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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: Nam je mar treba, da se ukvarjamo sami s seboj, 

namesto, da bi dejavno skrbeli na članstvo?

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.

november 2012
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V vrtincu

V kriznih časih se znova in znova pojavljajo tvegana ravnanja, ki se v luči krize 
kažejo kot ekscesna. Obrtni zakon se spreminja v kriznem času. Kriza je glo-
boka, prežema gospodarsko in družbeno sfero. Razne afere in aferice so njen 
zvesti spremljevalec.
Zadnja med njimi je priplavala na površje z objavo podatkov o prejemkih in 
odpravnini generalnega sekretarja OZS. O najnovejših dogodkih sem se dan 
po 32. seji upravnega odbora OZS pogovarjal s podpredsednikom Bogdanom 
Oblakom. Strnjeni povzetek nekaterih dejstev naj skuša delno osvetliti zapleta-
nja in začetek razpletanja, ki bo dobilo svoj odgovor na izredno sklicani skup-
ščini OZS, dan pred dnevom reformacije. 
Pred tednom dni je bila seja UO OZS. Pred začetkom so se pogovorili o dej-
stvih, ki so vodila k pisanju časnika Finance o plačah, nadomestilih in odpravni-
ni, ki jih je prejel Dušan Krajnik. Zahtevali so dokumente o objavljenih trditvah 
časnika in zadolžili nadzorni odbor (NO) za pregled dokumentacije ter sklenili 
sklicati izredno sejo skupščine OZS in jo seznaniti s predloženimi podatki. Na 
včerajšnji seji pa so o tem govorili več kot 5 ur. 
Člani UO so se seznanili s poročilom NO, ki je pregledal dokumentacijo. Ob-
sodili so način, kako je predsednik UO dovolil izplačevati tako visoke stimula-
cije gen. sekretarju in z njim sklenil takšno pogodbo o prenehanju delovnega 
razmerja. Podatki so pokazali, da je bil stimulativni del izplačane plače neso-
razmerno velik – predsednik UO sicer trdi, da je bil upravičen. Zaradi tega je 
bila večja tudi odpravnina. V oči pa je bodlo tudi dejstvo, da je, da je bil gen. 
sekretar po prenehanju delovnega razmerja še naprej upravičen prejemati »pla-
čo«. To je pomenilo, da naj bi skupno po prenehanju dela prejel približno osem 
»plač« namesto sprva opredeljenih treh.
Bogdan Oblak je povedal, da ne upravni odbor, ne kolegi UO dejansko nista 
bila poprej seznanjena z zdaj razkritimi dejstvi. Šele na zahtevo nekaj članov 
kolegija so bila članom odbora posredovana izplačila plač za zadnji dve leti ter 
pogodbi o zaposlitvi in prenehanju dela. Na sestanku kolegija UO v Sežani so 
bili člani naravnost zgroženi nad tedaj predstavljenimi jim podatki. Postavlja 
se vprašanje o morali in etiki izplačevanja tolikšnih dohodkov v času, ko ko-
legi obrtniki bijejo plat zvona in celo poslovno propadajo. Zahtevali so, naj se 
predsednik do tega opredeli in morebiti ponudi odstop. Z odstopom bi, seveda, 
prenehala funkcija vsem članom UO. Po odstopu bi lahko nastopila druga gar-
nitura – morebiti tista, ki je bila Grosarjevi konkurenčna pred dobrima dvema 
letoma. Drža te garniture nasproti sedanji ni bila konstruktivna. V ozadju vsega 
dogajanja so lahko še mnogi interesi. Predvsem hlepenje po oblasti in funkcijah.
Vsega tega nam je najmanj treba prav zdaj, ko bi morali strniti vrste, pripraviti 
strategijo glede na predvidene zakonske spremembe in članom vsaj nakazati 
pot, ki pelje v boljše čase. S notranjimi peripetijami se zmanjšuje kredibilnost 
sedanje organizacije, ki tako postaja lahek plen tistim, ki jim ni pogodu. In 
skrajna posledica bo lahko celo izguba premoženja ali pač njegov prehod v roke 
tistih, ki zanj niso naredili nič in ga bodo dobili, lepo servirano in okrancljano, 
v nezasluženo darilo. Zamislimo se! 

Pogovor povzel Janez Gostiša

Bilanca za onstran

Tišina in neskončni mir sta sopotnika 
mojih škripajočih korakov po svežem 
razsutem pesku med grobovi. Voščene 
in umetno utripajoče lučke ožarjajo v 
kamen vklesana imena.
Pokopališče. Stičišče zemeljskih in 
kozmičnih bilanc. Prostor, kjer si, z iz-
vzemom cene marmorja, ki se nahaja 
nad telesnim poslednjim ničem, posta-
nemo enaki. 
Na tem mestu se človek običajno naj-
bolj zave svoje lastne minljivosti, se 
vpraša po smislu življenja, o tem, kaj je 
in kaj ni pomembno, za kaj in kako je 
vredno živeti. In kako preživeti.
Sprašujem se ali je kdaj bilo drugače? 
Je bil človek kdaj pravičnejši? Manj po-
golten? Bolj pošten?
Manj zavisten? Je bilo kdaj manj zlo-
rab, krivic, pretkanosti? Manj izrablje-
nega zaupanja? Manj solza in bolečine? 
Nikoli. 
Sprehod skozi zgodovino, ki se je pi-
sala skozi tisočletja na različnih konti-
nentih sveta, to nemo potrjuje. Človek, 
ki pozabi živeti po moralnih načelih 
postane plenilec. Brezčuten. Brez-
obziren. Misleč le nase. Velikokrat 
celo skrit pod plašč lažne kreposti in 
dobrote. Varno ustoličen na pozicijo 
močnejšega, s katere si lahko dovoli 
vsakovrstne manipulacije in finančne 
mahinacije. Nikogar ni, ki bi si preden 
upal postaviti znak STOP, ker mora 
vsakdo- vendarle-pomisliti na lastno 
varnost in osnovno preživetje. In, ne-
malokrat, zato »proda dušo hudiču«. 
Tednik, Odmevi, Pogledi, … - prevare, 
laži, goljufije. Zgodbe, ki jih (mediji) 
prinašajo v svet slehernega izmed nas. 
Resnične. Oprijemljive. Tudi o nera-
zumnem, nedopustnem razmetavanju 
članarine OZS za enormne plače in od-
pravnine bivšim zaposlenim! Absurd!
Zgodbe, ki jih živimo. Mnoge nikoli ne 
pridejo na plan. Ostanejo prepuščene 
bolečini in nezadoščenosti, ker je bolj 
zdravo in pametno molčati kot govo-
riti. Odkar so Feničani izumili denar 
ima tudi resnica več obrazov. K sreči 
se bilance za onostranstvo z njim ne da 
»naglihati«.

Silva Šivec



Krpanov glas Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

4 november 2012

vacijo in pridobiš potrebna znanja. In prav to poskušajo s skupnim 
delom doseči otroci O.Š. Heroja Janeza Hribarja iz Starega trga, 
ki so tudi v letošnjem letu obiskovali podjetniški krožek ter pod 
vodstvom mentoric uspešno osvajali znanja na področju, ki jim 
ni vsakdanje. Kuhanje, peka, strežba in priprava pogrinjkov so 
osnova gostinske oziroma turistične ponudbe. In lahko rečem, 
da so nas učenci na zaključni prireditvi pozitivno presenetili. 
Ob predstavitvi, ki je obsegala vse sklope njihove celoletne ak-
tivnosti, so nam postregli z izvirnim menijem, ki je po mojem 
skromnem gurmanskem okusu presegel pričakovanja vseh nas. 
Posebej bi se rad zahvalil vsem sodelujočim, ki so otrokom 
omogočil širjenje pogleda na podjetništvo. Prav gotovo bo ka-
teremu izmed njih v prihodnosti predstavljalo vir preživljanja.« 

Sonja Jozelj, ravnateljica OŠ Stari trg:
»Zavedamo se, da so v obrti in podjetništvu velike možnosti in rezerve 
za gospodarski razvoj in bodoče zaposlitve, kar še posebej velja za 
našo občino, kjer je v velikih podjetjih prisotna gospodarska kri-
za. Predvidevamo, da bo v prihodnosti več zaposlitev v obrti in 
podjetništvu. Do sedaj je potekalo zaposlovanje večine delavcev 
v večjih podjetjih, tako da je bilo za nekatera strokovna dela 
težko dobiti določene obrtnike.

Helena Novak Obreza in Valerija Škrbec, somentorici:
Podjetniški krožek, ki ga učenci z velikim veseljem obiskujejo, 
je dobra osnova za njihovo nadaljnjo pot, idejo in odločitev za 
izbiro bodočega poklica v obrti in podjetništvu. Učenci so v 
praksi preizkusili, kako poteka dejavnost gostinstva.«
Učenci so pri delu pokazali veliko iznajdljivosti, ustvarjalnosti, 
vztrajnosti in inovativnosti. Misliva, da so ob številnih srečanjih 
z različnimi deležniki urili tudi spretnost komunikacije, ki je pri 
podjetništvu še kako pomembna. Predvsem bolj tihi in mirni 

Zaključek UPI krožka 

Zaključna prireditev tretjega UPI krožka, tokrat II. triade na 
OŠ Janeza Hribarja Stari trg, Gostilna »PRI ŠOLARJU« se 
je 18. oktobra odvila v Gostilni in špageteriji Rigler na Bloški 
polici. »Mladim podjetnikom« sta priznanja za sodelovanje po-
delili ravnateljica OŠ Sonja Jozelj ter predsednica OOZ Cerkni-
ca Marija Branisel. Svoje vtise o krožku so mentorji in gostje 
prireditve strnili takole.

Janez Komidar, župan Občine Loška dolina:
 »So stvari, ki človeka vedno znova in znova ženejo k doseganju 
novih ciljev. Cilji pa so laže in hitreje dosegljivi, če imaš dodatno moti-

Stojnica krožkarjev UPI na prireditvi Polharska noč. ki je bila 6. oktobra

Poslikava majic s Tanjo Mihelčič s.p. 
/Umetniško ustvarjanje, Tanja Mihelčič s.p./

Peka peciva z »Ostrnicami«
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Jubilanti 2012
Po podatkih obrtnega registra so dobitniki jubilejnih priznanj 
za leto 2012 naslednji člani OOZ Cerknica:
10 let: PIRMIT d.o.o., Podskrajnik; Renate AVSEC s.p., 

Stari trg; Nika BABUDER s.p., Rakek; STELOST 
d.o.o., Podskrajnik; Ljubo MILINKOVIĆ s.p., Ra-
kek; Jože PERUŠEK, Bečaje; Želimir SAVIĆ s.p., 
Rakek; Janez SRPAN s.p., Nadlesk; Gregor ŠKERLJ 
s.p, Begunje; Janez URBAS s.p., Ivanje selo;

20 let: Ismet Gazibara s.p., Cerknica; Miro Kos/ ABAKOS 
d.o.o., Cerknica; Mihaela Meden s.p, Rakek; Tomaž 
Nared s.p., Rakek; Vladimir Rot s.p., Bločice; Lojze 
Škulj s.p., Markovec; Ljudmila Štrukelj s.p., Rakek; 
Marta Tekavec s.p., Cerknica; Emil Ule s.p., Gra-
hovo; Andrej Zgonc s.p., Radlek; Stanko Žagar s.p., 
Stari trg; Papigal, Jakopin k.d., Grahovo;

30 let: Memeti Harun s.p., Cerknica; 
35 let: Franc Urbas s.p., Martinjak
40 let: Andrej Beber s.p., Unec
Prosimo vse, ki v navedbi ugotovite napake ali pomanjkljivo-
sti, da nas na to opozorite. 

učenci so po uspešno opravljeni nalogi in ob najini spodbudi 
pridobili samozavest. Naučili so se, da uspeh ni odvisen od sreče ali 
naključja, temveč ga ustvarimo z lastnim delom. Pri podjetništvu je 
pomembno, da se učenci ne bojijo poskušati kaj novega, saj se 
na napakah veliko naučijo. 

Kuhanje z Majo Rigler / Gostilna in špageterija Rigler, Maja Rigler s.p./

Marija Branisel, predsednica OOZ Cerknica:
Še enkrat smo dokazali, da sta v slogi moč in uspeh. V zadovolj-
stvo vseh se je krožek UPI končal z izjemno predstavitvijo celo-
tne vsebina poteka krožka. Smiselno bi bilo s krožki nadaljevati 
s spoznavanjem drugih poklicev in dejavnosti. Prihodnost je v delu 
in inovativnosti mladih, v različnih poklicih, ki v tem času, žal, izgubljajo 
na pomenu in vrednosti. 
Iskrena hvala vsem sodelujočim podjetnikom Tanji Mihelčič, 
Maji Rigler, Mihu Mlakarju, Marku Lovku ter predstavni-
cam društva Ostrnice.

Ob zaključku peke in poslikave majic /na levi je Tanja Mihelčič -samo 
delno vidna, na desni Ana Zakrajšek iz društva Ostrnice/

Foto: Valerija Škrbec

OBMOČNA  
OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA CERKNICA

VABI

ČLANE in UPOKOJENE ČLANE ZBORNICE

na tradicionalno prednovoletno srečanje

ZBOR 2012

ki bo v soboto, 15. decembra 2012,
s pričetkom ob 18.30 uri 

v Jamski restavraciji v Postojni.

Program:
18.30 – Sprejem gostov

19.00 – Podelitev jubilejnih priznanj

V slavnostnem programu bosta nastopila
plesalca Anja in Matej Pritekelj,

državna prvaka v standardnih in latino plesih.

Program bo povezoval Sašo Đukić.

Za dobro razpoloženje v nadaljevanju bosta
skrbela glasbena skupina JELEN ter MAMA MANKA.

Za zagotovilo udeležbe plačate ob prijavi prispevek
10 EUR za udeleženca – člana zbornice

in za spremljevalca (-ko).

PRIJAVE ZBIRAMO DO ZASEDBE MEST.
Vljudno vabljeni!
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VABILO ZA OTROKE
OOZ Logatec vabi vse otroke podjetnikov, obrtnikov in pri 
njih zaposlenih delavcev, ki ste jih prijavili za obdarovanje, 

da pridejo 7. decembra 2012 ob 18h v Narodni dom,  
kjer jih bodo obiskali vsi trije 

dobri možje – Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. 
Poleg dobrih mož vas bo zabaval  

Čarodej Toni s svojo bolho Poldi. 

VABLJENI!

Obvestilo glede fotografiranja na prireditvi: 
Na prireditvi bo uradni fotograf  Foto Sannja, torej svojih 
fotoaparatov ne potrebujete. 
Za prevzem fotografije svojega otroka se oglasite v njihovi po-
slovalnici, cena fotografije velikosti 13 x 18 cm znaša 3 EUR.

POMEMBNO: V kolikor vam vaših otrok ni uspelo prija-
viti, pa bi jih želeli, lahko to še storite do 5.11.2012 oz. do za-
polnitve prostih mest. Pokličite 01 750 90 80 ali 051 651 538. 

Udeleženci ekskurzije pred vhodom v hidroelektrarno Foto: S. Pivk

Ekskurzija v BIH
Člani OOZ Logatec in OOZ Vrhnika so se med 18. In 20. ok-
tobrom odpravili na kratko ekskurzijo po delu Bosne in Her-
cegovine. Cilj je bila dolina Neretve s svojimi elektrarnami in 
mestom Mostar ter bližnjim romarskim svetiščem Medžugorje. 
Na poti domov so se ustavili še v Drvarju in na slapovih Une. 
Imeli so se zelo lepo. 

Tradicionalno logaško polhanje
V petek, 5. 10. 2012, se je več kot 90 članov in gostov OOZ Lo-
gatec zbralo na tradicionalnem druženju, imenovanem polhanje. 
Polhanje je več stoletij star slovenski običaj. Sam lov in uživanje 
polhov se prvič zasledi že leta 1240, ko so polhe lovili tlačani, 
saj so jim pomenili vir preživetja. Za lov so uporabljali posebne 
pasti, ki se nastavijo na drevo in v katere so nastavili želod, oreh, 
lešnik…. prepojen z žganjem. Vendar samo nastavljanje pasti ni 
najpomembnejše. Po običaju se v gozdu prebedi celo ali pa vsaj 
del noči ob ognju, pečenju krompirja, kostanja in podobnega, 
kaj pa se tudi spije. Vsake tri ure se gre na obhod, pregledat 
pasti, če se je kaj ulovilo. Če se polh ujame, se ga ob ognju odere 
in speče, kožo pa shrani. Iz kože so včasih delali posebne kape, 
polhovke, ki so prepoznavo izkazovale slovenstvo študentov 
na Dunaju. Polh pa daje tudi dragoceno mast, ki ima zdravilno 
moč, še posebej za rane in opekline. 
Ker je polh rastlinojed, ki ima najraje žir, je zato njegovo število 
odvisno predvsem od tega, kako dobro bodo obrodile bukve. 
In ker je bilo letošnje leto sušno in hrane malo, tudi polhov 
ni bilo na spregled, nastavljene pasti so namreč ostale prazne. 
Glavni polhar Andrej Grom, tudi podpredsednik logaške zbor-
nice, jih je nekaj ulovil že prej na samo njemu znanih krajih, saj 
se lovilna sezona začne 1. oktobra in traja tja do 30.novembra. 

Pripravil jih je v golažu, nekaj pa jih je spekel na žaru, tako da je 
polha lahko poskusil prav vsak. Zato pa je imel toliko več dela 
drugi podpredsednik logaške zbornice in glavni kuhar Silvester 
Pivk, ki je pekel čevapčiče, ražnjiče in drugo meso na žaru, ki so 
ga navzoči poleg odličnega bograča, pripravljenega v Gostilni 
Turk, pridno pospravili še vročega. 
Izmed vabljenih gostov so se letošnjega polhanja udeležili loga-
ški župan Berto Menard, podžupan Vladislav Puc, predsednik 
OOZ Postojna Janez Marinčič, član UO OOZ Vrhnika Danilo 
Kralj in vrhniška sekretarka Adela Cankar, iz OZS pa je prišel 
Andrej Klobasa. Vse člane in vabljene goste je pozdravil tudi 
predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak, ki je vsem zaželel, da 
bi se imeli lepo. 
Gostje so se ob prijetni glasbi, ob kateri so se tudi zavrteli, za-
bavali dolgo v noč, logaška zbornica pa s tem značilnim no-
tranjskim običajem ohranja tradicijo naših prednikov in krepi 
medsebojne vezi.



7 november 2012

Aktualna izobraževanja
Člani OOZ Logatec se lahko prijavijo na naslednji dve izo-
braževanji:
1. SPREMEMBE DAVČNIH PREDPISOV v torek, 

20.11.2012 ob 16h, predavala bo mag. Tatjana Jovanović 
(Đukić), ki je letos spomladi že predavala na OOZ Logatec 
v zvezi z davčnim obračunom 

2. NA KAJ MORAMO BITI PAZLJIVI V ZVEZI Z OD-
ŠKODNIDNSKO ODGOVORNOSTJO DELAVCA 
OZ. DELODAJALCA? v četrtek, 15.11.2012 ob 16h, 
predaval bo g. Igor Antauer

Obe predavanji bosta v predavalnici OOZ Vrhnika in sta za 
člane s poravnano članarino brezplačni. 
Prijavite se lahko na OOZ Logatec, pri Barbari Grum Vo-
grin, tel. 01 750 90 80 ali 051 651 538, mail barbara.grum@
ozs.si ali direktno na OOZ Vrhnika, pri Adeli Cankar, tel. 
01 755 77 40 ali 051 619 215, mail adela.cankar@ozs.si. 
Podrobnejše informacije preberite na strani 11 - OOZ Vrhnika 

Nadaljevanje na strani 15.

Franc Nagode 

VABILO NA NOVOLETNO 
SREČANJE OBRTNIKOV

OOZ Logatec vabi vse svoje člane na tradicionalno

PREDNOVOLETNO 
SREČANJE

ki bo

v soboto, 1. decembra 2012
v restavraciji Emonec v Kopru

Ob tej priložnosti bomo med drugim degustirali oljčno olje 
v Oljarni Hrvatin in odlična vina v Hiši refoška.  

Podeljena bodo letošnja jubilejna priznanja,  
plesali boste ob zvokih ansambla Javor,  

čaka pa vas tudi kulturni program presenečenja. 

Svojo udeležbo potrdite na OOZ Logatec pri sekretarki 
Barbari Grum Vogrin, tel. 051 651 538 ali 01 750 90 80 ali 

po e-pošti barbara.grum@ozs.si. 
Prijave z vplačili zbiramo do 28. novembra 2012. 

Aktivnim članom zbornice krije stroške OOZ Logatec,  
za vse ostale (spremljevalce, upokojene člane)  

znaša participacija 30 EUR.
Uradno vabilo z vsemi podrobnostmi boste prejeli po pošti.

Žagarski obrat podjetja Elvipo d.o.o. Foto: arhiv podjetja

Čakajo nas novi izzivi
Tokrat predstavljamo Franca 
Nagodeta spod Strmce, ki 
je svojo žagarsko dejavnost 
razvil in jo še razvija v iska-
nju vedno novih odgovorov 
na zahteve trga, ki se večajo iz 
leta v leto. Kako se jim odzva-
ti, kako odgovarjati na nove 
izzive, smo se pogovarjali s 
Francem Nagodetom, direk-
torjem podjetja Elvipo d.o.o. 
iz Logatca.

G. Nagode, več kot trideset let podjetništva je za vami. 
Kako je bilo spočetka?
Res, teče že 33. leto, odkar sem začel z dopolnilno dejavnostjo 
žagarstva na kmetiji. Leta 1983 sem prešel v redno dejavnost. De-
javnost sem prevzel po očetovi smrti in tako nadaljeval tradicijo. 
Žagarstvu se je pridružilo mlinarstvo. Domače, hišno ime 
je »pr Malnari«. Lahko kaj več poveste o zgodovini?
Iz pisnih virov je razvidno, da sta bili dejavnosti žagarstva in 
mlinarstva omenjeni že leta 1711. Na tem naslovu sta bili takrat 
že vpisani in vrisani v zemljiško knjigo 2 žagi in 2 gospodarski 
poslopji. Sam se mlinarstva spomnim še kot otrok. Potem kakih 
15 let tega ni bilo. Leta 1984. sem žagarstvu dodal še mlinarstvo. 
Postavil sem stavbo in v Italiji nabavil stroje. To je bil tedaj težak 
postopek. Brez podpore oddelka za obrambo logaške občine - 
za potrebe blagovnih rezerv - ne bi šlo.
Zakaj ste mlinarstvo opustili?
Premalo je bilo dela za individualne stranke. Kmetje so namreč 
začeli opuščati gojenje pšenice. Iz Žita pa sem bil izrinjen. Še 
dandanes bi se splačalo sejati pšenico. Je pa pri tem treba biti 
pazljiv. Z mletjem sem vztrajal do 2003.
Kdaj je nastopil prelomni trenutek, da ste se povsem po-
svetili žagarstvu in obrat razširili?
Leta 1995 je bila na vrsti prva večja investicija: nova hala in 
strojna oprema. Takrat sem tudi začel zaposlovati. V naslednjo 
investicijo me je leta 2003 gnalo vse večje povpraševanje po 
boljših in kakovostnejših izdelkih. Nabavljena oprema je raču-
nalniško vodena. Leta 2008 je sledila investicija v posodobitev 
opreme za pripravo hlodovine.
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Iztok Nadoh s.p.,  
Optika in kovinarstvo
Za tokratno številko Krpanovega glasa smo se pogovarjali z Iz-
tokom Nadohom, ki je v svoji firmi združil dvoje dejavnosti, ki 
med sicer seboj nista povezani. Povezanost je spodbudila stro-
kovna usposobljenost podjetnikove soproge. Iz tega je nastalo 
malo družinsko podjetje. 

G. Nadoh, obrtnik podjetnik ste že dolgo. Kako in s čim 
ste začeli?
Obrtnik sem od leta 1996. Dve leti sem kovinarsko dejavnost 
opravljal kot dopolnilno (popoldansko), od 1998 pa imam re-
dno obrt. Popoldansko obrt kovinarstva sem imel tudi že pred 
vojno, a sem jo bil zaradi slabega finančnega stanja in vojne 
prisiljen prekiniti.
V nazivu vaše firme sta zapisani dve dejavnosti: optika in 
kovinarstvo. Precej neobičajna dvojnost.
Kovinarstvo je moja temeljna dejavnost. Z optiko pa smo se 
začeli ukvarjati pred šestimi leti. Odkupili smo prostore optike, 
v katerih se je opravljala v Postojni na Tržaški cesti. Optika je 
ženin poklic, zato smo to dejavnost lahko začeli opravljati, saj 
smo izpolnjevali potrebne, ne ravno mile pogoje zanjo.
Optika je občutljiva dejavnost, ki pomaga ohranjati enega 
od naših čutov, kadar je to potrebno. Dobra oprema lahko 
k temu veliko pripomore.
Imamo samoplačniško ambulanto, kjer vsak drugi četrtek spe-
cialistka oftalmologinja opravlja okulistične preglede. Opravlja 
jih z najsodobnejšo opremo, s katero smo posodobili okulistič-
no ambulanto. Letos smo v celoti prenovili tudi trgovinski del 
optike in ga opremili s posebno napravo, imenovano Visioffice. 
Ta omogoča natančne meritve gledanja, na podlagi katerih se 

Iztok Nadoh

izdelajo povsem individualizirana, unikatna stekla, ki strankam 
omogočijo najbolj optimalen vid. Lahko rečem, da je oprema 
vrhunska. Enako velja za storitve. Očala izdelujemo sami, tudi 
pri tem uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo.
Pa vaš kovinarski obrat?
Izdelujemo komponente za strojegradnjo s področja lesarstva in 
avtomobilske industrije. Za obe branži izdelujemo komponente 
tako za same stroje kot za orodja za njihovo izdelavo.
Tudi izvažate ali delate zgolj za domači trg?
Kovinarski program je namenjen domačemu trgu, končni izdel-
ki, v katere so vgrajene naše komponente, pa se pretežno izva-
žajo. Ocenjujem, da gre tako 95 % vseh naših izdelkov v izvoz.
Zaposlujete delavce. Število niha ali je stabilno?
V vsaki od dejavnosti imam po dva zaposlena. Število se ne spre-
minja. Poslovanje je dokaj trdno, zato se zaposlenost ne zmanjšuje.
Vaš pogled na naše gospodarstvo? 
Samo s prekladanjem in obračanjem papirjev dolgoročno ne 
more biti napredka. Treba je tudi proizvajati. Domači proizvo-
dni sektor mora spet pridobiti veljavo in moč. A kako? Ko smo 
razpisali prosto delovno mesto v optiki, je bil odziv velik. Na-
sprotno pa je bil odziv za delo v kovinarski dejavnosti veliko 
manjši. Tako ni mogoče priti na zeleno vejo.
Vas je upadanje gospodarske rasti zelo prizadelo?
Pravzaprav niti ne. Plačila so zadovoljiva, sem in tja se najde 
kdo, ki skuša dobiti material brez plačila. Že zgodaj, ko je še 
bilo mogoče delati selekcijo med kupci, smo se odločili, da z 
neplačniki ne bomo poslovali. Obsega poslovanja nismo večali 
na račun tveganih poslovnih povezav. Pokazalo se je, da je bila 
takšna usmeritev ustrezna. Velja za obe dejavnosti.
Menite, da se bo gospodarstvo pobralo?
Splavali bomo! Sedanje krize sam nisem posebej hudo občutil. Je 
sicer nekaj manj dela, a odpuščati ni bilo treba. A treba je delati!
Dva mandata ste član skupščine območne zbornice. Kako 
gledate na delo zbornice?
Informacije, ki jih zbornica nudi, so še preveč skope. Veliko 
obrtnikov dela po cele dneve in zvečer niso pripravljeni pregle-
dovati papirjev in brati raznih ponudb in obvestil. Po mojem bi 
zbornica morala za najpomembnejša obvestila seči po telefonu 
in člane poklicati. Recimo, kadar so razpisani krediti s subvenci-
onirano obrestno mero ali druge podobne ugodnosti. 
Napoveduje se prostovoljno članstvo v obrtno-podjetniški 
zbornici. Kako gledate na to? 
Če nisi pripravljen plačevati članarine, nimaš kaj pričakovati. 
Zato predlagam, naj člani ostanejo člani tudi po morebitni spre-
membi. Samo v slogi je moč.
G. Nadoh, hvala za pogovor.

Janez Gostiša
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V Optiki Nadoh nudimo:

• okulistične preglede 
v lastni samoplačniški ambulanti  

- ob nakupu očal je pregled brezplačen. 

• hitro in kakovostno izdelavo očal 
s pomočjo najnovejše tehnologije

• sončna očala 
in sončna očala z dioptrijo

• kontaktne leče

• kozmetiko za nego 
   očal in kontaktnih leč

Merjenje načina gledanja  
in izdelava individualiziranih 

stekel
V Optiki Nadoh opravljamo tudi meritve 

s posebno napravo imenovano Visioffice. 
Sistem Visioffice omogoča natančne  

meritve gledanja, na podlagi katerih se 
potem izdelajo povsem individualizirana, 

unikatna stekla, ki omogočajo najbolj  
optimalen vid.

Obenem naprava omogoča tudi  
fotografiranje stranke. Ta lahko pomeri  

več korekcijskih okvirjev in se potem za okvir 
odloči na podlagi fotografij.  

Gre za zelo priljubljeno metodo izbiranja 
predvsem pri tistih, ki imajo zelo visoko  

dioptrijo in se pri pomerjanju korekcijskih 
okvirjev sicer ne vidijo dovolj dobro.

NOVOST!

Tržaška cesta 8, 6230 Postojna  
Tel.: 05 72 62 137

Email: optikanadoh@siol.net 
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Seminar o  
odškodninski odgovornosti
Na kaj moramo biti pazljivi v zvezi z odškodninsko odgo-
vornostjo delavca oziroma delodajalca ? 
Odškodninska odgovornost je način, kako se delavec ali pa delo-
dajalec poplačata za škodo, ki jo je utrpel delavec oziroma delo-
dajalec zaradi škode, ki je nastala iz dela oziroma v zvezi z delom. 
Ker običajno odškodninski spori niso razrešeni na nivoju podjetja 
ampak na sodišču je zelo pomembno, da delodajalec spozna v ka-
terih primerih je za škodo odgovoren delavec in v katerih prime-
rih delodajalec. Delodajalec mora tudi vedeti, kdaj lahko zahteva 
pavšalno odškodnino in na kakšen način jo izterja. Sodna praksa 
kaže, da je največ težav pri dokazovanju krivde in v zvezi s tem 
tudi pomanjkljivemu zbiranju in zavarovanju dokazov.
Da pri morebitnih škodnih primerih pri vašem poslovanje ne bi 
imeli preveč težav, skupaj z Združenjem delodajalcev obrtnih 
dejavnosti organiziramo seminar na temo odškodninskih odgo-
vornosti. Člane OOZ Vrhnika, Cerknica in Logatec vabimo na 
izobraževalni dogodek, ki bo v četrtek, 15. novembra z začet-
kom ob 16. uri v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 
na Vrhniki. Izobraževanje predvidoma traja 3 do 4 šolske ure in 
je za člane s plačano članarino brezplačno (ena oseba), sicer se 
zaračuna kotizacija v višini 50 €, za nečlane je kotizacija 70 €. 
Na izobraževanju bo g. Antauer na čim bolj praktičen način po-
dal zakonske določbe v zvezi z odškodninsko odgovornostjo, 
ki jih mora delodajalec poznati tako v primeru odškodninske 
odgovornosti delavca, kakor tudi v primeru odškodninske od-
govornosti delodajalca. 
Zato bomo obravnavali predvsem: 
- odškodninsko odgovornost po Obligacijskem zakoniku, 
- odškodninsko odgovornost po Zakonu o delovnih razmerjih, 
- ureditev odškodninske odgovornost po kolektivni pogodbi in 

pogodbi o zaposlitvi, 
- oblike krivde, 
- ugotavljanje odškodninske odgovornosti, 
- terjatve iz odškodninske odgovornosti.
Prijave so možne do srede, 14. novembra oz. do zasedeno-
sti prostih mest v predavalnici. 

november 2012

Uvodni seminar FotoBranja
Danes nas z vseh strani bombardirajo z vsemogočimi informa-
cijami. Radi bi čim več prebrali in si čim več zapomnili, vendar 
smo omejeni s časom. Da bi v kratkem času prebrali kar največ 
in spoznali vsebino prebranega, vas vabimo na uvodni seminar 
FotoBranja. 
Kaj je FotoBranje? Celovit pristop k hitrejšemu, učinkovi-
tejšemu in lahkotnejšemu branju in učenju. Gre za metodo 
več različnih tehnik, ki vas naučijo, kako obvladati večjo količi-
no gradiva, kako ga hitreje prebrati in si ga zapomniti. 
7 ključnih prednosti fotoBranja 
Celostno soočanje z besedilom: od celote k posameznostim; 
sposobni boste brati najmanj 2x hitreje, z zadosti vaje pa tudi 
do 10x hitreje; hitrejše branje boste občutili kot posledico osre-
dotočenosti in sproščanja, ne pa večjega napora; s FotoBra-
njem razvijate sposobnosti strateškega branja za doseganje 
najvišje stopnje pismenosti; pri FotoBranju uporabljate predko-
gnicijsko procesiranje, periferni vid in miselne vzorce; za Foto-
Branje ni omejitev: uporabite ga lahko v razredu, pri študiju, 
na delovnem mestu, pri učenju tujih jezikov; prihranili boste 
čas – zaposleni v pisarnah vsaj 2 uri vsak teden, kar je 5% večja 
delovna učinkovitost.
Kaj se zgodi na uvodnem seminarju FotoBranja? Doživeli boste 
demonstracijo fotobranja knjige v živo; sami preizkusili vseh 
5 korakov metode; prejeli odgovore na svoja vprašanja; vide-
li, kako vam lahko FotoBranje pomaga izboljšati učinkovitost; 
ugotovili, ali je FotoBranje primerno za vas; po želji rezervirali 
svoje mesto na tečaju
Kaj prinesete s seboj? Dve poljudnoznanstveni knjigi s 150-250 
stranmi:
- eno, ki ste jo že prebrali: Udeleženci boste glasovali, katero izmed 

vaših knjig želite, da jo Matej prebere. Na voljo bo imel 15 minut. 
Nato vam bo v 5 minutah povedal, o čem knjiga govori, in

- drugo, ki si jo želite prebrati; ob tej knjigi boste na lastni koži 
izkusili, kaj FotoBranje je! 

Seminar bo v prostorih OOZ Vrhnika v torek, 6. novembra 
med 17. in 19.30. 
Vstop je za člane zbornice prost, zaradi omejitve s prostorom 
pa so obvezne prijave. 

IZOBRAŽEVALNI DOGODKI
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce razpisujemo seminar in izpit iz 
varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v poslovnih pro-
storih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika in sicer:
- delavci in delodajalci: petek, 16. novembra 2012, ob 7. uri
Na predavanju bo poudarek na novostih iz Zakona o varnosti 
in zdravju pri delu ter sprejetih izvršilnih predpisih.
V kolikor bi bilo prijavljenih več delodajalcev, se lahko do-
govorimo za poseben popoldanski termin isti dan ob 15. uri.
Stroški usposabljanja za delodajalce in delavce so 20 € in jih 
za delavce, zaposlene pri s. p. s plačanim prispevkom za izo-
braževanje, krije Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, za 
delodajalce s plačano članarino pa OOZ Vrhnika. 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. 

Spremembe davčnih predpisov
Člani OOZ Vrhnika, Logatec in Cerknica, vabljeni tudi na 
seminar o davčnih novostih in pripravi na zaključni račun. 
Magistra Tatjana Jovanović (Đukić), ki jo že poznamo, bo 
prisotne seznanila s številnimi spremembami in dopolnitvami 
zakonodaje, ki vpliva na vaše poslovanje. 
Seznanjeni boste z novostmi iz Zakona o uravnoteženju jav-
nih financ (ZUJF), spremembami Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD), spremembami Zakona o dohodnini (ZdoH), 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO), pa s 
spremembami Zakona o davčnem postopku (ZdavP) in spre-
membami Zakona o davku na dodano vrednost )ZDDV). 
Predavateljica bo opozorila še na najpomembnejše računo-
vodske postavke, ki utegnejo vplivati na davčni izid. 
Seminar bo na OOZ Vrhnika v torek, 20. novembra z za-
četkom ob 16. uri. Za člane s plačano članarino je udeležba 
na dogodku brezplačna, sicer je cena 50 € na udeleženca, za 
morebitne nečlane pa 70 € na udeleženca.
Prijave so možne do ponedeljka, 19. novembra oz. do za-
sedenosti prostih mest v dvorani. 
Na vse izobraževalne dogodke se lahko prijavite po tel.  
01 755 77 40, 051 619 215 ali nam pišete po e-pošti: adela.
cankar@ozs.si Prosimo, da upoštevate roke za prijavo.

november 2012

Jesenski izlet
Na jesenski izlet v Salzburg, Passau in Linz smo se z avtobu-
som odpeljali 20. oktobra. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, 
posebno prvi dan v Salzburgu, kjer smo se po ogledu mesta in 
Mozartove rojstne hiše z zobato železnico povzpeli do mestne 
trdnjave in izza obzidja občudovali mesto ter okolico še iz ptičje 
perspektive. Passau, kjer smo prenočevali, se je pokazal kot mir-
no, manjše mesto, ki ga zaznamuje sotočje treh rek. Drugi dan 
smo se z rečno ladjo zapeljali po Donavi. Plovba po reki je bila 
zanimiva. Občudovali smo v jesenske barve odeto naravo, mala 
naselja in mesta ob vodi, ki smo jih puščali za seboj ter spoznali, 
kako mogočne so vodne zapornice na Donavi; njihov sistem 
omogoča prehode ladij mimo hidroelektrarn in spust ali dvig 
ladij celo do 13 m. Po prihodu v Linz smo se z vlakcem odpravili 
na panoramski ogled mestnih znamenitosti in si za konec privo-
ščili še linško torto. Izkazalo se je, da gre bolj za piškot kakor 
torto, pa vendar, je posebnost mesta Linz. Na poti proti domu 
smo si samo od zunaj ogledali še benediktinskim samostanom v 
Kremsmünstru, kjer je nastala tudi fotografija udeležencev.

Dedek mraz na OOZ Vrhnika
Ste že prijavili otroke na prireditev ob obisku Dedka Mraza, ki 
jih bo obiskal v soboto, 22. decembra? Prosimo, da to nemu-
doma storite, ker smo vezani na nadaljnje naročilo igrač. 
Stroške prireditve krije OOZ Vrhnika, stroške daril za otroke pa 
starši oz. delodajalci. Otroci do 6 let starosti bodo prejeli darilo, 
otroci od 7 do 10 let starosti pa vrednostni bon, ki ga bo mogo-
če unovčiti v trgovinah Kocka, Blagomix, Metuljček ali pri Petru 
Moleku s.p. na Vrhniki.
Cena darila je ostala nespremenjena in je 25 € na otroka.
Prijave sprejemamo na zbornici. Ime, priimek in starost otroka 
lahko sporočite po telefonu št.: 755 77 40, 051 619 215, fax-u: 
7504 102, osebno na zbornici ali po e-pošti: adela.cankar@ozs.si 

Udeleženci jesenskega potepanja po Avstriji in Nemčiji     Foto: Elo Mihevc

Novoletni ples 
oz. prednovoletno srečanje članov bo v soboto, 8. decembra 
2012 pri Avseniku v Begunjah na Gorenjskem. Udeležence 
bo zabaval hišni ansambel gostilne Avsenik. Uradno vabilo z 
vsemi podrobnostmi boste še prejeli. Če ste si sobotni večer že 
rezervirali, se lahko na dogodek tudi že prijavite.  

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

DECEMBRSKE PRIREDITVE 
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Predavanje Uroša Kavsa:  
Prenos podjetja na naslednjo 
generacijo
Na logaški zbornici se je v četrtek, 11. 10. 2012 odvijalo za-
nimivo predavanje o tem, kako prenesti podjetje na naslednjo 
generacijo. Predavanje so za notranjsko območje skupno orga-
nizirale logaška, vrhniška, postojnska in cerkniška zbornica. 
Predavatelj se je osredotočil predvsem na sam potek odločitve 
o prenosu podjetja na sinove oz. hčere, na razloge za in proti 
temu, cilje in trende v obstoječi firmi in na prednosti in slabosti 
prenosa podjetja na s.p. oz. na d.o.o. Zanimiv je bil podatek o 
tem, da prehod v drugo generacijo preživi le vsako 3. podje-
tje, in le vsako 7. podjetje preživi tudi tretji prehod. Poudaril je, 
da se nasledstvo običajno vnaprej sploh ne planira, da se starši 
in otroci premalo pogovarjajo o tem, kakšne so potrebe dru-
žine, kakšne so želje otrok in kaj si želi ustanovitelj, kakšne so 
potrebe podjetja in kdo bi bil primeren vodja ter kdo je sploh 
sposoben in pripravljen. Šele potem, ko družinski člani najdejo 
odgovore na zgornja vprašanja, je smiselno razmisliti o preseč-
nem datumu in davčnih vidikih prenosa podjetja. 
Predavanje je bilo zelo poučno za vse, ki si v prihodnosti že-
lijo, da bi svoje podjetje prenesli na potomce. Informacije o 
predavatelju in njegovem delu najdete na njegovi spletni strani 
http://www.prenospodjetja.si/.

Seja UO sekcije  
avtoserviserjev 
V torek, 23. 10. 2012 se je na vsakoletnem 
srečanju, ki je bilo tokrat na Vrhniki (pri 
Jurcu v Podlipi), sestal UO Sekcije avto-
serviserjev pri OZS. Na srečanju so spregovorili o planu dela 
za leto 2013 in pripravi gradiva za letno skupščino sekcije. Niso 
se mogli izogniti pogovoru o dogajanju v obrtno-podjetniškem 
zborničnem sistemu ter o spremembi obrtnega zakona, s kate-
rim se bo uzakonila prostovoljna članarina. 
Prisotni so ugotovili, da imajo za nadaljnje delo, organizira-
nost avtoservisne branže in oblike delovanja več možnosti: kot 
sekcija pri OZS in OOZ (če bodo za to finančni, kadrovski in 
prostorski pogoji), kot samostojna zbornica ali kot samostojno 
gospodarsko interesno združenje. 
Nadaljnje delovanje bo odvisno od več dejavnikov, dejavnost 
pa bo vsekakor organizirana in povezana, saj en gospodarski 
subjekt kot samostojni podjetnik d.o.o., d.n.o. ali kakšna druga 
oblika, ne pomeni nič. Skupnost oz. združenost pomeni večjo 
moč in vpliv.   

Mobing in prva pomoč 
Podjetje Vago, varnost pri delu d.o.o. ima pripravljena dva pra-
vilnika: 
- o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem me-

stu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in 
drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc,

- o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, 
spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami 
psihosocialnih tveganj na delovnih mestih.

Podjetje pa nudi tudi prenosne kovčke prve pomoči in nadome-
stni sanitetni material proizvajalca Pharma.
Pravilnika ter kovček in nadomestni sanitetni material lahko na-
ročite preko tel. 05 72 11 620 ali na e-mail: info@vago.si

Predlog sprememb  
Obrtnega zakona v DZ
Poslanci vseh koalicijskih strank so vložili zahtevo za splo-
šno razpravo o predlogu zakona o spremembah in dopolni-
tvah Obrtnega zakona (prvo branje po starem poslovniku 
DZ RS). To pomeni, da bodo poslanci na prvi naslednji seji 
(predvidoma novembra) razpravljali o razlogih, ki zahtevajo 
sprejem zakona, načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah pre-
dloga zakona; nato pa sledi odločanje o tem ali je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.
Vse člane obveščamo, da je do sprejema novele obrtnega 
zakona še vedno v veljavi stari Obrtni zakon, po katerem je 
članstvo v OZS in plačilo članarine še vedno obvezno.
Ko bo prišlo do kakršnekoli spremembe (prostovoljno član-
stvo), vas bomo tudi v Krpanovem glasu o tem obvestili.

Predavanje o prenosu podjetja na naslednjo generacijo je bilo kar lepo obi-
skano                                                                     Foto: B. G. Vogrin

S seje UO sekcije avtoserviserjev v Podlipi Foto: I. Pipan



krivanju umazanije, zaradi česar se hitreje starajo, izgubljajo 
funkcionalnost, ne nazadnje pa imamo tudi slabši estetski 
videz. Po svetu in tudi pri nas potekajo intenzivne študi-
je o razvoju samočistilnih površin za uporabo v številnih 
gradbenih aplikacijah, kot so denimo materiali za stanovanja 
(betoni, ploščice, strešniki, kopalniška keramika, okna) ali 
pri avtocestni gradnji (tuneli, protihrupne stene, prometni 
znaki in drugo). 
Nanotehnološki dnevi so dogodki, ki javnosti razkrivajo po-
membne informacije o trendih in razvoju nanotehnologije 
domala na vseh področjih. 9. nanotehnološki dan bo jav-
nosti prvič predstavil nevromorfno računalništvo in ambi-
entno inteligenco, možganske vsadke, kot produkt razvoja 
bionike, ter memristorske tehnologije. Prav tako bosta prvič 
doslej pokrovitelja tega dogodka tudi Center odličnosti Na-
nocenter in Center odličnosti Namaste, kot vodilna centra 
za nove materiale in nanotehnologijo pri nas. Članica Centra 
Namaste pa je nedavno postala tudi OZS.
Na nanotehnološki dan se lahko prijavite najkasneje do 20. 
novembra 2012 na e-mail: janez.skrlec@siol.net. 
Nanotehnološki dan je za obrtnike in podjetnike brez-
plačen! 
9. nanotehnološki dan bo že 80. strokovni dogodek Od-
bora za znanost in tehnologijo pri OZS. Teh dogodkov 
se je doslej udeležilo že preko 6100 udeležencev. Najpogo-
stejši med udeleženci so inovativni in razvojno naravnani 
obrtniki in podjetniki, veliko je raziskovalcev, znanstvenikov, 
študentov in predstavnikov šolske sfere.

Vljudno vabljeni 

Frizerji na 13. SFF
V nedeljo, 14. oktobra, se je v Cankarjevem domu v Ljublja-
ni odvijal že 13. Slovenski frizerski festival. V svoji 13 letni 
tradiciji se je festival pokazal, da ni samo strokovna priredi-
tev z izobraževalnim poslanstvom, temveč letni dogodek, 
kjer se predstavijo vrhunske slovenske ekipe frizerjev, uvo-
zniki in zastopniki frizerskega sveta, srečajo in družijo se 
frizerji in frizerke, ki drugače kar ne najdejo časa za to. 
Letošnje prireditve se je udeležilo tudi 10 frizerk z naše 
zbornice, ki jim je sekcija sponzorirala polovico vrednosti 
vstopnice za osrednji dogodek v Gallusovi dvorani.
Ker gre za kakovostno prireditev verjamemo, da bo ude-
ležba naslednja leta še boljša. Povabilo za leto 2013 velja že 
danes.

Zanimiva ponudba
V svojem katalogu Klub 5 zvezdic bi radi predstavili izdelke 
slovenskih proizvajalcev. Izdelki morajo biti izvirni, zanimivi 
in primerni za vsakodnevno rabo in široko potrošnjo. Zain-
teresirani člani lahko svojo ponudbo pošljejo na e-naslov: 
spela.korinsek@studio-moderna.com, preko katerega bodo 
prejeli tudi vse dodatne informacije.

Krpanov glas Obvestila in sekcije
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Srečanje kovinarjev letos  
v Metliki
Sekcija kovinarjev pri OZS obvešča, da bo letošnje 22. stro-
kovno srečanje kovinarjev potekalo 17. in 18. novembra 
v hotelu Bela krajina, Metlika. Na srečanju ne bo manjkalo 
strokovnih tem s področja kovinarske stroke in nepogrešlji-
vih tem za dvig podjetniške rasti. 
Prijavite se lahko na Izobraževalni center OZS, Celovška 71, 
1000 Ljubljana; mail ic@ozs.si; najkasneje do 12.11.2012. 

Revolucionarni razvoj  
nanotehnologije 
O možganskih vsadkih in nevromorfnem računalni-
štvu na 9. nanotehnološkem dnevu
Revolucionarni razvoj nanotehnologije je danes opazen tako 
rekoč na vsakem koraku. Področja, kjer se danes nanoteh-
nologija že uveljavlja, pa presenečajo tudi tiste, ki razvoju 
te vede niso preveč naklonjeni. 9. nanotehnološki dan, ki 
ga bo Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podje-
tniški zbornici Slovenije organiziral 27. novembra 2012 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, bo razkril veliko 
novosti. Organizator dogodka je Janez Škrlec, predsednik 
Odbora za znanost pri OZS in član Sveta za znanost in teh-
nologijo RS. Slavnostna govornika na dogodku bosta prof.
dr. Jadran Lenarčič, direktor instituta Jožef  Stefan in prof. 
dr. Janko Jamnik, direktor Kemijskega inštituta v Ljubljani, 
predavatelji pa bodo z Instituta Jožef  Stefan, Kemijskega 
inštituta v Ljubljani, FERI - Univerze v Mariboru, FE - 
Univerze v Ljubljani ter univerze v Novi Gorici.
Cilj nanotehnoloških dnevov je udeležencem dogodkov 
približati razvojne in aplikativne možnosti nanotehnologije 
na različnih področjih. Tokrat bo poudarek na propulziv-
nih smereh nanotehnologije, in sicer: memristorju in me-
mristorskih aplikacijah, nevromorfnem računalništvu in 
ambientni inteligenci, možganskih vsadkih (implantatih), o 
vplivu nanodelcev na lastnosti premazov, o trendih tehnolo-
škega razvoja sončnih celic novih generacij, nanokeramiki v 
elektroniki itd.
Prvič doslej bo predstavljena nanotehnologija tudi v avto-
mobilski industriji. Nanotehnologija se je danes zelo razširi-
la na področju prevlek, premazov zaradi številnih prednosti 
in izboljšanih lastnosti pri uporabi. Naj naštejemo le neka-
tere prednosti nanopremazov pred običajnimi: samočistil-
na sposobnost, povečanje trajnosti, odpornost na obrabo, 
odpornost na rumenenje, vodoodbojnost in antimikrobski 
efekt. Tipične lastnosti premazov, ki vsebujejo nanodelce so: 
stična površina med delci in vezivom, povečana oprijemlji-
vost in trdnost materiala, spremenjena barvna niansa zaradi 
povečane optične prepustnosti in spremenjenih vplivov in 
učinkov, ki jih imajo aktivni delci v premazih. Danes je trend 
razvoja vodi k izdelavi samočistilnih površin. Izpostavljene 
površine gradbenih objektov so podvržene stalnemu pre-
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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 oktober 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 €
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 oktobru 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 € (mi-
nimalna 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 znesek po 
Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohod-
kov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo – davčno priznan znesek). 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. 
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 obra-
čun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto plače pred-
preteklega meseca. Ta za avgust 2012 znaša 1.512,95 € bruto, 985,55 € 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. 

november 2012
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA OKTOBER 2012

november 2012

* povprečna bruto plača v RS za avgust 2012 (1.512,95 €)

** minimalna plača

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

Zavezanec plača prispevke do 15. 11. 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 OKTOBER 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 avgust 2012 v EUR 1.512,95
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

avg.12 avg.12 avg.12 avg.12 avg.12 avg.12 avg.12

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 763,06 907,77 1.361,66 1.815,54 2.269,43 2.723,31 3.177,20 3.631,08
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 185,80 221,04 331,56 442,09 552,61 663,13 773,65 884,17

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 102,63 122,10 183,14 244,19 305,24 366,29 427,33 488,38

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,05 3,63 5,45 7,26 9,07 10,89 12,71 14,52

 Prispevki skupaj 38,20 291,48 346,77 520,15 693,54 866,92 1.040,31 1.213,69 1.387,07

* povprečna bruto plača v RS za avgust 2012 (1.512,95 €)

** minimalna plača

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

Zavezanec plača prispevke do 15. 11. 2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

Kaj je vplivalo na odprtje podjetja potem, ko ste dolga leta 
vztrajali kot s.p.?
Vse večji promet, malo boljši zaslužek v žagarstvu in možnost 
zmanjševanja dajatev zaradi investicij sta septembra 2006 nareko-
vala odprtje podjetja. Naj ob tem omenim, da zaradi obsega poslo-
vanja nisem bil upravičen do subvencij. 
Je bilo smiselno imeti tako s.p. kot podjetje? 
Oboje sem združil lani, 2011, ko je podjetje privzelo s.p. K temu so 
vodili predvsem dvojni stroški vodenja podjetji.
Žagarstvo ima na Logaškem dolgo tradicijo. Vaš obrat je 
dandanes največji na tem območju. Kakšna je podoba vašega 
podjetja? 
Letno zrežemo okrog 40 tisoč m3 hlodovine. Približno polovico 
surovine nam zagotavljata koncesionarja Gozd Ljubljana in GG 
Postojna, četrtino druga podjetja, četrtino pa si priskrbimo z ne-
posrednim odkupom. Petindevetdeset odstotkov produktov prek 
finskega podjetja izvozimo v severno Afriko in Zalivske države. 
Lani smo v Luko Koper zvozili 22.000 m3 desk in moralov. Kar je 
krajšega od 3 m pripravimo logaškim podjetjem za izdelavo palet. 
Sodelujemo in gledamo drug na drugega; močni smo samo toliko, 
kolikor sodelujemo. Že od leta 1995 skušamo iti v korak z evrop-
skimi standardi, ki terjajo povprečno 2500 m3 zrezane hlodovine 
na zaposlenega, vključno z režijskimi delavci. Letos smo na željo 
kupca v enem tednu v eni izmeni zrezali 850 m3 desk, kar je 19 
»šleparjev« robe. Kar pomeni za nas tedensko rekordno količino.
Kupci terjajo vse bolj kakovostne izdelke, kar nas nenehno sili v 
posodabljanje tehnologije. Trenutno imamo najsodobnejšo v Slo-
veniji, zato smo fleksibilni v dimenzijskem in količinskem pogledu. 
Ves čas pa imamo v predalu po štiri, pet projektov, ki čakajo na 
primeren trenutek, da jih izpeljemo.
Razmišljam tudi o nadaljnjem delovanju podjetja in hčer uvajam v 
poslovanje tako, da ga bo lahko odgovorno prevzela, ko bo za to 
nastopil čas.

Če bi imeli možnost, bi se še enkrat podali na podjetniško pot?
Da, a bi zamenjal državo, saj se nisem rodil v pravi. Našo so nam 
vzeli birokrati! V njihovih očeh smo obrtniki še zmeraj malopri-
dneži. Po izmenjavi izkušenj s tega področja s poslovnimi partnerji 
iz zahodnih držav z utečeno demokracijo pa so birokrati vzvod za 
čim hitrejšo uresničitev podjetnikovih načrtov in ciljev, ter sodelu-
jejo s podjetniki z roko v roki pri graditvi boljših pogojev podjetni-
štva. Birokrati v teh državah, za razliko od naših, poskrbijo, da od 
podjetnikove ideje do realizacije preteče čim manj časa. Birokrati v 
tujini se zavedajo, da temelj države so uspešna proizvodna podjetja.
Kako gledate na izhod iz sedanjega zaskrbljujočega gospo-
darskega položaja v državi?
Krize zaposlovanja ni. Če bi bila, ne bi bilo treba, da je od 16 zapo-
slenih 5 tujcev, ki so prišli tisoč kilometrov daleč, da pri nas zaslu-
žijo debelega tisočaka na mesec. Poleg tega občutimo pomanjkanje 
hlodovine, ker vse več odkupovalcev hlodovine, prodajajo hlodo-
vino v Avstrijo, kjer je na videz bolje plačana kot pri nas. A tudi to 
ne zdrži analitične primerjave, saj izračuni kažejo, da je hlodovina 
pri nas v resnici bolje plačana, četudi je cena tam nominalno višja. 
Izmera hlodovine ni enaka kot pri nas in tudi klasifikacija hlodovine 
je drugačna. Količina prodane hlodovine tudi do 10 % manjša. Z 
našega gledišča kriza ni tolikšna, kot je bila recimo leta 2007, ko je 
cena naših izdelkov padla za 35%, hlodovina pa se je podražila za 
10% - pa smo jo preživeli.
Članstvo v zbornici ste sprejemali kot nujnost. Kot zlo ali tudi 
kaj v prid?
Pričakoval sem, da bo zbornica sledila razvoju in naredila selekcijo 
med dobrimi in tistimi, ki zaradi lastnega neznanja in nesposobnosti 
kvarijo stroko in s tem delajo zmedo na trgu. Vendar tega ni naredila.
Zbornica je potrebna. Postaviti pa jo je treba na drugačne teme-
lje. Postati mora veliko bolj vitka, saj je veliko preveč birokratov 
zaposlenih v vodstvu zbornice in so se razrasli do nemogočih raz-
sežnosti. Potrebujemo zbornico, ki bo v prvi vrsti skrbela za razvoj 
pravega podjetništva. Ne pa da je zbornica sama sebi potrebna. Pre-
seči bo morala dosedanjo togost in se usposobiti za to, da bo do od-
ločujočih dejavnikov prenašala utemeljene zahteve. Seveda, take, ki 
so naravnane v razvoj in smiseln napredek. Tâko zbornico rabimo!
Hvala za pogovor, g. Nagode.

Janez Gostiša

Čakajo nas novi izzivi
Nadaljevanje s strani 7.
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Delovno aktivno prebivalstvo
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v 
avgustu 2012 na območju upravih enot Cerknica, Logatec in 
Vrhnika 14.584 delovno aktivnih oseb. Stopnje registrirane 
brezposelnosti v teh upravnih enotah so bile: UE Cerknica (9,2 
%), UE Logatec (7,9 %) in UE Vrhnika (10,9 %).

Brezposelnost
Na uradih za delo Cerknica, Logatec in Vrhnika je bilo konec 
septembra 2012 prijavljenih 2.495 brezposelnih oseb, to je 4,7 
% več kot septembra 2011. Na Uradu za delo Cerknica je bilo 
ob koncu meseca prijavljenih 737 brezposelnih oseb, na Uradu 
za delo Logatec 498 in na Uradu za delo Vrhnika 1.260.
Struktura registriranih brezposelnih oseb na uradih za delo 
Cerknica, Logatec in Vrhnika je bila ob koncu septembra 2012 
naslednja: - 1.096 žensk (43,9 %),
 - 238 iskalcev prve zaposlitve (9,5 %),
 - 227 starih do 25 let (9,1 %),
 - 959 starih 50 let ali več (38,4 %),
 - 1.145 dolgotrajno brezposelnih (45,9 %),
 - 848 trajno presežnih delavcev (34,0 %) in
 - 375 invalidnih oseb (15,0 %).
V primerjavi s septembrom 2011 se je med breposelnimi pove-
čal delež dolgotrajno brezposelnih oseb (za 2,2 odstotni točki), 
delež žensk, delež starih do 25 let ter delež trajno presežnih 

delavcev in stečajnikov so se zmanjšali, deleži iskalcev prve za-
poslitve, starih do 50 let in invalidnih oseb pa so ostali enaki 
kot pred enim letom.
Povprečno trajanje brezposelnosti oseb, prijavljenih na uradih 
za delo Cerknica, Logatec in Vrhnika, se je v zadnjem letu po-
daljšalo za 1 mesec in 8 dni in je bilo ob koncu septembra 2012 
1 leto, 4 mesece in 24 dni.
V prvih devetih mesecih letos se je na Uradih za delo Cerknica, 
Logatec in Vrhnika prijavilo 1.687 brezposelnih oseb, to je 5,2 
% več kot v primerljivem obdobju leta 2011. Iz evidence brez-
poselnih se je odjavilo 1.563 oseb, od teh se jih je 880 zaposlilo. 

Prijavljena prosta delovna mesta
Na območju vseh treh uradov za delo je bilo v prvih deve-
tih mesecih letos prijavljenih 2.356 prostih delovnih mest, 6,1 
% več kot v enakem obdobju lani. Glede na enako obdobje 
lanskega leta se povpraševanje po delavcih v Cerknici in na 
Vrhniki povečalo, medtem ko je bilo v Logatcu manjše kot v 
preteklem letu.
Največ prostih delovnih mest je bilo prijavljenih v predelo-
valnih dejavnostih, v gradbeništvu, v dejavnosti trgovine in v 
dejavnosti izobraževanja. Delodajalci so najpogosteje iskali de-
lavce za preprosta dela pri visokih gradnjah, voznike tovornja-
ka, upravljavce lesnoobdelovalnega stroja, zidarje, obdelovalce 
lesa, pomočnike vzgojitelja predšolskih otrok in prodajalce.

Registrirane brezposelne osebe, september 2012 

Urad za delo
Stanje konec meseca

dec. 11                         sep. 12

štev.          %           štev.            %

Mesečno povprečje
leta 2012

štev.              %

Razlika
sep. 12 / dec. 11

  abs.               %

Razlika
sep. 12 / sep. 11

   abs.            %

sep. 12

število

Skupaj 2.380 100,0 2.495 100,0 2.391 100,0 115 4,8 112 4,7 2.383

UD Cerknica 737 31,0 737 29,5 730 30,5 0 0,0 16 2,2 721

UD Logatec 487 20,5 498 20,0 487 20,4 11 2,3 3 0,6 495

UD Vrhnika 1.156 48,6 1.260 50,5 1.174 49,1 104 9,0 93 8,0 1.167

Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva mojster?
• ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo
• ker daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah 
• ker boste lahko kot mentor v obratovalnici izobraževali dijake
• ker boste izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za opravljanje nekaterih 
 obrtnih dejavnosti
• ker boste lahko opravljali funkcijo odgovornega vodja posameznih 
 del na objektu (poklici, vezani na Zakon o graditvi objektov).

Izpopolnite in nadgradite svoje znanje, ter si zagotovite uspeh in 
konkurenčnost vašega podjetja!

» Z znanjem do odličnosti in večje konkurenčnosti!«
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Trg dela na območju uradov za delo Cerknica, Logatec in Vrhnika


