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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: Na Forumu slovenske obrti je OZS ministrom, ki so bili 

dan kasneje že v odstopu predstavila letošnjo 101 zahtevo 
 Foto: Eva Mihelič

 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.
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Za nov zagon

AJPES je maja objavil zbirne podatke o rezultatih poslovanja družb in 
zasebnikov v minulem letu. Sledeč tem podatkom, bi bili lahko vsaj mal-
ce opogumljeni. Podjetniki, ki so poslovali v letu 2013, so v primerjavi 
z letom 2012 izboljšali rezultate poslovanja, medtem ko so jih družbe 
poslabšale. Upoštevajoč še dejstvo, da je bilo med letom na novo prigla-
šenih četrtino več podjetnikov kot leto prej, število odjavljenih iz PRS pa 
celo 5 odstotkov manjše kot 2012, bi lahko rekli: znova smo zajeli sapo.  
Vendar pa gre za govorico odstotkov: majhen odstotek od velike osnove lahko 
absolutno pomeni neprimerno več kot velik odstotek od majhne osnove. Zato 
je OZS tudi na letošnjem na Forumu slovenske obrti in podjetništva, 7. 
maja, vladi oz. njenim predstavnikov predložila sto eno zahtevo za vzpostavi-
tev obrtnikom in malim podjetnikom prijaznejšega poslovnega okolja. Poime-
novala jih je Za zagon slovenskega gospodarstva.   
Zahteve so zbrane v deset tematskih 
skupin. Izražajo stališča članov zbornice 
do tistih segmentov poslovnega okolja, ki so 
zanje in za njihov razvoj in pospešitev rasti 
neprimerno regulirani ali pa se ne izvajajo, 
kot bi bilo za zdravo rast gospodarstva pri-
čakovati. Neprimerno pomeni tako preveč, 
kot  premalo ali pa povsem neustrezno. »Sta-
re plošče« pretiranega davčnega obremenje-
vanja in poskusov vnovičnega večanja, toge 
delovnopravne zakonodaje in nefleksibilno-
sti zaposlovanja, z dajatvami preobremenje-
nih stroškov delovne sile, nelojalne konku-
rence in sive ekonomije so sicer izrabljene, 
a se, žal, kar naprej vrtijo. Vprašanje je tudi, 
komu so bile zahteve predložene. Dan po fo-
rumu se je parlament seznanil z odstopom premierke in s tem vlade. Do novih 
volitev – kdaj bodo, se bo šele odločalo – do novih volitev torej bo vlada opra-
vljala le tekoče posle. To pa je raztegljiv pojem, ki se navadno oži in giblje bolj 
proti »manj« kakor proti »več«. Kaj torej? Živeti in delati je treba naprej, vsak 
dan in vse dni, z vlado s polnimi ali pač samo omejenimi pooblastili. Izgubljeni 
dnevi prostega teka gospodarskega voza ne morejo kar trajati, ne če je voz obr-
njen navzgor, ne če je vrh klanca, ker bo zdrvel navzdol. 
O upravičenosti zahtev z gledišča večine ni treba dvomiti. Vsaka zahteva 
pa ima dve plati. Kako jo ocenjujemo, je odvisno od tega, na kateri plati smo 
se znašli. Če smo, denimo, za to, da se postopki izterjav močno poenostavijo 
in skrajšajo, bomo te naglice in enostavnosti pasivno lahko deležni tudi sami. 
Vendar naj to ne pomeni, da zahtevi nasprotujemo. Pri uresničevanju zahtev je 
zato potrebna velika mera odgovornosti, preudarnosti in modrosti, da z nor-
malizacijo stanja ne nastaja še večja ali celo vsestranska škoda. Da na koncu ne 
zmagamo v bitki, v kateri smo izgubili vse vojake. 
Večina polaga veliko upov v nove volitve. Če nam je res kaj mar za našo pri-
hodnost, jih ne zanemarjajmo. Opredelimo se in sooblikujmo parlament, ki bo 
izvolil vlado po naši meri, takšno, ki bo omogočila ustvariti okolje, v katerem 
bo gospodarski voz lahko znova krenil navkreber. Te odgovornosti ne smemo 
preložiti na druge. Na nas je. In ostane.

Janez Gostiša

Dar sporazumevanja

Krščanski svet se te dni veseli binko-
štnega praznika. Praznika v spomin 
na prihod sv. Duha, ki je apostolom 
dal dar jezikov, da so jih vsi, ki so jih 
poslušali, slišali govoriti v svojem 
jeziku in so zlahka razumeli, kar so 
govorili. Kako bi bilo, če bi se do-
godek ponovil zdaj, v naši domo-
vini. Kolikšno olajšanje, če bi slišali 
govoriti svoje voditelje v jeziku, ki bi 
ga razumeli in v katerem ne bi bilo 
zvijačnosti, okolišenja, podtikanj in 
dokazovanja zgolj lastnega prav. V 
jeziku resnice in ljubezni. Ni bojazni, 
da bi se to zgodilo. Ne zato, ker bi 
duh ne hotel, pač pa zato, ker bi se 
temu uprli, če bi nam bilo že ponu-
jeno. Preveč smo obremenjeni sami 
s seboj, da bi se želeli odkriti pred 
drugimi in pokazati svoj pravi obraz. 
Tega nas je vseh pomalem strah.
Dogajale se nam bodo volitve, tudi 
tiste naše, zbornične. Tiste, za katere 
nam ne bi smelo biti tesno pri srcu, saj 
gre vendar za našo organizacijo. Izku-
šnje premetavajoče se barke OZS pa 
le opominjajo, da tudi domače volitve 
terjajo trezen premislek. Se bodo našli 
ljudje, ki bi zares želeli prevzeti nase 
odgovornost za vodenje organizacije, 
ki si v novih razmerah šele prav išče 
svoje mesto med člani. Bodo sprejeti 
z naklonjenostjo, bodo ljudje razumeli 
njihov jezik? Bodo to možje vrlih kre-
posti, bodo žene, vredna zaupanja?  
Nova – ali dosedanja – vodstva 
bodo morala članom utemeljeno in 
prepričljivo odgovoriti na vprašanje 
nadaljnjega razvoja obrtniške in pod-
jetniške organizacije. Člani čutijo, da 
jo potrebujejo. Kakšna pa bodi, je 
vprašanje, na katero ni preprosto od-
govoriti. »Služi naj članom!« Seveda, 
a to služenje ni v vseh očeh enako.  
Za dogovor o sprejemljivi podobi, 
ki bo odsevala koristno in pričako-
vano dejavnost zbornice, pa bo še 
kako potreben – in odločujoč - dar 
sporazumevanja, ki naj se osredini v 
težnjo k dobremu.  

Urednik
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Kartica  MOZAIK PODJETNIH
Pred časom se je v vašem nabiralniku znašla kuverta for-
mata A5, kjer ste se na prvi strani že lahko seznanili z 
vizualno podobo nove članske kartice. Na zbornico smo 
prejeli kar nekaj klicev s vprašanjem kaj  in kako ravnati s 
papirji,  ki so priloženi v kuverti.
Stare kartice MOZAIK PODJETNIH so veljavne do 
30. 6. 2014. Po tem datumu stopijo v veljavo nove kartice. 
Nova kartica, ki jo boste prejeli, bo lahko služila samo za: 
• identifikacijo,
• koriščenje storitev MOZAIK PODJETNIH. 
 Če pa boste izpolnili in odposlali obrazce, ki ste jih 

prejeli, pa tudi kot
• plačilna kreditna kartica DINERS, kot so npr. Ma-

ster card, Visa ipd.
In kaj je prednost DINERS card  pred ostalimi kredi-
tnimi karticami?
• uporabnina kartice je za eno leto brezplačna
• po enem letu kartico lahko vrnete
• kartica zagotavlja možnost plačila na 12 ali 24 obro-

kov brez obresti
Kartica ugodnosti prinaša različne ugodnosti pri naku-
pu izdelkov in storitev izbranih ponudnikov / partnerjev 
KARTICE MOZAIK PODJETNIH je že prek 80, več o 
tem na http://www.mozaikpodjetnih.si/ .
Med drugimi najdete tudi ugodnosti pri sklenitvi zavaro-
vanj pri zavarovalnicah Generali in Triglav.
Imetniki kartice, ki boste sklenili novo ali obnovili staro 
zavarovanje lahko pri Zavarovalnici Triglav izkoristite na-
slednje popuste:
• 7% popust za avtomobilsko zavarovanje
• 7% popust za premoženjsko zavarovanje (popusta ni 

mogoče uveljaviti na potresna, kreditna in kmetijska za-
varovanja)

Popust se obračuna nepo-
sredno ob plačilu premije 
in ne glede na način ozi-
roma obliko plačila (goto-
vinsko ali negotovinsko, 
obročno ali enkratno plači-
lo). Popust imetnika kartice 
se sešteva z ostalimi popu-
sti, ki jih zavarovalnica nudi 
v okviru svojega poslova-
nja. Uveljavite ga lahko pri 
zavarovalnih zastopnikih in 
na prodajnih mestih Zava-
rovalnice Triglav, ki upora-
bljajo sklepalno aplikacijo Zavarovalnice Triglav.
Klemen Kovačič, prodajno mesto Zavarovalnice Triglav, 
predstavništvo Cerknica:

»V praksi se je izkazalo, da večina pozna ugodnosti, ki jih 
prinaša kartica, vendar nanje  pozabijo in se nanje spomnijo 
šele potem, ko jih prodajniki zavarovalnice povprašamo po njej. Zato 
vsem članom OZS svetujemo, da imajo kartico pri sebi, ko bodo 
sklepali zavarovanja, saj bodo lahko izkoristili ugodnosti, ki jim 
jih nudi Zavarovalnica Triglav kot partner v Mozaiku podjetnih.«

Redno usposabljanje voznikov 
V soboto, 17. maja se je preko 100 voznikov zbralo 
na usposabljanju za kodo 95. Janez Puntar, delegat v 
skupščini Sekcije za promet OZS, je o tem povedal:
»Udeležba na letošnjem usposabljanju je bila, kakor 
vedno, precejšnja. Večina naših članov zbornice, njihovih 
zaposlenih  in nekaj zunanjih kolegov,  voznikov si je tako 
pridobila še »zadnji žegen« za podaljšanje kode v  letu 
2014. Vedno znova pa me pogreje, ko si pogledam to 
uredbo in pa naše slovensko izvajanje le-te.
Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. julija 2003 govori o temeljnih kvalifikacijah in re-
dnem usposabljanju poklicnih voznikov nekaterih cestnih 
vozil za prevoz blaga ali potnikov. Na podlagi drugega od-
stavka 8. člena direktive je bil na seji odbora dne 27. maja 
2009 sklenjen sporazumom, s katerim je bilo dogovorjeno 
medsebojno priznavanje prehodnih obdobij, ki so jih do-
ločile države članice. Skladno s tem voznikov do leta 2015 
(vozila kategorije D) in do leta 2016 (vozila kategorije C) 
ni mogoče kaznovati v nobeni državi članici, če niso opra-
vili rednega usposabljanja.  Naši organi pregona pa si jo 
predstavljajo po svoje.
Pri nas smo prvi pričeli s predavanji že v letu 2009, ker 
sta po mojem mnenju pristavili svoj lonček poleg ostalih 
tudi obe zbornici, ker imajo licence za usposabljanje in 
posledično tudi zaslužek za svoje predavatelje. Roko na 
srce, tu se obrne veliko denarja. Ne negiram samih preda-
vanj, saj so povečini koristna - o času voženj in počitkih, 
pravila o vezanju tovora in tako naprej. Resnično pa ob 
taki zagretosti za takojšno uveljavitev uredbe ostane kanec 
grenkega priokusa. Sam sem obrtnik – avtoprevoznik že 
od davnega leta 1979, tako, da sem že vajen vsega s.anja.«
Ker je bilo v zadnjem času izraženih več podobnih mnenj, tako tudi 
na srečanju s predstavniki OZS v Ajdovščini, smo za pojasnilo pro-
sili svetovalko OZS Natalijo Repanšek ter sekretarja prevozniške 
sekcije Bojana Pečnika:
»Direktiva 2003/59/ES  zahteva, da morajo vozniki, ki 
imajo pridobljeno temeljno kvalifikacijo, vsakih 5 let opra-
viti redno usposabljanje v trajanju vsaj 35 ur. V RS je tudi 
omogočeno »letno« opravljanje rednega usposabljanja, in 
sicer tako, da obvezo 35 ur voznik opravi vsako leto po 
7 ur v skladu s programom, ki ga predpiše ministrstvo, 
pristojno za promet. To pomeni, da bodo tudi slovenski 
vozniki prvo redno usposabljanje končali leta (nekateri 

Klemen Kovačič Foto: S. Šivec
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DA NE POZABIM….
Krpanov piknik – letno srečanje članov zbornic  
Cerknica, Logatec, Postojna in  Vrhnika bo v nedeljo,  
22. junija s pričetkom ob 13. uri pri zelški lovski koči. 
Več o pikniku si preberite na skupnih straneh. Vabljeni!

KODA 95 – Vozniki, ki ste se udeležili usposabljanja 
voznikov za kodo 95 boste poleg potrdil, pravočasno, 
prejeli tudi spričevalo,na osnovi katerega boste podaljšali 
KODO 95. 

E-IZVRŠBA – Na zbornici Vam pripravimo  predlog 
za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine.  Za člane 
zbornice je postopek brezplačen.

Nadzorni organi poostreno nadzorujejo evidentiranje 
delovnega časa oseb, ki opravljajo mobilno dejav-
nost (voznikov, ...). V pripravi je seminar na temo delov-
ne zakonodaje. Prijave zbiramo.

predsednikom OZS Brankom Mehom in nekateri drugimi 
odgovornimi iz OZS.
Podjetniki, ki so se odzvali vabilu na srečanje, so opozorili 
na pomanjkanje kvalificiranih, uporabnih, zaposljivih ka-
drov; na nujno prenovo šolskega sistema po načelu »tudi 
znati, ne samo vedeti«, reorganizacijo Zavoda za zaposlo-
vanje po zgledu nekaterih drugih evropskih držav. Spre-
govorili so tudi o učinkovitosti subvencij za samozapo-
slitev, nepremičninskem davku, ciljno usmerjenih javnih 
razpisih, inovatorstvu, plačilni nedisciplini, delu na črno, 
stečajnih postopkih, nadzoru, in še o čem. Srečanja se je 
udeležil tudi državni svetnik Alojz Kovšca, ki zastopa in-
terese malih podjetnikov v Državnem svetu.

Pripravlja Silva Šivec

2013) 2014, kot zahteva direktiva. Večina držav članic 
je določila posebne zahteve oziroma roke, v katerem 
mora biti opravljeno 35-urno usposabljanje. V neka-
terih državah je ta rok 12, 6 ali 3 mesece ali pa celo 
en teden.
Iz zahteve glede pridobitve temeljnih kvalifikacij Direktiva 
2003/59/ES je bilo med drugim dogovorjeno tudi med-
sebojno priznavanje prehodnih obdobij, ki so jih določile 
države članice. Zato voznikov do leta 2015 (prevoz potni-
kov) in do leta 2016 (prevoz blaga) ni mogoče kaznovati v 
nobeni drugi državi članici, če niso opravili rednega uspo-
sabljanja. Ta sporazum je bil sklenjen, ko je RS zahtevo po 
pridobljeni temeljni kvalifikaciji in vpisani kodi 095 v voz-
niškem dovoljenju že prenesla v svoj pravni red, in sicer z 
omenjenim ZPCP-2 iz leta 2006. Tako so bile z zadnjimi 
spremembami ZPCP-2 vnesene izjeme, ki se nanašajo za 
tuje voznike (voznike tujih prevoznikov).
OZS je ob razpisu za redno usposabljanje voznikov, ena-
ko kot ostalih 17 subjektov, izpolnila pogoje in to delo 
opravlja za svoje člane po najbolj konkurenčnih cenah in s 
posluhom za potrebe prevoznikov in njihovih voznikov.«

Srečanje predstavnikov regije  
z vodstvom OZS
V četrtek, 29. maja 2014 so se na OOZ Ajdovščina 
srečali predstavniki OOZ Notranjsko primorske regije s 

Srečanja OOZ notranjsko-primorske regije z OZS so se v Ajdovščini udeležili (na sliki z leve): državni svetnik Alojz Kovšca, predsednik UO OZS 
Branko Meh, predsednik OOZ Ajdovščina Peter Skapin, direktor OZS Danijel Lamperger in Ivan Ukmar (za Kartico Mozaik).
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Tretji rod mizarjev
V Logatcu mizarska obrt že po tradiciji prehaja iz roda v rod. 
Eden izmed njih je Rožmančev. O tradiciji, delu in življenju z lesom 
se je z Jožetom Rožmancem pogovarjal urednik. 

G. Rožmanc, priimek Rožmanc je že od davna pove-
zan z mizarstvom. Kako? Kdaj ste se sami postavili 
v vrsto?
Moj ded Jožef  je bil sprva trgovec. Za nekdanje logaško 
lesno podjetje Javor je prodajal pohištvo v Splitu. Tam je 
leta 1929 osnoval lastno mizarsko delavnico. Zaradi nara-
ščajoče konkurence in hude krize se je leta 1937 iz Splita 
preselil v Logatec in tu nadaljeval obrt. Moj oče je bil spr-
va zaposlen pri njem. 
Sam sem končal srednjo tehniško lesarsko šolo in petnajst 
let delal na KLI. Ko je oče prenehal opravljati popoldan-
sko dejavnost, ki jo je nadaljeval po svojem očetu, sem se 
odločil, da njegovo delo nadaljujem kot samostojni podje-
tnik. V tem sem videl velik izziv.

Iz naziva je raz-
brati, da izdelu-
jete predvsem 
lesene stopnice.  
Kako to, da ste se 
odločili prav za ta 
segment mizar-
stva?
Izdelava stopnic je 
zame zares močan 
izziv. Vsak izdelek 
je pravzaprav uni-
kat, dva nista pov-
sem enaka. K sto-
pnicam sodijo tudi 
stopniščne ograje, 
oprijemala. Stopni-
ce so življenjsko pomemben del vsake zgradbe; brez sto-
pnic skoraj ni nobena. Delo omogoča sprostitev lastnih 
dizajnerskih zamisli. Vedno lahko poskusiš kaj novega, kaj 
drugačnega. Vsake vgrajene stopnice pomenijo dodaten 
odstotek znanja. 
Pri načrtovanju je treba gledati, kako stopnišče uskladiti 
z ostalimi elementi v prostoru, kakšna naj bo barva, ka-
kšna prava vrsta lesa. Zaradi vsega tega sem veliko v sti-
ku s strankami. S svojimi izkušnjami sooblikujem njihovo 
predstavo o stopniščih. Lahko jih zanesljivo usmerjam pri 
oblikovanju njihovih predstav o stopnicah. Vem, kaj je 
mogoče narediti, vem, kaj je dobro za uporabo, kaj jo po-
enostavi, kaj otežuje. Stranke mi zaradi tega zaupajo. Zau-
panje pa imajo tudi zato, ker sem zraven od začetnih zami-
sli do tedaj, ko posesamo za seboj in zapustimo objekt. S

Uporabljate masivni les. Ga lahko kupujete doma ali 
morate ponj kam daleč?
Lesa dandanes ni več težko dobiti. Druga stvar pa je, kako 
ga pripraviti za obdelavo. Ves les sušim sam, zato vem, 
kakšnega bom kje uporabil. Ni vseeno, če so stopnice v 
klimatizirani in skoz in skoz ogrevani hiši ali v vlažni kleti. 
Les diha. Zato ga je treba pred začetkom obdelave akli-
matizirati na pogoje, v katerih bo potem opravljal svojo 
funkcijo. V letih, odkar se ukvarjam z izdelavo stopnic, 
se je zelo razvila zaščita lesa, zelo je napredovala. Zdaj za 
končno zaščito uporabljamo predvsem poliuretanske pre-
maze, znova pa se uveljavlja zaščita z oljem oz. voskom.  

Stopnice je treba tudi vgraditi. To pomeni, da morate 
tudi na teren. Zmorete sami, imate pomočnike? Ko-
liko zaposlenih? Kako pa reklama?
Stranke so pri tem zelo občutljive. Razumljivo, saj prideš 
v njihovo hišo. Na montaži sem vedno prisoten. Sam ho-
dim tudi na izmere. Pri izdelavi in montaži stopnic delamo 
štirje, na terenu sva dva ali trije hkrati.. Zaposlena žena 
opravlja obsežno pisarniško in računovodsko delo. 
Stranke cenijo, da sem pravzaprav vedno zraven. Moja rekla-
ma gre od ust do ust. Prek interneta sklepam malo poslov. 

V zbornici ste bile vselej pripravljeni dejavno sode-
lovati. Spomnim se vaše zavzetosti ob zdaj že davni 
akciji »Prvih pet minut«, ko je zbornica zasnovala in 
izpeljala zbiranje denarja za nakup reševalnega vozi-
la Zdravstvenemu domu Logatec.
Akcijo sva zasnovala z Bogdanom Oblakom potem, ko 
sva, domov grede naletela na nesrečo, v kateri je bila v de-
ževnem dnevu poškodovana noseča ženska. Neskončno 
dolgo je trajalo, da je prišlo reševalno vozilo iz Ljubljane. 
Porodila se je ideja: združimo moči in priskrbimo reševal-
no vozilo domačemu zdravstvenemu domu, pa bo pomoč 
hitrejša, pri roki. Akcija je bila uspešna. Ljudje so prispe-
vali toliko denarja, da se je lahko kupilo še manjše (sicer Jože Rožmanc Foto: J. G.

Stopnice morajo biti predvsem uporabne, na videz pa lepe in privlačne. 
Takšne izdelujejo pri Rožmančevih.                           Foto: arhiv Rožmanc
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Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Ena kartica – dve funkciji, še več ugodnosti.
Obrtniki in podjetniki, člani OZS, ste dobili prenovljeno 
in nadgrajeno kartico Mozaik podjetnih. Z njo se bo-
ste lahko identificirali pri koriščenju storitev zbornične-
ga sistema, uveljavljali popuste in ugodnosti partnerjev 
Mozaika podjetnih ter obrtnikov in podjetnikov v mreži 
popustov jaz-TEBI. 

Vaša kartica pa je lahko tudi plačilna, saj smo jo s par-
tnerstvom podjetja Erste Card nadgradili v plačilo karti-
co z odloženim plačilom Diners Club. Za pridobitev take 
kartice morate člani OZS izpolnjevati običajne pogoje 
za pridobitev plačilne kartice. Ker Erste Card ni banka, 
tudi ni potrebna menjava obstoječe banke, s katero že 
sodelujete. 
Splača se imeti plačilo kartico mozaik podjetinh Di-
ners club! Zakaj?
1. Plačilo na več kot 14.000 prodajnih mestih po Sloveniji
2. Plačilo na več kot 20 milijonih prodajnih mest po 

svetu
3. Dvig gotovine na vseh bankomatih doma in po sve-

tu, ki imajo oznako Pulse, Discover ali Diners Club
4. Plačilo na obroke, samo s podpisom – tudi 24 obrokov
5. Nagradni program Diners Club, mesečne ter stalne 

ugodnosti na prodajnih mestih
6. DC Travel – najugodnejši izbor počitnic, potovanj in 

izletov
7. Brez menjave banke in poslovnih računov
8. 24/7 avtorizacijski in svetovalni center 
9. Ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih
10. Ugodnosti pri območnih obrtnih zbornicah
11. Brezplačna članarina za prvo leto uporabe
Zakaj uporabljati kartico mozaik podjetnih Diners 
club?
• Ker omogoča plačilo na obroke, preprosto in poceni
• Ker zaradi tega ni potrebno menjati banke in poslov-

nih računov
• Ker člani OZS prvo leto uporabe ne plačate članarine
• Ker nudi ogromno ugodnosti in precejšnje prihranke

rabljeno) reševalno vozilo, pa še za dva mobilna telefona 
je ostalo (op. p.). 

Je dandanes zbornica trdna organizacija, ki je našla 
svoje pravo mesto tudi med nevladnimi, prostovolj-
nimi organizacijami? Ste dejavni še v kakšni drugi 
organizaciji?
Zbornica je bila trdna in številčna. Zdaj je še trdna, a manj šte-
vilčna. Obrtniki ne moremo sami kaj doseči, povezani lahko 
več. Že če greš na sestanek, kjer se srečaš z drugimi obrtniki, 
marsikaj izveš, rodi se ideja, ki bi se sicer ne. Ker to tako obču-
tim, sem član. V tem vidim priložnost, pa tudi trdnost in ko-
rist. Pa še sam sem lahko komu v pomoč, lahko kaj naredim 
za skupnost. Zato sem tudi pri planincih, drugi mandat vodim 
krajevno skupnost. In – če bo dano – bova šla z Zvonko (so-
progo, op.p.) letos desetič peš iz Logatca na Triglav.

Kje vidite težišče prizadevanj zbornice v prihodnje? 
Kaj bi rekli bralcem KG?
V gospodarskem razvoju obrti, iskanju trgov, medsebojni 
pomoči drug drugemu doma in v tujini, v pravnem sveto-
vanju, izobraževanju…
Vsem želim veliko pridobljenega in realiziranega posla. 
Sem optimist, upam, da se bodo stvari zelo kmalu obrnile 
na bolje.

G. Rožmanc, hvala za pogovor. In še veliko trdnih 
stopnic na vaši poslovni poti.

Stopnice se morajo barvno zliti s prostorom, da ga prav poudarijo, a ne 
izstopajo                                                           Foto: arhiv Rožmančevih
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

ustvarjalnem delu. Tako bomo lahko brez konkurence 
širili znanja z osupljivimi učinki. 
Vse znanje, ki smo ga pridobili, že z veseljem uporabljamo 
v frizerskem salonu Vera Konrad v Postojni, kjer vas ob 
predložitvi tega članka pričakujemo s 30-odstotnim po-
pustom. 

Frizerski salon Vera
05 726 33 33

Skupinska slika postojnskih udeležencev aprilskega frizerskega spektakla 
v Ljubljani

Promenadni nastop modelov je vzbudil veliko zanimanje in navdušeno 
odobravanje

Modeli z dolgoletno članico OOZ Postojna Vero Konrad

Frizerke se izobražujejo
Aprila se je v Grand hotelu Union v Ljubljani odvijal tra-
dicionalni spektakel STYLE SESSION, kjer so se združile 
tri mednarodno priznane veličastne frizerske akademije s 
svojo izvrstnostjo in strokovnostjo.

Prva, svetovno znana GHD akademija iz Velike Britani-
je, je oblikovanje las postavila na višji nivo. Z različnimi 
tehnikami striženja in barvanja oblikujejo vsako, še tako 
zahtevno pričesko, zato jim oblikovanje las predstavlja ek-
sperimentalno potovanje, kjer je mogoče vse. 
Druga, ZGAT akademija, je bila iz Hrvaške,. Njeno glav-
no poslanstvo so ustvarjalnost, inovativnost in individu-
alnost. Njihovo oblikovanje las zajema širok spekter, od 
simetričnih in asimetričnih linij ter različnih tekstur, do 
neskončnih odtenkov barv. 
Kot tretja se je predstavila akademija SUBRINA PRO-
FESSIONAL. Ekipa mladih, talentiranih frizerjev že vr-
sto let navdušuje po domačih in tujih odrih. Odlikujejo 
jih neizmerna kreativnost, natančnost in preciznost, ki jih 
izražajo v različnih tehnikah striženja, barvanja in spenja-
nja las. Z novo kolekcijo FEMME so nas popeljali skozi 
različne stile, sodobne, polne svežine, barv in kreativnosti. 
Vsi, ki smo si spektakel ogledali, smo odšli s polno novih 
idej, ki nam bodo v velik izziv in navdih pri nadaljnjem 
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Krpanov piknik
Vabimo vas na piknik, ki bo v nedeljo, 22. junija v 
Zelšah pri Cerknici. Prijave z vplačili zbiramo na 
zbornici do srede, 18. junija.
Več o pikniku si preberite na strani 13.
Vabljeni.

Pripravlja Irena Dolgan

Odpoved delovne pogodbe iz 
poslovnega razloga

Odpoved pogodbe o zaposli-
tvi iz poslovnega razloga je ena 
najobčutljivejših tem in vpra-
šanj delovnega prava. Vpliva 
namreč tako na položaj delav-
ca, saj zadeva njegovo pravno 
in socialno varnost, kot tudi na 
položaj delodajalca, ko omejuje 
njegovo svobodno poslovanje. 
V trenutnih gospodarskih raz-
merah je razlog za odpoved iz poslovnega razloga postal 
eden najbolj pogostih odpovednih razlogov, ki pa v sebi 
skriva tudi nekatere pasti, saj lahko delodajalcu v primeru 
nepravilno izpeljanega postopka povzroči veliko stresa in 
stroškov. 
Temeljni zakon, ki ureja pravice in obveznosti iz delov-
nega razmerja, je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ki 
med drugim ureja tudi razloge za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi.  V 88. členu poslovni razlog opredeljuje kot 
„prenehanje potreb po opravljanju določenega dela, pod 
pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, or-
ganizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih 
razlogov na strani delodajalca.“ V nadaljevanju pa dolo-
ča, da delodajalec delavcu lahko pogodbo o zaposlitvi od-
pove le v primeru, če so prej omenjeni razlogi „resni in 
utemeljeni ter onemogočajo nadaljevanje delovnega 
razmerja med delavcem in delodajalcem“. Razlogi pri de-
lodajalcu morajo torej dejansko obstajati, biti pa morajo 
dolgotrajnega značaja, ne zgolj začasni, torej takšni, da de-
lodajalec tudi v prihodnje delavcu takega dela ne bo mogel 
več zagotoviti. Ekonomski vzroki, ki so v praksi najpogo-
stejši, se kažejo praviloma v znižanju naročil, zmanjšanju 
števila strank, zmanjšanju proizvodnje, občutnem zmanj-
šanju obsega dela ipd.. Odpoved delovnega razmerja je 
upravičena samo v tistih primerih, ko je razlog za odpo-
ved resen (ukinitev delovnega mesta, upad dela ipd.) in 
utemeljen (da dejansko obstaja). Vendar pa se pri presoji 
poslovnih razlogov in prenehanju potreb po opravljanju 
določenega dela pojavljajo določene nejasnosti. Predvsem 
se postavlja vprašanje, do kod sega meja svobodnega pod-
jetniškega odločanja. Je delodajalec tisti, ki samostojno 
odloča glede potreb in sprememb svojega poslovanja, ali 
je potreben nadzor nad odločitvijo s strani pooblaščenih 
organov? Sodna praksa je že zavzela stališče, da zgolj gola 
navedba razloga, brez podrobne obrazložitve, ne zadostu-
je za zakonito odpoved. Aktualna sodna praksa pravi, da 
mora delodajalec natančno opredeliti vsebino poslovne-
ga razloga in jo ustrezno obrazložiti. Bistvo za zakonitost 
odpovedi torej je, da delodajalec navede vse pomembne 

okoliščine, iz katerih izhaja utemeljenost odpovedi, pred 
sodiščem pa mora v primeru spora z delavcem tudi doka-
zati obstoj utemeljenega razloga za prenehanje pogodbe 
o zaposlitvi. 
Da lahko govorimo o zakoniti odpovedi pogodbe, pa 
mora delodajalec zadostiti še nekaterim formalnim pogo-
jem:  - delavcu mora pred odpovedjo vročiti pisno obve-
stilo o nameravani odpovedi, - če delavec tako zahteva, 
mora o nameravani odpovedi pisno obvestiti sindikat, 
katerega član je delavec, ali delavskega predstavnika pri 
delodajalcu, - če ima zaposlenih več kot 11 delavcev, mora 
predhodno preveriti, ali je delavca mogoče zaposliti pod 
spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali ga 
je mogoče dokvalificirati za delo, ki ga opravlja, oziroma 
prekvalificirati za drugo delo (če je to mogoče, mora de-
lavcu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi), - odpoved 
mora podati najkasneje v 6 mesecih po nastanku poslov-
nega razloga za odpoved, - odpoved mora biti pisna in 
delavcu vročena, - v odpovedi mora biti odpovedni razlog 
pisno obrazložen, delavec pa mora biti opozorjen na prav-
no varstvo in na njegove pravice iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnosti.
V kolikor delodajalec odpovedi ne izpelje v skladu s 
predstavljenimi pravili, tvega sodni postopek, v kate-
rem bo delavcu olajšano dokazovanje nezakonitosti 
odpovedi.

Odvetnica Tina Božič Malneršič
Odvetniška družba

Božič Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o.
Jenkova ulica 1
6230 Postojna

Tina Božič Malneršič
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Volitve 
Spoštovane članice in člani. V sredo, 21. in 28. maja, ste 
volili. Izvolili ste najvišji organ upravljanja, 21- člansko  
skupščino OOZ Vrhnika.
V skupščino OOZ Vrhnika so bili za mandatno obdo-
bje 2014 – 2018 izvoljeni naslednji poslanci: 
v I. volilni enoti: Peter Caserman, Peter Gutnik, Franc 
Habat, Simon Hlebec, Matjaž Jereb, Marko Jezeršek, Da-
nijel Kralj, Marko Medič, Peter Molek in Franci Tomažič.
v II. volilni enoti: Roman Jesenšek, Janez Kržič in To-
maž Nolimal.
v III. volilni enoti: Stanislav Čepon, Klemen Gutnik, Ro-
man Jesenko, Marko Koprivec in Marko Popit.
v IV. volilni enoti: Janez Jurca, Janez Kogovšek in Zdrav-
ko Železnik.
Poslanci se bodo na prvi seji sestali 11. junija in izmed 
sebe izvolili predsednika zbornice za mandatno obdo-
bje 2014 - 2018, ki bo hkrati tudi mandatar za sestavo 
upravnega odbora. Izvolili bodo tudi nadzorni odbor. 
O poteku in rezultatih teh volitev vas bomo seznanili v 
naslednji številki glasila, vse boste lahko prebrali tudi na 
naši spletni strani. 

Da ne pozabim
Ne pozabite pri obračun plač za maj obračunati prispevka 
za usklajevanje izvajanje kolektivne pogodbe za obrt in 
podjetništvo. Prispevek se plača enkrat na leto  v višini  2 € 
za vsakega zaposlenega delavca. Prispevek plačajo tisti de-
lodajalci, ki so člani OZS in opravljajo obrtno dejavnost. 
Vse podrobnosti si preberite na skupnih straneh glasila.   

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na podlagi 
izdanega računa? Zakaj bi na zaslužen denar čakali dlje, 
kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi vi mo-
rate 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 izvrš-
be in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik 
plačal skupaj z glavnico in obrestmi. 
Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre za vaš denar.

Bili smo na izletu

V soboto, 17. maja, smo bili na enodnevnem izletu v Av-
striji. Programa nismo realizirali v celoti, saj je nas in Av-
strijce v dolini reke Malte presenetila za ta čas nenavadno 
visoka snežna odeja. Cesta na višino 2.000 m je bila sicer 
splužena, vendar pa je obstajala nevarnost snežnih plazov, 
zato je bila zaprta. Kljub temu smo preživeli prijeten dan. 
Začeli smo z ogledom dobro ohranjenega gradu Lan-
dskron nad Osojskim jezerom, kjer v poletnih dneh pri-
pravljajo viteške igre in tekmovanja s sokoli in drugimi 
pticami ujedami. Nekaj ujed smo lahko videli. Pot nas je 
mimo Millstattskega jezera mimo Gmunda vodila v doli-
no Malte. Ker je bila cesta za vzpon do  velikega jeza za-
prta, smo se peš sprehodili do spodnjih slapov in korit, ki 
jih je skozi čas oblikovala voda na svoji poti. Sledil je ogled 
srednjeveškega mesteca Gmund, ki je skozi večstoletno 
zgodovino ohranil svoje mestne okvire in se ni pretirano 
širil. Nad mestom se bohoti večkrat obnovljeni srednje-
veški grad, ki ga danes uporabljajo za različne kulturne in 
druge prireditve, v mestecu pa je vsekakor za obiskoval-
ce največja znamenitost muzej avtomobilov Porche. Izlet 
smo v Avstriji zaključili s sprehodom skozi Beljak, doma 
pa smo si privoščili še večerjo v Lescah in se vrnili na 
Vrhniko v zgodnjih večernih urah.

Najem dvorane – Dom obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z za-
poslenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa 
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem 
veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v  
2. nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi sto-
li,  veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpo-
red učilnice), ima brezžično internetno povezavo, stojalo 
s platnom za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev 

Vrhničani na izletu - pod slikovitim slapom v dolini reke Malte 
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce še zadnjikrat pred dopusti 
organiziramo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in 
požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v 
petek, 13. junija, z začetkom ob 7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zapo-
slene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €.  
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po e-pošti. 
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.     

MOS 2014 
OZS nas je obvestila, da bo skupaj z Evropsko podje-
tniško mrežo EEN in ostalimi partnerji, na sejmu MOS 
organizirala poslovno srečanje obrtnikov in podjetni-
kov iz držav EU in JV Evrope, ki delujejo na področju 
obnovljivih virov energije, gradbeništva, elektronike ter 
kovinske, lesne, plastične in elektro industrije. Srečanje 
bo potekalo v četrtek, 11. septembra 2014, v Modri 
dvorani Celjskega sejma, v času 47. Mednarodnega obr-
tnega sejma v Celju.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vsi udeleženci pa 
morajo izpolniti elektronsko prijavo na spletni povezavi 
https://www.b2match.eu/slovenia2014. Rok za prijavo 
je 3. september 2014! 

Interforst – Munchen
Od 16. do 20. julija se bo na sejmišču v Munhnu odvi-
jal mednarodni sejem Interforst – sejem lesne indu-
strije in gozdarstva. 
Nekateri so izrazili željo, da bi si sejem ogledali, obja-
vljamo razpis in povabilo za prijavo. 
Strokovna ekskurzija bo v petek, 18. in soboto, 19. ju-
lija. Predviden odhod z Vrhnike ob 5. uri, vožnja s po-
stanki do sejmišča in ogled sejma. Popoldne vožnja do 
Rosenheima, ogled specializirane trgovine s kmetijskimi 
stroji. Namestitev v hotelu*** ali na kmečkem turizmu, 
večerja, možnost obiska pivnice.
V soboto po zajtrku vožnja do Halleina v narodni park 
Berchtesgaden in obisk Orlovega gnezda. Sledi obisk 
gradu Hohenwerfen: sokolska predstava s preletom 
sokolov, ogled grajskih zbirk in gradu. Ob povratku v 
Slovenijo možnost večerje.
Cena je 118,50 € na osebo pri minimalno 40 prijavljenih 
in vključuje ogled Orlovega gnezda, vožnjo z vzpenjačo 
na grad, vstopnico za sokolsko predstavo in ogled gra-
du, polpenzion v hotelu, vodenje in organizacijo izleta. 
Doplačila: prevoz (cca 35 €), vstopnica za sejem (24 
€), večerja v Sloveniji ob povratku (10 €). Vse cene so 
izračunana za udeležbo 40 oseb.
Prijave z vplačilom akontacije v višini 50 € sprejemamo 
na zbornici.  

Pripravlja Adela Cankar

miz in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim po-
trebam in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10 € 
vsaka nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten na-
jem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno.  
Člani naše zbornice s plačano članarino imate pri 
najemu prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 
50% popust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.

V okviru Argonavtskih dnevov vabljeni na SEJEM 
DELA, prireditev, ki jo organizira Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika. Odvijala se bo v četrtek, 12. junija, od 9. do 13. 
ure pod šotorom v Športnem parku Vrhnika. Na sejmu 
se bodo predstavili delodajalci, razne organizacije in tudi 
naša zbornica. Mi bomo udeležencem predstavili našo or-
ganizacijo, naše delovanje, kaj delamo za člane in tudi dru-
ge obiskovalce naše zbornice. Vstop na dogodek bo prost, 
vljudno vabljeni.   

V okviru Argonavtskih 
dni bo tudi tradicionalna 
prireditev FESTIVAL 
HRANE, ki bo potekal v 
petek, 20. junija od 15. 
do 21. ure na Stari cesti na 
Vrhniki. 
Tako kot pretekla leta, bo ekipa OOZ Vrhnika poskrbela, 
da si boste oblizovali prste po dobrem golažu in palačin-
kah. Stojnica obrtniških kuharskih mojstrov bo postavlje-
na v bližini urarske delavnice oz. nasproti Pekarne in ke-
ksarne Adamič. Ker je za dober golaž potrebno kar nekaj 
časa, vabljeni na pokušino po 17. uri.  Iz izkušenj preteklih 
festivalov lahko zagotovimo, da domov ne boste odšli lač-
ni, saj bo več različnih  ekip na Stari cesti kuhalo in peklo 
različne tradicionalne kulinarične dobrote. 

KRPANOV PIKNIK
V nedeljo, 22. junija se člani lahko udeležite KRPANO-
VEGA PIKNIKA v Zelšah pri Cerknici. Organizator pi-
knika je letos OOZ Cerknica za člane zbornic, ki izdajamo 
skupno glasilo: Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika. 
Prijave članov in partnerjev z vplačili zbira vsaka zbornica 
za svoje člane do srede, 18. junija.
Vse o pikniku si lahko preberete na skupnih straneh glasila. 
Vabljeni na nedeljsko druženje in spoznavanje članov so-
sednjih zbornic.   
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Na podlagi 34. člena Statuta Obrtno – podjetniške zborni-
ce Slovenije z dne 22. 10. 2013 je Upravni odbor Obrtno 
– podjetniške zbornice Slovenije na svoji 18. redni seji dne 
26. 2. 2014 sprejel

Kriterije za začasno oprostitev 
plačila članarine
I. RAZLOGI ZA ZAČASNO OPROSTITEV PLA-
ČILA ČLANARINE
Razlogi za začasno oprostitev plačila članarine so:
• začasna nezmožnost za delo zaradi bolezni ali poškodbe in
• porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, 

očetovski dopust in posvojiteljski dopust.

II. VLOGA
Vlogo za začasno oprostitev plačila članarine mora član 
oddati pristojni OOZ na predpisanem obrazcu.
V kolikor član vlogo vloži na OZS, jo le-ta v elektronski 
obliki odstopi pristojni OOZ v nadaljnjo obravnavo.
Vlogo lahko vloži le član, ki ima do dneva nastanka razloga 
poravnano članarino, sicer OOZ vloge ne obravnava. OOZ 
prične z obravnavo vlogo po plačilu zapadle članarine.
Vlogo zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni 
ali poškodbe lahko vloži član:
• ki je samozaposlen in nima drugih zaposlenih delavcev
• katerega podjetje v času trajanja razloga ne posluje.
V primeru, da OOZ ali OZS ugotovi kršitev pravil prejšnje-
ga odstavka, je član dolžan plačati vso članarino za nazaj.
V primeru nepopolne vloge pristojna OOZ člana pozove 
k dopolnitvi. V kolikor član svoje vloge v 8 (osem) dnev-
nem roku po prejemu poziva ne dopolni, OOZ vloge vse-
binsko ne obravnava, o čemer se člana obvesti.

III. ROK ZA ODDAJO VLOGE
Vlogo za začasno oprostitev plačila članarine mora član 
vložiti najkasneje v roku 30 dni po nastanku razloga, na-
vedenega v 1. točki.
Član lahko uveljavlja začasno oprostitev plačila članarine 
od dneva, ko ima pravico do nadomestila plače med za-
časno zadržanostjo od dela v breme ZZZS in najdlje do 
veljavnosti odločbe ZZZS, zaradi ostalih razlogov pa od 
dneva, ki je določen v odločbi Centra za socialno delo (v 
nadaljevanju CSD).
Celotno obdobje začasne oprostitve plačila članarine ne 
sme biti daljše od 1 (enega) leta.
Član mora pred potekom obdobja, za katerega mu je bilo 
plačilo članarine oproščeno, z novo vlogo zaprositi za po-
daljšanje oprostitve plačevanja članarine.
V primeru zamude roka za vložitev prve ali ponovne vlo-
ge, OOZ vloge vsebinsko ne obravnava, o čemer se člana 
obvesti.

IV. POSTOPEK ODLOČANJA O VLOGI
Popolno vlogo člana OOZ posreduje pristojni strokovni 
službi OOZ.
OOZ k vlogi člana poda kratko pisno mnenje, ki za UO 
OZS ni zavezujoče. Mnenje OOZ je interni dokument, ki 
se članu ne pošilja.
O vlogi člana odloči UO OZS s sklepom, zoper katerega 
pritožba ni dopustna.
Obdobje začasne oprostitve plačila članarine se prične s 
prvim dnem v mesecu, katerega določi OU OZS.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
S sprejemom teh kriterijev preneha veljati:
• sklep UO OZS št.: 42-7-62/2013-OU OZS z dne 

05.03.2013,
• 1511. sklep, ki ga je UO OZS sprejel na svoji 16. redni 

seji dne 29. 1. 2014,
• 530. sklep, ki ga je UO OZS sprejel na svoji 4. redni seji 

dne 27. 2. 2013,
• 923. sklep, ki ga je UO OZS sprejel na svoji 11. redni 

seji dne 21. 4. 2011,
• 924. sklep, ki ga je UO OZS sprejel na svoji 11. redni 

seji dne 21. 4. 2011 in 
• 6334. – 6337. sklep, ki ga je UO OZS sprejel na svoji 44. 

redni seji dne 1. 9. 2009.
Glede trenutno še veljavnih sklepov o odpisu, oprostitvi 
ali obročnemu plačilu članarine, ki so bili sprejeti na pod-
lagi prejšnjih veljavnih kriterijev, se postopa, kot izhaja iz 
nadaljnjega:
1. Veljavni sklepi, s katerimi je bila članom odobrena traj-

na oprostitev plačila članarine, z dnem sprejema teh 
kriterijev prenehajo veljati. Članom se izda in pošlje 
sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o trajni oprostitvi 
plačila članarine, zoper katerega pritožba ni dopustna. 
Član je zavezan k plačevanju članarine s prvim dnem 
naslednjega meseca po prejemu sklepa.

2. Veljavni sklepi, s katerimi je bila članom odobrena za-
časna oprostitev plačila članarine in jim veljavnost po-
teče v letu 2014 ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti 
in se ne podaljšujejo, v kolikor je član po predhodnih 
sklepih že izkoristi9l obdobje oprostitve plačila članari-
ne za neprekinjeno obdobje enega leta. V nasprotnem 
primer se za odločitev o podaljšanju začasne oprostitve 
plačila članarine uporabljajo ti kriteriji.

3. Veljavni sklepi, s katerimi je bil članom odobren odpis 
članarine in jim veljavnost poteče v letu 2014, ostanejo 
v veljavi do poteka veljavnosti in se ne podaljšujejo.

Branko Meh
Predsednik Upravnega odbora OZS
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Sprememba trošarin - tobak
Carinska uprava RS sporoča, da je bil 5. maja 2014 v Ura-
dnem listu RS, številka 32/14 objavljen Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (v nada-
ljevanju ZTro-N), ki uvaja nekaj sprememb na področju
trošarin tudi v zvezi s tobačnimi izdelki.
S 3. členom citiranega zakona se spreminja 51. člen Zako-
na o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/2010, 48/2012 in 
109/2012; v nadaljevanju ZTro), in sicer:
• peti odstavek, kjer se znesek tehtane povprečne drobno 
prodajne cene cigaret poviša s 101 evra na 106 evrov za 
1000 kosov cigaret ter
• osmi odstavek, tako da po novem znaša višina trošarine:
• za cigare in cigarilose: 6% od DPC, vendar najmanj 40 
evrov za 1000 kosov,
• za drobno rezan tobak: 35% od DPC in 40 evrov za 
en kilogram, vendar najmanj 88 evrov za en kilogram ter
• za drug tobak za kajenje: 40 evrov za en kilogram.
Osebe iz devetega odstavka 51. člena ZTro, ki bodo želele 
na dan začetka uporabe spremenjenih določb petega (16. 
maj) oziroma osmega odstavka (8. maj) navedenega člena
določiti novo DPC tobačnih izdelkov, morajo spre-
membo DPC prijaviti pristojnemu carinskemu orga-
nu, in sicer za cigarete dva dneva pred spremembo DPC, 
za cigare in cigarilose, drobno rezan tobak in drug tobak 
za kajenje pa en dan pred spremembo DPC.
Trošarinski zavezanec plača trošarino v skladu z zgor-
njimi navedbami za cigare, cigarilose, drobno rezan to-
bak in drug tobak za kajenje, ki jih sprosti v porabo od 
vključno 8. maja 2014 dalje. To pomeni, da bo potrebno 
za davčno obdobje »maj 2014« vložiti dva obračuna in 
sicer prvega za obdobje »od 1. 5. – 7. 5. 2014« in drugega 
za obdobje »od 8. 5. – 31. 5. 2014«.

Krpanov piknik 2014
Letos prvič skupno srečanje

Srečanje članov OOZ Cerknica, Logatec, Postojna, 
Vrhnika, ter njihovih ožjih družinskih članov, se bo za-
čelo v nedeljo, 22. junija ob 13. uri pri zelški lovski 
koči in se nadaljevalo do 20. ob druženju z Ansamblom 
JELEN, mamo Manko ter dobro hrano (3x) in pijačo 
(prosto po izbiri), za katero bo poskrbel Glaž‘k iz Cer-
knice. Prispevek na udeleženca 25 eur, za otroke do 10 
let 10 eur. Prijave s plačilom prispevka sprejemamo do 
vključno srede, 18. junija. 

Prijavite se lahko na svoji zbornici!

Na piknikih pri zelški lovski koči je vselej prijetno, saj nas druži dobra 
volja, izvrstna prehrana in poskočna glasba.           Foto: arhiv OOZ Cerknica

Obvezno plačilo za KPOP
ZDOPS - Združenje delodajalcev obrti in podjetništva
Slovenije sporoča vsem, ki zaposlujejo delavce, da so dol-
žni plačati prispevek za usklajevanje in izvajanje Kolektiv-
ne pogodbe za obrt in podjetništvo. K plačilu so zavezani
ne glede na članstvo v ZDOPS. 
KPOP s komentarjem je objavljena na spletni strani www.
zdops.si.
Med drugim določa, da delodajalci enkrat letno ob iz-
plačilu plač za mesec maj plačajo Združenju delodajalcev 
obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem 
delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja 
KPOP. Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki 
opravljajo obrtno oz. obrti podobno dejavnost.
Celotno sporočilo je objavljeno v junijskem Obrtniku.

Obvezno CE označevanje  
konstrukcij
Od 1. julija 2014 bo CE označevanje jeklenih konstrukcij 
obvezno.  Ker bo junij, mesec konstrukcij, kmalu tu, je 
Slovenski inštitut za standardizacijo članom OZS še pred 
iztekom prehodnega obdobja do obvezne uporabe CE-
označevanja pripravil posebno ponudbo. Do konca me-
seca junija boste slovenska prevoda standardov SIST EN 
1090-1:2009+A1:2012 in SIST EN 1090-:2008+A1:2012 
lahko kupili ugodneje.
Na podlagi članstva pri OZS vam Inštitut za nakup stan-
darda v papirni ali elektronski izdaji prizna popust na 
redne cene. Naročilo z navedbo promocijske kode: »A1-
2014-OZS« pošljite po e-pošti na naslov: prodaja@sist.si 
ali po faksu na številko: + 386 01 478 3097. Imate vpra-
šanje?  Pokličite vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 na 
telefonsko številko 014783063 ali pišite po e-pošti. 
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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 maj 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 maju 2014:  
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 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 razdal-
je 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
Izvajanje KPOP/na zaposlenega 2,00 €
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040, plačujete prispevke najmanj od 
najnižje 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 maj objavljamo samo eno tabelo 
za obračun prispevkov. Za vse zavarovane velja individualni obračun 
(osnova je dobiček za leto 2013 brez upoštevanja prispevkov ter 
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 30%) oz. najmanj 
minimalna plača za leto 2013 (mesečni znesek znaša 783,66 €).  
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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. 

Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini zavarovalne osno-
ve. Glede na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju ZO, bo me-
sečna zavarovalna osnova, ki vam bo določena glede na dobiček 2013, 
nespremenjena, in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja 
ZO, oz. do odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do 
morebitne ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. 
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 minimalne plače za leto 2013

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke 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 doseže-
nega 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, prispevke plača najmanj od 
minimalne plače za leto 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 
mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot 

samozaposlena oseba) – v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od 
katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).

Zavezanec plača prispevke do 15.5.2014; v enakem roku mora davčnemu orga-
nu 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 - maj 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*

Prišla je nova kartica Mozaik podjetnih Diners Club. Dobila je novo podobo in nadgradnjo; Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v 
sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja plačilno kartico z odloženim plačilom – Mozaik podjetnih Diners Club.

ENA KARTICA = SKUPNE UGODNOSTI
• ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih
• ugodnosti pri območnih obrtno-podjetniških zbornicah
• ugodnosti pri članih - mreža popustov jaz-TEBI
• plačilo na obroke, enostavno in poceni
• brez menjave banke in poslovnih računov
• brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice

Mozaiku podjetnih se je v dobrem letu, odkar 
ga poznamo, pridružilo več kot 80 partnerjev, 
posebne ugodnosti zagotavljajo območne obr-
tno-podjetniške zbornice, z vključitvijo v mre-
žo popustov jaz-TEBI pa različne ugodnosti 
kolegom ponujajo tudi posamezni obrtniki in 
podjetniki.
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Nagradna križanka

Za sprostitev

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 18. junija 2014 
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 bo izžrebana nagrada: brezplačno gostovanje ene domene za dobo enega leta na našem 
web strežniku in izdelava osnovne vizitke za domeno, če nagrajenec še nima domene.
Nagrade za pravilno rešitev gesla iz prejšnje križanke: ZOBATI JERMEN je žreb razdelil takole: 
1. test geometrije podvozja: Drago Malavašič, Cesta v Lipovce 33, 1358 Log pri Brezovici, 2. premontaža pnevmatik:  
Mirko Mihelič, Stara c. 70, 1370 Logatec, 3. dezinfekcija klimatske naprave: Robert Jelovič, Dolnja Košana 9, 6256 Košana.

Krpanov glas
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