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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

e-naslov: barbara.grum@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80, mobi: (051) 651 538

Uradne ure: pon, sre, pet 8.30 – 12.00
        sre 13.30 – 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 €
Oglas na zadnji strani: +40%
Oglas na predzadnji strani: +20%

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin 

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

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 3000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104

Fotografija na naslovnici: Promocija poklicev – utrinek s predstavitve v Postojni 
(Foto: B. G. Vogrin) 

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.
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Za zrelo komunikacijo

Čas prehitro teče. Pred nami je že zadnje 
četrtletje. Zdi se, da nam leta nezadržno 
polzijo iz rok. Menda prav vsi vseskozi 
nekam hitimo. Trud za boljši servis obr-
tnikom, sestanki na OOZ in OZS, regijski 
posveti. Že prisotnost na vseh sestankih 
terja veliko časa. Današnja tehnika res 
omogoča medsebojno povezavo in komu-
nikacijo, vendar se je treba tudi srečevati in 
si izmenjavati besede tudi v živo. Pogovo-
rov na srečanjih, izmenjave mnenj, vpra-
šanj in odgovorov nanja, včasih tudi malo 
slabe volje ali celo nesoglasij ob težkih raz-
pravah, ne more dati elektronska pošta. 
V Ajdovščini je bilo 12. oktobra eno ta-
kih srečanj, regijski sestanek. Vodilni člani 
OOZ, sekcij, sekretarji in vodilni na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki 
so srečanje tudi predlagali. Predsednik Štefan Grosar nas je seznanil s tekočim 
delom v naši krovni organizaciji, pa tudi s plani in načrti za čas, ki je pred nami  
Omenjeno je bilo tudi zmanjševanje števila zaposlenih na OZS, kar nam je 
vzbudilo malo strahu, da ne bo trpela pravna in svetovalna služba. Na območ-
nih zbornicah imamo zaposlene dobro usposobljene sekretarje in verjamem, 
da svoje delo tudi vestno in strokovno opravljajo. Vendar kdaj pa kdaj brez 
pomoči pravnikov in svetovalcev z OZS svojega dela ne bi mogli opraviti. 
Navsezadnje so tam prav v ta namen in brez njih ne gre. Prišli pa smo v čas, 
kot ga še ni bilo. Čas, ko je dobra pravna služba izjemno pomembna. Kot že 
kdaj prej sem tudi tokrat ugotovila, da kljub dolgoletni praksi naših zaposlenih 
na obrtno-podjetniških zbornicah pride do nesoglasij in dilem, kako rešiti do-
ločen zaplet. Ugotovili smo, da včasih tudi črko zakona posamezniki različno 
razumemo. Pa smo tam. Največkrat je nujna le pametna presoja ali medseboj-
ni posvet sekretarjev, da je na koncu poslovni dogodek izpeljan zadovoljivo. 
Verjetno se na vseh zbornicah sem in tja kdaj pojavi vprašanje, kdo zbornico 
vodi. Večje in zato tudi bogatejše, seveda tudi z večjim obsegom dela, imajo 
to srečo, da lahko zaposlijo več oseb, ki si razdelijo dela in naloge po po-
dročjih. Ugotavljam, da prihajajo s takšnih zbornic na skupna srečanja bolje 
pripravljeni in imajo posamezna področja bolje naštudirana kot oni, ki morajo 
biti univerzalni. Glede vodenja zbornic pa menim,da jih vodimo tisti, ki smo 
izvoljeni v vodstva OOZ. Zagotovo pa mora vsak vodja nastopati zrelo, kot 
usmerjevalec, ki ne spregleda dobro opravljenega dela in ga pohvali, pa tudi 
opozori na morebitne napake. Pomembno je držati v rokah celoto. Nosimo 
velik del odgovornosti, saj se moramo podpisati pod skoraj vsak dokument. 
Najpomembnejša je zrela komunikacija. Pomanjkanje le-te vodi do nezado-
voljstva na obeh straneh, do slabih odnosov, nespoštovanja strokovnega, tudi 
z delom pridobljenega znanja. Vse to pa hitro vodi v strese in posledične 
zdravstvene težave. Želim, da bi bilo med nami veliko medsebojnega spo-
štovanja, dovolj dobre komunikacije in upoštevanja znanja ter sposobnosti 
vsakega posameznika.  
P.S. Dober delodajalec vedno prisluhne svoji ekipi. 

Predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel 

Promocija deficitarnih  
in perspektivnih poklicev 
v okviru štipednijske sheme 
notranjsko-kraške regije

V petek, 21.10.2011, je RRA Notranj-
sko-kraške regije, d.o.o. organizirala 
Promocijo deficitarnih in perspektiv-
nih poklicev notranjsko-kraške regije. 
K sodelovanju so bile povabljene tudi 
območne obrtno-podjetniške zbornice 
Cerknica, Logatec, Postojna in Ilirska 
Bistrica. 
Vsekakor smo bili povabila veseli, saj 
smo se letos junija v Logatcu o sodelo-
vanju na področju predstavitve poklic-
nih možnosti že pogovarjali tudi s šola-
mi naše občine in smo v tem povabilu 
videli možnost širše promocije. 
Želja zbornice je bila, da se povežejo 
naše osnovne šole in naši obrtniki, da 
se projekt izpelje v vseh krajih hkrati ob 
podpori srednjih šol, ki izobražujejo za 
posamezne poklice. 
Projekt, ki ga je zastavila RRA, ni bil 
zapeljan v to smer. Agencija ga je na-
menila predvsem srednjim šolam in in-
stitucijam, ne pa konkretni predstavitvi 
poklica v praksi. Cilj, ki so si ga zastavili 
»v okviru regijske štipendijske sheme 
spodbuditi tiste vrste izobraževanja, ki 
omogočajo zaposljivost v regiji in s tem 
preprečiti beg možganov iz regije« s 
tem dogodkom vsekakor ni bil podprt, 
saj so dnevi odprtih vrat pri delodajal-
cih večinoma izzveneli v prazno, velik 
naval pa je bil na poklice odvetnik, vete-
rinar, vzgojitelj ipd. 
To daje občutek, da je bil dogodek neu-
sklajen s publiko – torej s šolami, učenci 
in starši, konec koncev pa tudi s sodelu-
jočimi, saj je bila organizacija izpeljana 
»ad hoc«, verjetno tudi zato, ker je pač 
bilo potrebno porabiti projektni denar, 
vse ostalo je bilo postranskega pomena.
Kljub vsemu pa: zamisel je dobra. Tudi 
odzivi tistih staršev, ki so prišli s svojimi 
otroki, so bili dobri. Otroci sami pa so 
se na zbornični stojnici večinoma usta-
vili predvsem zaradi - bombonov. A če 
bi si organizatorji za uresničitev ideje 
vzeli čas in bi jo temeljito dorekli sku-
pno z vsemi udeleženci, bi tudi dosegla 
svoj namen. 

Barbara Grum Vogrin

Marija Branisel
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Jubilanti 2011
Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica vsako leto po-
deli članom jubilejna priznanja. Po podatkih obrtnega registra je 
letošnji nabor naslednji: 

10 let
Eurobox d.o.o., Podskrajnik , PME d.o.o, Podskrajnik, Breda 
Branisel Žnidaršič s.p., Cerknica, Klavdija Ivanuša s.p., Ivanje 
selo, Dejan Maček s.p., Podskrajnik, Marko Mršek s.p., Unec, 
Samo Raljevič s.p., Rakek, Radomir Savić s.p., Rakek, Miran Ši-
raj s.p., Nova vas, Janko Tavčar s.p., Cerknica, Vilma Telič s.p., 
Cerknica, Boško Trivunčević s.p., Stari trg

20 let
JEKLAR d.o.o., Bloška Polica, Dušan Bizjak s.p., Stražišče, Ja-
nez Borštnik s.p., Beč, Elca d.o.o., Cerknica , Bojan Homovec 
s.p., Podskrajnik, Janez Jernejčič s.p., Rakek, Boštjan Lončar s.p., 
Cerknica, Andrej Pakiž s.p., Cerknica, Vrtnarija Najdi d.o.o., 
Cerknica , Slavko Praznik s.p., Cerknica, Lojze Škulj s.p., Mar-
kovec, Branko Štrukelj s.p., Cerknica, Maksimiljan Umek s.p., 
Cerknica, Matjaž Debevc s.p., Žerovnica, Link strojegradnja in-
ženiring d.o.o., Cerknica , Jože Meden s.p., Dolenja vas, Sušanj 
Zvonko s.p., Pudob, Ludvik Zakrajšek s.p., Rakek

25 let – Jože Žnidaršič s.p., Cerknica

30 let – Slavko Strman s.p., Nova vas

35 let – Anton Modic s.p., Rakek

40 let – Anton Šepec s.p.

Če ugotovite, da so navedeni podatki napačni ali pomanjkljivi, 
nas, prosimo, na to nemudoma opozorite! Hvala.

Območna obrtno-podjetniška  
zbornica Cerknica

VABI
ČLANE in UPOKOJENE ČLANE  

ZBORNICE

na tradicionalno prednovoletno srečanje

ZBOR 2011,

ki bo v soboto, 3. decembra 2011
s pričetkom ob 19. uri 

v Jamski restavraciji v Postojni.

Program:
18.30 Sprejem gostov

19.00 Podelitev jubilejnih priznanj

V programu sodelujeta:
Plesna skupina NAWAR in Mama Manka.

Za dobro razpoloženje v nadaljevanju 
večera bo skrbela glasbena skupina PLIMA.

Za zagotovilo udeležbe plačate ob prijavi prispe-
vek 10 eur za udeleženca - člana zbornice  

in za spremljeval-ca (-ko). 

Prijave zbiramo do vključno ponedeljka, 
28. novembra 2011.

Vljudno vabljeni!

Skupina lanskih nagrajencev Foto: Miro Kos 

november 2011
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Tuji jeziki
Na zbornici je jezikovna šola Rossana d.o.o.iz Logatca v me-
secu oktobru pričela izvajati jezikovne tečaje za brezposelne. 
Nekaj mest pa je še prostih. V nadaljevanju si lahko ogledate 
razpored poteka posameznih tečajev, ki se zaključijo s 24. 11. 
2011. / Med 31.10. in 7.11. so počitnice/. 

Ang 1  9.00 - 11.15 PON, SREDA - začetni 
Ang 2 11.30 - 13.45 PON, SREDA - obnovitveni

Nem 1 9.00 - 11.15 TOR, ČETRTEK
Nem 2 11.30 - 13.45 TOR, ČETRTEK

Ital 1 14.00 - 16.15 TOR, ČETRTEK
Ital 2 16.30 - 18.45 TOR, ČETRTEK 

Cena  tečaja (18 ur) je simbolična: 36 eur. 
Kontakt: ga. Rosana Tollazzi 041 719 567

Koga zanima »mali« človek?
Tako se je v imenu vseh prisotnih na sestanku Sekcije gostin-
cev OOZ Cerknica, ki ga je vodil predsednik sekcije Srečko 
Gruden, vprašal Slavko Zver. Ob tem je nanizal mnoga ne-
rešena vprašanja, ki tarejo gostince ob novi »plohi« zahtev, ki 
jo napoveduje nastajajoča nova zakonodaja. V pogovoru so 
se člani sekcije dotaknili davčnih blagajn in podprli stališče 
OZS do navedene problematike. Podelili so si izkušnje sodnih 
epilogov sporov s SAZAS. Ugotavljali so tudi, da turistična 
društva z gostinci premalo sodelujejo ter da so gostinci med 
sabo premalo povezani. Slednja ugotovitev je dober temelj za 
aktivno in plodnejše delovanje sekcije v prihodnje.

Zaskrbljeni obrazi tudi na zboru sekcije cerkniških gostincev  Foto: S.Š.

Vabljeni na dvodnevno 
adventno potepanje :

SALZKAMMERGUT 
in SALZBURG  
BAD ISCHL IN 
WOLFGANG SEE
10. – 11. decembra 2011 /sobota, nedelja/
Program:
1. dan: Odhod iz Cerknice oz. dogovorjenega mesta ob 5. uri. Vožnja v smeri 
Gorenjske in predora karavanke, po Turski avtocesti mimo Beljaka do Radstad-
ta. Ter naprej po dolini reke Enns mimo Bad Ausseeja do Bad Ischla, mesteca, 
kjer sta svojo zaroko praznovala Franc Jožef  in Sissi. Sprehod po Leharjevem 
mestu, del mesta pa bomo spoznali med panoramska vožnja s kočijami. Po 
pavzi bomo pot nadaljevali do bližnjega jezera Wolfgangsee. V sv. Wolfgan-
gu si bomo ogledali istoimensko cerkev z znamenitim Pacherjevim oltarjem in 
hotel »pri belem konjičku«, kjer je Ralf  Benatzky napisal istoimensko opereto 
»Pri belem konjičku kraj jezera, pred vrati sreča stoji…« Nato plovba z ladjico 
do St. Gilgena, ki nas bo posebej navdušil s prazničnimi stojnicami, baklami in 
božičnim okrasjem. Še nekaj časa za nakup daril, kozarec dobrega punscha ali 
kuhanega vina. Nastanitev v hotelu nekje v bližini oz. v smeri Salzburga. Večerja 
in nočitev. 
2. dan: Po zajtrju se bomo odpravili v prestolnico Solnograške - SALZBURG. 
Najprej krajša vožnja do jedra in pričetek ogleda s sprehodom skozi mesto. Pot 
nas bo postopoma pripeljala do Mozartovega spomenika, do Kapiteljskega 
trga in nekdanje rezidence Salzburških nadškofov. Vstopili bomo v znamenito 
stolnico ter se nato sprehodili mimo Rotovža še preko reke Salzach. Mimo 
gledališča in Mozarteuma bomo prišli do vrtov dvorca Mirabell. Sledi vrnitev 
v staro jedro, v ulico Getreidegasse, kjer bomo na željo obiskali še rojstno hišo 
skladatelja W. A. Mozarta. Prosto za kosilo in popoldanski vrvež Božično-
Novoletnega sejma v središču mesta. Za vse, ki bi to želeli pa je (proti dopla-
čilu)možen popoldanski vzpon s tirno gondolo na grad Hohensalzburg, od 
koder je lep razgled na mesto in njegovo okolico. Ob dogovorjeni uri sledi od-
hod iz Salzburga nazaj proti Sloveniji. Prihod domov v kasnejših večernih urah.

Cena: 125 EUR/min 45 oseb, 
Cena vključuje: 1 x polpenzion v hotelu turistične kategorije v 1/2 sobah TWC, 
prevoz s turističnim visokopodnim avtobusom, cestnine in parkirnine in da-
jatve, vse oglede po programu, panoramsko vožnjo s kočijami po Bad Ischlu, 
vožnjo z ladjico po jezeru Wolfgangsee, slovensko vodenje in organizacijo.
MOŽNA DOPLAČILA:
- ogled Mozartove rojstne hiše = cca. 7EUR,
- vzpon s tirno železnico na grad = cca. 8 EUR (oz. 11 EUR z vstopninami), 
- za rudnik soli = cca 16 EUR,
- za kosilo prvega ali drugega dne (oz.večerjo na poti domov) = od cca 14 EUR/osebo.
- za 1/1 sobo = 20 EUR (max. sobe). 

Prijave: do zasedenosti mest, oz. najpozneje do četrtka, 10. novembra 2011. 

1. november
Zanimivo je poimenovanje tega praznika: dan mrtvih. Spomin na vse, ki so 
že umrli. Katoliška cerkev pa ta praznik imenuje vsi sveti, torej poimenovanje, 
ki izraža upanje na posmrtno življenje. Najsi smo verni ali ne, se na ta dan vsi 
spominjamo svojih bližnjih ali daljnih sorodnikov, prijateljev in drugih, ki so že 
zapustili naš svet. Zunanji izraz spoštovanja pokojnim so urejeni grobovi, šopki, 
prižgane sveče… 
Kaj pa se dogaja v nas? Zmoremo osebno spoštovati izgubo ali smrt najbliž-
jega? Po navadi ne. Sprejetje izgube pride veliko kasneje. Včasih po več letih. V 
življenju ljudi, ki so izgubili bližnjega, izguba predstavlja preizkušnjo. 
Samota in praznina, ki lahko nastopita, sta ogrožajoča sopotnika žalujočih. Od-
rivanje žalosti in samote prinaša le iskanje novih dogajanj in usmerjanje pozor-
nosti stran od razbolenosti. Uspešno? Enim uspe bolj, drugim manj. Najbolj 
uspe tistim, ki so se prepustili procesu žalovanja in se konstruktivno soočajo 
z izgubo. 
Veliko žalujočih zaradi prevelike bolečine in strahu pred osamljenostjo 
zapade v odmaknjenost: izogibanje pogovoru o pokojnem, izogibanje drugim 
ljudem ali bližnjim, zapiranje v osamljenost brez zunanje komunikacije s sve-
tom. Tudi drugi t.im. obrambni mehanizmi prevzamejo vlogo zaščitnikov, ki ne 
dovolijo začutiti velike groze, ki prežema žalujočo osebo. S stalno zaposlenostjo 

ali nenehnim delom se krajša čas, ki bi prinesel spomine. Takšnemu vedenje pa 
se lahko vdajajo tudi žalujočemu bližnji. Raje se o pokojniku ne pogovarjajo, 
se delajo kot da ga ni nikoli bilo, iščejo bližnjice do konca žalovanja. Toda 
bližnjic ni. Vse je proces. Kot je proces utrjevanje vezi v času skupnega 
življenja, tako je proces tudi čas slovesa in rahljanje vezi, ki se ga ne da 
prehiteti. Treba ga je doživeti in preživeti. 
In kaj nam ostane ob teh razmišljanjih? Človek bi rekel, da je vse to brez pome-
na, ali da pač tako je. Toda ne! Ostaja nam upanje! Upanje na novo srečanje, 
upanje na novo tkanje vezi, upanje, da se sreča ponovno vrne. Ob tem se lahko 
razvije tudi spoštovanje in hvaležnost. Naučili smo se nekaj novega.
To pa izrazimo navzven. S svečo in rožami gremo na grob. Tam uredimo pro-
stor, ki je vase sprejel pokojnega. Spomini prihajajo navzven in v nas se odvijajo 
pogovori ali samogovori. Ponovno slovo. Vendar tokrat manj boleče. In vsako 
naslednje leto je lažje.

Patricia Verbič,  
kandidatka za mag. zak. in druž. terapije

Cerknica, Tabor 5b, gsm: 040 212 209
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Polhanje
Tudi letos so se logaški obrtniki zbrali na polhanju, več 
sto let starem slovenskem običaju, ki ga želi ohraniti tudi 
OOZ Logatec. Tradicionalna prireditev je potekala na pi-
knik prostoru Centra vojnih veteranov v petek, 30.sep-
tembra. 
Priprave pa so se začele že prejšnji dan, saj je bilo treba 
skuhati bograč. Mojstrsko ga je pripravil Peter Oblak. 
Polharje, ki jih je mikalo nastaviti pasti in ujeti kakšnega 
tolstega polha je - tako kot lani - vodil glavni polhar An-

drej Grom, sicer podpredsednik zbornice. Še preden se 
je znočilo, so odšli v gozd, poiskali ustrezna drevesa in 
namestili »skrinjce«, ki so jih šli iskat malo pred polnočjo. 
Nastavitev pasti je bila uspešna, saj se je ulovilo toliko pol-
hov, da jih je glavni polhar tudi kulinarično obdelal in so 
jed lahko vsi poskusili. 
Komur pa polšja omaka ni dišala, si je lahko postregel 
z jedmi z žara, ki jih je pripravljal drugi podpredsednik 
zbornice Silvester Pivk.
Dogodka so se poleg predsednika OOZ Logatec Bogda-
na Oblaka udeležili tudi podpredsednik OZS Štefan Gro-
sar, generalni sekretar OZS Dušan Krajnik in predsednik 
OKK pri OZS Viktor Barlič. Polhanja so se udeležili tudi 
sosedje iz območnih zbornic Cerknica, Idrija in Vrhni-
ka. Za pristno domačo glasbo je poskrbel upokojeni član 
zbornice Peter Črnilogar, ki je raztegnil harmoniko. Prije-
tno vzdušje se je potem ob dobri kapljici razpotegnilo vse 
do zgodnjih jutranjih ur.

Kapljica močnega zapelje kosmatinca v past: vodja polharjev Andrej Grom

OOZ Logatec 
vabi vse svoje člane na tradicionalno

PREDNOVOLETNO 
SREČANJE

ki bo v

soboto, 26. novembra 2011
v Vipavski kleti v Vipavi.

Za zabavo bo poskrbel ansambel Venera.

Uradno vabilo z vsemi podrobnostmi  
prejmete po pošti.
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Predbožična predstava  
za otroke
Vse člane z veseljem obveščamo, da bo OOZ Logatec  
skupaj z Občino Logatec letos prvič organizirala predbo-
žično predstavo za otroke podjetnikov, obrtnikov in pri 
njih zaposlenih delavcev.
Otroke bo razveselil ČARODEJ TONI s svojimi najlepši-
mi čarovnijami, njegov nastop pa bodo dopolnili tudi vsi 
dobri možje Miklavž, Božiček in Dedek Mraz.
Prireditev bo potekala v Narodnem domu v Logatcu v 
torek, 20. decembra 2011 s pričetkom ob 18 uri.
Stroške prireditve in organizacijo krijeta OOZ Logatec in 
Občina Logatec, otroke pa je potrebno zaradi organizaci-
je in daril predhodno prijaviti. Za darilo, ki bo primerno 
starosti otroka (dobavitelj z igračami oskrbuje tudi vrtce 
in šole), bo potrebno plačati pavšalni znesek, ceno bomo 
sporočili naknadno.
Prijave sprejemamo do vključno četrtka, 10. novem-
bra 2011. Ime, priimek in starost otroka lahko sporočite 
po telefonu št. 01/750 90 80 oz. 051 651 538, po e-pošti: 
barbara.grum@ozs.si ali osebno na zbornici.
Vljudno prosimo, da vsi zainteresirani sporočite to čim 
prej, saj smo vezani na dobavne roke, sicer igrač zmanjka.

Zahvala 
Vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri pripravi in izvedbi 
praznovanja 35-letnice OOZ Logatec bi se radi iskreno za-
hvalili in jih tudi posebej pohvalili za korektno in zgledno 
sodelovanje. 
To so: Gostilna pri Kranjcu Franci Tomažič s.p, Ansam-
bel Malibu, Nataša Tič Ralijan – Analiza, Obrtniški me-
šani pevski zbor »Notranjska«, Janja Nagode, Foto studio 
Sannja Aleksandra Manevski s.p., Tim Impex d.o.o., TGM 
Žakelj d.o.o., Čistilni servis Blišč d.o.o., Cvetličarna Angela 
Menart s.p., Naklo d.o.o., Resal Roman Dodič s.p., Lev-
ček Andrej Rožmanc, Pepi Jaka – Vindiš in parter d.n.o. in 
Tone Mihevc. 

Vsem še enkrat: HVALA. 

Frizerke, ne pozabite!
seminar S FRIZERSKO HIŠO KSFH 

Frizerska in kozmetična sekcija pri OOZ Logatec vabi vse 
svoje članice na že tradicionalno vsakoletno izobraževanje, 
ki ga bo izvedla priznana frizerska hiša KSFH s Kristjanom 
Petkom. 
Seminar bo potekal 5. novembra 2011 od 15 ure naprej 
v Salonu Jana, Tržaška c. 87b, 1370 Logatec. 
Za izvedbo tečaja potrebujemo 2 ženska in 1 moški model, 
zato vse udeleženke naprošamo, da ob prijavi sporočijo tudi, 
če bodo lahko poskrbele za kakšen model. 
Prijave zbira predsednica sekcije Janja Modrijan, tel. 040 759 
516, prijavite pa se lahko tudi na zbornici, tel. 01 750 90 80 
oz. 051 651 538, mail: barbara.grum@ozs.si.

Nasmejani obrazi prostovoljcev po opravljenem dobrem delu

Pleskanje postojnske 
porodnišnice
Junija je s strani OZS prišla prošnja, če bi lahko obrtniki, 
ki so bližji Postojni, torej obrtniki notranjsko-primorske 
regije, prepleskali čakalnice in stene avle v postojnski po-
rodnišnici. Porodnišnica se je namreč v okviru projekta 
»Mavrični dnevi« odločila za temeljito prenovo stavbe. 
Iskali so nekoga, ki bi bil zanesljiv in bi v sodelovanju s 
podjetjem JUB, ki je darovalo barve, ta del projekta tudi 
izpeljal. 
Pobudnikoma slikopleskarju in člana upravnega odbora 
pri OOZ Logatec Benjaminu Gantarju, ki je prevzel stro-
kovno vodenje del in predsedniku gradbene sekcije OOZ 
Logatec Petru Oblaku, ki je skrbel za komunikacijo, teh-
nično podporo in logistiko, so se pridružili še Dušan Čuk, 
Bernard Mlinar in Bogdan Markič, vsi člani gradbene sek-
cije OOZ Logatec ter konec septembra pod geslom »Sku-
paj ustvarjamo prihodnost« 3 dni neumorno pleskali pro-
store porodnišnice, ki so zasijali v novih, lepših barvah. 
Logaški obrtniki in sekcija gradbincev so tako ponovno do-
kazali, da so složni, da znajo stopiti skupaj in da se vse da, 
če se le hoče. 
Naj povemo še to, da bo slavnostna otvoritev prenovljene 
porodnišnice v novembru, ko bodo končana tudi ostala ob-
novitvena dela. 
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Jubilanti OOZ Postojna 2011
OOZ Postojna bo tudi v letošnjem letu podelila jubilejna pri-
znanja za 20, 25, 30, 35 let dela v obrti ter priznanja članom, ki 
so se v letošnjem letu upokojili in prekinili z dejavnostjo. Med 
upokojenci so zajeti tudi tisti člani, ki so se upokojili v mese-
cu decembru 2010, pa lani jubilejnega priznanja niso prejeli, 
ker v času podelitve še niso bili upokojeni. Vse obrtnike, ki se 
upokojijo, prosimo, da nas o tem obvestijo, da jih lahko uvrsti-
mo na seznam upokojenih obrtnikov pri OOZ Postojna, ker 
v Sklepu o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije ni naveden 
razlog izbrisa. 
Obenem vas prosimo, da seznam pregledate in nam najpo-
zneje do 11. novembra sporočite, če ste v letošnjem letu jubi-
lanti in se na seznamu ne najdete. Pokličite nas na tel. 720 18 
70 ali nam pišite na e-naslov: irena.dolgan@ozs.si.  

JUBILANTI – 20 LET 
ABRAM SILVO s.p. - AVTOMEHANIKA, AVSEC 
EVGEN s.p. - KAMNOSEŠTVO, BLAŽEK DAMJAN 
s.p. - GPM, BOLE EMILIJAN s.p. - AVTOPREVOZ-
NIŠTVO, ČESNIK JANEZ s.p. - MONTIRANJE LE-
SENIH OBLOG, IZDELOVANJE OSTREŠIJ, ČUK 
DUŠAN s.p. - RTV MEHANIKA, DOLGAN ZDEN-
KO s.p. - ODVOZ KONFISKATA IN STORITVE S 
TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO, GNEZDA 
STANISLAV s.p. - POLAGANJE OBLOG, HUŠIDIĆ 
MAHMUT s.p. - ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, 
JAPELJ STANISLAV s.p. - ORO PLAST, JURCA MIR-
JAM s.p. - CC BAR, KATERN ZDENKO s.p. - »KA-
TERN TRANSPORT«, KLEMENC BRUNO s.p. - SER-
VIS PISARNIŠKIH STOLOV IN PLAMENSKI RAZREZ 
KOVIN, KOMPARA IGOR s.p. - VULKANIZERSTVO, 
KONRAD VERONIKA s.p. - FRIZERSTVO, KOT, 
PODJETJE ZA PROIZVODNJO, INŽENIRING, TR-
GOVINO IN POSLOVNE STORITVE d.o.o., LAGOJ 
ALBERT s.p. - MIZARSTVO IN ŽAGARSTVO, LANJ-
ŠČEK IGOR s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, MARIN-
ČIČ d.o.o. - ODKUP, PRODAJA IN PREDELAVA LESA, 
MFM INTARZIJA - PROIZVODNJA, TRGOVINA, TU-
RIZEM d.o.o., REBEC DAMIJAN s.p. - LESARSTVO, 
SAMSA MILAN s.p. - SEC ELECTRONICS, ŠANTELJ 
KARMEN s.p. - ŽAGARSTVO, VODOPIVEC SREČ-
KO s.p. - LIMLES

Območna obrtno-podjetniška  
zbornica Postojna

VABI
na prednovoletno srečanje 

vseh obrtnikov in podjetnikov,  
njihovih delavcev, upokojenih obrtnikov  

ter njihovih zakoncev 

v soboto, 17. decembra 2011
v Jamskem dvorcu v Postojni, 

s pričetkom ob 20. uri. 
 

Na srečanju nas bo zabaval  
ansambel AKORDI. 

Za vse udeležence srečanja bomo organizirali 
večerjo, vsak udeleženec bo dobil  

tudi buteljko vina. 

Vsem članom, ki so v letošnjem letu dopolnili  
20, 25, 30 ali 35 let dela v obrti in tistim  

članom, ki so se v letošnjem letu upokojili  
bomo na srečanju podelili priznanja.  
Jubilanti bodo prejeli dodatno vabilo. 

Za dobitnike priznanj je udeležba  
na srečanju brezplačna. 

Cena srečanja znaša za člane zbornice  
in njihove zaposlene, skupaj s spremljevalci, 

15 € na osebo.

Prijave z vplačili sprejemamo na zbornici  
do vključno petka, 16. decembra 2011, 

do 12. ure.

Vljudno vabljeni!
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JUBILANTI – 25 LET 
ADAMIČ VOJKO s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN 
VULKANIZERSTVO, LENARČIČ MAKSIMILJAN 
s.p. - MLINARSTVO, MILAVEC ALEKSANDER s.p. 
- AVTOPREVOZNIŠTVO, POZDEREC MIRA s.p. 
- ŽENSKO FRIZERSTVO, PREMRL STOJAN s.p. - 
SENČILA, SOBAN VILIBALD s.p. - ZIDARSTVO IN 
IZDELOVANJE CEMENTNIH IZDELKOV, SREBOT 
ANTON s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, SUŠA JANEZ 
s.p. - ORODJARSTVO, STANOJKOVIĆ MILISAV s.p. 
- ELEKTROMEHANIKA, VODOPIVEC PETER s.p. - 
ELEKTROMEHANIKA

JUBILANTI – 30 LET 
KEMIČNA ČISTILNICA GRŽE d.o.o.
KLANČAR MILAN s.p. - VZDRŽEVENJE IN OBNA-
VLJANJE NAGROBNIH SPOMENIKOV

JUBILANTI – 35 LET 
SMERDEL FRANC s.p. - AVTOKLEPARSTVO IN AV-
TOLIČARSTVO

UPOKOJENI OBRTNIKI: 
ĆERIMI RAKIP, HORVAT MILAN, KREBELJ LE-
OPOLD, KRETIČ ALOJZ, LUKEŽIČ KATARINA, 
PRELC DUŠAN, ZADEL ANTON, ZAFRED AN-
TON, ŽENKO JELENA 

XII. Slovenski frizerski festival
Članice Sekcije frizerjev in kozmetikov pri OOZ Postojna so 
se v nedeljo, 9. oktobra 2011 udeležile frizerskega festivala v 
Cankarjevem domu.

9 

Odsotnost sekretarke
Člane obveščamo, da bo sekretarka odsotna od 18. novembra 
do 5. decembra . V tem času bo pisarna odprta tri dni v tednu, 
in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 14. ure. 
Za nasvete in informacije se lahko obrnete tudi na svetovalce 
OZS v Ljubljani.

Vabilo
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ Postojna vabi člane 
sekcije v četrtek, 10. novembra 2011 na MARTINOVANJE 
v Goriška brda.
Odhod avtobusa bo ob 15. uri izpred Spara v Postojni. Stro-
ške prevoza plača Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ 
Postojna, ostale stroške plačajo udeleženci sami. Dodatne in-
formacije in prijave: Ljubo Kapelj, mobitel št. (041) 589 403.

Sekcija za gostinstvo in turizem
26. septembra se je kar nekaj gostincev iz OOZ Postojna 
udeležilo pohoda po strugi reke Dragonje, ki ga je organi-
zirala Sekcija gostincev in živilcev pri OOZ Koper. Pohod 
od Gradišča do Boršta trajal štiri ure in pol. Namen pohoda 
je bil spoznavanje delčka naše prelepe dežele, ki ga do tedaj 
nismo poznali. Pohod smo zaključili v Pomjanu na ranču pri 
Tomšiču, kjer so Tomšičevi organizirali piknik z degustacijo 
istrskih jedi. 

Mirjam Pavlin

Dogajanje na odru je bilo mogoče spremljati na velikih ekranih    (foto: B.J.)

Gostinci so spoznavali svet ob Dragonji (foto: D.T.)

Del udeleženk velikega frizerskega festivala v CD v Ljubljani (foto: B.J.)
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Iz dela organov zbornice
V oktobru sem se udeležila sestanka na OZS v Ljubljani, na katerem 
smo se prisotne sekretarke in sekretarji seznanili z aktualnimi zade-
vami, ki tečejo v strokovnih službah OZS: zakonodaja, povezana 
z zamudami pri plačilih; uvedba davčnih blagajn in stališča OZS; 
predpisi, ki so vezani na insolventnost; pobuda oz. potreba po pre-
novi slovenskega gradbeništva; informacija o poteku regijskih po-
svetov; znak Gostilna Slovenija. Generalni sekretar nas je seznanil 
s potekom reorganizacije strokovnih služb OZS, Tomaž Utroša pa 
nam je predstavil nove oz. prenovljene spletne strani zbornice in 
nam prikazal delovanje virtualnega obrtnega sejma in spletnega ka-
taloga članov. 
MOJ OBRTNIK je spletni katalog, ki je lahko zanimiv za vse čla-
ne. V njem ste predstavljeni vsi in sicer s podatki iz obrtnega registra, 
vsak pa lahko sam dopolnjuje in popravlja vsebine, ki se mu zdijo 
pomembne (n. pr. delovni čas obratovalnice, objava fotografij lastnih 
proizvodov….). Katalog je dostopen tudi na mobilnih telefonih, ki 
so podprti s sistemom android, zato lahko člana, ki ga želite poiskati, 
najdete kadarkoli in kjerkoli, saj vam sistem prikaže tudi označeno 
lokacijo sedeža iskanega podjetja ali podjetnika na zemljevidu
Izkoristite možnosti, ki vam jih ponuja sodobna tehnologija in bodi-
te vidni in prepoznavni na spletu!
Predsednik in sekretarka pa sva se v Ajdovščini udeležila regijske-
ga posveta notranjskih in primorskih območnih zbornic. Generalni 
sekretar OZS je tam predstavil reorganizacijo služb OZS, Tomaž 
Utroša pa je predstavil prenovljene spletne strani OZS, Virtualni 
obrtni sejem ter aplikacijo Moj obrtnik. Rajko Kodrič je spregovoril 
o izhodiščih za prenovo statuta. Odpirali se bodo samo členi, ki niso 
vezani na Obrtni zakon. Predlog ne bo šel na skupščino, vse dokler 
ne bo usklajen. Pozval je prisotne k sodelovanju v javni obravnavi. 
Ivan Jani Ulaga je predstavil delo Ustanove za humanitarno pomoč 
obrtnikom in prisotne pozval, da se odločijo del dohodnine name-

Kam po nasvet
Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške 
zbornice so pravi naslov za razrešitev vaših problemov. 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika najdete 
na naslovu Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika, informacije 
so dostopne na spletni strani: www.ooz-vrhnika.si, kjer 
si lahko med drugim ogledate fotogalerijo dogodkov, in-
terno glasilo Poročevalec (starejše izdaje), dobite odgovore 
na pomembna vprašanja, pregledate aktualna dogajanja na 
zbornici, si naložite potreben obrazec ali uporabite katero 
izmed koristnih povezav. 
Vprašanja nam lahko posredujete tudi po e-pošti:
adela.cankar@ozs.si

niti v humanitarne namene. Viktor Barlič je poročal o pogajanjih s 
SAZAS in IPF. V razpravi, ki je sledila, so člani območnih zbornic 
spraševali navzoče člane vodstva OZS, kako se OZS pripravlja, če 
pade obvezno članstvo. Menili so, naj se ponovi akcija »S tišino do 
poštenih tarif«. Zanimalo jih je, koliko bodo znašale odpravnine od-
puščenim zaposlenim delavcem, pa še ,zakaj se nekatere sekretarje 
sekcij dodatno in preveč obremenjuje (Bojan Pečnik), opozorili, da 
bo s 1.1.2012 spremenjen sistem plačevanja prispevkov za zavaro-
vance s podlago 040. Menili so, da bi morali imeti na TV svojo od-
dajo (kot jo imajo kmetje) in da bi OZS morala imeti svojo banko ...
Razprava je bila burna in na trenutke ostra. Na koncu pa je predse-
dnik UO OZS opozoril na možnost prostovoljnega članstva. Po-
vedal je še, da bo OZS organizirala Dneve slovenske obrti, Forum 
obrti in vsem članom omogočila e-trgovino.  
Več o tem in ostalih regijskih posvetih po Sloveniji si boste lahko 
prebrali v Obrtniku. 

Sekcija za gostinstvo in turizem
Predsednik sekcije Janez Jurca je sklical sestanek članov sekcije, ki 
so se je udeležili le 4 člani. Predsednik je navzoče seznanil z vsebino 
srečanja članov sekcije pri OZS. Povedal je, da bo 8. in 9. decembra 
zbor gostinskih delavcev v Portorožu, kjer bodo podeljena prizna-
nja ob jubilejih in priznanja za kakovost gostinske ponudbe. 
V gostinstvu se uvaja znak GOSTILNA SLOVENIJA, ki bo sino-
nim za dobro gostilno na našem teritoriju. Za pridobitev znaka so 
predpisani ostri kriteriji in zahteve, ki jih bodo - po mnenju naših 
članov - lahko izpolnili le tisti, ki imajo v gostilni dober obisk in 
veliko dnevnih gostov. Postavljene so hude zahteve, tako glede šte-
vila kot kvalitete in vsebine jedi, ki morajo imeti lokalni pridih, kot 
glede urejenosti, imena in lastništva lokala…Mediji so poročali, da 
so nekateri znak Gostilna Slovenija že pridobili, vendar pa naši člani 
menijo, da se bo pridobivanje kmalu ustavilo, ker bo težko zadostiti 
vsem kriterije, odstopanj od zahtev pa skorajda ni. Navzoči so me-
nili, da naziv »Gostilna Slovenija« tujcu ne bo pomenil nič, če ne bo 
predstavitve in promocije znaka tudi v tujini, na turističnih sejmih 
in povsod tam, kjer gostinstvo in turizem nastopata z roko v roki. 
Na sestanku so spregovorili tudi o planu dela za leto 2012. Poleg 
usposabljanj za gostinstvo (HACCP), ki so obvezna, bi bilo smisel-
no organizirati še kakšno strokovno izobraževanje s primerno vse-
bino in organizirati izlet v katero od slovenskih pokrajin in spoznati 
tamkajšnje običaje in posebnosti.

Novoletni ples 
oz. prednovoletno srečanje bo v soboto, 10. decembra 2011, v 
Jamski restavraciji v Postojni. Za zabavo bo poskrbel Samuel 
Lucas s svojo glasbeno skupino. Uradno vabilo z vsemi podrob-
nostmi pošljemo v novembru, sobotni večer pa si za udeležbo 
že lahko rezervirate.
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce še zadnjikrat v letu 2011 razpisu-
jemo seminar in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki 
bo v poslovnih prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 
Vrhnika in sicer:
- delavci in delodajalci: petek, 18. novembra 2011, ob 7. uri
V kolikor bi bilo prijavljenih več delodajalcev, se lahko dogovori-
mo za poseben popoldanski termin isti dan ob 15. uri.
Stroški usposabljanja za delodajalce in delavce so 20 € in jih za 
delavce, zaposlene pri s. p. s plačanim prispevkom za izobraževa-
nje, krije Sklad za izobraževanje delavcev pri s. p. na Vrhniki, za 
delodajalce s plačano članarino pa OOZ Vrhnika. Za vse ostale 
bo izvajalec izdal ustrezen račun. V ceni DDV ni vračunan. 
Po zakonu morajo delodajalci usposabljanje in izpit iz varstva pri 
delu delavcem omogočiti v času trajanja delovnega procesa. Za 
vse delavce morate izvesti tudi praktično usposabljanje na de-
lovnem mestu v delavnici ali na terenu. Usposabljanje mora biti 
izvedeno pred teoretičnim delom izpita. Za praktično usposa-
bljanje morate voditi ustrezen zapisnik, ki ga s splošnimi napotki 
lahko dvignete na zbornici, pošljemo vam ga lahko po pošti ali 
po fax-u. Obrazec zapisnika je hkrati tudi prijavnica za teoretični 
del izpita. 
Predavanje traja približno dve šolski uri in mu po krajšem odmo-
ru sledi še preizkus znanja v pisni obliki. 
Opozarjamo vas, da ste izpite dolžni opravljati vsaki dve leti, ob-
vezni so tudi za pripravnike in druge, ki opravljajo delo pri vas.
Število mest za izpit je omejeno, zato so obvezne predhodne 
prijave na tel. 755 77 40 do 16. oktobra oz. do zasedenosti pro-
stih mest. Pravočasna prijava vam zagotavlja, da boste prejeli 
ustrezen obrazec za vodenje zapisnika o praktični usposobitvi 
delavca na delovnem mestu.      Pokličite!

Dedek mraz na OOZ Vrhnika
Ste že prijavili svoje malčke na prireditev, s katero bo zbornico 
obiskal Dedek Mraz in otroke obdaril z igračami? Še ne? Pohitite 
s prijavami!
Krajša predstava, za njo pa obdaritev bo v soboto, 17. decem-
bra v Domu obrtnikov na Vrhniki.
Prijave sprejemamo na zbornici. Ob prijavi je treba navesti 
ime, priimek in starost otroka. Pokličite na št.: 755 77 40, 
051 619 215 ali podatke sporočite po fax-u: 7504 102, po e-pošti: 
adela.cankar@ozs.si ali se oglasite osebno na zbornici.

Jubilanti v letu 2011
Vsi člani, ki ste ali še boste dopolnili okrogli jubilej vašega ustvarjanja 
in delovanja, boste prejeli listino in plaketo, ki ju za delovne jubile-
je na podlagi Pravilnika o podelitvi priznanja ob delovnih jubilejih 
podeljuje OOZ Vrhnika. Samostojni podjetniki ali podjetja, ki opra-
vljate obrtno dejavnost 10, 20, 30 ali 40 let, prejmete ustrezno listino 
in plaketo. Upošteva se skupna doba na območju OOZ Vrhnika. 
Priznanja in plakete bomo podelili 10. decembra na prednovoletnem 
srečanju v jamski restavraciji v Postojni. Objavljamo abecedni se-
znam jubilantov po priimkih s. p. oz. nazivih firm..
Prosimo vse, ki menite, da ste jubilanti, pa vas na seznamu ni, da 
nam to nemudoma, najkasneje pa 16. novembra, sporočite, da pre-
verimo podatke v registru in jih primerjamo z vašimi. Vsa morebitna 
odstopanja in svoje ugotovitve nam lahko sporočite na tel. 755 77 
40 ali 051 619 215 ali pa se nam oglasite po e-pošti. V kolikor obve-
stila do navedenega datuma ne bomo prejeli, bomo smatrali, da so 
podatki pravilni. 

10 let dela v obrti: ABC mizarstvo, d.o.o., AVTOTEH-
NA VIS IN SEVER, d.o.o., CANOVIĆ ALEN s.p., CVELBAR 
FRANČIŠKA s.p., DETEL PLUS d.o.o., FILIPIČ BRANISLAV 
s.p., KAVČNIK ALOJZIJ s.p., KLASEK d.o.o., KOGOVŠEK 
MARKO s.p., KUŽNIK ROBERT s.p., LULIĆ HASIB s.p., LE-
NARČIČ VLADIMIR s.p., M-LES d.o.o., MAZI AVGUŠTIN s.p., 
MAZI ROMAN s.p., MIVŠEK RAJKO s.p., NOVAK ANDREJ 
s.p., OGRIN LADO s.p., PUNTAR MATEVŽ s.p., PETKOV-
ŠEK SANDI s.p., PONIKVAR ALEKSANDER s.p., POPIT JA-
NEZ s.p., SABIGRADNJE d.o.o., UMEK PRIMOŽ s.p., ZOBEC 
MAJA s.p., ŽVAB UROŠ s.p.

20 let dela v obrti: BIZJAK MATEJA s.p., CASERMAN 
ZDENKA s.p., DOLINAR TATJANA s.p., ĐALIĆ ANDRIJA 
s.p., ELEKTRO GAJŠEK & SIN d.o.o., FORTRADE d.o.o., HLE-
BEC SIMON s.p., JAPELJ SIMON s.p., JEREB MATJAŽ s.p., 
JESENOVEC BOGDAN s.p., JEZERŠEK MARKO s.p., KAVČ-
NIK ALOJZ s.p., KLASEK d.o.o., KOGOVŠEK MARKO s.p., 
KUŽNIK ROBERT s.p., RAVBAR VOJKO s.p., ROŽMANEC 
JANEZ s.p., TOMŠIČ EDVARD s.p., TRŠAR FRANC s.p., VID-
MAR BRANKO s.p., VIDMAR MATJAŽ s.p., VIDMAR PETER 
s.p., VODOV, PLIN, SERVIS d.o.o. , VRHOVEC ANTON s.p. 

30 let dela v obrti: ČEBELA BOJAN s.p., JANŠA JANKO 
s.p., JELOVČAN BRANKA s.p., MIKELJ TEODOR s.p., RADIĆ 
GOJKO s.p., STANOVNIK LUDVIK s.p.

Strokovna ekskurzija v Budimpešto
Člani zbornice smo se letos odpravili na dvodnevno ekskurzijo v Bu-
dimpešto v soboto, 15. in nedeljo, 16. oktobra. Tokrat smo se vozili kar 
z dvema avtobusoma. Prvi dan smo si ogledali polotok Tihany, Blatno 
jezero, centralno tržnico, se z ladjico popeljali po Donavi mimo par-
lamenta, iz Citadele občudovali nočni utrip mesta in večer zaključili v 
čardi, kjer so nas dobro pogostili in smo lahko uživali ob zvokih glasbe 
in plesu. Drugi dan smo nadaljevali ogled mesta, posebej še Štefanove 
cerkve in se zapeljali na Grajski hrib (tam je nastala tudi spodnja foto-
grafija), od koder smo občudovali vse mostove prek Donave, ki pove-
zujejo Budim in Pešto ter se v popoldanskih urah odpeljali proti domu. 
Izlet je bil prijeten, zelo dobro nam je služilo tudi vreme, saj nas je 
oba dneva grelo še toplo sonce, da nas hladne sape niso premrazile. 
Naslednje skupno potovanje bo prihodnje leto, upajmo, da tudi tako 
prijetno.

Hvala vsem, ki ste se izleta udeležili in pripomogli k dobremu vzdušju, 
vsem, ki ste manjkali pa povabilo, da se nam pridružite na naslednjič.

Del udeležencev ekskurzije v Budimpešti. Foto: Fotostudio TIM
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Varstvo pred požarom – sprememba zakonodaje
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

Nekaj informacij iz pravilnika:
Požarni načrt se mora izdelati tudi za objekte, ki so opremlje-
ni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih oziroma industrij-
skih objektov, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na 
javno električno omrežje in še nimajo izdelanega požarnega načrta, 
morajo požarne načrte izdelati v dveh letih od uveljavitve tega 
pravilnika (t.j. do 21.5.2013)
Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom ali 
označbami na vozišču »Intervencijska pot« v skladu s predpisi o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na in-
tervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod interven-
cijskih vozil.
Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti označene z opozorilni-
mi tablami z napisom »Dovozna pot za gasilska vozila«
Evakuacijske poti pomembne za požarno varnost je dovoljeno 
spremeniti, če se izdela strokovna presoja, s katero se dokaže, da se 
zaradi sprememb evakuacijske poti požarna varnost objekta ne bo 
zmanjšala. Strokovno presojo izdela odgovorni projektant, ki 
sme izdelati študijo požarne varnosti.
Zbirno mesto, določeno z načrtom evakuacije, mora biti v načrtu 
evakuacije in na prostem, kjer je to možno, označeno z znakom, 
določenim v prilogi 3 tega pravilnika
Velikosti in števila evakuacijskih poti v prodajnem prostoru z 
vsemi sistemi, napravami, sredstvi in opremo za varstvo pred 
požarom, ni dovoljeno zmanjševati, razen zaradi posega za katere-
ga je pridobljeno novo gradbeno dovoljenje.
V prodajnem prostoru mora razporeditev opreme in naprav ter 
blaga za prodajo, zagotavljati varno in neovirano evakuacijo upo-
rabnikov. Oprema in naprave v prodajnem prostoru ob evakuacij-
ski poti morajo biti pritrjene.
Demonstracije blaga, razstave in podobne aktivnosti se lahko izva-
jajo v prodajnem prostoru, če površina na kateri se izvaja taka 
aktivnost, ne zožuje evakuacijskih poti ter poti med opremo 
in napravami prodajnega prostora. Pulti, stojnice in druga opre-
ma mora biti pritrjena oziroma nameščena tako, da se ne more pre-
vrniti ali kako drugače zapreti evakuacijsko pot oziroma poti med 
opremo in napravami prodajnega prostora. V primeru izvajanja ak-
tivnosti iz prejšnjega stavka, je treba v požarnem redu dodatno do-
ločiti ustrezno število odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov 
in evakuacijo. Če se pri izvajanju teh aktivnosti uporabljajo toplotna 
telesa, ki lahko povzročijo požar, morajo biti mesta izvajanja ak-
tivnosti opremljena z gasilnikom najmanj 8 A 113 B. Oprema 
prodajalne mora biti vrisana v načrt evakuacije. Ob spremembi 
postavitve opreme je treba vsako spremembo postavitve opreme 
vrisati v evakuacijski načrt. Podobno kot za evakuacijske poti v sa-
mopostrežni prodajalni tudi evakuacijske poti na nakupovalni ulici 
v nakupovalnih centrih. V primeru, ko je širina nakupovalne ulice 
večja kot je širina evakuacijske poti, ki po njej poteka, mora biti 
v načrtu evakuacije označena in vpisana širina evakuacijske poti. Če 
je iz projektne ali druge dokumentacije razvidno, da je nakupovalna 
ulica v vsej širini določena kot evakuacijska pot, mora biti ta 
ves čas uporabe poslovnega objekta prosta in prehodna, na njej ni 
dovoljeno izvajati aktivnosti kot je na primer demonstracija blaga, 
razstave in podobne aktivnosti. Načrt evakuacije na nakupovalni 
ulici v nakupovalnem centru mora biti nameščen v bližini križišč 
nakupovalnih ulic.

Po 1.1.2013 se bo izvajalo nadzor ali so zbirna mesta določena z 
načrtom evakuacije in označena v načrtih evakuacije in na prostem 
kjer je možno, v skladu s pravilnikom
Po 21.5.2012 se bo izvajalo nadzor ali so požarni načrti popravljeni 
v skladu s pravilnikom
Po 21.5.2013 se bo izvajal nadzor ali imajo lastniki ali uporabniki 
stanovanjskih, poslovnih oziroma industrijskih objektov, ki so opre-
mljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje 
in še nimajo izdelanega požarnega načrta, izdelane požarne načrte.
Pravilnik začne veljati s 1.1.2012.

Novi zakon o varnosti in zdravju pri delu
Veljati začne 3. decembra in delodajalcem poleg tega, da jim prinaša 
nekatere poenostavitve, nalaga tudi nove obveznosti in odgovorno-
sti na področju medicine dela.
- Promocijo zdravja na delovnem mestu;
- Povezavo med oceno tveganja in zahtevanimi zdravstvenimi pre-

gledi;
- Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc…
Ker je za izvajanje zakona potrebno v parlamentu sprejeti podzakon-
ske akte – pravilnike in ti še niso in tudi ne bodo sprejeti, bo zakon 
težko ali skoraj nemogoče izvajati. Pravilniki bi namreč konkretno 
opredelili kako izvajati določene zahteve, ki so navedene v zakonu.
O vsem vas bomo še obvestili. 

Domača vas
Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj
www.domaca-vas.si

Smo družinsko podjetje in pred kratkim smo dobili idejo o po-
stavitvi čisto posebnega središča, kjer se bodo prodajali izključno 
Slovenski pridelki, izdelki oz. proizvodi.
Slovenija še nima središča, kjer bi se na enem mestu dobilo vse od 
domače hrane (kruha, zelenjave, mesa, mesnih izdelkov, perutnine, 
mleka, sira, slaščic, medu, olja, vina …) do glinenih in rokodelskih 
izdelkov, oblačil, nakita, igrač, obutve, kozmetike, skratka vse, kar 
imamo Slovenci dobrega in lepega.
Zato vas vabimo, da se nam pridružite in ponudite potrošniku svoj 
proizvod. 
Lahko se predstavljate sami ali pa se združite z okoliškimi proizva-
jalci/pridelovalci in v svoji hišici ponudite še več iz vašega kraja.
Otvoritev nakupovalnega središča bo 2. 12. 2011. Domača vas bo 
odprta vsak dan med 8. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 13. 
Tako bo potrošniku vsak dan omogočeno kupovati domače izdel-
ke. Nakupovalno središče DOMAČA VAS bo delovalo po načelu 
pokrite tržnice, vendar v domačem kontekstu. V samem prostoru 
bodo postavljene lesene hišice s prodajnimi pulti, elektriko in neka-
tere tudi s tekočo vodo, razdeljene po različnih tlorisih in sicer po 
cca. 4, 5, 8, 13 ali več m².
V ceno najema so všteti vsi stroški najema, elektrike, ogrevanja, 
sanitarij, parkirnega prostora in oglaševanja.
Glede na to, da se nam vaši izdelki/proizvodi zdijo primerni za 
trženje v Domači vasi, vas vabimo, da se nam pridružite.
Za več informacij nas pokličite na tel.: 04/235-60-50, 040/281-098 
Alenka, 040/376-440 Tina
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SEKCIJA AVTOSERVISERJEV
Sekcija avtoserviserjev pri OZS je zaključila dogovarjanje 
glede vsebine pogodb o oddaji izrabljenih gum s proizva-
jalci gum in nosilcem sheme zbiranja izrabljenih gum, fir-
mo Slopak d.o.o.
Sklenemo lahko, da je bila sekcija v svojih prizadevanjih za za-
ščito pravic članstva uspešna! Velika odzivnost in enotnost, ki jo 
je izkazalo članstvo, je prineslo potrebni rezultat:
- vsem avtoserviserjem, vulkanizerjem in drugim zavezancem 

za oddajanje izrabljenih gum je na spletni strani https://www.
izrabljenegume.si/ na razpolago nova, popravljena pogodba

- nova pogodba je ponujena v podpis tudi tistim, ki so po-
godbe že podpisali!

- pogodbo lahko podpišete kadarkoli, vendar pred naroči-
lom prvega naslednjega odvoza izrabljenih gum.

Primer popravljene pogodbe lahko dobite tudi na Območnih 
obrtno-podjetniških zbornicah

SEKCIJA ZA PROMET
1. Prevoznike opozarjamo na določila šestega odstavka 5. čle-

na Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10; objavljen na 
spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid
=2010109&stevilka=5732), ki je začel veljati 1. aprila 2011, 
uporabljati pa 1. julija 2011 in se glasi:

 »(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča javne ceste, 
ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega pro-
meta, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas 
predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Vo-
znik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti 
čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez 
nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah 
prepovedano.« Predpisane globe: 

 - 1.000 EUR za posameznika, ki ravna v nasprotju s šestim od-
stavkom navedenega člena;

 - 4.000 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;

 - 1.000 EUR njihova odgovorna oseba.
2. V Uradnem listu RS št. 82/11 z dne 17.10.2011 je objavljen pov-

prečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 
točke tretjega odstavka Zakona o trošarinah za obdobje od 1. 
septembra 2011 do 30. septembra, ki znaša 359,53 EUR na 
1000 litrov. To pomeni, da znaša razlika med zneskom povpreč-
ne trošarine, ki jo za posamezno obdobje ugotovi ministrstvo 
za finance in najnižjim zneskom trošarine, ki ga določa 7. člen 
Energetske direktive (330 EUR za 1000 litrov) 29,53 EUR.

3. V uradnem listu RS, št. 83/11 je objavljen Pravilnik o spremlje-
valcih pri prevozu skupin otrok, ki razveljavlja stari Pravilnik o 
pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Uradni list 
RS št. 42/09 in 109/10). 

 Spremljevalec, ki spremlja skupino otrok med prevozom, mora 
zagotoviti organizator prevoza. Spremljevalec je lahko le oseba, 
ki je dopolnila 21 let starosti, vendar hkrati ne more biti voznik, 
ki prevaža skupino otrok. V vozilu mora biti ves čas najmanj en 
spremljevalec na 15 otrok.

Spremljevalec skrbi za varnost otrok pri vstopanju in izstopanju iz 
vozila. Skupaj z voznikom določi mesto vstopanja in izstopanja, 

ki je glede na prometno infrastrukturo varno in primerno. Če je 
vozilo, v katerega vstopajo ali izstopajo otroci, ustavljeno na voz-
išču, mora spremljevalec zagotoviti, da otroci nekontrolirano ne 
hodijo po vozišču. Prav tako skrbi za red v vozilu med prevozom 
in pred začetkom vožnje mora zagotoviti, da vsi otroci sedijo na 
sedežih in so ves čas vožnje ustrezno pripeti z varnostnimi paso-
vi. Kadar sta v vozilu dva spremljevalca, morata biti razporejena 
med otroki spredaj in zadaj, če je v vozilu več spremljevalcev, 
potem morajo biti razporejeni med otroki spredaj, zadaj in v sre-
dini. Pravilnik začne veljati 22. 10. 2011.

4. 5. novembra 2011 prične veljati Pravilnik o zdravstvenih razlo-
gih, zaradi katerih osebam ni treba uporabljati varnostnih pa-
sov. Vsebina pravilnika se nanaša na obvezno uporabo varno-
stih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone. Oseba, ki želi biti 
iz zdravstvenih razlogov upravičena do izvzema od uporabe 
varnostnega pasu, mora pisno vložiti predlog na obrazcu Pri-
loga 1 (objavljen bo na spletni strani: http://www.uradni-list.
si/1/objava.jsp?urlid=201183&stevilka=3521) in priložiti izvide 
zdravnika specialista. Predlog se vloži pri enem od pooblaščenih 
izvajalcev medicine dela, prometa in športa. Pooblaščeni izvaja-
lec mora svojo odločitev podati v 30 dneh od prejema predloga.

Informacije Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 
11. oktobra, je začel delovati vizumski informacijski sistem 
(VIS) Evropske unije. Novi informacijski sistem bo omogočal 
hitro in učinkovito izmenjavo podatkov o vizumih za kratkoroč-
no bivanje med državami schengenskega območja. Vloge za iz-
dajo vizuma se bodo zdaj lahko obravnavale veliko hitreje zaradi 
uporabe biometričnih podatkov (prstni odtisi in digitalna podoba 
obraza), ki bo omogočila lažjo identifikacijo imetnikov vizumov in 
pripomogla k preprečevanju kraje identitete. V vseh schengenskih 
državah bodo lahko organi, pristojni za izdajo vizumov, preverili 
podatke v sistemu, na primer, če bo za vizum zaprosila oseba, ki je 
v preteklosti to že storila. Zdaj 25 držav schengenskega območja 
izda približno 13 milijonov vizumov letno, to število pa se bo v 
prihodnje verjetno še povečalo. Vizumski informacijski sistem vse-
buje vse vloge za izdajo vizuma za vstop na schengensko območje, 
ter vse odločitve, ki so jih v zvezi z njimi sprejeli pristojni organi. 
Vlagatelji bodo tako hitreje in lažje pridobili dodatne vizume, saj 
bodo organi, ki jih izdajajo, lahko preverili njihovo zanesljivost in 
predhodno ravnanje. Sistem se ne bo začel istočasno uporabljati 
v vseh konzularnih predstavništvih schengenskih držav po svetu, 
pač pa postopoma po regijah. S sistemom bodo danes prva po-
vezana konzularna predstavništva v Severni Afriki (Alžirija, Egipt, 
Libija, Mavretanija, Maroko in Tunizija), kmalu pa bodo sledili še 
Bližnji Vzhod (Izrael, Jordanija, Libanon in Sirija) ter zalivske drža-
ve (Afganistan, Bahrajn, Iran, Irak, Kuvajt, Oman, Katar, Saudova 
Arabija, Združeni arabski emirati in Jemen). V dveh letih naj bi bila 
s sistemom povezana vsa konzularna predstavništva schengenskih 
držav po svetu.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11
/1169&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEM
O/11/682&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangua
ge=en
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PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid sa-
mostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali po-
klicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati 
določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški 
zbornični sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in je odvisna 
od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje 
se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun 
pri Deželni banki Slovenije št.: 19100-0010141210, referenca je sestavljena iz 
davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko ele-
ktronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za oktober 2011:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za inva-

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

 Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 31,51 €
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
 Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,46 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO PLAČAJTE PO PLAČILNEM NALOGU, KI VAM GA 
POŠLJE OZS. Znesek zajema članarino za OZS in OOZ, višina je od-
visna od števila zaposlenih delavcev po zadnjih znanih podatkih ZZZS s 
katerimi razpolagamo.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v oktobru 2011: 
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
NOV IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2011 – NOVE LESTVICE
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2011 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. Olajšava se je s spremembo Zakona o dohodnini 
povečala. (Ur. list 13/10)
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega 
dohodka v letu 2010:

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

10.342,80 6.205,68
10.342,80 11.965,20 4.205,74
11.965,20 3.143,57

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
861,90 517,14

861,90 997,10 350,48
997,10 261,96

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 261,96 €.

Posebne olajšave
za otroke letna olajšava mesečna olajšava 

1 otrok 2.319,50 193,29
2 otroka 4.841,09 403,42
3 otroci 9.046,73 753,89

MINIMALNA BRUTO PLAČA za zaposlene od 1. januarja 2011 znaša 
748,10, če izvajate postopen prehod na minimalno plačo, od 1. januarja 
do 31. decembra 2011 znaša 698,27 € !!!!!
REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2011: najmanj 748,10 €, izplačan bi mo-
ral biti do 1.7.2011, v primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko izplača v več obro-
kih, vendar najkasneje do 1. novembra 2011. (45. člen KP za obrt in podjetništvo)
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob 
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek 
po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih do-
hodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se javni 
prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km (50. člen KP 
za obrt in podjetništvo); 

Prehrana: 4,50 €/dan prisotnosti. Če delavec dela 11 ur ali več na dan, mu 
pripada sorazmerno višje povračilo za prehrano. (49. člen KP za obrt in pod-
jetništvo).
STOPNJE PRISPEVKOV:

Vrsta prispevka Delavec Delodajalec Konto
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85 2031
Zav.za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56 2032
Zav.za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53 2032
Za zaposlovanje 0,14 0,06 2030
Za starševsko varstvo 0,10 0,10 2030
SKUPAJ 22,10 16,10  
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici 2030

LESTVICA ZA DOHODNINO – ZA IZPLAČILA V LETU 2011

Nad Do € + % Nad €
636,20 16%

636,20 1.272,40 101,79 + 27% 636,20
1.272,40 273,57 + 41% 1.272,40

S 1. januarjem 2011 je v veljavi nova lestvica za obračun dohodnine.

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja mo-
žna osnova najnižja pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16 € 
neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova objavljena v Ur. listu RS, št. 12/11). 
Bruto osnova je 852,40 € (količnik za preračun je 1,54655). V nadaljevanju je 
primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove. 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV
Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
zdravstveno zavarovanje 6,36% 54,21
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 132,12
zaposlovanje 0,14% 1,19
starševsko varstvo 0,10% 0,85
PRISPEVKI SKUPAJ 22,10% 188,37

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
zdravstveno zavarovanje 6,56% 55,92
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% 75,44
zaposlovanje 0,06% 0,51
starševsko varstvo 0,10% 0,85
poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% 4,52
PRISPEVKI SKUPAJ 16,10% 137,24

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV 
VPLAČILNI RAČUNI: S 1. oktobrom je v veljavi nov način plačevanja prispevkov. 
Uvedeni so trije računi:
Za ZPIZ: 01100-8882000003
Za ZZZS: 01100-8883000073
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine, starševsko varstvo, zaposlovanje…) 
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic na šte-
vilko. Za zbirnik vedno velja: 19 D.Št. plačnika – 99996; za posamezne vrste davkov 
poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu, 
obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za obračun 
je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto plače predpre-
teklega meseca. Ta je za avgust 2011 v višini 1.524,15 € bruto, 988,45 € neto.
Od januarja 2008 člani plačujete eno članarino za obrtno-podjetniški zbornič-
ni sistem. Članarina se plača na račun pri Deželni banki Slovenije št. 19100-
0010141210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino čla-
narine. Višina je določena v obrtnem zakonu, za posameznika je odvisna od 
števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete dodatne 
informacije pokličite svojo OOZ.

november 2011



OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA OKTOBER 2011

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za nad 8.536,36** do nad 17.938,56 do nad 26.907,84 do nad 35.877,12 do nad 44.846,40 do nad 53.815,68 do

razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07) do vključno vključno vključnp vključvo vključno vključno vključno

8.536,36** 17.938,56*** 26.907,84 35.877,12 44.846,40 53.815,68 62.784,96 62.784,96

Povprečna mesečna plača v RS za avgust 2011 v EUR 1.524,15
I II III IV V VI VII VIII

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

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

avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 914,49 1.371,73 1.828,98 2.286,22 2.743,47 3.200,71 3.657,96
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 141,75 212,62 283,49 354,36 425,24 496,11 566,98
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 80,93 121,40 161,87 202,33 242,79 283,26 323,73

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 222,68 334,02 445,36 556,69 668,03 779,37 890,71

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 58,16 87,24 116,32 145,40 174,49 203,57 232,65

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,99 89,99 119,98 149,98 179,97 209,97 239,96

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,85 7,27 9,70 12,12 14,54 16,96 19,39

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 123,00 184,50 246,00 307,50 369,00 430,50 492,00

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,20 3,66

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,29 2,74 3,20 3,66

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,55 0,82 1,10 1,37 1,65 1,92 2,19
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,65 5,48 7,32 9,14 10,97 12,80 14,63

 Prispevki skupaj 38,20 285,79 349,33 524,00 698,68 873,33 1.048,00 1.222,67 1.397,34

* povprečna bruto plača v RS za avgust 2011

** minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA OKTOBER 2011

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za nad 8.536,36** do nad 17.938,56 do nad 26.907,84 do nad 35.877,12 do nad 44.846,40 do nad 53.815,68 do

razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07) do vključno vključno vključnp vključvo vključno vključno vključno

8.536,36** 17.938,56*** 26.907,84 35.877,12 44.846,40 53.815,68 62.784,96 62.784,96

Povprečna mesečna plača v RS za avgust 2011 v EUR 1.524,15
I II III IV V VI VII VIII

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

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

avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 914,49 1.371,73 1.828,98 2.286,22 2.743,47 3.200,71 3.657,96
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 141,75 212,62 283,49 354,36 425,24 496,11 566,98
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 80,93 121,40 161,87 202,33 242,79 283,26 323,73

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 222,68 334,02 445,36 556,69 668,03 779,37 890,71

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 58,16 87,24 116,32 145,40 174,49 203,57 232,65

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,99 89,99 119,98 149,98 179,97 209,97 239,96

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,85 7,27 9,70 12,12 14,54 16,96 19,39

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 123,00 184,50 246,00 307,50 369,00 430,50 492,00

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,20 3,66

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,29 2,74 3,20 3,66

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,55 0,82 1,10 1,37 1,65 1,92 2,19
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,65 5,48 7,32 9,14 10,97 12,80 14,63

 Prispevki skupaj 38,20 285,79 349,33 524,00 698,68 873,33 1.048,00 1.222,67 1.397,34

* povprečna bruto plača v RS za avgust 2011

** minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA OKTOBER 2011

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za nad 8.536,36** do nad 17.938,56 do nad 26.907,84 do nad 35.877,12 do nad 44.846,40 do nad 53.815,68 do

razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07) do vključno vključno vključnp vključvo vključno vključno vključno

8.536,36** 17.938,56*** 26.907,84 35.877,12 44.846,40 53.815,68 62.784,96 62.784,96

Povprečna mesečna plača v RS za avgust 2011 v EUR 1.524,15
I II III IV V VI VII VIII

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

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

avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 914,49 1.371,73 1.828,98 2.286,22 2.743,47 3.200,71 3.657,96
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 141,75 212,62 283,49 354,36 425,24 496,11 566,98
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 80,93 121,40 161,87 202,33 242,79 283,26 323,73

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 222,68 334,02 445,36 556,69 668,03 779,37 890,71

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 58,16 87,24 116,32 145,40 174,49 203,57 232,65

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,99 89,99 119,98 149,98 179,97 209,97 239,96

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,85 7,27 9,70 12,12 14,54 16,96 19,39

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 123,00 184,50 246,00 307,50 369,00 430,50 492,00

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,20 3,66

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,29 2,74 3,20 3,66

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,55 0,82 1,10 1,37 1,65 1,92 2,19
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,65 5,48 7,32 9,14 10,97 12,80 14,63

 Prispevki skupaj 38,20 285,79 349,33 524,00 698,68 873,33 1.048,00 1.222,67 1.397,34

* povprečna bruto plača v RS za avgust 2011

** minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA OKTOBER 2011

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za nad 8.536,36** do nad 17.938,56 do nad 26.907,84 do nad 35.877,12 do nad 44.846,40 do nad 53.815,68 do

razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07) do vključno vključno vključnp vključvo vključno vključno vključno

8.536,36** 17.938,56*** 26.907,84 35.877,12 44.846,40 53.815,68 62.784,96 62.784,96

Povprečna mesečna plača v RS za avgust 2011 v EUR 1.524,15
I II III IV V VI VII VIII

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

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

avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11 avg.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 914,49 1.371,73 1.828,98 2.286,22 2.743,47 3.200,71 3.657,96
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 141,75 212,62 283,49 354,36 425,24 496,11 566,98
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 80,93 121,40 161,87 202,33 242,79 283,26 323,73

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 222,68 334,02 445,36 556,69 668,03 779,37 890,71

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 58,16 87,24 116,32 145,40 174,49 203,57 232,65

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,99 89,99 119,98 149,98 179,97 209,97 239,96

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,85 7,27 9,70 12,12 14,54 16,96 19,39

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 123,00 184,50 246,00 307,50 369,00 430,50 492,00

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,20 3,66

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,29 2,74 3,20 3,66

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,55 0,82 1,10 1,37 1,65 1,92 2,19
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,65 5,48 7,32 9,14 10,97 12,80 14,63

 Prispevki skupaj 38,20 285,79 349,33 524,00 698,68 873,33 1.048,00 1.222,67 1.397,34

* povprečna bruto plača v RS za avgust 2011

** minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

Krpanov glas Prispevki, dajatve

15 

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA OKTOBER 2011

Normirci, pozor!
Do konca novembra je treba davčnemu organu na ustre-
znem obrazcu oddati Zahtevek za ugotavljanje davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

Zahtevek vloži davčni zavezanec, če izpolnjuje naslednje 
pogoje:

- da zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in 
evidenc po drugih predpisih in ne vodi poslovnih knjig 
in evidenc po drugih predpisih, pri čemer se za druge 
predpise ne štejejo davčni predpisi

- da njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 
12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta, ne pre-
segajo 42.000 €

- da ne zaposluje delavcev

Če zavezanec, kateremu se davčna osnova ugotavlja z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, teh pogojev ne iz-
polnjuje več in za naslednje davčno leto ni upravičen do 
upoštevanja normiranih odhodkov, mora najkasneje do 
31. decembra 2011 davčni organ obvestiti o spremembi 
sistema vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno 
knjigovodstvo) za naslednje davčno leto. 

Takse za vlogo ni. 

KAM PO POSLOVNA DARILA ?
VAM ZMANKUJE IDEJ?
Prijazno povabljeni v

GALERIJO CUBUS.

gsm: 041 249 013, e-mail: cubus@siol.net

november 2011
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Namen seminarja:
Udeležencem predstaviti prednosti in pasti elektronskega poslovanja in 
jih seznaniti s tehničnimi, vsebinskimi in organizacijskimi vidiki, ki jih 
je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi takšnega projekta s 
posebnim poudarkom na možnostih nizko proračunske izvedbe.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen podjetnikom, direktorjem, zaposlenim v marke-
tingu, tržnikom, vodjem spletnih trgovin in spletnih strani, osebam, ki 
so odgovorne za realizacijo strateških marketinških akcij, osebam, ki se 
ukvarjajo z e-marketingom, …

Program seminarja:
Kaj je sodobna spletna predstavitev in zakaj je pomembna? 
Katere so tehnične zahteve spletne predstavitve?
Kaj je CMS sistem za upravljanje/urejanje spletnih vsebin? 
Praktični prikaz spletnega urejevalnika »CMS Made Simple«.
– Za kaj vse je spletna trgovina v pomoč pri prodaji?
– Praktični prikaz spletne trgovine »My Office Team - Shop Made 

Simple«.
– Kako vzpostaviti povezljivost med spletno trgovino in poslovnim 

informacijskim sistemom? 
– Kaj je iskalni marketing in optimizacija spletnih strani? 
– Kako do višjih uvrstitev spletne strani v iskalnikih kot so npr. Najdi.

si in Google? 
– Praktični prikaz optimizacije spletne strani.  
– Razprava (vprašanja in odgovori) 

 
Kaj bodo udeleženci znali po zaključku seminarja?
Udeleženec seminarja bo sposoben pripraviti projekt uvedbe novega 
ali posodobitve obstoječega sistema za elektronsko poslovanje s konč-
nimi kupci, kakor tudi s poslovnimi partnerji, katerim podjetje dobavlja 
svoje izdelke ali storitve (B2B in B2C spletna trgovina). 

Trajanje seminarja:
Cca. 3 pedagoške ure (135 minut) + 15 minut vmesnega odmora

Kdaj in kje?
17. 11. 2011 ob 16 uri v prostorih Zavoda Oziris, Tržaška 27, Logatec
 
O predavatelju
Seminar bo vodil Željko Petrušić, Microsoft Certified Trainer. Za se-
boj ima že več kot deset tisoč ur na praktičnih projektih s področja 
elektronske izmenjave podatkov in je eden pionirjev, ki so na prelomu 
tisočletja orali ledino na področju spletnih aplikacij pri nas. Sadovi nje-
govega dela so še danes v rabi v Interevropi, vodil je projektno sku-
pino, ki je razvila elektronsko poslovanje za »Vodno mesto Atlantis«, 
sodeloval pa je tudi pri razvoju programske opreme za proizvodno 
linijo Audija A5 v razvojnem oddelku v Ingolstadtu, itd. V zadnjem 
času pa se posveča prenašanju znanja in izkušenj predvsem manjšim 
podjetjem na področjih informatizacije proizvodnje, logistike in elek-
tronskega poslovanja.

www.lon.si 

Poslovna enota POSTOJNA, Titov trg 3, T: 05 62 05 560, info@lon.si

Vabljeni v našo poslovalnico v Postojni – z obiskom lahko le pridobite.

Znižajte stroške poslovanja

Poslovni račun
• brezplačno vodenje računa 12 mesecev 
• brezplačni eksterni in interni prilivi  
• brezplačne direktne bremenitve

Elektronska banka eLON
• brez stroškov pristopnine na eLON 
• mesečno nadomestilo le 1,50 EUR

Kreditno poslovanje
• 50 % manjši stroški odobritve pri vseh vrstah kreditnega poslovanja 

Depozitna ponudba
• 0,10 odstotne točke k obstoječi obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita*

* Ugodnost se ne nanaša na depozitne akcije.
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Brezplačni seminar Zagon spletne trgovine in elektronskega poslovanja v manjšem podjetju
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