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Krpanov glas Stiki

2

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica

e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540 

Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00

Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

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

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20, tel.: (05) 720 18 70

Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00 
        premor 10.30 – 11.00

Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40, fax: (01) 750 41 02, mobi: (051) 619 215

Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00

Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:

velikost cena za člane 40% popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
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: Grafi ka 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografi ja na naslovnici: Pirh z vrhniškim grbom, pirh ima 6.115 luknjic, 

izdelovalec Franc Grom s Stare Vrhnike.
 Foto: Andreja Žakelj, Foto Viktor Žiri.

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Davčno svetovanje
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk

e-naslov: fi nia@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.

april 2013

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

3 april 2013

Poštenje in zaupanje

Izglasovan je odložilni veto na no-
velo Obrtnega zakona. Le polno 
delovanje obrtno-zborničnega sis-
tema bo ohranilo kvaliteten servis 
za slovenskega obrtnika. Sistem 
je utečen in vemo, da tudi nujen. 
Menim, da je edina potrebna spre-
memba zmanjšanje članarine. Tudi 
z manj denarja bi lahko delovali 
enako dobro, a še bolj usmerjeno 
v sam namen združevanja. 
Čas je pokazal, da se okoli zvr-
hano polne sklede nagnetejo tudi 
ljudje, katerim je mar le za lastne 
koristi. Pohlep pa, vemo, običajno 
zamegli zdravo razsodnost, da tisti 
tam zraven lahko hitro pozabijo 
na manire in poštenost. Vsak dan 
smo po celi državi priča zdrsom v 
kolesje korupcije. Ko te vanj pote-
gne, se ne izvlečeš več. K sreči nas je še mnogo zunaj tega kolesja. Ti še kako cenimo 
vrednote poštenja in zaupanja. Ugledu obrtno-zborničnega sistema pa zagotovo ško-
dijo primeri nekaterih vodilnih, ki jih bremenijo kršitve in očitki. Kriza etičnih vrednot 
je res vsesplošna, vendar: jo je bilo res treba tudi v obrtništvu? Verjamem, da se nam 
je vse zgodilo z razlogom, zato, da bi v prihodnosti bolj skrbno bdeli nad delom tistih 
»nad nami«. Ničesar ne prepuščati samemu sebi, kot da je samoumevno, da bo šlo v 
pravo smer. 
Vsaka skupnost je odgovorna za očiščenje v svoji sredi; tako v politiki, pravosodju, 
gospodarstvu in tudi v Obrtni zbornici. Pred kratkim je bil storjen korak v pravo smer 
in novo vodstvo deluje v dobro naše organizacije.
Informiranje, zastopanje, aktivnosti na zakonodajnem področju, izobraževanje in še 
marsikaj, kar je naloga obrtno-zborničnega sistema, so članom še kako potrebni. In 
nekaj pozitivnih premikov od zahtevanih je v korist obrtnikom že bilo izpeljanih. Vsi 
pa še ne. Zastopanje malega gospodarstva je bolj potrebno, kot nekateri mislijo. Nova 
vlada ne bi smela izgubljati dragocenega časa in bi morala takoj nadaljevati z delom v 
dobro širše skupnosti. Pričakujemo reformo pravosodja, ta je najpomembnejša za vse, 
in pa reformo zdravstvenega sistema.
Smo v velikonočnem času in vemo, da je sporočilo velike noči zmaga dobrega nad zlim, 
zmaga življenja nad smrtjo in ne smemo dovoliti, da bi upanje ne zmagalo nad nezau-
panjem. Tudi v prihodnosti moramo ostati kot velika družina, s skupnimi programi in 
jasnimi cilji. sta največje bogastvo.

Predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel

Zgubljanje 
časa in denarja
Sredi marca je STA sporočila, da se je 
iztekel rok, ki ga je EU z direktivo do-
ločila za odpravo plačilne nediscipline. 
Direktiva zajema določila o boju proti 
zamudam pri plačilih v trgovinskih po-
slih. Ukrepi, ki jih je predpisala, so ob-
vezujoči za javne organe, ne pa tudi za 
podjetja. 
Javne organe obvezuje, da plačajo za 
blago in storitve v 30 koledarskih dneh 
ali – v zelo izjemnih okoliščinah – v 60. 
Podjetja sicer morajo plačati svoje ra-
čune v 60 koledarskih dneh, razen če 
se izrecno ne dogovorijo drugače in če 
to ni skrajno krivično do upnika. Nova 
pravila predvidevajo, da imajo podjetja 
samodejno pravico, da zahtevajo obresti 
za zamude pri plačilih. Prav tako lahko 
samodejno zahtevajo minimalni fi ksni 
znesek 40 evrov kot nadomestilo za 
stroške izterjave. Zahtevajo lahko tudi 
nadomestilo za vse preostale razumne 
stroške izterjave.
Novi ukrepi so obvezni za javne orga-
ne. Ti bi morali dajati zgled ter dokazati 
svojo zanesljivost in učinkovitost s spo-
štovanjem pogodb. Evropski komisar 
za industrijo in podjetništvo je ob tem 
opozoril, da imajo mala in srednje velika 
podjetja še zlasti velike težave pri uvelja-
vljanju svojih pravic do hitrega plačila. 
»Zamude pri plačilih pomenijo, da mala in 
srednje velika podjetja zgubljajo čas in denar, 
spori pa lahko oslabijo odnose s strankami,« 
je dejal.
Slovenija je direktivo v nacionalno zako-
nodajo prenesla z zakonom o prepreče-
vanju zamud pri plačilih. Ta predvideva, 
da plačilni roki med gospodarskimi su-
bjekti ne smejo biti daljši od 60 dni, le 
izjemoma pa se lahko podaljšajo, če se o 
tem pisno dogovorita pogodbeni stranki 
in ne gre za očitno nepravičen pogod-
beni dogovor. Javni organi pa morajo 
svoje obveznosti poravnavati v 30 dneh. 
Vmes že noveliran zakon med drugim 
predvideva tudi instrument obveznega 
večstranskega pobota med dolžniki in 
upniki in izvršnice.
Če bi postalo vse to naenkrat uresničlji-
vo, bi bili blizu uresničitvi pesnikovih že-
lja: edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj 
se vrnejo. Pa vsaj slutimo to bližino?

Povzel J. Gostiša

Vesela aleluja, 
ljudje dobrih src 

in dejanj
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Krpanov glas Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

4 april 2013

Pokaži mi streho in povem ti, 
kakšen krovec si!
Boštjan Štrukelj iz Hruškarjev, ki samostojno opravlja dejavnost 
krovstva-stavbnega kleparstva od leta 1998, je prejel tretjo nagrado 
na nacionalnem natečaju za izbor najboljšega krovca družbe Ton-
dach Slovenija.

Pravite, da vas je nagrada presenetila – je torej niste 
pričakoval?

Začelo se je tako, da nam je zastopnik podjetja Tondach, s 
katerim dobro sodelujemo že več kot desetletje, predlagal, 
naj se prijavimo na objavljeni razpis. Nikoli se še nismo 
nikamor prijavljali. Prijavili smo projekt zamenjave stre-
he na podružnični šoli v Lazah. V ta namen je bilo treba 

dokumentirati vsako fazo izvajanja projekta. Ta se je nato 
točkoval in glede na končni rezultat smo zasedli tretje me-
sto, kar je bilo popolno presenečenje. Naj še dodam, da je 
bila konkurenca kar močna, prijavljenih je bilo 41 projek-
tov na različnih objektih. 

Kaj vam pomeni to priznanje?

Meni predstavlja neko priznanje za vse dosedanje delo, 
ne le za prijavljeni projekt. Pomeni potrditev, da delamo 
dobro in v pravi smeri. Prav prijavljeni projekt pa je bila 
tudi nekakšna krvava preizkušnja, saj smo delali avgusta, 
v izjemni vročini, s polovično ekipo. Vsekakor je to dobra 
referenca in spodbuda za naprej. Zanimivo, od tedaj ima-
mo nekaj več povpraševanja tistih strank, ki informacije 
iščejo po internetu. Mislim, da smo na ta račun že dobili 
tri nove projekte.

Kako pa sicer iščete stranke, katera metoda trženja se 
najbolje obnese?

Daleč najučinkovitejša je reklama od ust do ust. Občasno 
sicer objavimo kak oglas v lokalnih medijih, predvsem 
zato, da ljudem damo vedeti, da obstajamo in poslujemo; 
kakega večjega učinka pa ni. Kar nekaj strank k nam pri-
pelje odlično sodelovanje s Tondachom. S tem podjetjem 
imamo zelo korekten poslovni odnos in si vzajemno po-
magamo. Denimo, če na njihovem razstavnem sejemskem 
prostoru kdo povprašuje po kritini in je z naših koncev, pa 
potrebuje celostno storitev, potem ga velikokrat usmerijo 
k meni. In, seveda, obratno. Za zelo učinkovit način se 
je pokazalo tudi moje glasbeno delovanje. Morda primer: 
s skupino igram na kakšni ohceti, beseda da besedo in 
kmalu ugotovimo, da bo kdo v kratkem zidal hišo ali po-
pravljal streho. Ja, tudi glasba se je izkazala za zelo dobro.

Vaš posel je v veliki meri odvisen od vremena, drži? 
Glede na to, da imate več zaposlenih, kako krmarite 
v suhih mesecih?

Kmalu po odprtju obrti se je že pokazalo toliko dela, da 
sem zaposlil dva delavca in od tedaj smo številčno pri-
bližno enaka ekipa. Pozimi se naš posel s streh preseli v 
gradnjo podstrešnih stanovanj in podobnega, torej v za-
prte prostore, zato do letos nismo imeli velikih sezonskih 
prekinitev dela. Ampak, letos se je prvič zgodilo, da smo 
počivali skoraj tri mesece. Verjetno na to vpliva dejstvo, da 
ljudje preprosto nimajo denarja. Pozimi posel seveda išče-
mo tudi na Primorskem, ampak tam ga pozimi iščejo vsi. 

Boštjan Štrukelj s priznanjem podjetja Tondach  Foto: zasebni arhiv
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5 april 2013

Letno usposabljanje voznikov
Redno letno usposabljanje voznikov bo v soboto, 13. aprila, 
s pričetkom ob 7.00 v gasilnem domu Cerknica.
Program:

I. Nadgradnje vozil, prevoz nevarnega blaga, izredni 
prevozi, prevoz skupine otrok

1. Nadgradnje gospodarskih vozil: vrste/tipi nadgradenj go-
spodarskih vozil, priklopnikov in polpriklopnikov, značil-
nosti nadgradenj, prikolic, polprikolic,

2. Prevoz nevarnega blaga – ADR
3. Prevoz izrednih tovorov
4. Prevoz skupine otrok
II. Spremembe zakonodaje, varovanje vozil in blaga, ko-

munikacija z nadzornimi organi in strankami
1. Aktualne spremembe predpisov s področja prevozov
2. Varovanje vozil in blaga
3. Komunikacija voznika
Prosimo za predhodno prijavo. Ne pozabite na kopijo vozni-
škega dovoljenja. Prijavnico lahko izpolnite tudi pred pričet-
kom seminarja, od 6.45 ure dalje. Ne parkirajte pred Gasilnim 
domom!
Na listo prisotnosti se vpišite pred pričetkom seminarja in po 
njem! Podpis je dokazilo za izdajo potrdila. 

LOS 2013 – Na Gospodarskem razstavišču bo od 
17. do 20. aprila Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem. 
Vstopnice lahko dobite na OOZ Cerknica/tudi po pošti/.
V sredo, 17.4.2013, bo v okviru sejemske prireditve potekal 
Forum obrti in podjetništva, kjer bodo vodilni slovenski 
garnituri predstavljene zahteve slovenske obrti. Vabljeni!

Svetovanje 
V petek, 12. 4. 2013 od 15h dalje bosta na OOZ Cerknica 
svetovalca OZS Iztok Mohorič in Dušan Bavec individu-
alno svetovala glede prenosa dejavnosti, možnih oblikah 
nadaljevanja dejavnosti po upokojitvi in drugih vpraša-
njih, ki zahtevajo specialistično svetovanje.

Zaradi časovne razporeditve prosimo, da se za svetovanje za-
interesirani člani vnaprej prijavite na gsm: 051-642-540. 

Predavanje 
Vljudno povabljeni na predavanje svetovalca Združenja de-
lodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Tomaža Bernika, ki 
bo v sredo 10. 4. 2013 s pričetkom ob 15 h na OOZ Vrhnika. 
Spregovoril bo o reformi trga, oz. spremembah, ki jih pri-
naša novi Zakon o delovnih razmerjih, ki stopa v veljavo 
z 12.4.2013.

Javni razpisi in nepovratna 
sredstva
Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice namerava v 
kratkem objaviti ugodna posojila podjetništvu v kombinaciji 
z nepovratnimi sredstvi. Na OOZ Cerknica bo Sklad za vse 
zainteresirane izvedel delavnico na zgoraj navedeno temo. O 
terminu delavnice boste vsi zainteresirani obveščeni. Sporo-
čite nam svoj interes.

Na tem področju bi morala biti zakonodaja prilagojena 
našemu načinu dela, saj poleti delamo noč in dan, pozimi 
pač ne, plača in prispevki pa se plačujejo ne glede na vse, 
ves čas smo v istem košu.

Pravite, da pol Slovenije pozimi išče posel na Primor-
skem, kako je s konkurenco?

Veliko nas je, veliko je tudi šušmarjev, ki delajo na črno. 
Zadnje čase se pojavljajo tudi krovci s Štajerskega, ki dela-
jo za pol cene – če preračunam, ne zaslužijo niti za gorivo. 
Veliko rivalstva je. Dejstvo je tudi, da je veliko podjetij 
propadlo in ljudje preprosto iščejo delo, tako je še včeraj-
šnji delavec za strojem danes že krovec.

Nedavno je bil sprejet zakon o obvezni prijavi del na 
višini. Kako to vpliva na vaše poslovanje?

Odkrito povedano, ne veliko. Je le še en papir več, ki ga 
izpolniš. Učinek tega pa je, da inšpekcija ve, kje kdo dela 
in te zato lažje obišče. Ampak kdor dela na črno, tudi 
obrazca za prijavo del na višini ne odda. Moram reči, da 
je inšpekcija za našo regijo precej učinkovita, kar je prav, 
a že v Ljubljani je slika precej drugačna – veliko gradbišč 
v središču mesta je brez odra in zaščit! Če so pravila, naj 
bodo za vse enako obvezujoča in stroga.

Kje se vidite čez pet let?

Veliko ljudi mi reče, naj razširim delavnico, naj naredim to 
ali ono. Moj cilj je preprosto obdržati sedanjo ekipo in z 
njo dobro delati naprej. Želim si tudi zahtevnejših projek-
tov in naročnikov, pri katerih se lahko izkažemo. Zato se 
tudi udeležujemo izobraževanj, na katerih so nam predsta-
vljene novosti, nove tehnike, opozorjeni pa smo tudi na 
pogoste napake in seznanjeni, kako se jim izogniti.

Miha Knavs

Ne spreglejte delavnice, ki bo na temo prijav na javne raz-
pise v Logatcu 3. aprila in se začela ob 16. uri. Za člane 
OOZ Cerknica s poravnano članarino je udeležba na obeh 
delavnicah brezplačna.

Njegove roke so s strešniki prekrile že mnoge strehe     Foto: zasebni arhiv
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Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

6 april 2013

Pri nas je dobra volja doma
Pri Angeli v cvetličarni »Karmen« na stari občini je vselej polno cvetja, 
dobre volje in smeha. Tudi kavica se spije. V cvetličarni so se izpeljale 
mnogotere organizacijske zamisli zbornice, ki so terjale sodelovanje več lju-
di. Ljudje tja prihajajo tudi zato, da se za trenutek sprostijo in vsaj za 
nekaj časa pozabijo na vsakdanje tegobe in se otresejo negativnega ozračja, 
ki jih pesti s slabo voljo in pesimizmom. Angela pa ni samo cvetličarka. S 
čim vse se ukvarja, smo skušali zvedeti v pogovoru z njo. Pokazalo se je, 
da je cvetličarstvo dokaj zagonetna dejavnost. Preberite.

Ga. Angela Menart, Vaša dejavnost ni ravno od včeraj?
Moja obrtniška pot se je po naključju začela v času osamosva-
janja Slovenije. Začela sem s prodajo srečk za loto, v kiosku ob 
občinski zgradbi. Stara občina, kjer imam zdaj cvetličarno, se je 
tedaj še obnavljala. Po preselitvi sem srečke prodajala v cvetli-
čarni. To je bila tedaj dobra kombinacija dveh poslov. Bila sem 
druga cvetličarka v Logatcu; dotlej se je s cvetličarstvom ukvar-
jala samo Maruška Brenčič. In iz omenjenih dveh dejavnosti je 
z leti zraslo malo družinsko podjetje.

Dejavnost ste kasneje širili?
S podjetjem Prolog smo v Gor. Logatcu obnovili starejšo hišo. 
V svojem delu sem uredila večjo cvetličarno in večji prostor za 
prodajo srečk, zraven pa še prostor za točenje preprostih pijač. 
Potem sem morala zaradi zahtev ekskluzivne prodaje lota pre-
vzeti predvideno prodajno mesto v trgovskem središču Merca-
tor. Prometa samo za cvetličarno v Gor. Logatcu ni bilo dovolj, 
zato sem cvetličarsko dejavnost še naprej opravljala samo na 
stari občini, kjer še vedno vztrajam. Poiskala pa sem še eno tr-
žno priložnost, pogrebno dejavnost.

Angela Menart z rožami in nalezljivim nasmehom Foto: Jago

Nekaj let nazaj je bilo okrog pogrebne dejavnosti v Slove-
niji precej polemik: je to monopol komunalnih podjetij ali 
je tržna dejavnost. Kako ste se znašli v tej situaciji?
Pogrebne storitve so po naravi stvari povezane s storitvami, ki jih 
nudijo cvetličarne. V Sloveniji naj bi veljala podjetniška svoboda. 
Vendar se nekatera podjetja in lokalne skupnosti naslanjajo na za-
kon iz časov samoupravnega socializma, ki je to dejavnost nalagal 
»organizacijam združenega dela, ki opravljajo komunalno dejav-
nost«, če si danes ljudje znajo še predstavljati, kaj naj bi to bilo. 
Zakon, ki ureja to področje, datira v čas rajnke SFRJ, novega pa 
država ne sprejme. Človek bi pričakoval, da se v 21. stoletju stvari 
vendar morejo urediti, a zakonodaja še naprej vztraja na prastarih 
izhodiščih. Zaradi takšnega stanja se stvari na tem področju ure-
jajo od kraja do kraja različno. Že znotraj občin ni enotne prakse. 
Zato se pojavljajo razne oblike sive ekonomije, vsem znane, pa 
vendar nemoteno vztrajajo dalje.

Opravljate torej tudi cvetličarsko dejavnost. Je vsaj to jasno 
opredeljena dejavnost?
Žal, tudi ne. Predpisi terjajo papirje, ki jih morajo izpolnjevati 
trgovine. To je razumljivo v velikih trgovskih središčih, kjer si 
kupec vzame rožo s police in jo v nakupovalnem vozičku od-
pelje do blagajne in od tam domov. Cvetličarstvo pa je več od 
tega. Praktično noben cvet ne gre iz cvetličarne brez dodatne 
storitve, bodi aranžerske bodi dopolnilne prodajne storitve. Kot 
vidite, prodajamo cvetje in drobne darilne izdelke. Praviloma 
vsakemu cvetu dodamo še nekakšno novo vrednost. Zato po 
svojem bistvu nismo zgolj trgovina, kamor je sicer naša dejav-
nost statistično umeščena.

Poleg svoje dejavnosti ste tudi družbeno aktivni?
Praktično sem ves čas dejavna tudi v zborničnih organih, tako 
OZS kot OOZ. Delujem v skupščini sekcije cvetličarjev OZS, 
pa v skupščini in upravnem odboru OOZ. Med drugim sem en 
mandat opravljala tudi naloge podpredsednice logaške zborni-

Cvetje in dobra volja v cvetličarni Karmen Angele Menart     Foto: Jago
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RAZPISI - predstavitev, svetovanje
Predstavitev in svetovanje v zvezi z objavljenimi in bodočimi 
razpisi in krediti bo za člane OOZ Logatec, Vrhnika, Postojna 
in Cerknica na OOZ Logatec v sredo, 3. aprila v predaval-
nici OOZ Logatec, pričetek ob 16.00.

Svetovalke bodo najprej predstavile razpise, nato bodo sveto-
vale posameznikom. Razpisi so nadrobneje predstavljeni 
na str. 12 tokratnega Krpanovega glasa.

Svetovanje in predavanje je za člane OOZ Logatec (in osta-
lih treh OOZ) s poravnano članarino brezplačno, vendar 
je zaradi omejenega števila mest obvezna vnaprejšnja prijava, 
najkasneje do 2. aprila do 12h. Prijavite se lahko po telefonu 
01 750 90 80 ali e-pošti info@ooz-logatec.si 
Prijava je, ob plačilu kotizacije 40 € možna tudi za druge zain-
teresirane. ostale. Poravna se ob prijavi.

Vabljeni!

LOS 2013 
Sejem LOS 2013 – Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem 
bo potekal od 17. do 20. aprila na Gospodarskem razstavi-
šču v Ljubljani. 
Na sejmu bo imela že tretjič zapored svojo stojnico tudi 
OOZ Logatec, v okviru katere se bodo aktivno predstavili 
nekateri naši člani in sicer Lesarstvo Zelenc, Mizarstvo Rož-
manc, Embalazar in Oblak Commerce ter gostujoči član so-
sednje zbornice Mizarstvo Godeša. 
Vljudno vabljeni, da jih obiščete!
Člani OOZ Logatec, ki bi si želeli sejem LOS ogledati, lah-
ko na sedežu OOZ Logatec dvignete brezplačno vstopnico 
za ogled sejma. Število brezplačnih vstopnic je omejeno, zato 
pohitite.                       Se vidimo na LOS-u!

Delavnica o ZDR
Člani OOZ Logatec se lahko udeležite predavanja o novo-
stih na področju delovne zakonodaje, ki so bile sprejete 
v začetku marca, v sredo, 10. aprila 2013 ob 15h v prosto-
rih OOZ Vrhnika. 

Predaval bo g. Tomaž Bernik iz Združenja delodajalcev obr-
tni in podjetnikov Slovenije, ki je tudi aktivno sodeloval pri 
pogajanjih za ta nov zakon. 
Za člane OOZ Logatec s poravnano članarino je udeležba na 
seminarju brezplačna, za vse ostale znaša kotizacija 50 EUR. 
Obvezne so predhodne prijave in sicer se lahko prijavite na 
OOZ Logatec, tel. 01 750 90 80, e-pošta info@ooz-logatec.
si ali direktno na OOZ Vrhnika, tel. 01 755 77 40, e-pošta: 
adela.cankar@ozs.si 
Več o vsebini si lahko preberete na strani 13.

7 april 2013

30. BAUMA München,19.4.2013
OOZ Logatec za vse svoje člane organizira ogled najve-
čjega in najpomembnejšega sejma gradbene opreme in 
mehanizacije na svetu, BAUMA v Münchnu. 

Odhod avtobusa: petek, 19. 4. 2013 ob 3h zjutraj izpred 
Krpana v Logatcu.
Cena: 1. Za člane OOZ Logatec: 15 EUR
  2. Za člane OOZ Cerknica, Postojna, Vrhnika: 45 EUR
  3. Za vse ostale: 55 EUR
V ceno st vključena prevoz in sejemska vstopnica. 
Rok prijave: 12. 4. 2013 do 12h
Prijavite se na OOZ Logatec, tel. 01/750 90 80; 051 651 538; 
e-pošta: barbara.grum@ozs.si               Vabljeni!

ce. Več mandatov sem aktivna v sedanjem združenju deloda-
jalcev obrti in podjetništva - ZDOPS, zdaj pa še v skupščini 
Sklada obrti in podjetništva; sem pa tudi občinska svetnica.

Zmorete opravljati vse te različne funkcije?
Za zdaj še. A novih obveznosti rajši ne bi prevzela. Vsaka funk-
cija zahteva svoj čas. Je že res, da informacije, ki jih dobiš pri eni, 
pridejo prav tudi pri drugi. Vendar, gradiva je treba prebrati in se 
z njimi tudi vsebinsko seznaniti. To pa vzame čas, ki bi ga sicer 
lahko namenila svojim hobijem ali počitku. A na svetu nismo 
zato, da bi počivali. Bo potem dovolj časa za to.

Lahko kot človek, pobližje seznanjen z zborničnim doga-
janjem, delo zbornice ocenite kot dobro ali kako drugače?
Zbornica, OZS, ni naredila vsega, kar so plani pričakovali. Ob-
močna je naredila veliko. Je pa res, da je treba biti aktiven, da kaj 
dobiš, ne da samo čakaš, kaj ti bo iz zraka priletelo na krožnik. To 
se bo še bolj občutilo, če bo članstvo postalo prostovoljno. Zbor-
nica se bo za člane morala še bolj potruditi. In to predvsem na 
področju »papirologije«. Člani rabijo koga, ki jim bo lahko pove-
dal ali ocenil, če so naredili vse, kar morajo storiti, da bodo doku-
menti, pravilniki, sklepi, ravnanja skladni s predpisi. Ion da bodo 
člani s tem v prednosti pred nečlani. Zdaj je premalo sodelovanje 
vodilnih OZS z OOZ. Vendar OZS brez OOZ ni.
Več bi se lahko posluževali storitev, 
ki jih nudi ZDOPS. Člani imajo pri 
tem precejšnje ugodnosti. ZDOPS 
se je dodobra uveljavil kot pogajalec 
med socialnimi partnerji na držav-
nem nivoju. To bi kazalo izkoristiti, 
saj je delovno področje ekonomsko 
socialnega sveta široko. Treba je biti 
zraven tedaj, ko se zakonodaja obli-
kuje. Kasnejši popravki so zmeraj 
zahtevnejši, kot bi bili napori v času 
oblikovanja predpisov. A je za to 
treba biti buden, dovolj strokovno 
ozaveščen, pa še prepričljiv moraš 
biti, da kaj dosežeš.
Ga. Angela, želim Vam, da bi bili poslovno prepričljivi in 
učinkoviti še naprej. Hvala za pogovor. 

Z A. Menart se je pogovarjal Janez Gostiša

So pa tudi trenutki resnobno-
sti in pietete       Foto. Jago
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Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

8 april 2013

Kamen že od davna 
Tomaž Avsec s.p. 
Tomaž Avsec s Kala je mlad nosilec samostojne obrtne dejavnosti, saj bi 
lahko šteli še tedne, odkar je prevzel vodenje domače kamnoseške delavnice. 
Dotlej pa si je v njej več kot desetletje nabiral delovnih izkušenj. In upa, da 
si jih bo lahko še dolgo. Pravi, da napak v kamnoseštvu ne sme biti. Pa če 
bi se že primerilo tako? Kako gleda na razvoj dejavnosti, ki se pri Avščevih 
prenaša z roda v rod in kako na sedanje stanje v gradbeni stroki, kamor 
tudi lahko uvrščamo dejavnost njegove obratovalnice, preberite v pogovoru 
Janeza Gostiša z njim. 

G. Avsec, kamnoseštvo je ena izmed tradicionalnih obr-
tnih dejavnosti, znanih že tisočletja. Veščine tega poklica 
se marsikje prenašajo iz roda v rod. Tudi pri vas?

Obrt sem letos prevzel od očeta Evgena. On jo je od svojega … 
Tako je zdaj prešla na peti, morda celo šesti rod, brez prekinitev, 
in vedno z očeta na sina. 

Kamnoseke mnogokrat poimenujemo za mojstre, kakor 
zdravnikom rečemo doktor, četudi nimajo znanstvenega 
naziva. Vi pa ste mojster?

Pred nekaj leti sem na obrtni zbornici opravil izpit in si pridobil 
naziv kamnoseški mojster. Moram reči, da je tak izpit zahteven. 
Kdor ga opravi, ga upravičeno nosi. Naredil sem tudi izpit za 
restavratorja kamnitih izdelkov, za kar pa so potrebne še doda-
tne veščine.

Vrniva se k vašemu delu. Vaša delavnica je prostorna in, 
kolikor lahko laično ocenim, dobro opremljena.

Predhodniki so ves čas skrbeli, da je bila oprema delavnice ko-
likor mogoče sodobna. Oče je poskrbel, da je današnja oprema 
najsodobnejša. Zagotavlja, da precej dela opravimo strojno in 
zelo kakovostno. Zaradi te opreme imamo lahko zaposlenega 
kakega delavca manj, kot smo jih imeli prej, a je produktivnost 
večja. Še vedno pa so detajli ročno obdelani. Stroj zmore mar-
sikaj, roka pa še več. 

Kaj vse lahko naročnik dobi pri vas?

Masivne izdelke iz do-
mačega kamna: jirte – 
okenske oboke, portone 
– vratne oboke, korita, 
lijake, fontane, štirne, 
stopnice, tlake, na-
grobnike… Izdelki so 
lahko polirani, štokani, 
kombiniranega videza, z 
izklesanimi ornamenti… 
Morebiti so posebnost med 
našimi izdelki križi, tako značilni 
za pivško območje. Vsak ima nek 
poseben pečat, izražen v detajlih, ki 
dopolnjujejo celotno podobo. Kar precej jih je iz našega kamna, 
ki ga lomimo na Osojnici. To je sivi apnenec. Zaradi različnih 
želja naročnikov pa izdelke naredimo tudi iz drugih vrst kamna.

Kakšen je trg v teh časih?

Na trgu se ves čas strogo držimo načela kakovosti. To je naše 
osnovno vodilo. Reklamacij nimamo. Morda je zato naš trg do-
kaj stabilen. Raje pa se držimo domačega okoliša kot prodiramo 
v notranjost države. Nekaj izdelkov izvažamo, nekaj kamna uva-
žamo. Glede na razmere v gradbeništvu pa se manj odzivamo 
povpraševanju velikih podjetij – kolikor jih sploh še je kaj – in 
bolj prisluhnemo posamičnim naročnikom. Veliko zmede so na 
trgu naredili posamezniki in novodobna podjetja, ki so z nera-
zumno nizkimi cenami pridobivali posle, ki pa jim niso bili kos.
Če bi želeli zaposliti kamnoseka, je to skorajda nemogoče, ker 
izučenega ni mogoče dobiti. Za uk tega poklica je komaj kaj 
zanimanja. Stroji pa vendar ne bodo zmogli narediti vsega na-
mesto človeške roke.

Kam usmerjate svoj podjetniški pogled?

Še naprej v vse višjo kakovost in v izdelke, ki jih ne more nare-
diti vsakdo. Trenutno smo pred izzivom izdelati fontano s pre-
merom dveh metrov iz posebnega kamna…

Mojster Tomaž Avsec med delom Foto: arhiv Avsec

p

z
… 

med 
o značilni

Vršni del (križ) 
kužnega znamenja 

Foto: arhiv Avsec
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Usposabljanje voznikov 
za leto 2013
Obveščamo vas, da OOZ Postojna organizira redno uspo-
sabljanje voznikov vozil za prevoz potnikov in blaga v ce-
stnem prometu za leto 2013 (4. del), v soboto, 25. maja s 
pričetkom ob 8. uri na Šolskem centru Postojna.
Več informacij bomo objavili v naslednji številki KG.
Tisti, ki morebiti še niste opravili usposabljanje po starih pro-
gramih, se pravi za leto 2010 (1. del), 2011 (2. del) in 2012 
(3. del), se za informacije in dodatna pojasnila lahko obrnete 
na OZS, Mojco Poje, tel.št.: 01 58 30 520, e-naslov: mojca.
poje@ozs.si.
Termini usposabljanj in prijavnica so objavljeni na internetni 
strani OZS: www.ozs.si.

LOS - brezplačni vstopnici 
Na zbornici lahko dobite po dve brezplačni vstopnici za 
3. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS), ki bo 
od 17. do 20. aprila 2013 na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. Število vstopnic je omejeno.

Seminar Davčni obračun 
in ZPIZ-2
V petek, 8. marca je bil v Postojni seminar z davčnega po-
dročja na temo »Davčni obračun za s.p. in pravne osebe 2012« 
in seminar s področja delovno pravne zakonodaje »Kaj nam 
je prinesel novi zakon ZPIZ-2«. 
Iztok Mohorič, ki je predaval o davčnem obračunu je prisotne 
opozoril, na kaj morajo biti pozorni preden oddajo davčni 
obračun, katere so davčne olajšave za leto 2012, kako lahko 
popravijo napake v davčnem obračunu, ki so ga že oddali in 
odgovarjal na vprašanja udeležencev.
Kaj je dobro vedeti o »Janša-Vizjakovi« pokojninski reformi 
oz. ZPIZ-2, ki velja od 1.1.2013, je zelo podrobno predaval 
Dušan Bavec. Prisotne je seznanil s splošnimi upokojitvenimi 
pogoji v letu 2012 in 2013, z olajšavami pri upokojevanju, 
naštel je prednosti in slabosti bonusov in malusov, značilnosti 
delne upokojitve, možnosti opravljanja dejavnosti po upoko-
jitvi in govoril še z marsičem drugem. 

Delavnica o prijavi na razpise
Priporočamo, da se udeležite delavnice na temo prijav 
na javne razpise, ki bo v Logatcu 3. aprila in se začenja 
ob 16. uri. Za člane OOZ Postojna s poravnano članarino je 
udeležba na delavnici brezplačna.

G. Tomaž Avsec, slišati je, da se pripravljate tudi na odpr-
tje kamnoseškega muzeja?

Nekaj časa sta v družini delovali dve kamnoseški delavnici. Ena, 
v njej zdaj nadaljujemo delo, se je sproti posodabljala. Ona dru-
ga pa hrani bogato zbirko starega kamnoseškega orodja in opre-
me. Ko se bo vse prav izteklo, bomo zbirko preuredili v muzej 
in jo dali na ogled vsem, ki jih bo to zanimalo. 

Hvala za pogovor, mladi mojster. Želim vam uspešno stro-
kovno in poslovno pot.

Nagrobni plošči, povezani s križem Foto: arhiv Avsec

Korito z reliefnimi ornamenti Foto: arhiv Avsec
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

10 april 2013

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

Stane Umek, kolar
Je eden najbolj prepoznavnih vrhniških obrtnikov, rokodelec, ki dejavnost 
opravlja že debela štiri desetletja. Vedrega značaja, vselej pripravljen pri-
stopiti k stvari z dobrim namenom. Človek, na katerega se lahko zaneseš, 
čigar beseda je res beseda in dejanje pravo dejanje. Kolar, ves predan svoje-
mu poklicu. Poklicu, ki sicer nima več nekdanje veljave, a je še kako iskan 
zdaj, ko se spet zavedamo pomena ohranjanja etnološke dediščine. 

Dve posebnosti odlikujeta Vaše delo, g. Umek: tradicional-
na dejavnost in častitljiva obletnica opravljanja dejavnosti.

Izučil sem se za kolarja in to dejavnost opravljam 45 let. V uk 
sem šel k tedanjemu mojstru Francu Žitku na Vrhniki. Nekaj 
časa sem kot pomočnik še delal pri njem, potem sem krenil na 
samostojno, obrtniško pot. Moje prvo delo so bila kolesa. Po-
tem so prišli celi vozovi, za njimi t.im. gumi – vozovi. Na jesen 
sem se lotil izdelovanja sani, vprežnih, furmanskih, pa smuči. 
Ko so začeli traktorji izpodrivati vprežne vozove, sem se preu-
smeril tudi na izdelovanje lesenih karoserij za avtomobile. Vmes 
je bilo povpraševanje tudi po specializiranih izdelkih, kot so 
obodi za oblikovanje hlebcev sira. Ko je tudi to prešlo, sem iz-
deloval »čoke« za mesnice, pa masivno vrtno sedežno pohištvo. 

Moje delo je videti v cerkvi bl. A. M. Slomška, izdelal sem oltar-
no mizo in ambon za cerkev v Zg. Rečici pri Laškem po zami-
sli akademske kiparke Dragice Čadež. Mnogi poznajo mlinsko 
kolo v Starem malnu, ki zdaj zaradi nedokončanega projekta 
celotne obnove mlina žalostno propada. 

Od kod naziv dejavnosti?
Beseda sama verjetno označuje izdelovalca koles. Morebiti pa 
je navezana tudi na izdelovanje voz, ki se v nekaterih prede-
lih Slovenije imenujejo kola. V to smer pelje tudi domači izraz 
»bognar«, ki je popačenka izraza »wagner«, ki je nemška beseda 
za kolarja, izhaja pa iz besede »wagen«, voz. Dejavnost je zveči-
ne vezana na kovaštvo, saj mnogi kolarski izdelki brez kovanih 
elementov niso uporabni: kolo voza mora biti okovano, mnogi 
vezni in zaščitni elementi so iz kovaško oblikovanega železa.

Današnja uporabnost kolarskih veščin?
Trenutno se ukvarjam s popravilom kolarskih izdelkov. Povpra-
ševanje po teh storitvah je dokajšnje. V Sloveniji smo sicer de-
setletja s svojo etnografsko dediščino delali kot svinja z mehom. 
Kaj vse smo zvozili na odpad, razbili ali za miloščino dali tuj-
cem, ki so na to gledali povsem drugače. Danes se posamezniki 
vendar že zavedajo pomena te dediščine. In ti so naročniki ob-
novitve voz, vozičkov in drugih kolarskih izdelkov. A, pomemb-
no je imeti tudi kovača, ki še zna izdelovati »šine« za kolesa in 
druge elemente. Včasih so morali kovači, ki so se ukvarjali tudi s 
podkovanjem živali, skozi uk osnov veterine, da so znali pravil-
no obrezati kopita in vanja v pravo smer zabiti žeblje …

Če spomin ne vara, ste član vrhniške stanovske organizaci-
je od njenega začetka. Kako se je začelo?
Vrhniški obrtniki so se že pred 2. svet. vojno povezali v na-
bavno in prodajno obrtniško zadrugo. Tik pred vojno so na-
črtovali postavitev razstavnega paviljona, a v začetku leta 1940 

Svojemu poslu 
z veseljem predani 
Stane Umek 
Foto: Jago

Kolesa in vozovi, danes za nostalgijo, nekoč za preživetje      Foto: Jago
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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, 19. april 2013, 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 dogo-
vorimo 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 člane s plačano članarino pa OOZ Vrhnika (delodajalec 
oz. ena oseba). Za vse ostale udeležence je strošek 25 € in ga 
delodajalec ali udeleženec poravna po prejemu računa izvajal-
ca usposabljanja. V ceni DDV ni vračunan. Predavanje traja 
približno eno šolsko uro in mu po krajšem odmoru sledi še 
preizkus znanja v pisni obliki. 

Delavnica o novem ZDR
V začetku marca je Državni zbor sprejel nov Zakon o delov-
nih razmerjih in novelo Zakona o urejanju trga dela.
Kaj novi zakon pomeni za vas kot delodajalce, lahko izveste 
na seminarju oz. delavnici, ki jo organizira OOZ Vrhnika v 
sredo, 10. aprila 2013, z začetkom ob 15. uri. Predaval bo 
g. Tomaž Bernik iz Združenja delodajalcev obrti in podjetni-
kov Slovenije, ki je aktivno sodeloval pri pogajanjih za obliko-
vanje tega zakona.
Za člane (eno osebo) s plačano članarino, je udeležba brez-
plačna, za zunanje udeležence je cena 50 €. Zaradi prostor-
skih omejitev so obvezne prijave na: 01 755 77 40, GSM 
051 619 215 ali na e-pošto: adela.cankar@ozs.si do 8. aprila.
Več o vsebini si lahko preberete na strani 13. Vljudno vabljeni.

Javno povabilo
Občina Vrhnika je objavila povabilo k hortikulturni ureditvi 
krožišč. Vsi želimo, da je kraj, kjer prebivamo, lep in urejen. K 
temu lahko pripomoremo tudi sami. Eno od področij urejanja 
so krožišča, za katera je do sedaj skrbela Občina Vrhnika. 
Ker je krožišče lahko zanimiva promocijska točka, so se na 
občini odločili, da posameznim podjetjem ponudijo možnost, 
da krožišče uredijo v skladu s svojim interesom. Podjetja bi 
tako pripomogla k izboljšanju videza kraja, obenem pa bi po-
skrbela za promocijo lastnega podjetja.
Na območju občine so zgrajena tri krožišča: v Sinji Gorici pri 
gasilskem domu, na Vrhniki pa sta dve na Ljubljanski cesti, ki 
čakajo na vas, da jih uredite. Če vas zanima prevzem pokrovi-
teljstva nad posameznim krožiščem, to do 5. aprila pisno spo-
ročite na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika ali 
po e-pošti: obcina.vrhnika@vrhnika.si 

Frizerji
Za frizerski dogodek, ki bo maja v Portorožu, članom s pla-
čano članarino (ena oseba) sekcija frizerjev pri OOZ Vrhnika 
pokriva 20 €, vstopnica pa v predprodaji velja 40 € + DDV. 
Pokličite najkasneje do 15. aprila, da vam zagotovimo vsto-
pnice po pred-prodajni ceni.
Podobno velja tudi za frizerski dogodek, ki bo 26. aprila na 
Srednji frizerski šoli v Ljubljani. Cena celodnevne vstopnice 
je 90 €, dopoldanske pa 30 €. Člani (ena oseba) s plačano čla-
narino plačate samo pol te cene.
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ugotovili, da časi za to 
niso primerni. Leta 1979 
je bilo ustanovljeno obr-
tno združenje, takrat je 
tudi padla odločitev za 
graditev lastnega doma. 
S posebnim prispevkom 
smo uspeli zbrati dobr-
šen del sredstev, otvoritev 
doma pa je bila leta 1984. 
Bilo je neskončno veli-
ko entuziazma, prosto-
voljnega dela, veselja do 
ustvarjanja skupnega cilja 
in medsebojnega povezo-
vanja. Težko po spominu 
navedem vse delovne in 
navdušene obrtnike, ki 
smo največ sodelovali pri 
tej akciji, nekaj pa jih bom le: Janez Nagode, Pavel Rožmanec, 
Pavel Vidmar, Miro Novak, Ivan Mole, Tone Jereb, Andrej Oce-
pek, Franc Japelj, Angelo Penko, Janez Stržinar in mnogi dru-
gi… Vsak je pomagal po svojih močeh. Bili so res udarniški časi! 

Vzporednica med združenjem in današnjo OOZ?
Vzdušja, kakršno sem omenjal, ni več. V domu imamo družabni 
prostor. Včasih je polno živel, danes, z redkimi izjemami, same-
va. Znali smo se družiti. Čas pa je naredil svoje, sedaj je vedno 
težje dobiti posel in plačilo zanj. Zato se ljudje pogovarjajo samo 
o še o tem, družabnost pa je zamrla. Pred nekaj leti je bila zelo 
živa ideja, da postavimo nov dom. Za koga?

Zbornica ima svoj prapor. Praporščak ste vse od začetka?
Da. Od leta 1984. Tedaj je prapor nam, pa tudi okolju, še veliko 
pomenil. Danes je bolj okras v vitrini kot pa simbol organizacije, 
ki jo predstavlja.

Kam usmeriti bližnja in bodoča prizadevanja zbornice?
Prostovoljno članstvo mi ni všeč. Mladi sicer to čutijo drugače. 
Kdor je kaj želel od zbornice, je lahko od nje veliko dobil. Le sto-
piti je bilo treba do nje, biti zainteresiran. Med pomembnejšimi 
dejavniki za razvoj je poklicno izobraževanje, ki ga je treba usme-
riti tako, da bodo učenci znali tudi praktično kaj narediti in ne le 
samo veliko splošnega znati. Potrebno je znova obuditi željo po 
pristnem, sproščenem povezovanju članov in postaviti kakovost 
na pravo mesto. S tem bi se lahko uprli skušnjavi »samo, da bo 
poceni in hitro«, kar je bila včasih prispodoba za slabo uro!

G. Umek, hvala za pogovor.

LOS 2013 vabi 
na Gospodarsko razstavišče

OOZ Vrhnika bo z nekaterimi svojimi čla-
ni tudi letos aktivno sodelovala na sejmu 
LOS 2013, ki bo od 17. do 20. aprila na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Imamo kar nekaj brezplačnih vstopnic za 
člane, ki nam jih je kot aktivnemu razsta-
vljavcu poslalo GR. Če vas ogled sejma za-
nima, lahko brezplačno vstopnico dvignete 
na naši zbornici.

Sožitje starega z novim: vse mora biti 
skladno, da voz lahko služi svojemu na-
menu                  Foto: Jago 
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Novi javni razpisi za podjetja in s. p.

1. Aktualni javni razpis – P1 2013

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 22/2013 z dne 
15.3.2013 objavil Javni razpis - P1 2013 Garancije Sklada za kla-
sične bančne kredite s subvencijo obrestne mere v letu 2013. 
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo pro-
jektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izbolj-
šanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, kot tudi izboljšanj 
fi nanciranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.
Upravičeni stroški za najetje kredita so ponovno materialne 
investicije (tehnološka oprema, zemljišča, gradnja ali nakup 
objektov), nematerialne investicije (prenos tehnologij, nakup 
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega 
znanja) ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga, fi nancira-
nje storitev, promocij, plač, davčnih obveznosti, stroškov testi-
ranja, itd). 
Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve 
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavaro-
vanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jam-
stev sprostiti za nov investicijski ciklus, ugodnost kredita pa je 
izražena tudi v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in mo-
žnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. 
Razpis se od lanskega skorajda ne razlikuje - obrestna mera za 
najetje kredita je enaka kot lani in sicer: EURIBOR 6 mesečni 
+ 1,95%. 
Roki za predložitev vlog so: 10.4.2013, 10.5.2013, 10.6.2013, 
10.9.2013, 10.10.2013 in 10.11.2013 oziroma do porabe sredstev.
Več na spletni strani SPS: www.podjetniskisklad.si. 

2. Najavljeni javni razpisi:

V mesecu marcu oziroma v začetku meseca aprila bo predvi-
doma odprt javni razpis Ministrstva za okolje in prostor: Ukrep 
123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvo-
dom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge 
in zavode. Predmet javnega razpisa je sofi nanciranje naložb v 
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih 
proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter 
prvo stopnjo predelave lesa. 
Pridobiti je mogoče nepovratna sredstva (do 60%) za:
• predelavo kmetijskih proizvodov (predelava zelenjave, žit, 

mesa, sirarne, oljarne, pivovarne, pražarne kave, ... itd.)
• predelavo živil, katerih surovina so kmetijski proizvodi (peka 

raznih živil – pekarne, slaščičarne, mesno-predelovalna de-
javnost, žganjekuha, predelovalci začimb, proizvajalci sadnih 
sokov, čokoladnice, … itd.) 

• kombinirana predelava proizvodov iz točk 1. in 2.; 
• trženje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe 

namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, 
pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in 
degustacijskih prostorov (nakup raznih vitrih, hladilnikov, na-
kup miz in stolov, … itd.), ureditvi prodajnih prostorov (grad-
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bena dela, nakup opreme, notranja ureditev,… itd.) in nakup 
namenskih aparatov za prodajo;

• prvo stopnjo predelave lesa (žage), ki proizvaja naslednje iz-
delke: les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, buta-
rah ali podobnih oblikah, iverje in podobni drobci, žagovina, 
lesni odpadki in ostanki; lesno oglje; les, vzdolžno žagan ali 
rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih 
spojen, debeline nad 6mm; listi za furniranje.

3.

V mesecu maju 2013 pa bo zopet objavljen javni razpis P7 2012 
- Mikrokrediti za mikro in mala podjetja, katerega namen je 
aktivno poseči na trg dostopa do virov fi nanciranja v segmentu 
mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukre-
pom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavi-
tev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja 
podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje fi nančne 
izključenosti mikro in malih podjetij. Upravičenci za prijavo so 
mikro in mala podjetniki, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj 
kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Upravičeni stroški: 
materialne investicije, nematerialne investicije, obratna sredstva.
Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale 
znotraj obdobja upravičenih stroškov. Upravičeni stroški niso 
omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% 
vrednosti upravičenih stroškov. Pogoji za pridobitev mikrokredita
• bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno 

oceno SB1 – SB6 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
• upravičeni stroški: vsi stroški poslovanja
• maksimalna višina kredita: od 5.000 EUR do 25.000 

EUR
• obrestna mera: 3,5 % fi ksna obrestna mera
• stroški odobritve: 0,5 % enkratno, ob odobritvi
• zavarovanje: 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega 

lastnika podjetja
• trajanje kredita: od 12 do 60 mesecev
• moratorij: do 6 mesecev

Glede na izkušnje iz tega razpisa, ki je bil že odprt v mesecu de-
cembru 2012 (sredstva so pošla na dveh rokih), bodo sredstva 
zelo hitro pošla. Zaradi tega priporočamo, da se vloga odda že 
na prvem roku.

Projekt iCON 
To je edini strateški projekt na področju gospodarstva v pro-
gramu čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija. Cilj, ki ga 
partnerji projekta zasledujejo je povečanje znanja, izkušenj in 
predvsem sodelovanja za višanje konkurenčnosti.
Pod okriljem projekta iCON, katerega partnerica je tudi OZS 
bodo potekali naslednji dogodki:
• Sejemski nastop na mednarodnem sejmu Energetska učinko-

vitost, obnovljivi viri energije, ravnanje z odpadki in okolje, ki 
bo od 29. do 31. maja potekal v Sofi ji v Bolgariji 

• Mednarodna poslovna konferenca Mednarodno povezovanje 
lokalnega podjetništva in individualni poslovni razgovori, ki 
bodo 16. in 17. aprila v Idriji

Sodelovanje na obeh dogodkih je za naše člane brezplačno. 
Vabilo in prijavnico dobite na svoji zbornici.

Na OOZ Logatec bo 3. aprila ob 16. uri predstavitev in sve-
tovanje v zvezi z objavljenimi in bodočimi razpisi in krediti 
za člane OOZ Logatec, Vrhnika, Postojna in Cerknica. Pred-
stavljeni bodo tile razpisi:
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Obrazec M-4
Vsi, ki zaposlujete delavce, morate do 30. aprila na Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posredovati 
obrazec M-4 (podatki o plačah oz. osnovah, nadomestilih in 
obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih za leto 2012) v ele-
ktronski obliki. 

Za elektronsko oddajo obrazca mora dajalec podatkov imeti 
kvalifi cirano digitalno potrdilo, ki se uporablja pri elektronskem 
izmenjavanju podatkov za identifi kacijo dajalca podatkov. Na-
vodila si lahko preberete na spletni strani http://www.zpiz.si/
src/m4navodila/. Aplikacija, preko katere se posredujejo po-
datki na obrazcu M-4, je dostopna preko internetne strani Za-
voda www.zpiz.si oziroma neposredno preko spletnega naslova 
https://m4.zpiz.si/m4. 

Delavnica o ZDR
V začetku marca je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o de-
lovnih razmerjih in Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o urejanju trga dela. Oba predpisa sta del celovite reforme 
trga dela, katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med 
ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega prila-
gajanja razmeram na trgu. Oba zakona zelo vplivata na poslova-
nje obrtnikov in podjetnikov, zato je poznavanje njune ureditve 
še kako pomembno. Zakona bosta začela veljati trideseti dan 
po objavi v Ur. listu, zato smo takoj organizirali predavanje/
delavnico, na kateri se boste lahko seznanili s spremembami in 
njihovo uporabo v praksi. Predaval bo g. Tomaž Bernik iz Zdru-
ženja delodajalcev obrti in podjetnikov, ki je tudi sam sodeloval 
v delodajalski pogajalski skupini. 
Delavnica bo trajala štiri akademske ure in bo obsegala nasle-
dnje vsebine: novosti pri zaposlovanju; spremembe pogodbe 
o zaposlitvi; prožnost zaposlovanja in notranja prožnost; spre-
membe postopkov pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi; odpo-
vedni roki; novosti pri vročanju; začasno in občasno delo upo-
kojencev; pravice zavarovanja za brezposelnost; ostale novosti
Člani OOZ Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika vabljeni na 
delavnico, ki bo v sredo, 10. aprila z začetkom ob 15. uri, v 
veliki dvorani Doma obrtnikov na Vrhniki, Tržaška cesta 8a. 
Za člane s plačano članarino (ena oseba) je udeležba brezplačna 
(stroške krije vsaka OOZ za svoje člane), za ostale udeležence je 
kotizacija 50 €. Ker je število sedežev omejeno, velja vrstni red 
prijav, zato ne odlašajte in se prijavite čim prej na tel. 01 755 77 
40 ali 051 619 215 ali mi pišite po e-pošti: adela.cankar@ozs.si, 
najkasneje do 8. aprila do 14. ure oz. do zasedenosti prostih mest. 

Forum obrti in podjetništva 2013
Tudi letos bo v okviru sejma LOS potekal Forum obrti in pod-
jetništva 2013, in sicer 17. aprila ob 11. uri na Gospodarskem 
razstavišču. Na forumu bodo predstavniki OZS zbranim mini-
strom predstavili letošnje Zahteve slovenske obrti in podjetništva. 
Vabljeni, da se ob ogledu sejma udeležite tudi Foruma! 

Dva frizerska dogodka
Franck de Roche cutting seminar bo 26. aprila v Ljubljani, na 
Srednji frizerski šoli, Litostrojska cesta 53. Distributer: L’Oréal 
Slovenija, Stoženska 2, 1000 Ljubljana. Na voljo je še nekaj vsto-
pnic za dopoldanski seminar, od 9.45 do 13. ure. Cena 30 €. 

Krpanov glas

OGLAŠUJTE v KRPANOVEM GLASU!
ZAKAJ? Ker Krpanov glas seže v deveto vas! 
Od Brezovice pri Ljubljani pa vse do Babnega polja na hrvaški 
meji! Več kot 2500 poslanih izvodov na območja Območnih obr-
tno-podjetniških zbornic Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika!

POMLADNA AKCIJA: 1+1 gratis! = 1 oglas gratis!
Vsak član, ki bo oddal naročilo za svoj oglas ne glede na velikost najka-
sneje do konca junija 2013, prejme oglas v velikosti vizitke oz. pasice 
gratis! Brezplačen oglas bomo objavili v eni izmed naslednjih številk. 

DODATNI POPUST
Izdajatelj KG je sklenil ponuditi dodatni popust oglaševalcem, in 
sicer za naročilo 3 oglasov ali več dodatni 10% popust.

VAŠ KRPANOV GLAS res SEŽE V DEVETO VAS!

V Avditoriju Portorož pa bo v nedeljo, 26. maja Spring Hair 
Show. Predprodajna cena je 40 € + DDV.
Zainteresirani pokličite na svoje zbornice in se pozanimajte o 
možnosti nakupa vstopnic po cenah, ki jih nekatere zbornice 
delno sofi nancirajo.

Objava davčnih dolžnikov
Davčna uprava RS bo na spletni strani www.durs.gov.si 15. aprila 
2013 prvič javno objavila seznam zavezancev za davek, ki obra-
čunov davčnega odtegljaja (REK obrazci) niso predložili do 25. 
3. 2013 za izplačilo plače in nadomestila plače za mesec januar in 
seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi 
obveznostmi, ki na dan 25. 3. 2013 presega 5.000 EUR in je sta-
rejši od 90 dni. Na ta način želi zakonodajalec zmanjšati problem 
neplačevanja javnih dajatev oziroma želi spodbujati prostovolj-
no plačevanje le teh in prispevati k zmanjšanju sive ekonomije. 
Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi uteme-
ljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli 
vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, 
delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v teh 
primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.
Ažurirana seznama bosta na spletni strani DURS objavlje-
na enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu. Stari seznam 
se bo z objavo novega seznama umaknil s spletnih strani. 

Začetek izvajanja sporazuma z BiH
1.marca 2013 se je pričel izvajati sporazum med Slovenijo ter 
Bosno in Hercegovino (BiH), ki bistveno spreminja posto-
pek zaposlovanja državljanov BiH v Sloveniji.
Delodajalec v Sloveniji bo lahko zaposlil delavce migrante iz 
BiH, če:
• so kandidati starejši od 18 let in so kot brezposelne osebe 

prijavljene najmanj 30 dni pri pristojnih javnih službah za 
zaposlovanje v BIH (razen v primeru strokovne zaposlitve, 
to je zaposlitve s polnim delovnim časom, za katero de-
lavec migrant prejme plačilo v višini najmanj trikratnika 
minimalne plače v RS, kjer je možna zaposlitev tudi, če de-
lavci ne izpolnjujejo pogoja predhodne 30-dnevne prijave), 

• na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov 
za prosto delovno mesto, 

• delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca.
Informacije o izvajanju sporazuma in postopkih izdaje dovo-
ljenj bo na spletnih straneh Zavoda objavljala Služba za zapo-
slovanje tujcev.
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid samostojnih podjetnikov 
oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je po-
sledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate 
plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški zbornični 
sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in je odvisna od števila zaposlenih pri delo-
dajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem 
plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je 
sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega 
bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za marec 2013:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno 

okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 32,14 €
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,55 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO je še vedno potrebno plačati, ne glede na izid referenduma, 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).
S sprejemom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je pri določenih zavarovancih 
prišlo do bistvenih sprememb glede plačevanja prispevkov. 
Osebe, ki so bile 1.1.2013 na šolanju in so opravljale samostojno dejavnost, se morajo od prvega dne 
po izteku šolskega leta obvezno zavarovati, če še naprej opravljajo samostojno dejavnost.
Uživalci pokojnine, ki ste 1.1.2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi katerega bi ponovno 
pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate največ do 31. 12. 2013, potem ponovno 
dobite lastnost zavarovanca in morate plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne 
boste do 31. 12. 2013 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1.1.2014 prenehal izplačevati pokoj-
nino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti.
Več v 406. členu ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012) 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove 
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v marcu 2013: 
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur. 
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2013 – nove lestvice veljajo od 1.1.2013 oz. za izplačila 
v letu 2013 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2013 so fi ksni zneski in se med letom ne spreminjajo. 

Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 
2012:

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

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

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva na-
slednja lestvica

če znaša mesečni bruto dohodek 
iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih

nad do
905,53 543,32

905,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,23

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna olajšava, se upošteva 
le splošna olajšava v višini 275,23 €.

Posebne olajšave

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

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V LETU 2013 – nova 
lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino 

Nad Do € + % Nad €

668,45 16%
668,45 1.580,02 106,95 + 27 % 668,45

1.580,02 5.908,93 353,08 + 41 % 1.580,02
5.908,93 2.127,93 + 50 % 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2013 znaša 783,66 € (Ur. list RS, št. 8/2013 z 
dne 29.1.2013).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:

Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se javni prevoz ne more 
uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje med bivališčem 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 vo-
zila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek po Uredbi o davčni obravnavi povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, 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. 
Regres za letni dopust v letu 2013: najmanj za 1% povečana minimalna plača oz. 791,50 €. 
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 možna osnova najnižja 
pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16 € neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova 
objavljena v Ur. listu RS, št. 12/11). Bruto osnova je 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 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, da se pri plačilu na račun 
011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu, obročnem plačilu, 
plačilo globe…se uporablja model 21.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za obračun je zavaro-
valna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto plače predpreteklega meseca. Ta za 
januar 2013 znaša 1.523,80 € bruto, 998,18 € 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. 
SI56 1910 0001 0141 210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino čla-
narine. 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 
pokličite svojo OOZ. Članarino je, ne glede na izid referenduma v letu 2012, potrebno pla-
čevati, dokler bo v Obrtnem zakonu določena kot obvezna. 
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA MAREC 2013

april 2013

* povprečna bruto plača v RS za januar 2013 (1.523,80 €)

** minimalna plača

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

Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2013, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov 
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2011

Dosežena osnova v € za leto 2011 (Pravilnik o postopku za 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

razvrš�anje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07) do vklju�no vklju�no vklju�np vklju�vo vklju�no vklju�no vklju�no nad

8.977,20 18.295,80 27.443,70 36.591,60 45.739,50 54.887,40 64.035,30 64.035,30

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2012

nad 9.156,72 do nad 18.305,64 do nad 27.458,46 do nad 36.611,28 do nad 45.764,10 do nad 54.916,92 do nad

Dosežena osnova v € za leto 2012 do vklju�no vklju�no vklju�no vklju�no vklju�no vklju�no vklju�no 64.069,74
9.156,72** 18.305,64*** 27.458,46 36.611,28 45.764,10 54.916,92 64.069,74

Povpre�na mese�na pla�a v RS za januar 2013 v EUR 1.523,80
I II III IV V VI VII VIII

Minimalna pla�a 60% 90% 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

povpre�ne pla�e za povpre�ne pla�e za povpre�ne pla�e za povpre�ne pla�e za povpre�ne pla�e za povpre�ne pla�e za povpre�ne pla�e za

jan.13 jan.13 jan.13 jan.13 jan.13 jan.13 jan.13

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 783,66 914,28 1.371,42 1.828,56 2.285,70 2.742,84 3.199,98 3.657,12
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 190,82 222,63 333,94 445,25 556,57 667,88 779,20 890,51

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 105,40 122,97 184,46 245,94 307,43 368,91 430,40 491,88

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,13 3,66 5,48 7,31 9,14 10,97 12,80 14,63

 Prispevki skupaj 38,20 299,35 349,26 523,88 698,50 873,14 1.047,76 1.222,40 1.397,02
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Nagradna križanka

Poraba goriva: 4,0-6,4 l/100 km. Emisije CO2: 104-149 g/km.
Slika je simbolična. Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana

NOVI FORD B-MAX

1,5 m Novi Ford B-MAX z inovativno rešitvijo 
odpiranja vrat za vstop brez omejitev.
Že od 12.990 €.

Go Further

ASPC DROBNIČ d.o.o., Podskrajnik 28, 1380 Cerknica,
tel. : 01 7096 640, Web: www.aspcdrobnic.si

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 18. aprila 2013 
na naslov OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si

Med pravilnimi rešitvami bodo izžrebane tri nagrade: 3. plišasti medvedek Ford, 2. termo lonček Ford, 1. brisača Ford
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