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uvodna beseda - govor iz srečanja obrtnikov

ki bi bila najprimernejša članom naše orga-
nizacije.
Dobil sem sugestijo, da vam vsekakor povem 
nekaj o delu zbornice in naredim še reklamo 
za naše počitniške kapacitete, ki tudi niso naj-
bolj zasedene. 
Najpomembneje je to, da je moja najpo-
membnejša usmeritev kot tudi cilj naša med-
sebojna komunikacija, obveščanje in izobra-
ževanje ter usposabljanje naših članov. 
Sam sem mnenja, kot verjetno tudi vi, da 
uvodni – pozdravni govori niso namen re-
klamam, se bom pa potrudil kot v preteklo-
sti in vas o delu in aktivnostih zbornice ob-
veščal kot do sedaj po e-pošti. Obveščeni 
ste tudi zelo dobro na naši spletni strani, kot 
tudi v Našem glasilu in skozi ažurna meseč-
na obvestila.
Vaše delo je sigurno najpomembneje. Ne-
kateri delate normalno 12 ur dnevno, neka-
teri celo še vedno 16 ur. Nimate časa – na-
sprotno – ne vzamete si časa niti za družino, 
prijatelje, kaj šele za izobraževanje in uspo-
sabljanje, čemur bi morali dati tudi sigurno 
več poudarka.
Med nami pozdravljam župane naših ob-
čin, ki so s svojo prisotnostjo počastili naše 
srečanje.
Alojz Knafelj, župan Občine Straža je tudi z 
nami. Župan občine letošnje pokroviteljice 
našega srečanja. Njemu in nastopajočim, ki 
so poskrbeli za našo dobrodošlico, za prije-
tno počutje ter dobro voljo, se najlepše in is-
kreno zahvaljujem.

Naj pozdravim predstavnika vodstva OZS iz 
Ljubljane, podpredsednika skupščine OZS 
Francija Bukovca in podpredsednika uprav-
nega odbora OZS Ivana Janija Ulago.
Da je naše srečanje doseglo takšen kako-
vostni nivo so sigurno velik del prispevali 
letošnji naši sponzorji današnje prireditve: 
Nova Ljubljanska banka, Zavarovalnica Tilia, 
Banka Koper, Probanka in podjetje Kompas 
Novo mesto. V imenu članov OOZ Novo 
mesto in v imenu vodstva OOZ Novo me-
sto - iskrena hvala.
Robert Erjavec, povezovalec današnje pri-
reditve nas je počastil s svojo prisotnostjo in 
tako tudi na svojstven način prispeval svoj 
vložek našemu srečanju kot že pred leti, za kar 
se mu tudi najlepše in iskreno zahvaljujem.

Spoštovani, želim vsem obrtnicam, obr-
tnikom, podjetnicam, podjetnikom, 
upokojenim obrtnicam in obrtnikom 
ter upokojenim podjetnicam in podje-
tnikom lep in vesel december ter veselo 
praznovanje. 
Želim vam tudi obilo zdravja v prihajajo-
čem letu, največ vam pa želim, kar nam 
največkrat zmanjka, sploh v pomembnih 
trenutkih našega življenja,

SREČE in USPEHA POLNO leto 2012.

datum ura aktivnost vsebina organizator izvajalec kraj izvedbe

10.12.2011 19.00 Sestanek Novoletni zbor - Vila Otočec - sekcija za promet Sekcija za promet OOZ N M Sekcija za promet  Vila Otočec

10.12.2011 19.00 sestanek Novoletni zbor - Vila Otočec sekcija tekstilci Sekcija tekstilci OOZ NM Sekcija tekstilci  Vila Otočec

13.12.2011 18.00  Seja Upravni odbor OOZ NM OOZ NM OOZ NM 

13.12.2011 10.00 Izobraževanje Obisk tovarne Revoz, TPV, tečaj varjenja Sekcija kovinarji OOZ NM Sekcija kovinarji+Revoz+TPV+ŠC Revoz, TPV, Šolski center

20.12.2011 17.00 Družabni dogodki Silvestrovanje združenja upokojenih obrtnikov združ. upok. obrtnikov združ. upok. obrtnikov Restavracija Prepih

21.12.2011 8.00 Svetovalni intervju Svetovalni intervju za brezposelne Zavod za zaposlovanje Zavod za zaposlovanje in OZS Dvorana OOZ  NM

07.01.2012  usposabljanje TK za prevoznike modul C3 Sekcija za promet OOZ NM OZS Dvorana OOZ NM
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najava dogodkov v zimskih mesecih

Govor predsednika OOZ Novo mesto 
Adolfa Zupančiča na 16. decembrskem sre-
čanju dne 2.12.2011 na Otočcu .
Ne maramo ceneje, ne bi za manj denar-
ja. Hočemo kakovostnejše, boljše, če se da 
tudi več.
Kolegice, kolegi. Kolegice, kolegi jubilanti, 
dragi gostje, spoštovani.
Zakaj tak uvodni stavek. Marsikdo me je te 
dni vprašal, zakaj je srečanje na Otočcu? 
Kdor lahko pomisli na primernost, dobro 
voljo in pozitivno za našo organizacijo bi ve-
del, da je pomembna le naša prireditev – 16. 
srečanje in ne kraj prireditve. Pomembno je 
edino, kje lahko dosežemo nivo prireditve, 

Adolf  Zupančič, 
predsednik OOZ Novo mesto
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razpisi v praksi

V kratkem novi razpisi na 
področju podjetništva
Napoved aktualnih razpisov
Damjan Malnarič

Kljub temu, da se poslovno leto 2011 počasi 
zaključuje, pa se do konca leta oz. v začetku 
naslednjega leta pričakuje še kar nekaj no-
vih razpisov na področju podjetništva. Tako 
bosta verjetno ponovno objavljena izredno 
zanimiva razpisa MKGP-ja za spodbuja-
nje diverzifi kacije v nekmetijske dejavnosti 
(Ukrep 311) in Podpore ustanavljanju in 
razvoju mikro podjetij (Ukrep 312). Gre 
za nepovratna sredstva za mikro podjetja 
(manj kot 10 zaposlenih) na podeželju (ve-
čji del Slovenije, razen nekaj največjih mest), 
ki nameravajo vlagati v novo tehnološko 
opremo oz. izvajati gradbena in obrtniška 
dela. Pridobiti bo možno subvencijo v viši-
ni 60% od vrednosti naložbe, največ pa bo 
lahko vlagatelj pridobil 200.000 EUR ne-
povratnih sredstev. Vlagatelji po teh dveh 
razpisih bodo verjetno lahko samostojni 
podjetniki, gospodarske družbe, zavodi ali 
kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Vlagatelj 
se bo moral ukvarjati z ustrezno proizvo-
dno dejavnostjo (npr. tekstilna dejavnost, 
proizvodnja papirja, stekla, izdelkov iz gume 
in plastičnih mas, kovinska in lesna dejav-
nost,…), turizmom, socialno oskrbo, ipd., 
upravičeni stroški pa bodo najbrž samo tisti, 
ki bodo nastali po prejemu pozitivne odloč-
be s strani MKGP-ja.
Prav tako se pričakuje nov razpis Ukrepa 
123. Predmet razpisa bo dodelitev nepovra-
tnih sredstev za sofi nanciranje naložb, ki za-
devajo predelavo in trženje kmetijskih pro-
izvodov, predelavo in trženje živil ter prvo 
stopnjo predelave in trženja lesa (npr. proi-
zvodnja mesa in mesnih izdelkov, predelava 

in konzerviranje sadja in zelenjave, proizvo-
dnja kruha, peciva, čokolade, ipd. ter žaganje, 
skobljanje in impregniranje lesa).  Vlagatelji 
bodo predvidoma gospodarske družbe, za-
druge in samostojni podjetniki ne glede na 
velikost podjetja, razen v primeru predela-
ve in trženja lesa, kjer bodo verjetno lahko 
kandidirala samo mikro podjetja. 
Predvidoma v začetku naslednjega leta bo 
ponovno objavljen tudi razpis za Ohranja-
nje in izboljševanje dediščine podeželja (ti. 
Ukrep 323), ki je namenjen obnovi nepre-
mične kulturne dediščine na podeželju, mu-
zejem na prostem, prostorom za postavitev 
stalnih razstav etnološke dediščine in uredi-
tvi tematskih poti. 
Še vedno pa je aktualen tudi Javni razpis za 
sofi nanciranje individualnih sistemov ogre-
vanja na lesno biomaso (KNLB 3), na kate-
rega se lahko prijavijo podjetja in samostojni 
podjetniki, ki vgrajujejo kotlovske naprave 
na lesno biomaso, moči najmanj 150 kW 
in največ 10.000 kW, oz. posodabljajo ob-
stoječi mikro sistem daljinskega ogreva-
nja. Vrednost investicije mora znašati naj-
manj 50.000 EUR brez DDV, predvidena 
pa je subvencija do 40% upravičenih stro-
škov investicije. Naslednji rok za prijavo je 

Damjan Malnarič

V začetku naslednjega 
leta se pričakuje kar 
nekaj novih razpisov na 
področju podjetništva. 

Tudi letos so unikatni 
jubilejni ključi nastali 
izpod umetniških rok 
Steklarstva Vidmar.

01.12.2011 ter nato vsak prvi delovni četr-
tek v mesecu marcu, juniju, septembru oz. 
decembru do porabe sredstev.
V podjetju Računovodstvo in podjetniško 
svetovanje PANN d.o.o. se že vrsto let uspe-
šno ukvarjajo z izdelavo poslovnih načrtov 
in investicijskih programov, ki jih je potreb-
no izdelati za prijavo na različne razpise (se-
stavni del vsebine vloge). V kolikor potrebu-
jete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta ali 
kakršnekoli informacije glede prijave, lah-
ko kontaktirate našega svetovalca Damja-
na Malnariča na 040 504 249 oz. na pann.
doo@siol.net, kjer vam bodo z veseljem 
pomagali do evropskih sredstev. Ponujajo 

vam tudi možnost, da storitev svetovanja 
in izdelave poslovnega načrta plačate samo 
v primeru pridobljenih evropskih sredstev 
(uspešno kandidiranje na razpisu). V kolikor 
na razpisu slučajno ne bi bili uspešni, izdela-
jo prijavo brezplačno. 
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izobraževanje

Kako bodo po novem 
zavarovani družbeniki, ki 
so poslovodne osebe?
Aktualno
Marija Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o.

S 1. 1. 2012 se bo začela izvajati zakono-
daja, ki znatno spreminja zavarovanje in 
obračunavanje izplačil družbenikov, ki so 
hkrati tudi poslovodne osebe. Zanimivo 
pri tem je, da spremembe niso posledi-
ca sprememb zakonodaje, temveč samo 
začetka izvajanja nekaterih določb, ki so 
veljale že več let.

Spremembe, ki so se za novoustanovljena 
podjetja in sklepanja novih zavarovanj za-
čela izvajati že v letu 2011, za vse ostale pa s 
1.1.2012 temeljijo na sodbi vrhovnega sodi-
šča Republike Slovenije, da družbenik, ki je 

hkrati poslovodja, ne more stopiti v delovno 
razmerje v svojem podjetju, saj je bistvena 
sestavina delovnega razmerja podrejenost, 
pri čemer posameznik ne more biti podre-
jen samemu sebi. 
Nova ureditev  ima že od samega začetka 
negativen prizvok, čeprav ni nujno, da je 
za posameznika fi nančno manj ugodna. V 
določenih kombinacijah je lahko celo bolj 
ugodna, gotovo pa je, da je pri odločitvi vsak 
primer potrebno obravnavati individualno. 
Vsekakor pa drži, da nova ureditev prinaša 
več administriranja tako za računovodstva, 
kot tudi za posameznike.

Družbenik, ki je zavarovan 
še pred letom 2003 (osno-
va 001)

Edini lastnik družbe, ki je 
hkrati poslovodja in je za-
varovan na podlagi osnove 
040 in želi še naprej preje-
mati plačo

Edini lastnik družbe, ki je 
hkrati poslovodja in je za-
varovan na podlagi osnove 
040 in želi še naprej preje-
mati plačo

Edini lastnik družbe, ki je 
hkrati poslovodja in želi, da 
tako tudi ostane.

Ali mora kaj spremeniti? Kako bo prejemal prejemke iz 
svojega podjetja?

Kako bo oddajal obrazce na 
DURS?

Kako se bodo obračunava-
li prispevki in ali so davčno 
priznani?

Ne,  še naprej ostane zavarovan na 
podlagi osnove 001.

Prva možnost je, da del lastni-
štva prenese na nekoga drugega 
( v tem trenutku je dovolj tudi 
1%, vendar predlagamo najmanj 
25%). Na podlagi tega sklene po-
godbo o delovnem razmerju in 
spremeni način zavarovanja.

Druga  možnost je, da funkcijo 
poslovodenja prenese na nekoga 
drugega (izbriše se kot poslovodja 
iz poslovnega registra)

Na podlagi tega  sklene pogodbo 
o delovnem razmerju in spremeni 
način zavarovanja.
Po uradni  dolžnost i  bo po 
1.1.2012 zavarovan po osnovi 
040 in 112. Ni mu treba storiti ni-
česar. Od januarja 2012 si ne sme 
več izplačevati plače.

Še naprej si lahko obračunava 
plačo.

Še naprej si lahko obračuna-
va plačo

Še naprej si lahko obračuna-
va plačo

Ne sme si več izplačevati plače, 
dohodki mo bodo iz podjetja 
izplačani na podlagi pogodbe o 
poslovodenju, lahko pa si tudi iz-
plačuje dobiček.

Na DURS se še naprej oddajajo 
REK obrazci.

Na DURS se še naprej oddajajo 
REK obrazci.

Na DURS se še naprej oddajajo 
REK obrazci.

Kot fi zična oseba bo zavezan za 
prispevke in bo kot fi zična oseba 
oddajal obrazec OPSVL do 15. v 
mesecu za pretekli mesec.
Ob izplačilu po pogodbi o poslo-
vodenju bo oddal REK , enako 
tudi ob izplačilu dobička.

Prispevki se bodo obračunavali 
enako kot do sedaj ob plači in v 
odvisnosti od njene višine in so v 
celoti davčno priznani. (ob izpol-
njevanju drugih pogojev)

Prispevki se bodo obračunavali 
enako kot do sedaj ob plači in v 
odvisnosti od njene višine in so v 
celoti davčno priznani. (ob izpol-
njevanju drugih pogojev.

Prispevki se bodo obračunavali 
enako kot do sedaj ob plači in v 
odvisnosti od njene višine in so v 
celoti davčno priznani. (ob izpol-
njevanju drugih pogojev.

Višina prispevkov je neodvisna 
od trenutnega izplačila, temveč 
se določi na podlagi lestvice in 
dohodkov, ki jih je prejel iz te za-
varovalne osnove po zadnji osebni 
dohodninski odločbi.
Prispevki so davčno priznani 
samo ob izpolnjevanju določe-
nih pogojev.

Kakšne možnosti imajo torej lastniki enoosebnih družb, ki so hkrati poslovodje?

ga. Marija Tomc Muc
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izobraževanje

Kako pa je z lastniki večosebnih družb?
Ti so lahko zavarovani z osnovi 001 in si 
izplačujejo plačo, lahko pa so tudi zavaro-
vani kot poslovodne osebe z osnovo 040 
in v tem primeru velja zanje vse tisto, kar je 
napisano v zadnji vrstici zgornje tabele. Pri 
tem pa velja opozoriti, da po zakonu o ure-
janju trga dela lastniki večosebnih družb, ki 

ne bodo v delovnem razmerju, ne morejo 
biti zavarovani za primer brezposelnosti 
(osnova 112). Izvzeti so tisti, ki so bili na 
ta način zavarovani 1. 1. 2011, dokler traja 
pogodbeno razmerje, na podlagi katerega 
so bili tako zavarovani  - pravic za nazaj jim 
ni mogoče odvzeti.

Če si je podjetnik so sedaj izplačal meseč-
no plačo v neto višini 1000 €, je bil njegov 
strošek dela v konkretnem primeru 1.754 €. 
Predpostavimo, da svojega podjetja ne želi 
obremeniti nič bolj in želi obdržati isti stro-
šek po pogodbi o poslovodenju. Višina pri-
spevkov je neodvisna od trenutnega izplači-
la in je v konkretnem primeru celo nižja kot 
pri plači. Dohodnina je višja, ker so prispev-
ki obdavčeni. V individualnem ugovoru na 
obračun dohodnine pa podjetnik zmanjšuje 
davčno osnovo za prispevke in dobi vračilo 
dohodnine. Če rečemo, da je znesek plačane 
dohodnine do centa enak  v obeh primerih 
(177 € =363€-186€) pa seveda zagrešimo 
temeljno napako fi nančne matematike, ki 
pravi da različnih zneskov skozi časovna 
obdobja ne smemo neposredno primerjati. 
Vsi, ki smo doživeli infl acijo se strinjamo, da 
186 € februarja ni enako 186 € septembra 
naslednje leto, ko bo podjetnik morda dobil 
vrnjeno preplačano dohodnino…

SKUPEN STROŠEK DELODAJALCA

PRISPEVKI DELODAJALCA IN DELOJEMALCA

DOHODNINA

NETO IZPLAČILO

UGOVOR NA DOHODNINO

DOHODNINA (hipotetično)

NETO DOHODEK (hipotetično)

Plača do 1.1.2011 Obračuni po 1.1.2011

1.754

577

177

1.000

Ne – iz tega naslova

1.000

1.754

520 

363

871

Da 

186

1.057 

Kaj mora biti izpolnjeno, da so tako obračunani  prispevki davčno priznan strošek?
Izpolnjeni morajo biti tri pogoji:
• V pogodbi o poslovodenju mora biti navedeno, da družba za poslovodje kot del plačila 

plačuje prispevke za socialno varnost,
• če bodo ti prispevki povečevali bruto znesek pogodbe o poslovodenju in bodo posledič-

no obdavčeni z dohodnino,
• če bodo tudi sicer izpolnjeni pogoji za priznavanje stroškov v skladu z ZDDPO.

Če povzamemo, ob izplačilu po pogodbi o 
poslovodenju se prispevki prištejejo k bru-
to osnovi in obdavčijo. Zavezanec pa ima 
potem pravico v ugovoru na informativni 

izračun dohodnine uveljavljati »olajšavo« 
za plačane prispevke in na ta način zmanjšati 
svojo dohodninsko obveznost.

Izračun prikazuje naslednja tabela.

Na OOZ Novo mesto smo pripravili dva se-
minarja ga. Marije Tomc Muc: 25.10.2011 o 
novostih v davčni zakonodaji in 17.11.2011 o 
optimizaciji davčne obveznosti za leto 2011 .

Seminarja sta bila zelo dobro obiskana, saj je bila dvorana 
OOZ Novo mesto skoraj premajhna za vse zainteresirane.
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nova zakonodaja

Novosti po »novem« zakonu o 
varnosti in zdravju pri delu 
Na kaj moramo biti pozorni
Marko Fink dipl.var.inž.; OPUS BIRO Marko Fink s.p.; www.opus-biro.si 

V mesecu maju 2011 je bil sprejet »nov« 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
ZVZD-1 (Ur.l. RS, št. 43/2011), ki je pri-
čel veljati 03.12.2011.
Vsekakor so cilji zakona izboljšanje varno-
stne kulture, preprečevanje tveganj, zmanj-
ševanje oz. preprečevanje poškodb pri delu, 
zdravstvenih okvar, invalidnosti ter nenaza-
dnje smrtnih primerov pri opravljanju dela, 
ki so sicer v rahlem upadu v primerjavi s 
preteklimi leti. 

Novi zakon se uporablja v vseh dejavno-
stih za vse osebe, ki so navzoče v delov-
nem procesu, razen za vojaške dejavnosti, 
policijsko delo, zaščito in reševanje ter ru-
darsko delo.
Zakon prinaša precej novosti, nekaj olajšav 
za samozaposlene, ukinja nekaj prejšnjih 
obveznosti in hkrati prinaša nove, višje ka-
zni za neizvajanje določil zakona.
Tako je potrebno po novem v ocenah tve-
ganja ocenjevati tudi psihosocialna (»mo-
derna«) tveganja (nadlegovanje, trpinče-
nje… na delovnih mestih), kakor tudi ne-
varnost nasilja tretjih oseb in v ta namen iz-
vajati ustrezne ukrepe. Potrebno je definirati 
tudi ukrepe in izvajati aktivnosti za promo-
cijo zdravja (npr. predavanja delavcem o 
zdravi prehrani, načinu življenja, škodljivosti 
kajenja, uvajati rekreacijo…). Zakon uvaja 
tudi novo načelo »predhodno varstvo«, kar 
pomeni, da sme delodajalec dati v uporabo 
objekt, delovno opremo ali nevarne snovi 
samo, če je pridobil vse dokumente, ki iz-
kazujejo varnost pri uporabi. 
Večjo pozornost je potrebno namenjati tudi 
sodelovanju delavcev pri tovrstnih vpraša-
njih preko delavskega zaupnika ali sveta 
delavcev ter jim omogočati vpogled v vso 

dokumentacijo s področja varnega dela. Za-
kon tudi točno definira prepoved dela pod 
vplivom alkohola, drog ali drugih prepo-
vedanih substanc ter zdravil, ki lahko vpli-
vajo na psihofizično sposobnost za opra-
vljanja dela (delodajalec mora z internim 
aktom opredeliti kako bo nadziral, preverjal 
ter ukrepal zoper kršenje teh določil). 
Delodajalec mora za izvajanje ukrepov var-
nosti in zdravja pri delu določiti strokovne-
ga delavca za varnost pri delu ter izvajalca 
medicine dela (prej pooblaščeni zdravnik). 
Sicer lahko delodajalec tudi sam pri sebi pre-
vzame vodenje in zagotavljanje varnosti pri 
delu, če ima opravljen vsaj splošni del stro-
kovnega izpita oz. opravljena usposabljanja, 
ki so potrebna za stalno usposabljanje stro-
kovnih delavcev za varnost pri delu. 
Druge obveznosti delodajalca so po veči-
ni enake: še vedno je potrebno ocenjevati 
tveganja,  usposabljati delavce za varno in 
zdravo delo, zagotavljati in nadzirati upora-
bo osebne varovalne opreme, s preiskava-
mi v delovnem okolju preverjati ustrezne 
delovne razmere, s pregledi in preizkusi de-
lovne opreme preverjati njihovo skladnost 
s predpisi, zagotavljati varno delovno oko-
lje in uporabo varne delovne opreme, ob-
veščati delavce o uvajanju novih tehnologij, 
jim dajati pisna navodila za varno in zdravo 
delo ter izvajati zdravstvene preglede. Vse 
dolžnosti delodajalca po zakonu so hkrati 
pravice delavcev v zvezi z zagotavljanjem 
njihove varnosti in zdravja pri delu.
Inšpekciji dela ni potrebno več prijavljati 
nezgod/poškodb v zvezi z delom, ki so se 
zgodile na poti na delo oz. z dela. Vodenje 
9. različnih evidenc po starem zakonu ni 
več potrebno, je pa potrebno trajno hraniti 
vso dokumentacijo s tega področja ter jo v 
primeru prenehanja dejavnosti predati In-
špektoratu RS za delo. 
Novost v zakonu je tudi definicija »samo-
zaposlene osebe«, ki je vsaka oseba, ki 
opravlja pridobitno dejavnost kot edini ali 
glavni poklic, pa ne zaposluje drugih delav-
cev in v delovni proces ne vključuje drugih 
oseb (niti študentov preko napotnice) ter je 
odgovorna za svojo varnost in zdravje. Za 

samozaposleno osebo se šteje tudi kmet, 
ki ne zaposluje delavcev in v delovni pro-
ces ne vključuje delavcev, razen družinskih 
članov. Samozaposlena oseba mora oceniti 
tveganja za svojo dejavnost, v kolikor ugo-

tovi nevarnosti mora izdelati pisno izjavo o 
varnosti in oceno tveganja ter določiti vse 
ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri 
delu, uporabljati ustrezno delovno opremo 
ter osebno varovalno opremo, se vključiti v 
pisni sporazum v primeru dela na skupnih 
deloviščih, inšpekciji dela prijavljati poškod-
be pri delu ter izvajati ukrepe za zagotovitev 
varstva pred požarom.
Zakon prinaša tudi višje kazni, in sicer dolo-
ča kar 49 prekrškov za delodajalca, za kar so 
predpisane globe od 2.000 do 40.000 EUR, 
za odgovorno osebo delodajalca pa od 500 
do 4.000 EUR. Delavec je lahko kaznovan z 
globo od 100 do 1.000 EUR, samozaposle-
na oseba pa od 500 do 10.000 EUR.
Na podlagi novega zakona bo izšlo še nekaj 
novih podzakonskih pravilnikov in smer-
nic, ki bodo natančneje definirali nekatera 
področja.

Današnji časi so še kako pomembni za 
zagotavljanje ustreznih delovnih pogo-
jev, varnih, zdravih in človeku prijaznih 
delovnih mest ter za preprečevanje ško-
dljivih vplivov na ljudi. Še vedno se po-
javljajo poškodbe pri delu, zdravstvene 
okvare, stres, posledično bolniška od-
sotnost in s tem povečani stroški dela. 
Samo usposobljeni, zdravi in zadovoljni 
delavci bodo uspešni, s tem pa uspešen 
tudi delodajalec, ki si bo tudi s tem gradil 
ugled v okolju.

Število smrtnih nezgod 2000 – 2010; vir: www.id.gov.si 

Število prijavljenih nezgod 2005 - 2010; vir: www.id.gov.si 
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razpisi v praksi

Poslovne priložnosti v Pokolpju

Vlada Republike Slovenije je 7. aprila 2011 sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 
2011–2016 (Program Pokolpje) in ministrstvom ter vladnim službam v skladu s 25. členom novega Zakona o spodbujanju skladnega re-
gionalnega razvoja naložila, da morajo v obdobju 2011–2016 upoštevati območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.
V regiji Jugovzhodna Slovenija je bil s strani Vlade Republike Slovenije imenovan izvajalec – koordinator Programa Pokolpje, Razvojni cen-
ter Novo mesto d.o.o., ki skupaj s podpornimi institucijami, Podjetniški inkubator Kočevje v sodelovanju z Razvojnim centrom Kočevje – 
Ribnica d.o.o. in Javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina, aktivno izvaja ukrepe spodbujanja razvoja na območju Pokolpja.

Pokolpje obsega 7 občin na skrajnem jugovzhodu Slovenije: Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Metlika in Semič, 
v katerih se poleg prostih kapacitet v poslovnih conah ponujajo investitorjem številne ugodnosti.
Razvojna priložnosti, ki jo sedaj ima območje sta obmejna lega in dobra prometna navezava na hrvaški avtocestni križ Zagreb-
Reka-Split, zato območje Pokolpja aktivno sledi izvajanju ukrepov Vlade Republike Slovenije. 

Ukrepi Programa Pokolpje, namenjeni podjetnikom
Program prinaša podjetnikom, ki so na področju Pokolpja pripravljeni zaposlovati in vlagati, naslednje ugodnosti:
UKREP 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 do 2016. V okviru Ukrepa 1 je za 

podjetja najpomembnejši instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in 
ustvarjanja novih delovnih mest, namenjenim podjetjem z območja.

UKREP 2:  Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost;
UKREP 3:  Davčna olajšava za zaposlovanje in investiranje;
UKREP 4:  Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz programa razvoja podeželja;
UKREP 5:  Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske 

garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo.

Poslovne cone v Pokolpju
Cene zemljišč v poslovnih conah od 9  - 25 EUR (odvisne od dogovora z lastniki zemljišč). 
Po veljavnih prostorskih ureditvenih dokumentih je v Pokolpju 40 lokacij, namenjenih podjetnikom za izvajanje gospodarskih dejavnosti. 
V prvih petih poslovnih conah so še razpoložljiva zemljišča, in sicer:
• v poslovni coni LIK II v Občini Kočevje je od 14,5 ha prostih še 40 % , možna je širitev cone.
• v Tehnološko razvojnem industrijskem središču Kanižarica (TRIS Kanižarica) še 50,13 ha. Območje je namenjeno za dejavnosti čiste 

industrije, centralne in druge dejavnosti, za mešano obrtno-stanovanjsko območje in za postavitev energetskih objektov.
• v Proizvodno-servisni coni Vrtača pri Semiču (PSC Vrtača) še 7,4 ha. Območje je namenjeno za proizvodnjo, servis in storitve.
• v poslovni coni LIK I v Občini Kočevje je od razpoložljivih 70 ha prostih še 10 %, možna je širitev cone.
• v Poslovno storitveni coni »Pri Pildu« v Metliki  je prostih zemljišč v lasti občine 3,5 ha, ostala so v zasebni lasti. V prihodnosti se načr-

tuje širitev cone na območje 34 ha v smeri proti planirani trasi 3. razvojne osi. Prostor v coni je namenjen za proizvodne dejavnosti, skla-
dišča, servisne dejavnosti in dejavnosti trgovine.

Druge pomoči države:
Pri Javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje RS Zaposli.me 3 (objavljenem 19. 9. 2011) so na področju Pokolpja posebna ciljna skupina 
brezposelni. Razpis je namenjen tržnim delodajalcem in je odprt do porabe sredstev oz. do 29. 2. 2012. 
Podporne institucije za izvajanje aktivnosti programa Pokolje so:
• na nivoju regije JV Slovenija: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (spletna stran: www.rc-nm.si, 

tel. 07 33 72 980, el. pošta: razvojni.center.nm@siol.net) 
• na področju Bele krajine: Javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj (spletna stran: www.

ric-belakrajina.si, tel. 07 30 56 530, el. pošta: info@ric-belakrajina.si).
• na področju Kočevskega: Podjetniški inkubator Kočevje, Trata XIV/6, 1330 Kočevje (spletna stran: www.zavod-pik.si, tel: 08 20 51 520, 

el. pošta: info@zavod-pik.si) in RC Kočevje Ribnica, d.o.o., Trata XIV/6, 1330 Kočevje (spletna stran: www.rc-kočevjeribnica, tel. 01 89 
50 610, el. pošta: info@rc-kocevjeribnica.si).
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jubilanti

ČASTNI ČLAN
Andrej Peric

Igor Babnik s.p.
Vesna Barbo s.p. 
Alojz Bukovec s.p.
Marjan Fabjan s.p.
Jože Gorenc s.p.
Egidij Jarc s.p.
Marjan Jerele s.p.
Anton Konte s.p.
KOP Longar d.o.o.
Marjan Lukšič s.p.
Marjan Mihelčič s.p.
Jožica Milanovič Klobučar s.p.  
Branka Pleško s.p.
Jože Počervina s.p.
Tiskarna Vesel d.o.o. - Anton Vesel s.p.
Trata d.o.o. - Ciril Atelšek s.p.
Alojz Vdovč s.p.
Zlatko Vidic s.p.
Branko Vidmar s.p.
Branko Vrbetič s.p.
Andrej Žibert s.p.

SREBRNE PLAKETE
za 25 let dela v obrti

Kramarič izolaterstvo d.o.o.
Janez Kramarič s.p.
 Jože Luzar s.p. - LOK orodjarstvo
Peter Verbič s.p.
Janez Zakrajšek s.p.

ZLATE PLAKETE
za 30 let dela v obrti

Jože Avžin s.p.
Blaž Bambič s.p.
Drago Brula s.p.
Peter Durjava s.p.
Zoran  Ercegovčević s.p.
Bojan Florjančič s.p.
Rok Gazvoda s.p.
Gostgrad d.o.o.  - Jože Zupančič s.p.
Roman Hrovat s.p.
Štefan Hrovat s.p.
Anton Hudoklin s.p.
Ivan Janko s.p.
Igor Jenič s.p.
Alojzij Kic s.p.
Igor Klemenc s.p.
Zvonka Kobe s.p.
Jože Kolenc s.p.
Marjan Konte s.p.
Branko Koračin s.p.
Slavko Kos s.p.
Drago Košak s.p.
Branko Kramarić s.p.
Jože Kramaršič s.p.
Vladislav Lekše s.p.
Franc Lušina s.p.
Jelka Mantelj s.p.
Jože Mežnar s.p.
Milan Modic s.p.
Peter Muhar s.p.
Karel Oblak s.p.
Milan Pajk s.p.
Zlatica Poglajen s.p.
Dušan Povše s.p.
Ladislav Prešeren s.p.
Mirko Rangus s.p.
Ladislav Rauh s.p.
Jože Retel s.p.
Jožica Sikošek s.p.
Božidar Simončič s.p.
Alojzij Srčič s.p.
Andrej Strašek s.p.
Slavko Struna s.p.
Alojz Šalehar s.p.
Franc Šega s.p.
Marjan Štangelj s.p.
Helena Štravs s.p.
Leopold Vrhovski s.p.
Keragrad Novo mesto d.o.o.
ISEA d.o.o.

BRONASTA PLAKETA
za 20 let dela v obrti

ZLATE PLAKETE

ZLATI KLJUČ 
za 45 let dela v obrti
Jože Gliha  s.p.

BRONASTI KLJUČ 
za 35 let dela v obrti
Alojz Globevnik  s.p.
Jože Luzar  s.p. - GMP Luzar
Jože Mrak  s.p.

YURENA Novo mesto d.o.o. 

Priznanja 
za 10 let članstva

Jubilanti OOZ Novo mesto 
v letu 2011

Priznanja 
za 10 let dela v obrti
Milan Berlogar s.p.
Anton Božič s.p.
Anton Derganc s.p.
Ekovid d.o.o. 
Mateja Fabjan Hočevar s.p.
Boštjan Gorenčič s.p.
Jurij Gorišek s.p.
Ingrid Hodnik s.p.
Andrej Ilovar s.p.
Insert net d.o.o.
Anica Jeršin s.p.
Jure d.o.o. 
Boris Klobučar s.p.
Kronex d.o.o.
Klavdija Legan s.p.
Boštjan Luštek s.p.
Štefanija Milenković s.p.
Matevž Novak s.p.
Renata Novak s.p.
Ivan Petrinić s.p.
Alojz Perko s.p.
Simona Polak s.p.
Milan Prah s.p.
Mitja Resnik s.p.
RZ Gradbeništvo d.o.o. 
Marjan Selak s.p.
SKT d.o.o. – Andrej Kmet s.p.
Vojko Staniša s.p.
Marjan Šetina s.p.
Franci Vidmar s.p.
Marjan Tomec s.p.
Franc Zoran s.p.
Robert Zupan s.p.

POSEBNA 
PRIZNANJA
Franci Bukovec
Slavko Dokl
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politika in obrtniki

Okrogla miza obrtnikov s 
političnimi strankami
Ali bodo politiki prisluhnili težavam obrtnikov?
Breda Koncilja

Na Območni obrtno-podjetniški zborni-
ci Novo mesto smo v sodelovanju z Obr-
tno-podjetniško zbornico Slovenije  v sre-
do, 16.11.2011 organizirali okroglo mizo s 
političnimi strankami in  listami, ki bodo 
sodelovale na letošnjih predčasnih držav-
nozborskih volitvah.
Okrogle mize se je udeležilo 13 politikov in 
preko 50 obrtnikov ter ostalih udeležencev. 
Generalni sekretar OZS Dušan Krajnik, ki 
je vodil okroglo mizo, je izpostavil več ak-
tualnih vprašanj, in sicer: kako bodo zašči-
tili slovenske obrtnike in podjetnike pred 
udorom tujih delavcev, kaj menijo o prisil-
ni poravnavi, kakšen je njihov odnos do ob-
veznega članstva v zbornici, ali bi uveljavili 
zbornični predlog »vsak račun šteje« ter ali 
so za pavšalno obdavčitev mikro in malih 
podjetij. Nekaj vprašanj pa so postavili tudi 
zbrani obrtniki in podjetniki. 
Predsednik OZS Štefan Pavlinjek  je poli-
tike opozoril, da je usoda obrtnikov tudi v 
njihovih rokah in da si od nove vlade želi 
predvsem »da politika ne vodi gospodar-
stvo, ampak da gospodarstvo vodi politiko«. 
Poudaril je, da so vprašanja zastavili glede na 
težave obrtnikov in na osnovi zahtev, ki jo 
jih letošnjega maja predložili vladi. 
Podpredsednik OZS in predsednik uprav-
nega odbora OZS Štefan Grosar je želel od 
politikov slišati predvsem, kako se bodo 

spopadli in začeli reševati vse večjo zadol-
ženost države. Konkretnih odgovorov na 
svoje vprašanje ni dobil. 
Glede prisilne poravnave so se zbrani po-
litiki strinjali, da se tega instituta ne da kar 
tako ukiniti, bi ga pa močno spremenili ter 
postavili krajše roke za izvedbo. Obveznega 
članstva v OZS večinoma ne bi ukinili, saj je 
za socialni  dialog potreben močan sogovor-
nik, ki zastopa tudi interese malih, nekateri 
pa so tudi za možnost, da naj se obrtnik sam 
odloči, v katero zbornico naj se vključi.   

V zbornici že vrsto let opozarjamo na teža-
ve obrtnikov in malih podjetnikov, ki jim 
onemogočajo večjo konkurenčnost, pro-
duktivnost in ustvarjanje dodane vrednosti. 
Da bi stranke in liste, ki kandidirajo na dr-
žavnozborskih volitvah podrobneje sezna-
nili s svojimi predlogi,   so na Obrtno-pod-
jetniški zbornici Slovenije  poleg Novega 
mesta,organizirali okrogle mize  še v Kranju, 
Novi Gorici, Ljubljani in v Mariboru.  
   

Obrtniki vabljeni 
v Virovitico
V  Virovitici bo 20. do 22.  januarja 2012 že 17. mednarodni sejem go-
spodarstva, obrti in kmetijstva VIROEXPO 2012, kamor so povablje-
ni tudi dolenjski obrtniki in podjetniki. OOZ Novo mesto bo imela na 
razpolago razstavni prostor in v kolikor ste zainteresirani za razstavljanje, 
vas vabimo, da se do konca decembra 2011 prijavite na zbornici.

9

telefon: 33 71 580 ali 
e-pošta: breda.koncilja@ozs.si

Obrtniki in podjetniki so pozorno prisluhnili predstavnikom političnih strank in list. 
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Letošnjega 16. decembrskega srečanja obr-
tnikov, tokrat ga je OOZ NM organizirala 
v Športno rekreacijskem centru na Otočcu, 
se je udeležilo skoraj tisoč obrtnikov in čla-
nov zbornice ter njihovih zaposlenih iz 8 
dolenjskih občin. Pokroviteljica srečanja je 
bila občina Straža, ki se je predstavila tudi s 
kulturnim programom in obloženimi stoj-
nicami tamkajšnjih društev. 
V pozdravnem nagovoru je predsednik 
OOZ NM Adolf Zupančič zbranim položil 
na srce, kako je v teh kriznih časih še kako 
pomembno medsebojno komuniciranje in 
sodelovanje tako med samimi obrtniki kot s 
stanovsko organizacijo, ki se trudi za uspe-
šno zastopanje obrtništva in je, kljub opre-
deljenemu cilju gospodarskega razvoja dr-
žave, že vsa leta potisnjeno na obrobje.
Podpredsednik upravnega odbora OZS 
Jani Ulaga pa je poudaril, da so obrtnice in 
obrtniki letos dokazali, da so dostojni sogo-
vorniki države in da bodo taki ostali tudi po 
5. decembru. 
Zadovoljstvo, da je prav občino Straža letos 
doletela čast, da je lahko pokroviteljica tega 
srečanja, je izrazil župan Občine Straža Alojz 
Knafelj. Kot ena manjših občin si na vso 
moč prizadeva za razvoj obrti in podjetni-
štva ter za realizacijo vseh podjetniških želja. 

Decembrsko srečanje 
obrtnikov OOZ Novo mesto
Srečanje na Otočcu
Majda Luzar

Prizorišče letošnjega decembrskega srečanja obrtnikov 

Svoj nagovor je končal za obrtnike primer-
nim voščilom „ Na pomoč in srečno“. 
Zaslužnim obrtnikom in jubilantom za delo 

v obrti so podelili priznanja, imenovali An-
dreja Perica za  častnega člana OOZ Novo 
mesto, priznanje za uspešno delo v  obrtno 
zborničnem sistemu pa sta prejela Franci 
Bukovec in Slavko Dokl. Srečanje se je na-

daljevalo s prijetnim kulturno-zabavnim 
programom in Okroglimi muzikanti.
ZLATI KLJUČ za 45 let dela v obrti  je pre-
jel Jože Gliha s.p., Izdelovanje copat, Barago-
va cesta 27, Žužemberk.
BRONASTI KLJUČ za 35 let dela v obrti 
so prejeli: Globevnik Alojz s.p.,  Gradbena 
mehanizacija, Gor. Gomila 24, Šentjernej; 
Luzar Jože s.p.,  Gradbena mehanizacija, 
Škocjan 72, Škocjan; Mrak Jože s.p., Gostin-
stvo, Sela pri Ratežu 18, Brusnice.
PRIZNANJE za 10 let članstva je šlo v roke 
Katici Golobič, Yurena d.o.o, šola tujih jezi-
kov, Glavni trg 1, Novo mesto. 
Upravni odbor OOZ Novo mesto  je na 
seji 8. novembra sprejel sklep o podelitvi 
priznanj in častnih odlikovanj OOZ Novo 
mesto  njenim posameznim članom, ki so s 
svojim delom posebej prispevali  k razvoju 
in delovanju zbornice. 
Priznanje ČASTNI ČLAN OOZ Novo 
mesto  so podelili ANDREJU PERICU, 
ustanovnemu članu Združenja obrtnikov.  

V takratnih  težkih časih za obrtništvo, ki je 
bilo potisnjeno na rob gospodarstva, za ka-
terega politika ni imela nikakršnega posluha, 
je opravil veliko delo pri formiranju obrtni-
kov v stanovsko organizacijo. Kot znan in 

Novi častni član zbornice Andrej Peric skupaj s sinom Robijem, ustanoviteljem podjetja FerroČrtalič d.o.o., 
Jožetom Črtaličem in njegovim sinom, zdajšnjim direktorjem, Bojanom Črtaličem. 



11Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

naše tradicionalno srečanje

pred dvajsetimi leti. Od leta 2007 do 2010 
je bil predsednik Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Novo mesto in v njegovem 
mandatu je zbornica pridobila večje in kva-
litetnejše poslovne prostore na Foersterjevi 
10 v Novem mestu.  S skrbnim gospodar-
jenjem smo tako pridobili prostore za razna 
izobraževanja in usposabljanja dolenjskih 
obrtnikov.
V mandatnem obdobju 2010-2014  je pred-
sednik sekcije gradbincev tako na OOZ 
Novo mesto kot v naši krovni organizaciji 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer 
je tudi podpredsednik skupščine. S svojim 
prizadevanjem za boljše pogoje dela v obr-
tništvu ves čas opozarja na probleme, ki bre-
menijo obrtnika ter pomembno prispeva k 
temu, da se sliši glas malega gospodarstva.      
SLAVKO DOKL nikoli ni  imel obrtnega 
dovoljenja, vendar je bil usodno povezan z 

uspešen obrtnik je vedno  deloval v dobro 
združenja obrtnikov in  zbornice ter veliko 
prispeval k njeni uveljavitvi.  Bil je prvi bla-
gajnik Obrtnega združenja Novo mesto, ka-
sneje tudi dva mandata podpredsednik. Kot 
podpredsednik je bil odgovoren za športno 
dejavnost, katere so se obrtniki takrat mno-
žično udeleževali. Z veliko dobre volje in po-
žrtvovalnosti je bil med organizatorji prvih 
športnih iger slovenskih obrtnikov. 
Njegovo dolgoletno samostojno delo v 
kovinarstvu se nadaljuje, saj je znal vpeljati  
tradicijo družinskega podjetništva. Gospod  
Andrej Peric še vedno sodeluje pri aktivno-
stih, ki jih organizira združenje upokojenih 
obrtnikov. 
Priznanje za uspešno delo v obrtno zbornič-
nem sistemu  sta prejela:
FRANCI BUKOVEC, uspešen obrtnik, 
ki je svojo podjetniško pot začel natanko 

Podelitev priznanja za uspešno delo v obrtno 
zborničnem sistemu Franciju Bukovcu

Slavku Doklu je posebno priznanje izročil 
predsednik OOZ Novo mesto Adolf Zupančič

obrtniki in obrtništvom. Napisal je 33 knjig, 
od tega je zbral 3000 anekdot v 16 knjigah. 
Večji del anekdot je povezan z življenjem 
ljudi, ki so opravljali različne poklice. Slavko 
Dokl je skoraj tri desetletja soustvarjal  ča-
sopis Obrtne zbornice Novo mesto NAŠE 
GLASILO. Pri srcu so mu skromni, delovni 
in inovativni ljudje o katerih je neutrudno 
pisal v Našem glasilu. Predstavljal je poklice, 
mojstre, obrtniške družine in vse, ki so bili 
povezani z obrtništvom.  
Za njegov pisateljski opus in aktivno delo-
vanje ga je novomeška občina imenovala 
za naj občana. 
OOZ Novo mesto se je  Slavku Doklu za 
njegov prispevek pri popularizaciji obr-
tništva in predvsem za delo pri ustvarjanju 
Našega glasila oddolžila s posebnim pri-
znanjem. 

Da je tudi uradni del srečanja lahko zanimiv in 
sproščen, je s svojim žametnim glasom dokazal 
simpatični voditelj Robert Erjavec. Omizje županov in povabljenih gostov

Zbrane je nagovoril tudi Alojz Knafelj, župan 
Občine Straža, ki je bila pokrovitelj srečanja

Za prijetno vzdušje so že na začetku srečanja poskrbeli 
mladi iz ansambla „Sandi in mi“ na frajtonaricah

Za promocijo straške občine so poskrbeli 
predstavniki tamkajšnjih društev 

Predsednik OOZ Novo mesto 
Adolf Zupančič 
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novi izivi

Svež veter 
Intervju s Silvo Zupančič – Frizerstvo Slavka 
Katarina Zupančič

Zakaj ste se odločili, da odprete svojo 
obrt?
Odločila sem se zato, ker se je lastnica, ki je 
imela salon okoli 46 let in se je odločila, da 
bo zaprla dejavnost. Bilo ji je že težko s pa-
pirji. Tako je tudi nama s sodelavko rekla, da 
naj prevzameva posel ali pač ostaneva brez 
službe. In kolikor sem se jaz veselila svoje-
ga poklica, toliko sem se bala vzeti obrt. Na 
koncu je bila izbira vzemi ali pusti in po tri-
desetih letih, kolikor sem tu zaposlena, sem 
pač prevzela obrt. 
Kje pa ste delali pred delom v tem sa-
lonu?
To je moja prva služba in tu bom tudi nada-
ljevala s svojim delom.
Kakšna je tradicija salona?
Frizerstvo Slavka bo oktobra praznovalo 
46 let. To je znana novomeška starejša fri-
zerka.
Kako pa prejšnja lastnica gleda na to, da 
njena zapuščina še živi?
Ona mi je dala pogoj, da lahko tu delava le 
midve s sodelavko, ki sva že prej opravljali 
to delo. Sicer je zelo zadovoljna, da se delo 
nadaljuje, da so stranke, ki so prihajale k njej 
v salon, še vedno zadovoljne in srečne redno 
odhajajo iz salona. Skrbelo jo je namreč, 

kam bodo te stranke, ki so 46 let prihajale k 
njej, hodile potem. Zato je presrečna, da se 
ta dejavnost v tej hiši nadaljuje.
Kako pa na spremembo gledajo stran-
ke?
Stranke opazijo samo to razliko, da je salon 
malenkost prenovljen, naredili smo tisto, 
kar je bilo nujno treba, torej smo prebelili 
in nekaj malega dodali, vse stranke pa so 
presrečne, da lahko še vedno pridejo v ta 
salon, v katerega so hodile že toliko let, saj 
so se tudi one bale, kam bodo odšle, ko bo 
Slavka odnehala.
Kdo so vaše stranke?
Naše stranke so prebivalke in prebivalci No-
vega mesta in okolice, ki se večinoma več 
let vračajo v ta salon. Dobrodošle pa so vse 
stranke, ki stopijo skozi vrata.
Kako ocenjujete svojo odločitev, da se 
podate v obrt?
Jaz sem se bolj bala, preden sem začela, ker 
nisem poznala, kako bo to šlo, ali bo uspe-
šno ali ne. Po treh mesecih pa moram reči, 
da sem zadovoljna. Za nazaj se ne morem 
jokati, zakaj nisem že prej storila tega kora-
ka. Tako to je. Sicer sem obrt odprla ravno 
v času, ko nisem mogla dobiti državne sub-
vencije, mi je pa zato bivša lastnica vse zapu-

stila, od opreme, ki jo uporabljamo, obdržali 
smo tudi stranke, praktično mi je prepustila 
salon. Tako da mi ni žal, da sem začela svojo 
obrt. Sicer pa sem v tem šele tri mesece.
Koliko se je spremenilo vaše delo, odkar 
imate svojo obrt?
Razlika je predvsem v tem, da sem se prej 
po končanem delu lahko takoj odpravila do-
mov, zdaj pa je treba zaključiti blagajno. Ra-
zen tega pa se moje delo ni spremenilo.
Kaj bi svetovali tistim, ki se odločajo za 
samostojno podjetniško pot?
Če svoj poklic opravljajo z veseljem in so 
ostali brez službe, nameravajo delati, da se 
preživijo, ne pa obogatijo, naj se odločijo 
za ta korak.
Kaj vas žene pri delu?
Najpomembnejše je to, da gre stranka za-
dovoljna iz salona in tudi z veseljem priha-
ja nazaj. Pomembno pa je tudi to, da imam 
rada svoj poklic in v njem uživam.
Ali je gospodarska kriza vplivala tudi na 
vaše delo in obisk strank?
Poznajo se različne krize. Pa tudi datumi in 
vremenske razmere. Sploh vremensko smo 
zelo pogojeni. Če je vreme slabo, je manj 
obiska, prav tako je v hudi vročini. Poznajo 
se tudi datumi plače in pokojnine. Res pa je 
tudi, da ljudje bolj varčujejo. Ob posebnih 
priložnostih oa se tudi radi vsi uredijo.
Katere so največje prednosti vašega 
dela?
Jaz zelo rada delam z lasmi. To je neke vr-
ste oblikovanje, saj vsako stranko oblikuješ 
po svoje. Vsaka stranka je nekaj posebnega, 
vsaka ima drugačne lase, vsako oblikuješ po 
svoje. Ko dobiš stranko, mogoče še ne veš, 
kaj boš delal, ko pa dobiš njene lase v roke, 
ugotoviš, kaj boš naredil. In če imaš veselje 
z lasmi, je to prijetno delo.
Ali se udeležujete tudi izobraževanj?
Redno se udeležujemo različnih izobraže-
vanj, ki so povezana z našim delom. Ne-
katera so bolj koristna, druga manj, dobro 
pa je, da se izobražujemo in vidimo nove 
smernice in modo. Na teh smernicah vsak 
pokaže nekaj novega, vendar pa je trenutna 
moda povsod zelo podobna.

Silva Zupančič

Novomeško Frizerstvo Slavka ima že več kot šestinštiridesetletno tradicijo in je dobro poznan med prebivalci Novega mesta. V 
letošnjem letu pa je v salonu prišlo do pomembnih sprememb, saj se je upokojila dolgoletna lastnica Slavka Južnič, salon pa je 
prevzela frizerka Silva Zupančič, ki se je tako podala na samostojno podjetniško pot.
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jubilanti

LOK orodjarstvo 
Intervju z Jožetom Luzarjem 
Katarina Zupančič

Eno od uspešnih podjetniških zgodb med dolenjskimi obrtniki plete Jože Luzar, šentjernejski podjetnik, ki je s trdim delom in 
neomajno vztrajnostjo svojo obrt pripeljal do uspešnega podjetja, ki posluje tako doma kot v tujini. Z njim smo se pogovorili ob 
trideseti obletnici njegove obrti.

Vse se je začelo v domači garaži, pove Luzar. 
Je namreč izučen orodjar in ko je prihajal do-
mov iz službe, je vedno našel kakšno delo v 
garaži in kmalu se je iz tega razvila popoldan-
ska obrt. Domača garaža pa je postala delov-
no mesto, kjer so orodje izdelovali najprej 
ročno in kasneje postopno strojno. S širitvi-
jo dejavnosti se je pojavila tudi potreba po 
večjih prostorih in danes LOK orodjarstvo 
domuje v šentjernejski obrtni coni. 
»Važna je vzdržljivost, le odnehati ne smeš«, 
pravi Jože Luzar. Tega načela se drži tako v 
zasebnem življenju, ko je treba na primer s 
kolesom do Krka, kot tudi v poslu, kjer niso 
vedno bili dobri časi. »Treba je iti vedno do 
konca, tudi če recimo posel ni tako dobro 

plačan, kot bi si želel, ampak potem je stvar 
dokončana, narejena,« poudari. »Delati je 
treba ves čas, potem pa rezultati nekaj nare-
dijo. Če vidiš, da ti nekaj uspe, ti to da elan 
za naprej.« Najprej je delal sam, potem je 
prišel še eden, potem dva in to se je nada-
ljevalo do danes, ko je v podjetju zaposle-
nih 16 delavcev.
Danes je LOK orodjarstvo uspešno podje-
tje, ki veliko posluje v tujini, več kot polovi-
ca proizvodnje je namenjena dvema pod-
jetjema iz Avstrije, Dau in Ebg, sodelujejo 
pa tudi s TPV-jem, Holding-Unitehnom  
in ostalimi podjetji v Sloveniji. Na poslova-
nje podjetja pa vpliva tudi globalno gibanje 
gospodarstva. »Kriza je bila leta 2008 in del 
leta 2009. Sicer nismo odpuščali, ampak 
smo krajšali delovni čas, precej se je poznalo 
tudi na fi nancah, tako da smo morali močno 
poprijeti, ko smo spet dobili delo. K sreči se 
je stanje popravilo in trenutno kaže kar do-
bro,« pove Luzar. »Naša prednost je tudi ta, 
da smo majhni in se lažje prestrukturiramo 
in prilagodimo zahtevam trga,« še doda. 
Tako v podjetju že kar zmanjkuje prostora 
v proizvodnji, vendar pa kljub želji po širitvi 
zaenkrat te ne načrtujejo, saj je gospodarska 
situacija še vedno nestabilna.

Da je podjetje uspešno, pogosto pomaga 
tudi podpora in razumevanje družine in 
tudi v Luzarjevi družini je tako. Sicer ni bilo 
vedno lahko, pove žena Jožica, kljub temu 
pa se da z razumevanjem in ljubeznijo do 
družine tudi to sprejeti in s skupnimi močmi 
in dobro voljo se da premagati vse težave, še 
doda. Žena Jožica je do upokojitve delala v 
podjetju, pa tudi vsi trije otroci so od malega 
pomagali, sin je zdaj tam tudi zaposlen in bo 
prevzel vajeti družinskega podjetja. 
Poleg dela v domačem podjetju se Jože Lu-
zar ukvarja tudi z vinogradništvom, njihovo 
vino je bilo tudi večkrat nagrajeno.  Da pa 
kovina ni edini material, s katerim se dobro 
razume, je dokazal tudi s tem, da je svojemu 
vnučku iz lesa naredil zibko, kljub temu, da 
se z lesom sicer ne ukvarja. Sam sicer skro-
mno pripomni, da to ni neka umetnost, ven-
dar pa je zibka nekaj posebnega. Na trgu je 
veliko ročnih pripomočkov, s katerimi lahko 
sam obdeluješ les, le če imaš domišljijo, željo 
do ustvarjanja in ročne spretnosti. Ne samo 
zato, ker jo je naredil sam in poskrbel za vsak 
najmanjši detajl, na njej sta namreč tudi dve 
sliki, ena predstavlja šentjernejskega peteli-
na, na drugi pa je koklja s piščančki, ki ju je 
naslikala slikarka Jožica Medle. Lepo darilo 
za novo generacijo, ki bo morda nekoč tudi 
našla svojo pot v družinskem podjetju.

Jože Luzar 

Jože Luzar  pri delu

Prelepa zibka.
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dobitnik naziva Gostilna Slovenija

Gostilna Vovko
Intervju z Rokom Vovkotom
Katarina Zupančič 

V neposredni bližini Novega mesta stoji še tako zahtevnim gostom dobro poznana gostilna Vovko, družinska gostilna z dolgoletno 
tradicijo. Gostilna Vovko je pred kratkim prejela naziv Gostilna Slovenija, kar dokazuje visoko kvaliteto njihove ponudbe. Pogo-
vorili smo se z Rokom Vovkom, ki ima v rokah vajeti gostilne in skrbi, da se gostje pri njih vedno počutijo domače. 

Gostilna Vovko je prejela naziv Gostilna 
Slovenija. Kaj vam ta naziv pomeni?
Naziv Gostilna Slovenija smo dobili, saj 
smo izpolnili kriterije, ki jih je določila ko-
misija pod vodstvom etnologa dr. Janeza 
Bogataja. Priznanje nam zelo veliko pome-
ni, je pa tudi neka obveza za naprej, saj je bil 
v ocenjevalni ekipi med drugimi tudi Janez 
Bratož, najboljši slovenski kuhar in lastnik 
restavracije JB v Ljubljani, ki je bila sprejeta 
med sto najboljših restavracij na svetu. Poleg 
tega priznanja pa smo ponosni tudi na to, da 
nas je novinar Dela Uroš Mencinger uvrstil 
v svoj vodič Sto najboljših gostiln v Slove-
niji, v okviru tega pa spadamo med dvajset 
najboljših tradicionalnih slovenskih gostiln. 
Večkrat so nas že »preverili« tudi gastro-
nomski kritiki iz Mladine, Financ ipd. Vsi 
so zapisali o nas pozitivne kritike, kar spet 
pripomore k dobremu imenu in k prepo-
znavnosti gostilne.
Zakaj pa mislite, da vas gostje in kritiki 
tako visoko cenijo?
Tudi jaz se včasih sprašujem isto. Mogoče je 
to neka odgovornost do gosta, saj večinoma 
le delamo a la carte ponudbo, to pa pomeni, 
da moramo biti vsak dan pripravljeni za vsa-
kega gosta posebej. To ni neko kampanjsko 
delo, ampak moraš stalno imeti nek nadzor 
nad nabavo, strežbo, kuhinjo … poleg tega 
izbiramo le najkakovostnejše sestavine in ni-
smo zadovoljni s povprečnimi, gostom tudi 
ne želimo prodajati nečesa, česar mi sami ne 
bi jedli. Skrbno izbran je tudi nabor jedi, ki 
jih nudimo, to so delikatese, malo boljše ali 

celo prestižne jedi, bi lahko rekli, ki pa jih ve-
liko restavracij ne upa ponuditi, saj včasih ni 
niti gostov, ki bi po tem povpraševali.
Kakšna je vaša ponudba?
Naša ponudba temelji na dveh stebrih. Prvi 
je tradicionalna slovenska oziroma dolenj-
ska kuhinja, po kateri veliko povprašujejo 
predvsem tujci, drugi pa je priprava mesa 
na oglju, saj tudi pripravi mesa posvečamo 
veliko pozornosti. Stremimo tudi k temu, 
da je meso če se le da dolenjskega porekla. 
Seveda pa ponudimo tudi novejše jedi, da 
se vidi, da sledimo trendom. 
Kdo pa so vaši gostje?
Čez teden je okoli 60 do 70 odstotkov tuj-
cev in pa poslovnih gostov od Ljubljane do 
Zagreba, čez vikend pa pogosto pridejo tudi 
družine in turisti. Sezona se posebej ne po-
zna, saj je število gostov uravnoteženo čez 
leto, spreminja se le struktura.
Kako pa delujete v lokalnem okolju?
Na lokalnem nivoju se nas je povezalo šest 
gostincev, ki smo izdali skupno zloženko: 
Izbrani okusi Dolenjske. Do tega sodelo-
vanja smo prišli tako, da smo se vedno eni 
in isti gostinci srečevali na različnih izobra-
ževanjih, vseh šest pa so tudi kritiki dokaj 
dobro ocenili. Tako je na enem teh srečanj 
prišlo do ideje skupne zloženke. Po drugi 

strani pa se trudimo sodelovati z lokalnimi 
kmetijami, to pa se bo še okrepilo zaradi na-
ziva Gostilna Slovenija. Sam delujem tudi v 
novomeški Območni obrtno podjetniški 
zbornici, kjer sem predsednik sekcije go-
stincev, zaradi izobraževanj smo člani tudi 
gospodarske zbornice Dolenjske in Bele 
krajine, tako da se na različne načine trudi-
mo doprinesti k razvoju turizma. Kot član 
Odbora za gospodarstvo in turizem pri MO 
Novo mesto poskušam umeščati predloge 
s področja turizma. 
Kam segajo korenine gostilne Vovko?
Gostilna se je odprla leta 1977, odprla sta 
jo starša, ki sta prej delala na Otočcu, nato 
pa sta se odločila za samostojno pot. Sicer 
je bilo stare starše strah, kako bo gostilna 
zaživela, vendar se je prijela in tako smo se 
počasi širili do današnje kapacitete. Dodatne 
širitve kapacitet si ne želim, saj mi je v veselje 
delati tako, da imam več stika z ljudmi. Če 
bi bila gostilna prevelika, bi izgubil stik z lju-
dmi, kar pa spet ni v redu. Sam delam doma 
že trinajst let, obrt pa imam tretje leto.
Kaj pa vas vodi pri delu?
En tak moto, po katerem se ravnam, sem ne-
koč prebral in pravi, da brez starega krom-
pirja ni mladega. Mislim, da je pomembno 
sodelovati s starši, kljub temu, da se ne stri-

Rok Vovko

Družina Vovko
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druženje

njamo vedno, pa imata izkušnje, da vesta, 
kaj bo uspelo, tako pri investicijah kot pri 
drugih stvareh. Sicer ne pravim, da jaz tega 
nimam, ampak več izkušenj te nekako pripe-
lje do tega. Res pa je tudi, da smo mladi bolj 
dovzetni za novosti, včasih malo skačemo 
naprej, tako da na koncu skupaj najdemo 
nekako ravnotežje
Ali se najdete v tem poslu?
Vesel sem, da sem v tem poklicu. Ne vem, 
kakšen drug poklic bi moral opravljati, da bi 
se lahko v gostilni srečal s toliko zanimivimi 
ljudmi, od športnikov, kulturnikov, igralcev, 
do ministrov. Tu se lahko s predsednikom 
vlade usedem za mizo in spijem kak kozar-
ček. Sem pridejo tudi različni veleposlaniki 
iz tujine in različni poslovneži. Vsi tudi pu-
stijo vizitke za kontakt. Ravno zadnjič me 
je gost iz Madrida povabil, naj ga obiščem v 
Španiji. Tako da kamorkoli bi šel, povsod bi 
imel koga obiskati. Lani smo se tako z dru-
žino odpravili z avtodomom po bivši Jugo-
slaviji in v vsaki državi smo se ustavili vsaj 
pri enem človeku, ki je bil naš gost, tako da 
je to res lep občutek. Moje delo je obenem 
tudi moj hobi. Seveda brez podpore žene in 
ostale družine ne bi šlo.
Kako pa ocenjujete stanje gostinstva na 
Dolenjskem?
Gostinci so se – z nekaterimi izjemami – v 
veliki večini prilagodili situaciji, kar pome-
ni, da jih ogromno bazira na malicah. To 
pomeni, da se v času malic največ dogaja v 
gostilnah, potem pa ne, razen če pridejo ve-
čje skupine. To sicer ni nič slabega, vendar pa 
tudi ni dobro za razvoj gostinstva in kadrov v 
gostinstvu. Zato se mi zdi, da bi moralo biti 
za razvoj gostinstva več a la carte ponudbe. 
Se mi pa zdi, da bo že sama konkurenca po-
skrbela za to, da se bodo stvari obrnile, saj ne 
bo prostora za vse. Pogrešam pa specializira-
ne gostilne, mislim, da jih je na Dolenjskem 
premalo. Mogoče bi se  ožje specializirali. 
Časi, ko so jedilni listi imeli po 50 in več jedi, 
so že zdavnaj mimo. Prihajajo časi, ko mora 
imeti vinska karta toliko strani. V naši okolici 
tako ni nobene specializirane ribje restavra-
cije in me čudi, da ni nihče še pokril te niše. 
Tukaj je še prostora, vendar se še nihče ni fi-
ksno odločil, da se bo osredotočil le na ribe. 
V porastu pa so picerije in mehiška kuhinja, 
vendar nisem prepričan, ali je to najbolje za 
napredek dolenjske in slovenske kuhinje in 
zato se bomo mi še bolj potrudili tudi pri 
domači kuhinji in jo spodbujali tako v Slo-
veniji kot v tujini, tudi s pomočjo projekta 
Gostilna Slovenija.

Bi tudi vi zaplesali!
PlesnI tečaj na OOZ Novo mesto
Andrej Krajnc 

V septembru se je na pogovoru med predsednikom OOZ, Adolfom Zupančičem in An-
drejem Krajncem porodila misel o plesnem tečaju za člane zbornice in njihove partnerke 
ali partnerje. Interes za ples so ob raznih dogodkih izražali posamezni podjetniki. Povod 
za dogodek je bilo »Decembrsko srečanje obrtnikov« na Otočcu in želja predsednika 
o ponudbi novih vsebin članom OOZ. Dogovorila sta se, da OOZ prispeva dvorano, 
plesni učitelj Andrej, svoje znanje in dobo voljo. 
Andrej Krajnc je član OZS Novo mesto že 21 let. Ima registrirano dejavnost učenja ple-
sa, ki jo vsako leto potrjuje z licenco Ministrstva za šolstvo in šport. Plesne vaje vodi v 
Ljubljani. Posveča se odraslim, ki v plesu vidijo redno tedensko rekreacijo skupaj s par-
tnerjem. Andrej trdi: »Podjetništvo zahteva velike psihične in fizične napore. Ples je pri-
jetna sprostitev in rekreacija, ki jo preživita skupaj s partnerjem in se pri tem zabavata ter 
nekaj novega naučita. V današnjem času, ko vsi hitijo, se radi vračamo k naravi, k psiho-
fizičnim sprostitvam.« 
Plesne vaje so potekale ves november enkrat na teden. Plesnih vaj se je udeležilo 22 pa-
rov. Učili so se osnov standardnih in latinskoameriških plesov. Tako so plesali angleški 
valček, fokstrot, polko, dunajski valček, cha cha ter tudi osnove salse in bachate. 

Glede na veliko zanimanje, bomo organizirali 
začetni in nadaljevalni tečaj. Tečaja bosta potekala 
enkrat tedensko v prostorih OOZ Novo mesto na 
Foersterjevi 10 (RIALTO – bivši Novoteks).
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kaj delajo naši upokojeni obrtniki?

Jesenski izlet po Notranjski
Upokojeni obrtniki so zelo aktivni
Brigita Ulčnik

Pri pripravi izleta Izvršilni odbor združenja 
upokojenih obrtnikov ni bil siguren ali bo 
zadosti prijav, pa se je izkazalo, da je bilo pri-
jav več kot za en avtobus. Zato smo naročili 
večji avtobus. Potem pa je prišla »prezgo-
dnja trgatev » in se je odjavilo 9 udeležencev, 
trije pa iz osebnih razlogov. Na dan odhoda 
13.09.2011 nas je bilo le 44  udeležencev 
izleta.  Imeli pa smo velik in dražji avtobus. 
Kljub vsemu smo se v torek, 19. septembra 
2011 v lepem jutru in dobre volje odpravi-
li iz Novega mesta proti krajinskemu parku  
Rakov Škocjan. Po ogledu doline  nas je na 
idiličnem kraju sredi gozda v gostinskem lo-
kalu Rakov Škocjan že  čakala dobra topla 
malica, kar je vidno tudi iz slike. 

Prijetno okrepčani smo pot nadaljevali ob 
presihajočem Cerkniškem jezeru, katero s 
stalnim spreminjanjem svoje podobe nudi 
ob vsakem letnem času drugačno in vedno 
novo podobo. Tokrat zaradi letne suše ni bili 
nič vode. Zato pa nam je lokalni vodič v mu-
zeju Cerkniškega jezera na živi maketi pri-
kazal, kako jezero nastane in kako voda spet 
ponikne – jezero presuši. Od tu nas je pot 
vodila, še dobršen del ob Cerkniške jezeru, 
proti gradu Snežnik, ki je edini v Sloveniji z 
ohranjeno notranjo opremo in pohištvom 
iz druge polovice 19. stoletja .
Z manjšo zamudo smo se odpravili proti 
Novi Štift i , kjer smo si ogledali romarsko 
cerkev in mogočno lipo pred njo. Nato pa 

pot nadaljevali k zadnji točki našega pote-
panja v Ribnico, v arheološki muzej suhe 
robe, v prvi rokodelski center v Sloveniji in 
na koncu še na pozno kosili (ali pa zgodnjo 
večerjo) v prijeten gostinski lokal. 
Za lep in prijeten dan sta poleg lepega vre-
mena, poskrbela tudi vodič  g Pavel Groznik, 
ki je svoje znanje  podajal na poljuden in 
malce hudomušen način, saj je zraven vedno 
povedal neko zgodbico, voznik avtobusa g. 
Srečko pa s prijetno vožnjo. 
Hvala g. Kastelcu in g. Bedku za sliki.
OOZ Novo mesto se zahvaljujem za dona-
cijo fi nančnih sredstev našemu združenju, 
tako, da bomo lahko izpeljali vse aktivnosti, 
ki smo si jih zadali v začetku tega leta.
Glede na to, da  je časopis » Naše glasilo« 
prej izdan, kot bo naše srečanje, vas vse lepo 
vabim na Novoletno srečanje upokojenih 
obrtnikov, ki bo 20.12.2011 v gostišču na 
Prepihu. Vabila boste še prejeli. Na srečanje 
vabim tudi vse tiste upokojene obrtnike-ce, 
ki  se še niso vključili v naše združenje
Vsem članom  združenja upokojenih obrtni-
kov pri OOZ Novo mesto,  želim  lepe Bo-
žične praznike, v Novem letu 2012 pa veliko 
zdravja, uspehov in osebne sreče. 

SREČNO 2O12!
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1 leto
brezplačno

vodenje računa 

za nove  
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½
pristopnina za 

NLB Proklik

1 leto
brezplačni

varnostni 

SMS

Za vse, ki verjamete v uspeh
… svojega podjetja, ima NLB na voljo široko paleto storitev, 
zbranih v NLB Poslovnem paketu. Z njimi boste hitro, varno 
in preprosto upravljali svoje bančno poslovanje, hkrati pa 
bo za vas skrbel in vam s strokovnimi nasveti pomagal tudi 
osebni poslovni skrbnik.

Z NLB Poslovnim paketom lahko svoje poslovanje prenesete 
na zgolj eno mesto in s tem zagotovite prvovrstno poslovno 
in osebno obravnavo. Ne spreglejte številnih dodatnih 
ugodnosti.

www.nlb.si/poslovni-paket Kontaktni center: 01 477 20 00

NLB Poslovni paket
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siva ekonomija

Ena od skrbi vseh dobrih gospodarjev je skrb zase in za svojo lastnino (nepremiènin in opreme). Pravi pristop do lastnine

podjetnik poka�e tako, da se odloèi za pravo vrsto zavarovanj, s katerimi poskrbi, da ga nepredvideni dogodki ne presenetijo in se

lahko tudi tedaj temeljito posveèa le svojemu osnovnemu delu.

Bolje�in�la�je�je�prepreèevati�-�se�vnaprej�zavarovati,

kot�pa�kasneje,�ob�nepredvidenih�dogodkih,�iskati�hitre,�uèinkovite�in�ugodne�rešitve.

Skrb za varnost prepustite nam, saj vam nudimo celovito zavarovanje:

STE�DOBER�GOSPODAR?

premo�enjska zavarovanja,

avtomobilska�zavarovanja,

odgovornostna�zavarovanja,

nezgodna�zavarovanja,

�ivljenjska�zavarovanja.

Potem�zavarujete�in�tako�varèujete.

Najboljše gospodarje nagradimo s PAKETNIMI POPUSTI:

Mali po�arni paket

Veliki po�arni paket

Mešani paket

- 10 %

- 15 %

- 10 %

www.zav-tilia.si 080�22�45I

Taksi prevozi v Novem mestu segajo zgodovinsko že daleč nazaj. 
Do osamosvojitve leta 1991 so bili taksiji v razcvetu,kar pa se je po 
letu 91. naglo spremenilo. Ta slaba vključitev taksijev v družbo in 
okolje Novega mesta ter okolice je trajala dolgih 15 let,  v zadnjih 
5-ih letih pa so se razmere bistveno spremenile tako,  da so taksi 
prevozi spet prišli na površje javnega mestnega prometa.
Trenutno v Novem mestu deluje 7 neodvisnih taksi prevoznikov,  
od tega jih 6 deluje pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije ter eden prevoznik pri spada pod Gospodarsko zbor-
nico. Kot predstavnik sekcije avtotaksistov pri OZS poudarjam,  
da smo kot člani OZS zelo dobro organizirani,  tako na podro-
čju kakovosti izvajanja prevozov,  kakor tudi na usklajenosti ozi-
roma konkurenčnosti cene prevozov,  ki jih ponujamo. Vse pre-
voze opravljamo z vozili višjega cenovnega razreda,  pri tem pa 
seveda ne pozabljamo na točnost,urejenost ter kvalitetno opra-
vljanje svojega dela.   
Opozarjam, da tako kot v vsaki drugi panogi obrti, imajo tudi 
avtotaksisti različne težave. Največ  težav nam  predstavljajo tako 
imenovani  »ČRNI PREVOZNIKI«,  ki pod nazivom  taksi 
opravljajo prevoze oseb,  pa čeprav za to nimajo ustreznih do-
voljenj,   niti  licence za opravljanje takšne dejavnosti. Le- ti nam 
predstavljajo veliko nelojalno konkurenco na našem tržišču,  ki je 
že tako omejeno z različnimi dejavniki. Kot druga nelojalna kon-
kurenca pa so novo pečeni prevozniki, ki na novo odpirajo obrt 
z pomočjo državnih subvencij,  pri tem pa znižujejo cene prevo-
zov na raven propada.

»TAKSI« Novo mesto
Problematika naših taksistov
Đurica Adamov

Nastale težave je  mogoče rešiti le s skupnimi močmi ter vztraj-
nim sodelovanjem z OZS,  kakor tudi  z Občino ter ustreznimi  
inšpekcijskimi  organi. 

Đurica Adamov, GSM 041 210 318
Martin Gazvoda, GSM 041 330 400
Franc Grubar, GSM  041 613 965
Jože Jakše, GSM 041 625 108
PERKO, d.o.o., GSM 041 708 733
Borut Erjavec, GSM 040 212 306
Zdravko Bučar, GSM 041 466 330

Taksi službe v Novem mestu ponujajo članom Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije s Kartico Obrtnik  5 % popust na prevoze.

Taksisti delujejo v okviru Sekcije za promet: na desni predsednik 
sekcije Anton Bobič, na levi predstavnik taksistov Đurica Adamov.
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povečajte prodajo

Skrivnosti povečanja prodaje z 
e-pošto v vašem podjetju 
Napoved izobraževanja v februarju 2012
Mag. Simon Meglič, ePrvak d.o.o.

Praksa je pokazala, da večina slovenskih 
spletnih strani ustvari največ prodaje na 
spletu ali v poslovalnicah s pomočjo e-mail 
marketinga, optimizacije za iskalnike in 
oglaševanja na Googlu. Največji donos na 
vložena sredstva pa daje prav e-mail marke-
ting. Zakaj? Vi si lahko sami zgradite bazo 
e-mailov ljudi, ki jih zanimajo vaši proizvo-
di in storitve. S tem si zgradite lasten me-
dij, preko katerega lahko z izredno nizkimi 

stroški oglašujete vaše proizvode in stori-
tve ter komunicirate s potencialnimi kupci. 
To je neprimerno ceneje,  kot če plačujete 
oglasni prostor nekomu drugemu. Ko že 
ne veste več ,kako bi lahko še povečali pro-
dajo, vam svetujemo, da poizkusite z e-mail 
marketingom.
Če hočete preko interneta prodati ali pa 
dobiti ljudi v vaše poslovalnice, morate s 
potencialnim kupcem zgraditi odnos in si 

pridobiti njegovo zaupanje. To najenostav-
neje naredite tako, da mu redno pošiljate 
zanimiva e-sporočila. 
Prodaja preko e-maila deluje dobro, ne glede 
na panogo (frizerstvo, trgovina, proizvodnja, 
spletna trgovina, izobraževanje, hotelirstvo, 
gostinstvo…).  Seveda pa se morate tega lo-
titi sistematično in profesionalno. 

Najbolj pomembno pri e-mail marketingu je:
• kvalitetna baza prejemnikov, zbrana z njihovim dovoljenjem,
• da pošiljate za vaše prejemnike zanimivo vsebino,
• da znate pritegniti pozornost,
• da imate dobro orodje za e-mail marketing, ki vam precej olajša e-mail marketing  in omogoči, da 

ga res dobro izkoristite za prodajne namene.

Potrebujete profesionalno orodje za e-mail marketing?
• Bi radi zanesljivo poslali veliko število e-mailov?  
• Bi radi vedeli, koliko ljudi je odprlo e-mail in kliknilo na posamezne povezave v e-mailu? 
• Bi radi vedeli, kdo je kliknil določeno povezavo v e-mailu  in sledili, katere članke bere? 
• Bi radi, da so vaši e-maili estetski?
• Bi radi na enostaven način začeli z zbiranjem baze e-mailov?

Kako se vi lahko učinkovito lotite e-mail 
marketinga v praksi, boste lahko izvedeli na 
brezplačnem seminarju v februarju 2012.  

Več informacij na naši internetni strani: 

www.eprvak.si

• Bi radi na enostaven način začeli z zbiranjem baze e-mailov?
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KO JE TREBA ZNATI VSE,  
POTREBUJETE DOBRO BANKO. 
PROBANKO.

www.probanka.si

POSEBNA PONUDBA DEPOZITA ZA ČLANE 
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE NOVO MESTO 

DEPOZITNI RAČUN  
Z ODPOKLICNIM ROKOM

PROPOSLOVNI PAKET 
ZA POSLOVANJE PO VAŠI MERI 

Depozitni račun z odpoklicnim rokom vam omogoča dinamično upravljanje  
vaših sredstev po obrestni meri 1M EURIBOR+1,00%. Sredstva, ki jih poljubno 
polagate, lahko koristite kadarkoli z upoštevanjem odpoklicnega roka  
31 dni pred posameznim dvigom.

Osnovnemu PROposlovnemu paketu, ki vsebuje brezplačno  
otvoritev in vodenje poslovnega računa ter brezplačno 
uporabo elektronske banke Prosplet za obdobje enega leta, 
lahko po želji dodate še dve drugi storitvi, ki jih iz palete  
produktov izberete poljubno, glede na vaše potrebe pri  
svojem poslovanju: 

• enoletna brezplačna članarina pri uporabi  
poslovne kartice Activa/Master Card,

• brezplačen prejem vrečke za polog gotovine v DNT 
za obdobje enega leta,

• brezplačna uporaba izdaje E-računov za obdobje enega leta,
• pri prvem depozitu ugodnejša obrestna mera od redne ponudbe,
• 50 % nižji stroški ene odobritve prvega posojila ali limita na računu,
• 50 % nižji stroški ene odobritve leasinga premičnin ali nepremičnin.
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Poslovna enota Novo mesto
Novi trg 9, 8000 Novo mesto 
T: 07/394 24 50
E: poslovalnica.nm@probanka.si
www.probanka.si

Čas vezave Obrestna mera

od 91 dni  do 180 dni               3,80 % fiksna obrestna mera

od 181 dni do 365 dni              4,00 % fiksna obrestna mera

leto in 1 dan                         4,30 % fiksna obrestna mera                     

PROPOSLOVNI PAKET JE NAMENJEN VSEM 
NOVO USTANOVLJENIM PODJETJEM TER TISTIM, 
KI ŠE NE POSLUJETE S PROBANKO. 

Izplačilo obresti: ob izteku vezave

Veljavnost ponudbe: do 31. 1. 2012

Znesek depozita ni omejen.
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šolanje - izbira poklica

Vsako leto se srečujemo z novimi generaci-
jami devetošolcev, ki se znajdejo na križišču 
pomembnih življenjskih poti, ko se mora-
jo odločiti, na katero srednjo šolo se bodo 
vpisali oziroma kateri je tisti poklic, ki naj 
bi ga načeloma opravljali vse življenje Pri 
tem imajo pomembno vlogo starši, učitelji 
in drugi strokovni delavci na osnovni šoli, 
ki s svojim zgledom, prepričanjem in izku-
šnjami otroku svetujejo ter mu pomagajo 
pri izbiri poklica. 
Pravo malo podjetje z jasno vizijo, ki ponuja 
mladim poleg znanja tudi okolje, v katerem 
bodo suvereno in samostojno gradili svoje 
osebnosti, znali prepoznati svoje želje in si 
zadati cilje, soustvarjati šolo, je Šolski center 
Novo mesto, ki se ponaša z več desetletno 
tradicijo in ima pomembno vlogo v vzgo-
ji in izobraževanju v slovenskem prostoru. 
Dnevno sede v šolske klopi 3100 dijakov, 
saj naš zavod obsega 5 organizacijskih enot: 
Srednja strojna šola, Srednja gradbena in le-
sarska šola, Srednja zdravstvena in kemijska 
šola, Srednja elektro šola in tehniška gimna-
zija ter Srednja šola Metlika. Poleg rednega 
izobraževanja je del zavoda tudi Enota za 
izobraževanje odraslih, kjer se samoizobra-

žuje okoli 800 dijakov, vrh vsega pa je verti-
kala izobraževanja, to je Višja strokovna šola 
s študijskimi programi s področja lesarstva, 
strojništva, informatike, elektronike, varstva 
okolja in komunale, logističnega inženirstva 
in nov program kozmetike. Na posamezne 
študije je tako v letošnjem šolskem letu vpi-
sanih 1500 rednih in izrednih študentov.
Izbira strokovnih in poklicnih šol je dodatna 
vrednost na poklicni poti, saj mlade hitreje 
poveže z delovnim okoljem in zaposlitvijo. 
Poklici s področja lesarstva, gradbeništva, 
strojništva, elektrotehnike in drugi, so per-
spektivni ali s tujko defi citarni poklici. Na 
spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje 
je kar velik nabor teh poklicev, kjer se dijaki 
pa tudi študenti po končanem izobraževa-
nju lahko takoj zaposlijo.
Na področju strokovnega in poklicnega 
izobraževanja se na Šolskem centru Novo 
mesto ponašamo z Medpodjetniškim izo-
braževalnim centrom, kjer dijaki opravljajo 
šolsko prakso, v njegovem okviru pa tesno 
sodelujemo z delodajalci iz regije. Podjetja 
tako našim dijakom zagotavljajo ustrezna 
učna mesta in s tem zelo dobre pogoje za 
izvajanje obveznega praktičnega usposablja-

nja z delom. Na ta način dijaki nadgrajujejo 
v šoli pridobljeno teoretično znanje s prak-
tičnim znanjem v delovnem okolju. 
S promocijo poklicnega in strokovnega iz-
obraževanja, s predstavitvami posameznih 
izobraževalnih programov ter tehničnimi 
dnevi po osnovnih šolah pa želimo popula-
rizirati in povečati ugled poklicne odličnosti, 
kreativnosti in inovativnosti ter poskrbeti za 
boljše poklicno informiranje in usmerjanje 
mladih in odraslih v regiji v poklicne in stro-
kovne srednje šole.
Predvsem je naš cilj slediti potrebam go-
spodarstva ter usposabljati dijake za to, da 
bodo usposobljeni za samostojno delo na 
svoji življenjski poti. Verjamemo, da lahko 
z lastnim prepričanjem in navdušenjem za 
posamezne poklice vplivamo na mlade in 
jim pomagamo, da bo njihova odločitev o 
poklicni poti prava.

Moj poklic – moja izbira
Na pot devetošolcem pri izbiri srednje šole
Mirjam Žnidarčič, univ. dipl. soc. del., svetovalna delavka na ŠC Novo mesto

Na Šolskem centru so z namenom učencem 
osnovnih šol  približati poklic tesarja pripravili 
projekt sestavimo kozolec.

Zanimanje za obrtne poklice 
v gradbeništvu se vsako leto 
zmanjšuje. Katastrofalno stanje 
se pojavlja na vseh slovenskih 
gradbenih šolah, predvsem na 
področju srednjega in nižjega 
poklicnega izobraževanja. 



Zaradi dolgoletnega uspešnega dela v obrti 
in v Obrtno-podjetniški zbornici je Andrej 
Peric na letošnjem novoletnem srečanju 
obrtnikov prejel naziv častnega člana Ob-
močne obrtno podjetniške zbornice Novo 
mesto. Z njim smo se pogovorili o njegovem 
delu v obrtništvu in v obrtni zbornici.
Lahko bi rekli, da je Andrej Peric med staro-
stami dolenjskega obrtništva. Pred več kot šti-
ridesetimi leti je bil eden od ustanovnih članov 
novomeškega Združenja obrtnikov, današnje 
Območne obrtno podjetniške zbornice. 
Kako ste se odločili, da začnete lastno 
obrt?
Ko sem bil star 16 let, sem šel za vajenca klju-
čavničarstvo, potem sem zaključil srednjo teh-
nično strojno šolo. Potem sem šel v vojsko in ko 
sem se vrnil, v Novem mestu ni bilo zaposlitve, 
nobene tovarne, zato sem leta 1950 začel obrt. 
Takrat sem se ukvarjal z različnimi deli. Ko sem 
začel, nisem imel nič. Začel sem z različnimi 
popravili, od pisalnega stroja do ostalih stvari, 
ki so potrebovale popravilo. Potem se je obrt 
začela razvijati in lahko sem se preselil v delav-
nico in nabavil stroje. 
V letu 1969 je nastalo Obrtno združenje 
Novo mesto, katerega aktiven član ste bili.
Zbralo se nas je okoli petnajst ali šestnajst, ki 
smo ustanovili obrtno združenje Novo mesto. 
Bilo je med prvimi v Jugoslaviji. Do takrat ni 
bilo nobene organizacije, zato smo ustanovili 
obrtno združenje. Bil sem med organizatorji in 
sem ves čas sodeloval. Ukvarjal sem se s špor-
tom, organizirali smo vseslovensko športno 
prireditev. Bil sem podpredsednik, zadolžen 
sem bil tudi za športno dejavnost.
 V takratnih  težkih časih za obrtništvo, ki je 
bilo potisnjeno na rob gospodarstva, za ka-
terega politika ni imela nikakršnega posluha, 
je opravil veliko glede formiranja obrtnikov v 
stanovsko organizacijo. 
Bil je prvi blagajnik Obrtnega združenja Novo 
mesto, dva mandata pa je opravljal tudi delo 
podpredsednika združenja, ko je bil predse-
dnik Ivan Krajnc. Kot znan in uspešen obr-
tnik je vedno deloval v dobro združenja obr-
tnikov in zbornice ter veliko prispeval k njeni 
uveljavitvi.
Kako ocenjujete stanje v obrtništvu v začet-
kih obrtnega združenja in danes?
Ko smo osnovali organizacijo, smo se zelo raz-
širili, bili uspešni in imeli velik vpliv na oblast. 
Tako se je obrtništvo lahko razvilo in obrtniki 
so bili kmalu zelo uspešni. Zdaj pa je velika kri-
za, pogoji so vedno težji, dela ni, v dejavnostih 
so problemi.  Manj je tudi obrtnikov z gotovim 
delom. Včasih je bilo lažje, saj se je dejavnost ši-
rila, bilo je veliko dela, danes pa vse stagnira.

Kot podpredsednik Obrtnega združenja je bil 
odgovoren za športno dejavnost, ki je bila v ti-
stih časih med obrtniki zelo popularna in so se 
je pogosto udeleževali. Tako je bil Andrej Pe-
ric med organizatorji prvih športnih iger slo-
venskih obrtnikov, ki so jih pripravili z veliko 
dobre volje in požrtvovalnosti. Kot je nekoč 
poudaril v enem od intervjujev, so začeli tako 
rekoč iz nič, saj ni bilo niti kadrov niti denarja, 
kljub temu pa jim je uspelo organizirati prve 
obrtniške igre slovenskih obrtnikov, ki so jih z 
velikimi napori dobro izpeljali.
Kaj vam je pomenilo delo na športnem po-
dročju?
Smučal sem 75 let, bil sem tudi smučarski uči-
telj , z obrtniki smo hodili na razna tekmova-
nja, devet let sem tekmoval na obrtniških tek-
mah, dobil sem udi osem kolajn. Imeli smo 
veliko smučarskih izletov z obrtniki. Vesel 
sem, da zdaj ta tekmovanja organizira tudi sin 
in je sam tudi uspešen smučar. Pred enim le-
tom sem še smučal, zdaj pa sem to opustil, saj 
sem star 84 let.
Imate še kakšen hobi poleg smučanja?
V veliko veselje mi je tudi morje. Imel sem gli-
ser in sem veliko časa preživel na morju, zdaj 
imam jadrnico in sem bil letos že sedemkrat 
na Rabu.
Andrej Peric je že kar nekaj let v pokoju, nje-
govo dolgoletno delo v kovinarstvu pa se na-
daljuje, saj je v duhu družinskega podjetništva 
obrt prevzel njegov sin Robert.
Danes že nekaj let upokojeni gospod Peric še 
vedno sodeluje pri aktivnostih, ki jih organizira 
združenje upokojenih obrtnikov. 
Zaradi dolgoletnega uspešnega dela v obrti in 
v Obrtno-podjetniški zbornici je Andrej Peric 
na letošnjem novoletnem srečanju obrtnikov 
prejel naziv častnega člana Območne obrtno 
podjetniške zbornice Novo mesto.

Andrej Peric
častni član Območne obrtno podjetniške 
zbornice Novo mesto
Katarina Zupančič 
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• Kako bodo zavarovani družbeniki, 
ki so poslovodne osebe

• Novosti po novem Zakonu o 
 varnosti in zdravju pri delu

• Jubilanti  v letu 2011

• 16. decembrsko srečanje 
 obrtnikov  na Otočcu

• Ob izbiri srednje šole

• Problematika taksistov

• Častni član Andrej Peric
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