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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 9.00 – 12.00
        sre 14.00 – 16.00 

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

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

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

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

Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

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

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

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

Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:

velikost cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
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: Podelitev priznanj za gospodarski uspeh leta in podjetnika leta 
2011 v Postojni. V akciji Radia94 Ona ali on 2011 sta priznanji 
prejela Franc Krajc iz Cerknice in Janez Nagode iz Logatca. 
Foto: V. Leban

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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Smelo naprej

Kaže, da bomo po skoraj dveh mesecih od volitev poslancev v državni zbor ven-
darle dobili novo vlado. Vsakega zamujenega dne je škoda. Nova vlada sicer ne bo 
mogla kot deus ex machina rešiti mnogih težav, s katerimi se še kar spopadamo (se 
sploh spopadamo?) in jim ni videti prav bližnjega konca. A če se jih bo lotila, spod-
budni rezultati ne morejo izostati. Naj le ne zmanjka dobre volje in zagrizenosti za 
čvrsto delo. Malo več, ali malo manj blaginje ni merilo, po katerem bi uravnavali 
svoja hotenja. Zagotoviti (si) moramo pogoje za novo zaposlovanje, kajti brezde-
lje, tudi če je vsiljeno, ne more napovedovati nič dobrega.
Cene pogonskih goriv rastejo. Do kod bodo zrasle, ni mogoče napovedati. Kot 
ni mogoče napovedati, do kdaj bodo prevozniki, že tako stisnjeni v kot pri ce-
nah, lahko se zdržali boj za preživetje. Državni upravi pa tudi ni mogoče očitati 
pomanjkanja inovativnosti. Z januarja objavljenim navodilom je DURS odrekla 
značaj stroškov (davčno priznanih odhodkov) tistim izdatkom, ki so jih doslej 
samostojni podjetniki lahko uveljavljali pri razmejevanju med gospodinjstvom in 
poslovno dejavnostjo. O tem več pišemo na 13. strani tokratnega KG. Manj pri-
znanih stroškov, višja davčna osnova je preprosta računica. Na tem področju bo 
verjetno še precej prerekanj. Šibkejša stran po navadi potegne kratko. Bo tokrat 
drugače? 
Gradbena panoga je opešala. Še več kot to. Vase so se sesuli giganti. In s seboj v 
propad potegnili premnoga manjša podjetja. Mnoga od njih za vselej. O velikih 
se je govorilo na ves glas. O majhnih komaj kaj. Pa kaj je deset, dvajset delavcev 
v primerjavi s stotinami in tisoči, kaj je nekaj sto samostojnih podjetnikov pri več 
deset tisočih? A, kaj je? Je deset, dvajset težko prizadetih ali celo uničenih življenj, 
položenih na žrtveni oltar do prenažrtosti nasičenega kapitala, ki naj bi vodil v 
družbeni napredek. Je stotine družin, voljnih dobro delati, a dela nimajo. Krilatice, 
kako se lahko vsakdo preskusi kot samostojni podjetnik, so puhle. Nismo in ne 
moremo biti vsi enaki: kdor je za to sposoben, bodi vodja, kdor je dober delavec, 
bodi delavec, ne pa slab vodja.
Dotaknili smo se le obrobja problemov in težav, s katerimi se vsak dan srečujemo. 
Tako občani kot podjetniki. Knjige bi lahko spisali, če bi vse želeli vsaj v grobem 
razčleniti. Pa vendar ni nobena noč tako črna, da bi se zjutraj ne zdanilo. In, kot 
svetijo zvezde na nebu, tako tudi v poplavi težav temu in onemu vendarle uspe 
vzgojiti in ohranjati žilavost svojega podjetja, ki mu daje zanesljiv in prodoren po-
gled v vsak nov dan. Dva med njimi je Radio 94 v akciji Ona ali on 2011, ki se je 
sklenila letos v januarju, počastil s priznanjem Gospodarski uspeh leta in podjetnik 
leta. To sta član cerkniške OOZ Franc Krajc, podjetje Eurobox d.o.o. in samo-
stojni podjetnik Janez Nagode iz logaške zbornice. Iz pogovorov z njima, ki jih 
objavljamo, veje premočrtnost življenjskih in poslovnih načel obeh mož. Oba po-
slujeta tukaj in zdaj, ne v namišljenih rajskih oazah. Oba se otepata z vsakdanjimi 
težavami, s konkurenco na trgu in z rastočimi stroški. Oba skrbita za plače desetin 
zaposlenih. Oba na izzive neprijaznega poslovnega okolja sebi in konkurentom 
odgovarjata z razvojnimi izzivi. Njuna poslovna pot je tlakovana z zaupanjem vase 
in v družino, posredno in neposredno vpeto v podjetje. To je le nekaj dejavnikov, 
ki pripomorejo k uspešnemu razvoju. Odprtost in spoštovanje drugih in drugač-
nih je pot, ki pelje v pravo smer. V smer lepšega jutri. 
Res, če bomo znali slediti pravim zgledom in če bomo pripravljeni trdno se držati 
vrednot, ki veljajo že od nekdaj, in bodo še veljale, četudi jih zaslepljenost z denar-
jem in z ihtavo trmo »imeti« odriva vstran, bomo srečno preveslali do roba življe-
nja, s katerega se prevesimo v večnost in s tem damo mesto drugim, da stopijo v 
vrsto, v kateri smo smeli nekaj let hoditi tudi sami – kot jih je hodilo že neznansko 
mnogo in jih bo prav tako mnogo hodilo za nami. 

Janez Gostiša

O kulturi

Noč. S Kreslinom, ki mi na poti dela 
družbo, potujeva vsak po svojih cestah 
…. Pišem tole kolumno. Zadnji trenutek. 
Kot po navadi. Nič novega. Vasi so iz-
gubljene v po-novoletni temi. Zdi se mi, 
da letos kar nekam prehitro. Kot da smo 
pozabili na tradicijo, da jaslice in novole-
tno okrasje ostane do svečnice. Novi časi 
prinašajo nov utrip v življenje in delo, 
mišljenje in ravnanje posameznika, druž-
be. In, predvsem, pomanjkanje časa. Ta, 
ki nam je dan, gre v dalj z neobvladljivo 
hitrostjo. In vse bolj se mi zdi, da zato 
- bom uporabila meni tako ljube besede 
pesnika Pavčka - ker »že dolgo ni nobene 
nedelje med vsakdanjike vasovat!« 
No, ta mesec bo ena »nedelja« več, saj 
bomo praznovali kulturni dan. Letos 
dvajsetič v samostojni državi. Spomin na 
prvo praznovanje sem podoživela v lju-
bljanskem Konzorciju, desetletje in pol 
pozneje, ob predstavitvi Pavčkove pe-
sniške zbirke Same pesmi o ljubezni. Pe-
snikova beseda o zemlji, trti, soncu, soli-
nah, prijateljih, rojstvu, smrti…, je trgala 
tišino v prostoru. Radostna in vznesena! 
Ena sama hvalnica, oda ljubezni in življe-
nju, minljivemu in večnemu hkrati. 
Besede o dolžnosti naroda, da neguje 
srčiko tistega, iz česar je zrasel: navade, 
vedenje, običaje, govorjeno in pisano be-
sedo, stkano v verz ali prozo, pesem…, in 
moralo. Za slednjo se zdi, kot da je odko-
rakala z radostjo in vznesenostjo vred ali 
celo pred njima! Zabrisali smo meje med 
dobrim in slabim. Včasih je veljala dana 
beseda, danes napisana nima nobene teže. 
Resnica se zdi le še približek same sebi. 
Moralna izprijenost, ki smo ji včasih rekli 
greh, je metastazirana. Posameznik se iz-
gublja v kolektivni pasivnosti in neodgo-
vornem odnosu in ravnanju do sočloveka. 
In tudi v poslu je vse prevečkrat tako!
Veliko novotarij prinaša vsak nov dan. 
Niso vse slabe. Pa tudi dobre ne. V nekaj 
desetletjih bodo tod živeli drugi ljudje. 
Jim bomo pustili dovolj duhovnega in 
moralnega kapitala, ki ga bodo prenašali 
na nove rodove, da se bodo lahko ohra-
nili kot pošten, pokončen, delaven, zave-
den in za sožitje odprt , kulturen narod? 
Samo Bog ve.
Kreslin je utihnil. Pozdravi me lajež. Pas-
ji jezik na moji roki pusti mokro sled. V 
njej je iskrenost.

Silva Šivec 
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Franc Krajc iz Euroboxa nagra-
jen za gospodarski uspeh leta
OOZ Cerknica je v letu 1990 sklenila, da se uvede najvišje priznanje zbornice, 
ki se podeljuje vsako leto. Za podelitev najvišjega priznanja OOZC se upošteva 
urejenost obratovalnice, ugled obrtnika, podjetnika, dolgoletni staž (od 10 let dalje) 
ter aktivno delovanje v OOZ Cerknica. V dvaindvajsetih letih je bilo najvišje pri-
znanje podeljeno dvaintridesetkrat. V letu 2002 ga je prejel Franc Krajc, Eurobox 
d.o.o., iz Podskrajnika. V obrazložitvi prejemniku so se zapisale med drugim 
tudi tele vrstice: 
»Človek v globini svoje biti pestuje sanje. Nekatere to tudi ostanejo, druge se preo-
brazijo v željo, tako močno, da se, ob veliki meri trmaste vztrajnosti in življenjskega 
optimizma, udejanji.« 
Teža in radost podjetništva je Frenka kalila od začetkov v obratovalnici izdelave 
kartonske embalaže, do danes. V potrditev, da je priznanje pred desetletjem romalo v 
prave rok,e je tudi nagrada za gospodarski uspeh leta, ki jo je Franc Krajc prejel na 
prireditvi Radia 94, v izboru Ona ali On 2011. 

Z zaslužnim lastnikom in ustanoviteljem uspešnega, rastočega podje-
tja, EUROBOX d.o.o. iz Podskrajnika se je pogovarjal Miha Knavs.
Lahko na kratko opišete svoje podjetniške začetke?
Začel sem leta 1988 v Begunjah s poslovnim partnerjem, žal, že pokoj-
nim Petrom Jakopinom. Okolica nama je bila zelo, zelo naklonjena, saj 
sva bila deležna mnogih spodbud in pomoči. Eden ključnih momentov 
je bil, da nama je gospod Jovič, takratni predsednik krajevne skupno-
sti, oddal prve poslovne prostore, saj je v najinem početju prepoznal 
potencial. Spomnim se tudi, da sva naročila material v Valkartonu; po 
enem mesecu čakanja sva od njih dobila odgovor, da za privatnike ma-
teriala pač ni. Do leta 1996 sva imela 16 zaposlenih, v Begunjah sva bila 
še eno leto. Preobrat se je zgodil leta 2001, takrat sem odkupil lastniški 
delež, prvotna družba Papigal se je preimenovala v Eurobox. Poudar-
jam – ni problem imeti idejo, ključno je vodenje za njeno uresničitev.
V podjetje je vključena vsa vaša družina. Kako to vpliva na posel?
Zelo dobro. Vedno pravim, da morajo krmilo prevzeti mladi, tako v 
gospodarstvu kot v politiki, saj niso obremenjeni z zgodovino, ima-

jo pa nove ideje. Vedno sem podpiral mlade. Podjetje vodiva s sinom 
Damjanom, jaz skrbim za stroje in tehnično plat, on pa za finance, 
prodajo, razvojno vizijo in vodenje podjetja. Odkar je v podjetju še sin, 
se je začel nov val rasti in razvoja. Ta hip imamo zaposlenih 45 ljudi. 
Pred kratkim smo se preselili v nove prostore, ki smo jih začeli graditi 
leta 2007 . Poleg vsega je seveda treba imeti tudi srečo, jaz jo z družino 
vsekakor imam. Žena Irena in drugi sin Rok se ukvarjata z gostinstvom 
in turizmom v Gostišču En Krajcar, saj smo v tem videli priložnost – v 
industrijski coni morajo ljudje vendarle tudi jesti. Dejstvo je, da delamo 
veliko, preveč, vidimo se šele zvečer, ampak to je naš način življenja. Še 
to, družinsko podjetje se je izkazalo za prednost pri poslovanju v Italiji 
in Nemčiji, saj nas ne jemljejo kot nekaj neresnega, socialističnega, am-
pak kot zanesljivega partnerja. 
Imate 45 zaposlenih. Ali kdaj pomislite, da je njihova usoda tudi 
v vaših rokah? Kako sprejemate tako odgovornost?
V 23 letih nismo nobenkrat zamudili s plačilom svojih obveznosti do 
delavcev. To je odgovornost. Držimo se načela, da trošimo samo to-
liko – raje manj, kolikor ustvarimo. To načelo pa ne velja za državo in 
podjetja v državni lasti, kjer se troši več, kot se ustvari. Zaradi skrbi sem 
prebedel že marsikatero noč.
Imate kaj težav z iskanjem ustreznega kadra? 
Ne, za enkrat ne, saj vse delavce najdemo v bližnji okolici. Zanimiva 
je etična izkušnja, ko smo zaposlili strokovnega sodelavca iz sosednje 
Avstrije: človek je bil prijavljen na zavodu in smo ga vprašali, ali bi delal 
pri nas, saj je imel tehnično znanje, ki smo ga potrebovali. Zanimalo ga 
je, na kakšen način lahko dela, saj prejema državno pomoč: ali je torej 
mogoče, da ga redno zaposlimo. Nam je bila ta možnost seveda všeč, 
saj je to edina dolgoročno smiselna pot. In kaj bi se (verjetno) zgodilo, 
če bi iskali nekoga z našega zavoda? Najprej bi človek iskal vse možne 
poti, da bi še naprej prejemal državno podporo, vmes pa bi delal prek 
tete pa prek študentske napotnice od prijateljevega sina, pa denar na 
roko in še kaj. V tem se kaže odnos. Pa še nekaj. Pri nas vodijo politiko 
zaposlovanja okoreli sindikati, ki s svojim delovanjem in razmišljanjem 
ne sodijo v današnji čas. Ob tem poudarjam, da absolutno zagovarjam 
pravice delavca. Časi so drugi. Nimamo več planskega gospodarstva, 
ko se je reklo, da bomo naredili 100.000 omar, pa smo zaposlili delavce 
in so delali. Trg je postal fleksibilen, tak mora biti tudi trg delovne sile.
Koristili ste tudi že EU-sredstva. Kakšna je izkušnja?
Zelo pozitivna. Škoda, da več podjetij ne izkoristi teh možnosti. S to 
pomočjo smo nabavili stroj, pri gostišču En Krajcar pa smo pa smo 
povečali prenočitvene kapacitete.
Ali politične razmere vplivajo na vaše poslovanje?
Posredno. Politična situacija vpliva na izvoz, na odprtost trgov. Imamo 
20-odstotni delež izvoza, letos bi ga radi še okrepili. Podjetja, ki jim 
dobavljamo izdelke, so usmerjena v izvoz – če se torej njim zaprejo 
trgi, se zaprejo tudi nam. Nismo več samozadostni, v Sloveniji nas je 
samo dva milijona. Sem in tja kdo pravi, kako je bilo včasih. Mene to 
ne zanima. Mi se brigamo zase, živimo zdaj.
Če bi bili ponovno na začetku, pisalo bi se leto 1988, bi se odločili 
drugače?
Začetek bi bil enak, samo pot bi bila bolj korajžna. Imel sem pač pred-
stave iz socializma, tudi predstavo o denarju. Danes je tisoč evrov pač 
neki znesek, včasih pa je bilo toliko denarja, da ga fizično nisi dojemal. 
No, nekateri pa so tudi danes brez občutka.

Franc Krajc, Eurobox d.o.o. med pogovorom Foto: M. K.
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Seminar  
»davčni obračun za leto 2011«
bo v sredo, 15. februarja 2012, ob 9. uri v Šolskem centru 
Postojna, Cesta v Staro vas 2, v sejni dvorani. Predaval bo 
g. Iztok Mohorič, svetovalec na Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije.
Seminar bo trajal do predvidoma 13. ure. Davčni svetova-
lec bo odgovarjal na vaša vprašanja, ki jih lahko posredujete 
osebno, po telefonu ali e-mailu na zbornico. Za člane zborni-
ce je seminar brezplačen. Prosimo za prehodno prijavo, saj si 
boste le tako zagotovili prejem gradiva na seminarju. 
Na seminarju pa bomo zvedeli kaj več o razgovorih, ki jih vodi 
OZS z Ministrstvom za finance glede »spreminjanja« davč-
ne zakonodaje z okrožnicami, objavljenimi na spletni strani 
DURS-a, na katere so se predstavniki zbornice ogorčeno od-
zvali, o epilogu dogovorov o uveljavljanju davčnih olajšav za 
tovorna vozila EURO V, ki naj bi veljale že za leto 2011…. in 
še o čem aktualnem. Zato, ne zamudite priložnosti!
Ne spreglejte tudi dogodkov in seminarjev, o katerih berete 
na straneh OOZ Logatec, Postojna in Vrhnika. Namenjeni 
so tudi Vam!

2. LOS od 21. do 24. marca
Drugi Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem se bo pričel na 
dan, ko bo OZS v sklopu sejma organizirala že tradicional-
ni Forum obrti in podjetništva. Na njem bodo sogovorniki 
predstavniki nove vlade. 
Če bi se na sejmu želeli predstaviti, to na našo OOZ spo-
ročite do 10.2.2012. Ob zadostnem interesu bi OOZC po-
skrbela za zakup skupnega razstavnega prostora.

februar 2012

Se je način dela od začetkov do danes spremenil?
Oh, jasno! Če bi danes delali tako, kot smo začeli, nas že deset let ne 
bi bilo več tu. Vse se je spremenilo. Proizvodnja se je avtomatizirala, 
manj je ročnega dela, izvedbeni roki so čedalje krajši, kupci pričakuje-
jo izjemno odzivnost, spremljati je treba tehnološki razvoj. Lani smo 
povečali proizvodnjo za 34 odstotkov, letos načrtujemo 8-odstotno 
povečanje. Zdaj je primarna avtomatizacija dela. Pa še nekaj je. Mislim, 
da je bilo včasih lažje začeti. To pa zato, ker trg še ni bil zasičen. Danes 
je konkurenca zelo huda. Vendar pa je danes še veliko priložnosti v 
storitveni dejavnosti, res, ogromno.
Sodelovali ste pri odpiranju obrtne cone v Podskrajniku. Ali so 
poslovni prostori pomemben dejavnik za delovanje podjetja? Ka-
kšno vlogo pri tem igra občina?
Takrat nas je bilo 25 vlagateljev, ki smo odkupili dele propadlega Bre-
sta. Vsak je delal, kakršno dejavnost je pač imel, še danes je tako. Po-
slovni prostori so seveda pomembni, kot sem že rekel, na začetku smo 
v Begunjah imeli zelo veliko podporo sokrajanov. Brez tega ne bi šlo. 
Zdaj smo se preselili v nove prostore in že se zdi, da so pretesni. Obči-
na kot taka pri tem nima oprijemljivih vzvodov, saj nima razpoložljivih 
zemljišč. Danes je tu vsa zemlja v zasebni lasti in nekateri za odkup 
zahtevajo več, nekateri manj. 
Kako vidite prihodnost?
Če bomo vstopili na t. i. nemško-francoski vlak, bo v redu. Če pa nas 
bo politika posadila na zapravljivčka, bomo lahko samo še peli: »Fijaker 
stari ulicama luta…!« 
G. Krajc, hvala za pogovor

Kljub vsemu rečem  
življenju da: ljubezen
V februarju se srečamo z dvema praznikoma, ki sta naklonjena življe-
nju. Prvega bomo praznovali 8. dne, ko se bomo spominjali Prešerna, 
ki je veliko svojih pesmi namenil ljubezni. Na 14. dan pa nas sveti Va-
lentin popelje v svet zaljubljencev. 
Brez ljubezni ni mogoče dobro ali mirno živeti. To ugotavljajo številni 
raziskovalci, umetniki, pisatelji, pesniki…. Tisto, kar učeni možje razi-
skujejo, umetniki čutijo in izrazijo v umetninah. Ljubezen je …. Obču-
tenje. Je čustveno stanje, ki nastane zaradi navezanosti. V zaljubljenosti 
nas prežemajo občutki sreče, nemira, hrepenenja… Želiš nekomu pri-
padati, telo se odziva z vsemi temi občutki. Vleče k drugi osebi. V tej 
vznesenosti smo pripravljeni spreminjati svoje vedenje, se prilagajati do 
te mere, da bi nas druga oseba sprejela. Občutki so lahko tako močni 
do bolečine in hkrati onemogočajo objektivno mišljenje. Sama zalju-
bljenost lahko traja od treh tednov prav toliko let. Vsekakor pa enkrat 
premine. Potem nastopi obdobje »resnice«. 

Vsak odnos, ki ga ustvarjamo z drugo osebo, je neizogibno produkt vr-
ste navezanosti, ki se je ustvarjala v prvih petih letih življenja. Otroci v 
normalnem okolju razvijejo navezanost na starše. Najprej neposredno 
razvijejo odnos z mamo in kasneje z očetom. Če starša otroku nudita 
varno zavetje, vključujeta zadovoljevanje njegovih potreb, nežnost in 
izražata skrb za otroka, bo otrok razvil varno navezanost. Če pa otrok 
doživlja starša kot nevarnost (kričanje, zanemarjanje, fizične, čustvene 
in spolne zlorabe) bo otrok razvil ne-varno navezanost, ki lahko v ob-
dobju odraščanja postane podlaga za različne obrambne mehanizme, 
nepravilno regulacijo emocij, psihosomatska obolenja ter izbiro par-
tnerja v odraslosti. Varno navezane osebe bodo tudi iz zaljubljenosti 
prešle v zrelo in odgovorno ljubezen. Njihov odnos vsebuje spoštova-
nje in sprejemanje partnerja takega, kot je. Ne-varno navezane osebe iz 
zaljubljenosti prihajajo zopet v začaran krog bolečine, ki so jo doživljali 
že v otroštvu. V odnosu ni spoštovanja, ampak prisila, usmerjena v 
partnerja, da bi spremenil svoje vedenje v korist drugega. Te osebe 
večji del svojega življenja iščejo pravo, brezpogojno ljubezen. Ker je 
sami niso prejeli, je tudi ne prepoznajo, ne razumejo, saj je niso nikoli 
občutili. Vrtijo se v krogu zamer, zavračanj in pričakovanj. Vedno zno-
va pa doživljajo praznino in razočaranje. 
Kako se ljubezen čuti? Ljubezen je sistem pozitivnih občutkov: izpol-
njenost, sreča, spoštovanje, zaupanje, varnost, nežnost, ljubeznivost, 
sprejemanje, pogrešanje in odgovornost. Kadar se ti občutki porajajo 
ob drugi osebi v odnosu, potem ste na pravi poti. Takšna ljubezen je pot 
življenja in nepogrešljivi element v odločitvi: ko rečemo življenju DA. 

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

»Gospodarski uspeh leta« v rokah Franca Krajca Foto: Valter Leban
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Izredna seja upravnega odbora 
Upravni odbor OOZ Logatec se je 27. decembra 2011 sestal 
na izredni seji zaradi sklepa Občine Logatec, s katerim se je 
vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
povišala za 25%. Sejo je sklical predsednik Bogdan Oblak, po 
razpravi pa so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 1: 
UO OOZ Logatec sprejme sklep, da se županu zaradi ekstre-
mnega povečanja točke NUSZ postavijo zahteve za zadržanje 
sklepa z veljavnostjo takoj, dodatno vodstvo OOZ Logatec 
zahteva, da se za leto 2012 spremembe ne uveljavljajo zaradi 
dramatične gospodarske situacije in predvidevanj o negativni 
gospodarski rasti. V letu 2012 naj se pripravi ponovna kalku-
lacija s primerjavo stroškov v sosednjih občinah in v primeru 
pozitivne gospodarske rasti naj se vrednost točke gospodarski 
rasti primerno uskladi.

Sklep št. 2: 
Županu občine Logatec se priporoča, da sprejme pobude UO 
OOZ Logatec o sodelovanju pri pripravah predlogov sklepov, ki 
se navezujejo na gospodarska vprašanja z utemeljitvijo, da OOZ 
Logatec predstavlja večinski del gospodarstva v logaški občini.

Sklep št. 3: 
UO predlaga županu, da njegove strokovne službe temeljito 
pregledajo Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča iz leta 1999. Pri primerjavi s sosednjimi občinami je bilo 
ugotovljeno, da točkovanje razlikuje med zazidanimi in nezazi-
danimi površinami, med različnimi dejavnostmi (banke, zavaro-
valnice, zlatarne…. bistvene razlike v ceni) in med poslovno in 
stanovanjsko rabo. 

Sklep št. 4: 
UO OOZ Logatec nalaga vodstvu OOZ Logatec, da zapisnik 
današnjega sestanke pošlje v vednost še ostalim gospodarskim 
družbam, ki niso članice OOZ Logatec, poslujejo pa v logaški 
občini. 
Zapisnik seje je bil poslan vsem gospodarskim subjektom v Ob-
čini Logatec, ne glede na to, ali so člani zbornice ali ne, prav tako 
je bil poslan županu in vsem občinskim svetnikom.
Na zbornico smo tako dobili kar nekaj mnenj in podpore s stra-
ni različnih gospodarskih subjektov (naših članov, predvsem pa 
nečlanov), ki so izrazili nestrinjanje s tako odločitvijo občinske-
ga sveta, ki je v času tako velike gospodarske krize nerazumljiva 
in vsekakor neprimerna. 
Tako je na podlagi tega OOZ Logatec župana in občinske svetni-
ke pozvala, da problematiko v zvezi s povišanjem vrednosti točke 
NUSZ uvrstijo na prvo sejo občinskega sveta v letošnjem letu. 

Otroke so obdarili vsi trije  
decembrski dobri možje
Čarodej Toni in dobri možje so 21. decembra 2011 obiskali 
otroke logaških obrtnikov. 
Predstavo v Narodnem domu je obiskalo preko 150 otrok, ki so 
najprej uživali ob vragolijah čarodeja Tonija, nato pa so skupaj z 
njim poklicali najprej Miklavža in Božička, oba dobra moža pa 
sta priklicala še Dedka mraza. Miklavž je sicer svoje decembr-
sko delo že opravil, vendar pa je z veseljem še enkrat prišel med 
pridne otroke. Vsi trije so z otroki še malo poklepetali, jih po-
učili o tem, da morajo ubogati in biti vsekakor kar se da pridni, 
nato pa so jih obdarili z lepimi in praktičnimi darili, s katerimi 
so otroci zadovoljni odhajali domov. 

OBVESTILO
Na obdarovanju otrok v Narodnem domu 20. decembra 2011 se je med 

bomboni znašel tudi zeleni Lokomotivček Tomaž.
Če ga kdo pogreša, naj se oglasi na zbornici na Tržaški 11 – še vedno čaka 

med bonboni. 

Polna dvorana otrok s starši Foto: B.G.V.

Smučanje 
OOZ Logatec vabi vse svoje aktivne in upokojene člane na 
smučanje v Katschberg v Avstrijo, ki je bilo z 21. januarja 
prestavljeno na 3. marec 2012. 
Prijave potekajo na OOZ Logatec, kjer plačate participacijo. 
Aktivni člani plačajo vrednost smučarske karte, vsi ostali pa 
vrednost smučarske karte + 10 € za prevoz in malico (brez 
pijače). 
Novi rok za prijavo: 29. 2. 2012. 

VABLJENI na snežne strmine!
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LOS: povabilo k razstavljanju 
na prostoru OOZ Logatec
OOZ Logatec bo tudi letos na Ljubljanskem obrtnem sejmu 
postavila svojo stojnico, v okviru katere se lahko predstavijo 
naši člani. OOZ Logatec bo tako kot lani krila zakup prosto-
ra, ostali morebitni stroški se razdelijo med razstavljavce. 
Svojo prijavo pošljite po mailu barbara.grum@ozs.si ali faxu 
01 750 90 80 najkasneje do 13. 2. 2012. Prijava naj vsebuje 
popolne podatke vašega podjetja (ime firme, naslov, davčno 
številko) in pa opis dejavnosti, ki jo opravljate. V kolikor bi se 
kdo prijavil kasneje, mu ne moremo zagotoviti, da bo vpisan 
v sejemski katalog. 

VABLJENI! 

Sejem SAGRA – sejem 
gradbeništva v Sarajevu
Gradbena sekcija pri OOZ Logatec vabi na ogled mednaro-
dnega gradbenega sejma SAGRA v Sarajevu. Sejem bo pote-
kal med 28. - 31. 3. 2012. 
Prijavite se lahko po mailu barbara.grum@ozs.si, telefonu 
051 651 538 ali 01 750 90 80 oz. osebno na zbornici. 
Rok za prijavo: 20. 2. 2012. 
Vse ostale informacije sporočimo naknadno.

februar 2012

Najprej čestitke za prejeto priznanje Podjetniški uspeh leta 
2011 po izboru Radia 94 in na predlog Obrtno-podjetni-
ške zbornice Slovenije.  Logatčani smo lahko vsaj od daleč 
spremljali vaš razvoj. Kakšno je vaše videnje sedanjega go-
spodarskega trenutka, v katerega ste tudi sami vpeti?
Kriza v gradbeništvu je resna, posebej pri velikih gradbincih. V 
njej smo se znašli tudi proizvajalci stavbnega pohištva. V podje-
tju Okna in vrata Nagode smo se odzvali tako, da smo se še bolj 
posvetili  individualnim kupcem, veliko vložili v razvoj, pred-
vsem na področju nizkoenergijskih in pasivnih oken; del pro-
izvodnje pa smo usmerili na zahtevno ameriško tržišče.  Zelo 
spodbuden je tudi Eko sklad, ki namenja subvencije za menjavo 
lesenih oken, mi pa kupcem prihajamo naproti tako, da jim po-
magamo pripraviti vso potrebno dokumentacijo.
Konkurenca  na področju stavbnega pohištva je precej ve-
lika. Sodelujete ali vsak išče svojo pot?
Vesel sem, da imamo s konkurenco dobre odnose. Tudi sode-
lujemo, kadar je potrebno. Konkurenca pa je tudi na splošno 
vedno dobra, saj te spodbuja, da ne obstaneš na mestu, temveč 
da se vedno trudiš, izboljšuješ kakovost in delaš korake naprej.
Omenili ste, da ste se podali na ameriško tržišče.
Res je, ameriški trg zelo ceni kakovost evropskih oken, predvsem 
višji, zahtevnejši cenovni razred. Zahteva pa, seveda, vrhunsko 
kakovost in poslovnost, izpolnjevati moraš specifične zahteve.
Kako skrbite za kakovost?
Doslej smo skrbeli za to, da smo bili v kakovostnem vrhu. Z 
inovativnostjo in pravočasnim zaznavanjem razvojnih silnic 
trga. Odzvali smo se povpraševanju po izdelkih, ki so z ener-
gijskega  gledišča najbolj varčni. Gre za t.im. pasivna in nizko 
energijska okna. Vrata jim, seveda, sledijo. V ta namen smo si 
potem, ko smo se utrdili v proizvodnji teh zahtevnih izdelkov iz 
profilov debeline do 110 mm, pridobili ustrezni certifikat  Pasiv 
House Instituta iz Nemčije. Sicer  pa veliko skrb namenjamo 
spremljanju  kakovosti oken: v ta namen sami izdelujemo le-

Janez Nagode je prejel nagrado Podjetnik leta 2011 Foto: V. Leban

Janez Nagode s soprogo ob prejemu 
priznanja                          Foto V. Leban

S kakovostjo v tujino
Lani je preteklo 15 let od ustanovitve podjetja Okna in vra-
ta Nagode iz Logatca. Lastnik Janez Nagode je najprej 
izdeloval dvižna garažna vrata, nato pa ponudbo razširil na 
izdelke, ki jim je skupno poimenovanje stavbno pohištvo: 
okna, vhodna, notranja in garažna vrata.  Sprva je delal v 
domači delavnici na Vodovodni, sredi 2007 pa je  proizvo-
dnjo preselil v večje prostore na Tržaški 64 v Logatcu. Tam 
zdaj daje delo 17 zaposlenim. Ob prejemu priznanja smo 
se z njim na kratko pogovorili.

pljence za okna in imamo 
lastno ekipo monterjev; 
maksimalno se potrudi-
mo, da so naš rezultat za-
dovoljne stranke. 
Ste dejavni tudi v zbor-
nici in kaj od zbornice 
pričakujete?
Večinoma člani od zbor-
nice pričakujemo pre-
več. Kaj nam bo dala, se 
sprašujemo, bolj malo 
pa, koliko se mi dejavno 
odzivamo na njihove po-
bude, kaj smo pripravljeni 
narediti za nas vse. 
Želel bi si, da bi bilo več 
povezovanja po sekcijah, 
še ožje, po posameznih delih sekcij. Dandanes je specializacija 
že tako razvejana, da splošne predstavitve, ali pa splošni semi-
narji, ne pritegnejo dovolj. Časa za posplošeno znanje ni več 
dovolj; čeprav je vsako pridobljeno znanje, tudi neformalno, več 
kot koristno. 
G. Nagode, hvala za pogovor.

Hvala za pozornost. Ob tej priložnosti bi se zahvalil Območni 
obrtno-podjetniški zbornici Logatec,  da me je predlagala za 
prejemnika priznanja. To je priznanje za naš celotni kolektiv, za 
naše pridne sodelavce. Hvaležen pa sem  predvsem  družini in 
soprogi, da podpirata razvoj dejavnosti in mi stojita ob strani.
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Kratkoročni kredit
Obveščamo vas, da so sredstva za kratkoročni kredit, ki smo ga 
razpisali skupaj z Banko Koper d.d., PE Postojna še vedno na 
razpolago.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Postojna in prostovoljnim članom z enoletnim član-
stvom, namenjena pa so za: financiranje tekočega poslovanja, 
nabavo osnovnih sredstev, refinanciranje posojil, poravnavo za-
padlih davčnih in drugih obveznosti. Posojilo se obrestuje po 
2,50 % letni obrestni meri, odplačuje se 12 mesecev, višina po-
sameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet, kreditne 
sposobnosti oziroma ne sme presegati 20.800 EUR. Obdelava 
zahtevka za vodenje posojila znaša 50 EUR, ki se plača ob odo-
britvi posojila.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbornici. 

Usposabljanje - klimatske 
naprave v motornih vozilih
Šolski center Celje bo tudi v letu 2012 izvajal usposabljanja in 
organiziral izvajanje izpita, ki je od 1. 1. 2011 zakonsko predpi-
san za vse vzdrževalce in serviserje klimatskih naprav v motor-
nih vozilih. 

KRAJ  
IZVEDBE

TEORETIČNI 
DEL

PRAKTIČNI 
DEL

ROK ZA 
PRIJAVO

Šolski center Celje,  
Ljubljanska c. 17 23. 3. ob 15h 24. 3. ob 7h 8. 3. 2012

OPOMBA:
* teoretični del usposabljanja in teoretični izpit poteka od 15.00 do 19.00
** urni razpored za praktični del boste dobili na teoretičnem usposabljanju

Usposabljanje bodo izvajali Zlato Jagodič, Maksimiljan Pišotek 
in Boris Ajnik.

PRIJAVE:
Za usposabljanje in izpit se lahko prijavite s prijavnico, ki jo 
dobite na OOZ Postojna: 
- na naslov Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje,
- po faxu na 03 428 58 80,
- po telefonu na 03 428 58 26, 
- preko spletne aplikacije na www.avtoklime-izpit.si.
Vsa pojasnila in informacije o prijavi, plačilu in organizaciji  
usposabljanja dobite vsak delavnik od 9.00 do 15.00 na  
mateja.jager@sc-celje.si ali po telefonu na (03) 428 58 26.

februar 2012

OBRTNIKI IN PODJETNIKI NE PREZRITE!

RAZPIS ZA LETOVANJE  
V TERMAH OLIMIA 2012

OOZ Tržič daje v najem generalno prenovljen, vrhun-
sko opremljen apartma. UO OOZ Tržič je na januarski 
seji 2012 sprejel nove razpisne pogoje za najem štiripo-
steljnega apartmaja v VASI LIPA.

Ceno najema apartmaja smo razdelili v dve skupini in sicer 
SEZONA A in SEZONA B.

CENIK ZA NAJEM APARTMAJA 2012

SEZONA A SEZONA B
03. 01. - 09. 01.
18. 02. - 27. 02.
22. 04. - 08. 05.
26. 06. - 28. 08.
28. 10. - 06. 11.
23. 11. - 28. 12.

09. 01. - 18. 02.
27. 02. - 22. 04.
08. 05. - 26. 06.
28. 08. - 28. 10.
06. 11. - 23. 12.

SEZONA A 29 € / dan SEZONA B 24 € /dan

Cene vstopnic za bazen so za naše goste so ugodnejše, 
kot za ostale-zunanje goste v Termah Olimia. Kdor bo 
želel uporabljati bazene v sklopu term, bo to doplačal na 
bazenu.

V Podčetrtku poleg kopanja v bazenih lahko počnete še ve-
liko drugih stvari.

Neokrnjena narava, dobro urejene poti, lepota krajev, odlič-
na kulinarika in kapljica vas bo kar popeljala tudi na potep 
po Podčetrtku in okolici. Ogleda vredni so kulturno-zgodo-
vinski spomeniki (lekarna in samostan Olimje, cerkev Marije 
na pesku, cerkev Sv. Ema), ki so odprti za javnost. Ponosni 
so tudi na svoje vinogradnike in kletarje. Ob obisku njihovih 
kleti, ki so jih veliko povezali z Vinsko turistično cesto - VTC 
10 boste lahko preizkusili odlična in kakovostna vina.

V kolikor vas najem apartmaja zanima pokličite 031/365-
842, 04/592 33 40 ali pišite na aleksandra.kojic@ozs.si .

Celoten razpis, vključno s cenami vstopnic za bazen in sli-
ke apartmaja si lahko ogledate na spletni strani OOZ Tržič 
http://www.ooz-trzic.si/apartma.html
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Dan kolin
Koline so del slovenske tradicije. Včasih so se ljudje zelo vese-
lili kolin, saj so se ob tej priložnosti najedli mesa, ki ga v tistih 
časih ni bilo vsak dan na krožniku. Čeprav koline niso več tako 
pogoste, veliko ljudi rada poskusi jedi, ki jih pripravimo v času 
kolin. Tako so se člani Sekcije gostincev pri naši zbornici skupaj 
z Društvom za gostinstvo in turizem Postojna odločili, da pri-
pravijo »Dan kolin«. 
Pokušina jedi je bila 5. decembra v gostilni KA-RA v Pivki, kjer 
so pripravili jedi, ki jih pripravljamo v času kolin in so značil-
ne za naše kraje, kot so klobase s kislim zeljem, jota, krvavice, 
pražen krompir, polenta z ocvirki, pečena krača … Poleg dobre 
hrane so postregli z vini iz Goriških brd.

Posebnosti soc. zavarovanjaSeminar 
»Davčni obračun za leto 2011« 
Seminar bo v sredo, 15. februarja 2012, ob 9. uri v Šolskem 
centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, v sejni dvorani. 
Predaval bo g. Iztok Mohorič, svetovalec na Obrtno-podje-
tniški zbornici Slovenije.
Seminar bo trajal 5 šolskih ur, predvidoma 13. ure.
Program seminarja: 
- Sestava davčnega obračuna za zasebnike in pravne osebe 

s poudarkom na novostih ter možnostih znižanje davčne 
osnove

- Opozorilo na napake, ki se ugotavljajo v postopkih inšpek-
cijskega nadzora

- Odgovori na vprašanja
Seminar je za člane OOZ Postojna brezplačen. Prijava na se-
minar je obvezna, in sicer do vključno torka, 14. 02. 2012 
do 12. ure. Prijavite se lahko na e-naslov: irena.dolgan@ozs.
si ali po telefonu na številki: (05) 726-17-20, (05) 720-18-70. 
Posredujete nam lahko tudi vprašanja.

Sodobne tehnike striženja
Sekcija frizerjev in kozmetikov pri OOZ Postojna organizira 
za svoje člane tečaj »Sodobne tehnike striženja«, ki bo v so-
boto, 11. februarja 2012 ob 15. uri v sejni dvorani Hotela 
Kras v Postojni.
Predstavil se vam bo član kreativnega teama MIČ STYLING 
akademije. V intenzivni demonstraciji vam bo predstavil tri 
najnovejše tehnike striženja. Gre za sodobne tehnike dvopla-
stnega striženja s katerimi dosežemo preprostost frizure, kar 
je v današnjem času najpomembnejše, saj se tako približamo 
željam naših strank. Spregovoril vam bo tudi o načinu dela in 
komunikaciji s stranko ter o pomenu timskega dela v salonu.
Kotizacija znaša 10 € na udeleženca.
Prijave zbira predsednica sekcije Mira Pozderec na mobitel: 
041 448 348, do torka, 7. 2. 2012.

Sejem gradbeništva  
»Sagra« v Sarajevu
Sekcija za gradbeništvo pri OOZ Logatec organizira eno-
dnevni izlet na Mednarodni sejem gradbeništva SAGRA, ki 
bo potekal od 28. do 31. marca 2012 v Sarajevu. Vabljeni ste 
tudi člani OOZ Postojna.
Informativno prijavo lahko pošljete na e-naslov:
irena.dolgan@ozs.si ali nas pokličete na telefonski številki: 
(05) 726-17-20, (05) 720-18-70. Rok za prijavo: 20. 2. 2012.
Datum odhoda, ceno in vse ostale informacije vam sporoči-
mo naknadno. 

Spletna stran OOZ Postojna
Na spletni strani OOZ Postojna, na naslovu: http://katalo-
gobrtnikovpostojna.si si poleg kataloga članov lahko pogle-
date tudi zadnjo številko glasila Krpanov glas.

Pred kotličem z joto: to velja pokusiti! 

Predsednik Društva GTP Robert Čebokelj in predsednik sekcije gostincev 
pri OOZ Postojna Ljubo Kapelj med prireditvijo
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Vabilo k razstavljanju 
na LOS 2012
Tako kot lansko leto, bo naša 
zbornica s svojimi člani tudi le-
tos nastopala na Ljubljanskem 
obrtno-podjetniškem sejmu 
– LOS, ki se bo odvijal v času 
od 21. do 24. marca na Go-
spodarskem razstavišču v 
Ljubljani. Vse zainteresirane 
člane, ki bi se želeli predstavi-
ti in prodajati v okviru OOZ 
Vrhnika prosimo, da nam 
najkasneje do 10. februarja 
pošljete izpolnjeno prijavnico 
(pokličite), da bomo lahko re-
zervirali ustrezno kvadraturo 
razstavnega prostora (notra-
njega ali zunanjega) in naročili 
dodatno opremo, ki bi jo po-
trebovali. Cene za m2 razstavne 
površine so za lanske razsta-
vljavce ostale enake, kot so bile 
in so, v primerjavi z drugimi 
sejmi, zelo ugodne. 
Letos bo v času sejma OZS or-
ganizirala tradicionalni Forum 
obrti in podjetništva, kjer bo 
predstavnike vlade seznanila z 
aktualnimi zahtevami slovenske 
obrti in podjetništva. Dogodek 
je vedno medijsko odmeven in 
tudi letos bo verjetno tako. 
Za vse, ki se boste odločili 
razstavljati na sejmu, bo OZS 
pred samim sejmom pripravila 
brezplačen seminar – delavni-
co o tem, kako graditi blagovno znamko na sejmu, kako ponu-
diti svoje izdelke ali storitve, kako uveljaviti proizvodni program 
in katere dejavnosti izvesti pred in po sejmu.
Za obisk bo bolje poskrbljeno kakor lansko leto, saj bo vsak 
član obrtno-podjetniškega zborničnega sistema prejel dva ku-
pona za ogled sejma, razstavljavci pa boste za svoje poslovne 
partnerje prejeli več brezplačnih poslovnih kuponov. 
Pokličite za prijavnico, da lahko rezerviramo ustrezne po-
vršine.

Kam po nasvet
Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice so 
pravi naslov za razrešitev vaših problemov. Območno obrtno-
podjetniško zbornico Vrhnika najdete na naslovu Tržaška cesta 
8a, 1360 Vrhnika, informacije so dostopne na spletni strani: www.
ooz-vrhnika.si, kjer si lahko med drugim ogledate fotogalerijo 
dogodkov, interno glasilo Poročevalec (starejše izdaje), dobite od-
govore 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

Jubilanti in prednovoletno 
srečanje
Kot obljubljeno, objavljamo fotografije s prednovoletnega sre-
čanja v Postojni, na katerem sta predsednik Marko Popit in član 
UO Danilo Kralj podelila priznanja in plakete ob delovnih jubi-
lejih članov, sledil pa je družabni večer s plesom.

februar 2012

Avtor fotografij: FOTOSTUDIO TIM, Robova 6, Vrhnika

Za 30 let dela v obrti je priznanje prejel Ludvik Stanovnik
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce razpisujemo seminar in izpit iz 
varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v poslovnih pro-
storih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika in sicer:
delavci in delodajalci: petek, 17. februar 2012, ob 7. uri
Tokrat bo na predavanju poudarek na novostih iz Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu ter sprejetih izvršilnih predpisih.
V kolikor bi bilo prijavljenih več delodajalcev, se lahko do-
govorimo 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 izo-
braževanje, krije Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, za 
delodajalce s plačano članarino pa OOZ Vrhnika. Za vse osta-
le bo izvajalec izdal ustrezen račun. V ceni DDV ni vračunan. 
Predavanje traja približno dve šolski uri in mu po krajšem 
odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki. 
Število mest za izpit je omejeno, zato so obvezne predho-
dne prijave na tel. 755 77 40 do 15. februarja oz. do zasede-
nosti prostih mest. Pokličite!

Letno poročilo 
za leto 2011- seminar
Seminar o sestavi letnega poročila za leto 2011 bo v torek, 
28. februarja 2012 v Domu obrtnikov na Vrhniki, Tržaška 
cesta 8a, z začetkom ob 16. uri.
Izobraževalni dogodek bo vodila mag. Tatjana Đukić. 
Gradivo boste udeleženci dobili pred začetkom seminarja 
v predavalnici. Iz vsebine: najpogostejši in najpomembnejši 
poslovni dogodki v knjigovodstvu; izpolnjevanje obrazcev le-
tnega poročila za AJPES in davčnega obračuna za DURS in 
razlike; izračun davčne obveznosti za leto 2012 ter predhodne 
akontacije dohodnine; uvrstitev v zavarovalni razred za obra-
čun prispevkov; 
Pri sestavi letnega poročila v primerjavi s preteklim letom 
ni bistvenih novosti ali sprememb, vendar priporočamo, da 
osvežite svoje znanje in se udeležite seminarja, kjer vas bo 
predavateljica opozorila na posamezne podrobnosti in tudi 
odgovorila na vaša morebitna vprašanja. Da bi dobili popolne 
odgovore, nam svoja vprašanja lahko predhodno pošljete po 
e-pošti, posredovali jih bomo ga. Đukić, ki vam bo na semi-
narju podala ustrezne odgovore. 
Za člane (ena oseba za podjetje ali samostojnega podjetnika) 
s plačano članarino je udeležba brezplačna, ostali udeležen-
ci plačate kotizacijo v višini 50 €. Prijave so obvezne in jih 
sprejemamo do petka, 24. februarja na zbornici. 
Pokličite 755 77 40 ali 051 619 215 ali se prijavite po e-pošti. 

Vabljeni.

februar 2012

Smučarski izlet
Če ste spregledali obvestilo, vas želimo seznaniti, da gremo letos na 
smučanje v Nassfeld. Zgodilo se bo v soboto, 3. marca. Udele-
ženci plačate smučarsko karto, stroške avtobusnega prevoza krije 
zbornica. Cena vozovnice je za odrasle 34 €, za mladino (1993 – 
1996) 28 € in za otroke (1997 – 2005) 17 €, če bomo skupina več 
kot 20 oseb in bomo uveljavljali popust na skupino.
Prijavite se lahko do 29. februarja oz. zasedenosti mest na avto-
busu. Predvidoma bo odhod z Vrhnike ob 6. uri zjutraj, odhod s 
smučišča pa v popoldanskih urah po dogovoru z udeleženci. 

Člani, ki so prevzeli listino in plaketo na srečanju v Postojni, s podeljeval-
cema, od leve: Simon Japelj, predsednik Marko Popit, Lado Ogrin, Fran-
čiška Cvelbar, Rajko Mivšek, Andrija Đalić, Branislav Filipič, Ludvik 
Stanovnik, Simon Hlebec, član UO Danilo Kralj, Vojko Ravbar, Matjaž 
Jereb, Marko Kogovšek, Alojzij Kavčnik in Janez Nagode.

Udeleženci srečanja med plesom.

Dvorana v Jamskem dvorcu v Postojni je bila polno zasedena.

Listine in plakete za delovne jubileje sta podeljevala predsednik Marko 
Popit in član UO Danilo Kralj 
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INFORMACIJE 
ZA PREVOZNIKE
Vpis v evidenco prevoznikov odpadkov 
Člani, ki želijo prevažati odpadke, ki niso v njihovi lasti, se morajo po novi 
uredbi, ki velja od 31.12.2011, v ta namen še vedno vpisati v evidenco pre-
voznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje (ARSO), kot je to veljajo po 
stari Uredbi o ravnanju z odpadki. Po novem pa v vlogah ni več potrebno vpi-
sovati posameznih odpadkov in pripadajočih klasifikacijskih številk odpadkov, 
ampak se le opredeli ali se bodo prevažali nevarni in/ali nenevarni odpadki. 
Prevoznikom, ki so vpisani v evidenco prevoznikov po stari Uredbi o rav-
nanju z odpadki, se ni potrebno na novo vpisovati, potrdilo ostaja veljavno. 
V kolikor pa želijo biti registrirani za prevoz vseh odpadkov (kot to dopušča 
nova zakonodaja), pa naj čim prej vložijo novo vlogo na ARSO. Več o tej 
temi si preberite na svetovalnih straneh decembrskega Obrtnika. 

Mnenje v zvezi z uporabo 33. člena zakona 
o prevozih v cestnem prometu 
Z drugim odstavkom 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu je 
določeno, da mora imeti voznik avtobusa in vozila, ki opravlja stalne izven-
linijske prevoze, v vozilu pogodbo o zaposlitvi, voznik avto taksija pa mora 
imeti v vozilu pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. 
V zvezi s tem se je v praksi pojavilo kar nekaj vprašanj glede tega, kakšno 
pogodbo mora imeti voznik avtobusa ali taksija v vozilu oz. kakšno delovno 
razmerje mora imeti sklenjeno. Poleg tega je bilo veliko vprašanji in napačnih 
razumevanj kako ta člen izpolnjujejo samozaposleni prevozniki (npr. samo-
stojni podjetnik (s.p.), ki je sam tudi voznik in seveda nima pogodbe o zapo-
slitvi, saj je s.p.) in pa vozniki avtobusov in taksijev, ki so ravno tako s.p. in kot 
storitev ponujajo storitev voznika (vozniške usluge).
Namen zakonodajalca je bil s takšnim določilom predvsem preprečitev vseh 
nelegalnih oblik dela voznikov (npr. zaposlitev za 2 uri na teden, dejansko pa je 
voznik delala veliko več oz. poln delovni čas). Zato zahteva po pogodbi o za-
poslitvi tudi ni bila uvrščena med pogoje za licenco ali druge vsebinske določbe 
zakona ampak je uvrščena v člen, ki govori o obveznih dokumentih v vozilu. Iz 
navedenega izhaja, da se določbe tega člena ne nanašajo na specialno urejanje 
delovnih razmerij subjektov iz tega člena, med katere spadajo tudi taksisti. Zato 
so seveda možne vse oblike zaposlitve, ki jih omogoča Zakon o delovnih raz-
merjih in pri taksistih seveda vse oblike zaposlitve za poln delovni čas.
Pri vseh vrstah voznikov (avtobusov in taksijev), ki so s.p. in obenem tudi vo-
zniki velja, da seveda pogodbe o zaposlitvi ne morejo imeti v vozilu. Zaradi 
tega zadostuje dokazilo, da je voznik obenem tudi s.p.
Pri voznikih, ki kot samostojni podjetniki ponujajo vozniške usluge enako-
vredno velja, da imajo v vozilu pogodbo o sodelovanju (ali kakšno drugo 
pogodbo) s podjetjem za katerega opravljajo storitve voznika.
Za voznike avtobusov velja, da imajo lahko pogodbo o zaposlitvi za vse vrste 
zaposlitev, ki jih omogoča Zakon o delovnih razmerjih (tudi za določen ali 
skrajšani delovni čas in tudi pri več delodajalcih). Pri avto taksi voznikih pa 
se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih šteje, da je sklenjena pogodba o 
zaposlitvi za poln delovni čast tudi, če ima voznik pogodbe z več delodajalci s 
skrajšanim delovnim časom, če tako doseže polni delovni čas. Mora p imeti vo-
znik med vožnjo avto taxi vozila vse te pogodbe s seboj v vozilu, s čimer doka-
zuje zaposlitev za polni delovni čas. (pojasnilo je pripravilo Ministrstvo za pro-
met, direktorat za promet, Marjan Krasnič, generalni direktor Bojan Žlender) 

Obvezni osnovni dokumenti, ki jih mora imeti 
pri sebi voznik, ki opravlja avtotaksi prevoze:
• Vozniško dovoljenje voznika (voznik ne sme biti voznik začetnik), 
• Prometno dovoljenje vozila (vključno z dokazilom o zavarovanju avto-

mobilske odgovornosti in zavarovanju potnikov) z vpisanim namenom 
uporabe oziroma obliko nadgradnje., 

• Izvod licence (za opravljanje avtotaksi prevozov), 
• Pisna pogodba o najemu, zakupu vozila ali lizingu vozila – ali izvleček iz te 

pogodbe (če prevoznik ni lastnik vozila; v primeru lizinga, vpis prevoznika 
v prometno dovoljenje ne zadostuje) 

• Pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas,
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• Na zadnji strani svetlobne table se mora nahajati oznaka s podatki o pre-
vozniku in številki licence (prevoznik jo pridobi pri izdajatelju licenc),

• Obvestilo o maksimalni tarifi na območju, za katero je bilo prevozniku iz-
dano dovoljenje ter obvestilo o tarifi prevoznika oz. cenik (morata biti na-
meščena tako, da sta vidna uporabnikom prevoza). Cenik mora biti izpisan s 
tiskanimi črkami najmanj 20 mm. Kadar je pritrjen na sprednji desni notranji 
strani avtotaksi vozila, le-ta ne sme prekrivati sovoznikove zračne blazine.

• Če je občina, v kateri prevoznik opravlja avtotaksi prevoze, sprejela odlok 
o avtotaksi prevozih, tudi dokumente, ki jih ta akt predpisuje (dovoljenje 
za opravljanje avtotaksi prevozov, voznikova izkaznica, dokazilo o plačilu 
letne občinske takse, ..)

Opozorilo: prvi tehnični pregled se izvede eno leto po prvi registraciji, nato 
vsakih šest mesecev!

Kdo je voznik začetnik?
je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik mo-
tornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na 
to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je 
tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovo-
ljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima 
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

KOSOVO
Prvo zasedanje slovensko-kosovske mešane komisije za mednarodni 
cestni prevoz oseb in blaga 17. in 18. januarja 2012 se je v Ljubljani sestala 
mešana komisija za mednarodni cestni prevoz oseb in blaga. 
Protokol mešane komisije je objavljen na spletni strani: http://www.ozs.si/
Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/Ko-
sovo-Ljubljana%2017.%20in%2018.1.2012.pdf  
Prevoz potnikov: Delegaciji sta se dogovorili za izmenjavo dovolilnic za 
vstop praznih avtobusov v višini 50 kosov z možnostjo povečanja, na zah-
tevo ene ali druge strani Izmenjava se izvede najkasneje do 1. marca 2012.
Prevoz blaga: Pogodbeni strani sta se dogovorili za liberalizacijo bilateralnih 
in tranzitnih cestnih prevozov blaga. Za prevoze v/iz tretjih držav bo izme-
njana kvota 200 dovolilnic, z možnostjo povečanja kvote, za zahtevo ene 
ali druge strani. Dovolilnice z veljavnostjo za leto 2012 bosta pogodbenici 
izmenjali do 1. marca 2012.
Prevoznike, ki opravljajo prevoze v/iz tretjih držav na območje Republike 
Kosova prosimo, da delivcu že sedaj posredujejo vloge za dodelitev dovo-
lilnic iz kvote nerazdeljenih. Do vstopa Republike Kosova v sistem zelene 
karte, ki bo predvidoma še v letošnjem letu, se pri vstopu v državo zaračuna-
va dodatno zavarovanje za vozilo. Informacije o višini plačila boste našli na 
spletni strani: http://www.iak-ks.com/CIU.html 

ITALIJA
Omejitve prometa tovornih vozil v Italiji za leto 2012, so objavljene na 
spletni strani (OZS - O zbornici – Sekcije in odbori - Sekcije za promet – 
Informacije): http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sek-
cije%20in%20odbori/Bojan/Omejitve%20v%20Italiji%202012.pdf  
Od 1. januarja 2012 so dražje tudi italijanske cestnine. Cena prevoza preko 
tunela Frejus in Mont Blanc za posamezno vožnjo (brez davka) znašajo: 

Single transit (before VAT)
Class 3 EURO 1*-2 97,31 €
Class 3 EURO 3 and higher 91,94 €
Class 4 EURO 1*-2 197,31 €
Class 4 EURO 3 and higher 186,49 €

ČRNA GORA
Črna gora je pred poletjem leta 2008 na hitro uvedla obvezno plačilo ekolo-
ške takse za vsa vozila, tudi za vozila registrirana v tujini. S 1. 1. 2012 je bilo 
plačilo ekološke takse ukinjeno.

Vračilo trošarine za komercialni namen
V uradnem listu RS, št. 5/2012 z dne 23.1.2012 je objavljen povprečni znesek 
trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. 
člena Zakona o trošarinah za obdobje od 1. decembra 2011 do 31. decembra 
2011 znaša 348,72 eurov na 1000 litrov.
Višina vračila je razlika med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezno 
obdobje ugotovi minister za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom trošari-
ne, ki ga določa 7. člen Energetske direktive (330 € za 1000 litrov od 1.1.2010). 

Nadaljevanje na strani 15.



G. Iztok Mohorič iz Obrtne Zbornice Slovenije je zagotovil, da bodo 
na sestanku pri g. Križaniču (aktualnem ministru za finance, op. ur.) 
ostro protestirali proti taki samovolji, kot smo ji priča ob prebiranju 
tega pojasnila, saj je več kot očitno v neskladju z zakonom, kar Sloven-
ski računovodski standardi nedvomno so. Prepričan je, da se mora taka 
določba spremeniti.
»Vseeno pa nam znova ne preostane drugega, kot da ugibamo, kaj sto-
riti v praksi«, je zapisala Jasna Vodnik Uršič, AVATARA d.o.o. Logatec

Javni razpis za nepovratna sredstva 
za podjetja, ki imajo sedež na kmetiji 
Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2012
Veliko naših članov prihaja iz podeželja in marsikdo deluje na naslo-
vu sedeža kmetijskega gospodarstva. Te osebe oz. podjetja je dobro 
opozoriti na odprt javni razpis za dodeljevanje subvencij (nepovratne 
spodbude) za investiranje v nekmetijsko dejavnost (se pravi za vlaganje 
v podjetništvo, ki deluje na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva). 
Cilj razpisa je namreč posodobitev opravljanja nekmetijske dejav-
nosti, spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in dodatnih virov 
dohodka na kmetijah.
Razpis je odprt do vključno 29. 2. 2012 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6.000.000 EUR.
Razpisno dokumentacijo najdete na naslovu MKGP – Ukrep 311

Sodelovanje OZS - KIL
Dogovor o sodelovanju med Obrtno-podjetniško zbornico Sloveni-
je in Kemijskim inštitutom v Ljubljani zajema poslovno in strokovno 
sodelovanje za področje organiziranja strokovnih seminarjev, tehnolo-
ških in nanotehnoloških dnevov, konferenc, delavnic, forumov in sku-
pno sodelovanje na različnih sejmih ter skupno načrtovanje projektov, 
zanimivih predvsem za moderno in sodobno obrt ter podjetništvo. 
Dogovor zajema tudi področje sodelovanja v domačih in mednarodnih 
projektih, sodelovanje na področju eksperimentalne znanosti, nudenje 
pomoči pri prenosu novih znanj in tehnologij v sodobno obrt in pod-
jetništvo, še zlasti pa prenos znanja v mala in mikro podjetja. Dogovor 
sta podpisala predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS 
g. Janez Škrlec in generalni sekretar Dušan Krajnik v imenu OZS, s 
strani Kemijskega inštituta pa sta ga podpisala direktor, prof. dr. Janko 
Jamnik in pomočnik direktorja g. Aljoša Trtnik. 

Informacija EU
Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o proizvodnji 
v gradbenem sektorju EU v novembru 2011. Sezonsko prilagojena 
proizvodnja v gradbenem sektorju je novembra 2011 v primerjavi s 
predhodnim mesecem v območju evra narasla za 0,8 %, v celotni EU 
pa za 0,4 %. Med državami članicami, za katere ima Eurostat podatke 
za november 2011, je proizvodnja v gradbeništvu v primerjavi z okto-
brom 2011 narasla v enajstih državah in upadla v treh: v Španiji in na 
Slovaškem za 0,7 %, v Bolgariji pa za 0,3 %. Največji porast proizvo-
dnje v gradbeništvu so zabeležile Slovenija (23,1 %), Madžarska (7,4 
%) in Nemčija (4,5 %). V primerjavi z novembrom 2010 se je proizvo-
dnja v gradbeništvu najbolj povečala v Romuniji (16,9 %), na Poljskem 
(14,7 %) in v Nemčiji (9,9 %), najbolj pa se je zmanjšala na Portugal-
skem (–12,2 %), v Bolgariji (–10,2 %) in v Sloveniji (–10,0 %).

Krpanov glas Napotila
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Katere so pravne pasti pri sestavi oporoke?
Zakon sicer kot veljavno priznava tudi oporoko, ki jo nekdo sestavi 
(napiše in podpiše) sam, vendar pa se je dobro zavedati, da je dedo-
vanje (prenos premoženja z umrlega na dediče) kompleksen proces in 
da lahko na dedovanje vplivajo tudi določena dejanja, ki jih je oporoči-
telj storil v času življenja (npr. darilna pogodba ali sklenitev zakonske 
zveze). Poleg tega mora oporočitelj za to, da bi dosegel namen, ki ga 
zasleduje z oporoko, pogosto upoštevati določene zakonske omejitve 
(npr. nujni delež) in dejanske okoliščine.
Pogosti primeri, ko pride do dilem, so hkratni obstoj zakonske zveze 
in zunajzakonske skupnosti, želja, da se premoženje razdeli že pred 
smrtjo, želja, da določen (zakoniti) dedič ne bi dedoval po zapustniku, 
želja po postavitvi nadomestnega dediča ali dedičevega dediča, potre-
ba, da se dedičem naložijo določena bremena (npr. služnost stanovanja 
v korist določene osebe, oskrbovanje groba ipd.), želja po priznanju 
očetovstva in mnoge druge.
Kako lahko pomaga izkušen pravni svetovalec?
Dober pravni svetovalec bo najprej poslušal, nato spraševal ter nato 
povedal svoje mnenje in predlagal rešitev oziroma možne scenarije. V 
praksi se pogosto izkaže, da ljudje ne poznajo vseh možnosti, ki jih daje 
zakonodaja. Ker je pri dedovanju dovoljeno vse, kar ni izrecno prepo-
vedano, imajo vsakdo na voljo dovolj možnosti, da v skladu s svojimi 
željami in prepričanji določi, kaj naj se z njegovim premoženjem dogaja 
po njegovi smrti (ali pa še v času njegovega življenja). Izkušen pravni 
svetovalec mora poleg pravil o dedovanju do potankosti poznati tudi 
sodno prakso, v svoje svetovanje pa vpletati tudi znanje z drugih po-
dročij, kot je davčno pravo, pogodbeno pravo in družinsko pravo.

Avtor: svetovalci pravne pisarne JK Group

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva,
ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah
Na vprašanje, ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni 
prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno 
priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v po-
slovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti, je DURS 
izdala obširno pojasnilo. Celotno besedilo je dostopno na uradnih sple-
tnih straneh DURS in ga zaradi obsežnosti ne navajamo v celoti.
Najpomembnejši del pojasnila je v nadaljevanju citirano stališče 
DURS: 
»Če samostojni podjetnik poslovnega prostora, ki ga ima v lasti kot 
fizična oseba in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, ne izkazuje v 
poslovnih knjigah, se stroški vlaganj v poslovni prostor štejejo za davč-
no nepriznane odhodke.« 
V podjetju Avatara d.o.o., ki v KG večkrat objavlja računovodske 
nasvete, so v zvezi s to novostjo zapisali (povzemamo): 
Kaj zgornje pojasnilo DURSa pomeni v praksi? Vzemimo primer: 
samostojni podjetnik, ima v svoji hiši pisarno in je nima vknjižene v 
poslovnih knjigah (v registru osnovnih sredstev). Ima pa sprejet sklep, 
da stroške elektrike, telefona, komunalnih storitev, ogrevanja ipd., raz-
mejuje med podjetjem in gospodinjstvom v določenem odstotku (%). 
Po omenjenem DURS temu podjetniku od 12.1.2012 ti stroški ne bodo 
več davčno priznani! 
To pojasnilo je v nasprotju s SRS 39 – Računovodske rešitve pri malih 
samostojnih podjetnikih posameznikih. Ta standard v tč. 39.24 določa, 
da knjigovodsko listino za knjiženje stroškov lahko sestavi podjetnik ali 
kdo drug. Vsebovati mora najmanj podatke iz SRS 39.23. 
Knjigovodske listine se sestavljajo tudi za knjiženje
• Stroškov posebej za podjetje in posebej za gospodinjstvo (stro-

škov kurjave, elektrike, vode, telefona, sprotnega in investicij-
skega vzdrževanja in podobnih)

• pretokov v gospodinjstvo in iz njega, če ni ustreznih listin, ter
• stroškov nabave kmetijskih pridelkov, če prodajalec ni dolžan izdati 

ustrezne listine
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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 januar 2012:
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

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 31,51 €
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,53 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO PLAČAJTE PO PLAČILNEM NALOGU, KI VAM GA 
POŠLJE OZS. Znesek zajema članarino za OZS in OOZ, višina člana-
rine je odvisna od števila zaposlenih delavcev (upošteva se zadnji znani 
podatek ZZZS, s katerimi razpolaga OZS).

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v januarju 2012: 
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2012 – lestvice veljajo od 1.1.2012
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2012 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. 
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega 
dohodka v letu 2011:

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

10.622,06 6.373,24
10.622,06 12.288,26 4.319,30
12.288,26 3.228,45

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
885,17 531,10

885,17 1.024,02 359,94
1.024,02 269,04

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 269,04 €.

Posebne olajšave
za otroke letna olajšava mesečna olajšava 

1 otrok 2.382,13 198,51
2 otroka 4.971,81 414,31
3 otroci 9.291,01 774,25

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V 
LETU 2012

Nad Do € + % Nad €
653,38 16%

653,38 1.306,75 104,54 + 27% 653,38
1.306,75 280,95 + 41% 1.306,75

Če bo v parlamentu sprejet predlog pravilnika o določitvi olajšav in le-
stvice za odmero dohodnine za leto 2012, bo veljalo zgoraj objavljeno do 
morebitne spremembe. 

MINIMALNA BRUTO PLAČA za zaposlene od 1. januarja 2011 znaša 
748,10, če ste izvajali postopen prehod na minimalno plačo, je od 1. janu-
arja do 31. decembra 2011 znašala 698,27 € !!!!! 

REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2012: najmanj 755,58 € (v času 
podpisa KP minimalna plača, povečana za 1%), izplačan mora biti do 1. 7. 

2012, v primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko izplača v več obrokih, 
vendar najkasneje do 1. novembra 2012. (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: 4,90 €/dan prisotnosti. Če delavec dela 11 ur ali več na dan, mu pri-
pada sorazmerno višje povračilo za prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).

STOPNJE PRISPEVKOV:

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

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja 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. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35% 207,56

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45% 114,65

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

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 325,61

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV 
VPLAČILNI RAČUNI: S 1. oktobrom je v veljavi nov način plačevanja pri-
spevkov. Uvedeni so trije računi:
Za ZPIZ: 01100-8882000003
Za ZZZS: 01100-8883000073
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine, starševsko varstvo, zaposlovanje…) 

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic na 
številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne vrste 
davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 

Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu, 
obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.

IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za 
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto 
plače predpreteklega meseca. Ta je za november 2011 v višini 1.651,88 € 
bruto, 1.053,96 € neto.

Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku, 
ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na 
račun pri Deželni banki Slovenije št. 19100-0010141210. Po pošti vsi člani 
prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Višina je določena 
v obrtnem zakonu, za posamezno podjetje ali s.p. je odvisna od števila 
zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete dodatne 
informacije pokličite svojo OOZ.

februar 2012



Višina vračila za 1000 litrov plinskega olja za mesec december 2011 tako 
znaša 18,72 EUR.

Pregled vozil po sporazumu ATP, certifikat FRA, 
FRB, FRC
S strani podjetja Viator & Vrktor Storitve d.o.o., Dolenjska c. 244, Ljublja-
na, smo bili obveščeni, da pregledujejo vozila po ATP sporazumu in izdaja-
jo certifikate FRA, FRB, FRC in tudi vse druge pripadajoče certifikate. Za 
preglede imajo strokovno usposobljen kader, kar izkazujejo z certifikati o 
usposabljanju, ravno tako imajo najnovejšo pripadajočo opremo katera je 
umerjena in certificirana od zato pristojnega organa, kar tudi dokazujejo z 
zato pripadajočimi certifikati.

Izračun letne dajatve za uporabo vozil 
v cestnem prometu
Na spletni strani: https://e-uprava.gov.si/storitve/edajatev/vstop.esju si lah-
ko sami naredite izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. 
Po uspešno pridobljenem predračunu in opravljenem plačilu letne dajatve v 
okviru storitve se podatki o plačani letni dajatvi prenesejo v Register vozil 
najkasneje naslednji delovni dan.
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JANUAR 2012

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 november 2011 v EUR 1.651,88
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

nov.11 nov.11 nov.11 nov.11 nov.11 nov.11 nov.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 991,13 1.486,69 1.982,26 2.477,82 2.973,38 3.468,95 3.964,51
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 241,34 362,01 482,68 603,35 724,02 844,69 965,36

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 133,31 199,96 266,61 333,27 399,92 466,57 533,23

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,96 5,95 7,93 9,91 11,89 13,88 15,86

 Prispevki skupaj 38,20 285,79 378,61 567,92 757,22 946,53 1.135,83 1.325,14 1.514,45

* povprečna bruto plača v RS za november 2011

** minimalna plača

*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010
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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 november 2011 v EUR 1.651,88
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

nov.11 nov.11 nov.11 nov.11 nov.11 nov.11 nov.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 991,13 1.486,69 1.982,26 2.477,82 2.973,38 3.468,95 3.964,51
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 241,34 362,01 482,68 603,35 724,02 844,69 965,36

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 133,31 199,96 266,61 333,27 399,92 466,57 533,23

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,96 5,95 7,93 9,91 11,89 13,88 15,86

 Prispevki skupaj 38,20 285,79 378,61 567,92 757,22 946,53 1.135,83 1.325,14 1.514,45

* povprečna bruto plača v RS za november 2011

** minimalna plača

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

Upravni postopki na območnih zbornicah od 1. julija do 31. decembra 2011

OOZ novi vpisi v OR izpisi spremembe odvzemi pozivi idr. skupaj
Cerknica 24 12 6 35 77

Logatec 16 16 8 59 99

Postojna 17 31 15 6 21 90

Vrhnika 75 48 16 2 20 161

Postopki eVEM na območnih zbornicah od 1. julija do 31. decembra 2011

OOZ vpis s.p. v PRS vpis d.o.o. sprememba izbris iz PRS ID za DDV davčni  
podatki drugo skupaj

Cerknica 21 1 27 31 2 21 10 118

Logatec 19 19 19 1 4 4 66

Postojna 2 5 4 1 12

Upravni postopki na območnih zbornicah

Pravila glede razvrščanja v primeru zastoja
V primeru prometnih nesreč je zelo pomembna hitra pomoč udeležencem, 
zato je tudi zelo pomembno, da se intervencijskim službam omogoči hiter 
dostop do kraja dogodka.
V Avstriji je s 1. januarjem 2012 pričel veljati zakon o obveznem razvrščanju vozil 
v primeru zastoja na njihovih cestah. Pri tem sam vzrok zastoja ni pomemben. 
Ob zastoju na regionalnih cestah je potrebno vozilo umakniti na skrajni desni rob 
vozišča in tako po sredini ceste narediti dovolj prostora za intervencijska vozila. 
V primeru zastoja na cestah z dvema voznima pasovoma v eno smer (hitre ce-
ste in avtoceste) se vozila na levem voznem pasu (prehitevalni pas) pomaknejo 
čim bolj levo, vozila na desnem voznem pasu pa se umaknejo skrajno desno. 
Na cestah s tremi ali več voznimi pasovi velja podoben sistem. Vozila na zuna-
njem levem pasu se pomaknejo skrajno levo, vsa ostala vozila na drugih voz-
nih pasovih pa se pomaknejo čim bolj desno.
Kazen za neupoštevanje pravil razvrščanja 
je 726 evrov, v primeru dodatnega oviranja 
intervencijskih vozil pa tudi do 2.180 evrov. 
Omeniti velja, da podoben zakon o pravil-
nem razvrščanju vozil v primeru zastojev že 
od leta 2008 velja tudi v Sloveniji. Kazen za 
neupoštevanje določil je 200 evrov.

(Vir: AMZS; video prikaz si lahko ogledate na spletni strani: http://www.amzs.si/default.asp?podrocje=7&novica=1507 )

Nadaljevanje s strani 12.
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Sejmi in razstave

Od 24. februarja do 18. marca 2012 bo v VRTNARSTVU 
IN CVETLIČARSTVU KURBUS na Meleh pri Gornji Rad-
goni potekala že 5. razstava orhidej in tropskih metuljev 
2012. 
Razstavljenih bo 150 sort različnih orhidej in 500 živih pisanih 
metuljev. Razstava vsako leto pritegne več kot 30.000 obiskoval-
cev in je glede na videno iz prejšnjih let vsekakor vredna ogleda. 
Odprta je vsak dan do 19h, ob sobotah in nedeljah pa do 17h.

Sejem  
FLORA in  
POROKA 2012
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev vabi vse zainteresirane, da se 
prijavijo k sodelovanju na 17. sejmu Flora 16. - 18. marca 2012 
na Celjskem sejmu. Razstavljanje v dvorani K bo za vse člane 
zastonj.
Hkrati se lahko udeležite promocijske razstave poročnih šokov, 
ki bo potekala v dvorani L v okviru 11. sejma Poroka. Cvetli-
čarji bodo lahko brezplačno predstavili enega ali več poročnih 
šopkov in hkrati reklamirali svojo dejavnost.

Za večje skupine se je potrebno prej najaviti na naslov: Vrtnar-
stvo in cvetličarstvo Kurbus, Mele 2, 9252 Radenci; tel. 031 394 
127 oz. 02 5684 264
Orhideja je cvet uspešnih ljudi, takšnih, ki potrebujejo tudi svo-
bodo, preobrazbo in spremembe, ki jih simbolizirajo metulji. 

Vabljeni!

5. RAZSTAVA ORHIDEJ IN TROPSKIH METULJEV 2012

Prijavite se lahko do 20. februarja, prijavnice in vse ostale in-
formacije pa najdete na spletni strani www.florist.si.


