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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

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

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

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost cena za člane 40% popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
Križanka 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: +40%
Oglas na predzadnji strani: +20%

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: 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: 2000 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: Tudi letos je bilo na Argonavtskih dnevih obilo dogod-

kov, prireditev in obiskovalcev.
 Foto: arhiv glasila Naš časopis

 Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

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 

Objavo naročite na svoji območni zbornici ali neposredno  
pri sekretarki OOZ Logatec Barbari Grum Vogrin.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10% popust. 
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

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.

predsednica Marija Branisel

predsednik Bogdan Oblak

predsednik Janez Marinčič

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Silva Šivec

sekretarka Barbara Grum 
Vogrin

sekretarka Irena Dolgan

sekretarka Adela Cankar
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Spoštovane članice in člani

Skupščina OOZ Vrhnika mi je na svoji prvi – konstitutivni seji  izkazala 
veliko zaupanje, saj so me poslanci izvolili za predsednika zbornice in 
istočasno za predsednika upravnega odbora zbornice. 
Kot predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice imam za priho-
dnost vizijo in strategijo. Najprej bi morali poskrbeti za odzivnost obsto-
ječih članov, saj so člani naša osnova, gibalo. Kaj je tisto, kar nas povezuje, 
združuje, kateri interesi so skupni, da ostajamo združeni v enotno orga-
nizacijo. Brez članov zbornice ni, zato bo potrebno z ustrezno strategijo 
in vsebino dela pridobiti nazaj tudi člane, ki so se ob evforiji uvedbe pro-
stovoljne članarine izpisali iz članstva. Ti morajo ugotoviti, da članstvo 
prinaša ugodnosti, da imamo člani nekaj več, kakor nečlani, saj  zbornica 
z informacijami in drugim suportom pripomore tudi k bolj uspešnemu 
poslovanju obrtnika oziroma podjetnika. S tem pa članarina ne more biti 
vrednotena samo kot strošek ampak tisto plačilo, za katerega član dobi 
več kot nečlan. S takim načinom bomo začeli pridobivati tudi tiste, ki niso 
bili nikoli člani naše zbornice. 
Člani so prav tako še vedno vključeni  v sekcijsko dejavnost – po branžah 
in s takim povezovanjem in vključevanjem pridobivajo določene infor-
macije, znanja, podatke, omogočene so jim povezave, ki jih potrebujejo 
pri svojem poslovanju.  
Pri delu zbornice se ne smemo zapirati sami vase in v prostor treh ob-
čin, ki jih pokrivamo. Več bo potrebno sodelovanja z OZS in sosednjimi 
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami ter zbornicami regije. Tudi 
na izdajo skupnega glasila štirih zbornic gledam pozitivno, čeprav se je 
vodstvo OOZ Cerknice sedaj odločilo, da izstopi od dogovora in bodo 
v prihodnje le tri zbornice delile stroške skupnega glasila. Časopis je po-
treben, saj je ogledalo našega dela, glasnik in prinašalec novic do članov, 
kontakt do članov in nekaj, kar bo ostalo za nami kot dokaz našega dela 
in ustvarjanja.     
Sedaj, ko je prostovoljno članstvo in članarina, bo mogoče več sredstev 
nameniti dejavnostim, ki so bile skoraj ukinjene (druženje, igre, strokovna 
srečanja in ekskurzije), saj je zakon točno predpisoval za katere namene 
se članarina lahko uporabi. 
Od vas, spoštovane članice in člani pričakujem, da boste povedali kaj 
dobrega o zbornici, saj vemo da ni boljše reklame kot je tista, ki gre od 
ust do ust. Pričakujem pa tudi, da poveste če vas teži, da poveste kaj vam 
ni všeč, vendar da to izrazite na primeren način – se oglasite na zbornici 
in podate svoje mnenje, stališče, lahko nam pišete ali nas kontaktirate po 
e-pošti, preko sekretarke. Člani morate izkoristiti potencial svetovalcev, ki 
vam je na voljo na območnih enotah in v centrali v Ljubljani.  Znanja v 
hiši je veliko, potrebno je pogledati kaj sistem nudi in ponujeno uporabiti 
in se ne zatekati k dragim zunanjim svetovalcem, odvetnikom…
Vrata so odprta in morajo biti odprta za vse in za vsakogar, ki želi kon-
struktivno sodelovati, ima ideje kako izboljšati našo organizacijo in delo. 
Skupaj smo lahko močni in gremo naprej.      

Simon Hlebec

Začelo se je

Prejšnja številka Krpanovega glasa je 
imela spremenjeno podobo. Na na-
slovnici se je »Kazalo« umaknilo pou-
darku »Ne pozabite«. Kovač spet kuje 
podkev. Fotografije predsednikov in 
sekretark so zamenjale dosedanje 
fotografije zborničnih zgradb, pove-
čala se je velikost pisave prispevkov. 
A spremembe zunanje podobe napo-
vedujejo druge, vsebinske premike. 
Počasi se bodo v zbornicah začele 
kazati posledice zmanjšanja prihod-
kov od članarin, ki ga ne bo mogoče 
nadomestiti z opravljanjem plačljivih 
storitev. Preudariti bo treba in dore-
či, kaj naj bo težišče dejavnosti nove 
zbornice. Večkrat sem že poudaril, da 
zbornica ni sama sebi namen. Name-
njena je članom. Zbornica vidi potre-
be članov drugače, kot jih vidi vsak 
posamezni član zase. Ne razumimo 
tega narobe, kot da bi bila zbornica 
pametnejša od članov. Ne! Ima pa 
širši pogled in spomin, kaj je lahko 
dosegala, ko je združevala 50 tisoč 
članov in vidi, kaj lahko doseže danes.
Današnja številka KG je zadnja, ki 
jo prejemajo člani štirih zbornic. Na-
slednjo bodo člani treh… Fotogra-
fije predsednikov se bodo do konca 
leta morda spremenile, menda se 
napoveduje kaka sprememba tudi v 
strokovnih službah… V času izida 
KG bo že znano, kdo bo vodil OZS 
v novem mandatnem obdobju… 
Spremembe so edina stalnica v ži-
vljenju, pravijo! 
Če organov ne rabimo, zakrnijo, od-
mrejo. Zato aktivirajmo vse, kar pelje 
naprej in navzgor. Stopimo čez ovi-
re. Smelo poglejmo naprej, obudimo 
vizijo in poiščimo smer k svetlejšim 
časom. Naredimo sami, kar moremo 
narediti. Od onih, ki lahko naredijo 
več od nas, pa terjajmo, da bodo sto-
rili vse, da se bo naše poslovno oko-
lje izboljšalo in bomo znova lahko 
zadihali z zdravimi gospodarskimi 
pljuči. Državnozborske volitve so 
pred nami!

Janez Gostiša
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Na podlagi 2. točke 17. člena in 6. alineje 19. člena Statuta 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica, spreje-
tega na seji skupščine dne 8.5.2014 je Skupščina Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica na 6. redni seji, 
dne 19. 6. 2014 sprejela naslednji

S K L E P
O RAZPISU VOLITEV V ORGANE OBMOČNE  

OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE CERKNICA  
ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018

1.
S tem sklepom se razpisuje volitve v organe Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Cerknica (v nadaljevanju: 
OOZ Cerknica) za mandatno obdobje 2014 - 2018.

2.
Volitve poslancev v skupščino OOZ Cerknica so pisne. 
Voli se 11 poslancev skupščine. Volilno pravico imajo vsi 
člani zbornice.

3.
Volilna komisija, ki jo imenuje UO OOZ, vodi posto-
pek 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 31. avgusta 2014. Vsi člani OOZ Cerknica 
prejmejo povabilo k sodelovanju v organih zbornice in v 
podpis soglasje za nameravano kandidaturo. 

5.
V času od 1. do 5. septembra 2014 se sestane volilna ko-
misija, in pripravi kandidatno listo za poslance skupščine 
OOZ Cerknica, ki šteje najmanj 17 kandidatov. 

6.
Volitve poslancev skupščine se izvedejo pisno, v času od 
11. do 17. septembra 2014. Vsak član zbornice prejme 
po pošti glasovnico s priloženo kuverto za njeno vračilo. 
/Glasovnice OOZC odda na pošto v sredo, 10. septem-
bra 2014, kuverta za vračilo je označena s pripisom: 
NE ODPIRAJ-VOLITVE./ Volilna komisija izvede 
štetje glasov v petek, 19. septembra 2014 na sedežu 
OOZ Cerknica, Tabor 5b, 1380 Cerknica. Upoštevajo se 
glasovnice, ki so oddane na pošto ( žig) v času od 11. do 
17. septembra 2014.

7.
Prvo konstitutivno sejo skupščine zbornice skliče pristojni 

organ zbornice. Novoustanovljena skupščina OOZ Cer-
knica  se sestane na svoji prvi redni seji najkasneje v roku 
enega meseca dni po izvedbi rednih volitev /do 19. 10. 
2014/, kjer se v skladu s tem sklepom in statutom zborni-
ce izvrši izvolitev organov in funkcionarjev zbornice:
• predsednika skupščine
• podpredsednikov skupščine
• predsednika in dveh članov nadzornega odbora
• predsednika zbornice 
 ter: 
• potrdi Upravni odbor

8.
Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ Cerknica ter po-
slancev, oziroma predstavnikov v organih OOZ Cerknica 
preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov orga-
nov OOZ.

9.
Ta sklep se objavi na oglasni deski OOZ Cerknica ter v 
glasilu Krpanov glas. 

Datum: 19.6. 2014  OOZ Cerknica
 Predsednik skupščine
 Bojan Kraševec l.r.

Izvoljeni v organe sekcij OZS
Pred kratkim so na OZS v posameznih sekcijah potekale 
volitve. Člani OOZ Cerknica so »zasedli« naslednja ključ-
na mesta: 
Peter Dragolič, Meček d.o.o., Cerknica - član UO in pod-
predsednik sekcije zlatarjev in draguljarjev,
Jože Žnidaršič, FOTO Žnidaršič, Cerknica; član UO in 
podpredsednik sekcije fotografov,
Tina Koščak, Frizerstvo TINA d.o.o., Cerknica, članica 
UO sekcije frizerjev. 
Izvoljenim čestitamo k izvolitvi z željo, da bi preko sekcij 
učinkovito zastopali branžne interese in doprinašali k sku-
pnemu dobru. Za Krpanov glas so takole povedali: 

Peter Dragolič, podpredsednik Sekcije zlatarjev in 
draguljarjev:
Zdaj, ko sem uspel priti v vodstvo sekcije, mi  je zelo po-
membno, da sekcija uspe uresničiti zasnovani  program in 
da se v prakso prelijejo ideje naše, mlajše generacije.
Informiranje članov sekcije je bistveno. »Krepimo« bazo 
podatkov, s tem da  zbiramo podatke tako članov sekcije, 
tistih ki niso več v sekciji, kot tistih, ki so zaposleni pri zla-
tarjih. Na ta način bo informacija segla dlje, članstvo pa bi 
se znalo povečati, saj bodo člani imeli določene ugodnosti. 
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Krpanov glas – zadnjič 
Skupščina OOZ Cerknica je na zadnji redni seji, 19. 6. 2014, 
sprejela sklep o spremembi načina obveščanja čla-
nov o aktualnih dogodkih, zakonodajnih spremembah 
in drugih za člane pomembnih informacijah. V bodo-
če člani ne boste več prejemali glasila Krpanov glas, 
temveč mesečna obvestila po elektronski pošti ali po 
navadni pošti, če boste tako želeli. 
Kot boste lahko prebrali v nadaljevanju, je skupščina 
OOZ Cerknica sprejela tudi sklep o razpisu volitev, na 
podlagi katerega poteka evidentiranje kandidatov za po-
slance skupščine. Vsi člani OOZ Cerknica boste prejeli 
pisno vabilo k sodelovanju ter v podpis soglasje za 
kandidaturo. Vabilu bo priložena tudi »mini anketa«, kjer 
boste lahko, med drugim, izpolnili podatke o vašem elek-
tronskem naslovu. 
V lokalnih okoljih vseh treh občin: Bloke, Cerknica, Lo-
ška dolina je veliko dogajanja, ki ga izjemno dobro - po-
leg Notranjskih novic - povzemajo tudi občinska glasila 
Bloški korak, Slivniški pogledi in Obrh. V njih se bo v 
bodoče našel prostor tudi za kakšen aktualen zbornič-
ni dogodek ali predstavitev članov. 
Poleg vsebine je enako pomembna tudi oblika, v katero je 
ta odeta. Še naprej se bomo trudili, da bi ustvarjali vizual-
no dovolj dobro oblikovane »novice«, ki bodo pritegnile k 
branju, največkrat uradniških, suhoparnih, a prepotrebnih 
informacij. 

Krpanov piknik – niti prvič
Za 22. junij 2014 razpisani Krpanov piknik, ki je bil na-
črtovan v okviru vseh štirih zbornic, doslej sodelujočih v 
KG, je odpadel. Skupščina je potrdila predlog, da se pi-
knik za OOZ Cerknica izvede v septembru ali pa se 
nadomesti s kakšno drugo obliko druženja (pohod, iz-
let…), kar boste sicer lahko predlagali v »mini anketi«. 
S svojimi predlogi lahko sooblikujete dogajanje, dru-
žabne dogodke v okviru zbornice, so pa težko izve-
dljivi, če se o njih razpravlja v sredinah in na mestih, 
kjer izpadejo zgolj kot kritika in ne pripomorejo k 
realizaciji ali k razmisleku o njihovem udejanjanju. 

Zdi se mi pomembno, da 
kot  članica UO prenašam 
odločitve, stališča in pobu-
de iz sekcije nazaj med 
člane in obratno. Sekcija 
v Cerknici je v preteklosti 
dobro delovala, moj cilj je 
njena ponovna oživitev 
in povezovanje ter sku-
pno delovanje na širšem 
»Notranjskem«.
Veliko uspeha in veselja pri 
delu  želimo vsem izvolje-
nim članom sekcij OZS«.

Pripravlja Silva Šivec

Omogočali bi tudi nudenje 
informacij ljudem, ki bi se 
poklica radi priučili, saj se 
v Sloveniji ni več mogoče 
vpisati na zlatarsko šolo. 
Glede na dostopnost in-
formiranja, se nam je naj-
bolj smiselna zdela izdela-
va spletne strani.
Izobraževanje je v sekciji 
že potekalo, vendar bi tu-
kaj radi pokazali novosti, 
ki jih je vsako leto več in 
so vedno pomembnejše. 
Najtrši oreh bo izobraževanje prek konkurence oziroma s 
povezovanjem, saj se ta pri nas prevečkrat odvija na oseb-
nem nivoju.
Ena od idej je tudi dvigniti prepoznavnost te umetni-
ške obrti, saj se je v naše mišljenje prikradlo splošno »ve-
denje«, da smo le preprodajalci v Italiji kupljenega nakita. 
Cilji niso previsoki, zato upam, da nam jih uspe čim bolje 
uresničiti.

Jože Žnidaršič, podpredsednik sekcije fotografov 
OZS:
»Vlogo sekcije vidim v 
povezovanju in reševanju 
pobud, ki prihajajo s stra-
ni članov. Temelj vsega je 
strokovnost. Znanja do-
polnjujemo z izobraževa-
njem v obliki seminarjev 
in osebnim kontaktom
Izkušnje si bogatiš, ko jih 
deliš z drugimi. Tukaj je 
skupnost nenadomestljiva 
in nujna za napredovanje.
Pomemben je tudi pravni 
vidik v odnosu do države. Na tem mestu sekcija še pose-
bej potrebuje zbornico kot telo, ki sporoča in se pogaja v 
interesu posamezne stroke.

Tina Koščak, članica UO frizerske sekcije OZS:
»Zavzemali se bomo, da bi se zmanjšal predvsem vpis 
na frizerske šole, ker bi bila nujna selekcija, da bi ob za-
ključku šolanja dobili v  salone uporabljiv,  usposobljen 
kader.  Cilj je izoblikovati nov učni program,  z večjim 
deležem uvajanja v delo oz. prakse.  Še naprej se bomo 
zavzemali za obdavčitev frizerskih storitve po nižji 
stopnji ter intenzivno nastopali proti delu na črno s 
prijavo šušmarjev.

Peter Dragolič       Foto: zasebni arhiv

Jože Žnidaršič       Foto: zasebni arhiv

Tina Koščak       Foto: Jože Žnidaršič
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Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

Od volana do - medu
Jože Menart, znani logaški avtoprevoznik, že pet de-
setletij vrti volan večjih in manjših tovornih vozil. Od 
1980 je samostojni podjetnik in član logaške zbor-
nice. Je član njenih organov in dolga leta tudi njen 
praporščak. Z njim se je urednik pogovarjal konec 
junija letos, ko je še vedno dejaven kot samostojni 
podjetnik. Spreme-
njena pokojninska 
zakonodaja pa bo to 
možnost preuredi-
la: zapoveduje, da bi 
moral dejavnost opu-
stiti ali pa ponovno 
sprejeti vse obvezno-
sti statusa s.p., česar 
pa si – verjetno – ne 
bo naložil, četudi mu 
je prevozništvo naj-
pomembnejša dejav-
nost. Kako bi pa če-
belaril, če bi bil spet 
vse dni na poti? 

G. Menart, ste svoj delovni vek že začeli kot prevoznik?
Res sem začel kot prevoznik, pravzaprav kot voznik. Voz-
nik trolejbusa v Ljubljani.

Trolejbusa? Kdo se še spomni tistih avtobu-
sov, ki jih je napajala elektrika in so tiho 
brzeli po ljubljanskih ulicah za razliko od 
prejšnjih, glasnih tramvajev? Kako pa je 
bilo voziti trolejbus?
Zanimivo. V Ljubljani so bile tri 
končne postaje: Vič, Vižmarje in Je-
žica (kasneje Črnuče). Upoštevati je 
treba, da so bila v tistih časih to pri-
mestna naselja, ne kot zdaj, ko je vse 
eno samo, strnjeno mestno naselje. 
Voziti je bilo treba precej natančno, 
brez sunkovitih manevrov. Posebno 
vešč si moral biti na križiščih, kjer 
so se križale proge. Trolejbus je imel 
po dva tokovna odjemnika – po do-
mače trole, ki sta odjemala tok iz žic, 
ki so bile po celi trasi napeljane nad 
cesto. Na Ajdovščini je bilo obrača-
lišče, tam so se trase križale, žice so 
se navezovale druga na drugo. Če si 
vozil naravnost, si moral pred tem 
stičiščem pognati in potem odvzeti 
odjem. Če pa si zavijal, si moral vo-
ziti prav počasi ob sočasnem odjemu. 

Kadar pa se ni vse prav izšlo, je odjemnik skočil z žice in 
padel. Takrat se je bliskalo. Šofer je moral ven in s poseb-
nim drogom odjemnik spet namestiti na pravo žico. Tro-
lejbusi so v Ljubljani vozili do leta 1971, ko so jih v celoti 
nadomestili avtobusi.

Kako ste se podali na pot samostojnega podjetništva?
Po odhodu s trolejbusa sem nekaj časa vozil pri elektro 
podjetju, zatem sem se kot voznik zaposlil na KLI. Vozil 
sem kosovno robo. Po celi tedanji državi. Sčasoma sem 
želel biti več doma in sem se leta 1980 podal na pot samo-
stojnega obrtnika. Najprej sem v domačem okolišu vozil 
kiper – prekucnik, kar je bilo tedaj še vedno zelo iskana 
prevozniška dejavnost. Ko se je gradbena vnema zače-
la nekoliko krčiti, sem se znova podal na špedicijo in se 
vključil v prevoze za podjetje Valkarton. Po slovenski osa-
mosvojitvi so se razmere tudi tam spremenile. Prevozni-
ki smo se morali vključiti v zadrugo, najprej eno, potem 
drugo. Relacije, kamor smo vozili, so bile zvečine znotraj 
države, občasno pa tudi v sosednjo Italijo ali Avstrijo. No, 
in v Valkartonu sem vztrajal do konca lanskega leta. Zdaj 
se na pot odpravim bolj poredko, za potrebe bližnjih.

Tako, kot je nenavadno, da ste vozili trolejbus, je nenavadno tudi, 
da se je ena od hčera usposobila za voznico tovornega vozila.
Pravzaprav niti ne vem, zakaj se je tako odločila. Delala 
je šoferski izpit za osebno vozilo, pa si je pridobila še ka-
tegorijo za tovorno vozilo s prikolico. Pri meni praktično 
ni vozila. Ji je pa pridobljeno znanje drugače prišlo prav. 
Poklicno pa se s tem neposredno ne ukvarja. 

Jože Menart  Foto J. G.

Jože Menart ob svojem dostavnem vozilu Foto: J. G.



julij 2014 7 

Pripravlja Barbara Grum Vogrin
Vse dobro 
Vsakomur je namenjena svoja pot. 
Včasih se poti križajo, drugič spet razidejo.
Včasih hodimo skupaj, drugič spet sami.
Vendar pa pridemo do cilja le, če si upamo hoditi po 
svoji poti. 

S koncem julija se poslavljam z delovnega mesta sekre-
tarke OOZ Logatec. 
Vsem članom logaške zbornice in vsem, ki berete Kr-
panov glas želim, da bi znali hoditi po svojih poteh in 
uspešno uresničevati vsak svoj zastavljen cilj.  

Barbara Grum Vogrin

V zbornici ste bili ves čas blizu dogajanju, ki ste se ga sooblikovali 
tudi kot član njenih organov. 
To mi ni bilo v breme. Ni mi bilo težko priti na sestanek. 
Tja greš, slišiš kaj, česar sicer ne bi, to in drugo izveš. Pa 
čutiš, da si povezan z organizacijo, ki lahko za tvoje dobro 
naredi več, kot lahko narediš sam. 
Tja greš, vprašaš, kar te zanima, marsikaj lahko tam urediš.
Zaradi povezovanja in pripadnosti pa sem se včlanil tudi v 
zadrugo Prevoz in kasneje v zadrugo Posrednik.

Že dolgo vrsto let ste tudi zbornični praporščak. Kako gledate na 
ta simbol?
Praporščak sem kakšnih dvajset let, od tedaj, ko je prejšnji 
praporščak Franc Seliškar prenehal opravljati dejavnost in 
za njim to nalogo opravljam jaz. Menim, da je kar prav, 
da se prapor pojavi pri slovesnostih. Če gre za pogrebne, 
potem prapor potrjuje, da je pokojni pripadal organizaci-
ji, ki jo prapor simbolizira. Dostikrat je to edino obelež-
je, ki neposredno odseva pomemben del pokojnikovega 
življenja. Ljudje kar z odobravanjem gledajo na to.

Kaj pa prosti čas? In Štefanov med?
Po domače se pri nas v Novem Svetu reče pri Štefanu.  
S čebelami se je ukvarjal že moj oče. Od njega se teh ve-
ščin nisem mogel naučiti, saj so ga pokončali, ko mi je 
bilo štiri leta. Sem pa kasneje pozorno gledal, kaj je počel 
čebelar, ki je z Vipavskega v našo bližino vozil čebele na 
pašo. Vse mogoče sem ga spraševal, pa mi je prijazno od-
govarjal. Ko so čebele rojile, mi je dejal, naj kar osmukam 
roj in si napravim panj. Čebelnjak je že bil doma in sem 
ga začel polniti s panji. S čebelami je veliko opravka. To 
je občutljiva živalca. Pašno obdobje je nezanesljivo, vre-
menske razmere so vse bolj nestabilne, zato je tudi doba 
medenja po navadi kratka in jo lahko zamudiš. Zato je tudi 
izkupiček pičel, če ga kaj sploh je. Večino medu razdamo. 
Na nalepkah pa piše Štefanov med, ja. 

Jože, bliža se tričetrtstoletnica življenja. Naj bodo dnevi in leta še 
naprej zdravi, da se bo volan življenja zanesljivo vrtil v Vaših 
rokah, kamor bo že peljala pot. In, hvala za pogovor.

Volitve v OZS
Sekcije pri OZS so izvolile svoje orga ne, pa tudi poslance 
v skupščino OZS za mandatno obdobje 2014 – 2018..
V upravni odbor sekcije cementninarjev, kamnosekov in 
teracerjev je bil za predsednika znova izvoljen inž. Bogdan 
Oblak, hkrati je bil izvoljen tudi za delegata te sekcije v 
skupščini OZS. 
Skupščina OOZ je zato za poslanca OOZ Logatec na kon-
stitutivni seji skupščine OZS namesto predsednik Bogdana 
Oblaka izvolila sedanjega podpredsednika Andreja Groma, 
na naslednjih pa bo funkcijo delegata OOZ Logatec opra-
vljal podpredsednik Silvester Pivk, je bilo sklenjeno. 
Želimo jim uspešno delo.

Paket SKUPAJ. 
Paket podjetniških ugodnosti za člane OOZ Logatec
Paket SKUPAJ. ponuja storitve, ki jih pri svojem poslo-
vanju potrebuje vsak obrtnik-podjetnik: 
• medicina dela
• varnost in zdravje pri delu
• prva pomoč
• gasilni aparati
• pravno zastopanje
• elektro meritve in meritve strelovoda
• računovodske storitve
• nepovratna sredstva
• ugodni krediti
Prednost za člane:
• Prioritetna obravnava
• Ekskluzivna cena 
• Popusti 
Storitve iz paketa je možno koristiti izključno z napotnico, 
ki jo pridobite na zbornici, lahko pa naročilnico izpolnite 
tudi na spletni strani zbornice http://ooz-logatec.si/ ali 
nam jo pošljete po e-po-
šti info@ooz-logatec.
si oz. po faksu 01 750 
90 85.
Za več informacij 
smo dosegljivi na tel. 
št. 01 750 90 80 oz.  
051 651 538 (Barbara 
Grum Vogrin, sekretar-
ka).
V kolikor bi želeli posta-
ti partner paketa podje-
tniških ugodnosti OOZ 
Logatec, nam pišite na e-
-naslov barbara.grum@
ozs.si. 
S paketom SKUPAJ. 
skupaj ustvarjamo pri-
hodnost!
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Hitreje do informacij
Na OZS deluje 29 sekcij, ki pošiljajo članom pomemb-
ne informacije, obvestila in vabila na razne dogodke in 
izobraževanja na elektronske naslove. V sekcijo ste raz-
vrščeni glede na dejavnost, ki jo opravljate (npr. lesarji v 
Sekcijo lesnih strok, gradbinci v Sekcijo gradbincev itd.). 
Da bi bili pravočasno obveščeni o vseh dogodkih, ki so 
za vas pomembni vas prosimo, da nam sporočite vaš ele-
ktronski naslov. 

Sekcija dimnikarjev pri OZS
Na volitvah v organe strokovnih sekcij pri OZS je bil iz 
naše zbornice v UO sekcije dimnikarjev izvoljen Iz-
tok Zemljič iz Planine, ki je postal tudi podpredsednik 
te sekcije. 

Čestitamo!

Kratkoročni kredit še na voljo 
Sredstva za kratkoročni kredit, ki smo ga razpisali skupaj z 
Banko Koper d.d., PE Postojna so še vedno na razpolago!
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Postojna z najmanj enoletnim član-
stvom, namenjena pa so za: financiranje tekočega poslo-
vanja, nabavo osnovnih sredstev, refinanciranje posojil, 
poravnavo zapadlih davčnih in drugih obveznosti. Poso-
jilo se obrestuje po 2,80 % letni obrestni meri, odplačuje 
se 12 mesecev, višina posameznega zneska je odvisna 
od vaših prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti oziroma 
ne sme presegati 20.800 EUR. Obdelava zahtevka za 
vodenje posojila znaša 50 EUR, ki se plača ob odobritvi 
posojila.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbor-
nici.
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Redno usposabljanje voznikov
V soboto, 31. maja je OOZ Postojna organizirala redno 
usposabljanje voznikov po programu za leto 2014. Preda-
vanja se je udeležilo 113 voznikov. Potrdilo o opravljenem 
usposabljanju po programu za leto 2014 boste v mesecu 
juliju prejeli po pošti. 
Vsi, ki vam letos septembra poteče veljavnost kode 95, 
boste poleg potrdila za leto 2014 prejeli tudi Spričevalo 
o opravljenem rednem usposabljanju voznikov. Na 

upravni enoti vam bodo ob predložitvi tega spričevala po-
daljšali kodo 95 do 10. 9. 2019 (izdelali novo vozniško 
dovoljenje).
Kode 95 NI potrebno vpisati v vozniško dovoljenje 
voznikom:
- vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna 

zaščita ali gasilci; 
- vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje 

za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih 
ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo; 

- vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so name-
njena za reševalne akcije (tudi vozniki vozil za prevoz 
poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil); 

- vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki 
želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pri-
dobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju; 

- vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik upo-
rablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni vozniko-
va glavna dejavnost; 

- vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe. 

Usposabljanje voznikov na OZS
Voznikom, ki imate kodo 95 vpisano v vozniško dovolje-
nje za 5 let, koda preteče 10. 9. 2014. Za podaljšanje kode 
morate opraviti skupaj 35-urno usposabljanje, za vsako 
leto 7 ur (od 2010 do 2014). 
Tisti, ki vam manjka katero od usposabljanj po programu 
za leto 2010, 2011, 2012, 2013 ali 2014, se ga lahko udele-
žite na OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Usposabljanje 
bo izvedeno ob zadostnem številu prijav. 
Termini rednega usposabljanja voznikov na OZS v 
mesecu juliju:
Program usposabljanja za leto 2014:  
v nedeljo, 6. 7. 2014, od 7.00 do 13.00
Program usposabljanja za leto 2013:  
v soboto, 5. 7. 2014, od 7.00 do 13.00
Program usposabljanja za leto 2012:  
v soboto, 12. 7. 2014, od 7.00 do 13.00
Program usposabljanja za leto 2011:  
v nedeljo, 13. 7. 2014, od 7.00 do 13.00
Program usposabljanja za leto 2010: 
v petek, 11. 7. 2014, od 14.00 do 20.00
Termini (za tekoči mesec) in prijavnica so objavljeni tudi 
na internetni strani OZS: www.ozs.si.
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite na OZS,  
ga. Mojco Poje na tel.: 01 58 30 520.
Prijavnico in pojasnila lahko dobite tudi na naši zbornici.
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Pripravlja Irena Dolgan

mozaikpodjetnih.si/jaztebi

mreža 
popustov

          Spoštovani član! 

Ste že vključeni v mrežo popustov jaz-TEBI?
Mreža popustov jaz-TEBI deluje v okviru projekta Mozaik podjetnih in že njeno ime pove, 
da je, s tem ko si obrtniki in podjetniki izmenjujete popuste za blago in storitve, namenjena 
navezovanju in utrjevanju poslovnih stikov med vami. Verjamemo, da je vključitev v to 
mrežo za vas dodana vrednost, saj vam poleg povezovanja omogoča tudi:

★  brezplačno promocijo vaše ponudbe na spletnem mestu Mozaik podjetnih in v okviru 
promocije kartice Mozaik podjetnih,

★  pridobitev nalepk za označevanje prodajnih mest, ki pritegnejo pozornost kupcev in 
povečajo možnosti za uspešno poslovanje.

Želimo si, da bi se v mrežo popustov jaz-TEBI vključilo čim več obrtnikov - članov OZS  
vseh dejavnosti, tako storitvenih kot proizvodnih. 

Če bi želeli tudi vi sodelovali v mreži popustov izpolnite priloženi pristopni obrazec in ga 
posredujte na e-naslov: mozaik.podjetnih@ozs.si,  
sočasno pa navedite tudi število nalepk Mozaik podjetnih/jaz-TEBI za svoje poslovalnice.  
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na gospo Barbaro Peteros, tel. 01 5830 507 ali 
na brezplačno telefonsko številko 080 12 42.

Vljudno prosimo, da pristopni obrazec izpolnite tudi tisti, ki ste v preteklosti sodelovali v 
mreži popustov član-članu, saj želimo to mrežo ažurirati in posodobiti ter vključiti v sistem 
ugodnosti Mozaik podjetnih. Preko obrazca nam sporočite morebitne dopolnitve  
ali spremembe glede nudenja popustov.

Izkoristite priložnost ter z vključitvijo v mrežo popustov jaz-TEBI povečajte  
svojo prepoznavnost in pridobite nove stranke.
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Volitve 
Spoštovane članice in člani. 
Novoizvoljena skupščina se je na svoji prvi seji sestala v 
sredo, 11. junija. Za mandatno obdobje 2014 – 2018 je 
bil za predsednika zbornice, ki je hkrati tudi predsednik 
skupščine, izvoljen SIMON HLEBEC, za podpredse-
dnika MATJAŽ JEREB, za poslanca v skupščino OZS 
dosedanji predsednik MARKO POPIT. 
Poslanci so izvolili tudi tričlanski nadzorni odbor, ki 
ga sestavljajo JANEZ JAMNIK, KLAVDIJA PENKO 
GREGORKA in PETER ŠKOF. 
Predsednik je skupščini predlagal svojo ekipo za vodenje 
zbornice. V upravni odbor so bili izvoljeni: PETER CA-
SERMAN, PETER GUTNIK, MATJAŽ JEREB, RO-
MAN JESENKO, MARKO JEZERŠEK, MARKO KO-
PRIVEC, DANIJEL KRALJ, MARKO MEDIČ, PETER 
MOLEK IN MARKO POPIT. Predsednik zbornice pa je 
član UO že po svoji funkciji. 

Volitve v organe sekcij OZS
Na volitvah v organe strokovnih sekcij pri OZS so bili iz 
naše zbornice v organe sekcij izvoljeni:
Matjaž Jereb, član UO sekcije gradbincev,
Peter Caserman, podpredsednik sekcije in član UO sek-
cije avtoserviserjev,
Simon Hlebec, član UO sekcije cvetličarjev in vrtnarjev.

Čestitamo.

SEJMI
MOS 2014 (10. – 15. september) 
Vse manj otrok se po končani osemletki odloča za poklic-
no kariero in pridobitev poklicne izobrazbe, kljub velikim 
možnostim zaposlitve. Promocija poklicev in predstavi-

tev je zato še toliko pomembnejša. Vabljeni na MOS na 
Ulico obrti, ki jo pripravlja Obrtno–podjetniška zbornica 
Slovenije s svojimi člani in območnimi obrtno-podjetni-
škimi zbornicami v sodelovanju s Centrom RS za poklic-
no izobraževanje, kot strateškim partnerjem, ter srednjimi 
poklicnimi in strokovnimi šolami. Predstavljeni bodo za-
nimivi obrtni poklici. 
Ulica obrti bo organizirana po načelu »vse na enem me-
stu«, saj boste hkrati lahko videli demonstracijo posa-
meznih poklicev, vključitev dijakov v proces praktičnega 
usposabljanja z delom, dobili informacije srednjih šol in 
Centra RS za poklicno izobraževanje ter spoznali strokov-
no podporo obrtno-zborničnega sistema. Učenci se bodo 
lahko tudi sami aktivno vključili v izdelavo izdelka oziro-
ma storitve in se preizkusili v posameznem poklicu. 
Poklici, ki bodo predstavljeni: avtoserviser, avtokarose-
rist, oblikovalec kovin – orodjar, zlatar, mizar, izdelovalec 
oblačil in ustvarjalec modnih oblačil, pek in slaščičar.
Dodatne informacije: Mitja Korunovski, e-naslov: mitja.
korunovski@ozs.si, tel.: 01 58 30 818.

Za člane zbornice bomo imeli na voljo poslovne kupo-
ne, ki jih boste člani s plačano članarino lahko dvignili 
na zbornici po polovični ceni (en član – en poslovni 
kupon za 50% cene in neomejeno število po 80% re-
dne cene).

Spremljajte informacije po spletu o številnih zanimivih 
prireditvah, predavanjih in delavnicah v času sejma in se 
na te dogodke pravočasno prijavite. Vljudno vabljeni
 
INTERFORST – München
Ker ni bilo dovolj zanimanja za obisk sejma lesne indu-
strije in gozdarstva, ki bo v Münchnu od 16. do 20. julija, 
strokovno ekskurzijo, ki naj bi bila 18. in 19. julija, odpo-
vedujemo. 

PRIREDITVE
1. sejem dela na Vrhniki
V četrtek, 12. junija, je v športnem parku na Vrhniki pote-
kal 1. sejem dela. Vse navzoče je najprej pozdravil župan 
Občine Vrhnika in izpostavil, da je sedaj, v času velike brez-
poselnosti, pomembno iskati nove možnosti zaposlovanja, 
nove oblike stikov delavcev in delodajalcev, zato so se v 
sklopu Argonavtskih dni tudi odločili za organizacijo sej-
ma dela. V nadaljevanju so se predstavila nekatera podjetja 
(Avtotrade, Siliko, JP KPV) in organizacije (Adecco, Moja 
zaposlitev.si, Kadis, ZRSZZ, RRA LUR…, ki so brezposel-

Za dobro popotnico so udeleženci skupščine konstituiranju novih organov 
tudi nazdravili                                                                  Foto: A. C.
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Razpis
V glasilu (na sredini) objavljamo Javni razpis za dodelje-
vanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in 
podjetništva za leto 2014, ki ga objavlja Občina Vrhnika. 
Na voljo je 25.000 € sredstev za štiri različne namene: 
subvencijo obrestne mere za spodbujanje investicij; spod-
bujanje udeležbe na sejmih in razstavah; pomoč pri uspo-
sabljanju zaposlenih in s.p.; odpiranje novih zaposlitev.
Razpis, ki je objavljen tudi v Našem časopisu, je namenjen 
podjetjem, ki so najela dolgoročno posojilo, zaposlovala, 
izobraževala ali se aktivno udeležila kakšnega sejma.
Sredstva zagotavlja Občina Vrhnika, zato mora sedež 
prosilca biti na območju Občine Vrhnika, prav tako in-
vesticija in novo zaposleni. 
V kolikor imate v zvezi z razpisom kakšno vprašanje, 
lahko pokličete na tel. 755 77 40, 051 619 215 ali pišete 
na mail: adela.cankar@ozs.si. 
Obrazca – vloge ni, napišete jo sami in je ne pozabite 
oddati PRAVOČASNO. 
 

Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce bomo usposabljanje in 
izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva ponovno 
organizirali jeseni, predvidoma v petek, 12. septembra. 
O točnem datumu boste še obveščeni, prijave za jesen-
ski termin so že možne na 755 77 40, 051 619 215 ali na 
adela.cankar@ozs.si
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zapo-
slene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €. 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v 
Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate mo-
žnost, da z vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, 
te dobite (za namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.  

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na pod-
lagi izdanega računa? Zakaj bi na zaslužen denar čakali 
dlje, kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi 
vi morate plačati prejete račune in jih težko, če vam vaši 
dolžniki ne plačajo vaših. 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. 
Za vas opravimo administrativni del priprave predloga 
za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog 
vložimo na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma 
vodi postopek do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se, gre za vaš zaslužek. Stroške iz-
vršbe in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dol-
žnik plačal skupaj z glavnico in obrestmi. 
Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre za vaš denar.

Pripravlja Adela Cankar

nim predstavile svoje dejavnosti. Urad za delo je predstavil 
svoje aktualne razpise, dogajanje na trgu dela in kasko do 
nepovratnih sredstev za usposabljanje in zaposlitev novih 
delavcev; predstavnik podjetja Moja zaposlitev je prisotne 
seznanil kakšen mora biti in kaj mora vsebovati dober CV; 
predstavniki podjetja Kadis so predstavili inovativne načine 
iskanja zaposlitve; predstavnik RRA LUR se je dotaknil šti-
pendijskih shem in kako v svet podjetništva; udeleženci so 
se seznanili tudi s socialnim podjetništvom. 
Na sejmu dela je sodelovala tudi naša zbornica in na svoji 
stojnici udeležencem nudila odgovore na vprašanja, kako 
odpreti s.p., kakšni so stroški, kje dobiti informacije kaj 
vse je potrebno za odpiranje s.p. ali podjetja (živilska de-
javnost, DUO…), kaj je to dopolnilna dejavnost in kakšni 
so pogoji zanjo, ali brezposelnim iščemo tudi delo…
Glede ne številne udeležence in število sodelujočih podjetij 
in organizacij menim, da je sejem uspel, da se mora nasle-
dnje leto ponoviti in da je smiselno na tak način iskati kon-
takt med delodajalci, delavci in drugimi, vpetimi v trg dela. 

Številni udeleženci so lahko na enem mestu dobili veliko informacij
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Festival hrane
OOZ Vrhnika je s svojo 
ekipo OBRTNIKI tudi le-
tos sodelovala na festivalu 
hrane na Vrhniki. Kljub 
slabemu vremenu (med po-
poldanskim kuhanje je de-
ževalo), je bil festival dobro 
obiskan. Kar so ekipe sku-
hale, spekle, pripravile, to so 
obiskovalci z veseljem poje-
dli in še pomazali krožnike. 
Ekipa OBRTNIKI, ki jo 
sestavljajo Ciril in Adolf  
Molek, Stane Umek, Anže 
Stržinar, Angelo Penko in pomočniki, je skuhala divjačin-
ski golaž. Po mnenju obiskovalcev je bil zelo dober.

Angelo, Adolf  in palačinka na 
lopati
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Sprememba pavšalne obdavčitve
Predlog OZS za spremembo pavšalne obdavčitve je 
sprejet; gre za ukrep, ki bo zagotovil ugodnejše davčno 
okolje malim poslovnim subjektom in za katerega si je 
zbornica prizadevala vrsto let.
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zado-
voljni s sprejetimi spremembami Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2N) in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb 
(ZDDPo-2K), ki so jih obravnavali v Državnem zboru. V 
OZS so predlagali, da se prag 50.000 evrov letnega prometa 
dvigne na 100.000 evrov, normirani stroški pa naj se dvi-
gnejo s sedanjih 70 na 80 % od ustvarjenega prometa. 
OZS je sicer že v preteklosti zahtevala uvedbo pavšalne 
obdavčitve pri malih poslovnih subjektih, ki bi temeljila 
na lažjem spremljanju in obračunavanju njihovih davčnih 
obveznosti, saj imajo v Sloveniji prav slednji zelo zapleten 
sistem računovodskega poročanja in davčnega obračuna-
vanja, ki je v tujini običajen le pri večjih poslovnih su-
bjektih. Enostavnejše računovodske in davčne predpise, 
prilagojene malim poslovnim subjektom, imajo Hrvaška, 
Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, ZDA. 
Pavšalna obdavčitev malih samostojnih podjetnikov in 
malih ter mikro gospodarskih družb, ki je začela veljati za 
obe vrsti poslovnih subjektov s 1. 1. 2013, je ustrezna le za 
dejavnosti z nizkim odstotkom dejanskih odhodkov (inte-
lektualne in dopolnilne dejavnosti), nikakor pa ni ustrezna 
za redne proizvodne, servisne in storitvene dejavnosti, 
kjer je delež porabljenega materiala dosti višji. Še zlasti je 
neprimeren za tiste, ki zaposlujejo. Zato so pravkar spre-
jete spremembe zakonodaje zelo dobrodošle. 
Nov način pavšalne obdavčitve po spremembah 
ZDOH-2  in ZDDPO-2 stopi v veljavo s 1. 1. 2015!

Vir: OZS

Na novo regulirane obrtne dejavnosti
Z uveljavitvijo Uredbe o obrtnih dejavnostih se obr-
tno dovoljenje zahteva za naslednje na novo regulirane 
dejavnosti: 
• 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
• 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proi-

zvodnja trajnega peciva in slaščic
• 22.110  Proizvodnja in obnavljanje gumijastih pla-

ščev in zračnic za vozila, sem spada: 
 - obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila  
• 33.120  Popravila strojev in naprav

- popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje lesa, 
plastike, kamna ali drugih materialov

- Popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin 
- Popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje lesa, 

plastike, kamna in drugih materialov
- Popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev
- Popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene

- Popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav
- Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarje-

nje in pridobivanje nafte in plina
- Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za živilsko 

in tobačno industrijo
- Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za tekstilno 

in usnjarsko industrijo
- Popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter trdo in 

mehko lotanje
• 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah, sem spada 

inštaliranje:
- dvigal, tekočih stopnic ( tudi popravila in vzdrževanje)
- avtomatskih samozapiralnih vrat
- strelovodov
- toplotne in zvočne izolacije

• 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
• 43.990 Druga specializirana gradbena dela

- vrtanje in kopanje jaškov
- postavljanje kovinskih konstrukcij
- postavljanje razstavljanje delovnih odrov in ploščadi

• 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
- popravilo vetrobranskih stekel
- popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, 

uravnoteževanje koles
Kaj to pomeni? 
Vsi gospodarski subjekti, ki navedene dejavnosti ŽE 
OPRAVLJATE, pa za njih še nimate obrtnega dovo-
ljenja si morate le tega pridobiti. Takšno je tudi sku-
pno stališče 
MGRT (Ministrstva za gospodarstvo) in TIRS (tržni in-
špektorat), sprejeto na podlagi zahtev Obrtnega zako-
na. Ker uredba nima prehodnega obdobja, bo TIRS 
pri nadzoru ukrepal proporcionalno in subjekte naj-
prej opozoril in jim določil rok, do katerega morajo 
pridobiti dovoljenje. TIRS ima že planiran redni nadzor na 
področju fasaderjev, ZATO…. pohitite. 

Mozaik podjetnih DINERS CLUB
V preteklih dneh ste nekateri, ki ste se odločili preizkusiti 
skupno kartico Mozaik podjetnih Diners Club, prejeli 
tudi kreditno pogodbo za nakupovanje na obroke za fizične osebe.
Za aktivacijo nakupovanja na obroke se mora v  vsakem 
primeru pogodba podpisati in vrniti na Erste card.  Poja-
snilo Erste carda:
Erste Card d.o.o. pri nakupih na obroke spoštuje Zakon o potro-
šniškem kreditiranju, ki ščiti potrošnike. Nakupi na obroke so 
brezobrestni, zaračuna se vam le strošek vodenja obrokov 1 €/
obrok.V skladu z določbami Zakona o potrošniškem kreditiranju 
je potrebno podati izračun EOM. Posebnost oziroma novost 
je zgolj pri nakupovanju na obroke od 13 - 24. Tu se na-
mreč obračuna dodatna provizija pri prvem obroku. 
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Pri nakupu na do 12 obrokov je edini strošek 1 EUR 
na mesec za vodenje obroka! So pa pogoji nakupa na  
24 obrokov različni od trgovca do trgovca. 
Vse ostale bolj podrobne informacije najdete na: Sveto-
valni center (splošne informacije o kartici): 01 5617 880, 
Avtorizacijski center 24/7 (blokada kartice, limiti, …):  
01 561 7913
Prejšnji teden so bile v izdelavo poslane še preostale član-
ske kartice za člane, ki se do 18. 6. 2014 niste odločili za 
skupno kartico. 
Ker gre za veliko bazo in sukcesivno distribucijo preko 
pošte Slovenije, se po navadi zgodi, da kakšna pošiljka ne 
najde naslovnika. V kolikor pride do takšne težave in 
KARTICE ne boste prejeli, vas prosimo, da nam to ne-
mudoma javite, da lahko čim prej odpravimo težavo.
V preteklem tednu se je OZS dogovorila za sodelovanja 
s 3 novimi partnerji, ki so že uvrščeni na spletno stran 
mozaikpodjetnih.si. Pridruženi partnerji so: 
Zavarovalnica Tilia d.d. – zavarovalniške storitve, IZZA 
d.o.o. – izobraževanje in usposabljanje in Item d.o.o. – 
zaščita intelektualne lastnine.
Mogoče velja še posebej izpostaviti novega partnerja na 
področju zavarovalnih storitev – Zavarovalnico Tilio 
d.d. s katero je dosežen dogovor, da vsem imetnikom 
kartice Mozaik podjetnih prizna 20% dodatni popust na 
avtomobilska in premoženjska zavarovanja – za nove in 
obstoječe zavarovance!
Ob vsem tem ne smemo pozabiti tudi na mrežo popustov 
jaz-TEBI oz popuste, ki si jih med seboj nudijo obrtni-
ki in podjetniki. Preko elektronske pošte bomo članom 
posredovali dopis in pristopnico, vsi ostali zainteresirani, 
pa lahko pokličete, da vam navedeno pošljemo po pošti. 
Sodelovanje je brezplačna promocija v okviru projekta 
Mozaik podjetnih.
Za vse ostale inforamacije Vam je na voljo vodja projekta 
Mozaik podjetnih OZS Ivan Ukmar: tel. 01 583 08 29, 
GSM 040 845680. E: ivan@ozs.si | http://www.ozs.si ; 

@OZSaktualno

Odlaganje davčnih obveznosti - nov kriterij 
V Ur.l. RS, št. 45/2014, z dne 20. 6. 2014, objavljen Pravil-
nik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davč-
nem postopke, ki je začel veljati 21. 6. 2014. V skladu s 
tem pravilnikom se lahko poslovnemu subjektu odobri 
odlog ali obročno plačilo davka, če mu je sodišče izdalo 
pravnomočni sklep o potrditvi sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju na podlagi določb Zakon o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP). V tem primeru ni potrebo izpol-
njevanje ostalih kriterijev iz Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davčnem postopku. V zvezi s to spremembo je bil ne-
koliko dopolnjen tudi obrazec vloge za odlog oziroma 

obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske ško-
de, ki je priloga in sestavni del pravilnika. 

Vir: DURS 

Poprečna mesečna plača
Poprečna mesečna plača oseb, zaposlenih pri registri-
ranih fizičnih osebah, v prvem četrtletju 2014 glede na 
prejšnje četrtletje, je realno nekoliko nižja in je znašala 
907,76 EUR. Glede na zadnje četrtletje 2013 se je znižala, 
tako nominalno (za 1,1 %) kot realno (za 0,2 %). 

Vir: Statistični urad

Varnost na delovnem mestu 
Nesreče na delovnem mestu terjajo tudi astronomske 
stroške, ki so posledica odsotnosti od dela in bolniških 
stroškov. Predlogi EU za izboljšanje zaščite zaposlenih na 
delovnem mestu vključujejo naslednje ukrepe in jih je EU 
zbrala na podlagi sodelovanja z organizacijami zaposlenih 
v Evropi:
- pomoč malim podjetij pri upoštevanju varnostnih 

predpisov 
- zagotovila, da inšpektorji svoje delo opravljajo na viso-

ki ravni
- budno spremljanje uvajanja novih tehnologij
- upoštevanje dejstva, da se delovna sila v Evropi obču-

tno stara
- boljšo koordinacijo z Svetovno zdravstveno organiza-

cijo in drugimi mednarodnimi ustanovami
Pri tem gre še posebej opozoriti na finančno pomoč za im-
plementacijo omenjenih rešitev ter predvsem poenostavljanje že 
obstoječih zakonskih regulacij.

Vir: Evropska komisija

Posnetek seminarja Poslovanje v Avstriji
Pred kratkim je na OZS potekal seminar »Poslovanje v 
Avstriji«. Video posnetek si člani, ki vas navedeno zanima, 
lahko ogledate na spletni strani OZS v rubriki e-izobra-
ževanje. 

Novo vodstvo ZDOPS 
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
GIZ (ZDOPS) je 23. junija obeležilo 20- letnico delova-
nja, hkrati pa so poslanci skupščine ZDOPS izvolili novo 
vodstvo. Prihodnja 4 leta bo ZDOPS vodil Drago De-
lalut, gostinec s Koroške. Predsednik skupščine ZDOPS 
ostaja Janez Šauperl.

Rešitev križanke
Med reševalci križanke iz prejšnje številke KG, ki so 
sporočili pravilno geslo: INTERNET je žreb izbral na-
grajenko Antonijo Zalar, Unec 122, 1381 Rakek.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno 
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno 
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za 
obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po sklepu skupščine 
10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne 
(podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino pla-
čate 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 po-
slovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 
S 1. 2. 2014 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 0,53 
% od povprečne bruto plače za oktober 2013 (PP za oktober 2013 je 
1.526,11 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 25 % 
povprečne bruto plače za oktober 2013 (381,53 €).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za junij 2014:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za in-

validnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  31,85 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
 0,53 % od PP oktober 2013 – 1.526,11 €  8,09 €
 6,36 % od 25 % PP oktober 2013 – 381,53 € 24,27 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,36 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Uživalci pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi ka-
terega bi ponovno pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate 
največ do 31. 12. 2014, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate 
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12. 
2014 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1. 1. 2015 prenehal izplačevati 
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti. 
Rok za uskladitev statusa je torej podaljšan za eno leto – do konca 2014.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v juniju 2014: 
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2014 – lestvice veljajo od 1.1.2014 
oz. za izplačila v letu 2014 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2014 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. 

Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skup-
nega dohodka v letu 2014:

če znaša skupni letni dohodek v evrih znaša splošna olajšava v evrih
nad do

10.866,37 6.519,82 
10.866,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89 3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega raz-
merja se upošteva naslednja lestvica

če znaša mesečni bruto dohodek  
iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava 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 275,22 €.

Posebne olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.436,92 203,08
2 otroka 5.086,16 423,85
3 otroci 9.504,70 792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V 
LETU 2014 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino 

Nad Do € + % Nad €
668,44 16%

668,44 1.580,02 106,95 + 27 % 668,44
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 2014 znaša 789,15 € (Ur. 
list RS, št. 7/2014).
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 raz-
dalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca 
oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo); 
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan. 
Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega 
povračila za prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob 
uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek 
po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene bencina v 
EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina višja, 
vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa Uredba o davčni 
obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v davčno osnovo.
Regres za letni dopust v letu 2014: najmanj za 1% povečana minimalna plača 
oz. 797,04 €. 
STOPNJE PRISPEVKOV:

Vrsta prispevka Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040, plačujete prispevke najmanj od naj-
nižje bruto pokojninske osnove, dokler vam ne bo nova zavarovalna osnova 
določena na podlagi dobička iz leta 2013 (odločba o odmeri dohodnine in 
obračuni davčnih odtegljajev za leto 2013). 
Najnižja pokojninska osnova je 551,16 € neto oz. 841,98 € bruto (količnik 
za preračun je 1,52765 izračunan na podlagi povprečne stopnje davkov 
in prispevkov, Ur. list RS, št. 24/14). V nadaljevanju je primer obračuna 
prispevkov od najnižje pokojninske esnove, če ste že prejeli odločbo o odmeri 
dohodnine, to za vas ne velja. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 205,03

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 113,24

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 3,37

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 321,64

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
spremembe zavarovalnih osnov 
Za samostojne podjetnike za mesec junij objavljamo samo eno tabelo 
za obračun prispevkov. Za vse zavarovane velja individualni obračun 
(osnova je dobiček za leto 2013 brez upoštevanja prispevkov ter zni-
žanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 30%) oz. najmanj 
minimalna plača za leto 2013 (mesečni znesek znaša 783,66 €).
Zavezanci ste bili s strani DURS-a obveščeni o višini zavarovalne osno-
ve. Glede na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju ZO, je mesečna 



julij 2014

Krpanov glas Prispevki, dajatve

15 

19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.

Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.

Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino pla-
čate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. 
Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. 
Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane čla-
narine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka. Za 
morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo zbornico. 
Višino članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje 
ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in števila 
zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z 
obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

zavarovalna osnova, ki vam je bila določena glede na dobiček 2013, ne-
spremenjena, in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja ZO, 
oz. do odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do morebi-
tne ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete prispevke 
od višje ZO, kot je po izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS, oddate le 
mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO ne more biti višja, 
kot je najvišja določena (5.331,13 €) 
VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje) 

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic 
na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne 
vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, 
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ 
- 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek mini-
malne plače za leto 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko pri-
spevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s 
petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2)

****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se 
določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, 
brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne 
osnove, preračunane na mesec in znižan za 30%

****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1. 1. 2014, pri-
spevke plača najmanj od minimalne plače za leto 2013, prera-
čunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred 

vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podla-
gi (kot samozaposlena oseba) – v tem primeru plača prispevke 
od zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred 
izstopom iz zavarovanja).

Zavezanec plača prispevke do 15. 7. 2014; v enakem roku 
mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na 
predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

MP** 3,5 PP***
783,66 5.331,13

913,91

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66
Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - junij 2014
(vključeni v zavarovanje po 1.1.2014 ter če jim je že bila določena zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** Do vključno 
9.403,92**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR

Prehodni davčni 
podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja 
od 60 % od 1.523,18 EUR*

Plačevanje prispevkov od višje 
osnove
Glede na vse več klicev naših članov, ali si lahko plačujejo 
tudi višje prispevke kot jim je določeno na podlagi zava-
rovalne osnove v obvestilu, sem pridobila dodatno infor-
macijo z Generalnega davčnega urada v Ljubljani, ki vam 
jo posredujem.
Če želi zavezanec - samozaposleni plačevati prispevke od 
višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je določena na 
podlagi doseženega dobička, to stori tako, da v obračunu 
prispevkov – OPSVZ obrazcu, v polju 110 vpiše znesek 
tiste zavarovalne osnove, od katere pač želi prispevke pla-
čevati. To je tudi podrobno navedeno v navodilu za izpol-
njevanje OPSVZ obrazca: http://www.uradni-list.si/1/
objavajsp?urlid=2013109&stevilka=3972
Posebno obvestilo davčnega organa o zvišanju ZO ni po-
trebno, svojo odločitev o tem samozaposleni sporoči tako, 

da pač v OPSVZ obrazec vpiše znesek višje ZO ter od te 
obračuna prispevke.
Zdenka Bedekovič, strokovna svetovalka OZS - specialistka 
za plače, knjigovodstvo in delovna dovoljenja 
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Poletna akcija za člane zbornice
Za člane obrtne zbornice in njihove družinske člane 
so v Termah Vivat, Moravske Toplice pripravili 
posebno ponudbo, ki velja do 31. 7. 2014, to je 51% 
popust pri minimalnem bivanju 2 noči. 
HOTEL VIVAT Superior **** redna cena: 79,90 eur,  
akcijska cena: 38,90 eur
DEPANDANSA VIVAT**** redna cena: 69,90 eur,  
akcijska cena: 36,90 eur

Ponudba vključuje:
• Polpenzion
• Neomejeno kopanje v notranjih in zunanjih bazenih s 

termalno vodo 
• Ob petkih in sobotah kopanje do 22.00 h
• Prost vstop v fitnes studio
• Možnost uporabe interneta v avli hotela
• Darilni bon za 10,00 eur, katerega lahko izkoristite na 

masaže Vivat v Wellness centru
• Darilni bon za 10,00 eur, katerega lahko izkoristite na 

masaže Vivat v Tawan salonu
• 50% popust za vstop v svet savn

Družinski bonus
• Otroci do 4. leta brezplačno
• Otroci od 4. do 10. leta 50% popust
• Otroci od 10. do 14. leta 30% popust

Doplačila na dan 
• Enoposteljna soba 12,00 eur
• Polni penzion 12,00 eur na osebo
• Turistična taksa 1,01 eur po osebi 

Ponudba velja tako za člane, kot tudi njihove družinske 
člane. 
Informacije: 02/538 21 08, e-mail: silvija.gajsek@vivat.si.

Pravočasno plačilo prepreči 
davčno izvršbo
Davčna uprava RS poziva vse davčne dolžnike, da 
poravnajo svoje obveznosti. S tem dejanjem se izo-
gnejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne 
izvršbe. Trenutno je v pripravi za postopke davčne 
izvršbe 50.000 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 € (od 
tega jih je 8.500 tik pred samo izvršbo). Stroški davč-
ne izvršbe, ki jih je dolžan plačati davčni zavezanec, 
ko prejme sklep o davčni izvršbi, znašajo 25 € za ad-
ministrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni 
izvršbi na premičnine. 
Davčna uprava dosledno izvaja vse postopke davčne izvr-
šbe, ne glede na status ali višino dolga davčnega zavezan-
ca. Stroške davčne izvršbe je dolžan plačati dolžnik in so 
sestavni del tega postopka. V določenih primerih pa lahko 
ti stroški presegajo znesek davčnega dolga, še posebej če 
se k temu prištejejo še stroški, ki jih zaračuna banka. Ta-
krat lahko postane zadeva za zavezanca zelo neekonomič-
na in draga.
Hkrati želimo zavezance opozoriti tudi na opomin, v koli-
kor so ga prejeli. Opomin predstavlja obvestilo o dolgu in 
hkrati poziv zavezancu k plačilu neporavnanih obvezno-
sti, saj je rok plačila že potekel. Pri tem je potrebno, poleg 
obveznosti navedenih na opominu, obračunati in porav-
nati še dodatne zamudne obresti, ki so nastale od dneva 
izdaje opomina do dneva plačila. 

Krpanov glas Sporočila
Pravočasno plačevanje davčnih obveznosti je državljanska 
vrednota in dolžnost vsakega davčnega zavezanca. Kljub 
temu, da davčna zakonodaja ne predvideva opominjanja 
davčnih zavezancev pred začetkom davčne izvršbe, vas 
želimo s ciljem krepitve davčne kulture in v izogib stro-
škom, ki nastanejo v postopku davčne izvršbe, pozvati k 
prostovoljnemu plačilu neporavnanih davčnih obveznosti. 
Zavezanci lahko informacijo o natančni višini dolga prido-
bite na telefonski številki 08 209 00 00, od ponedeljka do 
petka v času uradnih ur ali vprašanja posredujete na enega 
od elektronskih naslovov: gp.durs-kp-urf@gov.si, gp.durs-
-br-urf@gov.si, gp.durs-ms-urf@gov.si in gp.durs-mb-urf@
gov.si. Zavezanci, ki ste identificirani kot uporabniki eDav-
kov, lahko preverite stanje dolga z vpogledom v eKartico.
Poudarjamo, da dosledno izpolnjevanje davčnih obvezno-
sti vodi v znižanje davčnih stopenj ter s tem manjšo davč-
no obremenitev državljanov. 

Vir: Služba za odnose z javnostmi, DURS

P.S.: Opomin vsak zavezanec prejme samo enkrat, naslednjič se 
izvede izvršba brez vsakega opozorila. O napakah, ki niso nastale 
na strani zavezanca, katerih posledica so izvršbe, in o najnižjih 
zneskih, ki so predmet izterjave in jih stroški izterjave najmanj 
trikrat presegajo, pa ni zapisano nič. Zakaj le? Saj gre vse vendar 
vse v isti žakelj. Te napake zavezanci običajno kar pogoltnejo. Za 
mir in ljubi kruhek?! Nič ni zapisanega niti o večjih dolžnikih. Jih 
nimamo? Ali…? Epilog: Še ena vrstica več v Zahtevah slovenske 
obrti! /V imenu ljudstva - Krpan/


