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

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

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

Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

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

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

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

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

Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

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

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

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

Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:

velikost cena za člane 40% popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
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: Logaški paviljon s predstavniki razstavljalcev na leto-

šnjem Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu LOS
 Foto: B. G. Vogrin

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.

maj 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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Sejmi v tujini in doma 

V mesecu marcu sem si kot 
obiskovalec ogledal sejem ISH 
v Frankfurtu, Nemčija. To je 
bienalni sejem kopalniške in 
sanitarne opreme, obnovljivih 
virov energije, najnovejše teh-
nologije in izdelkov, za današnji 
dan in za prihodnost. Letos je na 
250.000 m2 površine razstavljalo 
2300 razstavljavcev z vsega sve-
ta. Sejem ima 50-letno tradicijo. 
Nakup vstopnice lahko opraviš 
preko spleta, natisneš karto in 
greš na sejem. V kolikor se tja 
odpelješ z avtom, ga mirno lah-
ko parkiraš pred hotelom in do 
sejmišča uporabiš javna prevo-
zna sredstva, saj so že vključena 
v ceno vstopnice. 
Prav tako z medmrežja na iPad lahko preneseš sejemsko aplikacijo, katalog raz-
stavljavcev, načrte dvoran. S pomočjo te navigacije hodiš po sejmišču in te tablica 
usmerja po labirintu stojnic do želenega razstavljavca. Skratka, ni bojazni, da bi se 
»izgubil« (»veliki brat te stalno spremlja) in ni možnosti, da bi zgrešil kakšno stoj-
nico, ki si jo želiš ogledati, ker te navigacija do nje pripelje po najkrajši možni poti. 
Vse je elektronsko, brez papirja, razstavljavci imajo svoje izdelke označene s QR 
kodami, s katerimi lahko takoj prideš do podatkov razstavljavca in njegove spletne 
strani, če jo odčitaš s pametnim telefonom. 
Vse razstavne površine so pokrite in klimatizirane, med dvoranami so podhodi, 
hodniki, tekoče stopnice, tekoči trakovi – vse je zaprto in povezano tudi s po-
stajališči sredstev javnega prevoza (avtobus, metro…). Če izkoristiš prevoz, greš 
lahko na ogled zanimivega centra mesta, si ogledaš stavbo ECB (Evropske banke 
za razvoj), pa najvišjo stolpnico v Evropi z 259 m višine…Pa zopet pogledaš na 
tablico, kje v bližini točijo pivo, nudijo pivske klobase itd.
Letos tudi že tretje leto sodelujem kot razstavljavec na Ljubljanskem obrtnem sej-
mu LOS. Pri nas je to zelo drugače. Letos je razstavljalo 400 podjetij oz. samostoj-
nih podjetnikov v treh dvoranah in na zunanjih površinah. Notranje površine so 
klimatizirane, zunanji razstavljavci pa so odvisni od vremenskih razmer, kar ni do-
bro, ne zanje ne za obiskovalce. Res, da smo manjša država, z manj gospodarskimi 
subjekti, sejem pa bi se dalo organizirati drugače. Zakaj je potrebno, da smo tako 
razdrobljeni? V Nemčiji so sejmi s tako vsebino, kot jo ima LOS na dve leti, pri 
nas je obrtni sejem na tri mesece, če upoštevamo, da ga organizira vsaka regija za 
sebe. To ni dobro, saj po vseh obrtnih sejmih nimajo časa hoditi niti razstavljavci 
niti obiskovalci. Verjetno sem bil prav zaradi načina, kako so sejmi organizirani pri 
nas, prepričan, da so sejmi v zatonu, vendar mi je Frankfurt ponudil prav obratno 
sliko. Tam so sejmi še kako živi in zanimivi. 
Da ne bi zašel v kritiziranje. Sejmi so potrebni. Na njih se vzpostavljajo stiki pro-
izvajalca s kupci, z drugimi proizvajalcem – morebitnimi poslovnim partnerji. Pri 
nas gre tudi za številne obsejemske dogodke, ki naj bi pritegnili posamezne proi-
zvajalce. Tudi na letošnjem LOS so se sklenili številni posli; kako uspešen je bil za 
naše podjetje in za druge razstavljavce, pa bo pokazalo število naročil in konkre-
tnih dogovorov v mesecih, ki so pred nami.

Marko Popit

Želeli ste – poslušajte

Pred leti je bila to izjemno poslušana 
radijska oddaja. Brez zadreg bi ta naziv 
lahko uporabili za nagovor članstvu obr-
tno-zborničnega sistema po tem, ko se 
je referendumsko odločilo za prostovolj-
nost združevanja.
Na sleherno življenje, tudi na najskro-
mnejše dejanje, vpliva tudi splet okoliščin. 
Srečnih in njim nasprotnih. Zaradi tega 
nobene stvari ne moremo ocenjevati zgolj 
kot posledico hotenega ravnanja posame-
znika ali skupine, kot posledico delova-
nja naravnih sil ali pač delovanja ljudi in 
narave. Nobena stvar ni edino mogoča. 
Ljudem (nam) je dana možnost odloča-
nja »za« in »proti« z vsemi odtenki obeh 
pojmov. In, če si še tako ihtavo dopove-
dujemo drugače, nobena odločitev ni ab-
solutno »za« in absolutno »proti«. Kar se 
danes kaže za vzorno, se jutri lahko poka-
že v povsem drugačni, celo nasprotni luči.
Ljudje smo nagnjeni k hitrim sodbam, 
obsedeni smo od skušnjav, da bi razsojali 
in presojali z gledišča vsevednosti in do-
končnih resnic, ki jih, seveda, poznamo 
samo mi. V celoti pa se vrednotenju stanja 
in pričakovanj le ne moremo odpovedati, 
saj bi sicer samo čakali to, kar ima priti. 
Vsak dan vlečemo poteze, se opredelju-
jemo, preigravamo scenarije in se odloča-
mo. Prav, narobe – to pokaže šele čas. 
Parlament je s tehtno večino vnovič po-
trdil spremembo obrtnega zakona. Za-
kaj to posebej omenjam? V okviru LOS 
naj bi se odvil tudi Forum - predstavitev 
letošnjih zahtev slovenske obrti in pod-
jetništva Vladi RS. OZS ga je odpove-
dala zaradi »nezanimanja ministrov«. Bi 
morda lahko pričakovali kaj drugega? V 
Sloveniji je na tisoče društev, in OZS je, 
če zelo poenostavimo, postalo eno iz-
med njih. Torej? Želeli smo – zdaj po-
slušajmo. Referendumska volja članstva 
je bila takšna, takšna je bila tudi volja 
(večine) političnih strank. Se bomo po-
slej ukvarjali le še sami s seboj, menjavali 
zbornična vodstva in prali svoje umaza-
no perilo, da bo o zbornici sploh še kaj 
slišati? Ne. Člani nove zbornice bodo 
zagotovo še bolj dejavni. Še močneje si 
bodo prizadevali za uveljavljanje rešitev 
po svoji meri, meri mikro in malega pod-
jetništva. Pa jim bo država še prisluhni-
la? Prva izkušnja tega ne napoveduje. A 
upanje mora živeti!

Janez Gostiša
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Svetovanje 
Petkove popoldanske ure 12. aprila, namenjene individualnemu 
svetovanju, so bile zapolnjene z obiski članov zbornice, ki so 
izrazili zadovoljstvo nad obliko in vsebino svetovanja. Sveto-
valca OZS sta ključne probleme, ki so bili izpostavljeni v času 
svetovanja, strnila v naslednja sestavka:
»Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZPIZ-2, ki velja od 1. januarja letošnjega leta, je prinesel pozi-
tivno spremembo, ki tudi s.p.-ju omogoča delno upokojitev in 
to takoj, ko so izpolnjeni pogoji bodisi za predčasno ali pa staro-
stno upokojitev. Delna upokojitev v praksi pomeni, da mora biti 
podjetnik najmanj 20 ur tedensko v zavarovanju in plačuje pri-
spevke v polovičnem obsegu, iz naslova upokojitve pa prejema 
polovico pokojnine in še 5% dodatnega bonusa, druga polovica 
pokojnine pa je zamrznjena. 
Novi zakon ZPIZ-2 torej ne omogoča več, da bi se obrtnik, ki 
posluje kot s.p., lahko upokojil in prejemal celotno pokojnino, 
plačeval pa le pavšalne prispevke. Kdor s takšnim razmerjem 
pokojnine in prispevkov ne bo zadovoljen in hoče uveljaviti ce-
lotno pokojnino, mora razmisliti bodisi o:
• prenosu dejavnosti na naslednike, ali pa 
• preoblikovanju s.p.-ja v d.o.o., v kateri podjetnik postane 

lastnik in hkrati prokurist, funkcijo direktorja pa mora opra-
vljati nekdo drug, če se želi ohraniti celotno pokojnino.

Vsi tisti s.p.-ji, ki so se upokojili in uveljavili celotno pokojnino 
ter ob tem obdržali svoj s.p., iz katerega plačujejo le pavšalne 
prispevke (pred uveljavitvijo novega zakona so znašali dobrih 
30 evrov, imajo v letošnjem letu prehodno obdobje, v katerem 
vse pravice obdržijo nedotaknjene. 
Od 1. januarja 2014 pa se bodo morali prilagoditi novemu 
zakonu, kot je opisano zgoraj. V nasprotnem jim bo ZPIZ 
po uradni dolžnosti podelil status zavarovanca, s tem pa, 
seveda, izgubijo pravico do pokojnine.«

Dušan Bavec, univ. dipl. prav.

»Kot že omenjeno, v zadnjem času imamo veliko svetovanj, 
povezanih s statusnim preoblikovanjem samostojnega 
podjetnika. To je predvsem posledica ponovne uvedbe 50 % 
obdavčitve najvišjih dobičkov podjetnikov ter novega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki zahteva, da upo-
kojeni sp-ji ponovno vstopijo v zavarovanje, poleg tega morajo 
»zamrzniti« del pokojnine. Ta postopek je precej kompleksen in 
zahteven, saj se mora najprej ustanoviti družba, na družbo pa se 
nato prenesejo zaposleni delavci, sredstva, obveznosti, pogod-
bena razmerja in drugo. Pri tem preoblikovanju je pomemben 
zlasti davčni vidik, ki vključuje mogoče dobičke ob prenosu 
sredstev in vidik DDV. Statusno preoblikovanje je sicer v osnovi 
neobdavčen promet, seveda pa lahko nepravilnosti povzročijo 
obdavčitev. Skrbno načrtovanje tega preoblikovanja pa več-
krat omogoča celo kakšen davčen prihranek oz. se lahko 
pridobi kakšna davčna prednost.

Še vedno pa je precej svetovanj s področja davka na dodano 
vrednost. Glede tega področja je mogoče izpostaviti, da ta te-
melji na evropski ureditvi in evropski sodni praksi, ki je naši 
organi nadzora niso najbolje spremljali in proučevali. To 
se v zadnjem času kaže prav v napačnih postopkih in odmer-
jenih davkih zavezancem, ki so poslovali s t.i. slamnatimi druž-
bami. Sodišče evropske skupnosti je v svoji sodbi, ki je obvezna 
tudi v Sloveniji, izpostavilo, da za pravico do odbitka DDV ni 
pomembno, če izdajatelj računa DDV ni plačal, ali če ta ni imel 
zaposlenih delavcev in sredstev, da bi lahko opravil zaračunano 
storitev, ali če ni imel poslovnega prostora ipd. Sodišče je po-
udarilo, da je prejemnik računa v teh primerih upravičen do 
odbitka vstopnega DDV, če je prejel zaračunano blago ali 
storitev, razen, če bi mu bilo v postopku dokazano, da se je z 
dobaviteljem dogovarjal o davčni goljufi ji.

Iztok Mohorič, univ. dipl. prav.

Svetovalca bosta na voljo za individualno svetovanje spet 
enega od petkov v mesecu maju. Zainteresirani se zaradi or-
ganizacije in časovne razporeditve prijavite čim prej.Iztok Mohorič in Dušan Bavec (z leve) v pogovoru s Stanislavom Krašev-

cem s.p.                                                                        Foto: M. B.

Odgovore na svoja vprašanja sta iskala tudi Erika in Boštjan Mulec iz 
podjetja M-Savne d.o.o.                                            Foto: M.B.
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Letno usposabljanje 
prevoznikov 
V soboto, 13. aprila je OOZ Cerknica organizirala redno letno 
usposabljanje voznikov, predpisano za leto 2013. »Udeležba je 
bila zelo velika, saj se vsega, kar je obvezno, člani udeležu-
jejo v velikem številu. Tokratna tema je bila za večino ude-
ležencev manj zanimiva. Večjo zbranost poslušalcev bomo 
naslednjič skušali doseči z ozvočenjem, obvezna pa bo tudi 
predhodna prijava. Zakonodajalcu smo z obiskom predavanja 
zadostili, vendar smo mnenja, da so predavanja v takšni obliki 
brez pravega pomena. Tematiko, ki je bila predstavljena, mo-
ramo vozniki tako ali drugače poznati, sicer ne bi mogli pre-
važati tovorov ne doma ne širom Evrope. Dobro, predvsem 
pa zelo koristno in uporabno bi bilo organizirati predavanje 
na temo »Tahografi  in pravilni časi voženj« in nanj povabiti 
predavatelja, ki se na to temo res spozna – npr. inšpektor-
ja za cestni promet. Menim, da bi bilo takšno usposabljanje 
bolj koristno za nas prevoznike, ker nas tovrstne napake lahko 
močno udarijo po žepu« je povedal Janez Puntar, delegat cer-
kniške sekcije prevoznikov v sekciji za promet pri OZS.

Predstavitev javnih razpisov
V torek, 16. aprila je svetovalka Tjaša Dobnik na OOZ Cer-
knica predstavila aktualne javne razpise.
Po predstavitvi so se udeleženci s svetovalko lahko tudi oseb-
nega pogovorili, da bi morebiti skupaj poiskali optimalno 
možnost udejanjanja svojih poslovnih zamisli prek ugodne-
ga kreditiranja ali nepovratnih sredstev. Za člane zbornice 
je, ob preverjenih in konkurenčnih cenah podjetja Ana 
plus, zagotovljen 20% popust pri pripravi razpisne doku-
mentacije na javne razpise. 

Zbor slovenski prevoznikov
V soboto, 20. aprila pa je bil sklican zbor vseh slovenskih avto-
prevoznikov pri OZS, ki ga je organizirala sekcija za promet pri 
OZS. Poleg prevoznikov, članov OZS, so bili vabljeni tudi člani 
GZ in predstavniki Vlade RS. Od vladne ekipe se je zbora ude-
ležil samo g. Miloš Pregel, glavni direktor direktorata za promet 
v vladi RS, saj je minister, g. Samo Omerzelj svojo odsotnost 
opravičil zaradi preobilice tekočih opravkov. Zbora se je udeležil 
tudi predsednik OZS g. Alojz Kovšca. V par stavkih nam je opi-
sal stanje v OZS in nam obljubil vso podporo pri uresničevanju 
naših zahtev. 

Zaskrbljujoča je bila premajhna udeležba prevoznikov iz posa-
meznih zbornic po Sloveniji. Tudi iz naše, cerkniške zbornice 
smo se zbora udeležili v ne ravno v velikem številu. Večina se 
izgovarja na »druge obveznosti«; le nekaj se jih je s tehtnim ra-
zlogom opravičilo za odsotnost na zboru. Zavedati se moramo, 
da imamo moč samo v skupnem nastopanju. Ne moremo pri-
čakovati, da bo nekdo drug v našem imenu izbojeval zahteve, 
pereče za vse prevoznike. 
Na zboru so bile postavljene naslednje zahteve: 
• Prost dostop do Luke Koper
• Subvencije Euro 5 EEV in Euro 6
• Olajšave za investicije za stalno
• Mali logistični centri in varovana P (zagotoviti sredstva)
• Zmanjšanje omejitev vožnje na SLO cestah – tranzit omejen
• Znižanje glob ZDCOP, ZC,…
• Vračanje trošarine v celoti (CO2 taksa, 20% zmanjšanje)
• Fleksibilna možnost zaposlovanja voznikov (podjemna po-

godba)
• Proti zaposlovanju invalidov v transportu 
• Omejitev nelojalne konkurence (s prometno zakonodajo)
• Učinkovita sodna izvršba neplačil (roki za sodnike)
• Taksisti kot javni prevozniki (licenciranje, nadzor,..)
Vse omenjene zahteve se morajo rešiti, nekatere od njih pa naj 
bi se vsaj začele reševati, do 1. junija letos. Če zahteve ne bodo 
realizirane, se prevozniki znova sestanemo in se dogovorimo 
za zaostrovanje pogajanj in, če bi bilo potrebno, tudi o oblikah 
državljanske nepokorščine, do katerih imamo pravico po ustavi. 
Ne bi radi grozili z zaporami in zaustavitvijo države, a pripra-
vljeni moramo biti na vse. 

Janez Puntar

Cerkničani so se zbora prevoznikov udeležili, a veliko sedežev, namenjenih 
prevoznikom iz drugih območnih zbornic in krajev, je ostalo praznih

Foto: J. Puntar

Udeležence so najbolj zanimali mikrokrediti, sofi nanciranje nakupa 
tehnološke opreme predstavljena je bila tudi možnost nepovratnih sred-
stev za energetsko sanacijo stavb                                         Foto: S. Š.

Na logaškem paviljonu LOS 2013 se je predstavilo tudi Mizarstvo 
Godeša iz Žerovnice                      Foto: B. G. Vogrin 
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OOZ Logatec na LOS 2013
Na letošnjem LOS so se na razstavnem prostoru OOZ Loga-
tec predstavili štirje razstavljalci: Lesarstvo Zelenc, Janez Zelenc 
s.p. iz Hotedršice, Embalazar Mihaela Lazar s.p. iz Rovtarskih 
Žibrš, Oblak Commerce d.o.o. iz Logatca ter Mizarstvo Jože 
Rožmanc s.p. iz Logatca. V kamero sekretarke Barbare Grum 
Vogrin so se ujeli posnetki s predstavniki razstavljalcev na nji-
hovih razstavnih mestih.

Tudi kamen ima svojo dušo
Priimek Oblak je v Logatcu že več kot sto let tesno povezan s podjetni-
štvom. O tradiciji, družinskem podjetništvu in o zbornici, pa o športu 
in porgledu v jutrišnji dan se je Janez Gostiša pogovarjal s kamnosekom 
Petrom Oblakom.   
G. Oblak, kako dolgo opra-
vljate svojo kamnoseško de-
javnost in kako ste začeli? 
Popoldansko obrt sem prigla-
sil leta 1988. Skoraj izključni 
izdelki so bile kamnite ure, 
darilni program. Kakih 20 ti-
soč sem jih naredil. Leta 1993 
pa sem (kot 4. rod) od očeta 
Jožeta prevzel kamnoseško 
dejavnost. Ta se je v rodbini 
začela leta 1906 z izdelovanjem 
betonskih spomenikov. Sledilo 
je izdelovanje izdelkov iz mar-
morja. Ko pa so se uveljavila 
ustrezna orodja, pa še izdelki iz granita.
Sam sem torej začel z darilnim programom. Danes izdelujem 
stopnice, okenske police, kuhinjske in kopalniške pulte, še vedno, 
seveda, tudi nagrobnike. Med večja dela po obsegu šteje obnova 
cerkve na Brezovici, med posamičnimi pa poudarjam fontano v 
obliki Jakobove školjke, s kroglo – biserom v sredini z premerom 
devet metrov, ki stoji v enem izmed hotelov v Sočiju v Rusiji.
Prestopili ste simbolično mejo polovice življenja. Pred 
Vami je še kako desetletje poklicnega dela. Kam boste 
usmerili svoja prizadevanja?
Na področju kamnoseštva iščem nove izzive. Proizvodni pro-
gram bom usmerjal tako, kakor ga bo terjal trg. Zlom gradbe-
ništva je prizadel tudi mene. Zato se zdaj 
spet oziram po darilnem programu. 
Kitajski kamen zbija ceno. Dolgo 
sem se ga otepal. Zdaj ga upo-
rabljam tudi sam, kjer 
ga terja trg. Upo-
števati je pač treba 
zahteve strank. Te 
so raznovrstne in, 
predvsem, takojšnje: že 
danes želijo imeti izdelan spo-
menik, ki so ga naročile zjutraj. 
Na vsak način strmim k butični 
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Fontana z vrtečo se kamnito kroglo pred domom Marije in Marte v Logatcu

Janez Zelenc ob svojem izdelku, 
električni kitari

Podjetje Embalazar je zastopal 
Alojz Lazar

Marko Gantar pred panoji 
podjetja Oblak commerce d.o.o. 

Zvonka Rožmanc pred razstaljeni-
mi stopnicami Mizarstva Rožmanc

Peter Oblak pri delu



Ponudba za člane
Cenejši zdravstveni pregledi, cenejše pravno svetovanje 
in storitve izvajanja varnosti in zdravja pri delu ter po-
žarne varnosti!

Od 6. 5. 2013 naprej boste člani OOZ Logatec lahko iz-
ključno preko zbornice koristili storitve, ki bodo samo za 
vas cenejše. 
Zagotavljali bomo:
1. zdravstvene storitve, ki imajo najnižje cene na trgu
2. 20% popusta na pravno svetovanje v pravni pisarni odve-

tnice mag. Sare Ahlin Doljak
3. ugodnejše pogoje pri sklepanju pogodbe za izvajanje varno-

sti in zdravja pri delu ter požarne varnosti pri podjetju Lozej 
d.o.o., ki zajema brezplačen prvi pregled, izdajo mnenja, na-
vedbo korekturnih ukrepov in ponoven brezplačen pregled 
čez 1 leto ter 20% popusta pri tečajih iz varstva pri delu 

Popust na storitve boste lahko uveljavljali izključno z na-
ročilnico, ki jo bomo za vas izpolnili na OOZ Logatec in 
jo tudi posredovali podjetju, katerega storitve boste želeli 
koristiti. Pogoj za koriščenje navedenih storitev je članstvo v 
OOZ Logatec, kar bomo preverili ob vašem naročilu. 
Vaša naročila bomo sprejemali od 6.5.2013 naprej na sedežu 
zbornice na Tržaški 11 v Logatcu, vse informacije pa lahko 
dobite po telefonu št. 01 750 90 80. 

7 maj 2013

izdelavi določenih izdelkov. To pomeni, da so izdelki, predvsem 
spomeniki, unikatni izdelki za znanega naročnika.
Bodo Vaši nasledniki nadaljevali tradicijo obrtne dejavno-
sti, ki jo je zaslediti v Vaši družini?
Sin Juš je končal poklicno kamnoseško šolo, nadaljeval šolanje 
na srednji gradbeni šoli in ga nadgrajuje na strojni fakulteti. 
Zato upam, da bo kamnoseštvo Oblak še dolgo živelo.
Če se obrneva k zbornici: prostovoljno članstvo v zbornici 
je po Vaši meri? 
Seveda. Res je, da moraš nekje biti, ker sam proti sistemu, državi, 
ne moreš doseči nič, pa če so tvoje zahteve in hotenja še tako 
upravičena! Neki predstavniki torej morajo biti. Zato so že od 
nekdaj obstajali cehi. V OZS kot krovni organizaciji in njenem na-
činu vodenja in delovanja vidim problem - veliki apetiti in netran-
sparentnost delovanja vodilnih. Medtem ko je območna zbornica 
potrebna za boljše lokalno povezovanje obrtnikov in morda tudi 
delitev dela posameznih izvajalcev v skupnih projektih. Obrtnike 
je treba spodbuditi, da se zanimajo za to, kar zbornica ponuja. 
Oživiti bi bilo treba tudi druženje. Spremeniti je treba sistem de-
lovanja zbornice. Večina ljudi hoče spremeniti okoliščine in druge 
ljudi okoli sebe, samih sebe pa ne. Slovenci smo znani po tem, da 
smo proti vsemu. Tudi proti obveznemu članstvu. 
Ste dejavni funkcionar v zbornični sekciji gradbincev. Bo-
ste to – kolikor jo poznam - nič kaj hvaležno nalogo opra-
vljali tudi poslej? 
Od 114 članov logaške sekcije gradbincev se trije, štirje zanimajo 
za novitete, spremljajo problematiko in se zanimajo tudi, kako 
je v drugih (območnih) zbornicah. Vsi ostali, kot da jih nič ne 
zanima. To je odraz odnosa do zbornice. Vsak samo zase. Ko pa 
pridejo težave, pa »zbornica ni naredila nič«. Vendar: kamor koli 
greš, lahko kaj koristnega izveš, se srečaš z ljudmi, ki jih tarejo 
podobne skrbi in ki jih rešujejo ta tako, oni drugače. Več ljudi več 
ve. Doma lahko samo premlevaš, kako ti je težko in kako si sam 
pri reševanju svojih težav. Zato mislim, da je zbornica nujno po-
trebna vendar ne v takšni obliki. Potrebno jo je celovito prenoviti 
na temeljih prostovoljnega članstva. Tako bo postala prijaznejša 
do obrtnikov, ki bodo v njej našli smisel povezovanja. V taki 
zbornici sem pripravljen še vedno aktivno sodelovati.
Z veseljem sodelujete pri rekreacijskih dejavnostih zborni-
ce. Beseda, dve o tem?
Smučarija je nekako ostala edina rekreacijska dejavnost logaških 
obrtnikov. Na letošnjo je bil odziv izjemen, napolnili smo dva 
avtobusa. To bomo nadaljevali še naprej, saj je treba spet vzbu-
diti zanimanje za druženje obrtnikov. Tâko udejstvovanje bi bilo 
potrebno še na drugih področjih: primerno je balinanje, keglja-
nje…, a kaj, ko smo načelno »proti«.
Kot smučarski navdušenec ste dejavno vodili TSK?
Bili so lepi časi. Bili so vrhunski rezultati, bili smo najboljši klub v 
državi. Sedem let smo bili skupaj za skupno stvar. Pri tekmovalnih 
športih pa je tako: dokler tekmujejo otroci, jih starši spremljajo, 
podpirajo delo kluba; zanj so pripravljeni dati marsikaj tudi iz svo-
jega žepa. Dokler so vsi pripravljeni nositi del skupnega bremena, 
je veselje voditi takšen klub, čeprav je odgovornost nesorazmerno 
velika . Ko pa otroci končajo svojo športno dejavnost v klubu, 
veselje presahne. Od tod do slovesa je samo še korak.
G. Oblak, Vaš nagovor bralcem KG?

V teh časih, ko se mnogo obrtnikov sooča z zmanjšanim obse-
gom dela in še morda čim hujšim, celo opustitvijo dejavnosti, 

bi morali stopiti skupaj. Pomagati drug drugemu z znanjem in 
iskanjem novih delovnih priložnosti. Pogosto smo obrtniki de-
javni v raznih solidarnostnih akcijah za ljudi, ki so ostali brez 
vsega. Kdaj se bomo zavedli, da sta solidarnost in povezovanje 
potrebna med samimi obrtniki? Že moj ded, Gabrijel Oblak, 
je poudarjal ljudski rek »V slogi je moč!«, katerega se moramo 
danes še posebej zavedati. Povezovanje preko območne zborni-
ce – z nekaterimi sistemskimi popravki, je ena izmed temeljnih 
priložnosti, ki posameznemu obrtniku nudi oporo in podporo. 
Res pa je, da se mora vsak izmed nas aktivno vplesti v ta sistem, 
da ima možnost izraziti svoje razmišljanje in ga prilagoditi sku-
pnim ciljem. Če povzamem znano izjavo pokojnega ameriškega 
predsednika Kennedyja o državljanih in državi, bi rekel, da se ne 
sprašujmo, kaj lahko zbornica naredi za nas obrtnike, temveč, 
kaj lahko obrtniki naredimo drug za drugega. 

G. Oblak, hvala za pogovor.

Pogled na delavnico Petra Oblaka s Tržaške ceste
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Pripravlja Irena Dolgan
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Obrit', prosim!
Da bi kdo prišel k frizerju in naročil britje, sem nazadnje slišal pred tri-
desetimi, če ne celo štiridesetimi leti. Pred dnevi pa me je takšno naročilo 
presenetilo v brivnici Janka Ozbiča v Postojni. In se je mojster nemudo-
ma lotil ustreči stranki in delo neverjetno hitro tudi opravil. Ob tem pa je 
stekel najin pogovor, zazrt v daljne čase, pa vendar živ tudi dandanašnji.
G. Ozbič, ko človek vstopi v vaš salon, se ga nehote dota-
kne občutek nostalgije, kot bi prestopil mnoga desetletja, 
v povsem drugačen čas?

Salon je, tak kot je zdaj, opremil moj oče leta 1936. Jaz sam sem 
v njem delal že kot trinajstleten fant, ko so očeta 1939 poklica-
li na orožne vaje. Ko pa so ga kasneje odpeljali v internacijo, 
sem prevzel vodenje salona. Tedaj smo imeli moški in ženski 
salon, deset zaposlenih. Za časa Italije smo imeli tudi parfu-
merijo. Zvečer smo predvajali kino v zgradbi, kjer je zdaj hotel 
Kras. Imeli smo še en salon, in sicer v zgradbi, v kateri so bili 
nastanjeni karabinjerji. Ti so se smeli striči po mili volji, lahko 
bi se tudi dnevno. Ob koncu meseca pa je marešalo pregledal, 
koliko uslužbencev je imel. Plačali so nam »po glavi«, kolikor so 
jih našteli.  

Je bilo tiste čase dovolj dela, da ste imeli toliko zaposlenih 
frizerjev?
Postojna je bilo obmejno mesto. In bili so časi velikih investicij. 
Elektrifi cirala se je železnica, polagal se je asfalt, na Ravbarko-
mandi se je gradil predor, gradil se je Jamski dvorec. Vsa ta dela 
so zaposlovala veliko delavcev, ti pa so se tudi brili in strigli.
Omenili ste italijanske državne uslužbence. Ti so govorili 
svoj jezik. Kako pa so gledali na Slovence?
V salonu smo s Slovenci govorili po naše, z Italijani po njihovo. 
Do nestrpnosti zaradi jezika med njimi ni prihajalo. Spomnim 
se anekdote, da je italijanski ofi cir vprašal našega vojaka: vi go-
vorite po slovensko, kolnete pa italijansko. Zakaj? Vojak se je 
odrezal: če kolnem po italijansko, ni greh, če bi po naše, bi pa bil!
Po vojni so se časi spremenili?
Seveda. Nova oblast si je zadala cilj vse kmete in obrtnike spra-
viti v zadruge in državna podjetja, da zasebništva ne bi bilo več. 
V ta namen je uporabljala najrazličnejše oblike pritiskov. Reci-
mo: kadar je bilo največ dela, smo bili poklicani na orožne vaje, 
posebno pred cerkvenimi prazniki. Živilskih kart nismo imeli. 
Zato je bilo tam do leta 1955, 1960 kar kritično. Šele ko je oblast 
uvidela, da tudi pri kmetih ne gre po njenih željah, je pritisk na 
obrtnike začel popuščati.
Kdaj ste začeli s svojo obrtjo in kako je delo teklo?
V sedemdesetih letih, ko je oče prenehal. Mimogrede: oče se je 
obrti učil še štiri leta, o čemer priča učno pismo.
Precejšnja sprememba se je zgodila po osamosvojitvi Slovenije. 
Promet je začel upadati, dokler se ni skorajda prepolovil. Ver-
jetno je na to vplivalo tudi večanje števila frizerskih salonov v 
primerjavi s prejšnjimi časi, ne le zmanjšanje števila prebivalcev, 
predvsem tistih, ki so službovali v armiji. 
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Janko Ozbič v svojem salonu 2013

Za gladko britje je treba brado najprej pošteno namiliti



9 maj 2013

Redno usposabljanje voznikov 
OOZ Postojna organizira četrto redno usposabljanje voznikov 
za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu po programu 
za leto 2013 v soboto, 25. maja 2013 ob 8. uri v sejni dvorani 
Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.

Usposabljanje je namenjeno vsem voznikom, ki imajo v vo-
zniškem dovoljenju že vpisano kodo 95 in morajo opraviti 
7-urno usposabljanje za podaljšanje kode 95. Usposabljanje je 
namenjeno tako voznikom kategorij D1, D1+E, D ali D+E, 
kot voznikom kategorij C1, C1+E, C ali C+E.
PROGRAM USPOSABLJANJA

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

1. Nadgradnje gospodarskih vozil: vrste oz. tipi nadgradenj 
gospodarskih vozil, priklopnikov in polpriklopnikov, zna-
čilnosti nadgradenj, prikolic, polprikolic 

2. Prevoz nevarnega blaga – ADR
3. Prevoz nevarnih 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
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 
- za člane OOZ Postojna (za eno osebo), ki imajo poravnano 

članarino, je udeležba brezplačna, ker stroške krije zbornica,
- za zaposlene pri članih OOZ Postojna znaša cena usposa-

bljanja 15,00 € (z DDV),
- za vse ostale udeležence znaša cena usposabljanja 40,00 € 

(z DDV). 
Nakazila na TRR OOZ Postojna št.: 10100-0029110568 
do 22. 5. 2013, namen plačila: usposabljanje voznikov, sklic 
na: 00 2505.
Prijava na usposabljanje je obvezna in sicer do vključno 
20. 5. 2013 (število prijav je omejeno). Prijavnico dobite na 
OOZ Postojna. 

Usposabljanje za prvo pomoč 
V začetku meseca smo za člane in pri njih zaposlene delavce 
organizirali brezplačno usposabljanje iz prve pomoči na de-
lovnem mestu, katerega se je udeležilo 41 ljudi. Usposabljanje, 
ki ga je izvedlo Območno združenje Rdečega križa Postojna, 
je bilo zaradi velikega zanimanja izvedeno v 4 skupinah.
Vsi, ki so se usposabljanja udeležili in opravili tečaj iz prve 
pomoči na delovnem mestu, so prejeli verifi cirane izkazni-
ce, s katerimi 
dokazujejo, da so 
za nudenje prve 
pomoči ustrezno 
usposobljeni.

Boste še vztrajali?
»Nekaj deset let še, potem pa bom videl, kako bo kazalo« mi je 
mojster odgovoril med smehom!
S temi optimističnimi besedami bi lahko končala pogovor. 
A naj Vas le še vprašam po delovanju zbornice.
Zbornica je delovala pred vojno. Po vojni, tam okrog 1948, je 
delovalo nekakšno združenje. Spomnim se Boleta, bivšega tr-
govca, in Maksa Ševerja, poprej so imeli tiskarno, pa je bila naci-
onalizirana; nekaj časa je na tem deloval tudi Garzarolli. 
Danes pa deluje zbornica. Nanjo se obrnem, kadar moram rešiti 
kako težavo, ki je sam ne znam. To je dobro, da zbornica obsta-
ja. Kakor zbornica dela, je kar prav. Jaz sem s tem zadovoljen.

Se v prostem času ukvarjate še s čim?
Veliko s fotografi jo, numizmatiko, delam na svojem vrtu. Nu-
mizmatiki smo imeli v Postojni celo svoje društvo, pa je njegovo 
delovanje presahnilo.
G. Ozbič. Spoštovanje vaših letom, pa delovni čvrstosti, ki 
je ni zaslediti prav pogosto. Pri ljudeh Vaših let pa le ko-
majda kje. Želim Vam še naprej mirne roke in jasne misli. 
Hvala za pogovor.

Janez Gostiša

»Konjiček«, stol, na katerem so 
strigli otroške glave

Tečajniki PP 
med praktičnim 
usposabljanjem
Foto: Uroš Kristan

Na omarici med dvema ogledaloma zloženo brivsko in frizersko orodje

Med striženjem je treba glavo
večkrat prav naravnati, da je za
striženje v pravšnjem položaju
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Pripravlja Adela Cankar
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Kam po nasvet
Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice so pravi 
naslov za razrešitev vaših problemov. 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika najdete na 
naslovu Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika. 
Vprašanja, mnenja, predloge… nam lahko posredujete tudi po 
e-pošti: adela.cankar@ozs.si

3. LOS zaprl vrata
OOZ Vrhnika so na 3. Ljubljanskem obrtnem sejmu - LOS na 
Gospodarskem razstavišču predstavljali Peter Caserman s.p., 
Damjan Čamernik s.p., Beno Ogrin s.p., Marko Popit s.p. in Sal-
kon d.o.o. 

Peter Caserman se je predstavil z dejavnostjo obnove vseh ben-
cinskih in dizelskih katalizatorjev do standarda EURO 4 in DPF 
fi ltrov. Zainteresiranim sejemskim obiskovalcem je predstavil 
tudi svoje druge dejavnosti in storitve, ki jih nudijo v njihovem 
servisu, Pod Hruševco 14 na Vrhniki.

Damjan Čamernik je sejemski prostor poživil z zasaditvijo cve-
tlic v kompostniku COMBOX. To ni le kompostnik; lahko je 
tudi visoka greda za zasaditev zelenjave ali lončnic na vrtu, bal-
konu, terasi… Gre za inovativni sistem na različne načine sesta-
vljivih modulov, ki je uporaben za različne namene. Poleg nove 
generacije kompostnikov je predstavil še svoje druge produkte: 
hlevski gnoj, belo šoto, naravno gnojilo, kompostirano mešani-
co prsti. Vse to je mogoče kupiti tudi v njegovi trgovini in se-
menarni BIOBRAZDA, Pod Lovrencem 1, Dragomer. Njihovo 
geslo je – ČISTA NARAVA-SOŽITJE-ZDRAV ČLOVEK. 

Beno Ogrin je zunanji sejemski prostor zapolnil s svojo novo-
stjo in posebnostjo - vrtno kuhinjo iz slovenskega naravnega 
kamna – pohorskega tonalita. Ta je zaradi svojega izvora zelo 
odporen na mehanske obremenitve. Postavitev vrtne kuhinje je 
enostavna in hitra. Brez gradbenih posegov na vrtu lahko pri-
dobite vse v enem: žar, delovni pult in pomivalno korito. Vse 
informacije so vam na voljo pri Benu Ogrinu, Cesta Krimskega 
odreda 19, Verd, Vrhnika. 

Hitri servis Peter Caserman s.p.

Biobrazda Damjan Čamernik s.p.

Kamena, obdelava naravnega kamna Beno Ogrin s.p. 

Vrvež na zunanjih razstavnih površinah letošnjega LOS
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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, 17. maja 2013, ob 7. uri

Na predavanju bo poudarek na novostih 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 25 € 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 30 € in ga de-
lodajalec ali udeleženec poravna po prejemu računa izvajalca 
usposabljanja. V ceni DDV ni vračunan. 
Predavanje traja približno eno šolsko uro in mu po krajšem 
odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki. 

Solidarnost
Zaključili smo zbiranje pomoči članu Zdravku Keršmancu, 
ki ga je prizadel požar v poslovnih prostorih v Bevkah. Člani 
ste zbrali 750 €. Zdravku in Darji smo jih izročili v petek, 29. 
marca v njunih poslovnih prostorih. 
Sredstva za obnovo pogorelih prostorov so prispevali (navaja-
mo po abecednem redu priimka): Pavel Bizjan, Adela Cankar, 
Stanislav Čepon, Peter Gutnik, Janez Jamnik, Matjaž Jereb, 
Roman Jesenko, Marko Jezeršek, Janez Jurca, Janez Kogovšek, 
Marko Koprivec, Peter Molek, Janko Nartnik, Tomaž Pišek, 
Marko Popit, Emir Tufek, Stane Umek in Zdravko Železnik.
Vsem se najlepše zahvaljujemo za prispevek in upamo, da 
tega, kar sta doživljala Zdravko, Darja in njuna družina lani 
na silvestrovo, ne bi nikoli več nihče doživel.  

maj 2013

Marko Popit je na dveh panojih slikovno in tekstovno predstavil 
svoje izdelke in storitve, ki obsegajo obdelavo kovin, izdelavo in 
postavitev cistern (kovinskih, poliestrskih; za vodo, kurilno olje, 
nevarne snovi…), izdelavo stavbnega pohištva (ograje, okna, 
vrata, nadstreški, stopnice…), izdelavo urbane opreme za ogla-
ševanje, kot so koši za smeti, klopi, stojala za kolesa…, izdelavo 
vrtnih kurišč. Vse o izdelkih in storitvah najdete na spletni strani 
www.popit-sp.si ali na sedežu podjetja CDO 4, Log pri Brezovici.  

SALKON d.o.o. je na razstavni prostor postavil maketo avto-
matske zapornice, maketo drsnih električnih dvoriščnih vrat in 
ročno zaporo za parkirišče. Podjetje poleg tega izdelujejo še ko-
vinske ograje, kovinske stopnice, kovinska vrata, avtomobilske 
nadstrešnice, nadstrešnice za smeti, žične ograje, razne rešet-
ke… Najdete jih v Smrečju 38 a, cca 8 km z Vrhnike.  

Predsednik OOZ Vrhnika Marko Popit izroča Zdravku Keršmancu 
simbolični ček v vrednosti zbrane pomoči; desno član UO OOZ Vrh-
nika Matjaž Jereb.                                                         Foto: A. C.

Strojno ključavničarstvo Marko Popit s.p.

Salkon d.o.o.
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Uredništvo in vodstva zbornic



Zvišan prag za DDV
Prag za vstop v sistem davka na dodano vrednost (DDV) se je z apri-
lom zvišal s 25.000 na 50.000 evrov prometa letno. Dvig praga za vstop 
v sistem davka na dodano vrednost je povezan z novo ureditvijo pa-
všalne obdavčitve tako za samostojne podjetnike kot za gospodarske 
družbe.
Spremembe davčne zakonodaje je DZ sprejel novembra lani, ko je ta-
kratni fi nančni minister Janez Šušteršič ocenil, da prinašajo manjšim 
podjetnikom davčno okolje, ki bo enostavnejše, bolj predvidljivo in 
tudi bolj spodbudno.
Zvišanje praga za obvezno identifi kacijo za DDV s 25.000 na 50.000 
evrov obdavčljivih prihodkov verjetno pomeni, da bo veliko davčnih 
zavezancev, ki v naslednjih 12 mesecih pričakujejo prihodke v tem raz-
ponu, razmišljalo o izstopu iz sistema DDV. A če želijo, lahko še naprej 
ostanejo identifi cirani za namene DDV, pravijo na Davčni upravi RS.
Zavezancem, ki niso vključeni v sistem DDV, v izdanih računih ni tre-
ba vključiti in prikazati DDV, hkrati pa nimajo pravice, da bi od države 
zahtevali vračilo davka, ki ga sami plačajo, ko nabavljajo material oz. 
plačujejo storitve.
Za dvig vstopnega praga je morala Slovenija pridobiti soglasje partne-
ric v EU.

Poslovno srečanje SLO – HR – I 
OOZ Sežana in Nova Gorica v sodelovanju z Obrtničko komoro Is-
tarske županije iz Pule in Slovenskim deželnim gospodarskim združe-
njem iz Trsta, organizirata v okviru jubilejnega 20. mednarodnega 
obrtno - podjetniškega sejma v Kopru poslovno srečanje podjetni-
kov iz Slovenije (Notranjsko primorska regija), Hrvaške (Istra) in Italije 
(Dežela FJK). 
Poslovno srečanje bo v petek, 31. maja 2013 ob 10. uri v dvorani Bo-
nifi ka Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, sejna soba (2. nadstropje). 
Kotizacija za slovenske obrtnike in podjetnike, člane obrtno-podjetniških 
zbornic znaša 30,00 € (brez DDV), za nečlane pa 50,00 € (brez DDV). 
Za udeležbo na poslovnem srečanju je treba izpolniti prijavnico, ki 
jo dobite na OOZ in jo, izpolnjeno, podpisano in žigosano pošlje-
te po faksu na OOZ Sežana, 05/73 42 002 ali OOZ Nova Gorica 
05/33 06 615 ali skenirano po e-pošti: marija.rogan@ozs.si ali boza.
lovercic@ozs.si.. Rok za prijavo je sicer potekel 15. aprila 2013. Pri-
javljenim po tem roku zbornica ne more zagotoviti individualnih raz-
govorov z zainteresiranimi podjetji. Če bo prijav premalo, poslovno 
srečanje odpade. 

Sofi nanciranje nastopov na 
tujih sejmih
SPIRIT Slovenija, javna agencija bo predvidoma 3. 5. 2013 objavila 
javni razpis »Sofi nanciranje individualnih nastopov podjetij na medna-
rodnih sejmih v tujini«.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofi nanciranje upravičenih stroškov indivi-
dualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednaro-
dni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A 
ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru 
sejmov AUMA www.auma.de in ki ima vsaj 10% delež tujih razsta-
vljavcev med vsemi razstavljavci. 
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofi nanciranja upravičenih stroškov 
individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim 
podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednaro-
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dni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slo-
venskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije 
slovenskih podjetij.
3. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-
meta tega javnega razpisa, znaša 700.000,00 EUR. Obseg sofi nancira-
nja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR na 
upravičenca.
4. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški, ki so predmet sofi nanciranja, so:
- stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v 

tujini
- stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
- stroški upravljanja razstavnega prostora.
Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od 1. 1. 
2013 do 31. 12. 2013.
6. Priloge k javnemu razpisu

Hitreje prek e-obvestil
Hitro in ažurno informiranje naših članov o aktualnih novicah in ugod-
nostih, ki jim jih bo OZS nudila, bo v prihodnjem obdobju izredno 
pomembno. V bazi vseh članov, kamor pošilja e-novice, ima aktivnih 
približno polovico e-naslovov, kar pomeni, da jih polovica še vedno 
manjka!
OZS je na spletni strani www.ozs.si/podatki objavila enostaven obra-
zec za vpis e-naslova in telefonske številke člana.
V aprilski številki revije Obrtnik je bil objavljen poziv članom, naj OZS 
sporočijo e-naslov, če e-novic še ne prejemajo (poglejte oglas v medij-
skem oknu na prvi spletni strani).

Sodelovanje pri promociji poklicev 
Vabilo

Delodajalce iz občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, 
Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna vabimo k sode-
lovanju pri promociji poklicev v Notranjsko-kraški regiji. 

Promocija poklicev bo potekala med 14. in 19. oktobrom 
2013. Dogodek organizira RRA Notranjsko-kraške regije, 
d.o.o. v sodelovanju z GZS OZ Postojna, Šolskim centrom 
Postojna, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, OOZ 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec in Postojna, Uradom za 
delo Postojna in Zavodom Znanje Postojna. 
Sodelovanje delodajalcev je možno v dveh oblikah in sicer: 
• predstavitev enega ali več poklicev na osrednjem 

dogodku, ki bo 17. oktobra 2013 med 9. in 14. uro na 
ŠC Postojna;

• predstavitev enega ali več poklicev na sedežu deloda-
jalca med 17. in 19. oktobrom 2013, v obliki dneva odpr-
tih vrat. 

Dodatne informacije dobite na svojih zbornicah, kjer se tudi 
prijavite za predstavitev poklica oz. za dan odprtih vrat in se 
dogovorite o ostalih podrobnostih.
Rok za prijavo: 15. 6. 2013.

VABLJENI K SODELOVANJU!
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Nadomestne volitve
Skupščina OZS je na izredni seji 14. aprila najprej razrešila sedanjega 
podpredsednika OZS, zatem pa sprejela sklep o razpisu nadomestnih 
volitev za to funkcijo. Podpredsednik OZS je obenem mandatar za 
sestavno upravnega odbora OZS. Kandidature morajo biti vložene do 
konca aprila. O predlogu organizacijsko kadrovske komisije za izvoli-
tev novega mandatarja bo skupščina obravnavala 15. maja.
Mandat traja do izteka sedanjega mandatnega obdobja 2010 -2014. 

Srečanje s predsednico Vlade RS
OZS je predsednike območnih zbornic in strokovnih sekcij OZS po-
vabila na srečanje in pogovor predstavnikov obrti in malega gospodar-
stva s predsednico Vlade RS mag. Alenko Bratušek, resornim mini-
strom za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stankom Stepišnikom 
in ministrom za fi nance dr. Urošem Čufarjem. 
Namen srečanja je predstavitev predvidenih ukrepov Vlade RS za iz-
hod iz gospodarske krize, s poudarkom na ukrepih za obrt ion malo 
gospodarstvo ter predstavitev problematike obrti in podjetništva sku-
paj s predlogi rešitev za nujno potrebno spremembo zakonodaje in s 
tem dvig konkurenčnosti in boljših pogojev za nemoteno opravljanje 
dela obrtnikov in malih podjetnikov.
Sprva predvideni termin, 23. april je, za zdaj, prestavljen na 10. maj. 

Na sramotilni steber z njimi!?
Nekaj dni pred objavo seznama večjih davčnih dolžnikov je OZS me-
dijem poslala izjavo za javnost, v kateri izraža nestrinjanje z objavo 
podatkov. 
»Napovedano objavo seznama davčnih dolžnikov na spletnih straneh 
DURS-a v OZS sprejemamo s precej mešanimi občutki. Vsekakor se 
strinjamo, da ima javnost pravico biti seznanjena z nepravilnostmi in 
celo nemoralnimi dejanji posameznih gospodarstvenikov. Ne nazadnje 
smo prav obrtniki in mali podjetniki v podizvajalskih verigah največ-
krat izpostavljeni slabim poslovnim praksam »močnejših« partnerjev 
in skupaj s svojimi zaposlenimi utrpimo škodo zaradi njihovih nemo-
ralnih dejanj,« pojasnjuje predsednik OZS Alojz Kovšca. In dodaja: 
»Davčni dolg mora biti poplačan v dobro nas vseh, o tem ni dvoma. 
Dvomimo pa, da je javni sramotilni steber primerna rešitev, še zlasti v 
aktualnih gospodarskih razmerah.«
DURS-ov »sramotilni steber« še posebej prizadene tiste družbe in pod-
jetnike posameznike, ki so se na njem znašli zaradi tuje krivde. Uporaba 
instituta prisilne poravnave je ob reševanju večjih gospodarskih družb 
nemalokrat pahnila manjše upnike v insolvenčno krizo. Dolgotrajni in 
nekorektno izvajani stečaji so tudi eden izmed najpogostejših vzrokov, 
da je marsikatero podjetje-upnik pristalo v blokadi transakcijskega ra-
čuna in na dolžniškem seznamu DURS-a.
V OZS so zato prepričani, da bi bilo treba problem davčnega 
dolga najbolj smotrno reševati tam, kjer pravzaprav nastaja – pri 
zagotavljanju plačilne discipline med gospodarskimi družbami.

Predsednik DZ RS Janko Veber obljublja pomoč 
Na letošnjem Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu si je predsta-
vitev ponudbe Pokolpja ogledal tudi predsednik DZ RS Janko Veber. 
S predsednikom OZS Alojzom Kovšco sta med drugim spregovorila 
o aktualnih težavah, s katerimi se soočajo obrtniki in mali podjetniki.
Predsednik OZS Alojz Kovšca je izpostavil ključne probleme obrtni-
kov, med katerimi je tudi davčni dolg: »Reševanja problema davčnega 
dolga obrtnikov in malih podjetnikov se je možno lotiti na bolj inova-
tiven način, in sicer tako, da transakcijskih računov davčnih dolžnikov 
DURS ne bi blokiral v celoti, temveč delno in v časovno omejenem 
roku poplačila dolga. To bi na eni strani državi zagotovilo boljši davčni 
izplen, na drugi strani pa bi imeli dolžniki manj stečajev in bi lahko 
nadaljevali poslovanje brez popolne blokade transakcijskih računov.
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Regijsko srečanje na Vrhniki
Predsedniki, poslanci v skupščini OZS in sekretarji notranjskih in pri-
morskih zbornic so se 11. aprila srečali na Vrhniki. Srečanje je bilo orga-
nizirano zaradi sklica izredne seje skupščine OZS, da bi regija pregledala 
dnevni red in zavzela stališča do posameznih točk dnevnega reda oz. 
da bi se pogovorili o trenutnem stanju in dogajanju na OZS. Udelež-
bo na srečanju so od 13 OOZ opravičili predstavniki zbornic: Ilirska 
Bistrica, Izola in Tolmin. Glavna tema srečanja je bila v zvezi z glaso-
vanjem o zaupnici predsedniku in podpredsedniku OZS ter predvidene 
aktivnosti po sprejemu sprememb in dopolnitev obrtnega zakona (OZ). 
Peter Skapin, predsednik OOZ Ajdovščina, obenem član UO OZS, je 
podal obrazložitev o stanju glede OZ – kako so potekala usklajevanja, 
dogovori, lobiranja, kako je bil dosežen veto v Državnem svetu in o 
ponovnem glasovanju v Državnem zboru. Program za nadaljnje delo 
bo vodstvo predstavilo v primeru, da mu bo na seji izglasovana zau-
pnica. Predvideva se timsko delo v štirih oddelkih (manj vodstva, več 
operative, nova sistemizacija in organizacija, nova kartica ugodnosti…). 
Poenotiti bo treba delo na posameznih OOZ, sprejeti enotne cenike. 
V razpravi, ki je sledila predstavitvi, so se odpirala vprašanja o tem, kdo 
bo določil ceno storitev, kaj bo še brezplačno, ali bodo OOZ opravljala 
javna pooblastila, kakšna bo delitev članarine med OOZ in OZS, kdaj 
se bo začelo delati na spremembah statutov, kje bo zbornica dobila 
sredstva za delovanje sistema po uvedbi prostovoljnega članstva, kako 
opredeliti prihodke in odhodke, katere dejavnosti bodo tržnega zna-
čaja. Veliko vprašanj, konkretnih odgovorov pa malo ali pa jih sploh 
ni mogoče dati. Bistvena je odločitev, ali smo za sistem ali naj se vse 
zruši. V kolikor želimo ohraniti sistem v dosedanji obliki, si moramo 
za to prizadevati vsi, pa ne s fi go v žepu kimati, potem pa podreti že 
dogovorjeno. 
Namesto, da bi se že pogovarjali o konkretnih zadevah, smo še vedno 
pri vprašanju: sistem da ali ne, čas pa ni več na naši strani, saj izgublja-
mo zaupanje tistih, ki v zbornici še vidijo perspektivo in organizacijo 
za zastopanje obrti in podjetništva. 
Na regijskih sestankih so se predsedniki običajno uskladili, kako bodo 
delovali in glasovali na skupščini OZS. Tokrat pa ni prišlo do nobenega 
dogovora. Vsak naj dela in postopa po svoji vesti, so si bili nekako enotni.

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!

Predsednika sta se pogovarjala tudi o pavšalni obdavčitvi, za katero 
se oba strinjata, da je zgrešila svoj osnovni namen, ki je razbremeni-
tev malega gospodarstva. »Ideja pavšalne obdavčitve ni slaba, vendar 
ne prinaša zadostnih učinkov, zato je izvedbeni akt potrebno čim prej 
ustrezno spremeniti,« je še menil Kovšca in predsednika DZ seznanil 
tudi z zahtevami prevoznikov, izraženimi na zboru, ki se je odvil v 
okviru LOS.
Predsednik Veber je na koncu srečanja izrazil razumevanje za težave 
malega gospodarstva in obljubil, da bo storil vse v okviru svojih pri-
stojnosti za odpravo teh težav.
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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 april 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 aprilu 2013: 
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 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 
februar 2013 znaša bruto 1.497,55 € in neto 982,68 €.

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 člana-
rine. Višina je določena v obrtnem zakonu in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna od 
števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z ob računom 
članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ. Članarino je, ne glede na že sprejet 
in v Uradnem listu RS, št. 30/13 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona, potrebno obvezno plačevati do izteka prehodnega obdobja, ko boste, če boste tako 
želeli, lahko podali izjavo, da izstopate iz članstva OZS in OOZ.  

maj 2013
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* povprečna bruto plača v RS za februar 2013 (1.497,55 €)

** minimalna plača

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

Zavezanec plača prispevke do 15. 5. 2013, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov 
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki

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 februar 2013 v EUR 1.497,55
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

feb.13 feb.13 feb.13 feb.13 feb.13 feb.13 feb.13

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 783,66 898,53 1.347,80 1.797,06 2.246,33 2.695,59 3.144,86 3.594,12
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 190,82 218,79 328,19 437,58 546,98 656,38 765,77 875,17

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 105,40 120,85 181,28 241,70 302,13 362,56 422,98 483,41

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,13 3,59 5,39 7,19 8,99 10,78 12,58 14,37

 Prispevki skupaj 38,20 299,35 343,23 514,86 686,47 858,10 1.029,72 1.201,33 1.372,95

Prek 250 udeležencev
V Ljubljani se je 18. 4. 2013 na 10., jubilejnem nanotehno-
loškem dnevu gospodarstvo ponovno srečalo z znanostjo, 
ki je razkrila številne skrivnosti nanotehnologije v povezavi z 
drugimi vedami in tehnologijami. 
Nanotehnološki dan organizira Odbor za znanost in tehno-
logijo pri OZS, ki ga vodi Janez Škrlec. Za dolgoletno uspe-
šno vodenje Sekcije elektronikov in mehatronikov ter pove-
zovalno delovanje med gospodarsko in znanstveno sfero, mu 
je OZS podelila tudi posebno priznanje.
»Današnji nanotehnološki dan je bil eden najboljših doslej. 
Udeležilo se ga je prek 250 udeležencev in z zanimivimi te-
mami smo izpolnili njihova pričakovanja«, pa je po zaključku 
povedal Škrlec.
Zelo jasno ter za industrijo in gospodarstvo pomembno spo-
ročilo je imela predstavitev z naslovom »pomemben vpliv 
nanotehnologije na prihodnje generacije akumulatorjev in 
posredno na novo ero e-mobilnosti.« Baterije, ki poganjajo 
današnja električna vozila, so pretežke, preokorne in prema-
lo zmogljive. Trendi tehnološkega razvoja pa so vedno bolj 
povezani z nanotehnologijo in njeno uporabo v akumula-
torjih naslednjih generacij. Na 10. nanotehnološkem dnevu 
so predstavili delovanje litijevega ionskega akumulatorja z 
mikroskopskega in atomističnega vidika. Ker je Kemijski in-
štitut v Ljubljani intenzivno vključen v razvoj akumulatorjev 
naslednjih generacij, je bila predstavitev dr. Robert Dominka 
usmerjena v vrhunske rezultate, ki so plod slovenskega zna-
nja in sodijo v sam svetovni vrh.
Nanotehnološki dan je osvetlil številne pomembne vidike 
povezane z razvojem sodobnih materialov, še zlasti nanoma-
terialov in novih materialov, ki jih ustvarja človek in v naravi 
sploh ne obstajajo. Razvoj novih materialov z uporabo na-
nodelcev različnih velikosti pa odpira številne dileme o var-

Nagradna križanka
Med reševalci križanke, objavljene v aprilski številki KG, ki so 
sporočili pravilno geslo ŽIVLJENJE SO ODPRTA VRATA, je 
žreb razdelil nagrade takole: 1. nagrado - brisačo Ford, prejme 
Majda Oblak, Sinja Gorica 103, Vrhnika, 2. – termo lonček 
Ford Ivanka Bajt, Partizanska 52, Rakek, 3. – plišasti medve-
dek Ford pa Martin Mele, Cesta v Dolenjo vas 1, Cerknica.

nosti oziroma negativnih vplivih na zdravje ljudi. Človek je 
potreboval 100 let, preden je spoznal, da je azbest smrtno 
nevaren. Zato se postavlja vprašanje, ali bomo sposobni pra-
vočasno spoznati tudi negativne vplive posameznih nano-
delcev. To pomembno področje je na 10. nanotehnološkem 
dnevu predstavil vrhunski in mednarodno priznani strokov-
njak prof. dr. Danilo Suvorov z odseka za raziskavo sodob-
nih materialov in nanotehnologij na Institutu Jožef  Stefan.
Povsem nova tehnološka obzorja se odpirajo tudi na podro-
čju povezanosti bionike z nanotehnologijo. Bionika je veda, 
ki posnema naravo in išče rešitve v izgradnji sistemov in na-
prav, ki so najbolj podobni tistim rešitvam, ki nam jih ponuja 
narava sama. »Če primerjamo rešitve v naravnih bioloških 
sistemih in jih primerjamo s tistimi, ki jih ustvarja človek, je 
prav, da se ob tem zamislimo, ali morebiti s svojim početjem 
ne ustvarjamo nekega drugega, nenaravnega sveta. Z dobrim 
opazovanjem narave bomo začeli sistematično spreminjati 
konstrukcijske rešitve in v svoje tehnološke izdelke in pro-
cese bomo s pridom uvajali naravne rešitve, ki nam bodo 
prinesle energetsko varčnost, velik prihranek v materialih in 
velik prihranek truda v raziskovalnih procesih. 
Še o drugih temah je tekla beseda na 10. nanotehnološkem 
dnevu. Pokrovitelja dogodka sta bila Center odličnosti Na-
maste in Center odličnosti za nanoznanosti in nanotehnolo-
gijo – Nanocenter.



Krpanov glas

16 maj 2013

�������	
�����	��	��	�����
���	������
�����������
����������	���������������������� !"��#!$
��������	��	������������	�����	��	���������%� &$���#�#

'()*�+,-.�
�+'*.-

'���/�0���1

1���
���
�'���/�0�������2���	�3�	�	��4	����

*���
���
'����	����

����
����	�����

�
	����������
���0��"&�-(, ����

���0��"&�-(, ����

�% �%�5���

Spoštovani,
Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske ur-
bane regije (RRA LUR), v okviru projekta Enotne Regijske šti-
pendijske sheme (ERŠS), 29. 03. 2013 objavila na spletni strani 
www.rralur.si Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko 
štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije 2013/2014.

VKLJUČITEV V PROJEKT, KI SE IZVAJA ŽE OD LETA 
2007, DELODAJALCEM OMOGOČA 50% SOFINANCIRA-
NJE KADROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA IZ EVROPSKIH 
SREDSTEV, KAR JE DO DANES IZKORISTILO ŽE 62 DE-
LODAJALCEV IZ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE.

Osnovni cilj štipendijske sheme, ki se izvaja poenoteno po vsej 
Sloveniji z nosilci REGIONALNIMI RAZVOJNIMI AGENCI-
JAMI, je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezova-
nje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Štipendije se tako 
podeljujejo za konkretna delovna mesta – in sicer prioritetno za 
razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji. 

Vsi zainteresirani delodajalci s sedežem ali poslovno enoto 
v Ljubljanski urbani regiji se prijavite na Javni poziv z do-
kumentacijo, ki je dostopna na spletni strani RRA LUR 
www.rralur.si.

V KOLIKOR BOSTE V PRIHODNJE IMELI POTREBE PO 
NOVIH KADRIH, VAS VLJUDNO VABIMO, DA SE VKLJU-
ČITE V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZA LETO 
2013/2014. PRIJAVITE SE TAKO, DA ODDATE VLOGO NA 
JAVNI POZIV. ROK ZA ODDAJO VLOG NA RRA LUR PO 
POŠTI ALI OSEBNO JE 28.06.2013.
DODATNE INFORMACIJE: mag. Liljana Drevenšek (vodja 
projekta), e-mail: liljana.drevensek@ljubljana.si, Meta Koprivšek 
Tomažič (področni svetovalec), e-mail: meta.koprivsek-tomazic@
ljubljana.si; spletna stran www.rralur.si, tel.: 01 306 19 05
Projekt Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije je 
sofi nanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega so-
cialnega sklada.

Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
telefon: +386 1 306 1901, faks: +386 1 306 1903
e-pošta: lur@ljubljana.si, internet: www.rralur.si

Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije - 
»50% SOFINANCIRANJE ŠTIPENDIRANJA ZA DELODAJALCE«


