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Cerknica Postojna VrhnikaLogatec
Pestro jesensko dogajanjeVabilo na volitve OOZ Volitve v skupščino  

OOZ Postojna

Izvoljeni poslanci skupščine  
za nov mandat

Krpanov glas
Glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic Poštnina plačana 

pri pošti 1102 Ljubljana
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Stiki

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 €
Križanka 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: + 40 %
Oglas na predzadnji strani: + 20 %

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

Objavo naročite na svoji območni zbornici  
ali neposredno pri OOZ Logatec. 

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Silva Šivec (OOZ Cerknica),  

Dejan Šraml (OOZ Logatec),  
Irena Dolgan (OOZ Postojna),  
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),  
Janez Gostiša (urednik)

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 3000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler
ISSN številka: 2232-3104 (tiskana izdaja), 

2670-580X (spletna izdaja)
Fotografija na naslovnici: Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« ob svoji 

35-letnici Foto: Marjan Verč

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

predsednik Anton Cvetko sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Franci Šemrl sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica 
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
 spletna stran: www.oozc.si 
 e-naslov: silva.sivec@ozs.si

 tel.: (01) 709 62 90  
 gsm: (051) 642 540
 uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00

Predsednik: Anton Cvetko 
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec 
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
 spletna stran: www.ooz-logatec.si 
 e-naslov: info@ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si

 tel.: (01) 750 90 80  
 gsm: (051) 651 538
 uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00, sre 14.00 – 16.00

Predsednik: Bogdan Oblak 
Direktor: mag. Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna 
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
 e-naslov: irena.dolgan@ozs.si

 tel.: (05) 726 17 20  
 gsm: (051) 307 349
 uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00

Predsednik: Franci Šemrl 
Sekretarka: Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika 
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
 spletna stran: www.ooz-vrhnika.si 
 e-naslov: adela.cankar@ozs.si

 tel.: (01) 755 77 40  
 gsm: (051) 619 215
 uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00

Predsednik: Simon Hlebec  
Sekretarka: Adela Cankar
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AktualnoKrpanov glas
Pester konec leta
Super volilno leto se počasi izteka. Po 
predsednici države bomo izvolili še župa-
ne, pa troje referendumom je razpisanih. 
Svoje najvišje organe bodo izvolili še v 
treh od naših območnih zbornic; na vrh-
niški so jih že. Vojna v Ukrajini se, kot se 
zdi, umika z naslovnic, negotovost zaradi 
višajočih se cen energije in sprotnih po-
dražitev tudi. Kot da smo se z vsem, kar 
nas je begalo in močno skrbelo, sprijaznili 
in se razmere umirjajo ter zlagoma plove-
mo v blišč in hrup novoletnih luči, trdnih 
sklepov in obljub o lepšem jutri. Skoraj 
nič nas več ne preseneti.

Vse zbornice bodo ob prehodu v novo 
leto spet zbrale člane na praznična sreča-
nja, jubilantom podelile priznanja za dol-
goletno opravljanje dejavnosti in vsem 
zaželele najboljših obetov v novem letu in 
kakovostnih poslovnih odločitev, ki bodo 
dale dobre rezultate. Tega si seveda vsi 
želimo, življenje pa pokaže svoje svetle in 
temne plati, pa se znajdi, kakor veš in zmo-
reš. Včasih navidezne stranpoti vodijo do 
širokih cest naproti uresničenju želja. 

Izteka se petletno obdobje delovanja 
SPOT točk, programa podjetniškega sve-
tovanja, ki ga podpira država. V projekt 
vključene zbornice se pripravljajo k po-
novni prijavi. SPOT točke so se med pod-
jetniki dodobra prijele in uveljavile, saj 
nudijo več kot so nudile poprejšnje VEM 
točke. Bodi tako še naprej.

V Cerknici so razpisane volitve v skupšči-
no. Obenem se nadaljujejo prenovitvena 
dela, da bo zbornica zainteresiranim še 
bližje, kot je bila že doslej. Sila razgibana 
je dejavnost logaške zbornice. Jesenski 
dogodki so se nagnetli v tednu obrti in 
podjetništva in še kar trajajo. Tudi volitve 
so pred vrati, pa letno srečanje, izobraže-
vanje … Pred volitvami so tudi v Postoj-
ni. Za začetek prihodnjega leta pa znova 
napovedujejo srečanje članov in pode-
litev jubilejnih priznanj. Vrhničani pa so 
ob vsem drugem dogajanju na zbornici 
gostili še predvolilno srečanje županskih 
kandidatov. 

Srečno 2023!

Urednik
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Nominiranci za Obrtnika  
in Podjetnika leta
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo 8. decembra na Brdu pri Kranju po-
delila prestižna priznanja Obrtnik leta 2022, Podjetnik leta 2022 ter Najstarejši 
obrtnik leta. Nominirance za prestižna priznanja je na podlagi prejetih predlo-
gov izbrala strokovna komisija, med tremi nominiranci za Obrtnika leta 2022 
sta tudi dva podjetnika z Notranjske.

Leon Kranjc – KLIN, proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Logatec

Podjetje Klin d.o.o. iz Logatca, ki ga vodi Leon Kranjc, je podjetje s 30-letno 
tradicijo. Že od ustanovitve naprej se ukvarjajo z izdelavo in vgrajevanjem 
dimniških sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči.

Andrej Rožmanc - LEVČEK, trgovina po pošti in storitve, d.o.o.

Andrej Rožmanc vodi podjetje LEVČEK d.o.o. iz Logatca, kjer izdelujejo zuna-
nja otroška igrala za javne površine, ki so namenjena uporabi v otroških vrt-
cih, osnovnih šolah, turističnih objektih in drugih javnih površinah ter igrala 
za domačo zunanjo uporabo.

Predstavitev vseh nominirancev za Obrtnika in Podjetnika leta je objavljena v 
novembrski reviji Obrtnik podjetnik.

Vavčerji SPS
Za malo gospodarstvo so še vedno na voljo nepovratna sredstva v višini od 
300 € do 9.999 EUR za naslednja področja: prenos lastništva; statusno preobli-
kovanje; certifikati kakovosti; kibernetska varnost; patenti, modeli, znamke; 
udeležba na mednarodnih forumih; udeležba v gospodarskih delegacijah v 
tujino; celostno vrednotenje vplivov (LCA); prototipiranje. 

Pri pripravi in oddaji vloge je mogoče dobiti brezplačno pomoč na točkah 
SPOT Svetovanje, ki je med drugim tudi na OOZ Logatec, anja.zagar@ozs.si ali 
051 417 778 ter OOZ Cerknica, silva.sivec@ozs.si ali 051 642 540.

Vesel božič,  
ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti  

in enotnosti ter  
veliko osebnega  

zadovoljstva in poslovnih 
uspehov v prihajajočem  

letu 2023 vam vošči
Uredništvo  

Krpanovega glasu
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Volitve
V začetku oktobra ste člani zbornice izvolili skupščino v na-
slednji sestavi (po abecednem redu priimkov):

Občina Bloke 

1. DULIĆ INDIRA

Občina Cerknica
1. GOVEDNIK KLEMEN 
2. GRUDEN SREČKO
3. KOS MIROSLAV 
4. KRANJC VERA
5. MULEC ERIKA
6. PUNTAR ALJOŠA
7. ŠEGA MATJAŽ
8. TURŠIČ FRANC

Občina Loška dolina

1. ANTONČIČ JANA

2. KLANČAR IZTOK

Članom skupščine čestitke in uspešno delo. Hvala vsem, ki 
ste sodelovali na volilni listi in oddali svoj glas. Skupščina 
bo pred pretekom leta izvolila novega predsednika in dru-
ge vodstvene organe zbornice.

Jubilanti 2020, 2021, 2022
V letu 2019 je zbornica združila člane v veselem praznova-
nju 50-letnice. V dveh naslednjih »koronskih« letih srečanja 
ni bilo. Tokrat, upamo, bomo našli primeren termin, da se 
člani srečate in da se na srečanju spomnimo jubilantov, ki 
so zaokrožili svojo dejavnost z okroglimi obletnicami v za-
dnjih treh letih. 

2020 

10 let

• AVTOSERVIS MELE, VZDRŽEVANJE VOZIL, TRGOVINA IN 
STORITVE d.o.o.

• MONTAŽA POHIŠTVA NA TERENU, DOVJAK JANEZ s.p. 
• GOZDARSTVO FRANK, FRANK MIHA s.p.
• KURIRSKE IN DRUGE STORITVE, GORKIČ ALEŠ s.p.
• VDF STORITVE, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o.
• MONTAŽA ATKI, FATIĆ ASMIR s.p. 
• HIPROM, MONTAŽA POHIŠTVA, HITI UROŠ s.p.
• INOVATEH, RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN 

PROIZVODOV d.o.o.
• MIZARSTVO, KRAŠEVEC ERVIN s.p.
• LEPOTNI ATELJE AINE, POTOKAR TINA s.p.

20 let

• »SILES« MLAKAR STANE s.p.
• »ZIDARSTVO ERNEST« FORJANIČ ERNEST s.p.
• MULEC VOJKO s.p. - TRANSPORTNE IN DVIGALNE NAPRAVE

25 let
• AS SIGRA d.o.o.
• »FURMAN« SAMOSTOJEN AVTOPREVOZNIK-GOZDAR-

STVO, BENČAN ROMAN s.p.
• AVTOPREVOZNIŠTVO, HACE ALEŠ s.p. 
• TRGOVINSKE STORITVE POSREDOVANJA IN ZASTOPA-

NJA IN AVTOPREVOZNIŠTVO,
• ŠTEFANČIČ BORUT s.p.

30 let

• MULC JOŽEF s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN USLUGE S 
TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO

• GO-RO LIV PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV d.o.o.

35 let

• DEBEVEC DRAGO s.p. - KROVSTVO IN STAVBNO KLEPARSTVO

50 let 

• URBANC VLADIMIR s.p. - URARSTVO TER MONTAŽA IN 
PRODAJA NA DROBNO UR IN PASKOV

2021 

10 let 

• LOGISTIKA HRIBAR, HRIBAR TOMAŽ s.p. 
• AVTOMEHANIKA, OPEKA KRISTJAN s.p.
• SKONTOPLUS, NASTANITVE, IZOBRAŽEVANJE IN DRUGE 

STORITVE, d.o.o.
• STORITVE ZA TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO, SAMO 

TGM, STERLE SAMO S.P. 
• STROJNE INŠTALACIJE ŠPEHAR, ŠPEHAR PETER s.p.
• VGRAJEVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA, KOVAČ MARIJAN s.p.

20 let 

• ČISTILNI SERVIS, IVANUŠA KLAVDIJA s.p.
• LINK STROJEGRADNJA INŽENIRING d.o.o.
• EUROBOX,PROIZVODNJA IN TRGOVINA, d.o.o.
• PAPIGAL, JAKOPIN, ČIŠČENJE OKOLJA IN RAVNANJE Z 

ODPLAKAMI, d.o.o.

25 let 

• MIZARSTVO GODEŠA, GODEŠA PETER s.p.
• CVETLIČARNA »URŠA«, LONČAR BOŠTJAN s.p.
• AVTOPREVOZNIŠTVO IN TGM, ULE PETER s.p.
• AVTOPREVOZNIŠTVO, UMEK MAKSIMILJAN s.p.
• FRIZERSKI STUDIO »BRIGITA«, ZGONC BRIGITA s.p.
• AVTOPREVOZNIK, ŽAGAR ROMAN s.p.
• IZDELAVA IZSEKOVALNIH ORODIJ, ACTACART BAJT d.o.o.
• GRIFON, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.
• RAČUNOVODSTVO JANEŽ, JANEŽ BERTA s.p.
• MEČEK PODJETJE ZA PROZVODNJO, TRGOVINO IN STO-

RITVE, d.o.o.
• ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, MIHAJLOVSKI ČEDO s.p. 
• FOTO ŽNIDARŠIČ FOTOGRAFSKE STORITVE, ŽNIDARŠIČ 

JOŽE s.p.
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30 let

• JEKLAR PODJETJE ZA IZDELAVO STREŠNE OPEKE IN STO-
RITVE d.o.o.

• ELCA SERVISNO, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, d.o.o.

35 let 

• UDOVIČ TRANSPORT, UDOVIČ ANTON s.p.
• AVTOPREVOZNIŠTVO, URBAS FRANC s.p.
• RTV SERVIS IN POPRAVILA GOSPODINJSKIH APARATOV, 

VESEL PETER s.p.
• POPRAVILO ELEKTROTEHNIČNIH STROJEV IN NAPRAV V 

PROSTORIH NAROČNIKA, 
• KRANJEC MARKO s.p.
• AVTOPREVOZ, MILAVEC RIHARD s.p.
• AVTOSERVIS MELE, VZDRŽEVANJE VOZIL, TRGOVINA IN 

STORITVE d.o.o.

2022 

10 let

• LESENI IZDELKI, DEBEVEC VOJKO S.P. 
• RAČUNOVODSKE IN DRUGE STORITVE, MARKOVIČ MIR-

JANA s.p.
• STAVBARSTVO MULC, MULC JERNEJ s.p.
• VALENTINA, FRIZERSKI SALON, TROHA VALENTINA s.p.
• PREMING ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU d.o.o.

20 let

• ELEKTRO IKA, ŠKERLJ GREGOR s.p.
• KOMONT, PERUŠEK JOŽE s.p.

25 let

• BEBER SGV, SERVIS GOSPODARSKIH VOZIL, BEBER AN-
DREJ s.p.

• AVTOMEHANIKA, GORJUP PETER s.p. 
• FRIZERSKI SALON IN SOLARIJ TER RAZREZ LESA, HITI 

MARTINA s.p.
• CESTNI TOVORNI PREVOZ, MEDEN FRANC S.P. 
• TRANSPORT IN FRIZERSTVO »LENA«, MEDEN JOŽE s.p.

30 let

• DATURA PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, KME-
TIJSTVO IN STORITVE d.o.o.

• PROIZVODNJA, TRGOVINA, UVOZ – IZVOZ, GRACIA d.o.o. 
• Podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in proizvodnjo, 

HERBLAN d.o.o.
• LESTRANS transport in trgovina d.o.o. 
• POBLES, PROIZVODNJA IN TRGOVINA S POHIŠTVOM IN 

OPREMO d.o.o.
• PORTAL-ITN inženiring in trgovina d.o.o. 
• SPOKS TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA d.o.o.
• ŠTIGRAD, PODJETJE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN 

PROIZVODNJO d.o.o. 
• AVTOPREVOZNIŠTVO, ZGONC ANDREJ s.p. 

35 let

• AVTOPREVOZNIŠTVO, DUJMENOVIĆ SLAVKO s.p.
• M SAVNE, savne in velnes opreme d.o.o. 

Po 50 letih dobivajo prostori OOZ novo, sodobnejšo podobo

Fo
to

: S
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Vabljeni na strokovno ekskurzijo 
v GRAZ v ČETRTEK, 15.12.2022

Odhod predvidoma ob 7.00h (točna ura in kraj vstopa na av-
tobus bosta prijavljenim sporočena naknadno-Ilirska Bistrica, 
Postojna, Unec) vožnja z vmesnimi postanki po avtocesti do 
Gradca, prestolnice avstrijske Štajerske. Mesto se razprostira 
na obeh straneh Mure. Najprej bomo obiskali Gospodarsko 
zbornico za Avstrijsko Štajersko. Nato si bomo ogledali 
staro mestno jedro, ki je uvrščeno tudi med Unescovo kul-
turno dediščino. Videli bomo urni stolp, katedralo, mavzolej, 
v katerem počiva Ferdinand, deželno hišo in še marsikaj. Dih 
vam bo zastal ob pogledu na Hišo umetnosti, ki je videti kot 
modro svetlikajoči se mehurček. Nekaj časa se bomo zadržali 
tudi na trgu, kjer so iz ledu narejene jaslice. Po ogledu bo sle-
dil ogled podjetja – primer dobre prakse.

Nato bomo Graz zapustili in se odpravili v smeri proti  
Celovcu, kjer se bomo ustavili ob avtocesti v restavraci-
ji Mochoritsch, ki priprada družini zamejskih Slovencev.  
V kuhinji restavracije uporabljajo le lokalno pridelane pro-
izvode. Poleg restavracije imajo tudi manjšo trgovino, kjer 
lahko obiskovalci nakupijo lokalne dobrote. V restavraciji, 
ki je primer dobre prakse družinsko vodenega podjetja, 
bomo s poznim kosilom tudi zaključili uradno druženje. Po-
vratek je predviden v poznih večernih urah. 

Prijave do zasedbe mest: janja.oozc@gmail.com. 

Vabljeni!

REPUBLIKA SLOVENIJA

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  

ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
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Seje organov in volitve
Skupščina OOZ Logatec se je sestala 28. septembra 2022 
in sprejela spremembe statuta OOZ Logatec ter sklep o raz-
pisu volitve v organe OOZ Logatec za mandatno obdobje 
2023–2026.

Člani zbornice so imeli od 4. 10. do 3. 11. 2022 možnost od-
dati kandidature za poslance v skupščini sekcij, člane nadzor-
nega odbora in predsednika zbornice. V sredo, 9. 11. 2022, se 
je sestala volilna komisija, ki je pregledala prispele kandida-
ture. O terminih volilnih zborov bodo člani obveščeni preko 
elektronske pošte. Na teh se kandidature za poslance sekcij 
lahko še umaknejo ali kandidatne liste razširijo. Ustanovna 
seja skupščine in izvolitev novih organov bo 19. decembra.

Izidor Zelenc s svojimi bližnjimi, predstavniki OZS in priznanjem za 
kakovost gostinske ponudbe
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Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak in Marko Erjavec  
- ustanovitelj, direktor in lastnik podjetja MAR-TEH d.o.o. Fo
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Jubilanti 2020–2022
Na tradicionalnem prednovoletnem srečanju 3. decembra 
v Marezigah bomo članom podelili priznanja za dolgoletno 
opravljanje dejavnosti, letos izjemoma za obdobje zadnjih 
treh let. Prosimo, preglejte spodnji seznam in nam sporo-
čite morebitne nedoslednosti, pomanjkljivosti seznama ali 
napake, da evidenco uskladimo tako, da bo zajemala vse 
relevantne podatke.

10 let

Bernard Alič s.p., ERNI TIM d.o.o., Jasna Hafizović s.p., JE-EMB 
d.o.o., Sebastijan Jurca s.p., KAORI d.o.o., Marko Klemenc 
s.p., Petra Kolar s.p., Boštjan Koprivnjak s.p., Janez Krvina 
s.p., Jerneja Kunc s.p., Janko Lampe s.p., Luka Lukan s.p.,  
LZ DESIGN d.o.o., Andraž Marušič s.p., MENARD RA d.o.o., 
Silvo Menart s.p., Iztok Mivšek s.p., Miran Mlinar s.p., Polo-
na Pivk Mihevc s.p., Mihela Primožič s.p., Gregor Šparem-
blek s.p., Jure Šubic s.p., TFS SERVIS d.o.o., TIGRAD d.o.o.,  
Top Trend d.o.o., Izidor Zelenc s.p., Aleš Zelenec s.p., Andrej 
Zgonec s.p., Matjaž Žigon s.p.

20 let
ASTECH d.o.o., Izidor Cigale s.p., Ladislav Čuk s.p. (post-
humno), Robert Jurkovič s.p., Igor Lukan s.p., MARCHE  
GOSTINSTVO d.o.o., Antonija Moljk - Širca s.p., David Pivk 
s.p., VOLT d.o.o.

30 let

AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o., COTING d.o.o., Andrej Grom s.p., 
Branko Hasler s.p., KIMM d.o.o., KLIN d.o.o., Logatec, Zorko 
Lazar s.p., Gabrijel Menard s.p., Bernard Mlinar s.p., NAKLO 
LOGATEC d.o.o., OKNA PETROVČIČ d.o.o., PIVK ELECTRIC 
d.o.o., PROLOG d.o.o., PS, d.o.o., Logatec, RI GOSTINSTVO 
d.o.o., TERMOTOM ZASTOPANJE d.o.o., Robert Trček s.p., Si-
mon Trček s.p., Jože Turk s.p., UNICOMMERCE d.o.o., VIANO-
VA SLOVENIJA d.o.o.

40 let
Jernej Merlak s.p., Jožef Šen s.p.

45 let
Franc Ambrožič s.p.

Gostilni Turk priznanje  
za kakovost 
Sredi novembra se je v Thermani Laško s podelitvijo pri-
znanj zaključilo tradicionalno Strokovno srečanje gostin-
cev, ki ga je organizirala Sekcija za gostinstvo in turizem pri 
OZS. Med prejemniki posebnih priznanj za kakovost gostin-
ske ponudbe je bil tudi gostinec Izidor Zelenc iz družinske 
Gostilne Turk v Hotedršici.

Gostilna Turk je pristna družinska gostilna s skoraj 100-le-
tno tradicijo in sloganom »domače, sveže, lokalno«. So sa-
mooskrbni s krompirjem, česnom in sezonsko zelenjavo. 
Meso in druge sestavine kupujejo od lokalnih prideloval-
cev. Poudarek je na tradicionalni kmečki hrani s pridihom 
modernosti. Ker cenijo domače, lahko gostje izbirajo med 
raznovrstnimi jedmi, ki nastajajo po starih družinskih re-
ceptih, ki se že desetletja prenašajo iz roda v rod. Ponudbo 
dopolnjujejo s cateringom in prenočišči.

Čestitamo našim članom!

Obletnica MAR-TEH d.o.o.
Podjetje MAR-TEH d.o.o. iz 
obrtne cone Logatec je v pe-
tek, 28. oktobra 2022, obele-
žilo 15. obletnico uspešnega 
poslovanja in odprtje preno-
vljenih poslovnih prostorov v 
Obrtni coni Logatec. Ob tem 
jim je čestital predsednik 
OOZ Logatec Bogdan Oblak 
in podelil zbornično prizna-
nje. V uvodu pa je zbrane 
nagovoril tudi logaški župan 
Berto Menard.
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Pripravljata  
Dejan Šraml in Anja Žagar

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Decembrski dogodki
Prednovoletno srečanje
Tradicionalno prednovoletno srečanje članov OOZ Loga-
tec se zopet vrača po dveh letih premora zaradi epidemi-
oloških omejitev. Tokrat se bomo odpravili v središče de-
žele refoška – v Gostilno Karjola v Marezigah, s prehodnim 
obiskom vinske fontane. Ta navkljub svojemu sodobnemu 
in drznemu videzu pripoveduje zgodbo preteklosti, seda-
njosti in prihodnosti Istre. Dobra družba, prijetna glasba 
in okusne jedi bodo obarvali sobotni večer 3. decembra 
2022. Za plesno glasbo bo poskrbljeno. Na srečanju bomo 
podelili tudi priznanja jubilantom 2020−2022. Vljudno va-
bljeni člani, upokojeni člani ter spremljevalci.

Prispevek na udeleženca je 30 evrov. Pijača je vključena 
v ceno. Plačilo prispevka izključno na TRR OOZ Logatec. 
Avtobus iz Rovt in Hotedršice bo odpeljal ob 17.30, spred 
Krpana v Logatcu pa ob 18. uri. Vstopiti bo mogoče tudi 
na Kalcah, v Gornjem Logatcu (hotenjski avtobus) ter v  
Zajelah in pri Smétarju (rovtarski). Na telefonski številki 
051 651 538 bomo dosegljivi ves čas tudi v soboto. 

Obdarovanje otrok
Obisk Miklavža, Božička in dedka Mraza, predstava in ob-
daritev otrok bo v Narodnem domu Logatec v četrtek, 
15. decembra, ob 17.30. Predhodne prijave so zaključe-
ne, morebitni zamudniki lahko še pokličejo na zbornico.

Vozniki – koda 95 za leto 2023
Redno usposabljanje voznikov po predpisanem progra-
mu za leto 2023, t. i. »koda 95«, bo v soboto, 17. decem-
bra, ob 7. uri v Narodnem domu Logatec. Informacije in 
prijavnica na www.ooz-logatec.si.
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Jesenske aktivnosti 
Dogajanje na zbornici je bilo v jesenskem času zelo pestro, 
kot običajno. Konec septembra so zbornico z namenom iz-
menjave dobrih praks obiskale kolegice iz gorenjskih območ-
nih zbornic. Sredi oktobra smo izvedli seminar o digitalizaciji 
poslovanja, logaški podjetniki pa so se udeležili mednarodne-
ga sejma strojne opreme za lesno in pohištveno industrijo 
Xylexpo v Milanu. Konec oktobra pa smo izvedli delavnico 
v okviru projekta SPOT Svetovanje Postanite masterchef v 
prodaji v izvedbi Nataše Kogoj, kadrovski seminar Zaposlitev 
delavca od A do Ž, za piko na i pa smo devetošolce logaške  
OŠ Tabor poučevali o finančni pismenosti in podjetništvu.

Kuhal se je golaž – vrhniški je bil po oceni komisije najokusnejši – 
obiskovalci pa so se veselo pomenkovali in okušali, kar so ponujale 
stojnice s Koprskega

Fo
to

: D
. Š

.

Dogodku so nazdravili (z leve) predsednik OOZ Koper Sergej Pinter, 
Bogdan Oblak, Danijel Lamperger, Silvester Pivk, Zoran Mojškerc  
in Berto Menard

Fo
to
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Podjetništvo je v Logatcu doma
Septembra je bil Logatec podjetniško obarvan s pestrim do-
gajanjem. Logaška obrtna zbornica je namreč organizirala 
tradicionalni teden obrti in podjetništva, ki je – tudi ob občin-
skem prazniku – s številnimi dogodki obogatil družabno in 
poslovno dogajanje v Logatcu. Med 19. in 24. septembrom so 
se zvrstili številni dogodki v prostorih zbornice in na njenem 
velikem in prenovljenem zelenem vrtu. Od dneva odprtih 
vrat obrtne zbornice in točke SPOT – Slovenske poslovne toč-
ke, izobraževanj in usposabljanj, krvodajalske akcije, zaposli-
tvenega sejma vse do dobro obiskanih družabnih dogodkov, 
ki so povezali ljudi in spletli številna nova prijateljstva.

Družinsko podjetje Marka Erjavca se ukvarja s projektira-
njem in proizvodnjo kovinskih izdelkov. Zaposlujejo 12 lju-
di in letno realizirajo dva milijona evrov prihodkov ter imajo 
50 % višjo dodano vrednost na zaposlenega od slovenske-
ga povprečja. Podjetje vlaga v najsodobnejšo tehnologijo 
in izpopolnjevanje znanja. Povečujejo produktivnost ter 
tako vplivajo na konkurenčnost svojih izdelkov in storitev. 
Nudijo tudi kompleten strateški razvoj izdelka po željah 
naročnikov. Njihov obseg prodaje zajema predvsem tržišča 
Evropske unije, največ izvažajo v Italijo, Avstrijo in Nemčijo, 
nekaj pa tudi za slovenski trg.
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Volitve v skupščino OOZ Postojna
- mandatno obdobje 2022-2026
V letošnjem letu poteče mandat organom OOZ Postojna. 
Volitve poslancev v skupščino OOZ Postojna bodo v sredo, 
14. decembra 2022. Na volitvah boste volili 11-člansko skup-
ščino, izvoljena skupščina pa bo izvolila predsednika zborni-
ce. Pravico predlaganja kandidatov imajo vsi člani zbornice, 
zato vas prosimo, da nam napišete predloge kandidatov za 
skupščino OOZ Postojna za mandatno obdobje 2022–2026. 
Predlagate lahko sebe ali člane zbornice, za katere menite, da 
bi bili najbolj primerni za zastopanje vaših interesov. Pri pre-
dlogih upoštevajte različne dejavnosti, ki jih opravljajo naši 
člani, kajti skupščina zbornice mora biti sestavljena iz članov, 
ki pokrivajo raznolike dejavnosti. Za vaše sodelovanje se vam 
vnaprej zahvaljujemo in vas prosimo, da vaše predloge po-
šljete na OOZ Postojna do 25. novembra 2022.

Na podlagi 2. točke 17. člena in 8. alineje 19. člena Statuta 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna, sprejete-
ga na seji skupščine dne 15. 1. 2014 je Skupščina Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Postojna na 5. redni seji, dne 
23. 6. 2022 sprejela naslednji 

SKLEP O RAZPISU VOLITEV V ORGANE OBMOČNE  
OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE POSTOJNA  

ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026

1.

S tem sklepom se razpisuje volitve v organe Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Postojna (v nadaljevanju: OOZ 
Postojna) za mandatno obdobje 2022-2026.

2.

Volitve poslancev skupščine se izvedejo v sredo, 14. decem-
bra 2022 na sedežu OOZ Postojna, Jenkova ulica 1, 6230 Po-
stojna, v času od 8.00 – 17.00 ure.

3.

Volitve se izvedejo po pravilniku o volitvah

4.

Volitve poslancev v skupščino OOZ Postojna so neposre-
dne in tajne. Voli se 11 poslancev skupščine. Volilno pravico 
imajo vsi člani zbornice. Član, ki je na dan volitev odsoten, 
lahko zaprosi za glasovnico in glasuje po pošti v času od 
5. do 12. decembra 2022. Izpolnjeno glasovnico pošlje do 
12. decembra 2022 na OOZ Postojna, Jenkova ulica 1, 6230 
Postojna, s pripisom NE ODPIRAJ - VOLITVE.

5.

Delovno telo, ki ga imenuje UO OOZ, vodi postopek evi-
dentiranja kandidatov, presoja njihovo ustreznost ter skr-
bi za pravilen potek in časovno usklajenost volitev po tem 
sklepu. Daje tudi ustrezna navodila in pojasnila v zvezi z 
izvedbo le-teh.

6.

Evidentiranje kandidatov za poslance skupščine bo poteka-
lo do 26. novembra 2022.

Vsi člani OOZ Postojna prejmejo povabilo k sodelovanju v 
organih zbornice in v podpis soglasje za nameravano kan-
didaturo.

7.

V času od 21. do 25. novembra 2022 se sestane delovno 
telo, in pripravi kandidatno listo za poslance skupščine 
OOZ Postojna, ki šteje najmanj 15 kandidatov.

8.

Prvo konstitutivno sejo skupščine zbornice skliče pristojni 
organ zbornice. Novoustanovljena skupščina OOZ Postoj-
na se sestane na svoji prvi redni seji v roku enega meseca 
po izvedbi rednih volitev, kjer se v skladu s tem sklepom in 
statutom zbornice izvrši izvolitev organov in funkcionarjev 
zbornice:

• predsednika zbornice in podpredsednikov zbornice
• predsednika in dveh članov nadzornega odbora
• potrdi upravni odbor

9.

Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ Postojna ter poslan-
cev, oziroma predstavnikov v organih OOZ Postojna prene-
ha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov OOZ.

10.

Ta sklep se objavi na oglasni deski OOZ Postojna ter glasilu 
Krpanov glas.

Datum: 23. 6. 2022

Predsednik delovnega predsedstva 
Skupščine OOZ Postojna

Borut Katern, l.r.

Vabilo na volitve OOZ Postojna
Vabimo vas, da se udeležite volitev v skupščino Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Postojna za mandatno obdo-
bje 2022–2026.

Volitve bodo v sredo, 14. decembra 2022 na sedežu Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice Postojna, v Postojni, 
Jenkova 1.

Volišče bo odprto od 8. do 17. ure.

Volili boste predstavnike, ki bodo zastopali vaše interese, 
zato vas vljudno prosimo, da se volitev udeležite v čim ve-
čjem številu.

Predsednik OOZ Postojna
Franci Šemrl, l.r.
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Pripravlja  
Irena Dolgan

Brezplačno on-line izobraževanje
pogoji za upokojitev in za nadaljevanje dejavnosti 
po upokojitvi ter za delo upokojencev v letu 2022/23, s 
poudarkom na aktualnih zakonskih spremembah.

Vabljeni na izobraževanje na to temo v sredo, 23.  
novembra 2022, s pričetkom ob 10. uri.

Predaval bo Dušan Bavec.

Pokojninski zakon omogoča kar nekaj finančnih vzpod-
bud za tiste zavarovance, ki se ne upokojijo takoj po iz-
polnitvi upokojitvenih pogojev, ampak upokojitev odlo-
žijo za nekaj časa. 

Dvojni status, ki omogoča kombinacijo aktivnega opra-
vljanja dejavnosti tudi po upokojitvi, je od leta 2016 da-
lje mogoč predvsem prek instituta delne upokojitve. 

V zadnjih letih je bilo sprejetih več novel pokojninskega 
zakona, ki jih je vsekakor dobro poznati.

Prijave zbiramo do torka, 22. novembra 2022. Pošljite 
jih na: irena.dolgan@ozs.si

Jubilanti 
Objavljamo seznam članov, ko so v letih 2020, 2021 in 2022 
dopolnili 20, 25, 30, 35 ali 40 let dela v obrti. Jubilejna prizna-
nja bomo podelili na srečanju, ki bo v mesecu januarju 2023. 
Obenem vas prosimo, da seznam pregledate in nam čim prej 
sporočite morebitne napake. Pokličite nas na tel. 05/ 726 17 20 
ali nam pišite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si. Jubilante – sa-
mostojne podjetnike navajamo po abecednem redu priimkov. 

Jubilanti 2020

JUBILANTI – 20 LET 
• Arh Dejan s.p. – montiranje centralnega ogrevanja
• Blažič Božo s.p. – avtoprevozništvo
• Česnik Nataša s.p. - frizerski salon 
• Ferjančič Borut s.p. – avtoprevozništvo
• PGB, proizvodnja,trgovina in storitve d.o.o. 

JUBILANTI – 25 LET 
• Kapelj Ljubo s.p. – Gostilna KA-RA
• Možina Sašo s.p. – elektroinštalacije

JUBILANTI – 30 LET 
• Cubus grafika d.o.o. – grafični studio
• ETI d.o.o. - avtoprevozništvo
• Frank Janko s.p. - avtoprevozništvo
• Huskič Josip s.p. - montiranje centralnega ogrevanja

JUBILANTI – 40 LET
• Natlačen transport d.o.o. – logistične storitve

Jubilanti 2021

JUBILANTI – 20 LET 
• Kruh Sergej s.p. – avtoprevozništvo
• Milavec Leon s.p. - avtovleka
• Tomšič Ksenija s.p. - frizerski salon 

JUBILANTI – 25 LET 
• Bizjak Rado s.p. – vzdrževanje dvigal
• Ikanović Meho s.p. – splošna zidarska dela
• Jager Iztok s.p. – avtovleka in izposoja nadomestnih vozil 
• Komus d.o.o. – podjetje za komunalne storitve
• Prevozi Žnidaršič d.o.o. – prevozi, odkup in prodaja lesa

JUBILANTI – 30 LET 
• Lanjšček Igor s.p. - avtoprevozništvo
• MI OSKRBA d.o.o. – družba za trgovino in storitve
• MARINČIČ d.o.o. – odkup, prodaja in predelava lesa
• MFM INTARZIJA d.o.o. – proizvodnja, trgovina, turizem
• STANOVANJSKA d.o.o. – družba za poslovanje z nepre-

mičninami, gradbeništvo,…
• Šantelj Karmen s.p. – žagarstvo
• Vodopivec Srečko s.p. – mizarstvo
• Zalar Damjan s.p. – knjigovodske storitve

JUBILANTI – 35 LET
• Adamič Vojko s.p. – avtoprevozništvo in vulkanizerstvo
• Pozderec Mira s.p. – žensko frizerstvo
• Premrl Stojan s.p. – senčila
• Srebot Anton s.p. - avtoprevozništvo

JUBILANTI – 40 LET

• GRŽE ČIŠČENJE PRANJE d.o.o.- čistilnica, pralnica, trgovina,…

Jubilanti 2022

JUBILANTI – 20 LET 
• Koštić Mahmut s.p. – centralno ogrevanje in vodovodne 

inštalacije
• Kruh Darko s.p. – lesarstvo MIK
• Žužek Marjan s.p. – storitve z gradbeno mehanizacijo 

JUBILANTI – 25 LET 
• DAPZ izdelovanje orodij in naprav d.o.o. 
• EDO TURS prevoz oseb d.o.o.
• Matičič Jože s.p. - elektroservis

JUBILANTI – 30 LET 
• BIMTIM, proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, 

d.o.o.
• Blažek Robert s.p. – montaža in zastekljevanje aluminija-

stih oken in vrat 
• Hrvatič Franc s.p. – proizvodnja kokošjih jajc
• KOPKO PIVKA d.o.o.
• SAWAL POSTOJNA d.o.o. 
• Tibola Bojan s.p. - avtoprevozništvo
• Tornič Ljudmila s.p. – bar Milka
• VADNJAL, proizvodnja kovinskih izdelkov in trgovina d.o.o
• VOPEX, proizvodnja živilskih proizvodov in trgovina d.o.o.. 
• Želodec Peter s.p. - avtoprevozništvo
• Žnidaršič Marjan s.p. – izdelovanje kovinskih izdelkov
• Žnidaršič Tanja s.p. - izdelovanje kovinskih izdelkov

JUBILANTI – 35 LET
• PENUR ELEKTRO INSTALACIJE d.o.o. 
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Volitve na OOZ Vrhnika
Letos je super volilno leto na državnem, lokalnem in zbor-
ničnem nivoju. Spomladi smo dobili nove poslance v dr-
žavnem zboru in predsednika OZS, novembra predsednico 
države, pa nove poslance Državnega sveta, nove župane, 
nove člane občinskih svetov…

Tudi na naši zbornici so že izvoljeni novi člani skupščine. Na 
volitvah ste 2. in 9. novembra v skupščino izvolili naslednje 
poslance: (navajamo po priimkih): 

1. volilno območje: HLEBEC Simon, JEREB Matjaž, MOLEK, 
Peter, VELKAVRH Uroš, TOMAŽIČ Franci, GUTNIK peter, SUMI-
NA Miloš, HABAT Franc, DRAŠLER Andraž in CASERMAN Peter. 

2. volilno območje: DEBEVEC Frenk in NOLIMAL Tomaž.

3. volilno območje: ČEPON Stanislav, POPIT Marko, KOPRIVEC 
Marko, JESENKO Roman, GUTNIK Damjan in PERKO Marko.

4. volilno območje: ŽELEZNIK Zdravko, GABROVŠEK Ma-
tjaž in KONČAN Tadej.

Poslanci se bodo na svoji konstitutivni seji sestali v sredo, 
23. novembra in izvolili predsednika in podpredsednika 
zbornice, nadzorni in upravni odbor.

Vsem izvoljenim iskrene čestitke. 

Najava letnega srečanja
13. januar 2023 
Po dveletni odpovedi naših tradicionalnih decembrskih 
srečanj zaradi COVID-19, sporočamo, da letos srečanje bo. 
Zaradi velike zasedenosti dvorane v CD Vrhnika sicer ne v 
letu 2022, pač pa v petek, 13. januarja 2023.

Predsednik zbornice bo podelil priznanja in plakete za de-
lovne jubileje za leto 2020, 2021 in 2022. 

Sledila bo gledališka predstava (še ni izbrana), da nas bo vse 
nasmejala in poskrbela za prijetno vzdušje. Večer bomo na-
daljevali v Mali dvorani CD ob kozarčku penine in drobnem 
prigrizku s poudarkom na druženju.

Pisno vabilo boste vsi člani prejeli tudi po pošti, jubilanti pa 
še posebno, da se zabeleži vaš delovni jubilej.

Že zdaj prisrčno vabljeni.

Srečanje z županskimi kandidati
14. november 2022 
Tudi pred letošnjimi lokalnimi volitvami, smo na zbornici or-
ganizirali srečanje s kandidati za župana. Za Občino Borovni-
ca so kandidati: Boštjan Zakrajšek, Peter Črnilogar in Matjaž 
Ocepek, za Občino Log-Dragomer je samo en kandidat - se-
danji župan Miran Stanovnik, za Občino Vrhnika je pet kan-
didatov: dr. Benjamin Leskovec, Alja Stanko, Marja Geohelli, 
Marko Močnik in Daniel Cukjati. 

Predstavitve so se udeležili kandidati: Matjaž Ocepek, Miran 
Stanovnik, dr. Benjamin Leskovec, Marjan Geohelli in Daniel 
Cukjati (opravičili so se Peter Črnilogar, Alja Stanko in Marko 

Močnik). Prisotnih je bilo tudi okoli 20 podjetnikov, ki so se 
po predstavitvi vključili v razpravo.

Matjaž Ocepek je izpostavil, da je samo ena obrtna cona (bi-
vši Liko), da bi morali pospešiti priseljevanje in priti na vsaj 
5.000 prebivalcev, da bi lahko zaživele storitvene dejavnosti, 
sicer te samo životarijo. Lahko bi se razvijal turizem. Občina 
ima sedaj veliko stroškov za družbene dejavnosti, ki jih mora 
zagotavljati.

Miran Stanovnik je poudaril, da imajo izdelano strategijo ra-
zvoja občine, da imajo ustrezen kader, da črpajo EU sredstva. 
Ustvarili so dobre odnose z občani, ki tudi sami veliko prispe-
vajo in pomagajo pri razvoju občine. Imajo eno cono, ki še ni 
pozidana, nov OPPN predvideva še eno, vendar država zavira 
njeno umestitev v prostor z obrazložitvijo, dokler ni ena izko-
riščena, ne more nastati druga. 

Dr. Benjamin Leskovec je izpostavil, da je Vrhnika zaspala na 
lovorikah IUV in LIKA, razvoj je pri sosedih stekel, tukaj se čuti 
velik zaostanek tudi zaradi napačne politike vodstev občine. 
Prostor so zasedli trgovci, za obrt in podjetništvo pa ni bilo 
pravega posluha. Če bi najprej ustvarjali nova delovna me-
sta, bi se razvijalo tudi sekundarno življenje (šport, kultura, 
turizem…). Za pravi napredek in pravo strategijo razvoja se 
je potrebno pogovarjati z ljudmi, najti ustrezen kontakt in 
ljudi tudi upoštevati.

Marjan Geohelli je ravno tako poudaril, da potrebujemo stra-
tegijo razvoja in komunikacijo. S svojo ekipo je pripravljen 
delati za vse občane, skupaj z OOZ pa bi iskali ustrezne reši-
tve za gospodarstvo. Dokončati projekte J obvoznice, most 
čez Ljubljanico, dati pomen reki Ljubljanici (UNESCO), razvi-
jati turizem.

Daniel Cukjati je prisotne najprej seznanil s statističnimi po-
datki, kako je naraščalo število gospodarskih subjektov za-
dnja leta in koliko površin je namenjenih gospodarstvu in 
industriji. Težava pri vsem je v tem, da sta lastnika površin, 
ki so za obrt in podjetništvo, dva in lahko zaradi velikega 
povpraševanja navijata ceno za m2 ali pa čakata na še boljšo 
ponudbo. Cokla razvoja je tudi promet. Sedaj se pospešeno 
gradi J obvoznica, ki bo vsaj za 30% razbremenila center in 
Tržaško cesto. Potekajo usklajevanja za S obvoznico mimo 
POC. Strateško pa ne želijo velikih konglomeratov (kot sta 

S predstavitve županskih kandidatov (z leve) Matjaž Ocepek, Miran 
Stanovnik, Marjan Geohelli in Danijel Cukjati ter moderator Simon 
Hlebec. Dr. Benjamin Leskovec se je predstavitvi pridružil nekaj kasneje.
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Obvestila OOZ VrhnikaKrpanov glas

Pripravlja   
Adela Cankar

Varstvo pri delu, petek, 18. 11. 2022
Za člane, pri vas zaposlene delavce in zunanje udeležen-
ce razpisujemo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu 
in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce  
v petek, 18. novembra 2022, z začetkom ob 7.30.

Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena 
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene de-
lavce 25 €, za ostale udeležence je cena 35 €. 

Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po e-pošti: 
adela.cankar@ozs.si 

Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad 
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z 
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za 
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti. 

Davčni obračun 2022,9. 1. 2023
Čas priprave na letno poročilo, davčni obračun in oddaje 
bilanc se nezadržno približuje. Da bi bil davčni obračun oz. 
poročilo kar najbolj optimalno, bo delavnica oz. seminar na 
to temo v prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 1360 Vrhnika v 
ponedeljek, 9. januarja 2023, z začetkom ob 16. uri. 

Z novostmi pri obračunu in ostalimi pomembnimi vsebi-
nami vas bo seznanila dr. Lidija Robnik. (Letna poročila, 
Davčni obračun, Novosti predpisov davčne in računovod-
ske zakonodaje)

Cena za udeleženca – člana zbornice je 40 €, za nečlana 
70 €.

Prijave na tel.: 01 755 77 40, mobi: 051 619 215, mail:  
adela.cankar@ozs.si do četrtka, 5. januarja 2023.

Dedek Mraz,obdaritev otrok 17. dec.
Ste že prijavili otroke na prireditev ob obisku dedka Mra-
za? Ne čakajte, pokličite takoj. Prireditev bo v Veliki dvo-
rani CD v soboto, 17. decembra z začetkom ob 9.30 uri. 

Pred prihodom dobrega moža z darili, bo otroke zabaval 
čarovnik Jole Cole, ki vedno ušpiči kakšno vragolijo in po-
skrbi za prijetno vzdušje. Prav tako kot otroci pa se tudi on 
razveseli dedka Mraza. 

Za darilo prispevajo delodajalci (25 €/darilo), za čarovnika 
poskrbi OOZ Vrhnika.

Prijave najpozneje do 25. novembra na mail: adela.can-
kar@ozs.si ali na tel.: 051 619 215. Obvezno navesti ime in 
priimek otroka in starost, da bo dedek Mraz izbral letom 
primerno darilo.
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bila IUV in LIKO), ker se ob vsaki najmanjši krizi to pokaže kot 
rakava rana in strm padec razvoja, upad delovnih mest… 

Sledila je razprava, iz katere sem zaključila, da bi z boljšo in 
več komunikacije bil rešen že marsikateri problem. Kdorkoli 
že bodo izvoljeni župani, potrebno bo sodelovanje, pogo-
varjanje in dogovarjanje, da bomo naredili korak naprej v 
razvoju in prispevali k zadovoljstvu občanov. 

Jesenski izlet 
Na letošnji jesenski izlet, 22. oktobra, smo se odpeljali na 
Štajerko, kar v prestolnico te vinorodne pokrajine, v Ma-
ribor. Pot nas je najprej vodila na Pohorje, kamor smo se 
povzpeli z vzpenjačo in bili nagrajeni s čudovitim razgle-
dom na Maribor in okolico. V bližnji restavraciji so nam 
postregli štajerski pisker – tradicionalno toplo jed na žlico, 
značilno za to okolje. Po spustu v dolino smo se po starem 
delu mesta – Lentu ob reki Dravi sprehodili do najstarej-
še vinske trte v Evropi. Nadaljevali po starem delu mesta 
in pristali v največji vinski kleti srednje Evrope – Vinagovi 
kleti. Klet trenutno ne obratuje, je pa možen ogled starih 
lesenih in betonskih sodov, sprehod po več km dolgih kle-
tnih hodnikih. Domišljija dobi krila in kar vidiš vse to boga-
stvo predelave grozdja, kletarjenja, stekleničenja, hranjenja 
vina. V kleti so nas bogato postregli z narezkom in ponudili 
v pokušino več vrst vina, ki ga pridelujejo v drugi kleti njiho-
vih vinogradov. Nekateri so se založili s steklenicami, skupaj 
smo nadaljevali pot proti Kungoti in znamenitemu srčku 
med vinogradi. Ne bi bilo prav, če ne bi šli na ogled tega 
»cestnega« srčka, ki je tako opevan in se pojavlja na foto-
grafijah Maribora in Štajerskih goric. Ne gleda na dejstvo, 
da nam vreme ni bilo več naklonjeno, smo se fotografirali in 
dan zaključili z večerjo v Hramu ob poti. 

Hvala vsem za udeležbo na izletu, in seveda povabilo ostalim, 
da se nam pridružijo na naslednjem skupnem potepanju.

Nasmejani obrazi na Pohorju po dobri malici 
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Sekcija gradbincev vabi
S Sekcije gradbenih dejavnosti pri OZS (gradbinci, kle-
parji, krovci, instalaterji-energetiki) so nas obvestili, da bo 
skupno strokovno srečanje 24. in 25. februarja 2023 
v kongresnem centru v Termah VIVAT – Moravske toplice.
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Prispevki in dajatve 

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE« 
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste ob-
vezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejav-
nosti. Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, 
ZZ in članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate 
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, obračun prispevkov vam 
na predizpolnjenem obrazcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec 
pripravi FURS in ga potrdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v 
mesecu za pretekli mesec. Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 20 ali 
30 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek 
zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino plačate po 
prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 
1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke 
zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega 
poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od povprečne bruto 
plače za oktober 2021 oz. 0,53 % od 1.886,48 €, kar znaša 10,00 €. Poleg tega, 
plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače za oktober 2021 oz. 6,36 % 
od 471,62 €, kar znaša 30,00 €. Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Od 1. 4. 2022 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 
41,04 € (Ur. list RS, št. 38/2022).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za november 2022:

1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 41,04 € 

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 

 0,53 % od PP oktober 2021 – 1.886,48 € 10,00 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2021 – 471,62 € 30,00 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 40,00 €

3. položnica: članarina OZS in OOZ 

 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Ohranja se delna upokojitev za minimalen obseg zavarovanja – 10 ur na teden 
in prejemanje 75 % pokojnine. Za nove delno upokojene, ki bodo zavarova-
ni za najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50 % pokojnine, se bo k pokojnini 
prištelo še 20 % in bo upokojenec prejemal 70 % pokojnine. Zavarovanju za 
10 ur/teden oz. 2 uri/dan sledi plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne 
osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za avgust, september in oktober 22 je 
izračun naslednji: PIZ 71,94 €, ZZ 39,74 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 
1,18 €, skupaj torej 112,86 € prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. –  
8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR:  
avgust 2022: redno delo 22 dni: 176 ur, praznik 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni: 184 ur.
september 2022: redno delo 22 dni: 176 ur, praznik 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni: 176 ur.
oktober 2022: redno delo 20 dni: 160 ur, praznik 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni: 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2022 – lestvica se je spremenila in 
velja za vsa izplačila v letu 2022!!! 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2022 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. 

Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je 
odvisna od višine skupnega dohodka.

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja se upošteva naslednja lestvica:

če znaša mesečni  
bruto dohodek iz delovnega 

razmerja v evrih

znaša splošna olajšava  
v evrih

nad do

1.143,03
375,00 +  

(1.605,12 – 1,40427 x bruto dohodek)
1.143,03 375,00

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 375,00 €.

Posebne  
olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.510,03 209,17

2 otroka 5.238,75 436,56
3 otroci 9.789,85 815,82

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V LETU 
2022 – lestvica se je spremenila!!!! 

Če se bo lestvica za dohodnino za leto 2022 spremenila, boste za vsa 
izplačila po 1.1.2022 uporabljali novo lestvico – tudi za plačo decem-
ber 2021, če bo izplačana v letu 2022.

Nad Do € + % nad €
 729,58 16 %

729,58 2.145,83 116,73 + 26 % nad 729,58
2.145,83 4.291,67 484,96 + 33 % nad 2.145,83
4.291,67 6.180,00 1.193,08 + 39 % nad 4.291,67
6.180,00  1.929,53 + 45 % nad 6.180,00 

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od 
zneska, ki v letu 2022 ne more biti manjši od 60 % zadnje znane povprečne 
plače. Od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 se uporablja povprečna plača za leto 2020 
(1.856,20 €; 60 % znaša 1.113,72 €), po 1. 3. 2022 se uporablja povprečna 
plača za leto 2021 (1.969,59 €; 60 % znaša 1.181,75 €). 

Od 1. 1. 2022 je minimalna zavarovalna osnova za zaposlene najmanj 
60% povprečne plače. Od 1. 3. je to najmanj 1.181,75 €. 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha uporabljati, 
ker ni bila sklenjena nova oz. ni bila obstoječa podaljšana. Delodajalci mo-
rate preveriti, katera kolektivna pogodba ali katere kolektivne pogodbe vas 
zavezujejo glede na vašo glavno dejavnost, vpisano v Poslovnem registru. Če 
vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša za delavce. Če ni 
nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko odločite za uporabo 
tiste, ki je po dejavnosti podobna vaši, vendar ne smete uporabljati določb, 
ki so manj ugodne za delavca, kot so urejene v zakonu. Ravnati morate po 
zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), čeprav vsa določila niso urejena. 

Najbolje, da sprejmete interni akt, v katerem uredite določene pravi-
ce in obveznosti, ki jih zakon ne ureja. Take zadeve so:
- število dni letnega dopusta 
- dodatek na delovno dobo
- dodatek na nočno delo, nadurno delo, delov nedeljo, praznik, 

drug dela prost dan
- povračilo stroškov v zvezi z delom – prevoz, prehrana
- dodatek na delovno uspešnost
- jubilejna nagrada

Navajamo višine nekaterih povračil, ki so do višine Uredbe o davčni obrav-
navi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če te 
višine presežete, so povračila obdavčena.

Prehrana: 6,12 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu; s 1. 9. 2022 
se zviša na 7,96 €. 

Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,21 € za vsak dopolnjen km, 
če javnega prevoza ni (od 1. 7. 2022 dalje)

Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila:  
0,43 € za vsak prevožen km (od 1. 7. 2022 dalje)

Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS

MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
je 1.074,43 € (Ur. list RS, št. 5/22). 

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
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Prispevki in dajatve 

PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV

Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju 
na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družinske člane, morate zanje od 01.01. 2022 mesečno 
plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,66 € oz. 0,30 % od pov-
prečne plače oktober 2021 (0,30 % od 1.886,48 €). Njihovo delo pa je brezplačno in se lahko opravlja 
maksimalno 40 ur/mesečno. 

Prispevek se nakaže na TRR za ZZ: 0110 0888 3000 073, sklic na št. 19 DŠ - 45004

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH DRUŽB – POSLO-
VODNE OSEBE

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate prispevke od osnove, določene v predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za leto 2022 so prispevki najmanj 90 % od povprečne plače. 
(1.856,20 €; 90 % je 1.670,58 €), za obračun prispevkov od 1. 3. 2022 dalje  uporabljate povprečno plačo 2021, 
ki znaša 1.969,59 €, 90 % je 1.772,63 €.

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 

Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (osnova je dobiček za preteklo 
leto + obračunani prispevki za socialno varnost, zmanjšani za 25 %, preračunano na mesec). 

Najnižja osnova je 60 % zadnje znane povprečne plače. Za januar 2022 ste uporabili povprečno 
plačo 2020 oz. 1.856,20 €, od tega 60 % znaša 1.113,72 €, za februar 2022 in naprej pa boste upo-
rabili povprečno plačo 2021, ki znaša 1.969,59 €; 60 % je 1.181,75 €.

Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in vam ga 
vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje 
do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni or-
gan, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV 
davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate 
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. 
dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zavezanec 
morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi 
morebitne spremembe osnov, ki so posledica 
uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, 
starševski dopust) ali če se odločite za spremem-
bo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove. 

Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki 
v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost 
v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po 
določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o 
davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru 
POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi iz-
vršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. 
člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – OKTOBER in NOVEMBER  2022

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

1.969,59 Prehodni davčni podračun Referenca
60 % PP** 3,5 PP***

1.181,75 6.893,57
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50 %   183,17 1.068,50
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85 %   104,58 610,08
Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36 %   75,16 438,43
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56 %   77,52 452,22
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53 %   6,26 36,54
Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10 %   1,18 6,89
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10 %   1,18 6,89
Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14 %   1,65 9,65
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06 %   0,71 4,14
Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79
Skupaj drugi prisp.    4,72 27,57
PRISPEVKI SKUPAJ    451,41 2.633,34

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 zbir-
no. 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 prikazova-
nja 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 zaposlo-
vanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS 
(izvršba, odločba o odlogu, obročnem plačilu, plačilo 
globe…se uporablja model 21.

Plačilo prispevkov lahko poenostavite in jih pla-
čate z enim e-računom. Ta poenostavitev velja za 
družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce 
in popoldance. Za ostale FURS sistem še pripravlja. 
Pri svoji spletni banki se morate prijaviti na prejem 
e-računa. Več na povezavi: https://www.fu.gov.si/
placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_dav-
kov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesec-
nih_prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_ra-
cunom_9245/ En račun velja za plačilo prispevkov 
(PIZ, ZZ, starš. Varstvo in zaposlovanje), akontacijo 
dohodnine bo potrebno plačati s svojim nalogom, ker 
ima rok plačila drugačen, kakor prispevki.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem pla-
čate 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. Plačilni 
nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik 
po pošti. 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 lahko pokličete svojo 
območno zbornico. Višino članarine je določila skup-
ščina OZS in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna 
od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali 
zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez za-
poslenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članari-
ne dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – OKTOBER in NOVEMBER 2022

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

1.969,59 Prehodni davčni podračun Referenca
90 % PP** 3,5 PP***

1.772,63 6.893,57 
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50 %   274,76 1.068,50
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85 %   156,88 610,08
Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 431,64 1.678,58
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36 %   112,74 438,43
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56 %   116,28 452,22
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53 %   9,39 36,54
Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 238,41 927,19
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10 %   1,77 6,89
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10 %   1,77 6,89
Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,54 13,78
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14 %   2,48 9,65
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06 %   1,06 4,14
Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,54 13,79
Skupaj drugi prisp.    7,08 27,57
PRISPEVKI SKUPAJ    677,13 2.633,34
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AKTUALNI RAZPISI

Programi za spodbujanje zaposlovanja

Zelena delovna mesta
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brez-
poselnih oseb na zelenih delovnih mestih. Zaposlitev mora 
biti za nedoločen čas. Mesečna subvencija znaša 680 EUR 
na mesec za obdobje 12 mesecev. Na voljo so spodbude za 
zaposlovanje v številnih panogah.

Hitrejši vstop mladih na trg dela
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih 
brezposelnih. Zaposlitev mora biti za nedoločen čas, osebi 
pa je potrebno zagotavljati mentorstvo ter ji (in tudi men-
torju) zagotoviti usposabljanje ali izobraževanje v trajanju 
vsaj 30 šolskih ur. Mesečna subvencija znaša od 300 EUR do 
490 EUR, za 18 mesecev. Višina subvencije je odvisna od tra-
janja brezposelnosti, izobrazbe osebe in vključenosti osebe 
v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delna oprostitev plačila prispevkov delo-
dajalca za starejše
Od 1. 1. 2020 se lahko pri Finančni upravi RS uveljavlja del-
na oprostitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev 
starejših od 60 let.

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo za-
poslitev
Če se prvič za nedoločen čas zaposli mlajše od 26 let ali ma-
tere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, se lahko za njiho-
vo zaposlitev uveljavlja povračilo prispevkov delodajalca.

Davčna olajšava za zaposlovanje
Olajšavo v obliki znižanja davčne osnove lahko delodajalci 
uveljavljajo za zaposlitev: osebe, mlajše od 29 let ali starejše 
od 55 let ali osebe v poklicih, za katere na trgu dela primanj-
kuje iskalcev zaposlitve, ali za zaposlitev osebe, mlajše od 
25 let, ki se zaposluje prvič.

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov
Za zaposlitev invalidov ali gluhih oseb lahko delodajalci 
uveljavljajo olajšavo v obliki znižanja davčne osnove.

Vse spodbude so objavljene na spletni strani zavoda za za-
poslovanje.

Poj, »Notranjska«, poj!
Petintrideset let je minilo od tistega majskega dne, ko je 
obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« na 5. reviji obr-
tniških zborov, zborov iz vse Slovenije, prvič javno zapel.  
V zboru so peli pevke in pevci – obrtniki, pri njih zaposle-
ni in družinski člani ter z obrtništvom povezani delavcev 
iz petih notranjskih obrtnih združenj, ki so zbor tudi usta-
novila: logaškega, vrhniškega, cerkniškega, postojnskega 

in idrijskega. Združenja, kasneje zbornice, so zbor tako ali 
drugače podpirala in spodbujala do današnjih dni, zbor pa 
je hvaležen za podporo vestno udejanjal in oživljal ustano-
vitveni namen: povezovati obrtnike s širšega Notranjskega.

Sredi oktobra je zbor pod vodstvom Mihaele Kavčič odpel 
svoj jubilejni koncert v logaškem narodnem domu. Polna 
dvorana poslušalcev, imenitne gostje, pevke dekliške vo-
kalne skupine Primorsko iz Mačkolj, igralka Metka Pavšič, pa 
dve manjši skupini, ki delujeta v okviru zbora, Kvartet Nago-
de in trio Jesenski listi s pevci, izjemno okretni povezovalec 
Slavko Podboj, scena po zamisli Milana Božiča, ozvočenje v 
rokah Mateja Kržišnika in domišljena režija Marcela Štefan-
čiča so dogodek povzdignili nad običajno raven. Zboru so 
čestitke na sceni izrekli predstavniki prijateljskih zborov, pa 
logaški župan Berto Menard, predsednik logaške zbornice 
Bogdan Oblak in predsednik OZS Blaž Cvar, ki je zboru iz-
ročil tudi posebno priznanje OZS. Zbor o svojem delu piše 
kroniko, v kateri je zabeležil okroglih šeststo nastopov in 
prek sedemsto vaj. Kroniko je v jubilejnem letu zbor prelil 
v digitalno obliko, kar je na koncertu predstavil Miha Rus.

Ob jubileju se zbor ozira v jutrišnji dan. Je še živa želja po 
povezovanju notranjskih obrtnikov, je v zbornicah še želja 
po delovanju zbora? Vprašanje pričakuje odgovor, da bi ne 
slepili samih sebe in si domišljali nekaj, česar morda sploh 
ni. Pa še glasovne osvežitve je zbor potreben, da bo lahko 
rastel in razveseljeval poslušalce. Kogar mika stopiti v vrste 
»Notranjske«, zdaj je čas, ko polagamo temelje za novo ob-
dobje. Za stik: omepz.notranjska@gmail.com ali predsednik 
Janez Nagode, 041 705 755.

Naj sklenem z iskreno zahvalo za vse, kar je zbor v teh 35 
letih dosegel, kar je poslušalcem razdal lepega in osrčujo-
čega, spodbudnega, slovesnega ali pa razposajenega. In 
naj bo še tako naprej. Naj živi »Notranjska«.

Janez Gostiša

Predsednik OZS izroča posebno priznanje predsedniku »Notranjske«
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Sejem MEGRA 2023
Pomurski sejem vabi člane OZS k udeležbi in nastopu na 32. 
mednarodnem sejmu MEGRA, ki bo od 8. do 11. marca 2023 
v Gornji Radgoni pod posebej ugodnimi pogoji tako za indivi-
dualne kot skupinske zakupe razstavnega prostora. Sejem ME-
GRA je mednarodno srečanje ponudnikov, izvajalcev, strokov-
njakov, investitorjev in uporabnikov s področij gradbeništva in 
energetike. Več o posebni ponudbi na spletni strani OZS.

Poskusi prevar z e-pošto  
in SMS sporočili
Na spletu in pametnih napravah se pojavljajo številne obli-
ke poskusov prevar podjetnikov. Člane opozarjamo, da so 
izredno previdni pri odpiranju in odgovarjanju na sporoči-
la, ki so sumljive vsebine in/ali že po obliki nenavadni!

Finančna uprava RS tako davčne zavezance ponovno opo-
zarja, da so sporočila o preplačanih davkih lažna in poskus 
prevare. 

Vsak dan so lažna sporočila novih oblik in vse bolj dodelana 
tako, da so vizualno vse bolj podobna pravi celostni grafič-
ni podobi Finančne uprave. Vse zavezance FURS ponovno 
poziva, naj bodo skrajno previdni. Gre za prevaro in lažna 
sporočila.

Povzeto po Jasmini Molnar Molek

Minimalna plača v letu 2023
Skladno z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) je delavec, 
ki dela polni delovni čas, upravičen do plačila za opravlje-
no delo najmanj v višini minimalne plače. Na podlagi 3. 
člena ZMinP se minimalna plača določi kot seštevek zne-
ska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter 
zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost 
za delavca. V skladu s 5. členom ZMinP pa se minimalna 
plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih 
potrebščin. Znesek minimalne plače velja za plačilo dela, 
opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti namerava socialnim partnerjem v novembru 2022 
predlagati določitev zneska minimalne plače v višini 120 % 
izračunanih minimalnih življenjskih stroškov v bruto zne-
sku 1.133,37 evrov (rast 5,49%) in ocenjenem netu znesku 
803,80 € in uskladitev tega zneska v januarju leta 2023 v 
skladu z uradnim podatkom o medletni rasti cen življenj-
skih potrebščin decembra preteklega leta glede na decem-
ber predpreteklega leta kot ga določa ZMinP.

Delodajalske organizacije nasprotujemo napovedani iz-
redni uskladitvi minimalne plače, saj ta ni predvidena v 
Zakonu o minimalni plači in predstavlja odstop od načela 
predvidljivosti poslovnega okolja. Apeliramo, da se višina 
minimalne plače za leto 2023 določi v januarju 2023, pri 
čemer se upošteva dejstvo, da nov izračun minimalnih ži-
vljenjskih stroškov že vključuje uskladitev z rastjo indeksa 
cen življenjskih potrebščin.

Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS

Javni razpis PONI LUR
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 
(RRA LUR) je objavila sedmi javni razpis za vključitev v pro-
jekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI 
LUR). Glavni cilj je, da udeleženci programa tekom usposa-
bljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen 
in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. 
RRA LUR v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško 
okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in 
realizacijo lastne poslovne ideje. V projekt se lahko vklju-
čijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo 
izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo 
kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 
25 občin Ljubljanske urbane regije (med drugim tudi Loga-
tec, Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer) ter da lahko pred 
pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
štirih mesecev. Udeleženci se bodo v projekt vključili pred-
vidoma s 1. 2. 2023. Več informacij na: rralur.si/projekti/po-
ni-lur/javni-razpis-poni-lur-7-skupina/
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