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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: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Po ledeni ujmi še povodenj:  

pogled na Laze prek Planinskega - jezera
 Foto: J. G. 
 Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

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

e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30

Uradne ure: sreda 12.00 - 13.00 

JK Group,  
pravno in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00 
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,  
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust.

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

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

marec 2014

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

Začelo se je že leta 2007, s popisom nepremičnin. 
Samo naivni so bili prepričani, da gre za urejanje 
evidenc in popis vseh nepremičnin, ki v državi 
obstajajo. Ostali, ki ne verjamejo besedam na 
prvo žogo in raje malo počakajo, so slutili, da bo 
popis res omogočil vzpostavitev registra nepre-
mičnin, vendar bo hkrati tudi osnova za davek na 
nepremičnine. 
In to se je zgodilo. Register nepremičnin je bil 
vzpostavljen, »osnova« je bila narejena. Osnova, ki 
jo je politika, če rečem grdo, zlorabila. Ker so se 
iztekla leta debelih krav in je v državnem proraču-
nu zazijala velika luknja primanjkljaja, je bilo po-
trebno evidenco nepremičnin uporabiti tako, da so 
znanim podatkom o površini gozdov, kmetijskih 
zemljišč, stavbnih zemljišč, stanovanjskih stavb, poslovnih površin… dodali take sto-
pnje davka, da so izračuni zagotovili ustrezno višino davka, beri, denarja v proračunu 
- sprejeli so zakon o davku na nepremičnine. 
Da z zakonom nekaj ni v redu, so takoj po njegovem sprejetju začeli ugotavljati vsi 
po vrsti. Kot so sporne davčne stopnje, je sporno vrednotenje nepremičnin, ker gre 
pri tem za neenakost, sporno je, da na prvi stopnji postopka ni možnosti pritožbe, 
ki bi morala že po ustavi biti zagotovljena, sporno je jemanje avtonomnosti lokalnim 
skupnostim… 
OZS in ostali podpisniki peticije proti davku na nepremičnine so vložili zahtevo 
za ustavno presojo zakona in hkrati predlagali začasno zadržanje izvajanja zakona 
ter zaradi svoje vsebine in narave, prednostno obravnavo zahteve. Več kot 80.000 
zbranih podpisov peticije je zganilo tudi predsednika Boruta Pahorja, ki je sprejel 
člane iniciativnega odbora, da so mu lahko predstavili svoje argumente in načrte za 
v prihodnje.
Navkljub vsem argumentiranim nasprotovanjem sprejetemu zakonu in zahtevam za 
njegovo začasno »zamrznitev«, smo prejeli informativne izračune. Šele ti so pokazali 
pravo sliko davka. Informativni izračun je obelodanil številne napake v evidencah – 
lahko rečemo, da gre za katastrofalno slabo evidenco, izračun je povzročil slabo voljo 
pri lastnikih nepremičnin… Začele so se vrste po geodetskih izpostavah - za spre-
membe podatkov o nepremičninah, po upravnih enotah – za spremembo bivališča, 
na zemljiških knjigah – za vpise podatkov…Ljudje so morali vzeti dopust, imeli so 
stroške… ker nekdo ni svojega dela opravil, kot bi ga moral, ker se je vladi mudilo s pri-
dobivanjem sredstev za polnjenje proračuna. Kdo bo vse to plačal? Davkoplačevalci!!!! 
Tudi na vladi so uvideli, da so s sprejetim zakonom brcnili v meglo in začeli s po-
pravki. Spremembe se obetajo: pri obdavčenju stanovanjskih nepremičnin, za katere 
naj za vse velja 0,15 odstotna obdavčitev, pri statusu zemljišč za gradnjo, ki bi se 
vrednotila kot nezazidljiva… Prav. Kaj pa gospodarstvo? Vlada noče slišati niti be-
sede, da bi spremenili, t.j. znižali, obdavčitev poslovnih objektov, za katere velja 0,75 
odstotna obdavčitev. Je gospodarstvo premalo glasno, nima pravih argumentov ali 
smo morda v organizacijah, ki zastopajo gospodarstvo, preveč neenotni.…? OZS se 
že od začetka uvajanja davka zavzema za nižjo stopnjo (po izjavi predsednika Branka 
Meha, bi bila sprejemljiva stopnja 0,40), GZS bi podprla tudi 0,60-odstotno, za turi-
zem, gradbeništvo in trgovino z nepremičninami pa 0,40-odstotno...
Moje mnenje je, da je davke treba plačevati, da nam država (država smo mi vsi) lahko 
zagotovi šolstvo, zdravstvo, varnost…, vendar pa je treba izhajati iz tega, da bi moral 
vsak državljan plačati sorazmerni del od svojega zaslužka, premoženja…, tisti, ki ima 
več, naj plača več. Ne bi smelo veljati pravilo, da se davek izračuna po načelu: kolikor 
državni proračun potrebuje, toliko se odmeri.

Adela Cankar, OOZ Vrhnika

Naj optimizem 
ostane
Ko narava pokaže svojo moč, se vsemo-
gočni človek zdrzne: sem res tako maj-
hen? Saj ni mogoče! Pa je. In še kako res 
je. Res pa je tudi, da se zaradi tega svet ne 
ustavi. Prizadeti iščejo poti iz stiske, dru-
gi jim morda prisluhnejo, jim verjamejo 
ali pa tudi ne, najhujše mine in že smo 
v ustaljenem ritmu. Tokratna ujma je za 
seboj pustila veliko razdejanje v naravi. 
Prizadetih je več kot polovica vseh slo-
venskih gozdov, daljnovodi in elektrifici-
rane proge proti Primorski še dolgo ne 
bodo povsem obnovljeni. Kdaj se bodo 
obrasli gozdovi, težko napovemo. Raz-
sežnosti katastrofe še ni mogoče oceniti.
Tokrat je šiba udarila predvsem po No-
tranjcih. Ker ni bilo dovolj hudo zaradi 
žledu, so se razlile še vode in Planinsko 
polje spremenile v jezero, kolikršnega 
ne pomnijo niti starejši. Zalilo je niž-
je stoječe hiše. Počasi, a vztrajno se je 
dvigala gladina. Mučen občutek, verje-
tno še tesnobnejši kot ob poplavah, ki 
jih povzroče hudourna vodovja. Kako 
dolgo bo jezero vztrajalo?
Gasilci, prostovoljci in vojaki so pod 
vodstvom štabov civilne zaščite, v izre-
dno slabih vremenskih razmerah, opra-
vili neizmerno veliko dela, da bi ljudem 
čim prej omogočili kolikor mogoče 
vsakdanje pogoje za življenje. Njim ob 
boku so delavci elektro podjetij delali 
prave male čudeže, da so pokonci po-
stavili padle daljnovode. Hvala vsem! 
Kaj pa ljudje med seboj?
Nekateri so se ovili z nostalgičnim pri-
dihom nekdanjih dni ob leščerbah, gre-
tju premrlih udov ob pečeh in pečkah 
na drva. Zvečine pa smo živeli zdravo, 
brez škodljivih sevanj mobilne telefoni-
je, televizorjev in računalniških ekranov. 
Stopili smo do soseda in ga povprašali, 
kako je kaj pri njih, na čem kuhajo, kaj so 
naredili s hladilnimi skrinjami, kje so do-
bili agregat? Brali smo (tudi rokopisna) 
sporočila pristojnih služb. Vrnili smo se 
precej let nazaj. A glej, ni bilo tako slabo. 
Malce več prijaznih besedi smo slišali, 
več optimističnih izjav. Po malem škode 
smo utrpeli vsi, a svet se ni ustavil. Ško-
do bomo že nekako pretrpeli. Samo, da 
bi ostalo vsaj malo optimizma, ki je živel 
med ljudmi v »ledenih« časih. 

Urednik 
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Z optimizmom naprej
(Nadaljevanje in zaključek predstavitev lanskih jubilantov ter pogovor z 
novim tesarskim mojstrom) 
Stanka Rok Cimermančič, 
gostinstvo, 30 let 
»Končala sem trgovsko šolo 
in delala v Nanosu v pisarni, 
ampak mi to ni ustrezalo, ker 
rada delam z ljudmi. Tako sem 
oživila domačo tradicijo in spet 
odprla lokal, najprej samo v 
dveh sobah, danes pa imamo 
gostilno in picerijo, naenkrat pa 
lahko postrežemo do 150 ljudi. 
Moji gostje so v glavnem do-
mačini in pa ljudje iz bližnje in 
daljne okolice, poleti pa je tudi 
veliko turistov. To, da je gostilna na vasi, je prednost, saj ljudje 
hodijo na jezero in se ustavijo, poleg tega pa jim je všeč domač-
nost. Zunaj lokal sicer ni nič posebnega, ko pa vstopijo, so vsi 

presenečeni. Povezali smo se tudi s sovaščani, ki imajo prenoči-
tvene kapacitete, da njihovi gostje hodijo k nam na hrano. Glede 
načrtov za prihodnje je tako, da sin dela gostinsko šolo in bo 
prevzel dejavnost, kot šolan človek pa bo gotovo kaj spremenil; 
poleg tega bi radi ponudili tudi prenočišča za večje število ljudi. 
Pomembno pri vsem je, da mi ni bilo nikoli težko delati.«

Slavko Lekšan, avtoprevozništvo, 20 let 
»V tem času se je ogromno 
spremenilo. Včasih je bilo tež-
je začeti, zdaj pa je tveganje v 
poslu večje. Če nimaš stalnega 
posla, si siromak. Največja te-
žava so plačila, delo nam ote-
žuje zakonodaja, preveč pa je 
tudi birokracije. Imeti moraš 
ogromno papirjev, ki ti sicer ne 
pomenijo nič, ampak imeti jih 
pa moraš. Konkurenca je kar 
močna, predvsem pa se zadnje 
čase vse vrti okoli cene. Zado-
voljni smo, da prevažamo les 
za stalne stranke, s katerimi se lahko pošteno pogovorimo in 
imamo korekten odnos. Naša prednost je gotovo tudi to, da 
se držimo rokov. Po eni strani imava s sinom tudi srečo, da sva 
zdaj sama in nimava zaposlenih, ker je to kar veliko breme, vsak 
mesec namreč moraš poskrbeti za plačilo. Imel sem sicer enega 
zaposlenega, ki je bil pri meni trinajst let, potem pa je bil upad 
posla in ni šlo več naprej. Zadovoljen sem, da sem si v teh dvaj-
setih letih nekaj ustvaril in da bo sin to peljal naprej. Posel je 
vpeljan in tako je pač najlažje nadaljevati. Poudariti moram tudi 
to, da sem zadovoljen z zbornico, ker od njih dobim potrebne 
informacije. Sam v tem poslu pač ne moreš nič.«

Nataša Ule Mišič, frizerstvo, 10 let 
»Od nekdaj sem želela imeti 
svoj salon, zato sem tudi iz-
brala ta poklic. Najprej sem 
delala doma v Iga vasi, salon 
smo naredili v preurejeni ga-
raži, pred sedmimi leti pa sem 
kupila poslovni prostor v Sta-
rem trgu, saj je tu več ljudi, ki 
gredo mimo, imam več strank 
in lahko sem tudi zaposlila eno 
frizerko. Večinoma se pri meni 
striže mlajša populacija, kar se 
mi zdi odlično, saj se bomo 

Ko se zgodi
Groza, zmeda, izgubljenost. Spoznanje lastne nemoči in majh-
nosti nam je dal čas, ki nas je oklenil v temo, mraz in - po-
sledice. Člani ste že dobili VPRAŠALNIK-ŽLED (če ga še 
niste vrnili, ga vrnite čim prej!), ki nam bo v pomoč pri oceni, 
dokazovanju škode, izpolnjevanju vaših vlog (odškodninskih 
zahtevkov) ter uveljavljanju pobude Zavoda ICP Podskrajnik, 
OOZ Cerknica, Logatec, podjetja Ydria motors, RRA NKR, 
NEC Cerknica, Območne gospodarske zbornice Postojna, 
podjetij v OC Veliki Otok… in drugih predstavnikov gospo-
darstva, s katero podpisniki pozivamo vlado, da sprejme doda-
tne predlagane kratkoročne ukrepe, ki se nanašajo na povračilo 
stroškov uporabe agregatov med ujmo, izpad dohodka,… ter 
dodatne ukrepe o razvojni podpori Notranjsko-kraške regije 
za obdobje 2014-2020 (dodatne olajšave, …). 
Kot ste lahko prebrali na skupnih straneh, obrazcev za 
uveljavljanje odškodninskih zahtevkov še ni. Takoj, ko 
bodo, boste o tem obveščeni. Organizirana bo tudi delav-
nica na temo priprave zahtevka za trošarine. Sporočite nam 
svoj e-mail, če ga še niste, da bo informacija kar se da hitro 
prišla do vas. 
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Na zbornici do 10. marca 2014 zbiramo prijave za  
tečaj »Osnove tehnike dela z motorno žago«.
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lahko skupaj postarali, torej bom ohranila stranke, urejen pa 
imam tudi otroški kotiček. Konkurenca je sicer velika, ampak 
upam, da sem boljša od nje, zato za v prihodnje upam, da bom 
lahko razširila posel, da bom še koga zaposlila in se morda na ta 
način malo razbremenila.«

Hinko Ule, mizarstvo, 20 let 
»Za svojo pot sem se odločil 
tako: bil sem sindikalni zau-
pnik na Brestu in v tistem času 
je bila v firmi kriza. Ko smo 
imeli sestanek z delavci, sem 
videl, da jih situacija sploh ne 
zanima, mnogi so se smejali in 
bili neresni. Odločil sem se, da 
mi neresnosti ni treba prenašati 
in sem šel raje na svoje. Razlika 
med danes in mojimi začetki je 
velika. Včasih smo delali večje 
serije, dela je bilo dovolj za naju z očetom, danes pa ni veliko 
naročil, delam sam in imam občutek, da gre tako rekoč iz rok v 
usta. Uradno konkurence v naših krajih sicer ni veliko, je pa več 
šušmarjev. Žalostno je, da teh ne lovijo, nad nami pa so kar naprej 
razne inšpekcije. Jaz sicer rad delam in se ne bojim, naša panoga 
je lepa in zanimiva, ni pa taka, da bi se ustvarjali bajni zaslužki, če-
prav so mi delavnico po novem davku ocenili, kot bi imel hotel.«

Franc Krajc, Eurobox, 25 let
»Po toliko letih dela je vajeti 
podjetja prevzel sin Damjan. 
Opažam, da sem bil nekdaj 
optimist, zdaj pa postajam pe-
simist. No, je pa optimist Da-
mjan, ki je še preveč zagnan – 
investiramo, se širimo, zaupam 
mladim. Žal je država naredila 
svoje s propagando proti pri-
vatizmu, šolstvo je ustvarilo 
kadre, ki jih plačujemo, ker so 
nezaposljivi, kadra, ki ga potre-
buje obrt, pa ni. V domačih podjetjih ni profesionalizma, če 
je lastnik tujec, je zgodba popolnoma drugačna, kjer pa je la-
stnik država, od takih samo bêži. Treba je presekati vez države 
s socialistično miselnostjo, treba je začeti na novo in to obrtniki 
vemo. Ob nedavni žledni ujmi smo si v Podskrajniku hitro orga-
nizirali močan agregat, normalno smo delali dalje in se ne spra-
šujemo, ali bomo imeli ure, ko 
nismo delali, plačane ali ne. Na 
državo se ne zanašamo več.«

Tina Koščak, frizerstvo, 20 let 
»Opažam, da so danes stranke 
bistveno bolj obveščene kot 
nekoč. Prej se je stranka usedla 
na frizerski stol in si ji naredil, 
kar si si zamislil, ne pa, kar je 
želela. Danes obstaja tudi kup 
reklam in izdelkov v prosti 
prodaji, stranke to spremljajo 

in mnogo postorijo kar same. Vesela sem, da se sin uči za frizer-
ja, s tem bo verjetno pripeljal v salon tudi svoje mlade stranke. 
Opažam, da si danes največ privoščijo mlajše ženske in ženske 
srednjih let, ki skrbijo za svoj videz. Po toliko letih sem zado-
voljna, da imam posel vpeljan, zadovoljna sem z zaposlenimi, 
družinsko življenje ne trpi več toliko kot prej … Je pa sicer to 
kot začaran krog – ko misliš, da boš lahko malo popustil, pa 
se začnejo bolniške, porodniške zaposlenih, kdo manjka … in 
spet delaš na polno. Nedavno ujmo smo izkoristili za prenovitev 
salona, saj niti ni bilo strank, ker so imele druge skrbi, zato nam 
je ta čas prišel kar prav.«

Dejan Knavs, gradbeništvo, 10 let 
»Pred desetimi leti sem prevzel 
očetovo podjetje. To je bilo 
smiselno, ker je bil posel vpe-
ljan, imeli smo dolgoročne po-
godbe za prevozništvo. Danes 
so cene padle, posledično pa 
ne ostane več kaj dosti za vla-
ganje. Stroji se starajo in upaš 
lahko le še, da ne pride do stro-
jeloma. Na trgu se je pojavila 
tudi nenavadna konkurenca in 
kaže, da kdor hoče pošteno de-
lati, je to skoraj nemogoče. Eni 
zaslužijo tako, da dobijo posel, 
gredo v stečaj in na suhem pustijo dobavitelje. Tega je bilo ogro-
mno, trg se je sicer malo sčistil, ampak še vedno je slabo. Zaradi 
razvejane birokracije, ki je ne moremo obvladovati sami, smo 
v glavnem podizvajalci in koncesionarji – danes gledajo samo 
papirje. Ni pomembno, kako je narejeno, papir prenese vse. Kaj 
naj rečem za konec? Tiho biti in delati, optimizem pa je vse, kar 
nam je ostalo.«

Franc Turšič, novi tesarski mojster 
Franc Turšič je pred kratkim 
opravil mojstrski izpit za tesar-
ja in zanimalo nas je, kaj je bil 
povod za ta korak.
»Pot do izpita je bila na trenut-
ke kar naporna in tudi dolga, 
saj je na primer praktični del 
potekal v Mariboru na tamkaj-
šnji gradbeni šoli, tako sem bil 
dopoldne na strehi, popoldne 
pa v avto in na pot – in tako 
ves mesec. Ker pa je bilo kan-
didatov malo, smo tudi dolgo 
čakali na razpisani izpit. Z izpi-
tom sem pridobil peto stopnjo izobrazbe in posledično sem lah-
ko odgovorni vodja del, kar je zelo pomembno, saj imaš lahko 
sicer težave, sploh pri večjih projektih. Svoj žig lahko uporabim 
tudi pri oddaji ponudbe in je moje delo nekoliko kredibilnejše. 
Novo znanje, ki ga s pridom uporabljam, je izris z načrta na 
profile – tega prej nisem znal in tudi ko sem spraševal druge 
mojstre, niso bili suvereni, to snov pa mi je razložil res dober 
profesor in mi bo prišlo zelo prav.«

Z jubilanti in mojstrom se je pogovarjal Miha Knavs



Lomilo se je
Ko je ledeneči dež uklenil deželo v svoj nepopustljivi objem, 
smo se ljudje znašli v novih okoliščinah. Vsak se je odzval, ka-
kor je menil, da bo najbolj prav. Podjetniki so morali najti način, 
kako opravljati svoje delo, da bi popolnoma ne zastalo. Nekateri 
so imeli ob tem skrb še z zbornico, ki naj bi bila tako ali druga-
če članom v pomoč. Z nekaterimi smo se kratko pogovorili o 
njihovih lastnih izkušnjah in o delovanju zbornice v tem času.

Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec: Zbornica je 
takoj, ko je zaradi žledu prišlo do izpada elektrike na našem 
območju, pričela aktivno iskati možnosti za oskrbo z agregati. 
Prek posrednika jih je dobila v Italiji, pod izjemno ugodnimi ko-
mercialnimi najemnimi pogoji. O tem so bili člani med tednom 
obveščeni in so možnost nekateri tudi izrabili. Višek razpolo-
žljivih agregatov je bil ponujen Občini Logatec. Komunikacija 
je sprva tekla predvsem prek zasebnih telefonov, proti koncu 
tedna pa so stekle tudi zbornične komunikacije.
Kasneje je zbornica županu posredovala zahtevo po ustanovitvi 
strateškega sveta, ki naj bi se z distributerjem električne energije 
pogajal o pokrivanju stroškov najema in delovanja agregatov. 
Župan je na distributerja sam naslovil to zahtevo, mi pa smo se 
z distributerjem neposredno sestali. Sestali smo se tudi z vodil-
nimi na CURS in jim predali zahtevo po vračilu trošarine za go-
rivo, ki je bilo porabljeno za pogon električnih agregatov, za pri-
mer, da bi nadaljnja pogajanja z distributerjem ne bila uspešna.
Zbornica se je s cerkniško, s Kovinoplastiko in ICP Podskrajnik 
pridružila pobudi, da se na Vlado RS naslovi zahteva za refun-
dacijo stroškov in škode, ki so jo podjetjem povzročile februar-
ske naravne nesreče.

Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin
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Silvester Pivk, direktor Pivk Electric d.o.o., in podpredse-
dnik zbornice: Večji problem kot elektrika je bila sprva telefo-
nija. Brez elektrike si omejen, brez telefonije pa, kot da te ni, in ni 
sveta. Prva dva dni smo pomagali gasilcem in priklapljali agrega-
te po Hotedršici. Nato smo večje agregate priklapljali podjetjem 
v obeh logaških conah, ki so si agregate praviloma priskrbela 
sama. V pomoč smo šli Komunalnemu podjetju Logatec. Vmes 
sem še sodeloval pri pogovorih in ukrepih, ki jih je izpeljala zbor-
nica. Po tednu dni se je elektrika vrnila do večine odjemalcev.

Priklapljanje agregatov je strokovno delo in mora biti opravlje-
no tako, da ne povzroča napak in nepotrebnih dodatnih ovir in 
nevarnosti na napeljavah. Pomembno je, kako in kje se agregat 
priklopi. Če se pred števcem, potem števec beleži porabo. To 
je tudi osrednje vprašanje v pogajanjih z distributerji električ-
ne energije. Kako se bodo pogajanja zaključila, še ni mogoče 
z gotovostjo trditi. Vesel pa sem, da se v vsem času ni zgodila 
nobena nesreča, ki bi bila neposredno povezana z elektriko.

Andrej Grom, mizar, podpredsednik zbornice: Nesreča 
nam je prinesla malo streznitve in spoznanje, kako zelo smo 
odvisni od elektrike. Žal je marsikomu, ki že tako posluje na 
robu pozitivnega, dodatno otežila situacijo. Izpad dohodka in 
dodatni stroški so lahko kaplja čez rob preživetja. Težko je do-
povedati tistim, ki ujme sploh niso doživeli, da pri nas ni bilo ne 
komunikacij, ne prevoznih cest, ne možnosti za delo. Zbornica 
se je odzvala razmeroma hitro, morda bi se lahko še prej, če bi 
vodilni ne bili prizadeti tudi sami. 

Za naprej bi bilo morda smiselno oskrbeti se s primernim agre-
gatom, ki bi ga lahko, kadar bi ne bil v uporabi, dali na voljo 
tistim, ki bi ga potrebovali.

Bogomir Jurca, Tehnojur d.o.o. Rovte (Jur bus): Žled in 
posledice so nam za teden dni skorajda v celoti onemogočile 
prevozniško dejavnost. Zaradi zaprtih cest in šol nismo mogli 
opravljati rednih šolskih in linijskih prevozov, za občasne prevo-
ze smo morali najeti druge izvajalce, saj sami z vozili nismo mo-
gli zdoma. Zaradi izpada elektrike in z njo povezanih telekomu-
nikacij smo bili tudi odrezani od sveta. Nekaj malega prevozov 
smo lahko opravili le z najmanjšimi izmed svojih vozil. Vozniki 
so morali biti ves teden doma. Utrpeli smo tudi neposredno 
škodo na vozilih, ki jih je ukleščil led.

Ne vem, če za povzročeno škodo lahko pričakujemo kakšno po-
moč oz. nadomestilo izpadlega dohodka. V tem trenutku še niti 
ne vem, kako se bo na škodo na vozilih odzvala zavarovalnica. 

Zvonimir Maček, ključavničarstvo: V tistih dneh smo delali, 
kar smo lahko, izpada elektrike pa nismo mogli nadomestiti z 
agregatom, ker so CNC stroji, ki jih uporabljamo, preveč občutlji-
vi na nihanje napetosti in je bilo tveganje za poškodbe preveliko. Žled je razodel svojo silo Foto J. G.
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Tudi letos je bila udeležba na izobraževanju za davčni obračun polnoštevilna 

Delavnica  
nov davek na nepremičnine
bo predvidoma potekala v sredo, 12. 3. 2014 od 14 ure na-
prej na OOZ Logatec (in ne 5. 3. 2014, kot je bilo predho-
dno obveščeno). 
Delavnico bo vodila ga. Janja Perme, vodja sektorja proračun-
ske inšpekcije pri Ministrstvu za finance RS.
Prijave: na OOZ Logatec, mail info@ooz-logatec.si. Prijave 
so obvezne. Za člane kotizacije ni, vsi ostali pa jo v višini 10 
EUR poravnajo pol ure pred pričetkom predavanja v pisarni 
OOZ Logatec. 

Tečaj »osnove tehnike dela  
z motorno žago«
Žledolom je na našem območju povzročil zelo veliko škodo, 
predvsem v gozdovih, kjer je delo z motorno žago oteženo in 
bolj nevarno. Na OOZ Logatec smo se odločili, da za člane 
zbornice, ob zadostnem številu prijav (vsaj 15) organiziramo 
usposabljanje za varno delo z motorno žago. 
Cena tečaja je odvisna od števila prijav. Usposabljanje bi iz-
vedli na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna in bi trajal 
14 pedagoških ur. Prvi dan izobraževanja v trajanju 6 šolskih 
ur poteka v učilnici in v specializirani učilnici. Drugi dan izo-
braževanja v tajanju 8 šolski ur poteka na ustrezno urejenem 
delovišču, kjer kandidati praktično preizkusijo svoje znanje-
-vsak tečajnik podre eno drevo. Tečaj poleg tehnike dela z 
motorno žago in usposabljanja podiranja drevesa v nor-
malnih razmerah zajema tudi demonstracijo pravilnega 
pristopa dela z motorno žago v žledolomu.
Informativne prijave zbiramo do 18. marca na e-naslov: bar-
bara.grum@ozs.si ali na tel.: 01/750 90 80 oz. 051 651 538.

Oddaja pisarne v najem
Na Tržaški 11 v Logatcu oddamo v najem klimatizirano in 
opremljeno pisarno, velikosti 16 m2. Za dodatne informacije 
in ogled pokličite 051 651 538.

Zahtevek za povračilo stroškov
Vse člane obveščamo, da zbiramo podatke o stroških, ki 
so jih imeli z najemom agregatov ter o oceni izpada do-
hodka za čas, ko ni bilo elektrike.
Zbrane podatke bomo posredovali na Elektro Ljubljana, s 
katerim so v teku dogovori o povračilu stroškov.
Prosimo, da nam izpolnjene obrazce vrnete v pisarno 
OOZ Logatec najkasneje do petka, 7. 3. 2014 do 11. ure. 
Obrazcem priložite tudi vse račune, iz katerih so razvidni 
dejanski stroški, saj jih sicer ne bomo mogli upoštevati. 
Prosim, da prijavite le dejanske stroške, ki so nastali in da 
ne prijavljate fiktivnih zneskov, saj jih ne bomo upoštevali.
Obrazec je članom OOZ Logatec posebej vložen v to šte-
vilko KG. Priporočamo pa, da izpolnite tudi vprašalnik, 
objavljen na 13. strani in nam izpolnjenega vrnete obenem 
z obrazcem. Vprašalnik je zastavljen širše, kot je zastavljen 
obrazec zahtevka za povračilo stroškov in bo služil uteme-
ljevanju zahtev vladi po širši pomoči prizadetim v ujmah. 

Pokazalo se je, da je sedanji sistem za ravnanje ob nesrečah to-
likšnega obsega nedorečen in je nekako zatajil. Ni bilo predvi-
denih alternativnih rešitev. Pohvalen pa je bil odziv evropske 
skupnosti, pa gasilcev, ki so res opravili vse svoje delo v sila tež-
kih pogojih, in drugih prostovoljcev, ki so priskočili na pomoč, 
koder je bilo treba.
Jože Nagode, Okna in vrata Nagode d.o.o., Novi Svet: 
proizvodnja je stala polne tri tedne. Prve dni smo si z motorka-
mi utirali pot do glavne ceste. Drevesa so padala pred nami, za 
nami. Cesta je bila ves teden le težko prehodna. Brez mobilne 
telefonije smo bili 10 dni, brez elektrike, telefona in interneta 
pa tri tedne. Z agregatom smo rešili samo minimalno ogrevanje 
prostorov, res pa je, da posebnega mraza ni bilo.
Neposredne materialne škode ni veliko, ogromna pa je poslov-
na škoda zaradi dolgotrajnega izpada proizvodnje.

Iz dela zbornice
V četrtek, 27. februarja sta potekali seji UO in skupščine OOZ 
Logatec, saj je bilo potrebno pregledati poslovanje za leto 2013 
ter narediti načrte za leto 2014. V letu 2013 je začel veljati nov 
obrtni zakon, ki je konec leta 2013 predvidel možnost za izpis 
iz članstva. Prehodno obdobje je trajalo do 27. 1. 2014 in tako 
zbornica sedaj šteje 293 članov, kar pomeni, da se je bil upad 
članstva ca. 30%. V lanskem letu je bilo planirano delo zbornice 
precej okrnjeno, projekti pa neizvedljivi, saj se v začetku leta 
še ni vedelo, kdaj bo začel zakon veljati in, posledično, kaj bo 
to pomenilo za finance zbornice. Zato je bilo delo usmerjeno 
predvsem v nabor novih storitev za člane, kar se je realiziralo 
s Paketom Skupaj. Nadzorni odbor je pregledal poslovanje za 
leto 2013 in podal pozitivno oceno, prav tako je bilo finančno 
poročilo 2013 potrjeno na skupščini. 
Delo zbornice bo tudi letos usmerjeno v povečanje n abora 
uslug za člane, na standardne naloge svetovanja, izdajanja obr-
tnih dovoljenj in ostalih dokumentov, saj na zbornici deluje toč-
ka VEM, prav tako bo usmerjeno v še tesnejše sodelovanje s 
sosednjimi zbornicami po vzoru sodelovanja pri Krpanovem 
glasu. Poudarek bo dan izobraževanju ter delu sekcij. Sicer pa se 
smernice za leto 2014 še oblikujejo, predvsem zaradi tega, ker je 
šele od 1. 2. 2014 naprej znana tudi finančna situacija. 

Izobraževali smo se…
Konec januarja in sredi februarja sta na OOZ Logatec potekali 
dve izobraževanji in sicer Prenos podjetja na naslednika, ki ga je 
izvajal g. Uroš Kavs ter Davčni obračun 2014 v izvedbi dr. Ta-
tjane Jovanović. Udeležba na obeh predavanjih je bila odlična.
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Hvala za pomoč
Ljudje smo za zadovoljevanje svojih potreb izumili premnoge pripomočke 
in naprave. Med njimi hladilne. Kadar pa narava v enem zamahu pokaže, 
kako nastaja led, kako se vseobsežno in brez izjem z njim prekrije vse, 
kar mu ne more ubežati, človek lahko skloni glavo in čaka, kdaj bo to 
strašljivo razkazovanje divje sile pojenjalo. Vendar se življenje v še tako 
siloviti ujmi ne ustavi. Ljudje v svoji elementarni težnji po preživetju iščejo 
poti, da omilijo stisko in se postavijo v bran surovi sili narave. Tedaj se 
pokažejo tudi tiste dobre plati ljudi, ki jih drugi pri njih običajno celo 
spregledajo.

Čudno nasprotje je botrovalo tokratnemu pogovoru urednika z enim od 
članov postojnske OOZ Jožetom Morelom. Poklicno se ukvarja s popra-
vilom hladilnih naprav, kot poveljnik občinskega štaba CZ v Pivki pa se 
je spopadal s težavami, ki jih je povzročil februarski - žled. Pogovor se je 
dotaknil obeh področij njegovega delovanja.

G. Morel, kot s.p. se ukvarjate s popravilom hladilnih na-
prav. To je praviloma terensko delo, ki terja veliko mobil-
nost in razpoložljivost skorajda ob vsakem času, pa tudi 
dobršno mero organizacijskih spretnosti, da se k isti stran-
ki ne vračate po dva- ali večkrat, da bi delo dokončali?

S popravilom hladilnih 
sistemov in naprav se 
kot s. p. ukvarjam že do-
brih dvajset let. Izključ-
no na terenu vzdržujem 
večje hladilne sisteme v 
trgovinah, in sisteme za 
hlajenje v tehnoloških 
sklopih. Delati začnem 
zjutraj, končujem pa, ko 
so napake odpravljene.
Organizacijske spretno-
sti so pomembne, niso 
pa ključne. Pomembni so 
tudi ostali dejavniki, med 
njimi dobro poznavanje 
delovanja in občutljivih 
točk sistema, kar povečuje sposobnost hitrega odkrivanja napak. 
Zaposlujete delavce?
Pred leti sem jih, zdaj ne več. Vesel pa sem, da po mojih sto-
pinjah hodi moj starejši sin in si lahko medsebojno pomagava.

Dejavni ste v zbornici, zadnji mandat kot član skupščine. 
Kako gledate na spremenjeno podlago za članstvo? Me-
nite, da bo prostovoljno članstvo zbornico utrdilo ali, na-
sprotno, omajalo njeno moč? 

Nad to spremembo nisem navdušen. Ni dobra ne za obrtnike 
ne za mala podjetja. Še posebej v teh kritičnih časih ne, ko bi 
morali obrtniki in podjetniki še bolj strniti svoje vrste in nasto-
pati združeno.

Predsedujete GD Košana. Biti gasilec pomeni odzivati se 
na klice v sili. Podobno je sicer tudi pri vašem poslu?
Gasilec in moj poklic sta si v tem pogledu zares zelo podobna. 
Ko se odzovem na klic stranke, ki se ji je pokvaril hladilni sis-
tem, sem, po navadi, za to plačan v denarju. V gasilstvu pa je 
dovolj že zavest, da sočloveku pomagaš v stiski. Če pa za pomoč 
dobiš še prisrčno zahvalo, je zadovoljstvo zares veliko.

V Pivki ste tudi poveljnik občinskega štaba CZ. V prvi 
polovici februarja, ko je žled razkazoval svojo uničevalno 
moč, ste bili verjetno na težki preizkušnji. Ko se o tem 
pogovarjava sredi februarja, niti vsa oskrba z elektriko še 
ni zagotovljena vsem odjemalcem, posledice ujme pa se 
bodo poznale in odstranjevale še dolga leta. Kako ste ukre-
pali?
Že kar nekaj let sem poveljnik občinskega štaba civilne zaščite, 
OŠCZ. V vseh letih poveljevanja mi je bila to prva preizkušnja 
tolikšnega obsega. In upam, da ne bo v kratkem še kakšna taka! 
Ob ukazu, da se skliče štab, mi ni bilo prijetno. Tesnoba se je 
sprostila šele, ko smo v sodelovanju z občinsko upravo določili 
prioritete in postavili prve naloge. Najprej smo začeli reševati 
probleme z vodno oskrbo. Pri vodenju in sprejemanju odločitev 
so mi moje gasilske izkušnje prišle zelo prav. Poudariti moram, 
da je še kako pomembno, da imaš ob sebi pravo »ekipo«, kar 
za naš štab zagotovo drži. To nam potrjujejo nasmejani obrazi 
naših občanov in prijazni stiski rok. 
Sredi meseca so samo še štiri vasi priklopljene na agregate, dru-
god pa se že napajajo z elektriko iz omrežja. 

Dandanes smo ljudje neučakani, pričakujemo, da nam bo 
nekdo drug na pladnju prinesel vse, kar si domišljamo, da 
potrebujemo. Sami pa v stiski za soseda, znanca, sovašča-
na ne bi storili nič. Še vprašali ga ne bi, če kaj potrebuje. 
»Ta mobilna telefonija ni vredna nič, če pa niti ne deluje in 
jo tako dolgo popravljajo«, sem slišal bentiti. S kakšnimi 
reakcijami ljudi ste se srečevali?
Kaj pretiranega negodovanja med ljudmi nisem zaznal, morda 
kaj malega v izjemnih situacijah. Bolj od tega sem občutil, da so 
se krajani v prizadetih krajih zbližali in povezali. Bolj pa me boli 
in prizadeva stiska obrtnikov, ki jim je družba obrnila hrbet. Kot 
so mi nekateri opisovali, so si morali sami priskrbeti električne 
agregate za zagon proizvodnje. Vsak dan z vseh koncev poslu-
šamo, kako pomembno je ohranjati delovna mesta, ko pa smo 
obrtniki in podjetniki v nemilosti, ostanemo sami.

Jože Morel  Foto: J. G.
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Tečaj »osnove tehnike dela  
z motorno žago«
Žledolom je na našem območju povzročil zelo veliko škodo, 
predvsem v gozdovih, kjer je delo z motorno žago oteženo in 
bolj nevarno. Na OOZ Postojna smo se odločili, da za člane 
zbornice, ob zadostnem številu prijav (vsaj 15) organiziramo 
usposabljanje za varno delo z motorno žago. 
Cena tečaja je odvisna od števila prijav. Usposabljanje bi izve-
dli na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna in bi trajal 14 
pedagoških ur. Prvi dan izobraževanja v trajanju 6 šolskih ur 
poteka v učilnici in v specializirani učilnici. Drugi dan izobra-
ževanja v tajanju 8 šolski ur poteka na ustrezno urejenem de-
lovišču, kjer kandidati praktično preizkusijo svoje znanje-vsak 
tečajnik podre eno drevo. Tečaj poleg tehnike dela z motorno 
žago in usposabljanja podiranja drevesa v normalnih razme-
rah zajema tudi demonstracijo pravilnega pristopa dela z 
motorno žago v žledolomu.
Informativne prijave zbiramo do 18. marca na e-naslov:  
irena.dolgan@ozs.si ali na tel.: 05/726 17 20.

Seminar »davčni obračun 2013«
Kljub zares slabemu vremenu smo v petek, 31. januarja v Po-
stojni izvedli seminar »Davčni obračun 2013«. Seminarja nismo 
odpovedali, ker je kazalo, da se stvari umirjajo in da je najhujše 
že mimo, vendar ni bilo čisto tako. Ostali smo brez električne 
energije, zato smo se morali preseliti v učilnico, kjer smo imeli 
vsaj dnevno svetlobo. Čeprav predavateljica ni mogla uporablja-
ti projektorja, je seminar izpeljala po predvidenem programu. 
Od štiridesetih prijavljenih se je seminarja udeležilo dvajset lju-
di. Vse ostale, ki se seminarja v Postojni, zaradi vremenskih 
razmer niso mogli udeležiti, smo obvestili, da se lahko udeležijo 
seminarja na isto temo na OOZ Logatec v sredo, 12. 2. 2014.
Člane ponovno obveščamo, da se lahko udeležijo seminarjev, 
izobraževanj ali kakih drugih dogodkov, ki jih organizirajo 
OOZ Cerknica, Logatec in Vrhnika, vendar se morajo pred-
hodno prijaviti na naši zbornici. 

Seminar striženja in barvanja las 
Udeležencem seminarja je stilist Matej Bandelj v Postojni na 
modelih predstavil nove tehnike barvanja in striženja las 
Predstavljena jim je bila tudi vrhunska italijanska lasna koz-
metika z.one concept in računalniški program Digihair za ce-
lotno vodenje poslovanja v frizerskih salonih. Z obiskom jih 
je presenetil direktor izobraževanj za uporabo tega programa, 
Carlos Lopes 

Trenutek sproščenosti na posvetu v OŠCZ Pivka. Prvi z leve J. Morel
Foto: zasebni arhiv J. M. 

Sklepam, da je tiste dni vaše poklicno delo stalo?
Med trajanjem intervencij, seveda, nisem bil na delovnem me-
stu. Nekaj mi je na pomoč priskočil sin. Ker pa je tudi območje, 
na katerem opravljam svojo obrt bilo brez elektrike, so bile po-
trebe po vzdrževanju manjše kot sicer.

Kaj bi ljudem dejali po tej preizkušnji, ki je, tako ali druga-
če, elementarno prizadela vsakogar od nas?
Po nekaj dneh intervencij sem šele dojel, kako obsežno je raz-
dejanje, ki ga je naravi povzročil žled. In spoznal, kaj vse lahko 
storijo zaledenele molekule vode in kako majhni smo ob tem 
ljudje, ki bi bili radi vsemogočni. 
Ob tej priložnosti pa bi se rad zahvalil vsem, ki so našim ljudem 
kakor koli priskočili na pomoč.

G. Morel, hvala tudi vam za vse, kar ste komurkoli na ka-
kršen koli način dobrega storili. Naj vaše poklicno delo 
naprej teče v miru, in veliko uspeha vam želim. 

Vsevprek se je drevje lomilo pod težo žledu, ki je v svoj objem vklepal vse, 
kar se ni premikalo. Kot da to ni bilo dovolj hudo, so se na Postojnskem 
razlile še vode. Najhuje je bilo na Planinskem polju, kjer je voda zalila 
več kot 20 objektov. Kdaj se bo voda umaknila, je težko napovedati.

Carlos Lopes na postojnskem frizerskem seminarju (prvi z leve), desno pa 
Matej Bandelj med demonstracijo novih tehnik barvanja in striženja las.
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Pripravlja Adela Cankar
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Sejmi (razstavljanje, vstopnice in poslovni kuponi)
• LOS 2014 
Letošnji, že 4. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem, bo na 
Gospodarskem razstavišču od 7. do 10. maja. Na vseh dose-
danjih treh sejmih se je predstavila tudi OOZ Vrhnika s svojimi 
člani. Zakaj ne bi aktivno sodelovali tudi letos? Ponujamo vam 
priložnost. 
Predstavite svojo obrt, podjetje, izdelke ali storitve na 4. Sejmu 
obrti v Ljubljani v okviru OOZ Vrhnika in si tako zagotovite 
najcenejši razstavni prostor. Kot stalni razstavljavec imamo na-
mreč zagotovljeno najnižjo ceno in sicer 54 €/m2 za standardno 
opremljen prostor (27 m2, 54 m2…) oz. 54 €/m2 za neopre-
mljen prostor v notranjih prostorih, zunanji razstavni prostor 
ima ceno 17 €/m2. 
OOZ Vrhnika bo svojim članom nudila še dodatne ugodnosti, 
ki bodo odvisne od števila prijav in potrebne kvadrature prosto-
ra, morebitne dodatne opreme…
Da bi vam zagotovili ustrezen prostor in ga primerno opre-
mili prosimo vse zainteresirane, da nas pokličejo za prijavnico, 
na kateri je poleg splošnih podatkov o razstavljavcu potrebno 
navesti tudi razstavni program. Prijave je potrebno obvezno 
oddati do 20. marca na OOZ Vrhnika, da se lahko z vsemi 
razstavljavci uskladimo glede postavitve sejemskega prostora in 
da vam zagotovimo objavo v sejemskem katalogu. 
Vsak razstavljavec, ki bo razstavljal v okviru OOZ, bo poleg 
ugodnosti najema prostora prejel 50 poslovnih vabil. 
Izkoristite priložnost in se predstavite na LOS, ki v pre-
stolnici predstavlja dosežke ter inovativne potenciale slo-
venske obrti in podjetništva.
Na naši zbornici lahko naročite vstopnice ali poslovne kupone 
po nižji ceni (50%), kakor je cena vstopnice na blagajni sejmi-
šča. Dodaten popust imajo tudi tisti, ki vplačujejo prispevek za 
izobraževanje v Sklad za izobraževanje. V nadaljevanju so nave-

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. 
Pokličete nas lahko po telefonu, pišete po e-pošti ali pa nas sprem-
ljate po spletu: www.ooz-vrhnika.si
Pri neposrednem kontaktu imejte pripravljeno številko kartice 
Mozaik podjetnih, saj si lahko le tako zagotovite ugodnosti, ki jih 
zbornica nudi svojim članom. Dobrodošli.

dene nekatere sejemske prireditve, za katere se lahko prijavite in 
naročite vstopnice oz. kupone. Popust pri vstopnicah bo upo-
števan pri članih (ena oseba), ki imajo plačano članarino. 
• Sejem Dom – mednarodni sejem za gradbeništvo in stavb-

no pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opre-
mo, varovanje in urejanje okolice, ki se bo odvijal od 11. do 
16. marca v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Naroči-
lo vstopnic do četrtka, 6. marca. 

• Sejem Flora – vse za vrt in vzgojo rastlin, Poroka – vse za 
poroko, Altermed – za tiste, ki jim je zdravje pomembno, od 
14. do 16. marca v Celju na Celjskem sejmu. Poslovni kuponi. 

• Pomladni sejem, Megra – gradbeništvo, Engra – energe-
tika in trajnostna gradnja, Kogra – komunala, urejanje oko-
lja in ekologija, POS – Pomurski obrtno podjetniški sejem, 
Green – trajnostne tehnologije in zelen življenski slog, od  
3. do 6. aprila v Gornji Radgoni. Poslovni kuponi.

• Sejem Avto in vzdrževanje – avtoservisne dejavnosti in 
avtomobilizem, Moto Boom – motocikli in oprema za mo-
toriste, Logotrans – logistika in transport, Gospodarska 
vozila, od 10. do 13. aprila v Celju na Celjskem sejmu.
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposabljanje in 
izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za delo-
dajalce in delavce v petek, 7. marca z začetkom ob 7. uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena 
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 
25 €, za nečlane je cena 35 €. (cena je končna, ker nismo 
zavezanec za DDV). 
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po e-pošti. 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad za 
izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z vlo-
go za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za namen 
VPD in VPP) povrnjene v celoti.

Tečaj prve pomoči
Ponovno razpisujemo tudi tečaj oz. usposabljanje in preizkus 
znanja iz prve pomoči. To bo potekalo v torek, 25. in četr-
tek. 27. marca 2014 od 16. – 19. ure. Cena usposabljanja in 
tečaja je 87,50 €, za člane zbornice s plačano članarino, oz. pri 
vas zaposlene delavce, ki jih boste napotili na usposabljanje, 
smo se z izvajalcem dogovorili za 10% popust na redno ceno. 
Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih najmanj 8 ude-
ležencev, sicer bo usposabljanje ponovno preloženo v nasle-
dnji mesec. O novem terminu boste že prijavljeni in novi kan-
didati pravočasno obveščeni. 
Po uspešno opravljenem preizkusu izvajalec udeležencu izda 
potrdilo - kartico, ki dokazuje usposobljenost nudenja prve 
pomoči in jo udeleženec prejme po pošti na naslov podjetja, 
ki ga je poslal na usposabljanje.
Prijave po telefonu ali e-pošti. Pokličite.

Davčni obračun za leto 2013 
Ne pozabite oddati davčnega obračuna za leto 2013. Rok se 
izteče 31. 3. 2014.

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na podlagi iz-
danega računa? Zakaj bi na zaslužen denar čakali dlje, kot ste 
se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi vi morate plačati 
izstavljene račune in jih težko, če vam vaši dolžniki ne plačajo 
vaših. 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za 
vas lahko vložimo predlog za e-izvršbo na podlagi verodo-
stojne listine. Predlog vložimo na sodišče, ki izda sklep za 
izvršbo oz. vodi postopek do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se. Za vlogo predloga za izvršbo boste 
plačali 20 € zbornici za njeno storitev in še sodno takso so-
dišču, po njihovi tarifi. Stroške izvršbe vam bo ob uspešni 
izvršbi vaš dolžnik plačal skupaj z glavnico in obrestmi. 
Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre za vaš denar.

Tečaj za varno delo  
z verižno motorno žago 
OOZ Vrhnika organizira usposabljanje za varno delo z verižno 
motorno žago. Namenjeno je zaposlenim v podjetjih, ki izva-
jajo dela z motorno žago, lastnikom gozdov, kmetovalcem in 
njihovim družinskim članom ali delavcem, urejevalcem vrtov in 
okolice za domačo uporabo. Tečaj izvaja Marko perko, s.p.
Tečaj ni ustrezen za osebe, ki izvajajo poklicno dejavnost 
dela v gozdu.
Usposabljanje obsega:
- teoretični del, ki se izvaja s pomočjo digitalnega projektorja 

in učnih pripomočkov, ter dokumentacije, ki jo prejme vsak 
udeleženec. Usposabljanju sledi preverjanje znanja. 

- praktični del poteka na terenu, o lokaciji in poteku praktične-
ga usposabljanje se kandidati dogovorijo na tečaju. Tudi tu se 
opravi preizkus znanja.

Udeleženec po uspešno opravljenem usposabljanju prejme potr-
dilo o usposobljenosti za delo z verižno motorno žago. 
Prijavijo se lahko zdravstveno in psihofizično sposobne osebe, 
ki so dopolnile 18 let.
Za člane zbornice s plačano članarino in pri vas zaposlene delav-
ce je usposabljanje 35 €, za ostale udeležence pa 70 €.
Teoretično in praktično usposabljanje bo v ponedeljek, 17. 
marca. Teoretični del se začne ob 8. uri in se izvaja v prostorih 
OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, praktično pa po dogovoru 
na terenu. Prijave so obvezne. Udeleženci morajo imeti za prak-
tično usposabljanje ustrezno osebno varovalno opremo.
Pokličite za prijavo in morebitne dodatne informacije. 

Vstopnica in poslovne kupone boste dvignili na naši zbornici, 
vstopnica vam bo omogočala enkraten vstop na sejmišče, po-
slovni kupon pa boste na blagajni posameznega sejmišča zame-
njali za vstopnico, s katero boste vstopili na prireditev.
Pokličite nas, izkoristite ugodnosti cenejšega ogleda sejemskih 
prireditev po Sloveniji.

Najem dvorane v  
Domu obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z zaposleni-
mi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa ne veste kje 
bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora?
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem veliko 
sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 2. nadstropju. 
Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli, veliko konferenč-
no mizo in manjšimi mizami (za razpored učilnice), ima brezžič-
no internetno povezavo, stojalo s platnom za projekcijo in tablo 
(piši-briši). Razporeditev miz in stolov je lahko poljubna in se 
prilagodi vašim potrebam in željam. Cena najema znaša 40 € 
za tri ure + 10 € vsaka nadaljnja ura. V kolikor se odločite za 
večkraten najem, se lahko dogovorimo za nižjo ceno. 
Člani naše zbornice s plačano članarino imate pri najemu pro-
storov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% popust na 
redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.



Podatki o škodi
Nemalo članov je v februarskih ujmah utrpelo poslovno in pre-
moženjsko škodo ter imelo dodatne poslovne stroške. Vabimo 
vas, izpolnite vprašalnik na 13. strani in ga čim prej vrnite svoji 
območni zbornici. Služil bo kot podlaga za utemeljevanje zah-
tevkov državi za vsaj delno povračilo škode podjetnikom. 

Krpanov glas Napotila
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Davčni obračun – rok je podaljšan 
OZS je pozvala Vlado RS in Ministrstvo za finance, da zaradi 
posledic ledene ujme podaljša rok za oddajo davčnih obračunov 
za leto 2013 za tista podjetje, ki so v času ujme utrpela izpad 
elektrike in interneta. DURS je predlogu ugodil, rok podaljšal za 
10 dni, ob pogoju, da davčni zavezanci oddajo davčni obračun 
elektronsko, ob čemer pa rok za plačilo obveznosti po davč-
nem obračunu ostaja enak, 30. 4. 2014. Ob oddaji obračuna v 
sistemu eDavki davčni zavezanci ob predložitvi v »podaljšanem 
času«, označijo vrsto dokumenta B in v prilogi navedejo dneve 
brez elektrike in interneta. Podaljšani rok je torej 10. april! 

Ne spreglejte na spletnih straneh OZS 
*Pravilna izpeljava postopka odpovedi pogodbe o zaposli-
tvi z brezplačnimi vzorci pogodb in dokumentov: 
BOLNIŠKI STALEŽ_poizvedba o odprtju bolniškega staleža 
in navodilih_po ZDR-1.doc
PISNO OPOZORILO zaradi krsitev ZDR-1.doc
SPORAZUM O PRENEHANJU po ZDR-1.doc
UPOKOJENCI - Pogodba za obcasno ali zacasno delo po 
ZUTD.docx
ODPOVED zaradi negativne ocene poskusnega dela
*Brezplačno video predavanje o Uredbi o odpadkih – mag. 
Katarina Železnik Logar 

*Subvencije za zaposlitev mladih nezaposlenih - »Mentor-
stvo za mlade«
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev in izvajanje 
mentorstva osebi, ki se prvič zaposli in je stara do 30 let ter 
hkrati usposobijo mentorja. Spodbuja se medgeneracijski pre-
nos znanja in izkušenj. Mentor, starejši od 50 let, mora imeti 
vsaj srednjo poklicno izobrazbo in je vsaj eno leto zaposlen v 
podjetju. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa 
»Mentorstvo za mlade« najdete na spletni strani Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipendije. 

*Obvezne uporabe blagajn 
Malo verjetno je, da bi obveznost uporabe virtualnih davčnih 
blagajn za vse začela veljati 1. aprila, kot je bilo sprva predvi-
deno. OZS v pogajanjih ne pristaja na elektronske blagajne, ki 
bi bile neposredno povezane z DURS-om. Vladi bo predlagala 
in od nje zahtevala, da bi najmanjši davčni zavezanci (npr. do 
določene višine letnega prometa) tudi po sprejetih spremembah 
lahko izstavljali paragonske bloke, ki bi jih bilo predvidoma mo-
goče kupiti pri DURS-u.
Prav je, da se davčni zavezanci pravočasno pripravite na more-
bitno splošno uvedbo elektronskih blagajn, da skrbno proučite 
svoje potrebe, zmožnosti in predvsem ponudbo na trgu. Treba pa 
je počakati na Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davč-
nem postopku, potem pa bo še čas za pripombe na ta predlog in 
takrat bo potrebno aktivno sodelovanje članov zbornice, da vsi 
skupaj dosežemo najboljšo možno rešitev za davčne zavezance, 
ki bo lahko zdržala tudi korektne davčne postopke. /B. Macarol/

Subvencija in opravljanje dejavnosti gozdarstva
Podjetniki, ki so za samozaposlitev prejeli subvencijo ZAVODA 
ZA ZAPOSLOVANJE , kljub omejitvam v razpisu, po zadnjem 
mnenju Zavoda, lahko opravljajo dejavnosti: 02.200 Sečnja ter 
02.400 Storitve za gozdarstvo. Potrebna je doregistracija!

Sejem Avto in vzdrževanje, 10. - 13. april
Sekcija avtoserviserjev pri OZS vabi člane OZS, ki imajo sto-
ritev ali produkt, izboljšavo ali inovacijo ipd. za avtoserviserje, 
in je plod njihovega lastnega znanja in iznajdljivosti, da se na 
sejmu avto in vzdrževanje predstavijo (lahko tudi le z vizitko, 
transparentom ali pingvinom (prosto stoječim transparentom)), 
za kar jim sekcija nudi:
- prostor za njihovo predstavitev
- osnovno ureditev njihovega prostora (tepih, stena, stol, pult ali miza)

- za predstavitev, tudi če na sejmu niso osebno prisotni - stori-
tve hostese.

po ceni le 10 eur/m2. Ponudba velja za vse 4 dni sejma!!!
Svoj interes sporočite na mail (igor.pipan@ozs.si), priložite 
kratko predstavitev svojega izdelka, patenta, storitve, inovativ-
nosti, … do 7. marca 2014. 

Ugodnejši krediti
V Novi Ljubljanski banki d.d. so za segment malega gospodar-
stva pripravili posebno ponudbo kreditov z ugodnejšimi pogoji 
za odpravo posledic, ki so nastale v ekstremnih vremenskih raz-
merah konec januarja in v začetku februarja. K vlogi za odobri-
tev kredita je potrebno predložiti dokazila o prizadetosti zaradi 
ekstremnih vremenskih razmer. Ponudba velja do 31.5.2014.
Za podrobnejše informacije vam je na voljo vaš poslovni skrbnik 
pri NLB d.d.  Če poslovnega računa nimate pri NLB d.d., se lahko  za 
dodatna pojasnila obrnete na info@nlb.si in na telefonsko številko  
01/ 477 2000.

Odprava posledic ledene ujme
Ovir v postopkih za sanacijo škode po žledolomu vsaj z 
zakonodajne plati ne bi smelo biti več, saj je Državni zbor 
sprejel interventni zakon za odpravo posledic ledene ujme. 
Tako bodo za sanacijo zagotovljena tudi proračunska 
sredstva in poenostavljeni postopki na področju prostor-
skih in gradbenih ukrepov.
Zakon med drugim določa, da odjemalci za čas, ko so bili brez 
elektrike, ne bodo plačali priključne moči niti ne omrežnine. 
Pravni subjekti, ki so za svojo dejavnost uporabljali agregate, 
bodo imeli možnost 50-odstotnega povračila trošarin.
Prav tako je, med drugim, olajšana sanacija škode elektrodistribu-
cijskim podjetjem, ki bodo v naslednjih mesecih obnavljala nape-
ljave. Omogočena pa bo tudi oprostitev katastrskega dohodka za 
parcele gozdnih zemljišč, kjer je gozd v celoti uničen. Za gradnjo 
gozdnih vlak bo zadoščalo zgolj dovoljenje Zavoda za gozdove, 
ki je odgovoren tudi za pripravo in izvedbo sanacijskega načrta.
Z zakonom se omogoča povrnitev neposredno nastale škode.  
V zakonu je zapisano, da bodo oškodovanci oceno škode prija-
vili na obrazcu, ki ga bo objavilo pristojno ministrstvo. Članom 
bomo na OOZ pomagali pri izpolnjevanju obrazcev, o ob-
javi obrazca boste obveščeni! /STA/
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VPRAŠALNIK

Pravna oseba (s.p, d.o.o., ……..)  

Sedež 

Glavna dejavnost: 

Davčna številka:  Matična številka:  Št. zaposlenih (brez S.P.): 

Mobitel:  E-mail: 

ELEKTRIČNA ENERGIJA
Število dni brez električne energije 

Kako ste rešili izpad:
 a.)   najem agregata:       strošek najema  strošek goriva 
 b.)   nakup agregata:       strošek nakupa  strošek goriva 
 
Vaš dobavitelj električne energije 
Ste morebiti s priklopom agregata in distributerjem električne energije imeli težave (opišite)

TELEFON/MOBITEL/INTERNET
Število dni brez signala/omrežja za TELEFON  MOBITEL  INTERNET 

MATERIALNA ŠKODA 
Ste v času »žledoloma, poplav« utrpeli materialno škodo? (premičnega / nepremičnega premoženja)
   DA        Katerega (opišite)? 

                 Ocenjena vrednost škode:  EUR.
   NE

OBRATOVANJE 
1. ŠTEVILO DNI, ko dela / v obratovalnici, salonu, lokalu, terenu /zaradi »žledoloma, poplav« niste opravljali .
2. Število dni, ko ste pri delu uporabljali agregat .
3. Ocenjena vrednost škode »izpada obratovanja« (izpad dohodka)  EUR.
4. Mesečni strošek zaposlenih (brez stroškov prispevkov s.p.)  EUR, za čas »nedela«  EUR.
5. Mesečni prispevki s.p.  EUR, za čas »nedela«  EUR.

SKUPNA OCENJENA VREDNOST ŠKODE:  EUR.

VAŠA MNENJA, PRIPOMBE, PREDLOGI: 

Prosimo, da vprašalnik vrnete po pošti ali na e-naslov svoje OOZ



Krpanov glas Prispevki, dajatve
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno 
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno 
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za 
obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po sklepu skupščine 
10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne 
(podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino pla-
čate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: 
SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke 
zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega po-
slovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 
S 1. 2. 2014 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 0,53 % od 
povprečne bruto plače za oktober 2013 (PP za oktober 2013 je 1.526,11 €) za 
poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 25 % povprečne bruto 
plače za oktober 2013 (381,53 €).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za februar 2014:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za in-

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

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 32,17 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
 0,53 % od PP oktober 2013 – 1.526,11 €  8,09 €
 6,36 % od 25 % PP oktober 2013 – 381,53 € 24,27 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,36 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Uživalci pokojnine, ki ste 1.1.2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi ka-
terega bi ponovno pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate 
največ do 31. 12. 2014, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate 
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12. 
2014 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1.1.2015 prenehal izplačevati 
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti. 
Rok za uskladitev statusa je torej podaljšan za eno leto – do konca 2014. 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove 
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v februarju 2014:  
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 ur.  
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2014 – lestvice veljajo od 1.1.2014 
oz. za izplačila v letu 2014 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2014 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupne-
ga dohodka v letu 2014:

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

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

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega raz-
merja se upošteva naslednja lestvica

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

nad do
905,53 543,32

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

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.

Posebne olajšave

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

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V 
LETU 2014 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino 

Nad Do € + % Nad €
668,45 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 2014 znaša 789,15 € (Ur. 
list RS, št. 7/2014).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se 
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km raz-
dalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca 
oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo); 
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan. 
Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega 
povračila za prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob 
uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek 
po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene bencina v 
EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina višja, 
vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa Uredba o davčni 
obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v davčno osnovo. 
Regres za letni dopust v letu 2014: najmanj za 1% povečana minimalna plača 
oz. 797,04 €. 
STOPNJE PRISPEVKOV:

Vrsta prispevka Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
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 848,07 € (količnik za preračun je 1,5387 izračunan 
na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, Ur. list št. 29/13). V na-
daljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 206,50

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 114,06

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

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 323,96

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje) 

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic 
na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne 
vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, 
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ 
- 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
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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 zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto 
plače predpreteklega meseca. Ta za december 2013 znaša bruto 1.547,31 € 
in neto 1.007,63 €.

Prispevke za socialno varnost za samozaposlene (in za zavarovance – 
družbenike) plačujete po starem sistemu (torej od zavarovalne osnove, 
v katero ste bili razvrščeni na podlagi dobička v letu 2012, po 209. členu 
ZPIZ-1), dokler se ne boste razvrstili v novo zavarovalno osnovo, na 

podlagi doseženega dobička v letu 2013 (s.p. torej na podlagi predlože-
nega davčnega obračuna dohodka iz dejavnosti za leto 2013, družbeniki 
pa na podlagi prejete odločbe o odmeri dohodnine za leto 2013).
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino pla-
čate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. 
Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. 
Višino članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje 
ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in števila 
zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z 
obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA FEBRUAR 2014

* povprečna bruto plača v RS za december 2013 (1.547,31 €)

** minimalna plača

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

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun pri-
spevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite 
obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA FEBRUAR 2014

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 vključno vključno vključno vključno vključno vključno vključno 64.069,74
9.156,72** 18.305,64*** 27.458,46 36.611,28 45.764,10 54.916,92 64.069,74

Povprečna mesečna plača v RS za december 2013 v EUR 1.547,31
I II III IV V VI VII VIII

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

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

dec.13 dec.13 dec.13 dec.13 dec.13 dec.13 dec.13

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 789,15 928,39 1.392,58 1.856,77 2.320,97 2.785,16 3.249,35 3.713,54
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 192,16 226,06 339,09 452,12 565,16 678,19 791,22 904,25

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 106,14 124,87 187,30 249,73 312,17 374,61 437,04 399,47

Prispevki za starševsko varstvo 0,20 1,58 1,86 2,78 3,72 4,64 5,58 6,50 7,42
Prispevki za zaposlovanje 0,20 1,57 1,86 2,79 3,71 4,64 5,57 6,50 7,43

 Prispevki skupaj 38,20 301,45 354,65 531,96 709,28 886,61 1.063,95 1.241,26 1.318,57

* povprečna bruto plača v RS za december 2013 (1.547,31 €)

** minimalna plača

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

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.Nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi žleda
Skladno s 137. členom Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1 
(Ur. l. RS, št. 21/2013), ima delavec pravico do nadomestila pla-
če za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z za-
konom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov 
na strani delodajalca. 
Na podlagi 6. odst. 137. člena je delavec v primeru, ko ne more 
opravljati dela zaradi višje sile, upravičen do polovice plačila, do 
katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 
odstotkov minimalne plače. 
Ker se je predmetna naravna katastrofa zgodila v prvih dneh 
meseca februarja, se bo nadomestilo plače kot je opisano zgoraj, 
izvedlo pri obračunu februarske plače, ki se bo izplačala najka-
sneje do 18. marca. 
V primeru, da je delodajalec normalno posloval, delavec pa na 
delo ni prišel, ker ga je zajela hujša nesreča, pa bi mu skladno 
z zakonom pripadal en dan izrednega plačanega dopusta. V 
kolikor zavezujoča kolektivna pogodba za tovrstne primere ne 
določa večjega števila dni takšnega dopusta, bi delavec za daljšo 
odsotnost moral koristiti redni dopust. 

Dušan Bavec, univ. dipl. prav., Svetovalec SC OZS 

Povračilo škode prek UHPO
UO OZS je sprejel sklep, da bo Ustanova za humanitarno 
pomoč obrtnikom, ki deluje v okviru OZS, oškodovancem, 

članom zbornice, povrnila materialno škodo (poškodovanje 
objektov, vozil, materiala, blaga). Način izvedbe sklepa v času 
zaključka redakcije KG še ni dorečena. Nadaljnje informacije 
dobite na svojih OOZ.

Novela zakona o gozdovih 
Državni zbor je sprejel novelo zakona o gozdovih, ki poeno-
stavlja postopke za spravilo lesa. V času sanacije gozdov bo 
do 30. aprila 2015 za sledljivost namesto prevoznice potrebna 
samo listina o uporabi in prometu z gozdno-lesnimi asortimen-
ti. To je evidenca, ki jo vodi lastnik doma in jo mora hraniti še 
pet let. Listino izpolni lastnik, vzorec te listine pa bo objavljen 
na spletnih straneh ministrstva in zavoda za gozdove. V nove-
li je tudi pravna podlaga za razdelitev sredstev za vzdrževanje 
gozdnih cest iz zbranega davka od gozdnih zemljišč na ravni 
lokalnih skupnosti. 
Novela poleg poenostavitev in nadgradnje sistema prevoznice 
prinaša tudi izjemo, saj pri prevozu do šestih kubičnih me-
trov lesa za lastno uporabo prevoznica ne bo potreba niti 
po izteku moratorija. /STA/

Proste počitniške kapacite 
Za proste termine in ostale informacije v Termah Olimia, Ter-
mah Dobrna in Termah 3000 v Moravskih Toplicah se lahko 
obrnete na OOZ Novo mesto, go. Ksenijo Klobučar, tel. 07 33 
71 580 ali e-pošto: ksenija.klobucar@ozs.si.
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Nagradna križanka

Za sprostitev

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 18. marca 2014 na naslov OOZ 
Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si. 
Med pravilnimi rešitvami bo izžrebana nagrada: žepni kalkulator. 

TFS SERVIS d.o.o. Logatec  
T: 01 75 09 241 G: 031 840 035 E: info@tfs.si
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