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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: 2000 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: Utrinek z lanskoletne prireditve Sledenje,  

ki mu je v organizaciji podjetja Prolog sledil  
ogled dobre prakse in strokovni seminar

 Foto: arhiv Prolog d.o.o.
 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.

maj 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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Urediti po pameti

V prejšnjem Krpanovem glasu je kolu-
mnist zapisal, da bo naporno in negoto-
vo tudi dogajanje v obrtno-zborničnem 
sistemu, saj je letošnje leto tudi volilno. 
In kaže, da bo res tako. 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
(OZS) bo po novem statutu imela pred-
sednika zbornice, ki bo mandatar za se-
stavo upravnega odbora, torej tudi nje-
gov predsednik. Zbornica ne bo imela 
več predsednika skupščine. To nalogo 
bo na vsakem zasedanju naložila ene-
mu izmed svojih članov. Volitve po no-
vem statutu je skupščina že bila razpi-
sala, prvi postopki so stekli. Območne 
zbornice so tako že delegirale svoje poslance v ta najvišji organ OZS, nekatere 
sekcije OZS tudi že. Pa se je pokazalo, da so določila 19. člena statuta morda 
prestroga ali pretoga, kakor nam ljubše. Velika je želja zbornice, da bi se otresla 
oz. razbremenila kontaminiranosti, ki ji je v končni konsekvenci pripomogla 
tudi k prostovoljnemu članstvu. Zato je pogoje za nosilce najodgovornejših 
funkcij postavila ostro, brezkompromisno. In je začela pri delegatih oz. poslan-
cih skupščine. Vendar vsako ravnanje terja tudi zrnce soli. 
1979. je bil sprejet zakon, po katerem so se ustanovila obrtna združenja v vsaki 
tedanji občini. Vanja so se morali združevati vsi proizvajalci z zasebnimi sred-
stvi za proizvodnjo - torej obrtniki. Po 35 letih je obrtniška, natančneje obr-
tno-podjetniška zbornica spet prostovoljna organizacija, kot je bila pred 1979. 
Prostovoljnost narekuje trezno obnašanje in ravnanje v pričakovano korist čla-
nov, ki so pripravljeni biti člani. In plačujejo članarino. Kaj pa pomeni plačevati 
članarino, kaj pomeni imeti poravnane članske obveznosti? Vprašanje je morda 
videti nesmiselno, nepotrebno, odveč. A se je že na začetku formalnega prever-
janja kandidatur oz. imenovanj novih poslancev pokazalo, da odgovor na vpra-
šanje ni samo po sebi umeven. Še več. Izkazalo se je, da se spet pojavlja različno 
razumevanje zapisanega besedila. In želja, da bi res že na začetku postavljanja 
novih temeljev ne grešili, je terjala sklic izrednega zasedanja skupščine OZS, da 
bi razjasnila vprašanje, kaj pomeni plačana članarina kot pogoj za kandidiranje 
člana v najvišji organ zbornice. 
Skupščina je dala odgovor. Sklenila je razveljaviti dosedanji sklep o razpisu vo-
litev in sprejela novega. Z opozorilom, da se mora pri kandidiranju in izboru 
poslancev dosledno in dobesedno upoštevati določilo o plačani članarini.
Območne zbornice moramo v volilnih postopkih vztrajati in poslance nedvou-
mno zavezati, da bodo v najvišje organe in za najodgovornejše funkcije izbrali 
ljudi, ki bodo lahko pregledno (modno: transparentno) vodili organizacijo. Še 
posebej zato, ker je v zadnjem času politika vendarle zaznala signale zbornice, 
da je treba korenito spremeniti položaj gospodarstva in gospodarskega okolja. 
Dejstvo je, da novi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo podpira ustre-
zno ureditev poslovnega okolja za mala in srednja podjetja, ker se zaveda, da ta 
predstavljajo 95-odstotkov vseh gospodarskih subjektov in tvorijo pomemben 
delež v gospodarstvu.
Naj se torej naše vrste uredijo po pameti. 

Bogdan Oblak, Predsednik OOZ Logatec 

Pomlad pride
Veliki traven. Čas prve košnje, spra-
vilo prvega letošnjega pridelka. Pa 
saj še zima ni dobro razbohotila niti 
nasula snega. Je pa udarila z žledom. 
Kolo življenja se vrti. Zdi se, da vse 
hitreje, da se že srečuje začetek s 
koncem. Vse je tukaj in zdaj.
Zeleneče drevje prikriva rane, ki mu 
jih je zadala pošastna moč ledu. Op-
timistične napovedi zakrivajo vsako-
dnevne podražitve, ki naj usmerijo 
večji dotok denarja v osiromašeno 
državno blagajno. A nove dajatve 
ne morejo spodbuditi nove rasti. Jo 
prej zatirajo. Pravih, učinkovitih re-
šitev in zagona gospodarstva pa kar 
ni. In če že kaj pokuka na plan, se 
že najdejo skrbniki, ki s primernimi 
ukrepi – največkrat zgolj z beseda-
mi – dušijo mlado rast. Zgolj zato, 
da bi pokazali, kako se na vse spo-
znajo in kako le oni vedo, kako je 
prav. In v tem prednjačijo žurnalisti, 
zadnja brezprizivna inštanca, ki vse-
vprek išče negativno noto v vsakem 
predlogu, vsakem ukrepu in dejanju. 
Ampak zakaj ljudje temu nenehno 
nasedamo?
Narava vsako pomlad znova ozeleni. 
Letos celo prej kot običajno. Tako 
tudi v še tako težkih okoliščinah ve-
dno nastajajo in vztrajajo podjetja, 
predvsem manjša, ki dobro posluje-
jo, ki najdejo svoj prostor na trgu in 
ki jih recesija ne prizadene tako zelo, 
kot prizadene druge. Nanje poglej-
mo! Povprašajmo jih, kako jim uspe-
va biti dober, poslovno korekten in 
čvrst gospodarski subjekt. Premisli-
mo, in preudarimo, kar nam povedo 
in njihove sposobnosti preslikajmo v 
svoje okolje. Prisluhnimo zgodbam, 
ki jih beremo tudi na straneh Krpa-
novega glasa. V vsaki je nauk, kako 
postati uspešen, če je že uspešnost 
velelnik današnjih dni. Ob tem se 
spomnimo, da ni nobena stvar več-
na, da je vse podvrženo razvoju in, 
na koncu, razkroju. Sprijazniti se s 
tem pa je že modrost, dana le najbolj 
preizkušenim.

Janez Gostiša 
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Svetijo se oči in zlato
Vsak podjetnik,s svojim delom pričuje o svojih ciljih, usmeritvah in 
vizijah, ki jih kdaj bolj uspešno, kdaj malo manj zasleduje in ure-
sničuje v svojem življenju. Na straneh KG zato objavljamo portrete 
članov, ki na kak poseben način izpričujejo svoje delovno in poslov-
no poslanstvo. Tokrat si preberite, kako Vesna in Peter Dragolič, 
sestra in brat v firmi Meček d.o.o. Cerknica prepletata dejavnost 
optike in zlatarstva in se aktivno vključujeta v delo zbornice.

Vesna ukvarjaš se z optiko. Vid je pomembno čutilo, 
s katerim zaznavamo svet okrog sebe?
Vid je pomemben, zame osebno najpomembnejši za življe-
nje. Če ga nimamo, je naše življenje občutno omejeno. Oči 
so občutljiv organ, ki ga ne smemo zanemariti. Največkrat, 
oz. zelo velikokrat je tako, da se človek niti ne zaveda, da ne 
vidi dobro. Šele ko je res »sila«, si poišče pomoč… 

…do poceni očal? 
Ja. Velikokrat najcenejših. Kot optik pa moram opozoriti, 
da imajo očala, ki jih prodajajo na poštah, v lekarnah, dro-
gerijah, trgovskih verigah – in, na žalost tudi v nekaterih 
specializiranih prodajalnah – na obeh straneh, levi in desni 
enako dioptrijo in zenično razdaljo. Skoraj nihče pa nima 
enake dioptrije na obeh očesih. Ob uporabi takih očal lahko 
pride do še večje okvare oči, in tega se veliko ljudi ne zaveda.
Katere stroške nakupa očal krije Zavod za zdravstve-
no zavarovanje? 
Zavod krije osnovno varianto očal, s tako imenovanimi 
»socialnimi okvirji«; za očala »na blizu« od 63. leta naprej, 

pri očalih »na daleč« pa starost ni omejena. Razliko do 
izbire, ki presega osnovno določeni standard pokrivanja, 
mora kriti stranka sama.
Poleg očal se vse več uporabljajo leče?
Šport in lepota pogojujeta odločitev za leče, čeprav so 
lahko tudi očala modni dodatek. Pri športu pa so očala 
nedvomno ovira. 
So leče varna izbira?
Pri lečah so potrebni vnaprejšnji temeljit pregled pri spe-
cialistu in prave izmere. Če stranka upošteva navodila za 
uporabo in vzdrževanje kontaktnih leč (čiščenje in shranje-
vanje), do okužb ne prihaja in nošenje kontaktnih leč lahko 
poteka brez nepotrebnih zapletov. Pri delu z računalnikom 
pa je zapletov (naj)več, ker se oči zaradi leč preveč izsušijo. 
V takih okoliščinah je potrebno dodatno vlaženje. 
Veliko ljudi pa kontaktne leče naroča kar preko spleta, brez 
predhodnega pregleda. Takrat pa se težave rade pojavijo.
Kakšen je nasploh vpliv računalnikov na vid? 
Vse več je mladih, ki potrebujejo očala. Zaradi računalni-
kov, tehnologije, pa tudi moči sončnih žarkov. Brez sončnih 
očal zaradi varovanja oči preprosto ne gre več. Tudi siva 
mrena, ki se pojavi s starostjo, je lahko posledica prevelike 
izpostavljenosti UV žarkom v mladosti. Pojavljajo se že 50- 
in 60-letniki s slabim vidom, ki je lahko tudi posledica sive 
mrene. V tem primeru se operativno zamenja očesna leča.
Verjetno iščejo tvojo storitev največkrat Notranjci?
Stranke prihajajo od blizu in daleč. Te od daleč predvsem 
zato, ker se držim priporočenih drobnoprodajnih cen, ki 
v večjih urbanih naseljih rade poskočijo. Čas pa je tak kot 
je. Izdatkov veliko, denarja vse manj. Ljudje smo prisiljeni 
razmišljati o vsakem evru. 
Peter, dragi kamni, izdelki iz zlata ….Podarjali smo 
jih ob posebnih, enkratni dogodkih. Ljudem, ki smo 
jim prek daril trajne vrednosti želeli povedati, da so 
pozlatili naš čas, da nam je pomembna njihova bli-
žina, naklonjenost, pripadnost in predanost, da so 
blizu našemu srcu in našim mislim. Je še vedno tako?
Je. Zlato je tradicija in - dobra naložba. Največ je povpra-
ševanja po poročnih prstanih, kar je dober znak, da se pari 
še poročajo, po drugi strani pa, da se manj odločajo za 
darila ob osebnih praznikih, obletnicah, krstih in birmah. 
Je pa nakit postal tudi bolj oseben, saj ima vsaka stranka 

Vesna Dragolič: 
»Spremembe v vidu 
se pojavijo največkrat 
zaradi poškodb, 
bolezni ali starostnih 
sprememb. Pri otrocih 
so to lahko tudi priro-
jene napake(škiljenje). 
Očesna leča in mišice 
se urijo v mladosti, v 
tem obdobju se z očali 
in terapijo popravi vid, 
če seveda ne gre za večje 
očesne napake.« Fo

to
: S
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.
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Na kratko:
Leto 2014 je volilno leto (tudi) v obrtno-zborničnem sis-
temu. Volitve v vodilne organe sekcij so sicer že stekle, a 
bodo po sklepu skupščine OZS morale biti v prihodnjih 
dneh deležne ponovne pozornosti. Območna zbornica 
bo na OZS posredovala imena kandidatov, ki bodo za-
stopali interese njenih posameznih dejavnosti na držav-
nem nivoju. Sledile bodo volitve na območni zbornici. 

• sobota, 17. 5. 2014: redno letno usposabljanje voz-
nikov-Gasilni dom Cerknica

• nedelja, 22. 6. 2014, letno srečanje članov – piknik 
v Zelšah

• DURS bo vse s.p. obvestil o višini zavarovalne 
osnove za leto 2014

• spremljajte ugodnosti  
KARTICE MOZAIK PODJETNIH

svoj stil. To je tudi moj način razmišljanja in ne maram 
»tipskega« nakita. Tako mi postane vsak kos nakita svoje-
vrsten izziv.
Modni trendi?
Moramo vedeti, da ročno delo vztrajno izumira in da mu 
strojno izdelan nakit znižuje ceno. Le še nekaj pravih zla-
tarjev nas je v Sloveniji, ki se trudimo narediti nekaj nove-
ga, modernega.
Za »zlate« modne trende je kupna moč v Sloveniji (pre)
nizka. Zlati modni izdelki so za večino naše populacije 
predragi, zato največkrat posežejo po bižuteriji in srebru, 
saj se modni trendi hitro menjajo. Slediti trendom pri zla-
tem nakitu bi pomenilo vsako leto kupovati novega ali ga 
predelovati. 
Pa vendar najdemo v zadnjem času zlato celo v šam-
panjcu?
Ja, v šampanjcu in celo na tortah. Tanki zlati lističi. Torta 
je zato dražja, je pa zlata! Zlato samo po sebi ima zdravil-
ne učinke. Je močan antioksidant, tako je tudi srebro (v 
čistem stanju). Štejejo ju tudi kot naravne antibiotike (ko-
loidno srebro in zlato). Je pa zlato še vedno dokaj varna 
naložba, čeprav tudi cene zlata zelo nihajo. Ko gre gospo-
darstvo navzgor, cena zlata pada, in obratno. Se razume, 
da ni merilo slovensko gospodarstvo!
Vesna, aktivna si v delu območne zbornice? Bo tudi 
v bodoče tako? 
Ja, vsekakor. Sem članica UO OOZ Cerknica. Marsikdo 
ne ve, da se na zbornici in sekcijah kar veliko dogaja, če-
prav navzven to morda ni opazno. Članarina je za podjetje 
strošek, to je res, vendar pa so zaradi tega tudi ponujene 
ugodnosti, ki pa jih vsak član unovči po svoje. Ni dovolj 
samo kritizirati in čakati. Prostovoljna članarina pa pred-
vsem pomeni, da se sam odločiš, da boš član. 
Kaj pa sekcijsko delovanje? 
Sekcijsko delovanje je zelo pomembno. Sekcija optikov se 
zelo uspešno povezuje z Društvom očesnih optikov Slo-
venije. Marsičesa ne bi dosegli , če se zadeve ne bi peljale 
preko Obrtne zbornice. Naj omenim samo prizadevanja 
in potrdilo, da smo optiki dobavitelji medicinsko tehnič-

Peter Dragolič: 
»Ideja, volja, želja 
nekaj spremeniti. 
To sem v tem 
trenutku. In vem, 
da bo že jutri 
drugače. Generacijo 
mojih staršev je 
povozil mobitel, kaj 
bo mene, ne vem. 
Tehnologija se hitro 
menja.«Fo

to
: S

. Š
.

nih pripomočkov, na osnovi katerega lahko stranki izda-
mo očala na recept okulista. Druge sekcije beležijo druge 
»izbojevane« zmage. 
Peter, pasivnost in zgolj kritiziranje ne prinese rezul-
tatov?!
Predvsem se moraš angažirati sam. Mladim z voljo in ide-
jami je potrebno prepustiti te zadeve. To močno zagovar-
jam. Tu nastopi zbornica oziroma sekcija zlatarjev in dra-
guljarjev. Znanje je treba deliti, kar je v Sloveniji vse prej 
kot pravilo. Treba se je povezovati, si pomagati. Če deliš 
znanje, se ti to povrne. Morda ne takoj. OZS in sekcija 
lahko tu precej pomagata. Z usmeritvami, idejami. Trenu-
tno je delovanje sekcije porazno, vendar bi se z mlajšimi 
energijami in idejami lahko veliko spremenilo.
Sam ugotavljam, da imam potrebo po strokovnem znanju, 
ki presega meje Slovenije. Preko OZS lahko pridem do 
tega znanja. Ljudje, podjetniki, posamezniki ne moremo 
biti samozadostni. V naši in tudi drugih branžah smo, na 
žalost, prav to. Samozadostni. 
Sem vedoželjen človek. Rad sprašujem. Samo delo me sili 
k inovativnosti, k iskanju rešitev, tu pa tam naredim ka-
kšen pripomoček, inovacijo in jo tudi podelim. Znanja ne 
moreš držati zase , dati ga moraš naprej. Konkurenca je 
zdrava, biti »prvi na vasi« ne traja dolgo.
Globalizacija? 
V ožjem smislu lahko rečem to, da je medmrežje pomagalo 
na način, da sem lahko konkurenca nekomu iz Ljubljane, 
Maribora ali Kopra, česar je vedno več. Je pa to tudi naša 
priložnost, da se s svojimi idejami pokažemo širše, v svetu.
Ja, globalizacija je dosegla tudi zlatarstvo. V Slovenijo priha-
jajo izdelki z vzhoda. Ne direktno. Največ preko Italije. Nji-
hova prepoznavnosti in značilnost je mnogokrat izredno 
slaba kakovost izdelave in slabe, cenejše primesi v zlatu. 



Prilagajamo se
Kdo se ne spomni stilizirane silhuete metalca diska, ki ga je za svoj 
zaščitni znak v devetdesetih letih prejšnjega stoletja privzelo logaško 
podjetje Prolog! Kot je ostal znak, tako je ostal tudi ustanovitelj 
podjetja Brane Orešnik. Z njim se je o začetkih, razvoju in vizijah 
pogovarjal urednik.

G. Orešnik, podjetje 
Prolog je stopilo v 
25. leto svojega po-
slovanja. Čestitke. 
Kako pa se je bilo 
spočelo?
Četrt stoletja je res kar 
lepa doba. No, leta 
1990 smo izkoristili 
možnosti, ki jih je te-
daj ponujal t.im. Mar-
kovićev zakon, po ka-
terem si lahko zasebno 
podjetje ustanovil z 
minimalnimi sredstvi. Tedaj nas je šest ustanoviteljev - na 
začudenje oseb, ki so delale na registrskih organih - vloži-
lo tri tisoč mark (tedanja »nacionalna valuta«, ker je dinar 
skokoma izgubljal vrednost) v podjetje, ki ga je imenovalo 
Prolog. Beseda je večpomenska: označuje uvod, predgo-
vor k nečemu, je kratica »Programiranje Logatec«, je pa 
tudi eden od programskih jezikov. No, v štirih letih se je 
lastništvo izčistilo. Odstopili so tisti, ki so od vloženega 
denarja pričakovali predvsem dividende, ostala sva dva, ki 
sva želela dobiček vlagati v razvoj podjetja. Čez sedem let 
smo kupili poslovne prostore na Tržaški in jih po letu dni 
obnove začeli uporabljati. Tu smo še danes.
S čim ste se ukvarjali v začetku, s čim se danes? 
V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja sem delal kot 
programer v IUV. Vendar pa je podjetje od programerjev 
terjalo izjemno veliko angažiranost, ki je presegala lojal-
nost in predanost poslu. Koncem osemdesetih je v meni 
dozorela podjetniška ideja in možnost da svoje znanje s 
področja informatike ponudim na trgu kot podjetnik. To 
sem tudi realiziral s svojimi kolegi somišljeniki. Prvo raču-
nalniško opremo sem moral kupiti še v Avstriji, saj je tedaj 
pri nas ni bilo mogoče dobiti. 
Že od začetka je naše podjetje nudilo kompletne storitve 

Krpanov glas Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin
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s področja računalniškega programiranja in ponujalo tudi 
opremo. Tej usmeritvi smo še vedno zvesti. Pred dvema 
letoma smo pa izločili servisni (tehnični in trgovinski del) 
del, Prolog pa se je specializiral za izdelavo poslovne pro-
gramske opreme, internetnih aplikacij in organizacijo po-
slovnih dogodkov.
Zanimivo se mi je zdelo, da ste nekaj časa v najem 
oddajali celo avtodom in kombi.
Pred šestimi leti smo pa začeli razmišljati o intenzivnejšem 
marketinškem pristopu na trgu. Tako se je porodila ideja, 
da bi reklamo namestili na premična prevozna sredstva. 
Tako smo v času konjunkture kupili avtodom in kombi 
ter ju oddajali v najem predvsem našim poslovnim par-
tnerjem. V času recesije so predvsem cene najema obču-
tno padle, hkrati pa se je zanimanje precej zmanjšalo, zato 
smo to dejavnost opustili.
Omenili ste organizacijo izobraževalnih dogodkov.
Na podlagi lastnih izkušenj in predvsem izkušenj zunanjega 
sodelavca smo se lotili izvedbe širših izobraževalnih priredi-
tev, ciljno usmerjenih k uporabnikom specifičnega spektra 
znanj in informacij. Že tretje leto tako organiziramo do-
godke. Zastavljamo jih tako, da so sestavljeni iz izobraže-
valnega, teoretičnega dela, v katerem kot predavatelji so-
delujejo izkušeni strokovnjaki, in praktičnega dela z ogledi 
dobrih praks. Tako se vsi udeleženci pobližje seznanijo s 
konkretnimi sodobnimi rešitvami. Eden takih je, recimo, 
Vitka proizvodna logistika ali pa, ogled primera dobre pra-
kse s področja logistike z ogledom Oplove tovarne v Mo-
noštru. Tu naj omenim še lansko delavnico Sledenje, ki ji je 
sledil ogled dobre prakse v mariborski tovarni Palfinger in 
strokovni seminar v prostorih mariborske GZ. 

Brane Orešnik 

Prolog od 1998 posluje v prostorih na Tržaški 114 v Logatcu. Prej je 
domoval v »starem GG« na Tovarniški.
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V prihodnje pripravljamo tudi dogodek, ki ima delovni na-
slov Poskus oživitve slovenske lesne industrije. Tu želimo 
pritegniti strokovnjake s področja lesarstva iz cele Slovenije. 
Nekaj priznanih strokovnjakov s področja lesarstva nam je 
že obljubilo pomoč, med njimi dr. Franc Pohleven, ki je so-
deloval že na podjetniškem forumu v Logatcu v organizaciji 
časnika Finance in Občine Logatec 4. marca letos.
Za izobraževanje pa ste kar lep čas skrbeli tudi na 
zbornici? 
Ja. Iskali smo področja izobraževanja, ki bi bila interesantna 
za člane. Več članov, seveda. Nekaj smo jih našli in so še 
zdaj v programu cikličnih izobraževanj. Pri izboru je treba 
upoštevati specifičnosti, obenem pa zagotavljati, da izobra-
ževanja ustrezajo večjemu številu članov. Sorazmerno lahko 
je najti stične točke pri davčnem izobraževanju, zaključnem 
računu, varstvu pri delu, izobraževanjih za gostince. Težje 
je pripraviti izobraževanja za ozka specializirana področja. 
To naj bi bila naloga predvsem posameznih sekcij znotraj 
OOZ, ki bolje poznajo potrebe po specifičnih znanjih.
Nekoč so bili notranjski obrtno-podjetniški sejmi?
Tega se z veseljem spominjam. Ko sem leta 1993 predlagal 
zbornici, da bi pripravili tak sejem, sem bil negotov, kako 
se bo zbornica odzvala na pobudo. Prijetno sem bil prese-
nečen, ker se je z vso vnemo vključila v pripravo. To leto 
je na sejmu sodelovalo 44 razstavljalcev, ogledalo si ga je 
dva tisoč ljudi. Naslednje leto jih je bilo že prek 50, število 
obiskovalcev se je podvojilo. Pri tretjem pa se je pokazalo, 
da je rastoči sejem začel presegati organizacijske zmožno-
sti tako podjetja kot zbornice. Za zagotavljanje nadaljnje 
rasti bi bilo treba postaviti večjo ekipo, zagotoviti pa bi 
bilo treba tudi večji in dostopnejši prostor. Ker to ni bilo 
izvedljivo, je sejem po tretji izvedbi zamrl. 
Dotaknila sva se že vašega sodelovanja z zbornico. 
Dejavni ste v zborničnih organih. Kje naj bo, po va-
šem, težišče zborničnih prizadevanj?
V Logatcu zbornica relativno dobro funkcionira. Kljub 
uvedbi prostovoljnega članstva je imela do zdaj sorazmerno 
malo osipa. To verjetno pomeni, da je imela v preteklih letih 
prave usmeritve in da mnenje o delu ni bilo slabo. Vsem in-
teresom članov pa vedno ni mogoče zadostiti. Menim da je 
osnovni namem zagotoviti druženje, reševanje problemov, 
ki so nam skupni, kakor tudi reševanje problemov posa-
meznih članov. Ustvarjati boljše pogoje za delovanje naših 
podjetnikov in obrtnikov na nivoju države in lokalno.
Izobraževanje naj bo rdeča nit zborničnega delovanja. 
Izobraževanje bi moralo biti stalnica vsakega podjetnika. 
Žal je recesija naredila svoje. Podjetniki so v tej situaciji 
prisiljeni zmanjševati stroške in največkrat se odpovedo 
prav izobraževanju. Na tem področju bi zbornica lahko 
storila še več in nekako kompenzirala manjko, ki na tem 
področju nastaja. 
In kako vidite zbornico čez nekaj let?
Sprejeti mora bistveno pomembnejšo vlogo kot usmerje-
valka razvoja v lokalnem okolju. Če zelo poenostavimo, 

smo največje podjetje v občini. In občina bi nam morala 
prisluhniti. Nekatere sosednje občine imajo posebne or-
gane, recimo podjetniške svete, ki so lahko občinskemu 
vodstvu v oporo pri pripravi lokalnih predpisov in drugih 
aktov. Ti morajo biti naravnani tako, da spodbujajo rast 
mikro in malih podjetij. 
Kakšne cilje pa zasledujete v svojem podjetju?
Na svojem področju nekako kljubujemo krizi in se prilaga-
jamo tržnim možnostim. Poizkušamo realizirati nove ideje 
na področju programskih rešitev in tu smo kar uspešni. 
Leta 2012 je bila naša internetna programska rešitev 
LONA uvrščena med deset najboljših podjetniških idej 
po izboru časnika Finance. Podjetje želimo v prihodnjih 
letih tudi kadrovsko in strokovno okrepiti in sicer na dva 
načina: z zaposlovanjem mladih sposobnih kadrov in s 
povezovanjem s sorodnimi podjetji. Na področju organi-
zacije dogodkov želimo igrati vidnejšo vlogo saj imamo tu 
znanje, izkušnje in ideje za v prihodnje.
Vodilo pri delu nam je misel nekdanjega guvernerja BS 
Franceta Arharja, ki je dejal, da je reven tisti, ki nima idej. 
Ideje imamo. Zato sem prepričan, da je pred nami novega 
četrt stoletja solidnega poslovanja podjetja.

Paket SKUPAJ. 
Paket podjetniških ugodnosti za člane OOZ Logatec
Paket SKUPAJ. ponuja storitve, ki jih pri svojem poslo-
vanju potrebuje vsak obrtnik-podjetnik: 
• medicina dela
• varnost in zdravje pri delu
• prva pomoč
• gasilni aparati
• pravno zastopanje
• elektro meritve in meritve stre-

lovoda
• računovodske storitve
• nepovratna sredstva
• ugodni krediti
Prednost za člane:
• Prioritetna obravnava
• Ekskluzivna cena 
• Popusti 
Storitve iz paketa je možno ko-
ristiti izključno z napotnico, ki jo pridobite na zbornici, 
lahko pa naročilnico izpolnite tudi na spletni strani zborni-
ce http://ooz-logatec.si/ ali nam jo pošljete po e-pošti 
info@ooz-logatec.si oz. po faksu 01 750 90 85.
Za več informacij smo dosegljivi na tel. št. 01 750 90 80 oz.  
051 651 538 (Barbara Grum Vogrin, sekretarka).
V kolikor bi želeli postati partner paketa podjetniških 
ugodnosti OOZ Logatec, nam pišite na e-naslov barbara.
grum@ozs.si. 
S paketom SKUPAJ. skupaj ustvarjamo prihodnost!
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Tudi boljši časi še pridejo
Za tokratni pogovor smo poprosili mlajšega podjetnika, Milana Šir-
ca, ki ima v Predjami MIO SERVIS, katerega glavna dejavnost 
je vzdrževanje in popravilo vozil. Naj že uvodoma omenimo, da se 
je samostojni podjetnik Milan Širca odzval vabilu OOZ Postoj-
na, ki je z RRA Notranjsko-kraške regije organizirala promocijo 
poklicev in je odprl vrata svoje delavnice mladim, ki so želeli od 
blizu videti, kaj delajo avtomehaniki. Je pa tudi eden redkih, ki so 
pripravljeni sprejeti učence poklicne šole na opravljanje praktičnega 
dela. Z njim se je pogovarjal urednik KG.

Na pot samostojne-
ga podjetništva ste 
stopili pred sedmimi 
leti, pred nastopom 
recesije. Kako, da ste 
se odločili za tak, si-
cer vabljiv, a tudi ta-
krat negotov korak?
Leta 1996 sem kon-
čal poklicno izobra-
ževanje in se zaposlil. 
Nabiral sem si znanje 
pri različnih mojstrih. 
Želel sem, da bi delo 
opravljal kvalitetno in strokovno. Preden sem začel na 
svoje, sem delal na AMZS. Delo je bilo zanimivo, a zelo 
naporno, s celodnevnimi dežurstvi. Ker sem zase in za 
svojo družino želel več in boljše, sem se odločil, da se 
preizkusim tudi na samostojni poti. 
Vam je bilo kdaj žal za to odločitev?
Doslej še ne. Delo je. V vsakem poklicu si ga lahko najdeš, 
če znaš in želiš delati. Če znaš delati kvalitetno in če sle-
diš inovacijam in trendom. Predvsem pa če si pripravljen 
svoje znanje in spretnosti nenehno izpopolnjevati in se 
izobraževati. 
Kako pa ste začeli?
Za začetnika v naši stroki je prostor velik problem. Imel 
sem srečo, da je bil prostor za delavnico že doma. Moj oče 
se je pripravljal, da bi delal na svoje, pa ni začel. Ta pro-
stor pa je bilo treba opremiti. Nekaj sem imel prihrankov, 
nekaj sem si izposodil, nekaj opreme vzel na lizing. In sem 
začel. Dokaj dobro sem poznal trg. Pomagala pa je tudi 

sprememba zakonodaje, ki je povzročila sprostitev trga: 
nova vozila in vozila, ki so še v garancijskem roku ni bilo 
več potrebno voziti na pooblaščene servise. 
Kakšne storitve nudite v svoji delavnici?
Vse avtomehanične storitve, storitve servisiranja podvo-
zij, avto optike, vulkanizerske storitve in servis klimatskih 
naprav. Opravljamo jih na avtomobilih vseh znamk. Opre-
mljamo jih z originalnimi in z originalnim enakovrednimi 
nadomestnimi deli, kar v strukturi cene storitve pomeni 
konkurenčno ugodnost. Smo tudi v mreži Turbo Specia-
list kot prodajno in montažno mesto za turbo polnilnike.
Predjama, kjer imate delavnico, je vendar malo s 
poti, saj ni, denimo, sredi Postojne?
Zdi se mi, da ta odmaknjenost ni posebna ovira, vsaj v 
našem, okolju ne. Morda je to na podeželju celo majhna 
prednost. K nam ne pridejo tisti, ki imajo med službo pol 
ure časa in po internetu iščejo delavnico, ki je le streljaj 

Milan Širca Foto: M. Širca

V avtoservisni delavnici je tester nepogrešljiva merilna aparatura 
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Redno usposabljanje voznikov 
vozil za leto 2014 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna orga-
nizira redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov 
in blaga v cestnem prometu za leto 2014 (5. del), v so-
boto, 31. maja 2014 ob 9. uri v sejni dvorani Šolske-
ga centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.
Usposabljanje je namenjeno vsem voznikom, ki imajo 
v vozniškem 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 
I. Praktična uporaba tahografov:
• digitalni tahografi – pravilna uporaba
• delovni čas voznikov
II. Psihofizična sposobnost voznika, primerna pre-
hrana, obvladovanje stresa, motivacija
• psihofizično stanje voznika
• prehrana voznika
• odgovornost in motivacija
• stres in njegovo obvladovanje
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 
• člani OOZ Postojna s poravnano članarino (za eno 

osebo) plačajo participacijo v višini 5,00 € (z DDV);
• zaposleni pri članih OOZ Postojna plačajo kotizacijo 

v višini 15,00 € (z DDV);
• vsi ostali udeleženci plačajo 40,00 € (z DDV). 
Nakazila na TRR OOZ Postojna št.: 10100-0029110568 
do 28. 5. 2014, namen plačila: usposabljanje voznikov, 
sklic na: 00 3105.
Prijava na usposabljanje je obvezna in sicer do vključ-
no 26. 5. 2014 (število prijav je omejeno). Prijavnico do-
bite na OOZ Postojna.

stran, pripeljejo avto in pričakujejo da bo popravljen ta-
koj. Če ne tu, pa v drugi delavnici, nekaj sto metrov stran. 
Moram pa vseskozi paziti, da je razmerje med kakovostjo 
in ceno ustrezno. To je pomembnejše od lokacije same.
Ko ste že omenili Postojno: je v mestu in okolici do-
volj avtomehanikov, da lahko opravijo vsa avtomeha-
nična dela?
Zdrave konkurence je pri nas kar nekaj, nezdrave še pre-
cej več. Zdrava konkurenca mora biti, iz nje se izluščijo 
kakovostne storitve. Nezdrava konkurenca pa povzroča le 
nesprejemljivo padanje cen. To padanje pa ni posledica 
boljše organizacije dela, zmanjševanja kakih nepotrebnih 
stroškov, pač pa zgolj poslovanja mimo zakona, ki sicer 
tako in drugačne obremenjuje delo. 
V času, ko je bilo več denarja in so bile zaposlitve bolj 
zanesljive, je prevladovala logika, da se nekaj let star avto 
preprosto proda in kupi nov. To sicer pomeni novo inve-
sticijo, ki ji je treba prišteti še redno (drago) servisiranje 
v garancijski dobi, hkrati pa po pravilu ne terja popravil. 
Zdaj se trend obrača. Dejstvo je, da se avtomobile vse več 
popravlja in se veča starost avtomobilov, ki še vozijo.
G. Širca, sodelovali ste pri promociji poklicev, ki ga je 
OOZ Postojna organizirala skupaj z RRA OOZ Po-
stojna organizirala skupaj z RRA Notranjsko-kraške 
regije. Ste pa tudi eden redkih, ki so pripravljeni po-
magati mladim pri opravljanju prakse za poklic avto-
mehanika.
Notranjsko-kraške regije. Ste pa tudi eden redkih, ki 
so pripravljeni pomagati mladim pri opravljanju pra-
kse za poklic avtomehanika.
Vajenci, če temu rečem po starem, so pri meni dobrodo-
šli. Že kar nekaj jih je šlo skozi praktično izobraževanje v 
moji delavnici. Se pa čuti upadanje zanimanja za ta poklic. 
Če bo šlo tako naprej, bo vprašanje obstoja poklica, kar se 
mi zdi nesprejemljivo. 
Dvakrat sem sodeloval pri promociji poklicev. Prišlo je 
nekaj učencev. Prav je, da se otrokom delo pokaže od 
blizu, da lahko pridejo, pogledajo, primejo, vprašajo, kar 
jih zanima. To je vse drugače od gledanja v računalniški 

ekran. Tam dobivajo podatke, v delavnici vidijo delo. Lah-
ko opazujejo, kaj se dogaja, kako se kaj naredi.
Sporočilo bralcem Krpanovega glasa?
Življenje samo najde cilj. Pot, po kateri boš prišel do nje-
ga, boš izbral sam. Tudi boljši časi še pridejo, le verjeti 
moraš v to.
G. Širca, hvala za pogovor. Želim, da bi bile stranke 
še naprej zadovoljne s kakovostnim delom vaše de-
lavnice in da se bodo k vam rade vračale.

Milan Širca s sodelavcem Denisom Gerlico v svoji delavnici
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Iz dela organov zbornice
V aprilu se je sestal upravni odbor zbornice. Člani so za-
dovoljni, da zakon o davku na nepremičnine ni bil uveden, 
ker ga je potrebno spremeniti in »dodelati«. Seznanjeni so, 
da je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ustanovljen Svet za obrt in podjetništvo, da se uvaja nova 
kartica Mozaik podjetnih, ki bo lahko kreditna ali samo 
članska kartica. Imenovali so kandidacijsko komisijo (kar 
celoten UO) in volilno komisijo. Obravnavali so vlogo za 
odpis članarine in nove kriterije za začasni odpis članarine 
(v celoti objavljen na spletni strani zbornice). Na razpis 
za obrtnika leta so sklenili prijaviti enega člana. Potrjeno 
je bilo sodelovanje zbornice junija na Argonavtskih dneh 
na SEJMU DELA in na DNEVU KULINARIKE. Več o 
prireditvi bo v naslednji številki glasila. 

Volitve 
Spoštovane članice in člani, letos poteče mandat organom 
OOZ Vrhnika, zato je skupščina že sprejela sklep o razpi-
su volitev v organe OOZ Vrhnika za mandatno obdobje 
2014 – 2018. Vsi člani ste na sedež svojega podjetja prejeli 
poseben izvod glasila, v katerem je sklep objavljen. Prav 
tako lahko preberete povzetek poročil za leto 2013 in plan 
dela ter finančni plan za leto 2014. Objavljeni so še volilni 
imeniki po posameznih volilnih enotah, ki so hkrati sezna-
mi članov naše zbornice in seznami možnih kandidatov za 
posamezne funkcije. 
Vse članice in člane pozivamo, da se vključite v proces 
volitev in pomagate že pri oblikovanju kandidatne liste za 

poslance skupščine OOZ Vrhnika. Kandidat je lahko vsak 
član zbornice z objavljenega seznama, ki vam podpiše vaš 
predlog oz. da soglasje h kandidaturi in ima na dan podpi-
sa soglasja plačano članarino. Predlog in soglasje sta tudi 
objavljena v glasilu, ki ste ga že dobili in ga oddate na 
OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, najpozneje do torka, 6. 
maja. V kolikor bi potrebovali več obrazcev za predlaga-
nje kandidatov, nas pokličite. Če imate v zvezi z volitvami 
kakšno vprašanje nas tudi pokličite.  
Volitve poslancev bodo potekale na zbornici v sredo, 28. 
maja od 7.30 do 18.30 ure, predčasne volitve pa en teden 
prej oziroma 21. maja v istem času. Vljudno vabljeni.

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na podlagi 
izdanega računa? Zakaj bi na zasluženi denar čakali dlje, 
kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi vi mo-
rate plačati prejete račune in jih težko, če vam vaši dolžniki 
ne plačajo vaših. 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za 
vas opravimo administrativni del priprave predloga za e-
-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo 
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek 
do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se, gre za vaš zaslužek. Stroške izvrš-
be in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik 
plačal skupaj z glavnico in obrestmi. 
Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre za vaš denar.

Energetika, 
terotech - vzdrževanje
Vabljeni v Celje na 17. sejem 
energetike in vzdrževanja, ki se 
bo na celjskem sejmišču odvi-
jal v času od 20. do 23. maja. 
Pokličite, če želite poslovni 
kupon po polovični ceni redne 
vstopnice (en član – en kupon). Nasmeh na obrazih ob volitvah 2010 Foto: arhiv OOZ Vrhnika
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce organiziramo usposablja-
nje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in 
sicer za delodajalce in delavce v petek, 23. maja, z za-
četkom ob 7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zapo-
slene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €. 
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 mo-
žnost, da z vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, 
te dobite (za namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.   

Tečaj prve pomoči
Ponovno razpisujemo tečaj oz. usposabljanje in preizkus 
znanja iz prve pomoči. To bo potekalo v ponedeljek, 
26. in torek, 27. maja 2014 od 16. – 19. ure. Cena uspo-
sabljanja in tečaja je 87,50 €, za člane zbornice s plačano 
članarino, oz. pri vas zaposlene delavce, ki jih boste na-
potili na usposabljanje, smo se z izvajalcem dogovorili 
za 10% popust na to ceno. Vaš prihranek je 8,75 €.
Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih najmanj 8 
udeležencev, sicer bo usposabljanje preloženo v mesec 
junij. O novem terminu boste že prijavljeni in novi kan-
didati pravočasno obveščeni. 
Po uspešno opravljenem preizkusu izvajalec udeležencu 
izda potrdilo - kartico, ki dokazuje usposobljenost nu-
denja prve pomoči in jo udeleženec prejme po pošti na 
naslov podjetja, ki ga je poslal na usposabljanje.  
Prijave so obvezne in so mogoče po telefonu ali e-pošti. 
Pokličite.

Spring Hair Show 2014 
Frizerji! Če se želite udeležiti pomladnega frizerskega 
dogodka v Avditoriju Portorož, pokličite do 7. maja na 
našo zbornico. Dogodek bo v nedeljo, 18. maja 2014. 
Gorge Bonello – Malta o koloristiki in čarih trajne on-
dulacije; Novellus team – Slovenija o fuziji striženja, 
barvanja in spenjanja las; Metod Tasič – Slovenija z go-
sti iz Hrvaške o bombastičnem friziranju. 
Cena vstopnice je 40 € + DDV, članom polovico prispe-
va sekcija frizerjev pri OOZ Vrhnika. 

Vstopnice in poslovni kuponi 
V mesecu maju vas vabimo kar na dve sejemski priredi-
tvi in sicer v začetku meseca v Ljubljano na Gospodar-
sko razstavišče, kjer bo vrata odprl Ljubljanski obrtno-
-podjetniški sejem. V drugi polovici meseca vabljeni na 
celjsko sejmišče na sejem energetike in vzdrževanja.

iz sekcije za gostinstvo in turizem. Informativne prijave 
zbiramo do 23. maja, delavnica bo predvidoma v začetku 
junija. Pokličite. 

LOS 2014 
Vabljeni na ogled  
4. Ljubljanskega 
obrtno-podjetniškega sejma, ki bo na Gospodarskem 
razstavišču v času od 7. do 10. maja. Pokličite nas oziro-
ma pridite na zbornico po brezplačne vstopnice. Še po-
sebej vabljeni na ogled sejma na otvoritveni dan, v sredo, 
7. maja, ko se bo v eni od dvoran GR odvijal tudi Forum 
obrti in podjetništva, na katerem bo OZS predstavila leto-
šnje Zahteve slovenske obrti in podjetništva. Ne zamudite 
tudi drugih izobraževalnih dogodkov v času sejma. 

Najem dvorane – Dom obrtnikov
Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z za-
poslenimi, 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 ve-
liko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 2. 
nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli, 
veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored 
učilnice), ima brezžično internetno povezavo, stojalo s pla-
tnom 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 
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% po-
pust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.

Mešanje pijač – informativne prijave
Bi se radi naučili mešanja pijač oz. ustvarja-
nja koktajlov? To vam lahko uspe pod vod-
stvom svetovnega prvaka v mešanju pijač, 
Aleša Ogrina! 
Zbiramo prijave za delavnico, na kateri se bo-
ste teoretično seznanili z zgodovino mešanja pi-
jač. Naučili se boste uporabljati barski pribor, 
odmerjati količine, prebrati recept, kako delati 
za barskim pultom, kako pripraviti, okrasiti in ponuditi 
koktajl. Sledil bo praktični preizkus in ponovitev 4 ali 5 
svetovno znanih popularnih koktajlov. 
Zakaj ne bi popestrili kakšne domače zabave, zakaj se ne 
bi morda začeli celo poklicno ukvarjati s tem? 
Delavnica, na katero se lahko zaradi optimalnega dela pri-
javi največ 12 slušateljev, traja 4 ure. Izvedena bo v pro-
storih OOZ Vrhnika, če bo dovolj prijav (vsaj 10). Cena 
bo odvisna od števila slušateljev, vsekakor pa bo za člane 
zbornice nižja, kot za morebitne zunanje udeležence in 
pri zapolnjenosti skupine za člane ne bo presegla 40 €. 
Pozanimajte se za delno povračilo stroškov izobraževanja 
iz sredstev Sklada za izobraževanje ali za člane zbornice 
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PREVOZNIKI 
Opozorilo: kradejo
V zadnjem času se je tako v tujini kot tudi na avtocestnem 
križu in v njegovi neposredni okolici povečalo število ta-
tvin (torbice, telefone, denarnice …) kot tudi tatvin tovora 
ali pa celo tatvin motornih vozil. 
Zadnji tak primer je bil v Avstriji (parkirišče Golling, smer 
Salzburg-Villach), kjer so enemu izmed slovenskih prevozni-
kov vlomili v vozilo ter voznika za krajši čas onesposobili. 
V kolikor bi tako v Sloveniji kot tudi v tujini bili žrtev 
kaznivih dejanj je zelo pomembno, da se skušate zapo-
mniti čim več podrobnosti, čim več podatkov poveste ob 
prijavi, prijava pa naj bo takojšnja, saj je tako možnost za 
prijetje storilcev večja.  
Več informacij lahko dobite na naslednji povezavi: 
• http://www.policija.si/index.php/preventiva-/

preventiva/67031-tatvine-na-avtocestnih-poivaliih-po-
skrbite-za-varnost-svojega-imetja 

• http://www.policija.si/index.php/preventiva-/
preventiva/431-tatvine-in-odvzemi-vozil 

Spremenjena prometna signalizacija 
Obveščamo vas, da je bila pred časom, zaradi obnovitve-
nih cestnih del, spremenjena prometna signalizacija na 
štajerski avtocesti. Tako na omenjenem odseku avtoceste 
velja prepoved prehitevanja za tovorna vozila ves čas dne-
va, saj so dopolnilne table, ki so določala prepoved le v 
času prometnih konic, odstranili. Voznikom svetujemo, da 
prometno signalizacijo dosledno upoštevajo, saj so nad-
zorni organi že poostrili nadzor na omenjenem odseku.  
Spremembe zakona o voznikih
Z dnem 19. 4. 2014 so začele veljati spremembe Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št 25/2014).
S spremembami zakona se za izvrševanje Uredbe 
1071/2009/ES določajo globe za prekrške za pravno 
osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posa-
meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega vo-
znik opravlja prevoz blaga ali prevoz potnikov brez 
veljavnega vozniškega dovoljenja. Za pravno osebo, 
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik opra-
vlja prevoz blaga brez veljavnega vozniškega dovoljenja se 
predpisuje globa v višini 4.000 eurov, za odgovorno osebo 
in voznika pa 1.000 eurov.
Termini rednega usposabljanja voznikov
Termini rednega usposabljanja voznikov so objavljeni 
na spletni strani: http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/
Izobra%C5%BEevalnicenter/Strokovniseminarjiindelav-
nice/Rednousposabljanjevoznikov.aspx 
Še posebej opozarjamo na »stare« programe, ki se ne bodo 
izvajali na sedežu OZS in sicer:
• program za leto 2011: OOZ Ljutomer: redno usposa-

bljanje voznikov se bo odvijalo v Biotermah Mala Nede-
lja št. 34, 9243 Mala Nedelja, v petek, 30. 5. 2014, od 14. 
do 20. ure, (kontakt OOZ Ljutomer: +386 2 585 15 80)

• program za leto 2012: OOZ Maribor, Titova cesta 63, 
2000 Maribor, sobota, 31. 5. 2014, od 7-13. ure; (kon-
takt OOZ Maribor: tel. +386 2 330 35 00)

• program za leto 2013: OOZ Ljutomer: redno usposa-
bljanje voznikov se bo odvijalo v Biotermah Mala Ne-
delja št. 34, 9243 Mala Nedelja, nedelja, 1. 6. 2014, od 
8-14 ure, (kontakt OOZ Ljutomer: +386 2 585 15 80)

(povzeto po OZS, Natalija Repanšek)

GOSTINCI 
1.-Označevanje alergenov v skladu z novo uredbo 
V Uradnem listu je bila objavljena Uredba o izvajanju 
Uredbe (EC) 1169/2011 o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom (v nadaljevanju uredba), ki določa 
izvajanje uradnega nadzora in kazenske določbe. Uredba 
(EC) 1169/2011 sicer ureja področje splošnega označeva-
nja živil. Uredba prinaša za nosilce živilskih dejavnosti kar 
nekaj novosti. Uredba v delu, ki se nanaša na obrate javne 
prehrane, stopi v veljavo 13.12.2014. 
Sekcija za gostinstvo in turizem je Upravo RS za varno, 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UV-
HVVR ) pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zaprosila 
za dodatna pojasnila glede označevanja alergenov v ži-
vilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane. Sekcija je 
hkrati opozorila na neizvedljivost označevanja alergenov v 
praksi pri gostincih in na morebitne velike dodatne admi-
nistrativne in finančne obveznosti. 
Ko nam bo UVHVVR posredovala natančna navodila in 
pojasnila, kako izvajati določila uredbe v praksi bomo o 
tem obvestili tudi vse člane Sekcije za gostinstvo in tu-
rizem. Ta uredba povzema uredba evropske komisije 
1169/2011, ki velja za vse države članice EU. V kolikor 
bodo določila uredbe veljala za vse gostince, se bo sekcija 
zavzemala, da bo uveljavitev uredbe decembra 2014, čim 
bolj enostavno za naše člane sekcije. 
2.Dne 28. 3. 2014 je bil v Uradnem listu RS 21/2014 obja-
vljen nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in 
o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, 
ki začne veljati 12.4.2014 (v nadaljevanju pravilnik). 
Za uskladitev minimalnih tehničnih pogojev in pogojev 
glede storitev z določbami pravilnika imajo vsi, ki opra-
vljajo gostinsko dejavnost šestmesečni rok, saj pravilnik 
ne prinaša nobenih novih zahtev, ki bi terjale gradbene 
posege. Zaradi velikega števila sicer manjših sprememb in 
dopolnitev je ministrstvo pripravilo predlog novega pra-
vilnika, ki pa ohranja strukturo veljavnega. Sekcija je v lan-
skem letu sodelovala pri pripravi pripomb in dopolnitev, 
velika večina pripomb je bila upoštevana.
Pri pripravi predloga novega pravilnika si je ministrstvo 
prizadevalo za črtanje čim večjega števila tistih pogojev 
za opravljanje gostinske dejavnosti, ki po nepotrebnem 
obremenjujejo izvajalce dejavnosti, z vidika varstva potro-
šnika pa niso nujni za doseganje pričakovane minimalne 
ravni storitev. Poleg tega je pravilnika nadgrajen z vrsto 



• Obveznost plačevanja davka od premoženja za leto 
2014 nastopi s 1. 4. 2014. 

• Zavezanci, ki so postali lastniki v času od 1. 1. do 1. 4. 
2014, morajo vložiti napoved za odmero davka od pre-
moženja do 30. 4. 2014. 

• Zavezanci lahko začasno oprostitev plačila davka ali 
olajšavo v obliki znižanja odmerjenega davka uveljavlja-
jo z vlogo, ki jo vložijo pri davčnem organu, na območju 
katerega je stavba, do 30. 4. 2014 (namesto v 386. členu 
ZDavP-2 navedenim rokom 31. januar leta, za katero se 
davek odmerja). 

• Pri odmeri davka od premoženja se zneski za odmero 
tega davka vsako leto valorizirajo, 

DURS poziva vse zavezance, ki so v času od 1. 1. 2014 
do 1. 4. 2014 postali lastniki stavb, da vložijo napoved za 
odmero davka od premoženja. 
Glede obveznosti vlaganja napovedi sicer velja, da mora 
zavezanec vložiti napoved v 15 dneh od nakupa nepremič-
nine. Prav tako mora v 15 dneh od spremembe napovedati 
vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.

Vabilo na LOS 2014 
Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem vabi na Gospodar-
sko razstavišče. 
• Obiščite Ulico obrti, kjer bodo predstavljeni obrtni po-

klici – 10 atraktivnih poklicev;
• Udeležite se foruma obrti in podjetništva, kjer bodo 

predstavljene zahteve slovenske obrti in podjetništva – 
potrebna prijava;

• Ne zamudite predavanja o energetski učinkovitosti; 
• Pridite na predstavitev pisarn za delodajalce in ukrepov 

aktivne politike za zaposlovanje na Zavodu RS za zapo-
slovanje;

• Obiščite seminar o predstavitvi zdravja na delovnem 
mestu - brezplačno;

• Izkoristite brezplačno podjetniško in pravno svetovanje 
Svetovalnega centra OZS;

• Na voljo vam bo tudi brezplačno energetsko svetovanje 
ENSVET (za občane);

• Za kovinarje seminar »Postopek ugotavljanja skladnosti 
za jeklene konstrukcije in CE označevanje«;

• Finančni dan vam bo dal odgovor kako priti do virov 
financiranja za mala in srednje velika podjetja;

• Vabljeni na 11. Nanotehnološki dan;
• Vas zanima gospodarsko sodelovanje s Turčijo? LOS 

vam daje možnost za sodelovanje;
• Ne smete zamuditi posveta »Podjetja in lokalne skupno-

sti za soustvarjanje zelenih delovnih mest v osrednjeslo-
venski regiji« - brezplačno.

To in še več, vse na LOS 2014. Za nekatere dogodke se je 
potrebno prijaviti, zato pokličite svojo zbornico in se po-
zanimajte. Na nekaterih zbornicah dobite tudi brezplačne 
vstopnice. Prav tako vstopnico za sejem dobite tudi ude-
leženci dogodkov. 
Prejmete vstopnico za sejem brezplačno!

Napotila
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novosti, ki jih terjajo razvoj in strokovna spoznanja na po-
dročju dejavnosti. 
• Pri prehrambenem obratu gostilna je črtano določilo, da 

gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja. 
• Pri kavarni je črtano določilo, da se pijače strežejo na 

kavarniški način (na tasi). 
• Pomembna novost je, da za slaščičarno ni več ome-

jitev glede točenja alkoholnih pijač. Tako lahko tudi 
slaščičarna nudi vse vrste pijač in napitkov.

• Pomembna novost za vse je, da v kolikor površin, na-
menjenih dostavi blaga in odvozu odpadkov pri novo-
gradnjah ni mogoče fizično in vidno ločiti od zunanjih 
površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih jav-
nih površin, se dostavo blaga in odvoz odpadkov lahko 
opravlja izven obratovalnega časa, oziroma se za to 
uporablja časovni zamik. Ta novost je še posebej po-
membna za gostinske obrate v mestnih jedrih. 

• Na novo sta določeni dve novi vrsti hotelov in sicer 
nizkocenovni hoteli in mini hoteli, kar bo tovrstnim 
obratom olajšalo trženje. 

• Skladno s splošno stopnjo tehnološkega razvoja je na 
novo določena obveznost nastanitvenega obrata, da go-
stom zagotovi dostopnost do interneta, kar je potreb-
no uskladiti v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika.

• Črtani so pogoji za kuhinje, za premične objekte in člen 
o prostorih za skladiščenje živil, saj te vsebine ureja že 
Uredba 852/2004/ES o higieni živil. 

• Na novo so določeni apartmajsko naselje, studio in 
apartma, s čimer so odpravljene nejasnosti glede zna-
čilnosti teh obratov. 

• Pogoji za prenočišča so zelo omiljeni, kar omogoča, da 
se v to skupino lahko razvrščajo tudi drugi nastanitveni 
obrati, ki jih prinašajo sodobni trendi na področju go-
stinstva in ki jih zdaj ni mogoče uvrstiti v nobeno skupi-
no obratov. V tem okviru so na novo urejeni pogoji za 
mladinska prenočišča (hostel, youth hostel), katerih 
število se je v zadnjem času zelo povečalo. 

(povzeto po OZS, Vlasta Markoja)

Napoved za odmero davka  
od premoženja
Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo Zakon o 
davku na nepremičnine.
Do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin 
se uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena 
Zakona o davku na nepremičnine.
Z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine, ki je v 
33. členu med drugim določil prenehanje veljavnosti prej 
navedenih predpisov, se ponovno vzpostavi pravna pod-
laga za odmero davka od premoženja. 
Zavezanec za plačevanje davka od premoženja je fizična ose-
ba, lastnik stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo.
V zvezi z odmero davka od premoženja za leto 2014 velja 
naslednje:
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE« SPREMEMBE PRI ZZ

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 april 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  31,85 €
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
T. DELOVNIH UR v aprilu 2014: 
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 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
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040, plačujete prispevke najmanj od naj-
nižje bruto pokojninske osnove, dokler vam ne bo nova zavarovalna osnova 
določena na podlagi dobička iz leta 2013 (odločba o odmeri dohodnine in 
obračuni davčnih odtegljajev za leto 2013). 
Najnižja pokojninska osnova je 551,16 € neto oz. 841,98 € bruto (količnik 
za preračun je 1,52765 izračunan na podlagi povprečne stopnje davkov in 
prispevkov, Ur. list RS, št. 24/14). V nadaljevanju je primer obračuna pri-
spevkov od najnižje pokojninske osnove, če ste že prejeli odločbo o odmeri 
dohodnine, to za vas ne velja. 
Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 205,03

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 113,24

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 3,37

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 321,64

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
spremembe zavarovalnih osnov 
Za samostojne podjetnike za mesec april objavljamo samo eno tabelo 
za obračun prispevkov. Za vse zavarovane velja individualni obračun 
(osnova je dobiček za leto 2013 brez upoštevanja prispevkov ter znižanj 
in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 30%) oz. najmanj mini-
malna plača za leto 2013 (mesečni znesek znaša 783,66 €). 
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini zavarovalne osnove. Gle-
de na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju ZO, bo mesečna zavarovalna 
osnova, ki vam bo določena glede na dobiček 2013, nespremenjena, in sicer 
praviloma do naslednjega obdobja določanja ZO, oz. do odločitve o morebi-
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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.
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 članarine. Na računu je naveden 
tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, 
sklic pa je vaša davčna številka. Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lah-
ko pokličete svojo zbornico 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. 

MP** 3,5 PP***
783,66 5.331,13

913,91
Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66
Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni davčni 
podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja 
od 60 % od 1.523,18 EUR*

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - april 2014
(vključeni v zavarovanje po 1.1.2014 

ter če jim je že bila določena zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** Do vključno 
9.403,92**

tnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do morebitne ugotovitve davčnega organa 
o nepravilni ZO. 
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

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR

**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v 
skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2)

****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca 
za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne osnove, preračunane na mesec in 
znižan za 30%

****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za leto 2013, 
preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki 
zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) – v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od 
katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).

Zavezanec plača prispevke do 15.5.2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov 
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Piknik v Zelšah 
Krpanov glas že četrto leto zdru-
žuje podjetnike in obrtnike štirih 
zbornic: Cerknice, Logatca, Po-
stojne in Vrhnike. Zbornice že po-
vezujemo aktivnosti na nekaterih 
področjih. Odločili smo se, da tudi 
družabna srečanja kot enkratne 
dogodke organiziramo za člane 
vseh štirih zbornic. 
Prvo tovrstno srečanje bo v ne-
deljo, 22. junija 2014 v Zelšah 
pri Cerknici. Pričetek ob 11. uri 
s sveto mašo v zelški cerkvi; obred 
bo s petjem bogatil Obrtniški me-
šani pevski zbor Notranjska. Sre-
čanje se bo nadaljevalo pri lovski 
koči v Zelšah. Več v naslednjem 
Krpanovem glasu. 
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Nagradna križanka

Za sprostitev

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 16. maja 2014 na naslov OOZ 
Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si. Nagrade: 1. Test geometrije 
podvozja (avtooptika, osebno vozilo), 2. Premontaža štirih pnevmatik (do 17col), 3. Dezinfekcija klimatske naprave
Med pravilnimi rešitvami gesla iz prejšnje križanke: BLAGAJNA ANDROID je žreb izbral dobitnike treh nagrad. 8 GB USB prejme 
Marko Cafuta, Na zelenici 14, Celje, USB zvočnike Uroš Gantar, Tržaška 85, Logatec, 4-vratni USB pa Iztok Penko, Petelinje 53, Pivka.

Krpanov glas

MIO Servis
Predjama 34

6230 Postojna

gsm: 041 704 792


