo kartice Mozaik podjetnih. Med OZS in RK
potekajo tudi dogovori o nekaterih drugih ugodnostih za
člane zbornice.
• Vlada je določila besedilo predloga Zakona o davku na
nepremičnine, katerega vsebina je še v usklajevanju. Bodite pozorni na določila o stopnjah za posamezne vrste
nepremičnin in zemljišč. Vedno je čas za spremembe!
• Občina Bloke je objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Bloke za leto 2013. Razpisana so nepovratna
ﬁnančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okvirni višini 10.000 EUR. Zadnji rok za oddajo
vlog je 15. november 2013. Razpis je zanimiv za posameznike, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2013 dalje,
uvajajo nove produkte ali storitve ali se izobražujejo. Več
na: http://www.bloke.si. Pri pripravi vloge vam lahko
pomagamo.

… in na skupnih straneh
• Nedelovanje E-DAVKOV od 31. 10. do 4. 11. 2013
• Članarina OZ po novem: DUO 10 eur, samozaposleni
18 eur, ostali 27 eur
• Status upokojenca in opravljanje dejavnosti
• Poostren nadzor DURS-a

Kaj meniš o napovedanem nadzoru DURS-a cvetličarji?
Poslovanje imam urejeno. Če pa nadzor pride z namenom, da
kaj najde, pa najde. Temu ne uideš.
In največja želja?
Sanjam o samostojni razstavi. Kdaj in kje bo, ne vem. Vem pa,
da bo. V dobrodelne namene.
Hobi?
Včasih je bil to nogomet. Zdaj je to naravnanost k zdravemu
načinu življenja s sprehodi v naravo. (Smeh)
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Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Trgocev - 40 let podjetništva
Petrovčičevih
Pogovarjati se o samostojnem podjetništvu Dominka Petrovčiča pomeni,
pogovarjati se z njim in njegovo soprogo Nušo o štirih desetletjih obrtništva,
podjetništva in njune družine. Vse je tesno prepleteno in je raslo vzporedno.
Ker gre za eno najbolj prepoznavnih logaških podjetniških družin, se je
Janez Gostiša pogovoril z obema.

Vam je to pomagalo pri kasnejši širitvi dejavnosti na trgovino?
Trgovsko dejavnost je konec osemdesetih let omogočila sproščena zakonodaja. Bila je tudi rešitev, da ni bilo treba plačevati
medfaznega prometnega davka; ta možnost je bila zasebnikom
dotlej na voljo le v obrtnih zadrugah, ki pa so za to – če zelo
posplošimo, saj zadruge niso obstajale zgolj zaradi tega - zaračunavale provizijo. Tako smo 1990. začeli s trgovino in odprli
d.o.o. Prodajne prostore smo imeli doma. Povečali smo jih po
slovenski osamosvojitvi, ko se je zaprl dotedanji velik jugoslovanski trg, ki je srkal naše strugarske izdelke. Že čez dve leti smo
zastavili gradnjo hale v obrtno industrijski coni za KLI-jem in
jih 20. decembra 1996 začeli uporabljati.
Spominjam se, da se je govorilo, da ste za pridobitev papirjev doktorirali na fakulteti birokracije?
Nešteto poti, dokazovanj, prepričevanj je bilo potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja. Cona je bila še v gradnji, pa
parcelacija, pa komunalno opremljanje, pa prestavljanje cest,
pa… Vendar se z birokratskimi mlini nisem borila samo tedaj.
Žal sem morala večkrat povzdigniti glas, da so mi javni uslužbenci sploh prisluhnili. Še danes ni kaj prida lažje.

Dominik in Nuša Petrovčič

Foto: Jago

Dominik, izučili ste se pri zasebniku?
Najprej v Ljubljani pri Nahtigalu, kjer sem opravil vajeništvo za
monterja centralnih kurjav, po odsluženju vojaškega roka sem
delal pri Pezdirju na Brezovici, nato na IMP in 1973. odprl popoldansko obrt.
Kdaj ste podjetništvo sprejeli za svojo samostojno poslovno pot?
Leta 1979 sem prešel iz popoldanske v redno dejavnost. Tedaj
se je na Logaškem zmanjšalo število monterjev centralne, dela
je bilo precej in vzporedno s službo ni šlo več. Leta 1980 sem
si doma uredil delavnico. Brat je bil strugar, pa smo začeli tudi
stružiti zaprte kroglične ventile, rezati do 250 mm debele kovinske palice. Ja, ker je šlo rezanje počasi, sem ponoči, ko je odrezek padel na nosilec in sem se od tega zbudil, stopil dol in žago
nastavil na naslednji rez… Čez dan pa sem bil na terenu, varil,
krivil, montiral, se dajal z vodji gradbišč, svetoval, popravljal in
bil vesel življenja.
Nuša, z Dominikom ste bili v poslu pravzaprav ves čas.
Poznali ste vse nadrobnosti, prenekatere kataloge, materiale, pozicije, šifre?
Tehnične stvari so me zanimale že kot otroka: raje sem bila z
očetom v delavnici in pri opravilih zunaj hiše, kot z mamo v
kuhinji. Do danes me to nagnjenje ni zapustilo.
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Dominik, strojne inštalacije zaobjemajo več dejavnosti, ki
smo jih nekdaj ločili na vodovodne, toplovodne… opravljate vse?
Ves čas sem skrbel, da smo širili obseg storitev in nismo ostali
samo pri centralnem ogrevanju. Zdaj nudimo vse strojne inštalacije, razen klimatizacije. Za to, da so storitve zares kakovostne,
sem si po ponovni uvedbi mojstrskih izpitov v letu 2000, že v
drugi generaciji, 2003. pridobil še mojstrski naziv. Sin Dominik je diplomiral iz strojništva in si pridobil dovolj podlage za
strokovno vodenje zaposlenih, ki delajo na terenu in v trgovini
instalacijskega materiala. Tako reklamacij na storitve ni.

Poslovni objekt Trgocev v OIC Logatec

Foto: Jago
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Krediti s subvencionirano
obrestno mero
Omenili ste sina. Pa hčeri?
Starejša, Karmen vodi prodajni salon keramike in kopalniške
opreme, mlajša pa vodi računovodstvo. Sin že zdaj vodi področje strojnih inštalacij podjetja Trgocev, torej našo prvotno
dejavnost. Midva z ženo najinim otrokom stojiva ob strani pri
premagovanju vsakdanjih podjetniških težav, saj podjetje zaposluje 13 delavcev, to pa ni kar tako.

Člane OOZ Logatec obveščamo, da bo po 5. 11. 2013 ponovno mogoče zaprositi za kratkoročni kredit s subvencionirano obrestno mero, ki ga razpisujeta Območna obrtnopodjetniška zbornica Logatec in NLB d.d., Podružnica Vič
– Notranjska in Moste, Podjetniški center Vič – Notranjska
in Moste, Tržaška cesta 19 a, 1370 Logatec. Za več informacij
pokličite na tel. 01 750 90 80 (Barbara Grum Vogrin).

Če bi vaju vprašal: bi še enkrat krenila po tej štiridesetletni
poti?
Dominik: če bi bil še enkrat mlad, bi. Saj je bilo tudi lepo.
Nuša: moj oče je rekel, da moraš na tegobe vedno gledati s svetle plati. Tako lahko prebrodiš tudi težave, ki jih ne privoščiš niti
drugim. »Kar me ne ubije, me naredi močnejšega«.

Prednovoletno srečanje sprememba

Obema hvala za pogovor. In najboljše želje vsej družini na
nadaljnji podjetniški poti.

ORODJARSTVO IN BRUŠENJE
MOTORNIH DELOV, MIRAN MLINAR S.P.

Medvedje Brdo 36
SI-5275 Godovič
ID številka za DDV: SI33240515

Nudimo vam:
-brušenje motornih gredi,
-brušenje blokov in cilindrov,
-popravilo motornih glav

za osebna, tovorna in delovna vozila, ter traktorje.

Srečanje bo v soboto, 7. decembra in ne 30. novembra, kot
je bilo objavljeno v prejšnjem Krpanovem glasu v Kulinarični
zidanici Opara na Dolenjskem. O vseh podrobnostih boste
obveščeni s pisnim vabilom.

Vabilo za otroke
OOZ Logatec vabi vse otroke podjetnikov,
ik obrtnikov
brrtnik
rt ikkkov
ov in pri
njih zaposlenih delavcev, ki ste jih prijavili za obdarovanje, da
pridejo na predstavo »7 božičnih čarovnij«, ki bo 12. decembra ob 17.30 v Narodnem domu. Po predstavi bodo otroke
obiskali Miklavž, Božiček in Dedek Mraz ter jih obdarili.
Vabljeni!
P.S.: V kolikor vam otrok ni uspelo prijaviti, pa bi jih želeli, lahko to še storite do 5. novembra oz. do zapolnitve
prostih mest. Pokličite 01 750 90 80 ali 051 651 538.
Obvestilo glede fotograﬁranja na prireditvi:
Na prireditvi bo uradni fotograf Foto Sannja, torej svojih fotoaparatov ne potrebujete.
Za prevzem fotograﬁje svojega otroka se oglasite v njihovi
poslovalnici. Cena fotograﬁje v velikosti 13x18 cm: 2 EUR.

-struženje kovinskih izdelkov,...

Jubilanti 2013

E-mail: nives.mlinar@siol.net
Gsm: 041 518 374

S seznama, objavljenega v prejšnji številki, je izpadel jubilant,
ki ga sedaj z veseljem objavljamo:
20 let delovanja:
ELNOT proizvodnja, montaža in trgovina Logatec, d.o.o.
Pa še popravek:
Marjan Markelj s.p. praznuje 30 let delovanja in ne 20, kot je
bilo sprva objavljeno.

Polhali smo
Dva ducata polhov se je ujelo v skrinjice, ki so jih
nastavili zbrani na polhanju, ki ga je pripravila logaška OOZ. Na srečanju je bilo udeležencev več
kot jih je po navadi na prednovoletnih srečanjih
članov, je ocenil predsednik Bogdan Oblak. Med
udeleženci so bili tudi logaški župan, predstavniki in poslovneži iz pobratene občine Repentabor,
pa funkcionarji OZS. Ob dobri hrani, ki so jo
pripravili Zelenčevi, polhovem golažu mojstra
Andreja Groma in ob zvokih harmonike so se
veselili pozno v noč – kot se za poharje spodobi.
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Gostje iz Repna z logaškim županom Bertom Menardom (levo) in repentabrskim Markom Pisanijem
(desno)
Foto in tekst: Jago

Z OZS so prišli (z leve) Pavel Sedovnik, Andrej Klobasa, predsednik Branko Meh, ob njih logaški predsednik in član UO OZS Bogdan Oblak in župan Berto
Menard
Foto: Jago
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Promocija poklicev in dnevi
odprtih vrat pri delodajalcih
Osrednji dogodek promocije poklicev 2013 je potekal na Šolskem centru Postojna. Na dogodku smo sodelovale OOZ Il.
Bistrica, Logatec in Postojna. Nekaj utrinkov smo ujeli v fotografski aparat:

Povabilu k sodelovanju na promociji poklicev so se iz naše
zbornice odzvali trije člani, ki se jim zahvaljujemo.
MIO SERVIS, Milan Širca s.p. je predstavil poklic avtomehanika,

FRIZERSKI SALON »MIRA«, Mira Pozderec s.p. je predstavil poklic frizer,

KOZMETIKA ŽUŽEK, Majda Žužek s.p. in KOZMETIČNI STUDIO ANA, Ana Barle s.p. sta predstavila poklic
kozmetičar.

Foto iz 2011
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Prednovoletno srečanje
Jubilanti v letu 2013
Članom ki ste ali boste v letošnjem letu dopolnili 20, 25, 30, 35
ali 40 let dela v obrti in tistim, ki so se v letošnjem letu upokojili
in prekinili z dejavnostjo, bomo na prednovoletnem srečanju v
decembru podelili jubilejna priznanja. Vse člane, ki se upokojijo, prosimo, da nas o tem obvestijo, da jih lahko uvrstimo na
seznam upokojenih pri OOZ Postojna, ker v sklepu o izbrisu iz
Poslovnega registra Slovenije razlog izbrisa ni naveden.
Prosimo vas, da pregledate spodnji seznam in nam najpozneje
do 15. 11. 2013 sporočite, če ste v letošnjem letu jubilant, pa se
na seznamu ne najdete ali če ste napačno razvrščeni. Pokličite
nas na tel. (05) 726 17 20 ali nam pišite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si. Jubilejna priznanja bomo podelili 21. decembra na
prednovoletnem srečanju obrtnikov in podjetnikov.
Jubilanti – 20 let
1. Ambrožič Vesna s.p. – žensko frizerstvo
2. Barbiš Igor s.p. – popravilo kmetijske mehanizacije
3. Bole Srečko s.p. – Brin bar
4. Brioš, proizvodnja kruha in slaščic ter trgovina d.o.o.
5. Debevec Valter s.p. – plastika
6. Embles, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
7. Gruden Jože s.p. – keramičarstvo in ostala ﬁnalna gradbena dela
8. Hajdari Besim s.p. – enostavna dela v gradbeništvu
9. Kapelj Nadja s.p. – računovodske storitve
10. Klemen Dušan s.p. – elektro storitve
11. Klemenšek Viljem s.p. – prevozništvo
12. Križman Boža s.p. – Gostilna Na mostu
13. Kuzmič Miroslav s.p. – montaža in popravilo lesenih izdelkov
14. Marušič Igor s.p. – avtoprevozništvo
15. Mlakar Peter s.p. – avtoelektrika
16. Morel Marko s.p. – prevozništvo, predelava lesa in posredništvo
17. Panatel Postojna d.o.o.
18. Peternelj Valter s.p. – elektro inštalacije in splošna elektromehanika
19. Potrebuješ Samo s.p. – Mega pohištvo
20. Simčič Iztok s.p. – mizarstvo
21. Uhelj Andraž s.p. – izdelovanje embalaže iz plastičnih mas in papirja
22. Vadnal Katja s.p. – frizerski salon Katja
23. Vučanović Milan s.p. – oblaganje tal in sten s keramiko in kamnom
24. Zelen Janez s.p. – avtoprevozništvo
Jubilanti – 25 let
1. Gruden Bojan s.p. – avtokleparstvo
2. Novak Bojan s.p. – Galerija 2
3. Penko Milenka s.p. – Gostilna in pizzerija Herman
4. Požar Marko s.p. – avtoprevozništvo
5. Ukmar Bojan s.p. – avtoprevozništvo
6. Vidrih Ivan s.p. – soboslikarstvo
Jubilanti – 35 let
1. Hrvatič Stojan s.p. – vulkanizerstvo in gostinstvo
Jubilanti – 40 let
1. Konrad Veronika s.p. – frizerstvo
2. Slavec Anton s.p. – avtoprevozništvo
Upokojeni člani, ki so dejavnost zaključili v letu 2012
1. Podboj Jožef s.p. – Cubus graﬁčni studio
2. Šabec Janko s.p. – avtoprevozništvo
Upokojeni člani, ki so dejavnost zaključili v letu 2013
1. Hrvatič Stojan s.p. – vulkanizerstvo in gostinstvo
2. Likar Sonja s.p. – Unikat Sonja
3. Širca Neli s.p. – frizerstvo Nelly
4. Tomšič Dušan s.p. – fasaderska in štukadurska dela
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Prednovoletno srečanje vseh obrtnikov in podjetnikov,
njihovih delavcev, upokojenih obrtnikov ter njihovih zakoncev bo v soboto, 21. decembra 2013 v Jamskem dvorcu
v Postojni.
Podrobnosti in informacije bomo objavili v decembrski številki Krpanovega glasa.

Javni razpisi - ugodno
Slovenski podjetniški sklad je za mesec november znova
napovedal javni razpis P7 –javni razpis, ki mikro in malim
podjetjem nudi ugodne kredite do višine 25.000 EUR.
Kredit je mogoče pridobiti za materialne investicije, nematerialne investicije ter obratna sredstva (plače, material…).
Predvidoma se bodo upoštevale nezapadle in zapadle obveznosti do dobaviteljev, vendar slednje le do ročnosti 60
dni. Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale
znotraj obdobja upravičenih stroškov in lahko krije do 85%
vrednosti upravičenih stroškov.
Pogoji mikrokredita:
• Maksimalna višina kredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR
• Obrestna mera: 3,5 % ﬁksna
• Trajanje kredita: od 12 do 60 mesecev
• Moratorij: do 6 mesecev
• Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
• Za kandidiranje na javnem razpisu mora imeti podjetja
bonitetno oceno po AJPES S.BON-1 modelu najmanj
SB6 ter poravnane vse davke do DURS.
Še vedno pa je aktualen tudi javni razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki nudi podporo za naložbe v prvo stopnjo predelave lesa. Glede na obseg naložb se podpora
dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi
enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa: uvajanje novih
proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; uvajanje
učinkovitega trženja proizvodov; stabilizacija dohodkov in
zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela; uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. Vlagatelji na ta javni razpis so lahko
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki,
zadruge ali zavodi. Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki
izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja. Upravičeni stroški
so samo naložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme. Iz poslovnega načrta in projektne dokumentacije mora biti razvidno, da bo imel vlagatelj v letu po
zaključku naložbe načrtovano letno predelavo lesa v obsegu
najmanj 10.000 m3 hlodovine. Vlagatelji, ki bodo z naložbo
zagotovili nova delovna mesta, bodo pridobili dodatno število točk. Podobno velja tudi glede nabave surovin lokalnega
izvora. Če se naložba nanaša na prvo stopnjo predelave lesa,
za katere ima vlagatelj sklenjene pogodbe z lastniki gozdov
oziroma njihovimi združenji v Sloveniji oziroma zagotavljajo les iz lastnega gozda, bodo pri ocenjevanju vlog pridobili
dodatno število točk. Rok za oddajo vloge je 27.11.2013.
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Kam po nasvet
Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice so pravi
naslov za razrešitev vaših problemov.
Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika najdete na
naslovu Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika.
Vprašanja, mnenja, predloge… nam lahko posredujete tudi po
e-pošti: adela.cankar@ozs.si

Jubilanti
Prejemniki bronastih priznanj za 10 let: Aliriza Vajdin s.p., Celarc Miroslav s.p., Biosan d.o.o., Cotis graﬁka d.o.o., G.T. gostinstvo in trgovina d.o.o., Jurjevčič Anton s.p., Kačič Sebastjan s.p.,
Majles d.o.o., Oblak Franc s.p., Pečnik Aleš s.p., Strajnar Brigita
s.p., Telekomunikacije d.o.o., Unetič Robert s.p., Žos Tomo s.p.
Prejemniki srebrnih priznanj za 20 let: Aljukić Ejub s.p., Anvina d.o.o., Copy-line d.o.o., Čepon Stanislav s.p., Elektro Janša
d.o.o., Gut & Pet d.o.o., Leben Janko s.p., Lenarčič Tomaž s.p.,
Leples d.o.o., Malovrh Robert s.p., Osredkar Metod s.p., Pišek
Jana s.p., Potrebuješ Andrej s.p., Rastor d.o.o., Samotorčan Danijel s.p., Sečnik d.o.o., Vrabec Darko s.p., Ženko d.o.o.
Prejemniki zlatih priznanj za 30 let: Maraž Silvester s.p., Oblak
Marjan s.p., Zahirović Adem s.p.
Prejemnik platinastega priznanja za 40 let: Mesec & Co d.o.o.
Če ste jubilant, pa vas ni na seznamu in niste prejeli obvestila,
nam to sporočite do 15. novembra, da pregledamo arhivske evidence in obrtni register.

Izterjava na podlagi
verodostojne listine

razvrstili tudi po sekcijah – dejavnostih, da boste prejemali tudi
posebne informacije, ki se vsebinsko nanašajo na vaše delo in
dejavnost.
Vaše e-naslove pričakujemo na: adela.cankar@ozs.si

Jesenska ekskurzija
Tudi z letošnjo jesensko ekskurzijo so bili udeleženci zadovoljni. Poleg obiranja mandarin (letos so zelo sladke) v dolini reke
Neretve, so se drugi dan izleta vozili po morju. S skupinske fotograﬁje, kjer so vsi obrazi nasmejani, se vidi, da so bile temperature kar visoke, saj so nekateri v kratkih rokavih lovili še
zadnje sončne žarke letos na morju. Po obisku narodnega parka
Slapovi Krke, ki so v tem letnem času kar bučali od obilice vode,
so si ogledali še Etno vas Dalmati, kjer so jim domačini razložili
kakšno je bilo včasih življenje na vasi v majhnih, kamnitih hišah in si notranjost ene od hiš tudi ogledali. Pokušali so domač
kruh, pršut in vino. Popoldne je izletnike pot vodila proti domu,
kamor so prispeli pozno ponoči.

»Lipo moje makarsko more«… Vrhničani na ladji v toplem, sončnem dnevu
Foto: Mojca Trček, Fotostudio TIM

Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za vas
lahko vložimo predlog za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oz.
vodi postopek do poplačila terjatve.
Pokličite nas, splača se. Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre
za vaš denar.

Poziv članom
Danes je pravočasna informacija zelo pomembna, zato pozivamo vse člane, da nam sporočite svoj elektronski naslov (e-mail),
na katerega bi želeli prejemati obvestila, informacije, zanimivosti, pojasnila…Poleg pošiljanja splošnih informacij, vas bomo
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V Etno selu (vasi) Dalmati: »Ovak vam nikad bilo..« Nekoč je bilo tako…
Foto: Mojca Trček, Fotostudio TIM
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Varstvo pri delu

Dedek mraz
Najavljamo, da bo Dedek Mraz tudi letos obiskal našo zbornico
in obdaril najmlajše. Srečanje z dobrim možem bo v soboto,
14. decembra. Pred obdaritvijo bomo poskrbeli, da bodo otroci
uživali v predstavi čarovnika.
Vrednost darila je 25 € in jo plačajo delodajalci za otroke zaposlenih in za tiste otroke, za katere bi želeli, da jih obdari Dedek Mraz. Do vključno šestega leta starosti bo darilo igrača,
od 7. do 10. leta pa vrednostni bon. Otroke lahko še do 8. novembra prijavite na prireditev in obdarovanje.
Pokličite.

Za člane in zaposlene delavce razpisujemo zadnji seminar in
izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva v letu 2013, ki bo
v poslovnih prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360
Vrhnika in sicer:
• delavci in delodajalci: petek, 15. novembra 2013, ob 7. uri
Na predavanju se boste seznanili z novostmi iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu, sprejetih izvršilnih predpisih ter spregovorili o konkretnih ukrepih za varno delo.
Če bi bilo prijavljenih več delodajalcev, se lahko dogovorimo za
poseben popoldanski termin, in sicer isti dan ob 15. uri.
Stroški usposabljanja za delodajalce in delavce so 25 € in jih
za delavce, zaposlene pri s. p. s plačanim prispevkom za izobraževanje, krije Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, za
člane s plačano članarino pa OOZ Vrhnika (delodajalec oz.
ena oseba). Za vse ostale udeležence je strošek 30 € in ga delodajalec ali udeleženec poravna po prejemu računa izvajalca
usposabljanja. V ceni DDV ni vračunan.
Predavanje traja približno eno šolsko uro in mu po krajšem
odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki. Zapisnike in
potrdila o usposabljanju udeležencem oz. delodajalcem za zaposlene delavce pošljemo naknadno po pošti.

Davčna jesen
Še vedno se lahko prijavite na seminar, na katerem bo glavni poudarek na spremembah davčne zakonodaje (obdavčitev
nepremičnin, krizni davek, višji DDV, dohodnina, pavšalna
obdavčitev, odpravnine, avtorske pogodbe, najemnine, višina
prispevkov…). Seznanili se boste tudi z možnostmi, ki jih imate ob koncu leta v pogledu optimiranja davčnega bremena – kaj
še lahko storite za boljši poslovni izid.
Seminar bo potekal v prostorih OOZ Vrhnika v četrtek,
7. novembra, z začetkom ob 16.30 in bo trajal 4 šolske ure.
Prijave so, zaradi omejenega števila mest, obvezne. Ob prijavi
boste navedli številko kartice Mozaik podjetnih. Za člane s plačano članarino je seminar brezplačen (ena oseba na člana), za
zunanje udeležence je cena 50 €.
Pokličite 01 755 77 40 ali 051 619 215 oz. svojo zbornico, vljudno vabljeni.

Tečaj prve pomoči

Prednovoletno srečanje
Letos bo prednovoletno srečanje aktivnih in upokojenih članov
naše zbornice potekalo hkrati. V soboto, 30. novembra, z začetkom ob 18.30, bomo v veliki dvorani Cankarjevega doma na
Vrhniki najprej podelili listine in plakete za delovne jubileje članom, ki letos obeležujejo 10, 20, 30 ali 40 let delovanja. Po tem si
boste udeleženci lahko ogledali komedijo v izvedbi Delavskega
prosvetnega društva Svoboda iz Loške Doline z naslovom Ne
zdaj, srček. Po predstavi pa vsi vabljeni na druženje v malo dvorano kulturnega hrama.
Na prireditev boste še posebej pisno vabljeni. V vabilu bo navedeno, od kdaj naprej lahko dvignete vstopnice za prireditev.
Veljal bo sedežni red.
Sobotni večer si že danes rezervirajte za ta dogodek.
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Na podlagi 20. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter
Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč
na delovnem mestu, je vsak delodajalec dolžan zagotoviti, da
je v delovnem procesu vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki
delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za
izvajanje prev pomoči. V kolikor iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, mora delodajalec
zagotoviti na vsakih 20 delavcev delavca, usposobljenega za
izvajanje prve pomoči.
Z Rdečim križem Slovenije, Območno enoto na Vrhniki smo
se dogovorili, da tudi v novembru organiziramo potreben tečaj prve pomoči. Tečaj bo potekal dva delovna dneva po 4 ure
in sicer v torek, 19. in sredo, 20. novembra od 16. - 20. ure.
Tečaj obsega teoretični in praktični del. Udeleženec po uspešno opravljenem tečaju prejme potrdilo, s katerim izkazuje
usposobljenost nudenja prve pomoči.
Polna cena izobraževanja je 87,50 €, za člane OOZ Vrhnika
smo se dogovorili za 10% popust. Nečlani in dolžniki članarine, plačate polno ceno. Prijave so obvezne na tel.: 755 77 40,
051 619 215 ali na mail: adela.cankar@ozs.si
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Zbornica članom še več za
nižjo članarino
Skupščina OZS je 22. oktobra 2013 potrdila nov statut, ki določa delovanje in organiziranost zborničnega sistema v razmerah
prostovoljnega članstva. Članarina bo odslej nižja. Samozaposleni bodo plačevali 18 evrov na mesec, s.p. ali pravne osebe, ki
zaposlujejo delavce pa 27 evrov, člani, ki opravljajo domačo in
umetnostno obrt, pa 10 evrov na mesec.
Novi statut prinaša tudi organizacijske spremembe zbornice.
Predsednik zbornice bo odslej po svoji funkciji tudi predsednik
upravnega odbora zbornice. Upravni odbor bo imel le od 11
do 15 članov namesto dosedanjih 22. Število sekcij ostaja nespremenjeno, saj so prav sekcije tiste, ki naj povezujejo člane po
posameznih panogah, ker poznajo speciﬁčne probleme panoge
in jih posledično tudi hitreje rešujejo.
»Danes so težki časi za gospodarstvo, še posebej pa so težki za
obrtnike in male podjetnike. V takšnih časih je zbornica, ki zastopa njihove interese in skrbi za njihove potrebe, še toliko bolj
pomembna. Večja podjetja si lahko privoščijo svoje pravnike in
druge strokovnjake, za male poslovne subjekte pa naša zbornica predstavlja neke vrste splošno službo, kjer dobijo pomoč in
vse potrebne informacije v okviru članarine«, je po skupščini
povedal podpredsednik OZS in predsednik UO OZS Branko
Meh. Poleg številnih storitev članom vse več dodatnih ugodnosti prinaša kartica Mozaik podjetnih. Tega člani vsekakor ne bi
smeli prezreti. Prihranki niso zanemarljivi in zlahka presežejo
znesek članarine.

Napotila
plačuje iz bruto plače, zato se jim že na mesečni ravni znižuje
osnova za odmero akontacije dohodnine. Davčno olajšavo tako
posameznik tu uveljavlja že tekom leta. Vplačana sredstva se
zbirajo na osebnih varčevalnih računih zaposlenih in so izključno njihova last. Za podjetje je znesek, ki ga nameni za varčevanje zaposlenih, končni strošek, na katerega ni potrebno plačevati nobenih prispevkov. Obenem podjetje uveljavlja davčno
olajšavo pri odmeri davka na dobiček v celotnem znesku.
Delavec, ki ima na primer bruto plačo 1.300 EUR, je upravičen
do 5,844% od bruto plače varčevati za pokojnino, da mu gre ta
znesek v davčno olajšavo. Torej bi v primeru 1.300 EUR bruto
plače, znesek za varčevanje znašal 76 EUR. Če delodajalec zniža
bruto plačo za 76 EUR, prejme delavec na osebni račun samo
za 32 EUR nižjo neto izplačilo. Ves znesek v višini 76 EUR pa
se mu odvede na osebni račun prostovoljnega pokojninskega
varčevanja. Torej če poenostavimo, podjetje delavcu izplačamo
za samo 32 EUR nižjo neto plačo, delavcu pa se na njegov osebni račun prilije 76 EUR mesečno oz. 912 EUR letno. Ob tem
pa podjetju ni potrebno iskati dodatnih sredstev za delavčevo
pokojninsko varčevanje. Za delavca to pomeni na mesečni ravni
44 EUR davčnega izkoristka, kar znese na letni ravni 528 EUR
izkoristka, v dvajsetih letih celo 10.560 EUR. Ta davčna ugodnost je možna zaradi davčne olajšave kot razlike med bruto
plačo in neto izplačilom.
Koliko bi delavec pridobil pokojnine iz tega naslova? Če je
star 30 let in bi se mu odvajalo v okviru varčevanja na pokojninski račun do 65. leta starosti 76 EUR, bi se zbralo sredstev
pri 3% letni donosnosti 53.128,28 EUR, iz tega naslova bi lahko
pričakoval mesečne dodatne dosmrtne pokojnine 243,11 EUR.

Kako delavcu omogočiti
pokojninski dodatek

V sodelovanju z OOZ Logatec lahko vsi člani izkoristite brezplačne informacije in brezplačni individualni posvet z neodvisnimi licenciranimi ekonomisti FINANČNE HIŠE d.o.o.

Problem:
Javne pokojnine se znižujejo, pogoji upokojevanja se slabšajo
iz dneva v dan, tako da je vsak državljan prisiljen poskrbeti za
svoj bodočo dodatno pokojnino, če si bo želel zapolniti svojo
pokojninsko luknjo. Je pa to v praksi veliko težje, saj tudi dohodki delavcev niso bajni, zaradi vse višjih življenjskih stroškov,
kreditnih in drugih obveznosti jim je skozi mesec vedno težje
preživeti, kaj šele zadostno dodatno varčevati za dovolj visoko
pokojnino. Istočasno pa tudi časi za podjetnike niso idealni in
marsikatero podjetje posluje zgolj za preživetje.
Tako smo se podali na pot iskanja rešitev, kako bi lahko delavcu podjetje omogočilo dodatno pokojninsko varčevanje, kjer bi
oba pridobila in se podjetje ne bi dodatno ﬁnančno obremenjevalo. Delavcu bi podjetje omogočilo pokojninsko varčevanje, to
varčevanje za podjetje ne bi predstavljalo dodatnih stroškov oz
ﬁnančnih obremenitev. Na koncu bi bila oba zadovoljna, saj bi
bil delavec dodatno stimuliran. Za kaj pravzaprav gre?
Rešitev:
V okviru kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja lahko podjetja omogočijo svojim delavcem, da se
odvajajo sredstva za pokojninski namen iz bruto plač, ob tem
pa delavec prejme na osebni varčevalni račun, odprt pri pokojninski družbi, dvakrat višji znesek. Kako to zgleda v praksi? Če
zaposleni pri kolektivnem varčevanju ﬁnancirajo sami, se to

Naročilo svetovalca na info@ﬁnancnahisa.si
ali GSM: 031 759 935

12

Mag. Karmen Darvaš Šega, Finančna hiša d.o.o.

Poostreni nadzor DURS
Davčna uprava RS nadaljuje s poostrenim, ciljno usmerjenim
nadzorom na področju poslovanja z gotovino.
Davčna uprava RS bo tako v prihodnji tednih v sodelovanju s
Carinsko upravo RS poostreno nadzirala svečarje, cvetličarje
in vrtnarje, v mesecu novembru bo poostren nadzor usmerjen na vulkanizerje, kjer bodo opravljali tudi okoljsko davčno
kontrolo (po uredbah o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, izrabljenih gum, zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin, za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida) in kontrolo namenske uporabe goriva
v prevoznih sredstvih in delovnih strojih zavezancev.
V primeru hujših kršitev zakonodaje bo davčna uprava napoveduje uporabo pooblastila prepovedi opravljanja dejavnosti.
Nadzore bodo v okviru svojih pristojnosti opravljali tudi cariniki mobilnih enot, poleg tega pa bodo izvajali še preventivne
obiske s ciljem informiranja in zbiranja informacij.
(Vir: DURS)
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Napotila

Nedostopnost sistema e-Davki

Gostinski obrati in odkup gob

Sistem e-Davki zaradi preurejanja električne napeljave ne bo
dostopen od 31. 10. do 4. 11. 2013 do 7. ure.

Po pojasnilu DURS odkup gob ne sodi v osnovno kmetijsko
dejavnost. Oseba, ki želi prodati gostinskemu obratu gobe,
mora imeti priglašeno osebno dopolnilno delo oziroma mora
biti registrirana kot s.p. (Vir: DURS)

Sistem eDavki uporabnikom omogoča, da oddajo obračun
davka pred zakonsko določenim rokom. Tako je mogoče REK
obrazce z datumom izplačila v dneh, ko sistem ne bo deloval
oddati do vključno 30. 10. 2013, ali pa 4.11.2013 po 7. uri.
Zakon o davčnem postopku v 45. členu določa: če je zadnji
dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak
drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev
obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika. To pa ne
velja za obračune DDV, ki jih morajo davčni zavezanci predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega
meseca po poteku davčnega obdobja. V oktobru je to 30. 10.
2013.
(Vir: DURS)

Status upokojenca
in opravljanje dejavnosti
Predstavniki OZS so na delovnem sestanku s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ponovno kot eno
zelo aktualnih in problematičnih vprašanj izpostavili tudi dolžnost upokojenih s.p.-jev, da se do konca letošnjega leta
delno reaktivirajo, če želijo še naprej opravljati dejavnost,
kar bi hkrati pomenilo zamrznitev polovične pokojnine. Predlagali so tisto, kar v zadnjem obdobju predlaga večina teh upokojenih s.p.-jev, da naj se najde zakonska rešitev, na podlagi
katere bi se pokojnina v celoti ohranila nedotaknjena, pa
četudi bi se pavšalni prispevki iz zdajšnjih 32 € dvignili na
občutno višji nivo. Primarni predlog, ki ga zagovarja zbornica
in je v danem trenutku tudi edini kolikor toliko realen, je podaljšanje prehodnega obdobja še za 2 leti.
(Vir: OZS)

Zaposlitev mlajših od 30 let
Če delodajalci za nedoločen čas zaposlijo mlajše od 30 let, ki
so najmanj 3 mesece prijavljeni kot brezposelni, lahko zanje
uveljavljajo dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med
1. 11. 2013 in 31. 12. 2014.
Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost ( prispevki na plačo-16,10% od BTTO plače).
Oprostitev plačila prispevkov uveljavljajo za prvi dve leti zaposlitve. Takšno zaposlitev morajo ohraniti najmanj 24 mesecev neprekinjeno.

Strokovno srečanje kovinarjev
Sekcija kovinarjev pri OZS ob pomoči Izobraževalnega centra
OZS tudi letos organizira dvodnevno strokovno srečanje kovinarjev, ki bo 23. In 24. novembra v Mariboru. Kovinarji, ki
vas srečanje zanima, dobite več informacij in prijavnico nanj na
svoji OOZ.

HACCP – informativne prijave
za tečaj
V Uradnem listu RS, št. 54/07 (18.06.07) je bil objavljen Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni živil, ki je med
drugim urejal tudi usposabljanje zaposlenih v živilski dejavnosti. Na podlagi zahtev Uredbe (ES), št. 852/2004 o higieni živil
(Priloga XII Usposabljanje) lahko v proizvodnji ali prometu z
živili delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil,
pridobljena s strokovno izobrazbo za delo z živili in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili.
Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da:
• nadzorujejo osebe, ki delajo z živili, jim dajejo navodila in/
ali jih usposobijo v zadevah higiene, skladno z zahtevnostjo
njihovega dela;
• so osebe, ki so odgovorne za razvoj in vzdrževanje postopkaov, ki temelji-jo na načelih HACCP ali za izvajanje ustreznih
smernic, primerno usposobljene za uporabo načel HACCP
in;
• so vse zahteve nacionalne zakonodaje glede programov usposabljanja za osebe, ki delajo v določenih živilskih sektorjih,
izpolnjene.
Če bi želeli opraviti tečaj HACCP sistema, vas vljudno vabimo,
da nas pokličete, saj zbiramo informativne prijave. Kontaktna
št.: 01 750 90 80.

Ne spreglejte
Zaradi pomanjkanja prostora na tej strani smo obvestilo o ugodnih javnih razpisih mikrokreditov in podpore za naložbe
v prvo stopnjo predelave lesa, ki je namenjeno vsem bralcem KG in bi naj bilo objavljeno na straneh »Napotil« morali
umestiti na 9. stran, ki je namenjena obvestilom OOZ Postojna.
Preberite. Morda vam bo v korist..

Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov pri Davčni
upravi RS (DURS), ki je pristojna za to področje. Mladi, za katere delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, imajo
enak obseg pravic.

Prav tako nismo mogli objaviti pripravljenih prispevkov o spremembah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
ter vladnega predloga zakona o davku na nepremičnine, ki je bil
poslan v parlamentarno proceduro. O obojem bomo pisali v
decembrskem KG.

(Vir: Zavod za zaposlovanje)

Urednik
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid
samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, 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. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in
je odvisna od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih
ZZZS. Plačuje se le 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.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za oktober 2013:
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 32,17 €
Ta višina prispevka velja že od aprila dalje (preverite davčno kartico in naredite izravnavo centov na kontu 44008)
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,55 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO plačate s plačilnim nalogom, ki vam ga pošlje OZS. Znesek
zajema članarino za OZS in OOZ, višina članarine je po sklepu skupščine z
dne 22.10.2013 do 31. 10. 2013 nespremenjena, od 1.11.2013 do 31.12.2014
pa znaša 10 € mesečno (domača in umetnostna obrt s certiﬁkatom), 18 €
(ﬁzična oseba, s.p. kot samozaposlen in gospodarska družba, v kateri je edini
lastnik družbenik, ki je zaposlen) ali 27 € (če član zaposluje delavce).
S sprejemom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je pri določenih zavarovancih prišlo do bistvenih sprememb glede plačevanja prispevkov.
Osebe, ki so bile 1.1.2013 na šolanju in so opravljale samostojno dejavnost, se
morajo od prvega dne po izteku šolskega leta obvezno zavarovati, če še naprej
opravljajo samostojno dejavnost.
Uživalci pokojnine, ki ste 1.1.2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi katerega bi ponovno pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate
največ do 31. 12. 2013, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12.
2013 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1.1.2014 prenehal izplačevati
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti.
Več v 406. členu ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012)

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v oktobru 2013:
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2013 – lestvice veljajo od 1.1.2013
oz. za izplačila v letu 2013
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2013 so ﬁksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega
dohodka v letu 2012:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.866,37
10.866,37
12.570,89
12.570,89

znaša splošna olajšava v evrih
6.519,82
4.418,64
3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva naslednja lestvica
če znaša mesečni bruto dohodek
znaša splošna olajšava v evrih
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
543,32
905,53
1.047,57
368,22
1.047,57
275,23
Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,23 €.
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Posebne olajšave

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2013 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino
Nad
Do
€+%
Nad €
668,45
16%
668,45
1.580,02
106,95 + 27 %
668,45
1.580,02
5.908,93
353,08 + 41 %
1.580,02
5.908,93
2.127,93 + 50 %
5.908,93
MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2013 znaša 783,66 € (Ur. list
RS, št. 8/2013 z dne 29.1.2013).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca
oz. do mesta opravljanja dela (50. člen KP za obrt in podjetništvo);
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan.
Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega povračila za prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek
po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene bencina v
EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina višja,
vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa Uredba o davčni
obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v davčno osnovo.
Regres za letni dopust v letu 2013: najmanj za 1% povečana minimalna plača
oz. 791,50 €.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja
možna osnova najnižja pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16
€ neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova objavljena v Ur. listu RS, št.
12/11). Bruto osnova je 848,07 € (količnik za preračun je 1,5387 izračunan
na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, Ur. list št. 29/13). V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

206,50

13,45 %

114,06

0,40 %

3,40

38,20 %

323,96

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
VPLAČILNI RAČUNI:
S 1. oktobrom 2011 je v veljavi nov način plačevanja prispevkov. Uvedeni so
trije računi:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)
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Prispevki, dajatve

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.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto

plače predpreteklega meseca. Ta za julij 2013 znaša bruto 1.510,02 € in
neto 990,88 €.
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. Po pošti
vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Višina je
določena v obrtnem zakonu in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna
od števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo
OOZ. Članarino je, ne glede na že sprejet in v Uradnem listu RS, št.
30/13 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona,
potrebno obvezno plačevati do izteka prehodnega obdobja, ko boste,
če boste tako želeli, lahko podali izjavo, da izstopate iz članstva OZS
in OOZ.

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA OKTOBER 2013
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2012

Dosežena osnova v € za leto 2012

nad 9.156,72 do

nad 18.305,64 do

nad 27.458,46 do

nad 36.611,28 do

nad 45.764,10 do

nad 54.916,92 do

nad

do vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

64.069,74

9.156,72**

18.305,64***

27.458,46

36.611,28

45.764,10

54.916,92

64.069,74

1.506,88

Povprena mesena plaa v RS za avgust 2013 v EUR

I

II

III

IV

V

VI

VII

Minimalna plaa

60%

90%

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

povprene plae za

povprene plae za

povprene plae za povprene plae za
avg.13

povprene plae za

povprene plae za povprene plae za

VIII

avg.13

avg.13

avg.13

avg.13

acg.13

avg.13

783,66

904,13

1.356,19

1.808,26

2.260,32

2.712,38

3.164,45

3.616,51

24,35

190,82

220,16

330,23

440,31

550,39

660,47

770,54

880,62

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

105,40

121,60

182,41

243,21

304,02

364,82

425,62

486,42

Prispevki za starševsko varstvo
Prispevki za zaposlovanje

0,20
0,20

1,56
1,57

1,80
1,81

2,72
2,71

3,62
3,61

4,52
4,52

5,42
5,43

6,32
6,33

7,24
7,23

Prispevki skupaj

38,20

299,35

345,37

518,07

690,75

863,45

1.036,14

1.208,81

1.381,51

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za avgust 2013 (1.506,88 €)
** minimalna plača

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite
obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

Promocija poklicev
V petek, 18. 10. 2013, se je v organizaciji OOZ Logatec in v
sodelovanju z OŠ 8 talcev, OŠ Rovte in OŠ Tabor odvijal Dan
odprtih vrat pri delodajalcih v logaški občini. Dan odprtih vrat
je sodil v sklop predstavitve poklicev Notranjsko-kraške regije.
Svoja vrata so zainteresiranim osnovnošolcem, ki se jih je prijavilo več kot 40, odprla naslednja podjetja:
Oblak Commerce d.o.o., Hoedlmayr logistika d.o.o., Gostilna Turk Izidor Zelenc s.p., Cvetličarna Karmen Angela
Menart s.p.; Kozmetični salon Anja Knez s.p. ; PSC Logatec d.o.o. in Okna in vrata Nagode Janez Nagode s.p.
Osnovnošolci skupaj s šolskima svetovalnima delavkama. Bojano Breznikar in Natašo Kristanc ter sekretarko OOZ Logatec Barbaro Grum Vogrin so se z avtobusom podali na ogled
podjetij, ki so z veseljem pokazala, kakšna dela opravljajo na
posameznem področju in kakšna izobrazba oz. poklic je za to
potreben. Prikazan je bil proces poslovanja, ki predstavlja celoto
ter prepletanje različnih poklicev in delovnih mest.
Ne glede na to, v katero podjetje so prišli – družinsko, majhno,
veliko, mednarodno –so vsi, ki so jih sprejeli in vodili poudarili,
da je najbolj pomembno, da imaš svoje delo rad, da ga opravljaš
z veseljem, saj boš le tako lahko pri delu tudi uspešen.
Vsem podjetjem se iskreno zahvaljujemo za njihovo pripravljenost sodelovati in za čas, ki so si ga vzeli, da so lahko predstavili
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delček svojega poslovanja. Hvala tudi osnovnim šolam, ki so
sodelovale pri zbiranju prijav in pri izvedbi.
Naj tako sodelovanje v bodoče postane stalnica.

Osnovnošolci so med predstavijo poklicev prisluhnili Bogdanu Oblaku,
direktorju podjetja Oblak commerce d.o.o.
Foto: B. G. Vogrin
Kuhinja Zelenčevih v
Hotedršici je pritegnila
pozornost mladih, ki se
odločajo za svojživljenjski poklic
Foto: B. G. Vogrin
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Za sprostitev
Nagradna križanka

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 18. novembra 2013 na naslov
OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si. Med pravilnimi rešitvami
bodo izžrebane tri nagrade: 1. orhideja cascada ocean, 2. trostebelna orhideja, 3. dvostebelna orhideja.
Geslo križanke iz prejšnje številke: STAVBNO POHIŠTVO. Nagrado prejme Tomaž Hmeljak, Volaričeva 24, Postojna.
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