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Mojca Andolšek

Spoštovane obrtnice in obrtniki,
ponovno se vam želim zahvaliti za tako številčno udeležbo na minulem sreča-
nju obrtnikov Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto 6. decem-
bra 2013 v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. 

Zahvaljujem se tudi našemu glavnemu pokrovitelju našega druženja, Občini Šentjernej, 
županu občine gospodu Francu Hudoklinu ter vsej njegovi ekipi, ki je poskrbela za odlično 
organizacijo in izvedbo slavnostnega dogodka.
Prepričana sem, da kljub vsem težkim situacijam, ki nas pestijo danes, ponosno strmimo 
svojim zastavljenim ciljem naproti.
Naši dedje in očetje so obrtno zbornico in njeno reprezentativnost gradili 45 let in ne bi 
bilo prav, da dopustimo, da se tako številčni ter močan gospodarski subjekt razblini.
Tudi velika udeležba na srečanju je potrditev in podpora, da na poti obrtništva in podjetni‑
štva nismo sami.
Že sam Cankar je pisal o vrednotah, pogledih in skromnosti našega ljudstva. Verjamem, da so se časi, ko je zapisal Hlapce precej spremenili.
Obrtnike in podjetnike nas družijo vrednote, kot so vztrajnost, poštenost in delavnost. Zato so trenutki, ko se srečamo in pogovorimo še 
toliko bolj pomembni. 
Vlado Republike Slovenije želimo opozoriti, da smo enakovreden partner, ki ustvarja številna delovna mesta, prispeva visoko dodano 
vrednost in zato imamo pravico do soustvarjanja naše skupne prihodnosti.
Torej tako kot mi zaupamo v vas, je prav, da se tudi vi prepoznate v svoji stanovski organizaciji Območni obrtno‑podjetniški zbornici Novo 
mesto ter izkoristite vse možnosti, katere vam nudimo.
Na srečanju smo našim cenjenim jubilantom slavnostno podelili priznanja za visoke dosežke v obrti in podjetništvu, za kar jim še enkrat 
iskreno čestitam.

Vsem Vam in Vašim družinam, zaposlenim ter njihovim družinam, želim srečno, zdravo ter uspešno v  letu 2014!
Našim cenjenim upokojenim obrtnicam in obrtnikom ter njihovim najbližjim  pa želim obilo zdravja, veselja in sreče!

    Mojca Andolšek , predsednica OOZ Novo mesto

DATUM PRIČETEK ZADEVA ORGANIZATOR IZVAJALEC KRAJ IZVEDBE

JANUAR

21. 1. 2014 13.00 Seminar o davčnih novostih OOZ Novo mesto Marija 
Tomc Muc

Predavalnica 
OOZ NM

23. 1. 2014 18.00 Skupščina OOZ Novo mesto OOZ Novo mesto OOZ NM Predavalnica 
OOZ NM

24. 1. ‑ 25. 1. 2014 Strokovno srečanje gradbincev, 
kleparjev krovcev in inštalaterjev 
energetikov

OZS OZS Kongresni center 
Wellnes Park Laško

25. 1. 2014 8.00 Usposabljanje voznikov ‑ TK C4 Sekcija za promet OZS Predavalnica OOZ NM

FEBRUAR

7. 2. 2014 14.00 Usposabljanje voznikov ‑ TK C4 Sekcija za promet OZS Predavalnica OOZ NM

februar Seminar davčna napoved OOZ Novo mesto 

MAREC IN APRIL

14. 3. ‑ 16. 3. 2014 Sejmi FLORA , POROKA , 
ALTERMED

Celjski sejem Celjski sejem Celje

3. ‑ 6. 4. 2014 Sejmi: MEGRA , ENGRA , 
KOGRA , POS

Pomurski sejem Pomurski sejem Gornja Radgona

11. 4. ‑ 13. 4. 2014 Izlet Švica, Italija in Bernina 
Express

OOZ NM OOZ NM Švica, Italija



Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

letno srečanje obrtnikov

 »Cilj v moji poslovni zgodbi je bil vse od začetka enak in še danes je – uspešno poslovati. Zahvaljujem se vsem, ki so razmišljali o tem, 
da bi priznanje oziroma naziv podelili meni. Sem mislil, da sem že rahlo pozabljen v teh letih, s strani mlajših generacij, pa vidim, da 
ni tako!« so bile prve misli Antona Merlina, uspešnega pečarja iz Novega mesta in podjetnika, potem ko je na 18. 
decembrskem srečanju obrtnikov iz osmih dolenjskih občin prejel laskavo priznanje in naziv častnega člana Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto.

18. decembrsko srečanje 
obrtnikov OOZ Novo mesto
Podelitev priznanj za jubileje in naziva častni član

Sabina Gosenca

OOZ Novo mesto je na slovesnosti v Kulturnem centru Primoža 
Trubarja v Šentjerneju podelila še številna priznanja, plakete in 
ključe tistim obrtnikom, ki že dolga leta vztrajajo v dejavnosti. 
Tako so podelili 30 priznanj za 10 let dela v obrti, 37 bronastih pla‑
ket za 20 let dela v obrti, 10 srebrnih plaket za 25 let dela v obrti in 
tri zlate plakete za 30 let dela v obrti. Za tiste, ki so uspešni v poslu 
že 35, 40 ali 45 let, pa so podelili bronaste, srebrne in zlate ključe. 
Vsem jubilantom je ob njihovih podjetniških dosežkih iskreno 
čestitala predsednica OOZ Novo mesto Mojca Andolšek, pri 
podeljevanju priznanj pa sta ji pomagala še podpredsednika 
Robert Medle in Roman Florjančič. 

V slogi in povezovanju je moč
Tako Andolškova kot podpredsednik Obrtno‑podjetniške zborni‑
ce Slovenije Branko Meh sta se v svojih nagovorih dotaknila po‑
membnosti združevanja in delovanja obrtnikov ter sprememb v 
bodočem delovanju zbornice. Meh je med drugim izpostavil, da se 
v Obrtno podjetniški zbornici Slovenije vsakodnevno trudijo, da bi 
stvari premaknili naprej.  »Želimo jih obrniti na bolje, v korist 
obrtnikov in malih podjetnikov. Prepričan sem, da je povezovanje  
obrtnikov in podjetnikov v močni stanovski organizaciji ključno 
za naše preživetje. Mali obrtniki in podjetniki smo sami po sebi 
nemočni v dialogu z državo, pravzaprav do dialoga v tem prime-
ru sploh ne pride.« Kot je nadaljeval, bo prav zato Zakon o davku 

Župan občine Šentjernej 
Franc Hudoklin

na nepremičnine dan v ustavno presojo. »Ni pa izključena niti 
možnost državljanske nepokorščine,« je opozoril Meh, a hkrati po‑
zval k temu, da strnejo obrtniške vrste: »Državi ter sindikatom 
pokažimo, da smo močna in strokovna organizacija obrtnikov in 
malih podjetnikov, predvsem pa sogovornik, ki ga država nujno 
potrebuje. Če bomo držali skupaj, bomo uspešnejši in prodornejši.«

Tudi v krizi je uspeh mogoč
Na področju osmih dolenjskih občin (Dolenjske Toplice, Mirna 
Peč, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in 
Žužemberk) je sicer delujočih več kot 1000 članov – obrtnikov in 
podjetnikov, ki opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni, obrti po‑
doben način ali domačo in umetnostno obrt že več let oziroma de‑
setletij. Gostitelj tokratnega srečanja je bila Občina Šentjernej. 
»Nikoli vam ne zmanjka odličnosti in dobre vizije ter potrpežlji-
vosti. Tudi ko naletite na neuspeh ali na večjo oviro, imate še več 
energije, da tudi ta neuspeh ali visoko oviro na koncu preskočite. 
S tem mislim na krizo, ki je še vedno prisotna, in na uvedbo no-
vega nepremičninskega davka, ki bo zagotovo pomenila preveliko 
obremenitev zlasti za majhna podjetja. A vsi, ki ste v teh kriznih 
letih obstali, predstavljate zdravo jedro, na katerem se lahko gra-
di tudi v prihodnosti,« pa je na srečanju v šentjernejskem hramu 
kulture izpostavil župan občine Šentjernej Franc Hudoklin. 

Predsednik UO OZS 
Branko Meh

OOZ Novo mesto je na slovesnosti v Kulturnem centru Primoža 
Trubarja v Šentjerneju podelila še številna priznanja, plakete in 

Predsednica OOZ NM 
Mojca Andolšek
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Častni član upa na uspešno nadaljevanje tradicije 
uspešen kot jaz,« je dejal gospod Tone, ki je eden od ustanoviteljev 
združenja obrtnikov v Novem mestu. Vrsto let je bil tudi član 
Upravnega odbora, poslanec skupščine, predsednik nadzornega 
odbora, podpredsednik zbornice in predsednik sekcije gradbincev. 

Dodajmo, da so se zbrani v sklopu slovesne prireditve nasmejali ob 
ogledu monokomedije Alenke Tetičkovič, v spremljevalnem 
programu pa so nastopili še učenci Glasbene šole Marijana 
Kozine Novo mesto, oddelek iz Šentjerneja. 
 

Upravni odbor OOZ Novo mesto  je na seji dne 19.11.2013 sprejel 
sklep, da se z namenom zahvale za delovanje v obrtno zborničnem 
sistemu letošnje priznanje Častni član« podeli Antonu Merlinu. 
Ta je s svojo pečarsko obrtjo, ki jo je tekom let obogatil še s polaga‑
njem keramike in zaključnimi deli v gradbeništvu, začel daljnega leta 
1964 in jo uspešno pelje še danes.  16.3. prihodnje leto bo torej  pol 
stoletja, kar je Anton Merlin zvest svojemu poklicu in obrtništvu. 
»Ponosen sem na uspešno delo skozi vsa ta leta, na vztrajnost in 
potrpežljivost. Tudi družina, ki je za mano stala, je seveda zelo 
pomembna, upam, da bo sin, ki bo nadaljeval tradicijo, vsaj tako 
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Pogled na 
dvorano v KC Primoža 
Trubarja v Šentjerneju

obrtnikov OOZ 
Novo mesto

Prejemniki 
srebrne 
plakete za 25 
let dela v obrti

 Igralka Alenka 
Tetičkovič

Prejemniki zlate plakete 
za 30 let dela v obrti

Prejemniki 
priznanj za 
10 let dela v 
obrti

Prejemniki ključev za 35, 40 in 45 let dela v obrti

Častni član OOZ 
NM Anton Merlin

Prejemniki  bronaste plakete za 20 let dela v obrti

letno srečanje obrtnikov
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jubilanti
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Jubilanti OOZ Novo mesto 
v letu 2013

ZLATI KLJUČ 
za 45 let dela v obrti

JORDAN ALBERT s.p.

SREBRNA PLAKETA
za 25 let dela v obrti

ZLATA PLAKETA
za 30 let dela v obrti

BRONASTA PLAKETA
za 20 let dela v obrti

PRIZNANJE 
za 10 let dela v obrti

AVTOMEHANIKA  AVSENIK d.o.o
BELBLED d.o.o.
BENČINA JOŽE s.p.
CAFUTA SIMON s.p.
CIMERMAN ROBERT s.p.
DAVIDOVIĆ IVAN s.p.
DURA KOVIĆ REFIKA 
EKO TEAM STORITVE IN 
TRGOVINA d.o.o.
ELEKTACO‑
ELEKTROINSTALACIJE d.o.o.
FRA NKO JANDRA NKA  s.p.
GAJIĆ BOŽENA s.p.
GRA FIKA  NOVO MESTO d.o.o.
GRA JŠ FRA NC s.p.
GRIL MATJAŽ s.p.
JAKŠE SAMO s.p.
JANEŽIČ ANAMARIJA
JARKOVIČ DAMJAN s.p.
JERIČ DAMIJAN s.p.
KOVAČIČ d.o.o.
KORA ČIN KLAVDIJA s.p.
KOŠAK JOŽE s.p.
LUŠTEK DOLINAR SIMONA s.p.
MOŽE BOGDAN s.p.
PERME GORA ZD s.p.
PLANKA R MARKO s.p.
PRUŠEK DUŠAN s.p.
STIBRIČ ANDREJ s.p.
SUŠNIK ALENKA  s.p.
ŠPAN PETER s.p.
TOMAZIN ANITA s.p.
UDOVČ JOŽE s.p.

ABC STORITVE d.o.o.
AVTOKLEPARSTVO IN 
AVTOLIČARSTVO AKL d.o.o.
BON VIDA s.p.
BRČINA VENO s.p.
BRULC IVAN s.p.
DROBNIČ EDI s.p.
FABJAN VILMA s.p.
FANTOM d.o.o.
GOLOB ANDREJ s.p.
GRA NDOVEC VILKO s.p.
GRUM IVANKA  s.p.
HRIBAR JOŽE s.p.
INSTAL – JORDAN d.o.o.
JAKŠE JERNEJ s.p.
JUREJEVIČ IRENA s.p.
JURJEVIČ IVAN s.p.
KLEVIŠAR ZDRA VKO s.p.
KOREN JOŽE s.p.
KOS DARKO s.p.
KRA NJC JANEZ s.p.
KREGEL ANTON s.p.
MEMETI KENAN s.p.
MLINARIĆ RUDOLF s.p.
MOJSTROVIČ DUŠAN s.p.
MUHIČ BRA NKO s.p.
MUHIČ MARKO s.p.
OVNIČEK MILAN s.p.
PAM d.o.o.
PINTARIČ JANKO s.p.
PODRŽAJ ROBERT s.p.
PUŠNIK NOVLJAN d.o.o.
ŠENICA FRA NC s.p.
SLUGA ANICA s.p.
ŠINKOVEC ANTON s.p.
ŠINKOVEC BOJAN s.p.
ŠMAJDEK BOJAN s.p.
ŠMAJDEK SANDI s.p.
TRLEP ROBERT s.p.
VENE STANISLAV s.p.

BRONASTI KLJUČ 
za 35 let dela v obrti

BUDNA ZASTOPSTVO IN 
TRGOVINA d.o.o. – 
Zdravko Budna 
DULC d.o.o.
GMP d.o.o. LUŽAR FRA NC 
LINDIČ JOŽE s.p.
NOVAK ANTON s.p
NOVINC JOŽE s.p.
PERŠE FRA NC  s.p.
PRA ZNIK LUDVIK s.p.

BERUS JOŽE s.p.
CVELBAR ANTON s.p.
HOČEVAR DRA GO s.p.
MEDICINSKO ESTETSKI 
CENTER d.o.o. – Biserka Dolenc
NOVINEC MARIJA s.p.
PAVLIN SLAVKO s.p.
S.B.M. LESA  d.o.o. – Slavko Blažič 
STREŠNIKI GOLOB – 
Marjan Golob 
ŠALI CVETO s.p.
ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o. – 
Šiško Borut  
ŠPOLAR MILAN s.p.

ENSI d.o.o. – Alenka Papež
FILIPIČ MIHAEL s.p.
KGN KOVINSKA  
GALANTERIJA d.o.o. – 
Stanko Novinc 

ZLATI KLJUČ 

SREBRNI KLJUČ 
za 40 let dela v obrti

GAZVODA MARTIN s.p.
ISKRA  PAVEL s.p.

ČASTNI ČLAN 
ANTON MERLIN s.p.
ČASTNI ČLAN 
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aktivnosti v sekcijah

V prvi polovici leta smo bili zelo aktivni, saj 
smo izpolnili vse začrtane plane dela, katere 
smo si jih zastavili v začetku leta. Tako smo se 
udeležili nadaljevalnega programa izobra‑ 
ževanja v Novi gorici pri podjetju avtomeha‑
nika Arčon, kjer se je izvedel praktični del na 
temo Vbrizgalni sistemi v vozilih. Podjetje je 
pooblaščeni Bosch diesel servis, kjer se  
ukvarjajo z diagnostiko odkrivanje napake in 
kakovostnim popravilom, ter obnovo vseh 
vrst dizelskih vbrizgalnih sistemov. Delav‑ 
nico imajo opremljeno z najsodobnejšim 
orodjem in diagnostičnimi napravami.
Izvedla se je tudi diagnoza okvare neposre‑
dno na vozilu, kot tudi demontaža in monta‑
ža komponent vbrizgalnega sistema in konč‑
ni preizkus samega delovanja vozila.  Zaradi 
velikega števila udeležencev, se je praktični 
del izvedel v dveh ločenih terminih.
Konec meseca maja smo obiskali sejem 
Autopromotec Bologna v Italiji. Na sejmu 
so razstavljali proizvajalci in zastopniki stro‑
jev, opreme in izdelkov za servisiranje vozil. 
Naredili smo majhno spremembo od prej‑
šnjih let in smo sejem obiskali zadnji raz‑ 
stavni dan. Tako smo imeli možnost kdor je 
želel, kupovati razne izdelke kot so material 
ali orodja  po nižjih konkurenčnih cenah.
V sredini meseca junija smo organizirali sre‑
čanje članov sekcije avtoserviserjev. Sre‑ 
čanja so se udeležili tudi  člani sosednjih 
zbornic. Na posvetu ali srečanju je bila glav‑

Delovanje sekcije avtoserviserjev 
v letu 2013
Zdravko Klevišar

na tema delovanje naše sekcije avtoserviser‑
jev glede na trenutne razmere, katere so se 
odvijale na celotni zbornici. Na tem sreča‑
nju je bila izvedena kratka delavnica, kjer so 
bili prisotni člani vprašani o občutkih, izku‑
šnjah in predlogih glede delovanja sekcije 
avtoserviserjev. Pokrovitelj srečanja pa je 
bilo podjetje Petrol d.d., kateri je predstavil 
ponudbo za avtoličarske delavnice z naslo‑
vom PREDELAVA LIČARSKE KOMO‑ 
RE iz kurilnega olja na PLIN. Na koncu  
smo imeli majhno pogostitev s strani Petro‑ 
la d.d., kjer so potekali živahni razgovori in 
dogovori.

V drugi polovici leta smo se dobivali bolj in‑
terno v manjših skupinah, saj smo vsi čakali 
na izid prostovoljnega članstva, kateri je bil 
pred pragom. Vendar člani sekcije avtoser‑
viserjev smo večina mnenja, da našo sekcijo 
potrebujemo ne glede na izid članstva pri 
zbornici. Eden izmed bodočih nalog naše 
sekcije je POVEZOVANJE (mreža,grozd), 
kar pomeni, da podjetniki se morajo, če že‑
lijo oblikovati vez, srečati v nekem prostoru 
in času – in sicer s tistimi, katerimi imajo isti 
cilj.  Trenutno stanje izstopnih izjav je od 20‑
25% članstva, večina pa je takih, ki so imeli 
s.p. in pa tudi d.o.o. zato so vsaj enega izpisa‑
li iz članstva.
Tako, kot prejšnja leta, je naša sekcija proti 
koncu leta, v mesecu decembru, imela se‑
stanek, kjer smo pregledali  naše delovanje 
v tekočem letu, kateri je bil že skoraj za nami. 
Sestanek smo zaključili v Gostilni pri Mari 
blizu Straže. 
V letu 2014 imamo že nekaj zanimivosti kot 
so: priprave na volitve naše sekcije, obisk 
sejma AVTO IN VZDRŽEVANJE v Celju, 
kateri se odvija vsake dve leti. Z najpo‑
membnejšimi predstavniki naše panoge  
poskrbimo, da strokovna in splošna zainte‑
resirana javnost spozna zadnje novosti in 
dosežke avtoservisne dejavnosti in avtomo‑
bilizma. 

Avtoserviserji ne sejmu v Bologni

Na izobraževanju v Avtomehaniki Arčon
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aktivnosti v sekcijah

Naše članice sekcije frizerjev in kozmetikov 
smo bile v letu 2013 zelo aktivne. 
V začetku marca je potekal strokovni seminar 
za frizerje in kozmetike, ki ga je organizirala 
Subrina Professional. Predstavljali so nove 
tehnike striženja in barvanja za leto 2013, ka‑
terega se je udeležilo 7 naših frizerk.  
V oktobru je potekal 14. Frizerski festival v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v 
Ljubljani. Tako kot vsako leto smo se frizer‑
ke tudi letos v velikem številu udeležile festi‑
vala. S strani naše zbornice je sodelovalo kar 
17 članic. 
Že takoj v začetku novembra smo se udele‑
žile prireditev London po Londonu v Cen 
tru Kulture Španski borci v Ljubljani.
Predstavila se je Akademija Lassana ob svo‑
ji 20. letnici delovanja. Tudi tu smo pokaza‑
le, da se hočemo izobraževati, saj se je izo‑

Aktivnosti sekcije frizerjev in 
kozmetiko
Alenka Smrekar

braževalo 5 frizerk iz naše zbornice. 
Z zadnjim dnem v novembru smo zaključi‑
le še z enim seminarjem, ki ga je organizira‑
lo podjetje Trimužijat d.o.o.. Seminar je po‑
tekal na sedežu zbornice. Na modelih lutk 
so bile predstavljene tehnike striženja in bar‑
vanja modnih trendov za leto 2014. Vse pri‑
sotne pa so imele možnost nakupa barv za 
lase, še predvsem od nam že znanega proi‑
zvajalca barv Kemon. 
Želimo si, da bi se tudi v bodoče strokovno 
izobraževale, saj vemo, da v našem poklicu 
ne moremo zaostajati za sodobnimi trendi 
v stroki.
V kolikor bi bila med članicami večja zain‑
teresiranost, bi lahko izpeljale še več aktiv‑
nosti, zato pričakujemo pobude in večjo 
udeležbo na dogodkih sekcije.  

Sekcija tekstilcev je bila aktivna
Poudarek je bil na izobraževanju

Renata Novak

V letu 2013  za nas ni bilo veliko sprememb. Na zboru  sekcije smo 
se sestale  dvakrat. Prvič v februarju, kjer smo določile plan dela za 
tekoče leto.
V začetku aprila smo se, tako kot vsako leto, udeležile strokovnega 
srečanja tekstilcev in predelovalcev kož pri OZS. Teme predavanj so 
bile kaj prinaša reforma dela, izzivi šole in delodajalcev. Predavanje 
so bila tudi na temo s stilom do uspeha in vzdrževanje oblačil.
Poseben pečat je na nas pustila gospa Neža Gregorič‑Žgombič, ki 

nam je predavala o estetiki, o tipih postav in barvah, zato smo jo po‑
vabile tudi na našo zbornico, da nam še kaj več pove o tej temi. 
Predavanje je potekalo 22.6.2013 v prostorih OOZ NM.
Dobile smo tudi ponudbo iz Qlandije, za brezplačno predstavitev 
na stojnicah. Predstavile smo se tri članice. 
V letu 2013 nismo izvedle vsega planiranega, zato bomo to storile v 
letu 2014. Pa tudi sodelovanje z zbornicami v Krškem in Črnomlju 
bomo vzdrževale naprej.
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aktivnosti v sekcijah

Sekcija gradbincev
Gradbeništvo v letu 2013

Franci Bukovec
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aktivnosti v sekcijah

Po sklepu Izvršilnega odbora združenja upokojenih obrtnikov z dne 28.2.2013 in zbora združenja z dne 19.3.2013 se je število članov tega 
združenja zmanjšalo na 107. Po tem sklepu ostanejo v združenju le tisti člani, ki plačajo članarino za tekoče leto.  Tako se lahko še vedno vpi‑
še upokojeni/a obrtnik/ca, ki hoče biti ponovno naš član. Prav tako pa velja tudi za vse na novo upokojene člane obrtne zbornice.
Člani združenja upokojenih obrtnic/kov smo bili tudi v tem letu aktivni, saj smo izpolnili plan dela, ki smo si ga zadali na zboru članov  mar‑
ca 2013. 

Združenje upokojenih obrtnikov 
pri OOZ Novo mesto
Upokojeni obrtniki so zelo aktivni

Brigita Ulčnik

Poročilo o delu za 2013 
Izvršilni odbor se je sestal 3 krat in to: 28.2., 
2.8. in 2.10.2013
Zbor članov je bil 19.3.2013, katerega se je 
udeležilo 43 članov. 
V skladu s sprejetim  programom smo orga‑
nizirali:
•	 19.3.2013 po zboru naših članov je bilo 

predavanje z naslovom »Strah pred de‑
menco«, ki ga je izvajala ga Mateja Zelič 
med. sestra iz Doma starejših občanov 
Novo mesto.

•	 organizirali in izvedli smo dva  enodnev‑
na izleta in sicer:
•	  9. maja 2013 izlet na Gorenjsko in 

Trbiž (udeležba 50 oseb), v organiza‑
ciji Kompas Novo mesto in

•	 3. septembra 2013 izlet na Veliko  
kopo (udeležba 45 članov), v lastni  
organizaciji

•	 24. oktobra 2013 je bil kostanjev piknik 
v Gabrju (udeležba 76 oseb)

•	 in novoletno srečanje  10.12.2013 v 
»Gostilni Štefan« na Malem Slatniku, 
katerega se je udeležilo 83 oseb. 

Člani združenja so se udeležili tudi aktivno‑
sti, ki jih je organizirala OOZ Novo mesto. 
Kot predsednica združenja sodelujem:
•	 v odboru sekcij pri OOZ Nm), ki pa  se 

v letu 2013 ni sestal
•	 z Martinom Gazvoda pa sva se udeležila 

skupščine OOZ Novo mesto, kot člana 
našega združenja.

Program dela za leto 
2014 

Glede na to, da v tem času, ko izide Naše gla‑
silo, še ne bo seje IO združenja upokojenih 
obrtnikov, niti zbora članov ZUO, ki bi dolo‑
čila program dela za leto 2014 menim, da bo 

ta po vsebini enak, kot je bil v letu 2013. 
Tako bomo organizirali :
•	 predavanje, (temo bomo še 

določili)  
•	 dva izleta: spomladanski in 

jesenski (zbiramo predloge), 
•	 kostanjev piknik in
•	 novoletno srečanje. 
Za izvedbo  zadanih aktivnosti pa potrebu‑
jemo določena finančna sredstva. Zaradi 
tega se je IO združenja na seji z dne, 
2.10.2013 odločil, da v letu 2014 poviša čla‑
narino  za 2 evra, (to je na 12 evrov). Ne 
vemo pa še ali nam bo vodstvo OOZ Novo 
mesto v tem letu dodelilo finančna sredstva 
in v kateri višini. Do lanskega leto smo ta 
sredstva dobivali, za kar se njim tudi lepo  
zahvaljujemo. 
Na koncu pa naj vas še spomnim, da so v le‑
tošnje letu  volitve v organe Območne 
Obrtne zbornice Novo mesto in v vse sek‑
cije zbornice, tako tudi našega združenja. 
Predlagam, da o tem razmislite do našega 
zbora, ki bo verjetno v februarju ali marcu 
2014. 
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aktivnosti v sekcijah

Po napornih dnevih v gostinstvu smo člani gostinske sekcije organizirali enodnevno strokovno ekskurzijo na Bizeljsko 
in v bližnje hrvaško Zagorje.

Aktivnosti sekcije za gostinstvo 
in turizem 
Strokovna ekskurzija in tradicionalni gostinski ples

Stane Pirkovič

Člani sekcije v vinski kleti Vuglec‑breg.

OOZ Novo mesto je bila organizator letošnjega tradicionalnega regijskega 
gostinskega plesa

Prvo nas je pot vodila v Bizeljske repnice pri Najgerju, kjer smo si 
ogledali na novo izkopane rove repnic in domiselno gostinsko in 
turistično ponudbo. Potem smo pot nadaljevali v Hrvaško Krapino, 
kjer smo obiskali MUZEJ KRAPINSKEGA PRAČLOVEKA. Naš 
kratek izlet smo zaključili v turističnem kompleksu VUGLEC‑
BREG.
Tam smo okusili kulinarične dobrote Zagorja, potem pa so nas po‑
vabili v degustacijsko klet njihovih čudovitih vin. Razkazali so nam 
tudi spalne APARTMAJE, katere so opremili v starem ZAGOR‑ 
SKEM SLOGU.
Po prijetnem druženju se je vsa 18 članska četica varno vrnila v našo 
Slovenijo.

Kot vsako leto smo tudi letos prvi ponedeljek po novem letu orga‑
nizirali REGIJSKI GOSTINSKI PLES, ki je bil v Gostilni Pugelj, 
Rudolf Mlinarić s.p. v Ždinji vasi.
Plesa se je udeležilo nekaj več kot 100 gostincev z Metlike, Črnom‑ 
lja, Trebnjega, Kočevja in Novega mesta.
Za prijetno vzdušje je skrbel dolenjski ansambel Frančič, povezo‑
valka na plesu je bila ga. Marjanca Tršinar Antić, za okusno pripra‑
vljeno hrano je poskrbelo osebje gostišča Pugelj. 
G. Rudi Mlinarić je poskrbel za presenečenje večera, kajti povabil je 
stand‑up komika g. Javšnika, ki je pol ure nas zbrane spravljal v smeh. 
Ples je potekal v krasnem vzdušju do jutranjih ur. 

Repnice pri Najgerju Mesto Krapina
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o sodelovanju

Sredi meseca oktobra 2013 smo skupaj z nakupovalnim središčem Qlandija Novo mesto  pripravili odmevno predsta-
vitev članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto.  V Qlandiji Novo mesto so izkazali veliko zadovolj-
stvo in pripravljenost za sodelovanje ter podpirajo tovrstno vsebinsko dopolnitev trgovskega centra.

Prvotna ideja je bila predstavitev posameznih sekcij zbornice preko stojnic kot tudi možnost razstavljanja izdelkov v steklenih vitrinah cen‑
tra.  Zaradi zasedenosti vitrin, smo se pri tokratni predstavitvi odločili za stojnice, na katerih so se predstavili članice in člani, ki opravljajo 
osebne storitve, in sicer:

Naši obrtniki v trgovskem 
centru Qlandija Novo mesto
Uspešna promocija  izdelkov in storitev članov OOZ Novo mesto

Breda Koncilja

MODNO ŠIVILJSTVO NOVAK

RENATA NOVAK s.p.

Mušičeva 4, Novo mesto

GSM: 041 445 017, novak.renata@gmail.com

ANIMA-L POLONA ANDROMAKO s.p.

Šolska ul.2, Novo mesto, PE Glavni trg (nekdanji Galeb), Novo mesto

GSM: 041 361 166, aapolon2000@gmail.com

ŠIVILJSTVO IN PREVOZI WOLLF MARIA  s.p.

Kandijska 41, Novo mesto

GSM: 031 773 403, wolf.marija01@gmail.com

BEAUTY SPA CENTER ANAMARIJA JANEŽIČ s.p.

Cegelnica 24, Novo mesto

GSM: 051 224 066, beauty.spa@volja.net

SLI� NJE NA STEKLO PORCELAN KE� MIKO

IRENA JURJEVIČ s.p. in IVAN JURJEVIČ s.p.

Drašča vas 16 b, 1303 Zagradec

GSM:  041 619 476, woivanlf@siol.net

Predstavitev v trgovskem centru Qlandia Novo mesto je 
odlična promocija podjetniško‑obrtniške dejavnosti,  saj je 
dnevni obisk centra preko vikenda preko 10.000 obiskoval‑
cev.  
Dogodki  pa so še dodatno spromovirani  preko  tiskanih me‑
dijev in spleta, zato se bomo  v bodoče poskušali dogovoriti za 
predstavitev tudi obrtnikov drugih branž.  
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Črtalič drugi 
z leve, poleg 
njega 
predsednik 
odbora Janez 
Škrlec, tretji 
z desne pa 
Andrej Krajnc. 
(Foto: B. D. G.)

o sodelovanju

Sodelovanje Visoke šole za upravljanje 
in poslovanje Novo mesto  z Območno 
obrtno-podjetniško zbornico Novo 
mesto
Dr. Iva Konda

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (v nadaljevanju 
VŠUP) in Območno obrtno‑podjetniška zbornica Novo mesto se 
zavedata, da je učinkovito povezovanje visokošolskih inštitucij z go‑
spodarstvom temeljno izhodišče za napredek druž‑
be. Razvoj in konkurenčnost ne temeljita le na na‑
stajajočem znanju, temveč predvsem na sposobno‑
stih podjetij, da znanje izkoristijo, uporabijo in ga 
čim bolje tržijo. 
V ta namen je VŠUP vzpostavila plodno sodelova‑
nje z Območno obrtno‑podjetniško zbornico 
Novo mesto na osnovi jasne strategije: 
•	 sodelovanje z obrtniki/podjetniki za transpa‑

renten prenos dobrih praks in recipročen pretok 
znanj,

•	 krepitev lokalnega in regionalnega sodelovanja 
s podjetji za posredovanje praktičnih znanj za 
takojšnjo aplikacijo v delovnem okolju ter

•	 spodbujanje vseživljenjskega učenja s kakovo‑
stno izobraževalno ponudbo za posameznike in 
podjetja.

VŠUP izvaja aktualna izobraževanja in usposablja‑
nja iz različnih področij poslovanja podjetja. V ok‑

tobru in novembru 2013 smo članom sekcije za gostinstvo in turizem 
OOZ Novo mesto izvedli tri izobraževalne delavnice na temo zago‑
tavljanje varnih živil v gostinstvu. 

V svoji ponudbi ima VŠUP vrsto delavnic, in si‑
cer: ugotavljanje zadovoljstva kupcev s storitvijo 
/ izdelkom, priprava poslovnega načrta, oglaše‑
vanje in ugotavljanje učinkovitosti oglaševanja, 
etika poslovanja in etični kodeks, osnove raču‑
novodstva za podjetnike oz. kaj mi povedo raču‑
novodski izkazi, analiza poslovne ideje, tečaj 
osnovnega oblikovanja besedila v urejevalniku 
teksta Microsoft  Word, tečaj osnovnega urejanja 
podatkov v preglednicah v urejevalniku Mi‑
crosoft Excell, tečaj osnovnega pripravljanja 
predstavitev v orodju za izdelavo predstavitev 
Microsoft  Power Point, varnost živil, sledljivost 
živil, raziskava trga in analiza trga, kako napisati 
učinkovito prodajno pismo, uporaba napovedo‑
vanja v poslovni praksi…
Seveda pa smo na VŠUP pripravljeni prisluhniti 
vašim potrebam in vam s svojim znanjem poma‑
gati pri reševanju poslovnih problemov v oboje‑
stransko zadovoljstvo vseh.

30 let Šolskega centra NM
OOZ Novo mesto je prejela plaketo za sodelovanje

Breda Koncilja
Na Šolskem centru Novo mesto so v mesecu novembru 2013 praznovali več 
pomembnih obletnic, od 140 let poklicnega šolstva, 50 let zdravstvene šole in 30 let 
Šolskega centra. 

Na svečani akademiji, katere se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport 
Jernej Pikalo, so podelili plakete zahvale za strokovno in pedagoško sodelovanje ter pomoč.  
Prejela jo je tudi Območna obrtno‑podjetniška zbornica Novo mesto za sodelovanje in do‑
prinos k uspehom Šolskega centra pri izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja. 
V nagovoru se je direktor ŠC Novo mesto Štefan David še posebej zahvalil obrtnikom in 
podjetnikom, članom OOZ Novo mesto. Poudaril je, da je pomemben del strategije po‑
vezovanja izobraževalnih institucij  s potrebami lokalnega okolja in gospodarstva.  

Naj zapišemo še misel z vabila na svečano 
akademijo:
Samo ovrednotena preteklost izriše
bogatejšo prihodnost.  

Potrdilo, ki so ga prejeli udeleženci na 
usposabljanju na temo zagotavljanje 
varnih živil v gostinstvu.
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strokovni članki

Letni dopust:
Na podlagi 2. odstavka 160. člena Zakon o 
delovnih razmerjih (Ul. RS 21/13 ‑ v na‑
daljevanju ZDR) je  delodajalec dolžan de‑
lavce najkasneje do 31. marca pisno obve‑
stiti o odmeri letnega dopusta za tekoče 
koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca 
obvesti tudi po elektronski pošti na elek‑
tronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in 
uporabo nalaga delodajalec. Če delodaja‑
lec tega ne stori oz. pozabi napisati obvesti‑
la mu je na podlagi 11. tč. 1 odstavka 219. 
člena lahko izrečena globa od 750€ ‑ 
2000€ , manjšem delodajalcu od 100€ ‑ 
1000€, pa še odgovorne osebe so kaznova‑
ne od 100€ ‑ 800€.  Pri pisanju obvestila je 
potrebno prvo določiti kriterije za dolžino 
letnega dopusta, ki so za člane Obrtno 
podjetniške zbornice (v nadaljevanju:OZ)  
napisane v Kolektivni pogodbi za obrt in 
podjetništvo ( (Ul. RS 92/13 ‑ v nadalje‑
vanju: KPOP).  V 39. členu KPOP je dolo‑
čeno trajanje letnega dopusta, kriteriji za 
odmero letnega dopusta in način izrabe 
letnega dopusta. Posebej bi poudarili, da 
delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega 
dopusta le za delovno dobo pri zadnjem 
delodajalcu in delavcu, ki je član sindikata, 
podpisnika te kolektivne pogodbe, pri‑ 
pada še 1 dodatni dan dopusta! Večjo teža‑
vo imajo člani OZ npr. kovinarji, grafičarji, 
plastiki in drugi, ki morajo poleg KPOP 
uporabljati še panožno kolektivno pogod‑
bo in kombinirati kriterije iz več kolektiv‑
nih pogodb. Globe so velike, res pa je, da 
posamezna kadrovska podjetja napišejo 
obvestila že za 15€ po obvestilu. Večjo te‑
žavo imajo podjetja, ki niso člani nobene 
zbornice in delujejo v panogah brez kolek‑
tivnih pogodb. Ta podjetja morajo sprejeti 
lastne pravilnike za ureditev plač in delov‑
nih razmerjih.

Potreba po delavcu:
Na podlagi 22. člena ZDR je delodajalec 
dolžan s splošnim aktom (Pravilnik o or‑
ganizaciji podjetja in sistemizaciji delovnih 
mest) določiti pogoje za opravljanje dela 
na posameznem delovnem mestu oziro‑ 

ma za vrsto dela. Ta obveznost sprejetja sis‑
temizacije delovnih mest ne velja za manj‑
še delodajalce, ki kljub temu morajo dolo‑
čiti pogoje za opravljanje dela na posame‑
znem delovnem mestu. Prej so pogoje do‑
ločili na obrazcu »Potreba po delavcu«, ki 
po novi zakonodaji ni več obvezen oz. ga 
ni potrebno nositi na zavod za zaposlova‑
nje. Kljub temu je obrazec »PD« še vedno 
praktičen. Manjši delodajalec ga izpolni 
tako kot prej in ga objavi npr. na svoji ogla‑
sni deski. Če delodajalec ne določi po‑ 
gojev za opravljanje dela oz. če zaposluje 
nove delavce in ne objavi prosto delo s po‑
goji za opravljanje dela mu se na podlagi že 
prej omenjenega 219. člena ZDR lahko iz‑
reče globa. Če ste že napisali pogodbo o 
zaposlitvi, obvestilo o letnem dopustu, iz‑
polnili M/1 obrazec in nekaj drugih listin, 
izpolnite še PD obrazec, objavite ga na 
oglasni deski in vložite v personalno mapo 
delavca.

Sporazumna odpoved 
pogodbe o zaposlitvi:
Na podlagi 81. člena ZDR pogodba o za‑
poslitvi preneha veljati s pisnim sporazu‑
mom med delavcem in delodajalcem. V 
praksi delavec poda odpoved pogodbe o 
zaposlitvi in ponavadi zahteva skrajšanje 
odpovednega roka. Delodajalci včasih pre‑
nehanje delovnega razmerja poenostavlja‑
jo in na pisno odpoved pripišejo »Strinjam 
se«. 

Zakonodaja določa pisno obličnost spora‑
zuma, pa še delodajalec mora delavca pi‑
sno obvestiti, da ne bo imel pravic iz naslo‑
va zavarovanja za primer brezposelnosti. 
Torej, če se po prenehanju delovnega raz‑
merja prijavi na zavod za zaposlovanje ne 
bo imel pravico do nadomestila za čas 
brezposelnosti. Opustitev tega obvestila  
na prenehanje delovnega razmerja ne vpli‑
va, lahko pa ima veliki vpliv na finance de‑
lodajalca, ker je na podlagi večkrat omen‑ 
jenega 219. člena ZDR zagrožena velika 
globa za relativno majhen kos papirja.

Opravljanje obrtniških 
del v tujini:
Vse več naših podjetnikov išče delo v 
Avstriji, Nemčiji... Prepričani so, da je tuji 
partner postoril vse potrebno za legalno in 
varno delo v tujini. No, tuji partner ne 
more opraviti »domačih« nalog. Pogo‑ 
sto naš obrtnik, delavce z orodjem odpelje 
v tujino, ki tamkaj veselo delajo do prihoda 
lokalne policije ali inšpekcije. Nekaj je ven‑
dar pred odhodom potrebno postoriti 
doma (208 člen – 210. člen ZDR).
Predlagamo sklenitev aneksa k pogodbi o 
zaposlitvi z določitvijo časa dela, plače, na‑
domestil, dnevnic, terenskega dodatka...., če 
bo dela v tujini več, je praktičen »Pravilnik 
o delu v tujini«. Eni se napotijo v tujino tudi 
brez obrazca A1 oz. E‑101..., pri teh obrazcih 
je potrebno paziti na časovna obdobja, ker 
je delo v tujini časovno omejeno.

Nova delovna zakonodaja -  
iz prakse v prakso
Nekaj praktičnih informacij in drobnih nasvetov.

Franjo Horvat,  KADROS d.o.o.
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Nekaj o davčnih in računovodskih 
novostih v novem letu
Številne novosti v letu 2014

Marija Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o.

Navajeni smo že, da nam »dobri možje« z no‑
vim letom prinesejo poln pehar davčnih in ra‑
čunovodskih novosti. Letos je najbolj medij‑
sko odmevna sprememba, ki bo gotovo zajela 
tudi najširši krog zavezancev, uvedba davka na 
nepremičnine, ki pa ga očitno čaka še ustavna 
presoja. Velika sprememba se je zgodila tudi 
tistim kmetom, ki presegajo določen prag, in 
bodo po novem obdavčeni po načelu dejan‑
skih prihodkov in dejanskih ali normiranih 
odhodkov.
V članku pa se bomo dotaknili dveh 
skupin novosti, ki se dotikata obdavči-
tve izplačil fi zičnim osebam, in jih je v 
večji meri že potrebno upoštevati. 
Sprememb je veliko, izpostaviti pa želi-
mo tiste, za katere menimo, da zanima-
jo najširši krog zavezancev.

SPREMEMBE PRI 
POROČANJU NA REK 
OBRAZCIH
Za izplačila po 1.1.2014 bo potrebno na REK 
obrazcih, ki se na Davčno upravo predlagajo 
ob izplačilu plač in drugih izplačilih fi zičnim 
osebam, med drugim poročati tudi o
• Vseh povračilih stroškov zaposlenim, 

ki se ne vštevajo v davčno osnovo in torej niso 
obdavčeni – to pa so povračila stroškov pre‑
voza na delo in iz dela, povračila prehrane 
med delom, kilometrine na službeni poti, 
dnevnice, pa tudi jubilejne nagrade, odprav‑
nine, solidarnostne pomoči in podobno. V 
kolikor se navedena izplačila izplačajo skupaj 
s plačo, se o njih poroča na istem REK obraz‑
cu. V kolikor pa na primer potnih nalogov ne 
izplačujete skupaj s plačo, bo o teh izplačilih 
potrebno poročati posebej, zbirno konec 
meseca za pretekli mesec. 

•	 Poročati bo potrebno tudi o številki stav-
be ali parcele ter šifri katastrske ob-
čine, za nepremičnine, ki jih dajete 
v najem. 

•	 Dodatno bo potrebno poročati tudi o vzdr‑
ževanih družinskih članih, drugih olajšavah, 
bonitetah po vrstah (vključno z registrsko 
številko službenega avtomobila, ki ga upo‑
rabljate v privatne namene), nadomestilih, 
opravljenih urah…

SPREMEMBE PRI 
OBVEZNOSTI OBRAČUNA IN 
PLAČILA PRISPEVKOV ZA 
SOCIALNO VARNOST PRI 
NEKATERIH PREJEMKIH FIZIČNIH OSEB
S 1.1.2014, oziroma s 1.2.2014, prihajajo novi prispevki za socialno varnost pri določenih vrstah 
izplačil.
•	 Samostojni podjetniki, ki ste zavarovani drugje in opravljate dopolnilno dejavnost (popol-

danski s.p.) boste po 1.2.2014 plačevali višji prispevek za poškodbe pri delu in 
prispevek za zdravstvo. Skupni prispevki (skupaj s prispevkom za ZPIZ) bodo tako na‑
mesto dosedanjih cca 37 €, znašali približno 65 €.

•	 Izplačila po avtorskih in podjemih pogodbah, pogodbah o poslovodenju in prokuri ter sejnine 
bodo po 1.2.2014 obdavčena s 6,36 % prispevkom za zdravstveno zavarovanje, ki 
zmanjšuje izplačilo prejemniku.

•	 V kolikor prejemniki po prej naštetih izplačilih niso zavarovani drugje (niso drugje v delovnem 
razmerju in tam ne plačujejo prispevkov), bodo izplačevalci  teh izplačil (pogodba o poslovo‑
denju, avtorska pogodba, pogodba o poslovodenju ali prokuri, sejnine, izplačila drugih dohod‑
kov) morali obračunati in plačati v breme prejemnika še 15,5 % prispevka za PIZ. Po posebni 
formuli se bo tako izplačilo prejemniku štelo v pokojninsko osnovo.

Poglejmo na primeru – izplačilo pogodbe (npr. pogodba o prokuri, avtorska pogodba, sejnina) 
o (prejemnik je zavarovan drugje)

Do 31.12.2013 Do 31.1.2014 Po 1.2.2014
Bruto 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Normirani stroški 100,00 100 100
Prispevki za zdravstvo 6,36 % 63,60
Dohodnina 225,00 225 209,10
IZPLAČILO 775,00 775,00 727,30
Prispevek za invalidnost 88,50 88,50 88,50
Prispevek za zdravstvo (poškodbe) 0,53 % 5,30
STROŠEK IZPLAČEVALCA 1.088,50 1088,50 1.093,80
Efektivna obdavčitev (davščine/stroški) 28,80 % 28,80 % 33,50 %

Do 31.12.2013 Do 31.1.2014 Po 1.2.2014
Bruto 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Normirani stroški    100,00 100 100
Prispevki za zdravstvo 6,36 % 63,60
Prispevki za PIZ 15,5 % 155,00 155,00
Dohodnina 225,00 186,25 170,35
IZPLAČILO 775,00 658,75 611,05
Prispevek za invalidnost 88,50 88,50 88,50
Prispevek za zdravstvo (poškodbe) 0,53 % 5,30
STROŠEK IZPLAČEVALCA 1.088,50 1.088,50 1.093,80
Efektivna obdavčitev (davščine/stroški) 28,80 % 39,50 % 44,10%

V kolikor prejemnik izplačila ni zavarovan drugje, mora plačati še 15,5 % prispevka za PIZ.

Pri izplačilu po podjemnih pogodbah je poleg navedenega potrebno plačati še 25 % (250 €) po‑
sebnega davka na določene prejemke. (Do 1.2.2014 je potrebno pri izplačilih po podjemnih po‑
godbah obračunati tudi 4,55 € prispevka za poškodbe pri delu.)
Za upokojence se šteje, da so zavarovani drugje in jim ni potrebno obračunati in plačati 15,5 % PIZ.
Izplačevalec je dolžan ob obračunu zgoraj navedenih izplačil pridobiti izjavo prejemnika, na kateri je 
navedeno, če je zavarovan drugje. V primeru dvoma je izplačevalec dolžan izjavo tudi preveriti. 

strokovni članki

5. decembra je na OOZ NM potekal zelo 
uspešen Bonus dan.
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strokovni članki

Varnost pri delu
Pomembna ekonomska kategorija

Marko Fink, Opus biro

Kot smo že večkrat navajali, postaja varnost pri delu vse bolj ekonomska kategorija; tega se zavedajo uspešni delodajalci – 
podjetniki, ki čedalje več vlagajo v varnost pri delu. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu s podzakonskimi predpisi defi ‑
nira minimum, ki je potreben za varne delovne pogoje ter izboljše‑
vanje varnostne kulture v izogib tveganjem oz. preprečevanju po‑
škodb pri delu, zdravstvenih okvar, invalidnosti delavcev, da ne ome‑
njamo smrtnih primerov pri opravljanju dela.
Navezujoč na nezgode/ poškodbe pri delu naj omenimo tudi daljše 
odsotnosti z dela, kar predstavlja povečane stroške dela, kakor tudi 
možnosti odškodninskih zahtevkov delavcev in Zavoda za zdra‑
vstveno zavarovanje Slovenije, ki od delodajalcev tudi za več let na‑
zaj terja povračilo stroškov, ki so nastali zaradi poškodb na delovnih 
mestih. 
Naj v grobem naštejemo potrebne aktivnosti delodajalca na tem 
področju; izjava o varnosti in ocenjevanje tveganj na delovnih me‑
stih, imenovanje strokovnega delavca za varnost pri delu ter izvajal‑
ca medicine dela, usposabljanje delavcev za varno delo, dajanje na‑
vodil za varno delo, zagotavljanje osebne varovalne opreme, preiska‑
ve škodljivosti v delovnem okolju, pregledi/ preizkusi delovne opre‑
me, preventivni zdravstveni pregledi delavcev, preprečevanje nasilja 
tretjih oseb, preprečevanje nadlegovanja in trpinčenja, promocija 
zdravja, prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepo‑
vedanih substanc, prepoved dela pod vplivom psihoaktivnih zdravil, 
organizacija prve pomoči… Pri vseh delovnih opravilih je potreben 
tudi stalen nadzor, saj v nasprotnih primerih po navadi delavci kaj 
hitro delajo po svoje in ogrožajo lastno varnost ali varnost drugih. V 
kolikor delodajalec v celoti in dosledno izvaja vse predpisane ukre‑
pe, zmanjšuje svojo odgovornost v primeru pojava poškodb pri 
delu. Delodajalec ima po zakonodaji vso pravico in tudi dolžnost, 
da prekine delo ter z delovnega mesta odstrani delavca, ki ogroža la‑
stno varnost oz. varnost drugih. Opažamo, da se delodajalci prema‑
lo poslužujejo disciplinskih postopkov do delavcev z naslova kršenja 
predpisov za varno delo, ki so zelo aktualni predvsem v večjih pod‑
jetjih.
Nekako k varnosti pri delu priključujemo tudi področje varstva pred 
požarom, ki ga sicer pokriva druga zakonodaja in predpisi. Cilji var‑
stva pred požarom so varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja 

pred nevarnostjo požara in eksplozije. Osnova za ureditev varstva 
pred požarom v nekem objektu oz. obratu je študija oz. zasnova po‑
žarne varnosti, ki mora biti pripravljena že v sklopu projektiranja 
objekta. Ta študija v osnovi defi nira gradbene ukrepe za prepreče‑
vanje požarov oz. preprečevanje širjenja požara po objektu. V sklopu 
organizacijskih ukrepov morajo biti za vse poslovne, industrijske, 
trgovske… objekte izdelani požarni redi, ki defi nirajo interno ure‑
ditev – organizacijo varstva pred požarom v objektu, ukrepe za pre‑
prečevanje nastanka požara ter ukrepe/ naloge v primeru nastanka 
požara. Za določene objekte je potrebno izdelati tudi načrte evaku‑
acije ter požarne načrte, ki jih predamo najbližji gasilski enoti. Na 
tem področju je pomembna tudi ustrezna usposobljenost delavcev 
za preprečevanje požarov, pravilno ravnanje v primeru požara in eva‑
kuacijo. Še posebej je pomembna praktična usposobljenost za pra‑
vilno uporabo gasilne opreme, saj pravilen in hiter pristop h gašenju 
začetnega požara lahko prepreči najhujše. 
Naj za zaključek apeliramo na vse delodajalce, da je vlaganje v varnost in 
zdravje pri delu ter varstvo pred požarom cenejše od posledic poškodb 
pri delu/ zdravstvenih okvar… in požarov ali enormnih glob, ki jih pred‑
pisuje zakonodaja.

V OPUS BIRO‑ju izvajamo kompletne storitve s področja varnosti pri delu, varstva pred požarom in delovnih raz‑
merij; za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na 041‑651‑835, 051‑360‑835 ali info@opus-biro.si; več tudi 
na www.opus-biro.si; pod nazivom OPUS BIRO delujemo že od leta 1995.
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strokovni članki

Odbor za znanost in tehnologijo 
pri OZS
Sestanek na Dolenjskem

Breda Dušič Gornik

Odbor za znanost in tehnologijo, ki deluje pri Obrtno‑podjetniški 
zbornici Slovenije, se je 21. decembra sestal v prostorih podjetja 
FerroČrtalič v Selih pri Dolenjskih Toplicah. Član odbora je namreč 
tudi Bojan Črtalič, ustanovitelj in prokurist podjetja ‑ gostitelja, z 
našega območja pa v odboru deluje še podjetnik Andrej Krajnc. 
Člani odbora so pregledali dosedanje delo, rekli še kakšno besedo 
o prihodnjem delu in si ogledali nekatere najnovejše dosežke v 
Črtaličevem podjetju. 

Črtalič drugi z leve, poleg njega predsednik odbora Janez Škrlec, tretji z desne pa 
Andrej Krajnc . (Foto: B. D. G.)

BREZPLAČNA strokovna svetovanja pri OOZ NM

Pravno:
odv. Vesna Bajec,  33 78 740
odv. Tadeja Žibred, 041 937 729
odv. Samo Plantan, 33 79 110, 041 342 100 

Davčno: 
Biro Bonus d.o.o., 39 30 960,  041 786 444
Alenka Zaman s.p., 041 682 888
Mira Lalić s.p., 33 73 380,  041 682 470   
Anita Avbar Salopek s.p., 30 83 112, 051 220 700

Poslovno-ekonomsko:
TRINS d.o.o. ‑ Cirila Zajc, 040 225 650

Varstvo pri delu:
VARING Anton Fabjan s.p., 393 49 90, 041 673 455
OPUS BIRO Marko Fink s.p., 041 651 835, 051 360 835

Invalidski postopki:
KA DROS d.o.o., Franjo Horvat, 3380 740, 040 637 649 

Svetovanja se izvajajo po sistemu napotnice, ki jo do-
bite na zbornici. Svetovanja so za člane, ki imajo pla-
čano članarino,  brezplačna.  Časovno SO omejena 
na eno uro in se lahko koristijo 2-krat na koledarsko 
leto.  Poslovno-ekonomsko:

TRINS d.o.o. ‑ Cirila Zajc, 040 225 650
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Kombinacija sodobne kulinarične 
domišljije in spoštovanje lokalnih 
in sezonskih posebnosti 
Oštarija Rudolfswerth 

Da bodo zametki gostinstva, ki jih je pred več desetletji na Gospodični zastavil Vojko Mrhar, dosegli vrhunec z otvori-
tvijo ene izmed najsodobnejših restavracij v Novem mestu, si tudi Mrharjeva sinova Blaž in Saša ob smrti očeta najver-
jetneje nista predstavljala. 

V družini so po temeljitem premisleku skle‑
nili, da očetovo delo nadaljuje takrat komaj 
sedemindvajsetletni Blaž, del bremena pa 
sta na svoja pleča prevzela tudi pet let mlajši 
Saša in njuna mama Antonija.
„Ogromno odrekanja, trdo delo, skoraj brez 
dneva dopusta in kljub temu še vedno sanje 
in želja, da ustvarim nekaj za razvoj gostin‑
stva in turizma v Novem mestu. Poleg pla‑
ninske koče na Gospodični smo imeli nad 
Mercatorjevo trgovino na Zagrebški cesti 
od leta 1999 tudi menzo, in prav toliko je 
bila prisotna želja o preureditvi“, pripovedu‑
je Blaž Mrhar, ki je pred kratkim prav na 
tej lokaciji odprl Oštarijo Rudolfswerth,  
eno najsodobnejših in najlepših restavracij 
v  mestu.
Ideja o projektu in rdeča nit zgodbe  je bila 
njegova. S projektom, ki je trajal več kot leto 
dni, saj je poleg vseh dovoljenj moral prido‑
biti tudi soglasja vseh stanovalcev  sosednje‑
ga bloka, se mu je uresničila želja, da bi 
Novomeščani ob vsakem grižljaju začutili 
pripadnost mestu. Oprema in vzdušje 
Oštarije Rudolfswerth goste spomni na 
zgodovino Novega mesta, od halštatske 
zgodovine do starih novomeških gostiln. 
Stene krasijo fotografije izkopanin s Ka‑
piteljske njive, stare novomeške razglednice, 
stare novomeške gostilne in portret Rudolfa 
IV, ki je nastal v Sokolskem domu. Na sto‑
pnišču goste očara  velik akvarij, v katerem 
so replike izkopanih posod, ki so jih naši 
predniki uporabljali pred več kot 2.000 leti. 
Posodo, ki so jo včasih uporabljali za zaje‑
manje vina, gostje zdaj uporabljajo kot sol‑
nico. Jurčkovo juho z ajdovimi kruhki zape‑
čeno v krušni peči pa postrežejo v glineni 
situli. Jedilni list, preveden v angleščino, 
nemščino in francoščino je natisnjen na 
ročno izdelan papir iz bombaža in rožic gor‑
janskih košenic.  S smehom na obrazu Blaž 
Mrhar pove, da so bili v opremo, detajle, v 
oblikovanje in uresničevanje njegovih zami‑

sli  vključeni mojstri iz celotne Slovenije in 
ne pozabi dodati, da so mu na pomoč pri‑
skočili tudi v Dolenjskem muzeju. 
„Gostinsko ponudbo smo zastavili na so‑
dobni kulinariki, ker pa vem, da v tem pro‑
storu ne bi preživeli samo s sodobno kulina‑
riko, smo jo dopolnil s pizzami in gratinira‑
nimi jedmi iz krušne peči, malicami, ki jih 
dostavimo tudi aboniranim podjetjem ter 
pogostitvami na izbrani lokaciji“ pripovedu‑
je Blaž Mrhar. „In kar je najpomembneje,  v 
zgodbo verjamejo in so se z njo poistovetili 
vsi zaposleni, vsi strokovnjaki na svojem po‑
dročju, tudi največkrat nagrajeni picopek z 
najdaljšim staležem pečenja pizz v krušni 
peči v Novem mestu. Edini cilj nam je zado‑
voljstvo gostov. O dobičku  ne razmišljam, 
da ga bi bilo le toliko, da bi se lahko razvijali 
še naprej “, strne misli Blaž Mrhar. 
Jedilni list Oštarije Rudolfswerth je sesta‑
vljen iz hladnih jedi (Lovski izplen iz gorjan‑
skih gozdov, Šentjernejski salamarji in 
Krnčev sir, Ribe iz zelene lepotice Krke, 
Zelenjavni pastičo);  juh, ki jih postrežejo v 
glineni situli; jedi na žlico iz kotlička; toplih 
jedi v stilu sodobnega trenda, ki vsebuje tudi 
glavne jedi in sladice.  
Na vinski karti je 40 vrst izbranih slovenskih 
vin iz vseh treh vinorodnih dežel, za katere 
izbor ob kosilu in večerji skrbi hišni somme‑
lier. 

intervju

Za konec Blaž Mrhar pove, da zaključene 
družbe do 30 oseb še posebej radi razvajajo s 
pogrinjkom, ki je dobil na Gostinsko turistič‑
nem zboru v Termah Olimia, 2. mesto v ka‑
tegoriji predstavitveni pogrinjek po izboru 
obiskovalcev.
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Skrbnik vam bo v najkrajšem času pripravil želeno ponudbo,
popusti odvisni od količine in blagovne skupine,
porabati pridobljeni na podlagi dolgoročnega partnerstva,
ugodni plačilni pogoji v primeru pozitivne bonitete, 
vse na enem mestu: brezplačna dostava; montaža in priklop izdelkov
Big Bang Kasko, podaljšana garancija in zavarovanje za naključno škodo, 
možnost poslovnega najema računalniških in avdio-video izdelkov.

www.bigbang.si

Za člane MOZAIK podjetnih, 
ugodni nakupi v trgovini  
Big Bang Novo mesto in
Big Bang Krško.

Skrbnik vam bo v najkrajšem času pripravil želeno ponudbo,Skrbnik vam bo v najkrajšem času pripravil želeno ponudbo,Skrbnik
popusti odvisni od količine in blagovne skupine,
porabati pridobljeni na podlagi dolgoročnega partnerstva,

Velika ponudba za mala in 
srednje velika podjetja.

PARTNER

Več na partner.bigbang.si | Info: sme@bigbang.si













oglasno sporočilo
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znani obraz

To so besede Alberta Jordana iz Novega mesta, letošnjega prejemnika zlatega ključa za 45 let dela v obrti, ki nikoli v ži-
vljenju ni javno oglaševal svojega dela. Vsestranski samostojni podjetnik, ki je začel leta 1968 kot elektroinštalater, ka-
sneje pa se je lotil še marsičesa, predvsem je opravljal delo nepremičninskega posrednika, danes pa se posveča zastopa-
nju in svetovanju v upravno pravnih zadevah. Človek, ki ti v kratkem polurnem pogovoru poda več citatov, vrednih po-
mnjenja, kot jih povprečen človek izusti v svojem celem življenju.

Albert Jordan
Reklamo dela delo samo!

Jure Marolt

Z dobrimi 22‑imi leti je bil leta 1968 najmlajši obrtnik na 
Dolenjskem. Začel je iz nič in nobeno delo mu ni bilo izpod časti. 
Končal je srednjo tehnično šolo, kjer je dobil teoretično znanje, a 
čisto nič praktičnega. Napaka, ki jo pri svojih pomočnikih ni nikoli 
več ponovil. »Hotel sem pokazat ljudem in družbi, da znam neki 
ustvarjat. Nikoli mi ni bilo izpod časti vzeti 
metlo v roke in pri delu sem bil vedno prvi in 
zadnji,« ognjevito doda.
Prav leto 1968 je bilo zanj iz mnogih razlogov 
prelomno. Takrat se je vrnil iz vojske, med 
prakso v Ljubljani, kjer je kot trgovec delal 
vse od A do Ž pa je že pripravljal vse potreb‑
no za otvoritev lastne delavnice v Novem 
mestu. Najprej na Sokolski ulici 3, kmalu pa 
se je preselil na Rozmanovo 10. »Najprej 
smo delali vse, od popravila likalnikov in 
vsega podobnega, kar je bilo povezano z 
napajanjem z električno energijo. To je bil 
temelj  za prodor na področje grad‑
beništva.« 1. 10. 1968 je bil dan, ko je nje‑
gova delavnica dejansko ugledala luč sveta. 
Dva tedna kasneje pa se je poročil.
4. junija prihodnje leto pa je bil zanj skoraj usoden dan, saj je imel 
prometno nesrečo, kjer je iz Gorjancev padel v 69 metrov globoko 
brezno in utrpel hude poškodbe noge. »6 mesecev sem bil cel v 
mavcu, do ramen, štirinajst dni kasneje pa se mi je rodil sin, tako da 
sva istočasno z ženo prišla iz bolnice, jaz v mavcu, žena pa z otro-
kom.« Ko je dobil peto, se je zopet lotil dela, okoli so ga prevažale 
stranke, ki so iz svojih avtomobilov morale odstraniti prednji sedež, 
da se je lahko človek, ki je bil cel v mavcu, spravil vanj.
Tudi v mavcu je naprej opravljal svoje delo. »Vodil sem dela na 
terenu po cele dneve, če je bilo treba, sem bil tudi na strehi. Vsak dan 

sem šel do mesta in nazaj peš.« 
Usmeril se je v elektroinštalater‑
stvo, t.j. v izvajanje inštalacij v novih 
stanovanjskih stavbah. Tako so 
oskrbeli po 30 stavb v vsakem na‑
selju, skupaj okoli 300 stavb. Poleti 
so potekale inštalacije in delo na 
terenu, pozimi pa delo v prostoru 

in vzdrževalno delo.
»Do danes sem izučil osem pomočnikov in vsakemu od njih 
priskrbel tudi praktično znanje, ki ga sam v šoli nisem bil deležen.« 
Svoj kader je iskal na podeželju, saj je verjel, da imajo ti ljudje priro‑
jene visoke standarde delavnih navad. Pomočniki so bili po pravilu 

iz revnih družin.
Z elektroinštalacijami se je ukvarjal do leta 1990, takratna tranzicija pa 
ga je preusmerila. Vedno ga je vodilo načelo: »Hitro se je treba 
prilagajati trgu, ker trg se ne prilagaja posamezniku, ampak se mora 
posameznik prilagoditi njemu.« Vedno so bili poznani po sistemskem 

delu in do današnjega dne ni imel opravka še z nobeno 
reklamacijo. Sistem dela je bil pri njem vedno deljen in 
vsak delavec je na terenu počel le tiste stvari, ki so mu šle 
dobre od rok. »Zame je moral vsak delavec imeti pet 
kvalitet: odnos do dela, stranke, sodelavca, orodja in 
materiala. To so pogoji za vsako dejavnost.« Pravice in 
obveznosti so bile pri njemu vedno izenačene.

ustvarjat. Nikoli mi ni bilo izpod časti vzeti 
metlo v roke in pri delu sem bil vedno prvi in 

Prav leto 1968 je bilo zanj iz mnogih razlogov 
prelomno. Takrat se je vrnil iz vojske, med 
prakso v Ljubljani, kjer je kot trgovec delal 

sem šel do mesta in nazaj peš

»Vodil sem dela na terenu po 

cele dneve, če je bilo treba, sem 

bil tudi na strehi. Vsak dan sem 

šel do mesta in nazaj peš.«
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»NAŠE GLASILO«  
je brezplačno glasilo Območne 

obrtno ‑ podjetniške zbornice 

Novo mesto. 

Odgovorni urednici: 
Mojca Č. Andolšek

Breda Koncilja

Izdajatelj: 
OOZ Novo mesto

Foersterjeva 10 

8000 Novo mesto 

Izdajateljski svet: 
Odbor za izobraževanje in 

informiranje pri OOZ Novo mesto 

Naslov uredništva: 
OOZ Novo mesto 

Foersterjeva 10 
8000 Novo mesto 

telefon: 07/33 71 580 

www.obrtniki.eu

e-pošta: 
obrtna.nm@ozs.si 

Tisk: 

Tiskarna Vesel, Novo mesto 

Naklada: 
1250 izvodov

Preusmeril se je torej na upravno‑pravne postopke. »Vedno sem se boril za pravice revnih, 
malih in nemočnih ljudi, boril sem se za pravno državo. Ker če se ne boriš, potem izgubiš.« 
Stranka je bila vedno sveta, saj živiš od dela. Ona je tista, ki te plačuje in oni so tisti, ki mora‑
jo ta plačila opravičiti.
Leta 1989 se je preglasil in preusmeril, tokrat tudi na nepremičninsko posredništvo, leta 2000 
pa tudi na druge poslovne dejavnosti, ker se zakonodaja pri nas spreminja dnevno. Danes 
ne dela več na nepremičninskem trgu, veliko pa se je pripravljal na prihajajočo avtocesto, 
kjer je zastopal interese lastnikov nepremičnin. »Zadnji primer, ki je bil tudi medijsko 
izpostavljen, je bil primer Lužar, ki sem ga zaključil z vlado na svojem domu, saj so ugotovili, 
da imam prav. Vedno gre za malega človeka,« ponosno pristavi.
Nikoli se v teh primerih ni obremenjeval z denarjem, ki 
je šel vedno na račune lastnikov. Leta 2003 je prešel v 
zastopanje in svetovanje. »Tega se ne da naučiti, za to 
moraš biti rojen. Začel sem preučevati ustavo, vso za-
konodajo, mesečno tudi po 480 ur.« Kasneje je prešel 
tudi na civilno in kazensko pravo.
Verjame, da je rojen pogajalec. Brezkompromisen, ki 
zahteva le to, kar se lahko dokaže. Do danes ima še ve‑
dno odprt s.p., dela pa to, kar od njega zahteva trg. 
»Nikoli v moji karieri nisem dal ne dinarja, ne lipe in ne centa za reklamo. Reklamo vedno 
dela delo samo.« Zdaj se ukvarja le še z zastopanjem in svetovanjem, še vedno pa ima težave 
z inšpekcijo, ki se bori, da ga ustavi. »Vendar mene ne bo ustavil nihče. Za svoje početje in 
delovanje odgovarjam moralno, materialno, odškodninsko in kazensko.«
Nobenemu nadzoru sicer ne ugovarja, saj le izvajajo svoje delo. Nikoli ni bil član nobene 
stranke, ker hoče razmišljati s svojo glavo in zavrača tisto, kar ni dobro za male ljudi. »Vedno 
uporabljam svojo glavo uma in razuma.« Nikoli se tudi ni obremenjeval z materializmom. 
»Vsak človek rabi toliko, kot potrebuje in malo več, potem jih ne bo glava bolela, kot nekatere 
tajkune.«
To je kratka kronologija dolge poti. »Moji najboljši prijatelji so tisti, ki sem jim lahko 
pomagal.« Človek se ob pogovoru z Albertom Jordanom težko otrese občutka, da bi ta člo‑
vek bil uspešen čisto v vsaki stvari, ki bi se je lotil. Ker vse dela strastno in detajlno. Njegova 
zgodba pa je bolj kot za kratek intervju primerna za kakšno obsežnejšo knjigo.

Albert Jordan je prejel zlati ključ za 45 let dela v obrti 

»Vendar mene ne bo ustavil nihče. Za svoje početje in delovanje 
odgovarjam moralno, materialno, odškodninsko in kazensko.«

znani obraz


