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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 €
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: 3000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104

Fotografija na naslovnici: Tudi poveseliti se je treba – po odprtju novih prosto-
rov F. Turšiča v Bezuljaku 
Foto: Brane Meden 

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

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.

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

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

september 2012
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Spoštovane kolegice in kolegi, 

priprava sprememb in dopolnitev 
Obrtnega zakona je na MGRT po-
tekala tudi v sedanjih dopustniških 
časih. Tako smo imeli v ponedeljek 
13. 8. 2012 v popoldanskem času 
razgovor z ministrom Žerjavom 
in njegovimi sodelavci, ki so pri-
pravili novo-3. verzijo sprememb 
in dopolnitev Obrtnega zakona, 
katerega smo prejeli na vpogled le 
dobri dve uri pred sestankom.
Na sestanku je minister in njegovi 
sodelavci podal nekatera pojasni-
la iz katerih je bilo razvidno, da 
so na podlagi naših predlogov in 
pripomb kakor tudi konstantnega 
lobiranja odstopili od kakršnih 
koli posegov oziroma spreminja-
nja sedanjega obrtno-podjetni-
škega zborničnega sistema in kakršnih koli posegov v lastnino, prav tako pa so 
odstopili od odvzema izvajanja javnih pooblastil. Minister je ob tem poudaril, da 
ne odstopajo od spremembe obveznega članstva v prostovoljno članstvo, kljub 
temu, da smo mu že pred časom predložili naš predlog sprememb in dopolnitev 
Obrtnega zakona, ki v osnovi temelji na prostovoljnem članstvu z izjemo, da so 
obvezni člani le tisti, ki opravljajo obrtne dejavnosti. Prav tako je minister pouda-
ril, da ne odstopa od uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona s 1. 1. 2013 in 
da ne pristaja na z naše strani predlagano daljše prehodno obdobje-do 1. 1. 2014. 
Glede na sedanje stanje lahko nesporno ugotovimo, da smo z našim aktivnim 
delovanjem-lobiranjem uspeli ubraniti naš obrtno-zbornični sistem in lastnino 
tega , da pa bomo morali s temi aktivnostmi nadaljevati predvsem v dveh smereh: 
Zagotovo moramo prioritetno vztrajati na tem, da se ohrani obvezno članstvo 
obrtnih dejavnosti in, da je prostovoljno včlanjevanje tako imenovanega podje-
tniškega sektorja;
V kolikor ne bomo uspešni z ohranitvijo obveznega članstva moramo zagotoviti 
ustrezno dolgo prehodno obdobje-do 1. 1. 2014, ki bo omogočilo celotnemu 
obrtno-zborničnemu sistemu prilagoditev na nove pogoje poslovanja.
Želim in pričakujem, da bomo vsi v sistemu aktivno delovali v tej smeri in, da 
bomo tako s parlamentarnimi političnimi strankami kakor poslanci in ministri 
poskušali z argumenti doseči, da bo na koncu sprejet naš predlog.
Zato, smo na OZS pripravili svoj predlog sprememb in dopolnitev Obrtnega 
zakona, ki smo ga že posredovali ministru Žerjavu, prav tako pa smo ga posre-
dovali koalicijskim političnim strankam ob pogovorih, ki smo jih opravili v tem 
času. Doslej zadnjo verzijo sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona, ki ga je 
pripravilo MGRT, smo prejeli v torek, 14. 8. 2012, v popoldanskem času. Nave-
deni predlog zakona smo, seveda, temeljito preučili in pripravili strokovna stališča 
in predloge, prav tako pa je omenjeni predlog sprememb in dopolnitev zakona 
obravnaval Upravni odbor OZS na avgustovski seji. 

S spoštovanjem, 
Štefan Pavlinjek, predsednik OZS

Odločitev za srečo

Vsak trenutek življenja, vsako minu-
to, vsako uro, vsak dan se lahko znova 
in znova odločimo, da bomo srečni. 
Nihče, ne vi ne jaz se ne more izogni-
ti besedam, ki nas prizadenejo, krivi-
cam, ki nas doletijo. Ne moremo se iz-
ogniti smrti, odhodu ljudi,  s katerimi 
smo prepletali niti svojega življenja. 
Niti razočaranjem, neizpolnjenim pri-
čakovanjem, malim in velikim »uka-
nam« poslovnih partnerjev, ki nam 
nikoli niso poplačali našega dela. Ne 
moremo se izogniti »običajnim malim 
dnevnim  bombicam nerganja«, ne vr-
sti pred bančnim okencem,  gneči v 
trgovini, na cesti ali bencinski črpalki, 
kjer se včasih zdi, da kdo poleg pol-
njenja rezervoarja tudi meditira. 
Nas jezijo poročila, volitve, odločitve 
vlade, vodstvo zbornice, izid tekme, 
podražitve? Sosedov pes, ki laja celo 
noč? Ja?
Lahko pa izberemo tudi drugo mo-
žnost.  Da smo zadovoljni, ker SMO, 
ker smo zdravi, ker smo našli pot, da 
ohranimo zdravje ali si ga povrnemo; 
ker nam je dan čas, da se poslovimo, 
preden odidemo; ker smo lahko z 
ljubljeno osebo prehodili del poti in 
bomo iz »napolnjene kašče« zajemali 
v dneh, ko bomo sami hodili po »po-
žetem polju« skupnih pričakovanj;  
ker moremo s svojimi čutili okušati 
svet  v vsej barvitosti  letnih časov; 
ker nismo lačni in je dež končno na-
močil izsušeno, od sonca izžgano 
zemljo; ker smo deležni tehničnih 
pridobitev, ki dvigujejo kakovost na-
šega življenja; ker imamo utečene po-
slovne poti,  sklepamo nove posle in 
smo v poslovanju  bolj previdni, kljub 
negativni izkušnji več. 
Ja, lahko smo tudi srečni. Kljub vse-
mu. Vse je del življenja. Velikokrat 
težko razumljivo, boleče, trpko, ranlji-
vo,  ko šele čas izzveni kot spodbuda 
naši osebni duhovni rasti, modrosti. 
In hvaležnosti. Včasih je zanjo, za 
hvaležnost in srečo dovolj, da nas ne, 
ali nas je nehal boleti zob. 

Silva Šivec

Štefan Pavlinjek, predsednik OZS

P.S. Seznanjamo vas, da je MGRT na svoji spletni strani dalo v javno obravnavo Predlog zakona o spre-
membah in dopolnitvah obrtnega zakona. Javna obravnava (možnost pripomb) je odprta do 3. 9. 2012.
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»V tem prostoru bo zmeraj dišalo po lesu, domačnosti in dobri 
volji« je svoj pozdravni nagovor zaključila Jana, žena podjetnika 
Franca Turšiča na slavnostni otvoritvi tesarske delavnice v Be-
zuljaku, na Sv. Petra in Pavla dan. Tako je bilo tudi ta večer; a 
je dišalo tudi po kuhanih in pečenih dobrotah, pripravljenih za 
množico povabljenih, ki so kakorkoli prispevali k udejanjenju 
ideje o postavitvi delavnice. Slavnostni otvoritvi je prisostvoval 
tudi župan Občine Cerknica Marko Rupar s soprogo Metko. 
V posebno veselje je bilo na slavnostni otvoritvi videti zado-
voljne obraze sosedov. Kot je povedal investitor, so sosednje 
strpno in potrpežljivo prenašali hrup in druge nevšečnosti med 
gradnjo, na dan otvoritve pa so se iskreno veselili uspeha svo-
jega soseda. Objekt je v večjem delu namenjen pripravi lesa za 
krovska dela. S svojo velikostjo omogoča tudi v neugodnih vre-
menskih razmerah popolno pripravo konstrukcije za kasnejšo 
montažo. V manjšem delu objekta se nahajajo pisarniški in pri-
padajoči pomožni prostori. 
Frenk je z dejavnostjo tesarstva, krovstva in kleparstva pričel 
pred trinajstimi leti kot samostojni podjetnik. Še vedno vztraja 
v isti pravnoorganizacijski obliki, in zaposluje pet delavcev. Nje-
gove storitve so tako rekoč razprodane več mesecev vnaprej. 
Njegovo dobro ime seže daleč prek meja občine Cerknica in 
Notranjske, saj ga kot kvalitetnega izvajalca poznajo po vsem 
jugozahodnem delu Slovenije, vse tja do morja. 
In »recept« za uspeh? »Pošteno in trdo delo!«
Francu Turšiču iskreno čestitamo in mu želimo dobrega, 
lažjega dela in poslovanja tudi v novih prostorih.

V pričakovanju slavnostnega trenutka Foto: Brane Meden

Franc Turšič z ženo Jano in nečakinjo Zalo med odprtjem novih  
proizvodnih prostorov                                               Foto: Brane Meden 

Veselje delili z množico povabljenih
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Prevozniki
Vozniki, ki ste se udeležili REDNEGA LETNEGA USPO-
SABLJANJA za leto 2012, 19. 5. 2012 v Cerknici; potrdila 
o opravljenem tečaju lahko dvignete na zbornici. V Cer-
knici letos ponovnega usposabljanja ne bomo izvajali. Vsi, ki 
vas tečaj zanima, se lahko pridružite septembrski skupini v 
Ilirski Bistrici. 
Izobraževanje bo v nedeljo, 23. 9. 2012 s pričetkom ob 9.00. 
Več informacij: Alenka Volk Penko, tel.: 05 7100-360. 
Tečaji potekajo tudi po drugih krajih Slovenije. 
Še več informacij: Mojca Poje-OZS, 01-58-30-520. 

In memoriam
Začetek poletja, ki je tako kot vsako leto naše pogovore usmeril h glasnemu 
razmišljanju o tem, kje in kako bomo preživeli katerega od prostih poletnih 
dni, ni dal slutiti, da se bodo nekatere poti sogovornikov na drugi strani »žice« 
oz. na drugi strani mize, končale tako hitro, nepredvideno in nepričakovano. 
Vsako slovo je majhna smrt, vsaka smrt praznina, prežeta z mnogimi vprašanji 
o začetku, koncu in o smislu, večna uganka z nikoli odgovorjenim zakaj?, preže-
ta s spomini, prek katerih čas, ki je odtekel v pozabo, na trenutke ponovno oživi.
Od Janeza Miklavčiča, gostilničarja z Velikih Blok smo se poslovi-
li sredi julija. Množica ljudi, ki 
je vrela iz vseh koncev je nemo 
spregovorila o širokem krogu 
prijateljstev in poznanstev, ki 
so se spletla, skozi dolgoletno 
hišno tradicijo gostilne, ki jo je 
Janez prevzel po svojem očetu 
pred petindvajsetimi leti. 
Pred drugo svetovno vojno 
so bile na velikih Blokah tri 
gostilne, eno od njih je vodila 
Janezova babica. Pravo za to-
čenje pijač, kot se je tedaj ime-
novalo dovoljenje za opravlja-
nje dejavnosti, ji je leta 1937 
izdala Dravska finančna direk-
cija v Ljubljani. Gostilna je od 
nekdaj slovela po domači hrani 
in ohranjala tradicijo ponudbe 
skozi vse tri generacije. Svatje, 
izletniki, naključni obiskovalci 
in drugi gostje, so desetletja 
odhajali od Miklavčiča zadovoljni in se vedno znova vračali. 
Janez je, tako kot pred njim njegov oče, našel čas tudi za delo v vodil-
nih organih obrtne zbornice; skupščini, upravnem odboru, kadrovski 
komisiji, kar je v letu 1998, poleg urejenosti obratovalnice, ugleda in 
staža botrovalo prejemu NAJVIŠJEGA PRIZNANJA ZBORNICE. 
Izžareval je mirnost, uglajenost. »Preveč je delal, premalo »živel««, 
mi je dejal eden njegovih sinov. Gostinstvo je posebna dejavnost, s 
svojimi zahtevami. Takrat, ko se večina predaja brezdelju in veselju, 
se v gostinstvu najbolj gara. Na pragu upokojitve, predaje dejavno-
sti naslednji generaciji je prišla smrt.

Več  o dogajanju na sejmu si lahko  
preberete v septembrskem OBRTNIKU!

Na OOZ Cerknica pa so Vam na voljo 
brezplačni kuponi za ogled sejma. 

Kupone Vam lahko pošljemo tudi po pošti!

Janez Miklavčič se je svojim stano-
vskih kolegom zadnjič pridružil 16. 
marca lani na dostojnem in mirnem 
protestu v Ljubljani ob predstavitvi 
zahtev obrtništva parlamentu in vla-
di. Vedel je, kje mu je mesto. 

Foto: Silva Šivec

Čez slab mesec je prišlo novo 
slovo. Ponovno je nepregledna 
množica ljudi zasula pokopa-
lišče v Novi vasi. Na višku ži-
vljenjskih moči, prežetih s ko-
pico načrtov za prihodnost, je 
odšel Frenk Modic. 
Brez slovesa, brez slutnje smrti. 
Športnik, planinec, ki je znal v 
svoj hitri tempo življenja, v ka-
terem je nadvse uspešno krma-
ril med EKO kmetijo in delom, 
kjer so se prepletali dejavnost 
hišne in bloške tradicije – su-
horobarske domače obrti, ko-
vinarstvo in občasno tudi redna 
zaposlitev, vključiti razvedrilo, 
oddih in sprostitev.
Neustavljiv, neomahljiv, optimi-
stično zazrt v prihodnost tudi 
takrat, ko so se napovedovale težje preizkušnje v delu in življenju. 
V vsaki neugodni situaciji je iskal novo možnost, vsaka je pomenila 
nov izziv in novo priložnost. 
Z vsem svojim bitjem in srcem je bil predan utripu vaškega ži-
vljenja, ljudem in dogodkom, ki so dajali okvir njemu samemu in 
celotni vaški skupnosti. Ob zadnjem urejanju »papirnatih zadev« 
na zbornici, tik preden se je pretrgala nit njegovega življenja, se 
je veselil novih delovnih izzivov, ki so se napovedovali, planinskih 
podvigov, smučanja, zborničnih dogodkov in srečanj, ki jim je dejal 
pečat s svojo razigranostjo in prešerno dobro voljo. 
Randy Pausch, ki ga je tudi doletela prezgodnja smrt, pravi v svoji knjigi ZA-
DNJE PREDAVANJE: »Kart, ki jih dobimo v roke, ni mogoče zamenjati, 
od nas pa je odvisno, kako bomo igrali.« Naša sredina je z odhodom Janeza in 
Frenka izgubila dva dobra »igralca«. 

Nasmeh in pozdrav volilni komisiji 
na letošnjem aprilskem referendumu 
o obveznem članstvu v zbornici

Foto: Silva Šivec

Zahvala
Med počitnicami so se delno preuredili zbornični pisarniški pro-
stori. Za nove, sveže barve je poskrbel ŽELJKO ĐUKES s.p., 
Slikopleskarstvo in zaključna dela, Milava 2, 1380 Cerkni-
ca. Za opravljeno storitev se mu iskreno zahvaljujemo.



Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

6 september 2012

Kakovost ni naključje
Ob koncu avgusta smo se pogovarjali z znanim logaškim 
pleskarjem Benjaminom Gantarjem, članom upravnega od-
bora območne zbornice. Janezu Gostišu je odgovarjal na 
vprašanja o svojem delu, sekcijskem povezovanju in viziji 
prihodnjega delovanja obrtniške organizacije. 

G. Gantar, kako bi se predstavili?
Inovativen obrtnik, ki hodi naprej s časom, z relativno dol-
go tradicijo, dobrimi referencami in mnogimi zadovoljnimi 
strankami, ki se vračajo. Dobre reference odsevajo dobro 
delo s kakovostnimi materiali. Improviziranje ni moj stil. 
Obvladam suhomontažno gradnjo - »knauf« in slikople-
skarstvo. Pod slikopleskarstvom razumemo izvedbo vseh 
dekorativnih tehnik, šabloniranje, izvedbo štukatur…

Je bilo težko stopiti na samostojno podjetniško pot?
Menim, da je zdaj občutno težje, kot je bilo na začetku. Te-
daj se je dalo delo celo izbirati. Danes tega ni več. Prevzeti 
je treba tudi delo, ki bi ga v začetku odklonil. Začel sem 
delati za individualne naročnike. Tako delam še danes. 

Zaposlujete, in prevzemate tudi večja dela?
Ne zaposlujem, ker po svojih kriterijih težko jamčim za delo 
drugih. Zato prav velikih del ne prevzemam. Edino obse-
žnejše oz. trajnejše delo imam v sodelovanju z arhitektom. 
In še to zaradi tega, ker se dopolnjujeva: on se zanese name, 
jaz pa zmorem razumeti, oz. dojeti njegove zamisli in jih 
tudi uresničevati. Načrtovanje in izvedba morata biti uskla-
jena, načrtovanje izvedljivo, sicer nič ne koristi.

Kakšen je vaš poslovni moto?
Kvaliteta, kvaliteta in še enkrat kvaliteta, ki pa ni naključje. 
Je sad znanja in uporabe ustreznih materialov.

Zdi se, da je vaša branža izrazito izpostavljena nelojal-
ni konkurenci oz. delu na črno? 
Da. Vsak, ki si domišlja, da zna držati čopič v roki, se že 
loteva nekakšnega pleskarstva. Po navadi dela niti ne obvla-
da, niti ne uporablja kakovostnih materialov. Je pa na videz 
ugoden ponudnik. Saj, potem pa popravljamo za mojstri v 
narekovajih. Nedavno sem odbrusil za štiri sesalce materi-
ala, da sem lahko začel pripravljati podlago za nov oplesk. 
To pove več kot dovolj o takšnem delu. Vendar ljudje še kar 
nasedajo nizkim cenam, tako izvajalcev kot materialov. 
Predvsem cena uporabljenih materialov kroji ponudbene 
cene, te pa vplivajo na odločitve naročnikov o izbiri izvajal-
cev. Sam uporabljam materiale, za katere proizvajalci dajejo 
garancijo. Če pride do reklamacij, se imam na koga obrniti 
in reklamacijo rešiti ugodno za stranko in zase. Kot ponu-
dnik sem morda cenovno manj konkurenčen, v končnem 
seštevku stroškov pa še kako, posebej še, če pri naročniku 
tudi kakovost kaj šteje. 

Vodili ste odmevno akcijo sekcije gradbincev pri ob-
močni zbornici. Zakaj ste se tega lotili?
Tudi volontersko delo, delo v prid drugega nekaj pomeni. 
To je bila obenem promocija zbornice. V sodelovanju s pro-
izvajalcem premazov smo prepleskali notranjost postojnske 
porodnišnice. Sodelovali so nekateri člani gradbene sekcije, 
iz branže pleskarjev pa sem bil edini, drugih to »ni zanima-
lo«. Neverjetno, kako malo odziva na akcijo je bilo. Zato 
je treba še toliko bolj pohvaliti odziv drugih gradbincev, ki 
niso pleskarji po stroki, pa so se odzvali in opravili, kar je 
kdo zmogel in znal narediti.

Je sekcijsko povezovanje pravi smoter dejavnega vklju-
čevanja v zbornico?
Z večjo udeležbo in večjim odzivom vsekakor. Skupaj smo 
močnejši, marsikaj se da pogovoriti, kar se individualno ne 

Benjamin Gantar Foto: Jago
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da. Z dogovarjanjem bi iz tega lahko prišlo tudi do prevze-
manja večjih poslov. Tako pa vsak vleče na svojo stran in iz 
tega ni nič.
Kot član UO zbornice vidite prednosti obveznega 
članstva pred prostovoljnim?
Absolutno sem za obvezno članstvo. Samo tako se lahko 
zoperstavljamo državi, za katero imam občutek, da bi rada 
pobrala še tisto, kar smo za nazaj ustvarili. Če bo članstvo 
prostovoljno v celoti, bo država z nami lahko delala, kar bo 
hotela. Če bi država bila, kakršna bi morala biti, bi zbornice 
v takšnem pogledu, kot je danes, ne bi potrebovali. Ker pa 
ni, moramo imeti organizacijo, ki nas ščiti. 

Nam morebiti lahko razkrijete svojo vizijo povezova-
nja malih poslovnih subjektov – obrtnikov in malih 
podjetnikov oz. podjetij?
Oblikovati bi bilo treba organizacijo, ki bi jih povezala. Or-
ganizacijo, ki bi nudila široko pravno svetovanje, izvajala 
izterjave kot take in ki bi omogočala delovanje konzorcijev, 
da bi povezani člani lahko prevzeli večja dela,  

Želite še kaj sporočiti bralcem?
Apeliram na vse obrtnike, tudi če bo prostovoljno članstvo, 
naj bodo še naprej člani. Samo tako bomo lahko kaj pome-

Predavanje
Ste pred upokojitvijo?
»Posel bi želel prenesti na sina, vendar sem slišal, da je po-
trebno plačati precej davka.« Vas zanima, kako se izogniti pla-
čilu davka? Kaj vse je potrebno postoriti za uspešen prenos 
podjetja (s.p.ja) na naslednjo generacijo? Podjetniki naredi-
jo največjo napako s tem, ko odlašajo z odločitvijo, zato se 
nam pridružite na brezplačnem predavanju na to temo v 
četrtek 11. oktobra ob 18 uri v dvorani OOZ Logatec.
Predavanje v Logatcu bo organizirano skupno za zbornice 
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika. Prijavite se lahko 
pri svojih sekretarkah (kontakt glej stran 2).
Prijave zbiramo do petka, 5.10.2012 oz. do zapolnitve mest 
v dvorani.

Vljudno vabljeni!

Varstvo pri delu
Člane obveščamo, da potekajo seminarji in izpiti iz varstva 
pri delu vsak drugi četrtek v mesecu v prostorih zbornice na 
Tržaški 11. Prijavite se pri g. Boštjanu Ulagi, tel. 031 443 653, 
bostjan.ulaga@lozej.si. 

Poslovni kuponi - Mednarodni obrtni sejem Celje
Člane OOZ Logatec obveščamo, da je možno na  

OOZ Logatec kupiti poslovni kupon za ogled  
Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, ki ga nato  
na sejmišču na blagajni zamenjate za vstopnico. 

Redna cena vstopnice znaša 7€, 
na zbornici pa jo lahko kupite z 20% popustom, 

torej za 5,6€. Vse zainteresirane vabimo, da poslovne 
kupone prevzamejo osebno na zbornici.

Postavitev geološke zbirke v muzeju Parka Škocjanske jame, odlikovana z Valvasorjevo nagrado za oblikovanje. Benjamin Gantar je sodeloval pri obliko-
vanju in izvedel vsa dela.                    Foto: zasebni arhiv

nili v tej državi. Če ne bomo imeli močne organizacije, gre 
lahko vse rakom žvižgat.
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Ogled celjskega sejma
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna organizira 
ogled celjskega sejma v nedeljo, 16. septembra 2012. Odhod 
avtobusa bo ob 7. uri izpred zbornice, vožnjo bomo nadaljevali 
mimo Ljubljane do Trojan, kjer bo postanek za kavo in krof. 
Nato se bomo odpeljali do celjskega sejmišča, kjer bo sledil 
ogled do približno 15. ure. Po ogledu sejma pa bomo organi-
zirali kosilo v bližini Celja. Na poti domov bo krajši postanek 
na Trojanah.
Cena znaša 15 EUR po osebi, ki velja za člane zbornice, njihove 
zaposlene, upokojene obrtnike ter zakonce navedenih. Morebi-
tni drugi udeleženci plačajo polno ceno, ki znaša 30 EUR po 
osebi. 
Prijave z vplačilom sprejemamo na zbornici do zasedbe mest 
v enem avtobusu oziroma do vključno četrtka, 13. septembra 
2012.

Lepo vabljeni!

Redno usposabljanje  
za voznike
Naj vas ponovno opozorimo, da OOZ Il. Bistrica organizira 
usposabljanje voznikov po programu za leto 2012 (tretji del). 
Usposabljanje voznikov bo v nedeljo, 23. septembra 2012 
s pričetkov ob 9.00 v Domu na Vidmu v Il. Bistrici, Gre-
gorčičeva cesta 2. Prijavnico lahko dobite na svoji zbornici.

Ste pred upokojitvijo?
»Posel bi želel prenesti na sina, vendar sem slišal, da je po-
trebno plačati precej davka.« Vas zanima, kako se izogniti pla-
čilu davka? Kaj vse je potrebno postoriti za uspešen prenos 
podjetja (s.p.) na naslednjo generacijo? Podjetniki naredijo 
največjo napako s tem, ko odlašajo z odločitvijo, zato se nam 
pridružite na brezplačnem predavanju v četrtek, 11. okto-
bra 2012 ob 18.00 na OOZ Logatec.
Prijavite se lahko na tel.št.: (05) 726 17 20.

45. MOS - poslovni kuponi
Kdor si želi ogledati  

45. Mednarodni celjski sejem, 
ki bo potekal od 12. do 18. 9. 2012 v lastni režiji, 
lahko na OOZ Postojna dobi poslovni kupon, 

ki ga na blagajni zamenja za vstopnico. 
Število poslovnih kuponov je omejeno,  

zato pohitite.

Tudi letos se na MOS pričakuje ugoden odziv razstavljalcev in obiskovalcev.
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Za sprostitev

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 17. septembra 2012 
na naslov OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si

Nagrada: unikatna stenska ura

Nagradna križanka

Krpanov glas
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Solidarnostna akcija 
Člani ste ponovno pokazali, da vam ni vseeno za svoje 
stanovske kolege, ki se znajdejo v težki situaciji. V akciji 
zbiranja sredstev za Metoda Osredkarja oz. njegovi hčer-
ki, ste se izkazali in za počitnice deklic, ki sta ostali brez 

september 2012

Družina Osredkar Foto A. C.

Sejem MOS 2012 
Člane obveščamo, da za 45. mednarodni obrtni sejem 
MOS 2012, ki se bo odvijal v Celju od 12. do 18. sep-
tembra, na naši zbornici lahko dvignete poslovne kupone 
za obisk sejma. Poslovni kupon na blagajni zamenjate za 
vstopnico. 
Ne zamudite 45. MOS, sejma s tradicijo in ugledom, sej-
ma, ki mu zaupajo razstavljavci in obiskovalci.
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Kam po nasvet
Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice so pravi 
naslov za razrešitev vaših problemov. 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika najdete na 
naslovu Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika. 
Vprašanja, mnenja, predloge… nam lahko posredujete tudi po 
e-pošti: adela.cankar@ozs.si

Razpis za subvencije
Vse člane s sedežem na območju Občine Vrhnika opo-
zarjamo, da je odprt razpis Občine Vrhnika, ki je za spod-
bujanje gospodarstva namenila finančna sredstva v obliki 
subvencije za naslednje namene:
- za obrestne mere za spodbujanje investicij 
 (pri dolgoročnih kreditih) 
- za udeležbo na sejmih ali razstavah
- za usposabljanje zaposlenih in samostojnih podjetnikov
- za nove zaposlitve
Razpis je odprt do 1. 10. 2012. Priporočena pošiljka, od-
dana 1. 10. 2012, bo še pravočasna. Priporočamo, da z od-
dajo vloge ne čakate na zadnji dan, temveč vlogo z vsemi 
potrebnimi prilogami oddate že prej. 
Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Naš časopis 
med uradnimi objavami, v glasilu Krpanov glas, ki je izšel 
julija 2012, in na na oglasni tabli OOZ Vrhnika, Tržaška 
cesta 8a. 
V kolikor potrebujete dodatne informacije, pokličite Adelo 
Cankar na 01 755 77 40 ali 051 619 215.

Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce ponovno razpisujemo se-
minar in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki 
bo v poslovnih prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 
Vrhnika in sicer:
- delavci in delodajalci: petek, 14. septembra  2012, ob 7. uri
Na predavanju bo poudarek na novostih iz Zakona o var-
nosti in zdravju pri delu ter sprejetih izvršilnih predpisih.
V kolikor bi bilo prijavljenih več delodajalcev, se lahko do-
govorimo za poseben popoldanski termin istega dne ob 
15. uri.
Stroški usposabljanja za delodajalce in delavce so 20 € in 
jih  za delavce, zaposlene pri s. p. s plačanim prispevkom 
za izobraževanje, krije Sklad za izobraževanje pri OOZ 
Vrhnika, za delodajalce s plačano članarino pa OOZ Vrh-
nika. Za vse ostale bo izvajalec izdal ustrezen račun. V ceni 
DDV ni vračunan. 
Predavanje traja približno dve šolski uri in mu po krajšem 
odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki. 
Število mest za izpit je omejeno, zato so obvezne predho-
dne prijave na tel. 755 77 40 do srede, 12. septembra oz. 
do zasedenosti prostih mest. Pokličite!

Prenos dejavnosti
Če nameravate prenašati svoje podjetje ali s.p. na nasledni-
ke in ne veste, kako bi se tega lotili, da bi ob prenosu državi 
plačali samo toliko, kolikor je nujno potrebno, da bi posto-
pek potekal pravilno ali pa imate kakšno drugačno vpraša-
nje v zvezi s prenehanjem in nadaljevanjem dejavnosti vas 
vabimo, da vse neznanke rešite na seminarju oz. predava-
nju, ki bo 11. oktobra na OOZ Logatec ob 18. uri.
Nekaj več lahko preberete na skupnih straneh glasila.    
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mamice, darovali 1.065 €. Del sredstev bo družina name-
nila tudi za nakup šolskih potrebščin.
Denarna sredstva so po svojim močeh prispevali : Alojz, 
Bradeško, Adela Cankar, Stane Čepon, Andrej Drašler, Pe-
ter Gutnik, Simon Hlebec, Janez Jamnik, Branka Jelovčan, 
Matjaž Jereb, Roman Jesenko, Janez Jurca, Zdravko Ker-
šmanc, Janez Kogovšek, Sašo Kogovšek, Janko Končan, 
Marko Koprivec, Danilo Kralj, Mirko Marolt, Marko Me-
dič, Vera Miljković, Peter Molek, Stane Pišek, Marko Po-
pit, Gregor Rijavec, Ludvik Stanovnik, Brane Širok, Anton 
Špec, Jože Šušteršič, Primož Tabernik, Stane Umek, Rudi 
Velkavrh, Aleš Zakrajšek, Sandi Zakrajšek, Karmen Zu-
pančič, neimenovani darovalec in Kocka d.o.o., ki je pri-
spevala vrednostni bon.. 
Osredkarjevim smo zbrana sredstva izročili že konec juni-
ja na njihovem domu na Stari Vrhniki. 
Ob obisku je iz pogledov in neizrečenih besedah bilo za-
znati presenečenje in hvaležnost hkrati, občutek, da je člo-
veku prijetno v duši, če ve, da ni sam in da so dobri ljudje, 
ki jim ni vseeno za bližnjega.  Družina se za pomoč vsem 
darovalcem iskreno zahvaljuje.

Osredkarjevi s predstavniki OOZ Vrhnika ob predaji zbranih sredstev 
Foto A. C.
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Promocija zdravja 
na delovnem  
mestu – 1. del
Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu (Ur. l. RS 43/2011, 6. in 32. 
člen) je na novo definiral in deloda-
jalcem naložil obvezo, da načrtujejo 
in izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu. 
Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja 
delodajalca, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega 
počutja na delovnem mestu, kar dosežemo s kombinacijo:
- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
- spodbujanje delavcev, da se udeležujejo zdravih dejavnosti,
- omogočanje izbire zdravega življenja in
- spodbujanje osebnostnega razvoja.
Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu po-

čutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže:
- zmanjšano izostajanje od dela (bolniški stalež ali nezgode pri 

delu),
- večja motivacija, izboljšana produktivnost,
- lažje zaposlovanje,
- manjša fluktuacija zaposlenih,
- dobro delovno ozračje,
- zmanjšanje stresa na delovnem mestu,
- pozitivna podoba delodajalca v okolju.
Za uspešno izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je 
potrebna stalna zavezanost vseh (vodstva in delavcev) in pri-
prava kvalitetnega programa promocije zdravja (po predhodni 
ocenitvi potreb) ob predpogoju, da se že izvajajo vsi zakonsko 
zahtevani ukrepi in se uspešno obvladujejo nevarnosti pri delu, 
saj gre za nadgradnjo, ki temelji na prostovoljnih ukrepih za 
izboljšanje zdravja, ki jih izvajata obe strani (vodstvo in delavci). 
Primeri aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu: 
1. Usklajevanje dela in zasebnega življenja:
- zagotavljanje socialne podpore, kot so npr. otroške jasli.
2. Izboljšanje in ohranjanje duševnega zdravja, na primer:
- z upravljanjem, ki temelji na sodelovanju zaposlenih, upošte-

vanju njihovih stališč in mnenj;
- z zagotavljanjem usposabljanja za obvladovanje z delom po-

vezanega stresa, tečajev sprostitve in zaupnega psihološkega 
svetovanja.

3. Skrb za zdravje:
- zagotavljanje rednih zdravstvenih pregledov za kontrolo krv-

nega tlaka, ravni holesterola in krvnega sladkorja.
4. Telesna aktivnost
- pomoč pri kritju stroškov telesne vadbe zunaj delovnega časa, 

kot so članarine za športne klube ali središča za preživljanje 
prostega časa;

- organizacija športnih dogodkov v podjetju;
- spodbujanje zaposlenih, da uporabljajo stopnice namesto 

dvigala;
- krajši aktivni odmori med delom.
5. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga:
- zagotavljanje zaupne podpore in informacij o škodljivih po-

sledicah uživanja alkohola in drog;
- širjenje informacij o zdravem prehranjevanju in zagotavljanje 

ustreznih zmogljivosti za izvajanje tovrstnega prehranjevanja v 
praksi (na primer zagotavljanje zdrave prehrane in dovolj dolge-
ga odmora za kosilo).

Promocija zdravja na delovnem mestu je več kot le izpolnje-
vanje osnovnih zakonskih zahtev glede varnosti in zdravja. Bi-
stvenega pomena je, da so delavci vključeni v ta proces ter da se 
upoštevajo njihove potrebe in stališča glede organizacije dela in 
delovnega mesta.
Ne pozabimo: Uspešna organizacija temelji na zdravih de-
lavcih, ki delajo v spodbudnem okolju!
Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič. (Schopen-
hauer,1788–1860, nemški filozof)
Inštitut za varnost Lozej obvešča, da poteka zbiranje predprijav 
za izdelavo programa promocije zdravja, v skladu z metodolo-
gijo. V kolikor Vas zanimajo dodatne informacije, smo Vam na 
voljo na telefonsko številko 05/36 64 185 (Teja Puc). V primeru 
zainteresiranosti bomo organizirali individualne sestanke.
Vsak korak šteje. IVLozej, Teja Puc

Razpisi 
Iz OZS so nas obvestili, da je Javna agencija RS za podjetništvo in 
tuje investicije (JAPTI) objavila vabilo za posredovanje interesa za 
skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013. 
Zato vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije 
in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam 
sporočijo svoj interes oz. interes svojih članov za skupin-
sko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013.
V pomoč pri odločanju vam prilagamo bazo svetovnih sejmov, 
ki jo lahko najdete na portalu Izvozno okno oz. na spletnem na-
slovu http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.
aspx?id_menu=1314.
Izraženi interes bo podlaga za pripravo programa za skupinske 
predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih 
v tujini v letu 2013.
Vaše predloge nam posredujte do četrtka, 27. septembra 2012 na 
elektronski naslov gregor.primc@ozs.si ali na fax 01 50 59 270.

Odprto prvenstvo obrtnikov v balinanju
OOZ Ljubljana Vič vabi na 4. odprto prvenstvo obrtnikov Slo-
venije v balinanju, ki bo v soboto, 22. septembra 2012 ob 8. Uri 
na BŠD Radna na Brezovici pri Ljubljani. Pravico sodelovanja 
imajo člani, upokojeni obrtniki. 
Balinanje: IGRA 3 + 1
Štartnina za ekipo je 60,00 € + DDV in vključuje stroške orga-
nizacije ter jutranjo in opoldansko malico za tekmovalce. Prija-
vite se lahko na svoji zbornici najkasneje do 12. Septembra, da 
bo ekipo zbornica prijavila do 13. septembra. Več informacij na 
tel.: 200 52 50. 

Prenehanje opravljanja dejavnosti 
Od 28. julija 2012 velja sprememba Zakona o gospodarskih druž-
bah, da mora podjetnik ali od njega za ta namen pooblaščena oseba  
prenehanje opravljanja dejavnosti prijaviti najmanj 3 dni prej (do-
tlej je veljalo določilo najmanj 15 dni prej). 
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SEJMI
MOS 2012: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v času 45. 
Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju organizira poslov-
ne dogodke in sicer: 
• Mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov 

iz Slovenije in držav EU ter JV Evrope s področja obno-
vljivih virov energije,

• Poslovna konferenca: Predstavitev prostih industrijskih 
con Srbije,

• Poslovna konferenca: Predstavitev ekvadorskega gospo-
darstva in možnosti za sodelovanje,

• Poslovna konferenca: Programi EU in konkretne izkušnje 
podjetij,

• Seminar: Kako učinkovito poslovati v Italiji in Avstriji?
Vabila so objavljena na naši spletni strani. Dogodki bodo potekali 
v poslovni stavbi Celjskega sejmišča na Dečkovi 1 v Celju.
Udeležba na dogodkih je brezplačna, vendar je potrebna pisna 
prijava, najkasneje do 10. septembra 2012 na e-naslov: edina.
zejnic@ozs.si. 
Ob zaključku dogodkov bodo udeleženci prejeli tudi brezplačno 
vstopnico za ogled sejma 45. MOS.

SEKCIJE
Lesarji
OOZ Mozirje s partnerji vabi v sredo, 5. septembra ob 14. uri 
na 5. Razvojno konferenco lesarjev – vseslovensko srečanje le-
sarske panoge, ki bo v Domu kulture Nazarje, Savinjska cesta 2, 
Nazarje. 
Na konferenci se boste lahko seznanili z različnimi referati: Ukre-
pi za uspešno prihodnost slovenskega lesarstva; Akcijski načrt za 
povečanje konkurenčnosti do leta 2020 »Les je lep«; Predstavitev 
dobrih praks slovenskih podjetij; Razvojne možnosti in ovire pri 
predelavi lesa.
Za zaključek sledi pogostitev in možnost ogleda razstave.

Prevozniki
1. V Uradnem listu RS, št.  52/2012 (z dne 27 .7. 2012) je obja-

vljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolek-
tivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije, sklenjene 
dne 10. 2. 2012. To pomeni, da velja za vse delodajalce, ki opra-
vljajo dejavnosti:

 – 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
 – 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet.
2. Vračilo trošarine za komercialni namen 
 V Uradnem listu RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012 je objavljen 

povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen 
iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah za 
obdobje od 1. junija 2012 do 30. junija, ki znaša 377,76 eurov 
na 1000 litrov. 

 Višina vračila je razlika med zneskom povprečne trošarine, 
ki jo za posamezno obdobje ugotovi minister za finance, in 
najnižjim dovoljenim zneskom trošarine, ki ga določa 7. člen 
Energetske direktive (330 € za 1000 litrov od 1.1.2010). Višina 
vračila za 1000 litrov plinskega olja za mesec junij 2012 tako 
znaša 47,76 EUR.

3. V Uradnem listu RS, št. 57/2012 (z dne 27 .7. 2012) je obja-
vljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih 
cestnega prometa, s katerim se znižujejo višine glob za določene 
cestno – prometne prekrške. Spremembe zakona so stopile v 
veljavo 28. 7. 2012, uporabljati pa se začnejo 1. 9. 2012. Nekaj 
bistvenih sprememb si lahko pogledate v prilogi. Staro in novo 
besedilo pa je objavljeno v delovnem pripomočku na spletni 
strani: http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/
Sekcije%20in%20odbori/Bojan/Spremembe%20ZPrCP.pdf  

4. Na spletni strani: http://www.euromobil.si/clovek-in-cesta/cla-
nek/cestnina-za-kamione-v-nemciji si lahko preberete članek z 
naslovom: »Cestnina za kamione v Nemčiji« (od 1. 8. 2012)

V Ur. listu 57/12 so objavljene novosti in spremembe Zakona o 
pravilih cestnega prometa. 
Spremembe določil pri zasegu motornega vozila (ni bila upošte-
vana pripomba, da zaseg vozila ni možen v primeru, ko gre za 
vozila podjetij); dodan je 28.a člen, ki govori o vremenskih razme-
rah na cesti – da mora voznik upoštevati signalizacijo, ki označuje 
vremenske razmere  in  zaradi katerih je prepovedan ali omejen 
promet na določnem delu ceste; navedene so globe za prekrške, 
če voznik ravna v nasprotju z določbami tega člena (od 200 – 
1.000 €); prevoznik mora preveriti, če voznik izpolnjuje pogoje za 
vožnjo preden ga odredijo na vožnjo. Delodajalec lahko pridobi 
podatke za svoje voznike od organov, ki vodijo evidence podat-
kov, organi pa morajo te podatke brezplačno posredovati.
TAKSISTI: obveščamo vas, da po spremembi Zakona o prevo-
zih v cestnem prometu (UR.List.št. 57/2012) od 20. avgusta 
2012, velja globa od 3.500 do 8.000 € za prekršek, če opravlja av-
totaxi prevoz voznik, s katerim taksist nima sklenjenega delovnega 
razmerja (drugi odstavek 33. člena zakona), z globo od 400 do 
2.000 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Ni pa potrebna zaposlitev voznikov za poln delovni čas.

Pojasnilo
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je OZS glede omejitev 
prometa na cesti G1-5 poslalo pojasnilo, ki ga povzemamo: 
V zvezi s postavljeno prometno signalizacijo na cesti G1-5 poja-
snjujemo, da je na cestnem odseku med A1 (Celje) in A2 (Krško) 
prepovedana vožnja tovornih vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg, in sicer glede na dopolnilno tablo, ki po-
drobneje pojasnjuje pomen omenjenega prometnega znaka, za to-
vorna vozila, ki državno cesto G1-5, ki povezuje avtocestna kraka 
A1 in A2, uporabljajo samo za tranzit oziroma za vožnjo med na-
vedenima avtocestnima krakoma z namenom krajšanja prevozne 
poti oziroma izogibanja plačilu cestnine.
V tranzitu med avtocestnima krakoma A1 in A2 so tovorna vozi-
la, ki za vožnjo uporabljajo cesto G1-5, vendar nimajo v obmo-
čju med A1 in A2 niti izhodišča niti cilja (naklad, razklad, sedež 
družbe, prebivališče voznika, ipd.). Slednje pomeni, da kršijo po-
stavljeno prometno signalizacijo tudi vozniki tovornih vozil, ki 
npr. avtocestni krak A2 zapustijo pri Trebnjem in s svojo vožnjo 
nadaljujejo v smeri Boštanja, kjer se priključijo na državno cesto 
G1-5, ter svojo pot nadaljujejo proti Celju, kjer se priključijo na 
avtocestni krak A1. Če je mesto naklada npr. v Štorah in je potreb-
no tovor prepeljati npr. v Republiko Hrvaško ali Novo mesto, to 
ne pomeni, da mora voznik peljati nazaj proti Celju in pot nadalje-
vati po A1, ampak lahko v tovrstnih primerih za vožnjo uporablja 
cesto G1-5, saj so Štore znotraj območja med A1 in A2.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid sa-
mostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali po-
klicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati 
določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški 
zbornični sistem. Višina članarina  je določena v Obrtnem zakonu in je odvisna 
od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje 
se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun 
pri Deželni banki Slovenije št.: 19100-0010141210, referenca je sestavljena iz 
davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko ele-
ktronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za avgust 2012:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za inva-

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

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 32,14 €
      Prispevek se bo povečal z obračunom za april 2012 na 32,14 €.
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,53 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO je še vedno potrebno plačati, ne glede na izid referen-
duma, dokler je v Obrtnem zakonu določena kot obvezna. Plačate jo s 
plačilnim nalogom, ki vam ga pošlje OZS. Znesek zajema članarino za 
OZS in OOZ, višina članarine je odvisna od števila zaposlenih delavcev 
(upošteva se  zadnji znani podatek ZZZS, s katerimi razpolaga OZS).

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v avgustu 2012: 
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2012 – lestvice veljajo od 1.1.2012 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2012 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. 

Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega 
dohodka v letu 2011:

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

10.622,06 6.373,24
10.622,06 12.288,26 4.319,30
12.288,26 3.228,45

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
885,17 531,10

885,17 1.024,02 359,94
1.024,02 269,04

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 269,04 €.

Posebne olajšave
za otroke letna olajšava mesečna olajšava 

1 otrok 2.382,13 198,51
2 otroka 4.971,81 414,31
3 otroci 9.291,01 774,25

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V 
LETU 2012

Nad Do € + % Nad €
653,38 16%

653,38 1.306,75 104,54 + 27% 653,38
1.306,75 280,95 + 41% 1.306,75

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2012 znaša  763,06 € (Ur. 
list RS, št. 5/2012 z dne 23.1.2012).
REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2012:  najmanj 770,69 € (minimal-
na plača, povečana za 1%), izplačan bi moral biti do 1. 7. 2012, v primeru 
nelikvidnosti delodajalca, se lahko izplača v več obrokih, vendar najkasneje 
do 1. novembra 2012. (45. člen KP za obrt in podjetništvo) 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se javni 
prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje med 
bivališčem do mesta opravljanja dela (50. člen KP za obrt in podjetništvo);
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan. Če 
dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega povračila za 
prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju:  do 0,37 € za vsak prevoženi km ob 
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo  =  zgornji zne-
sek po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo – davčno priznan znesek). Ki-
lometrina 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.  
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
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja mo-
žna osnova najnižja pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16 € 
neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova objavljena v Ur. listu RS, št. 12/11). 
Bruto osnova je 851,07 € (količnik za preračun je 1,54416). V nadaljevanju je 
primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35% 207,24

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45% 114,47

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

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 325,11

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV 
VPLAČILNI RAČUNI: S 1. oktobrom 2011 je v veljavi nov način plačevanja 
prispevkov. Uvedeni so trije računi:
Za ZPIZ: 01100-8882000003
Za ZZZS: 01100-8883000073
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 
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu, 
obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH  (OD I -  VIII), osnova za ob-
račun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto plače 
predpreteklega meseca. Ta za junij 2012 znaša 1.501,40 € bruto, 978,99 € neto.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku, 
ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na račun 
pri Deželni banki Slovenije št. 19100-0010141210. Po pošti vsi člani prejmete 
plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Višina je določena v obrtnem 
zakonu, za posamezno podjetje ali s.p. je odvisna od števila zaposlenih po 
zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete dodatne informacije po-
kličite svojo OOZ. Članarino je, ne glede na izid referenduma, potrebno 
plačevati, dokler bo v  Obrtnem zakonu določena kot obvezna.  

september 2012
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA AVGUST 2012

september 2012

* povprečna bruto plača v RS za junij 2012 (1.501,40 €)
** minimalna plača
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011

Zavezanec plača prispevke do 15. 9. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov 
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA AVGUST 2012

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2011

nad 8.977,20 do nad 18.295,80 do nad 27.443,70 do nad 36.591,60 do nad 45.739,50 do nad 54.887,40 do nad

Dosežena osnova v € za leto 2011 (Pravilnik o postopku za do vključno vključno vključno vključno vključno vključno vključno 64.035,30

razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. list RS, št. 49/06, 38/07) 8.977,20 18.295,80 *** 27.443,70 36.591,60 45.739,50 54.887.40 64.035,30

Povprečna mesečna plača v RS za junij 2012 v EUR 1.501,40
I II III IV V VI VII VIII

Minimalna plača 60% 90% 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za

jun.12 jun.12 jun.12 jun.12 jun.12 jun.12 jun.12

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 763,06 900,84 1.351,26 1.801,68 2.252,10 2.702,52 3.152,94 3.603,36
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 185,80 219,36 329,03 438,71 548,39 658,06 767,74 877,42

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 102,63 121,16 181,74 242,33 302,90 363,49 424,07 484,65

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,05 3,60 5,41 7,20 9,01 10,81 12,61 14,41

 Prispevki skupaj 38,20 291,48 344,12 516,18 688,24 860,30 1.032,36 1.204,42 1.376,48

* povprečna bruto plača v RS za junij 2012 (1.501,40 €)

** minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011

Zavezanec plača prispevke do 15. 9. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

Izobraževanje
V četrtek, 11. oktobra ob 18. uri vabljeni v dvorano OOZ 
Logatec na brezplačno predavanje PRENOS PODJETJA 
NA NASLEDNIKE. Uroš Kavs, diplomant Visoke šole 
za podjetništvo Ljubljana, vas bo seznanil kako se posel 
prenese iz ene generacije na drugo, da pri tem ne plačate 
nepotrebnih davkov. Seznanili se boste kaj vse je potrebno 
postoriti za uspešen prenos podjetja ali s.p. 
Če ste pred upokojitvijo, je to pravi čas, da se seznanite s po-
stopki, saj odlašanje do zadnjega dne ne reši ničesar, temveč 
prinese dodatne zaplete in nevšečnosti.
Prijavite se na svoji zbornici. Obvestila so tudi na straneh 
posameznih zbornic.

Še enkrat na vrhu
Svojo jubilejno pevsko sezono in 25-letnico delovanja je Obrtniški me-
šani pevski zbor »Notranjska« sklenil na visokem nivoju. Povzpel se je na 
vrh slovenskega očaka in dvakrat zapel pri mašah na Kredarici. Vzponu 
so se pridružili štirje člani Slovenskega društva »Triglav« iz Splita, vodil 
jih je predsednik mag. Cveto Šušmelj ter koroški prijatelj Kristjan Ze-
ichen s svojimi in Vrhničan Franc Gorenc, ki je bil z Markom Škrljem 
pobudnik že več vzponov »Notranjske« v osrčje slovenskih gora. 
Po spustu z vrha, kakor bi lahko simbolično poimenovali jubilejno leto, 
zbor začenja priprave na nove vzpone. Septembra se začenja nova se-
zona priprav. Vsi, ki ste se na naša vabila, objavljena v Krpanovem 
glasu odločili za sodelovanje v zboru, boste posebej obveščeni o začet-
ku vaj. Vsem, ki se za sodelovanje še odločate, veljaj še ena spodbuda: 
pridružite se nam. »Notranjska« s Triglavom vabi!
Za stik je pri roki telefonska številka 040 426 054, lahko pa se obrnete 
tudi na svoje območne zbornice.

Janez Gostiša

»Notranjska« s člani slovenskega društva »Triglav« iz Splita in Kristjanom Zeichnom s Kostanj na avstrijskem Koroškem pred odhodom s Kredarice .
Foto: arhiv »Notranjske«
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Molek servis Peter Molek s.p.
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 10% POPUST  NA BARVE IN TONERJE  
OB VRAČILU PRAZNE KARTUŠE / TONERJA.
Bodi EKO, prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.REcIKLIRANJE ZA NAsMEh -

sOdELUJEMO PRI PROJEKTU RdEČI NOsKI!

 10% POPUST  V ŠOLSKEM LETU 
 2012/2013  ZA KOPIRANJE  IN TISKANJE 
 ZA UČENCE,  DIJAKE IN  ŠTUDENTE! 


