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• Aktualno z davčnega področja

• 10. forumu obrti in podjetništva

• Izobraževanje 
 »Energetsko varčna gradnja«

• Spodbude za mlade podjetnike

• Preventivni ukrepi varstva 
 pred požari

• Slavko Dokl - prejemnik priznanja

• Počitniške kapacitete
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uvodna beseda

datum ura aktivnost vsebina organizator izvajalec kraj izvedbe

6.3.2012 13.00 Seminar Delovna razmerja OOZ Novo mesto Janja Starc OOZ Novo mesto 

7.3.2012 10.00 strokovna ekskurzija obisk tovarne Revoz Sekcija avtoserviserji Sekcija avtoserviserji Revoz d.d. Novo mesto 

7.3.2012 9.00 sestanek Zbor združenja upokojenih obrtnikov OOZ NM združenje upokojenih obrtnikov združenje upokojenih obrtnikov OOZ Novo mesto

7.3.2012 10.00  predavanje Potopisi - Narodni parki ZDA združenje upokojenih obrtnikov Janez Ravbar OOZ Novo mesto

13.3.2012 18.00 sestanek Zbor sekcije kovinarjev Sekcija kovinarjev Sekcija kovinarji OOZ Novo mesto 

21.3.2011  Sejem LOS Gospodarsko razstavišče Ljubljana OZS  OZS  GR Ljubljana

21.3.2012  Sestanek Forum obrti in podjetništva Ljubljana OZS  OZS  GR Ljubljana

marec  Sestanek  Upravni odbor OOZ Novo mesto  OOZ Novo mesto  OOZ Novo mesto  OOZ Novo mesto 

marec  Sestanek Skupščina OOZ Novo mesto  OOZ Novo mesto OOZ Novo mesto  OOZ Novo mesto 

19-22.4.12  Strokovna ekskurzija Strokovna ekskurzija Irska (1. skupina) OOZ Novo mesto  Kompas d.d. Novo mesto  Irska

26.-29.4.12  Strokovna ekskurzija  Strokovna ekskurzija Irska (2. skupina) OOZ Novo mesto  Kompas d.d. Novo mesto  Irska

april   Srečanje tekstilcev pri OZS   ozs ozs 

vod za konstruktivne pogovore v naši or-
ganizaciji.
Glede na »izplen« naših preteklih – zadnjih 
zahtev predlagam na podlagi pogovorov ob 
pripravi novih zahtev, da vsekakor pregle-
date smiselno naše dosedanje zahteve in 
vložite primerne predloge o obnovitvi po-
stopkov in seveda aktualizirate stare zahte-
ve. Vem, da se vedno najde kaka nova bolj 
primerna in aktualna zahteva. Ko pa pobr-
skamo nazaj, najdemo iste, ali podobne že 
v preteklosti nerealizirane…
Sem pa mnenja in gledam vedno pozitiv-
no tudi na dajanje zahtev – predvsem na 
kak »izplen« v preteklosti – ne bomo od-
nehali.
Res za enkrat – trenutno ne vidimo smisla 
dajanja novih zahtev, sploh pa ob spremlja-
nju take neresnosti glede na dogajanja v 
skupščini RS pri pripravi naše nove vlade.

Odgovor generalnega sekretarja, ki je sledil:
Zahvaljujem se ti za posredovano razmi-
šljanje glede oblikovanja letošnjih Zahtev. 
Glede na »izplen« lanskoletnih zahtev in 
izredno neplodno dogajanje v Državnem 
zboru RS, ki ga oblikujejo novi poslanci, 
se resnično lahko vprašamo koliko truda 
je še sploh smiselno vlagati za takšen rezul-
tat. Aroganca vlade, ki je že predolgo v od-

hajanju, kaže samo v eno smer - oblikovati 
samo »TOP 10 zahtev«, ki najbolj pestijo 
naše člane. Pa naj bodo ali prepisane iz pre-
teklih let ali pa oblikovane čisto na novo. Vse 
preveč jih, kot si tudi sam poudaril, ostaja le 
črka na našem papirju.

Naj vam na koncu omenim, da bomo smo 
pred kratkim v vodstvu OOZ Novo me-
sto pridobili novo moč. Na zadnji seji UO 
OOZ Novo mesto smo izbrali novo sekre-
tarko in tako zapolnili skoraj leto in pol ne 
zapolnjeno mesto sekretarja zbornice, ki ga 
je nadomeščala Breda Koncilja. 
Predstavile so se tri kandidatke, ki so bile 
izbrane predhodno na podlagi razgovorov 
OKK pri OOZ Novo mesto. Predstavile so 
se na primeren, predlagan in zahtevan na-
čin. Tako so člani UO OOZ Novo mesto s 
tajnim glasovanjem izbrali novo sekretarko 
OOZ Novo mesto – Emilijo Bratož, ki bo 
nastopila svoje delo 03.05.2012.
Tako bomo lahko tudi strokovno na podla-
gi njenih dolgoletnih izkušenj v zborničnem 
sistemu ponudili našim članom suport pri 
raznovrstnih aktivnostih in zahtevah naših 
članov.
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najava dogodkov v pomladanskih mesecih

Kolegice, kolegi,

Vsako leto in tako že kar nekaj let, seveda 
tudi letos, se kljub vsemu pripravljamo na 
letošnji FORUM obrti in podjetništva. Raz-
pis za pripravo predlogov smo peljali preko 
vseh sekcij, odborov, kot tudi Upravnega od-
bora. Na koncu je prevladalo mnenje, ki sem 
ga strnil in poslal Uradu vodstva OZS:
Verjetno ne bi nihče na koncu rad, da so 
naše zahteve same sebi namen in pa le po-

Adolf  Zupančič, 
predsednik OOZ Novo mesto



3Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

o zbornici - naše poslanstvo

Pridobili veliko novega znanja 
Sekcija frizerjev in kozmetikov
Alenka Smrekar

Sekcija frizerjev in kozmetikov je v letu 2011 
dosegla svoj plan v celoti. Odkar imamo v 
novem mandatnem obdobju tudi predstav-
nico kozmetikov  pri OZS Katja Dimič Do-
lenc tudi sekcija napreduje na področju koz-
metike. Ugotovile smo, da nam  za uresniči-
tev plana dela zmanjka fi nančnih sredstev, ki 
nam jih nudi OOZ Novo mesto. 
Zadnjega januarja  2011 smo se sestale čla-
nice izvršilnega odbora sekcije frizerjev in 
kozmetikov in določile okvirni plan dela.
V začetku marca smo se udeležile brezplač-
nega seminarja barvanja in striženja na Oto-
čcu, ki ga je organiziralo podjetje Ilirija d..d. 
iz Ljubljane. 
Na Celjskem sejmu je 5. In 6. februarja 2011 
potekal tradicionalni sejem frizerstva in koz-
metike. Na področju frizerstva je bil pred-
stavljen bogat program lasne kozmetike, 
frizerske opreme, frizerske galanterije, de-
lovnih oblačil in obutve in bogata strokov-
na literatura. Predstavili so se tudi nekateri 
frizerski saloni in strokovne šole s progra-
mom frizerstva.
Na področju kozmetike pa so bili predsta-
vljen program mineralne, bio, medicinske 
in profesionalne kozmetike. Poleg tega so 
bile prikazani še programi dišav. Podrobno 
je bila razvidna  tudi  oprema kozmetičnih, 

lepotilnih salonov,  welnes centrov in neka-
terih salonov. Udeležilo se jih je kar 17 članic 
z naše sekcije pri OOZ Novo mesto. 
Začetek junija je članica sekcije Anamarija 
Janežič imela zelo zanimiv, izčrpen in pou-
čen tečaj ličenja.
Sredi junija pa smo organizirale še  tečaj za 
ultra hitro podaljševanje las, ki je sicer zelo 
drago, vendar tudi zanimivo. Udeležilo se 
ga je kar 10 članic.
Brezplačno je predavala  ga. Barbara Zupan 
Novak s podjetja Imex Trade d.o.o.
Med počitnicami smo si malo oddahnile. 
9. oktobra je podjetje Nolas organiziralo že 
tradicionalni 11. Slovenski frizerski festival 
v Cankarjevem domu v Ljubljani, katere-
ga se je naših članic nabralo kar za manjši 
avtobus. 
Po dolgi in zanimivi predstavitvi raznih mo-
dnih frizur so si na koncu privoščile še sku-
pno malico, malo poklepetale in se z avtobu-
som odpeljale nazaj v Novo mesto.
Sekcija pridno deluje že v tem letu, saj smo 
že pripravile okvirni plan za leto 2012. Tudi 
v letošnjem februarju smo že obiskale sejem 
frizerstva in kozmetike v Celju in konec fe-
bruarja imele seminar Kerat in profession-
nel – dolgo obstojno brazilsko ravnanje las 
s keratinom in pomladitev za vaše lase.

Avtoprevozniki se veliko 
izobražujejo
Sekcija za promet 
Anton Bobič

Izvršilni odbor sekcije za promet je v februarju 2011 organiziral zbor sek-
cije. Izkoristili smo priliko srečanja članov ter organizirali tudi obvezno 7 
urno izobraževanje za kodo, ki smo ga nato ponovili še kar petkrat. 
Na pobudo Marjana Prešerna smo organizirali sestanek s podjetjem 
Petrol. Največji poudarek med pogovorom z g. Mojco Zevnik je bil o 
možnostih podaljšanja plačilnega roka podjetja Petrol našim članom. 
Ugotovili smo tudi, da so pogodbe v glavnem individualne in da mora 
tako tudi vsak posameznik poskrbeti za reševanje tovrstne problemati-
ke individualno. 
Prav tako smo poslali tudi več dopisov z našimi pobudami in vprašanji 
na republiško sekcijo za promet. Tovrstne aktivnosti so bile več ali manj 
neuspešne, kajti v prevozniški dejavnosti se problemi samo kopičijo in z 
državo nikakor ne najdemo skupnega jezika. Prevozniki se ne damo in 
se bomo še naprej borili za svoje pravice, pa četudi vsako leto rešimo le 
nekaj problemov. 

Člani sekcije za promet na zboru dne 17.2.2012
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Delovanje sekcije
Sekcija kovinarjev
Jože Miklič

Naša sekcija si je na zboru sekcije za leto 2011 
zadala precej obširen plan, ki ga je tekom leta 
v dobršni meri tudi izpolnila. Če gremo po 
vrsti, so si dogodki sledili takole:
12. – 14. 5. 2011 smo se trije člani sekcije ude-
ležili strokovne ekskurzije na Češko, katero je 
organizirala sekcija kovinarjev pri OZS.
Kar precej napora smo vložili v organizacijo 
strokovne ekskurzije v Avstrijo. Ogledali naj 
bi si železarno Voest Alpine in eno vodilnih 
podjetij za izdelavo varilne tehnike, Fronius. 
Ogled le-tega bi nam omogočilo podjetje 
Ingvar d.o.o. iz Ljubljane, a je strokovna ek-
skurzija zaradi premajhnega števila prijav na 
žalost odpadla.

Kot vsako leto je sekcija kovinarjev pri OZS 
tudi v preteklem letu organizirala srečanje 
kovinarjev Slovenije, katerega so se udele-
žili tudi trije naši člani.
13. 12. 2011 smo organizirali ogled tovarn 
Revoz in TPV, v popoldanskem času pa nam 
je podjetje Ingvar d.o.o. pripravilo še preda-
vanje o varjenju.
Izvršilni odbor sekcije se je med letom sestal 
še na dveh sejah, sicer pa so člani zadeve v 
zvezi s sekcijo reševali telefonsko.  Dejstvo, 
katerega moramo ponovno omeniti je, da je 
udeležba na zboru sekcije in na ostalih stro-
kovnih dogodkih – ekskurzijah in predava-
njih – vsako leto manjša.

Člani sekcije vas zato prijazno vabimo, da se 
udeležite letošnjega uvodnega zbora sekcije, 
ki bo v prostorih OOZ Novo mesto v  torek, 
13. 3. 2012, ob 18. uri.
Na zboru sekcije bomo podrobneje začr-
tali načrt dela za leto 2012, se pogovorili o 
načinih promocije kovinarskega poklica, 
predstavili strokovne ekskurzije, ki jih bosta 
organizirala OZS in OOZ, ter o nadaljnjih 
možnostih strokovnega izobraževanja na 
našem področju. 

Ogledali smi si Revoz in TPV 
Sekcija kovinarjev
Jože Miklič

Dne 13. 12. 2011 smo si člani sekcije kovi-
narjev ogledali našo v koncernu Renault zelo 
cenjeno tovarno Revoz. Najprej smo si ogle-
dali multimedijsko predstavitev podjetja od 
njegovega začetka pa vse do danes. Sledil je 
strokovno voden ogled proizvodnje, v kate-
rem smo najprej obiskali oddelek sestave vo-
zil Twingo, nato pa še, za nas kovinarje najza-
nimivejši del, oddelek preoblikovanja ploče-
vine in varjenja avtomobilskih komponent.
Mnogi izmed nas so bili presenečeni nad vr-
hunsko kvaliteto in organiziranostjo proizvo-

dnje v Revozu. Z veseljem ugotavljamo, da 
v primerjavi z drugimi zahodnoevropskimi 
avtomobilskimi tovarnami, ki smo si jih ne-
kateri člani ogledali v preteklih letih, Revoz v 
ničemer ne zaostaja.
S strokovnim ogledom tovarne smo bili zelo 
zadovoljni, njegova organizacija je bila na zelo 
visokem nivoju.
V nadaljevanju strokovnega dne smo si ogle-
dali podjetje TPV, ki je s tovarno Revoz tesno 
povezano, saj zanj izdeluje predvsem avto-
mobilske sedeže. Po multimedijski predsta-

vitvi podjetja in njegovih načrtov za širitev 
podjetja v tujini, smo si ogledali še celotno 
proizvodnjo kovinskih delov za avtomobil-
ske sedeže.
Oba strokovna ogleda sta udeležencem pred-
stavila kar nekaj primerov dobre prakse, ki jih 
bomo lahko s prilagoditvami za lastna podje-
tja implementirali v naše proizvodnje.
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Sekcija tekstilcev je po številu članov naj-
manjša sekcija, ki deluje v okviru OOZ 
Novo mesto. Je zelo složna in dejavna, saj 
je v lanskem letu realizirala vse zastavljene 
cilje in pripravila že tudi nov plan dela za 
letošnje leto.
Na zboru proti koncu februarja smo si čla-
nice sekcije tekstilcev pri OOZ Novo mesto 
določile plan dela za leto 2011. 
V aprilu smo organizirale 30 urni tečaj kroje-
nja s šablono. Udeležilo se ga je osem članic, 
ki so pridobila mnogo znanja na tem podro-
čju. Kupile so si tudi knjigo, po kateri jim je 
gospa Darinka iz Butika Dada tudi predava-
la. Bila je izvrstna predavateljica in naše “šivi-
lje” so se naučile tudi krojenja s šablono.  
Vsako leto v mesecu aprilu poteka strokov-
no srečanje  sekcije tekstilcev in predeloval-
cev kož pri OZS. Srečanje je bilo 8.-9.aprila 
2011 v Izoli. Zanimiva predavanja, izbrane 
teme in strokovni pristop so vzrok da se tega 
srečanja udeleži vsako leto več naših članic. 
Tako si pridobimo nova znanja in poglede 
na novo modno sezono, ter  kontakte z osta-
limi tekstilci v Sloveniji.
V aprilu smo se pridružile tudi protestu obr-
tnikov, pod organizacijo OZS. 

V mesecu septembru nas je OOZ Krško 
prijazno povabila na skupno strokovno ek-
skurzijo v Čateks Čakovec in Varteks Vara-
ždin. Nekdaj zelo poznani in še tudi danes 
neznani tovarni so nas ponovno navdušili. 
Imele smo možnost ogleda in tudi nakupa. 
Preživele smo spet lep in poučen dan. 
V začetku novembra smo ugotovile, da 
se bliža konec leta in sem se odločila , da 
skličem še en zbor za vse člane sekcije. Na 
njem smo sklenile, da kupimo še eno stro-
kovno knjigo  ki nam bo vsem v pomoč pri 
šivanju,
Pregledale smo plan dela in ugotovile, da 
smo ga izpolnile v celoti.  Zaželele smo si še 
en prijeten zaključek leta. Pridružile smo se 
novoletnemu zaključku, sekcije za promet 
v sredini decembra v Vili Otočec.
V letu 2012 si je sekcija tekstilcev zadala 
nove naloge, katere si želi v popolnosti izpe-
ljati. Udeležili se bomo  strokovnih srečanj 
in ekskurzij, ki jih bo organizirala sekcije te-
kstilcev in predelovalcev kož pri OZS. 
V letu 2012 se bomo še naprej redno  zbi-
rale enkrat mesečno vendar ne v delavnici, 
temveč na zbornici. Ugotovile smo, da ima 
zbornica dovolj primernih prostorov, pa se 
bomo lahko še bolj sprostile in si  izmenja-

le strokovna mnenja pri šivanju.  Vzpostavili 
bomo kontakt z OOZ Krško in organizirati 
skupno jesensko strokovno ekskurzijo. 
Poskušale bomo organizirati še nadaljevalni 
tečaj iz krojenja s šablonami.
Glede na to, da si druga v drugi ne vidimo 
konkurence, ampak smo stanovske prijate-
ljice, ki smo si vedno pripravljene pomagati, 
nimam bojazni, da  tudi v letu 2012 ne bi iz-
polnile začrtanega plana dela v celoti. 

Po številu članov najmanjše in 
zelo aktivne 
Sekcija tekstilcev
Zvonka Kobe

Tekstilke so bile navdušene nad 
metodo krojenja s šablonami.

Polni idej in željni 
izobraževanj
Sekcija lesnih strok 
Roman Florjančič 

V sekciji lesnih strok bodo v letu 2012 po-
tekale določene aktivnosti iz preteklega ob-
dobja in sicer na področju izobraževanja 
samih podjetnikov in zaposlenih delavcev 
na področju varstva in zdravja pri delu, kot 
tudi različnih strokovnih izpopolnjevanj 
po področju dela. Poleg tega se bodo člani 
udeležili izobraževanj v okviru OOZ Novo 
mesto in OZS. 
Sekcija ima za svoje člane v mesecu maju 
planirano tridnevno strokovno ekskurzijo 
v fi rmo Blum v Avstrijo.

V okviru OOZ Novo mesto so nekateri člani 
sodelovali s svojimi eksponati na sejmu Viro-
expo 2012 v Virovitici v mesecu januarju.
Planiran je obisk enega specializiranega sej-
ma v tujini. 
V jesenskem obdobju je planirana še ena 
strokovna ekskurzija ter družabno srečanje.
Termini in število sej izvršilnega odbora ter 
zbora sekcije članov se bo prilagodilo potre-
bam in interesom članov.
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Naše aktivnosti 
Sekcija za gostinstvo in turizem
Rok Vovko

Naša sekcija je začela leto (oziroma zaklju-
čila prejšnje) z gostinskim plesom, ki je bil 
v Restavraciji Galaksija, kjer so naši tre-
banjski kolegi poskrbeli za dobro počutje 
vseh prisotnih. V mesecu februarju smo v 
sodelovanju s podjetjem Varing izvedli iz-
obraževanje Varstvo pri delu za gostince. 
V aprilu je sledilo strokovno izobraževanje 
HACCP smernice. Posveta so se udeležili 
gostinci iz celotne dolenjske regije. Odziv 
je bil zelo velik.
V drugi polovici aprila smo izvedli ekskur-
zijo v Slovensko Istro, kjer smo obiskali Ri-
bogojnico Fonda, Sečoveljske soline, vinarja 
Uroša Rojaca ter oljkarja Vanjo Dujca, kateri 
je bil v letu 2010 s svojim oljčnim oljem v 
New Yorku svetovni prvak, konec leta 2011 
pa se je v Shanghaiu uvrstilo med 5 najbolj-
ših oljčnih olj na svetu. Ekskurzija je bila zelo 
zanimiva ter poučna. 
Z društvom Celiakija iz Novega mesta pa 
smo v mesecu juniju sodelovali pri organiza-
ciji brezplačne kuharske delavnice na temo 
»Priprava jedi brez glutena«.  Delavnica je 
bila polno zasedena, vendar so žal prevlado-
vali kuharji iz javnih zavodov. Nekateri čla-
ni društva Celiakija so bili razočarani, da ni 
večjega zanimanja gostincev, saj je tovrstnih 
bolnikov čedalje več. Izobraževanje bomo 
najbrž ponovili tudi v letošnjem letu.
V juniju smo želeli organizirati brezplačno 
predavanje »Marketing v malem gostin-
skem podjetju«, ki pa je zaradi premalo pri-
jav odpadlo.

V juliju smo izvedli predavanje in pokuši-
no konjakov. Na predavanju smo izvedeli 
vse o konjakih, udeleženci so bili zelo za-
dovoljni. 
V preteklem letu je končno zaživel projekt 
»Gostilna Slovenija«. V celotni Sloveniji 
je bilo v »prvem krogu« sprejetih 29, nato 
pa še 12 gostiln. Namenjen je promociji 
slovenske enogastronomije. Komisijo so 
sestavljali člani, ki so pokrivali različna po-
dročja povezana z gostinstvom (kulinarika, 
vina, etnologija,…) S področja Dolenjske 
so pravico do uporabe kolektivne znamke 
prejele Gostilna Pri Kuklju (Velike Lašče), 
Gostilna Repovž (Šentjanž), Gostilna Vov-
ko (Ratež) in Gostilna Žolnir (Kostanjevica 
na Krki). Več o projektu si lahko preberete 
na spletnih strani OZS, kjer najdete tudi vse 
o pogojih, samoocenitveni obrazec in druge 
informacije. Vsem zainteresiranim priporo-
čamo, da se, v kolikor smatrate, da ustreza-
te pogojem, odločite za pristop. Promocija 
je bila zelo uspešna, nadaljevala se bo tudi s 
katalogi za sejme v tujini, zato pohitite. Naj 
pri tem omenim, da člani komisije nenapo-
vedano obiščejo vse gostilne, kar dokazujejo 
tudi z računom in ocenitvenim obrazcem. 
Ker je bilo mnogo gostincev zavrnjenih, je 
bilo nekaj med njimi nezadovoljnih, kar je 
razumljivo. Poleg promocije slovenske eno-
gastromonije se želi s projektom doseči tudi 
to, da bi gostinci več posegali po slovenskih 
surovinah, napitkih in vinih. Da bi gostinci 
bolj začutili pomen ekološko pridelane hra-

ne. Seveda pa projekt spodbuja tudi k sezon-
sko obarvanim jedilnikom. 
Načrti sekcije v letošnjem letu so ponovitev 
izobraževanj s področja HACCP smernic in 
varstva pri delu. Prav tako bo organiziranih 
kar nekaj manjših izobraževanj. V kolikor 
bo zanimanje, bomo organizirali enodnev-
no ekskurzijo v Italijo, kjer bi obiskali najve-
čji vinski sejem v Evropi VINITALY 2012.  
Ljubiteljem vin naj omenim, da se je v Lju-
bljani v januarju začel tečaj za sommelierje 
prve stopnje. V mesecu maju bo v Poreču 
potekala Vinistra, v novembru pa bo po-
novno Festival vina in kulinarike. 
Tisti, ki želite sebe ali pa svoje zaposlene 
vinsko izobraziti, priporočam, da si ogledate 
spletno stran www.belvin.si, kjer boste našli 
več kratkih izobraževanj.
Tisti, ki vas zanima, kako v svoje vrste pri-
dobiti vajence iz gostinske šole, se še v prvi 
polovici meseca marca obrnite na gospo 
Rezko Jerin, ki na šoli vodi PUD.
Zaradi gospodarske krize je občutiti, da se 
vsak gostinec poskuša znajti po svoje, koli-
kor se da. Kadar boste potrebovali pomoč 
gostinske sekcije ali zbornice, le obrnite te-
lefon in poskušali vam bomo pomagali, v 
kolikor bomo le mogli. Prav tako so vedno 
dobrodošle vaše pobude in želje. Pišite nam 
na elektronsko pošto:
ksenija.klobucar@ozs.si 
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Oddam 500m2 poslovnih prostorov
lokacija: JURKA VAS, občina Straža.
 

Informacije:  
Marko Muhič s.p.
gsm: 041 630 309
tel: 07 38 47 190 
fax: 07 38 47 191
mail: marko.muhic@siol.net
splet: htt p://instalacije-muhic.si/

Delo naše sekcije
Sekcija gradbincev
Franci Bukovec
Sekcija je v letu 2011 spremljala dogajanje v 
zvezi z zahtevami OZS napram vladi RS in 
podprla spremembe ZGO tako na področju 
dela v lastni režiji kakor tudi ostala področja 
zakona, predvsem glede porazdelitve odgo-
vornosti na vse subjekte pri izvedbi del inve-
stitor/projektant/nadzor/izvajalec. Na večih 
sestankih IO sekcije kakor tudi na zboru sek-
cije in dveh izobraževanjih smo člani sekcije 
izmenjavali izkušnje v zvezi s problematiko v 
gradbeništvu. Ugotavljali smo, da so stečaji in 
prisilne poravnave velikih podjetij, ki so bili 
predvsem posledica netransparentnega la-
stninjenja in izčrpavanja le-teh, zelo prizade-
li predvsem podizvajalce – mala podjetja in 
obrtnike. Ob tem se je zelo zmanjšal še obseg 
dela v branži. Javna naročila so pisana na kožo 
velikim, sodstvo pa deluje prepočasi, zato so 
se problemi plačilne nediscipline in nekorek-
tni postopki še stopnjevali.
Mnogi naši člani so obupali in odjavili dejav-
nost tudi zato, ker so bili na trgu nekonku-
renčni, saj tisti, ki delajo na črno, vse kar zara-
čunajo, pospravijo v žep, nas aktivne obrtnike 
pa država z vsakim novim zakonom samo še 
dodatno obremeni.
Sekcija je protestirala tudi, ker je ministrstvo 
za šolstvo zaradi manjšega zanimanja one-
mogočilo vpis učencem za poklice zidar, te-
sar in suhomontažer z obrazložitvijo, da so 
poklici tako različni, da ni možno združevati 
vsebin. Kljub protestu minister ni popustil in 
vsa Slovenija ima v 1. letniku vpisane le 4 zi-
darje in 3 tesarje.
Mučilo nas je še več problemov. Od prevo-
zov gradbenih odpadkov, novosti v zvezi z 

varstvom pri delu ... pa neživljenjski predpis 
poslovanja z gotovino le do 50 EUR ...
Toda ves čas smo optimistično upali, da bo v 
letu 2011 kriza dosegla dno. Na žalost sedaj 
ugotavljamo, da nas čakajo negotovi časi.
Ob vseh naštetih problemih smo organizirali 
tudi 3 strokovna izobraževanja s solidno ude-
ležbo (tudi po zaslugi udeležencev sorodnih 
sekcij). V začetku leta 2011 na temo »Kako 
ukrepati, da bomo preživeli krizo v gradbeni-
štvu«, s poudarkom na analizi stroškov poslo-
vanja, optimiranju prodaje, pravnem vidiku 
sklepanja pogodb ...
Jeseni smo se poučili o novostih, ki jih je pri-
nesla sprememba zakona o varovanju zdravja, 
in ugotovili, da bomo morali kot delodajalci 
uvesti tudi ukrepe za bolj zdravo prehrano, 
rekreacijo zaposlenih, ukrepe proti kajenju in 

alkoholu ... pa tudi dati pozornost mobingu 
na delovnem mestu.
V začetku februarja letos pa smo vzeli pod 
drobnogled tematiko o »energijsko varčni 
gradnji«, tako iz vidika zakonodaje kot tudi 
glede izbire in pravilne vgraditve materialov.
Na zboru sekcije smo se dogovorili, da bi 
organizirali še izobraževanje na temo »Sa-
nacije objektov«, s poudarkom na obnovi 
starejših stavb.  
Ugotavljam, da vse nas čaka še veliko izzivov, 
in upam, da bomo uspešno preživeli obdobje, 
ki je pred nami. Vesel bom, če se boste v čim 
večjem številu udeleževali raznih srečanj in s 
konstruktivnimi pobudami, predlogi pa tudi 
kritikami prispevali kamenček v mozaiku na 
poti v boljše čase.
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Avtoserviserji so bili aktivni
Sekcija avtoserviserjev
Zdravko Klevišar

Že v drugi polovici januarja 2011 je nekaj 
naših članov obiskalo mednarodni sejem za 
opremo avtomobilskih delavnic in orodja, 
ter nadomestnih delov za vozila v Salzbur-
gu – Avstrija.
Prvi zbor sekcije smo imeli 3.2.2011, kjer smo 
posvetili kar nekaj časa pogovoru glede same-
ga delovanja  zbornice OZS z zahtevami vla-
di, saj je bil to eden izmed najbolj odmevnih 
dogodkov v lanskem letu. Prav tako smo se 
udeležili regijskega posveta 19.2.2011, kjer  
so predstavniki OZS zaradi nastale gospo-
darske krize predstavili ukrepe, ki so jih pre-
dlagali vladi in pisne odgovore ministrstva 
glede naših zahtev.
Dne 19.2.2011 smo izvedli seminar o Turbo 
polnilnikih na vozilih. Učilnica je bila polna, 
udeleženci seminarja pa zadovoljni. Seminar 

je bil zanimiv in poučen, saj imajo turbo pol-
nilniki na vozilih pomembno nalogo, bilo je 
dosti vprašanj in medsebojnega izmenjava-
nja izkušenj.
V začetku marca je nekaj članov obiskalo 
mednarodni avtomobilski salon v Ženevi-
Švica in so na naslednjem sestanku poročali 
oziroma predstavili zanimivosti. 
Konec marca smo izpeljali dvodnevno stro-
kovno ekskurzijo v Beograd. V Srbiji je to 
največji mednarodni avtomobilski salon. 
Razstavljena so bila vozila vseh najnovejših 
znamk, pa tudi orodja, rezervni deli in opre-
me za delavnice ni manjkalo. V večernih urah 
smo si privoščili utrinke stare juge v njihovih 
kafanah z muziko in čevapi.
Naslednji dan smo obiskali še Novi Sad in tr-
dnjavo Petrovdan, eno najbolj znanih utrdb 

Odbor je  lani deloval aktivno 
Odbor za šolstvo
Zdravko Klevišar

V mesecu februarju smo se udeležili in-
formativnih dni na Šolskem centru Novo 
mesto. 
V marcu se je sestala komisija za štipendij-
ske sheme za Dolenjsko, kjer smo bili tudi 
mi prisotni. 
Dne 29.3.11 smo imeli sestanek z direktor-
jem Šolskega Centra Novo mesto g. Štefa-
nom Davidom. Pogovor je potekal o pro-
blematiki šolstva, vpisov dijakov in bolj-

šem sodelovanju in pretoku informacij med 
zbornico in šolo.
Dne 11.4.11 smo se udeležili predstavitve 
programa Bela knjiga, katerega predstavlja 
vzgojo in izobraževanje v republiki Sloveniji, 
kjer ga nam je predstavila področna strokov-
na skupina za poklicno izobraževanje. 
Dne 25.5.11 smo imeli sestanek na zbornici, 
kjer smo pregledali aktivnosti v tekočem letu 
in predlagali plan dela do konca leta.

Pomagali smo še pri pripravi za pedagoški 
in andragoški seminar. Udeležili so se ga 
člani, ki izvajajo praktično izobraževanje v 
delavnici. 
Bili smo prisotni na otvoritvi telovadnice na 
OŠ Stopiče, dne 30.9.11.
Udeležili smo se dneva odprtih vrat na ŠC 
Novo mesto v mesecu oktobru, naša člani-
ca pa se je udeležila slavnostne podelitve 
diplom v visokošolstvu

v Evropi. Obiskali smo še čebelarski muzej 
in v vinski kleti degustirali njihova odlična 
lokalna vina.
Dne 12.5.2011 smo imeli zbor sekcije, kjer 
smo pregledali dosedanje delo in pripravili 
predloge za naprej.
Konec meseca maja smo še obiskali sejem 
orodja, rezervnih delov in opreme za delav-
nice v Bolognia-Italiji. Bile je enodnevna ek-
skurzija. Sejem je zelo bogat glede rezervnih 
delov za prodajo vseh znamk vozil.
Naslednji zbor sekcije smo imeli 6.10.11. Po-
ročalo se je o aktivnosti republiške sekcije av-
toserviserjev OZS. Poročalo se je  o možno-
stih dobave nadomestnih vinjet za naše člane, 
ki delajo z zavarovalnicami. Večje število vi-
njet bi lahko nabavili pri naši krovni organiza-
ciji OZS. Prednost tega je, da lahko na koncu 
naslednjega leta višek vinjet vrnejo in dobijo 
povračilo denarja nazaj. Govorilo se je še o 
ekoloških stroških v kleparskih delavnicah, 
odpadnih oljih, tehničnih pregledih itd.
Dne 15.10.11 smo imeli kostanjev piknik pri 
Martini Tršinar v Grobljah pri Prekopi – Šen-
tjernej. Namesto, da bi samo sedeli so nas od-
peljali na ogled njihove zidanice nad Kosta-
njevico, kjer je zelo lep razgled in se vidi daleč 
na  okoli. Kostanja in hrane je bilo na pretek, 
v vinski kleti pa ni manjkala degustacija raz-
ličnih vin. Tudi športno smo se udejstvovali, 
saj smo imeli sprostitev energije v balinanju 
in debatni krožek kot po navadi.
Leto 2011 smo zaključili s sestankom na naši 
zbornici dne 22.12.11, kjer smo pregledali ak-
tivnosti v tekočem letu in kasneje zaključili s 
poslovno večerjo v Gostilni na vasi. 
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Na področju družabnih aktivnosti, smo 
v letu 2011 opravili vse tradicionalne za-
deve.
Spomladi smo izvedli majski pohod, ki je 
bil v Našem glasilu že predstavljen. Prav 
tako smo že pisali o  spomladanskem izletu 
na Madžarsko. Jeseni smo se opravili na je-
senski izlet v Vivodino, kjer smo se naužili 
lepot naše južne sosede. Leto smo zaključili 
v veselem razpoloženju na našem decembr-
skem srečanju, ki je bil letos prvič v Športni 
dvorani na Otočcu.
Jesenskega izleta smo se udeležili obrtniki, 
ki radi tudi med tednom kaj lepega vidimo 
in se poveselimo, kajti naš izlet je tradicio-
nalno ob četrtkih.
Začeli smo v Samoboru na jutranji kavici, 
po ogledu muzeja smo nadaljevali pot v vi-
norodne kraje, kjer smo ob topli malici iz-
vedeli kako naši sosedje urejajo probleme 
z vinogradi na nivoju države in kaj pridela-
jo. Kakšne kvalitete so pridelki pa smo tudi 
poizkusili. Sledilo je nadaljevanje do Jastre-
barskega, kjer smo si ogledali cerkev Jurija 
Stepinca- hrvaškega svetnika. Nadaljevali 
smo vožnjo po  vinorodnih območjih in ni 
manjkala tudi degustacija v, za naše razme-
re, ogromni kleti. Zaključili smo v Beli krajini 
na večerji, ki pa ni bila ravno belokranjska.
Decembrsko srečanje pa je minilo v veselem 
prednovoletnem vzdušju. Mislim, da smo 

lahko vsi zadovoljni, kajti osebje v športnem 
centru na Otočcu se je potrudilo, da nam je 
bilo lepše kot na dosedanjih srečanjih.
Podeljene  so bile jubilejne plakete in prizna-
nja za dolgoletno delo in za posebne zaslu-
ge v obrti in izbrali smo častnega člana naše 
zbornice.  Za zabavo so poskrbeli Okrogli 
muzikantje in voditelj Robert Erjavec.
Letošnje leto smo začeli z udeležbo na zim-
skih športnih igrah obrtnikov in podjetni-
kov v Mariboru.

Udeležilo se nas je 12 tekmovalcev, ki smo 
skupno osvojili 5. mesto. Posamezno pa 
smo v ženski konkurenci osvojili eno me-
daljo za 3. mesto, pri moških pa 2x 5. me-
sto in 1x 7. mesto. Točnih rezultatov še ni-
smo prejeli.
Za letošnji spomladanski izlet na Irsko pa 
je tako že vse urejeno in upam, da se bodo 
udeleženci imeli lepo.

Izpeljali smo vse predvidene 
dogodke
Odbor za družabne aktivnost
Robert Peric

Plan aktivnosti v letu 2012
Odbor za gospodarstvo 
Roman Florjančič

Poleg nadaljevanja nekaterih aktivnosti iz 
preteklega obdobja bo odbor v letu 2012 
vodil sledeče aktivnosti:
Inovacije in patenti: z razpisom, ki bo izšel v 
naših medijih predvidoma v mesecu aprilu 
bi vzpodbudili, da naši člani v čim večjem 
številu  prijavijo svoje patente in izboljšave. 
Teh  je v podjetjih nedvomno veliko in z 
njimi bi konkurirali za denarne nagrade v 
okviru Razvojnega centra na nivoju obči-
ne kot tudi za posebna priznanja v okviru 
OOZ Novo mesto.

Odbor bo v okviru OOZ Novo mesto so-
deloval na Forumu obrti in podjetništva, na 
temo zdrava konkurenca za zdravo gospo-
darstvo oziroma vpliv nelojalne konkurence 
na poslovanje v podjetništvu.
Odbor se bo tudi sicer zavzemal za enako-
vredne pogoje poslovanja med subjekti na 
trgu,  v smislu razmerja registriranih podje-
tnikov proti sivi ekonomiji ter delu na črno,  
tako  pri konkretnih izvajalcih kot tudi pri 
subjektih, ki tovrstne dejavnosti omogoča-
jo in vzpodbujajo.

Določene aktivnosti na nivoju strokovnih 
služb že potekajo.
Odbor bo v okviru OOZ Novo mesto po-
dal pobudo, da se na nivoju Obrtno-podje-
tniške zbornice Slovenije sistematično pri-
stopi k informiranju celotnega članstva o ob-
javi razpisov posojil, subvencij in sredstev. 

Naša udeleženka zimskih športnih iger je bila tretjeuvrščena. 
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Skoraj že na polovici mandatnega 
obdobja 2010-2014
Odbor za informiranje in izobraževanje
Mojca Č. Andolšek 

V letu 2011 smo člani  Odbora za informiranje 
in izobraževanje članov pri OOZ NM izvedli 
kar nekaj konkretnih nalog in aktivnosti na raz-
ličnih področjih izobraževanja, informiranja 
članov in okolice. 
Odbor se je v tem času večkrat sestal in z ne-
katerimi člani smo v tem obdobju tudi aktiv-
no sodelovali. 
Aktivnosti so potekale predvsem na področju 
izobraževanja članov, za kar se še posej razahval 
vsem članom za njihove prispevke v mesečnih 
obvestilih, Našem glasilu, izvedbo seminarjev 
na OOZ NM, še posebej gospe Mariji Muc in 
gospodu Damjanu Malnariču, ki sta se še po-
sebej aganžirala pri pripravi in izpeljavi številnih 
prispevkov k informiranju in izobraževanju čla-
nov. Posebna zahvala gre k naši novinarki  Kata-
rini Zupančič, ki kljub porodniškemu dopustu 
svoje delo opravlja brez prekinitve in zelo resno. 
Še posebej se zahvaljujem tudi gospe Alenki Pa-
pež za javno izpostavljanje na televiziji in pote-
govanje izboljšanja položaja obrtnikov. 
V sled prenehanju sodelovanja našega dolgo-
letnega sodelavca na novinarskem področju 
Slavka Dokla, zaradi zdravstvenih razlogov smo 
se odločili, da zaradi zagotavljanja zadostnega 
kakovostnega pokrivanja vseh generacij obr-
tnikov in podjetnikov v odbor vključimo doda-
tnega sodelavca s področja novinarstva. Tako 
se nam je v zimskem obdobju pridružila novi-
narka gospa Majda Luzar, ki je takoj prevzela 
novinarsko pokrivanja našega Decembrskega 
srečanja 02.12.2012 na Otočcu. 

Kot predsednica odbora in predstavnica OOZ 
NM sem sodelovala na kar nekaj različnih 
strokovnih in drugih dogodkih (sodelova-
nje na MOS, aktivno sodelovanje v projektu 
Medossics, strokovno predavanje na sejmu 
LOS, predavanje o inovacijah na Start:up-u 
podjetniškega »roadshowa« v Podjetniškem 
inkubatorju Podbreznik,  udeleževanje različ-
nih izobraževanjih ter zastopanj dogodkov s 
strani OOZ NM…). Naše aktivnosti usmer-
jamo na povezovanje z ostalimi odbori, kjer se 
zavzemamo za iskanje skupnih vizij in ciljev, ter 
nudimo celovito podporo s področja obvešča-
nja in informiranja naših članov.
ČLANI, izkoristite BREZPLAČNA koristna 
in strokovna izobraževanja na OOZ NM. Vsa 
aktualna in predvidena izobraževanja in do-
godke si oglejte v našem »NAPOVEDNIKU 

DOGODKOV« v Našem Glasilu in na naši 
spletni strani www.obrtniki.eu. 
Prednostne naloge odbora v bodoče, so ak-
tivno in ažurno informiranje, izobraževanje 
članov, analiziranja in izboljšanje uporabno-
sti spletne strani ter vključevanje v različne 
projekte. S svojim strokovnim delom želimo 
zagotoviti, da bo Območna obrtna zbornica 
postala predvsem še koristnejša, uporabnejša, 
prepoznavnejša po svoji strokovni pomoči in 
pomembna za vas obrtnike in podjetnike, še 
posebej sedaj, ko smo pridobili dodatno stro-
kovno pomoč.
Resnično si želimo, da je to zbornica vseh vas 
OBRTNIKOV in PODJETNIKOV,  zato nam 
prosim, svoje konstruktivne predloge in izzive 
sporočite na elektronski naslov:
breda.koncilja@ozs.si .

Upokojenci so bili zelo aktivni
Združenje upokojenih obrtnikov 
Brigita Ulčnik

Združenje upokojenih obrtni-c/kov šteje konec leta 308 obrtnic in obrtnikov (samostojnih podjetni-c/kov in pravnih oseb), ki 
so vpisani med člane. V letu 2011 smo bili člani združenja upokojenih obrtni-c/kov aktivni, saj smo izpolnili plan dela, ki smo si 
ga zadali na zboru članov  februarja 2011.  Izvršilni odbor se je sestal 5 krat in to: 9/2,  1/3, 4/8, 13/8 in 9/11. 

Zbor članov je bil 2.februarja, katerega se je 
udeležilo 36 članov. 
Organizirali smo v skladu s programom
- predavanje  »SVIT« rešuje življenje, ki ga je 
vodila dr. Doroteja Kuhar iz Zavoda za zdra-
vstveno varstvo Novo mesto (udeležba 39 
članov)
- organizirali in izvedli smo dva  enodnevna 
izleta in sicer:
- 24.5.2011 izlet na Kras in v Vipavsko dolino 
(udeležba 54  oseb)
- 13..9.2011 Izlet po Notranjski Rakov Škocjan 
- Cerkniško jezero - Grad Snežnik – Ribnica 
(udeležba 44 članov)

- in zadnje novoletno srečanje  20.12.2011 v 
Gostišču Prepis na Gor. Težki vodi., katerega 
se je udeležilo 92 oseb.
Člani združenja so se udeležili tudi aktivnosti, 
ki jih je organizirala zbornica in sicer, majskega 
pohoda in že tradicionalnega srečanja obrtni-
kov, upokojenih obrtnikov in zaposlenih pri 
obrtnikih v mesecu decembru. 
Ocenjujejo, da je udeležba članov sicer zado-
voljiva, vendar bi lahko bila glede na skupno 
število članov višja. 
Glede programa dela za leto 2012 pa le toliko.
Izvršilni odbor združenja upokojenih obrtnic/
kov je na seji 20.2.2012 obravnaval realizacijo 

programa za 2011 in predlagal približno enak 
program tudi za letošnje leto, ki pa ga mora še 
dopolniti oz. potrditi zbor članov združenja. 
Zbor članov združenja bo 7.3.2012 v prosto-
rih OOZ Novo mesto. Po sprejetju plana dela 
združenja za leto 2012, bomo program poslali 
vsem našim članom.
IO tudi ugotavlja, da že vrsto let razpolagamo 
z istim številom članov. Predvsem pa nimamo 
podatkov o na novo  upokojenih obrtnikih.
Ob tej priliki apeliramo na vse naše člane, kot 
tudi na aktivne člane OOZ Novo mesto, da  
nove upokojene obrtnike napotijo, da se včla-
nijo v naše  združenje.

Slavko Dokl ob prejemu priznanja.
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Aktualno z davčnega področja
Nekaj o povračilih materialnih stroškov fizičnim osebam 
Marija Tomc Muc, Biro Bonus

Obračunavanje in izplačevanje nadomestil materialnih stro-
škov v zvezi z delom ureja cela kopica zakonskih in podzakon-
skih aktov. 
Gre za izredno občutljivo področje in sicer iz dveh plati:
•	 s	stališča	uresničevanje	delavskih	pravic:		zakonodaja	in	socialni	

sporazumi določajo obseg delavskih pravic in hkrati obveznost 
delodajalca ter hierarhijo, ki sta jo obe pogodbeni stranki dolžni 
spoštovati,

•	 s	stališča	obdavčitve:	država	v	tem	trenutku	še	dovoljuje,	da	je	zna-
ten del teh izplačil neobdavčen po zakonu o dohodnini in hkrati 
davčno priznan odhodek v davčnem obračunu.

Pri tem je pomembno poudariti, da oba vidika nista nujno usklajena.

PRAVICA ZAPOSLENEGA DO POVRAČILA MATERIAL-
NIH STROŠKOV
Pravice zaposlenih so zapisane v zakonu o delovnih razmerjih, ko-
lektivnih pogodbah, pogodbah o zaposlitvi in drugih internih aktih. 
Pri tem velja stroga hierarhija zakonodaje, pri čemer je temeljni akt 
zakon o delovnih razmerjih, sledijo kolektivne pogodbe in šele nato 
interna zakonodaja. Temeljne pravice določa zakon o delovnih raz-
merjih, kolektivne pogodbe so lahko bolj ugodne za delojemalca, ne 
morejo pa biti manj ugodne. Enak odnos velja tudi naprej. Deloda-
jalec lahko v internih aktih in pogodbi o zaposlitvi delavcem prizna 
več pravic kot kolektivna pogodba, ne sme pa jih omejevati.

DAVČNI VIDIK POVRAČIL MATERIALNIH STROŠKOV 
FIZIČNIM OSEBAM
Na začetku velja poudariti, da zaposlenemu NE pripada toliko po-
vračil, kot je to določeno v davčnih predpisih, temveč toliko, kot je 
določeno v internih aktih, kolektivnih pogodbah ali zakonu o delov-
nih razmerjih. Če ti zneski presegajo zneske, ki jih kot najvišje neob-
davčene priznava Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni List…), 
mora delodajalec izplačati višji znesek in razliko obdavčiti. In seveda 
obratno, če interni akti in druga zakonodaja določa nižje zneske od 
davčno opredeljenih, delavcu pripadajo nižji, neobdavčeni, zneski.
V skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list…) se med drugim 
v davčno osnovo ne vštevajo naslednji dohodki iz delovnega raz-
merja:
•	 povračila	stroškov	v	zvezi	z	delom,	kot	so	prehrana	med	delom,	

stroški prevoza na delo in iz dela in terenski dodatek pod pogoji in 
do višin, ki jih določi vlada, ter nadomestilo za ločeno življenje do 
višine, ki ga določi vlada

•	 povračila	stroškov	v	zvezi	s	službenim	potovanjem,	kot	so	dnevni-
ce, kilometrine, oziroma drugi stroški prevoza in prenočišče pod 
pogoji in do višin, ki jih določi vlada.

POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM
Delavcu pripada povračilo stroškov v skladu z ZDR, kolektivnimi 
pogodbami in internimi pravili. Uredba po kot najvišji neobdavčen 
znesek priznava 6,12 € povračila za vsak dan prisotnosti na delu, ko 
je delavec prisoten štiri ure ali več. Problem se lahko pojavi pri pri-
znavanju povračil stroškov prehrane za nadurno delo, kjer Uredba 

priznava neobdavčen znesek za vsako dopolnjeno uro za prisotnost 
10 ur ali več, kolektivne pogodbe pa to praviloma opredeljujejo dru-
gače. Največkrat zaposlenemu pripada polna prehrana za najmanj 
polovični delovni čas zunaj rednega delovnega časa.
Nekateri delodajalci še vedno zagotavljajo zaposlenim lastno pre-
hrano. Če strošek priprave obrokov presega znesek do Uredbe, se 
mora obdavčiti. Praviloma pa so ti stroški nižji in v tem primeru se 
lahko razlika do višine v  kolektivnih pogodbah oziroma internih 
aktih izplača.

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ 
DELA
Delavcu pripada povračilo stroškov v skladu z ZDR, kolektivnimi 
pogodbami in internimi pravili.  Po Uredbi pa pripada delavcu po-
vračilu v znesku najcenejšega javnega prevoza, če je najbližje posta-
jališče oddaljeno manj kot 1 kilometer. Če je oddaljeno več kot 1 
kilometerj, oziroma če je javni prevoz pomanjkljiv, če delavec dela 
v gibljivem delovnem času, z neenakomerno razporeditvijo dela ali 
dela nadure, mu  pripada 0,18 € povračila za vsak dopolnjeni kilo-
meter od delovnega mesta do običajnega prebivališča.

DNEVNICE
Dnevnice so nadomestilo za prehrano na službeni poti in se izklju-
čujejo z izplačilom za prehrano med delovnim časom. Načeloma 
se izključujejo tudi, če so stroški prehrane všteti v ceno druge sto-
ritve, ki jo plača delodajalec. Uredba pri tem izrecno zmanjšuje vi-
šino dnevnic za 10 % za zagotovljen zajtrk, kolektivne pogodbe pa 
to opredeljujejo različno.
Pomembno je še poudariti, da, če je narava dela delavca takšna, da 
pretežno dela zunaj sedeža podjetja in se vsakodnevno vrača v obi-
čajno prebivališče, delavcu dnevnica ne pripada. Taka dela so pred-
vsem gradbeni delavci, vozniki, trgovski potniki, poljedelci, gozdarji, 
akviziterji, serviserji na terenu in podobna.
Če gre za službeno pot v tujino, se dnevnice obračunavajo za ves 
čas službenega potovanja v višini, ki veljajo za določeno državo, 
torej od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se 
potovanje konča.

KILOMETRINA NA SLUŽBENI POTI
Obračunava se od prebivališča ali od delovnega mesta, odvisno od 
tega, od kod gremo na službeno pot. Pomembno je še, da se v inter-
nih aktih podjetja opredeli, če se kot razdalja štejejo dejansko opra-
vljeni kilometri ali najkrajša, oziroma najhitrejša pot.

DRUGA POVRAČILA
Stroški prenočevanja se običajno povrnejo v zneskih za prenočevanje 
v hotelu, ki ha odobri delodajalec. Na podlagi dokazil se načeloma 
lahko povrnejo tudi vsi drugi stroški povezani s službeno potjo.
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nova zakonodaja

Ne dovolite, da se požar oglasi 
tudi pri vas
Novosti zakonodaje, podzakonskih predpisov, preventivni ukrepi varstva pred požarom
Marko Fink dipl.var.inž.; OPUS BIRO Marko Fink s.p.; www.opus-biro.si 

Zadnja huda zima je prinesla tudi vse preveč 
požarov, tako na stanovanjskih, kot tudi na 
poslovno industrijskih objektih. V letu 2011 
se je zgodilo kar 2115 požarov na objektih, 
ki so imeli za posledico materialno škodo, 
telesne poškodbe in človeška življenja. Ob 

požaru lahko trpi dejavnost podjetij, ogro-
žena so lahko tudi delovna mesta.
KAJ JE POŽAR? Požar je vsako nekontro-
lirano gorenje, ki povzroča škodo ter ogroža 
ljudi, premoženje in okolje.
Zakonodaja na tem področju je že nekaj 
časa uveljavljena, spreminjajo pa se pod-
zakonski pravilniki, ki prinašajo novosti in 
nove zahteve po izvajanju ukrepov zoper 
požar. Cilji zakonodaje so vsekakor varo-
vanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred 
nevarnostjo požara in eksplozije. 
Novosti, ki so stopile v veljavo 01.01.2012, 
se nanašajo predvsem na usposabljanje za-
poslenih, določitev oseb za gašenje (izvaja-
nje požarne straže pri izvajanju vročih del in 
pretakanju nad 5m3 lahko vnetljivih snovi 
ali gorljivih plinov) ter nova pooblastila zu-
nanjih služb za varstvo pred požarom.

Vsi lastniki oz. uporabniki (tudi delodajal-
ci) poslovnih in industrijskih objektov so 
dolžni na podlagi Zakona o varstvu pred 
požarom (Ur.l RS št. 03/07; 09/11) ter Pra-
vilnika o požarnem redu (Ur.l RS št. 52/07; 
34/11; 101/11) izdelati/ sprejeti požarni 

red, ki se nanaša na obravnavani objekt. Za 
vse aktivnosti je zadolžen lastnik oz. uporab-
nik objekta, pri njem zaposlena pooblaščena 
oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede 

na požarno ogroženost objekta ali zunanja 
služba, ki ima pridobljeno pooblastilo Upra-
ve RS za zaščito in reševanje. 
V požarnem redu morajo biti definirane 
odgovornosti med zaposlenimi in drugimi 
v delovnem procesu, ukrepi varstva pred 
požarom, ki se nanašajo na delovne razme-
re, navodila za ravnanje v primeru požara 
ter usposabljanje zaposlenih oz. navzočih 
v delovnem procesu. Določiti je potrebno 
tudi osebe za gašenje začetnih požarov in 
evakuacijo, kjer je potrebno, pa tudi osebe 
za izvajanje požarne straže (za gašenje uspo-
sobljene osebe). 
Po Pravilniku o usposabljanju in pooblasti-
lih za izvajanje ukrepov varstva pred poža-
rom (Ur.l. RS št. 32/11; 61/11) mora de-
lodajalec izvajati usposabljanje zaposlenih, 
ki je v objektih s srednjo do povečano po-
žarno ogroženostjo periodično na 3 leta, v 
objektih z veliko oz. zelo veliko ogroženo-
stjo pa na 2 leti. Periodika usposabljanja od-
govornih oseb za gašenje začetnih požarov 
in evakuacijo ter oseb za izvajanje požarne 
straže pa je določena na 3 leta. Za posame-
zna usposabljanja je potrebno izdelati pro-
grame usposabljanja, ki so lahko tudi del 
vsebine požarnih redov. 
Za objekte, kjer obstaja možnost zbiranja 
več kot 100 ljudi oz. za objekte, kjer obsta-
ja najmanj srednja požarna ogroženost je 
potrebno izdelati tudi evakuacijske načrte 
in požarne načrte, s slednjimi je potrebno 
seznaniti tudi gasilsko enoto, ki opravlja 
operativne naloge na območju objekta. V 
teh objektih je potrebna tudi letna vaja eva-
kuacije. Po novem je potrebno ne glede na 
požarno ogroženost izdelati požarne načrte 
tudi za vse objekte, ki so opremljeni s sonč-
no elektrarno, povezano na javno električ-
no omrežje (za vse obstoječe sončne elek-
trarne se izdelajo požarni načrti najkasneje 
do maja 2013). 
Vse evakuacijske poti v objektih morajo biti 
ustrezno označene in proste; ne smejo biti 
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Možnosti za sredstva
Najava novih razpisov na področju podjetništva
Damjan Malnarič 

Sredi meseca marca je predvideno, da bo 
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavil 
razpis Garancij za bančne kredite s sub-
vencijo obrestne mere (ti. Produkt P1). Če 
upoštevamo pogoje pri zadnjem razpisu P1, 
se bodo lahko na razpis prijavila mikro, mala 
in srednje velika podjetja. Upravičenec bo 
predvidoma lahko zaprosil za posojilo v vi-
šini do 1,5 mio EUR za razvojne investicije 
oz. za posojilo v višini do 200.000 EUR za 
fi nanciranje obratnih sredstev, v kolikor gre 
za srednje veliko podjetje, ter za posojilo v 
višini do 100.000 EUR za fi nanciranje obra-
tnih sredstev, v kolikor gre za mikro in malo 
podjetje. Poleg izredno ugodne obrestne 
mere (pri zadnjem razpisu 6M EURIBOR 
+ 0,8%, kat trenutno znaša dobra 2%) bo 
upravičenec koristil tudi garancijo Sklada 

za zavarovanje posojila (60% oz. 80% garan-
cija). Upravičeni stroški bodo predvidoma 
stroški nakupa nove tehnološke opreme, 
nakupa zemljišč (pod določenimi pogoji), 
stroški komunalnega in infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč, stroški gradnje ali na-
kupa objekta, nematerialne investicije ter 
fi nanciranje obratnih sredstev. 
V kratkem bo predvidoma objavljen še zelo 
zanimiv razpis ti. 'Ribniškega sklada', ki bo na 
področju podjetništva vseboval kombina-
cijo ugodnih posojil in subvencije sredstev. 
Razdeljen bo na dva dela, in sicer podjetni-
kom, ki investirajo na območju Pomur-
ske regije (sestavljen iz ugodnega brezobre-
stnega posojila ter soudeležbe nepovratnih 
sredstev v višini 30% začetne investicije) ter 
podjetnikom, ki investirajo na obmej-
nem problemskem območju (sestavljen 
iz ugodnega brezobrestnega posojila ter so-
udeležbe nepovratnih sredstev v višini 20% 
začetne investicije). Pri zadnjem razpisu ob-
mejnih problemskih območij, sta bili med 
upravičenimi območji iz naše regije občini 
Šentjernej in Dolenjske Toplice. 
V spomladanskih mesecih letošnjega leta pa 
bo verjetno še zadnjič v tem programskem 
obdobju (2007 – 2013) objavljen tudi javni 
razpis za podporo ustanavljanju in razvo-
ju mikro podjetij, bolj znan pod nazivom 
Ukrep 312. Gre za nepovratna sredstva 

za mikro podjetja (manj kot 10 zaposle-
nih) na podeželju (večji del Slovenije, razen 
nekaj največjih mest), ki nameravajo vlaga-
ti v novo tehnološko opremo oz. izvaja-
ti gradbena in obrtniška dela. Vlagatelji 
bodo verjetno lahko samostojni podjetni-
ki, gospodarske družbe in zavodi, ki svoje 
dejavnosti ne opravljajo na dejavni kmetiji. 
Predvidoma bo možno pridobiti subven-
cijo v višini 60% od vrednosti naložbe oz. 
70% za naložbe v pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov energije, največ pa lahko 
vlagatelj pridobi 200.000 EUR nepovratnih 
sredstev. Vlagatelj se bo moral ukvarjati s 
točno določeno proizvodno dejavnostjo, 
turizmom, veterinarstvom, … 
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 potrebujete pomoč pri izdelavi 
poslovnega načrta ali kakršnekoli informa-
cije glede prijave, lahko kontaktirate našega 
svetovalca Damjana Malnariča na:
040 504 249 ali pann.doo@siol.net, kjer 
vam bodo z veseljem pomagali do evrop-
skih sredstev. 

Damjan Malnarič

spremenjene ali zožene, razen ob posegih z gradbenim dovoljenjem 
ali na podlagi strokovne presoje projektanta požarne varnosti, kar še 
posebej velja za samopostrežne prodajalne, večje od 200 m2 ter na-
kupovalne ulice v nakupovalnih centrih. Najkasneje do 01.01.2013 
je potrebno skladno z novim predpisom ustrezno označiti vse eva-
kuacijske poti, kakor tudi zunanja zbirna mesta objektov, za katere 
so izdelani evakuacijski načrti, intervencijske poti in površine za 
gasilce ob objektih.
Torej ne pozabimo na preventivne ukrepe, katere ločimo na splošne 
ali posebne, organizacijske ali tehnične kot so prepoved kajenja (ki 
je še vedno med najpogostejšimi vzroki za požare), prepoved izvaja-
nja vročih del v nenamenskih prostorih, izvajanje posebnih ukrepov 
pri varjenju ali uporabi iskrečih orodji…, preventivno vzdrževanje 
strojev, naprav in instalacij, redno čiščenje prostorov in odstranjeva-
nje gorljivih odpadkov zaradi možnosti hitrega razvoja požara, var-
no delo in skladiščenje nevarnih – predvsem vnetljivih snovi, prosti 
dostopi do električnih stikal, plinskih ventilov, dostopi in brezhib-

nost gasilne opreme, proste evakuacijske poti…. Skrbeti je potreb-
no tudi za seznanjenost zaposlenih s požarnim redom, nalogami in 
odgovornostmi, postopki v primeru požara ter praktično uporabo 
gasilne opreme, saj je pravilen pristop ob začetnem požaru najpo-
membnejši. Voditi je potrebno tudi evidence o rednih pregledih ga-
silne opreme (gasilniki, hidranti), sistemih aktivne požarne zaščite 
(javljanje požarov, varnostna razsvetljava…), pregledih  elektro in-
stalacij in strelovodov, plinskih instalacij ter kurilnih in dimovodnih 
naprav. Pomembno je tudi interno izvajanje kontrolnih pregledov, 
ki so defi nirani v požarnih redih.
Nenazadnje področje varstva pred požarom nadzira Inšpektorat RS 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki lahko ob ugo-
tovljenih pomanjkljivostih tudi sankcionira (predvidene so globe 
do 20.000 EUR), sicer pa ne pozabimo, da preventivne ukrepe ne 
izvajamo zaradi inšpektorjev, ampak, če povzamemo uvodne be-
sede, zaradi VAROVANJA LJUDI, ŽIVALI, PREMOŽENJA IN 
OKOLJA.
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Franci Bukovec
20 uspešnih let obrtništva 
Majda Luzar

Franci Bukovec je že 20 let uspešen obr-
tnik in podjetnik v gradbeni dejavnosti 
ter direktor družinskega podjetja Kera-
grad. Za uspešno delo v obrtno-zbor-
ničnem sistemu je decembra prejel tudi 
posebno priznanje OOZ Novo mesto, 
ob 40-letnici OZS pa najvišje priznanje 
bronasti ključ. 

Od leta 2007 do 2010 je bil predsednik Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice Novo 
mesto in v njegovem mandatu je zbornica 
pridobila večje in kvalitetnejše poslovne pro-
store na Foersterjevi 10 v Novem mestu. Za 

nakup novih prostorov se je osebno zavzel 
in naredil veliko več kot je od njega zahtevala 
funkcija predsednika.  S skrbnim gospodarje-
njem so tako dolenjski obrtniki in podjetniki 
pridobili tudi prostore za razna izobraževanja 
in usposabljanja. 
Svoje delo v OZS je začel leta 1995, ko je bil 
pobudnik ustanovitve odbora keramičarjev, 
kateremu predseduje ves čas, podpisan je tudi 
kot soavtor dveh strokovnih knjig.
V mandatnem obdobju 2010-2014  je pred-
sednik sekcije gradbincev tako na OOZ 
Novo mesto kot v krovni organizaciji Obr-
tno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer je tudi 
podpredsednik skupščine. S svojim prizade-
vanjem za boljše pogoje dela v obrtništvu ves 
čas opozarja na probleme, ki bremenijo obr-
tnika ter  pomembno prispeva k temu, da se 
sliši glas malega gospodarstva.      

V štirih letih predsednikovanja Območno 
obrtni-podjetniški zbornici Novo mesto 
vam je uspela preselitev  v večje, lepše in 
kvalitetnejše poslovne prostore na Foe-

strejevi 10. Poleg vodenja svojega podje-
tja, ki nedvomno terja vašo prisotnost in 
strokovnost, ste se za nakup novih prosto-
rov in preselitev OOZ Novo mesto več kot 
osebno zavzemali. Kako vam je uspelo in 
kaj so dolenjski obrtniki in podjetniki pri-
dobili na novi lokaciji?  
Ob prevzemu funkcije predsednika smo sku-
paj s kolegi v UO ugotavljali, da je sicer idilič-
na hiša na Trdinovi, kjer je bil sedež OOZ, 
nujno potrebna obnove. Prostori so bili za 
osnovno delo sicer primerni, nismo pa imeli 
ustrezne predavalnice niti dvorane, zato smo 
le-te vedno najemali na različnih lokacijah.

Dalj časa smo iskali lokacije in razpravljali o 
različnih možnostih. Spomladi 2008 pa smo 
ocenili, da je lokacija v centru Rialto primer-
na in bi s preureditvijo prinesla želene pro-
store in možnosti za boljše delo. Ker sta bila 
nakup in prenova velik zalogaj, smo si delno 
pomagali s kreditom, preko 50.000 evrov pa 
smo zbrali z donacijami, kjer smo z lastnim 
zgledom pridobili zaupanje članstva. Obdo-
bje 2008–2010 je bilo čas selitve in prenove 
po fazah, pa tudi praznovanje 40-letnice, kar 
je zahtevalo večje stroške, zato smo varčevali 
na vseh področjih.
Nova dvorana in učilnica nudita pogoje za iz-
obraževanja, srečanja … pa tudi najem dru-
gim uporabnikom.  

Kako kot  predsednik Sekcije gradbincev 
pri OZS ocenjujete  razmere vedno globje 
krize v gradbeništvu in v panogah, ki so z 
njimi povezane?  
Na krizo v gradbeništvu smo prvič opozori-
li naše člane pa tudi javnost na okrogli mizi 
novembra 2009, kjer smo z gosti iz različnih 

ministrstev upali, da bo kratka in čim manj 
boleča. Danes, po več kot dveh letih, vidi-
mo, da smo se takrat motili, saj se je stanje 
ves čas poslabševalo, še vedno pa padamo 
in ne vemo, kje je dno. Sekcija gradbincev 
pri OZS združuje okrog 11.000 članov, ki 
se z zadnjimi močmi borimo za preživetje. 
Skoraj 4.000 naših kolegov pa je že obupalo 
in odjavilo dejavnost, mnogi od njih zaradi 
propada velikih fi rm ali nepoštenih poslov-
nih potez naročnikov.

Ali res odpovedujejo že vse institucije 
pravnega sistema?
Ne deluje predvsem sodstvo, saj se postopki 
vlečejo po več let. Neutemeljene pritožbe na 
izvršbe, nespoštovanje vseh vrst zakonov in 
podpisanih pogodb v praksi trajajo tudi po 4 
leta, prva obravnava pa je po 6–9 mesecih. V 
tem času dolžnik izčrpa podjetje in prenese 
zdravo jedro na novo podjetje, upnik pa osta-
ne brez vsega. Bistvo pa je, da za tako početje 
v Sloveniji ni bil še nihče kaznovan. 

Obrtniki se za svoje preživetje dobesedno 
borijo iz dneva v dan, ali si s protikriznimi 
ukrepi vlade sploh  lahko kaj pomagajo? 
Vlada Boruta Pahorja je od avgusta 2010 
obljubljala ukrepe, vendar so bile aktivnosti 
v smislu samovšečnosti, konkretnih dejanj v 
smislu vzpodbud obrtnikom in malim pod-
jetnikom, razbremenitve le-teh, ureditve po-
gojev dela itd. pa ni bilo. Ob naših protestih 
lani je mnogo obljubljala, vendar malo storila. 
Od avgusta lani pa smo imeli brezvladje, ki je 
močno poslabšalo situacijo.
Nova vlada je pred težko nalogo, uspešna pa 
bo le, če bo najprej začela varčevati pri sebi, 
gospodarstvo pa razbremenila dajatev in bi-
rokratskih postopkov, uvedla vzpodbude , 
zmanjšala sivo ekonomijo in v hitro funkcijo 
spravila sodstvo ter rešila kreditni krč bank.

Je država sploh kaj naredila glede fi nanč-
ne nediscipline, dela na črno, slamnatih 
podjetij in zaostrovanja predpisov, ki ko-
nec koncev prinašajo le nove obremenitve 
za obrtnike? 
Ukrepi, ki jih je sprejela, so obetali, vendar se 
razen obveznega pobota ne izvajajo striktno. 
Nov zakon o izvršbi ni slab, vendar je sodstvo 
prepočasno.
Inšpekcijske službe lovijo predvsem obrtnike, 
ki se trudijo in delajo, pri tem pa imajo manj-
še nedoslednosti, saj le-te lahko kaznujejo. V 
delo na črno, ki je v polnem razcvetu, pa ne 
drezajo, saj so tam postopki zahtevnejši.

Za uspešno delo v obrtno-zborničnem sistemu je Franci Bukovec 
decembra prejel tudi posebno priznanje OOZ Novo mesto.
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razpisi v praksi

Res je, da pa vsak nov zakon oz. predpis pri-
nese samo nove obveznosti, tako birokratske 
kot fi nančne. Zgovoren dokaz za to sta pred-
pisa o prevozu odpadkov in omejitev poslo-
vanja z gotovino.

Kaj prisilna poravnava pomeni za obrtni-
ke in manjša podjetja?
Inštitut prisilne poravnave v državi, kjer ni 
poslovne morale in etike, pomeni možnost 
odpisa pretežnega dela dolga po legalni poti, 
zato temu pravimo tudi legalna kraja. Je in-
strument, ki ga mnogi koristijo tako, da dalj-
še obdobje planirano vodijo z izčrpavanjem 

podjetje v situacijo, da z uvedbo prisilne po-
ravnave upniki izgubijo poplačilo nečesa, kar 
so pošteno zaslužili.
Večina takih podjetij pri tem nima cilja prisil-
no poravnavo uspešno zaključiti, temveč pri-
dobiti na času in prekanalizirati še tisto, kar je 
ostalo. Država pa pri tem ne ukrepa, saj za to 
ni še nihče odgovarjal.

Vaš nasvet obrtnikom in malim podjetni-
kom v teh kriznih časih?
Kaj pametnega ne morem svetovati. Moja 
izkušnja je, da je v teh težkih časih potrebno 
mnogo več truda v smislu iskanja novih pri-

ložnosti, novih kupcev, novih idej, pri tem pa 
sta potrebna pogum in znanje, pa tudi precej 
sreče, da ima tudi kupec oz. naročnik pošte-
ne namene. Nujna je tudi racionalizacija vseh 
vrst stroškov in izraba notranjih rezerv.
Pri tem pa je pomembno, da v primeru po-
večanih težav znamo oceniti, kdaj ne gre več 
naprej in odjaviti dejavnost, saj se sicer lahko 
zgodi, da dolgovi preveč narastejo in za raz-
liko od vseh tajkunov odgovarjamo s pre-
moženjem.
Vsem kolegom gradbincem in ostalim želim, 
da pridemo ven iz te »godlje« močnejši in da 
bo to sonce zasijalo čim prej.

SPODBUDE ZA MLADE PODJETNIKE
Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo v letu 2012 (predvidoma v sredini meseca marca) ponovno ponudil SUB-

VENCIJE ZA ZAGON PODJETIJ P2-2012, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, teh-
nološko naravnanih podjetij. Za kandidiranje na želeno subvencijo, mora podjetje zagotoviti sledeče zahteve:

 1.  Podjetje mora biti ustanovljeno v letu 2011 
 2.  Do oddaje vloge postati član subjekta inovativnega okolja (Podjetniški inkubator Podbreznik)
 3.  Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas, najkasneje ob podpisu pogodbe s SPS-om.
 4.  Podjetje bo moralo prejeti minimalno 25 točk na podlagi dveh vstopnih meril in sicer: 
  a)Uvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija (max. možnih 25 točk) in 
  b)Višina osnovnega kapitala v podjetju (max. možnih 25 točk). 

Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in sku-
pin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s poten-

cialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 

OKVIRNI POGOJI RA ZPISA za vse zainteresirane so razvidni na spletni strani:

http://www.podjetniskisklad.si
PRIDRUŽITE SE STIMULATIVNEMU DELOVNEMU OKOLJU INOVATIVNIH PODJETIJ na ob-

robju Novega mesta. V PODJETNIŠKEM INKUBATORJU PODBREZNIK si lahko pod zelo ugo-
dnimi pogoji najamete sodobno opremljene poslovne prostore velikosti od 30 do 600 m2. 

Dodatne informacije lahko dobite na 
Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., 

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 
ali na tel 07/ 33 72 980 in mail: tjasa.kump.murn@rc-nm.si. 
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Naša podjetnica je prejela  
licenco davčnega svetovalca
Davčno izobraževalni inštitut je pripravil svečano podelitev
Anita Avbar Salopek
Anita Avbar Salopek, podjetnica in pogod-
bena svetovalka Obrtne zbornice Novo 
mesto, je prejela licenco, značko in izka-
znico davčnega svetovalca Sekcije davčnih 
svetovalcev pri Davčno izobraževalnem 
inštitutu.
Sekcija davčnih svetovalcev pri Davčno 
izobraževalnem inštitutu je 7. februarja 
2012 pripravila svečano podelitev diplom, 
po uspešno opravljenih izpitih 30 davčnim 
svetovalcem. V okviru svečanosti pa je pote-
kala tudi podelitev licenc, značk in izkaznic 
davčnim svetovalcem. 
V Davčni akademiji Ivana Simiča je od 23. 
septembra 2011 do 19. novembra 2011 po-
tekalo izobraževanje kandidatov za davčne 
svetovalce. Izobraževanje je obiskovalo 38 
študentov. Izpit za davčnega svetovalca je 
opravilo 30 študentov. Za opravljanje izpi-
ta sta bila dva izpitna roka. Sam izpit je se-
stavljalo 13 obsežnih vprašanj na katera so 
kandidati odgovarjali 5 ur. Predsednik izpi-
tne komisije je bil ugledni strokovnjak, dr. 
Marko Hočevar, redni profesor Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani ter redni član 
Katedre za računovodstvo in revizijo.
Licenco Davčnega svetovalca pri Davč-
no izobraževalnem inštitutu so prejeli tudi 
kandidati, ki so izpolnjevali druge pogoje 
za pridobitev te licence, katere predpisuje 
pravilnik  o licenci davčnega svetovalca pri 
Davčno izobraževalnem inštitutu. Tako je 
bilo, skupaj z diplomanti, podeljenih 46 li-
cenc za davčnega svetovalca.
Podelitev diplom je potekala v svečanem 
vzdušju, vendar v pravem študentskem sti-
lu. Vsi diplomanti so bili oblečeni v poseb-
ne svečane obleke in pokrivala prirejena za 

podelitev diplom. G. Dušan Krajnik, gene-
ralni sekretar OZS  je,  v svojem nagovoru, 
novopečene diplomante in davčne sveto-
valce  opomnil na velik pomen tega do-
godka za podjetništvo in pomembnost nji-
hovega poslanstva. Diplome udeležencem 
izobraževanja sta podelila predsednik izpi-
tne komisije dr. Marko Hočevar in   direk-
tor Davčno izobraževalnega inštituta mag. 

Ivan Simič. Svečane podelitve so se udele-
žili tudi družinski člani in prijatelji davčnih 
svetovalcev, kar je dalo svečanemu dogod-
ku še poseben čar. Tako je bilo na podelitvi 
več kot sto udeležencev. Svečana naglavna 
pokrivala so, po podelitvi diplom, zaplava-
la visoko v zrak. Presenečenje in navdušenje 
udeležencev izobraževanja in njihovih bli-

žnjih, je zagotovo največja nagrada organi-
zatorjem izobraževanja.
V drugem delu pa so podelili tudi licenco, 
značko in izkaznico davčnim svetovalcem 
Sekcije davčnih svetovalcev Davčno izobra-
ževalnega inštituta.
Samo svečanost je popestril tudi nastop za-
mejskega mešanega pevskega zbora »Lipa« 
iz Bazovice, ki je navdušil vse prisotne.

Slovenija je sedaj bogatejša za 46 davčnih 
svetovalcev, ki so dokazali, da lahko nosijo 
naziv »DAVČNI SVETOVALEC » Sekcije 
davčnih svetovalcev pri Davčno izobraževal-
nem inštitutu. Vsi ti in bodoči davčni sveto-
valci, bodo predstavljali močno strokovno 
oporo podjetnikom pri poslovnih in davč-
nih odločitvah.

Anita Avbar Salopek na podelitvi
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izobraževanje

Na pobudo IO sekcije gradbincev smo 
15.2. v dvorani OOZ Novo mesto orga-
nizirali izobraževanje na aktualno temo 
»ENERGETSKO VARČNE GRA -
DNJE«. Da bi kar najbolj napolnili dvo-
rano smo zraven povabili še ostale sekcije, 
ki so posredno povezane z gradnjo, kakor 
tudi člane regije iz zbornic Črnomelj, 
Metlika in Trebnje.
Preko 40 udeležencev je prisluhnilo strokov-
njakoma iz gradbenega inštituta ZRMK. Dr. 
Marjana Šijanec Zavrl je predstavila zakon-
sko regulativo katero je uspostavila EU in je 
tudi v Sloveniji že v veljavi od leta 2010. 
Predpisi o učinkoviti rabi rabi energije nala-
gajo investitorjem in projektantom zaveze, 
da so novi objekti ustrezni v smislu toplotne 
izolativnosti, izrabe energije (sonce, voda...) 
in izrabe zraka.
Tudi obstoječi objekti morajo pridobiti tako 
imenovano energetsko izkaznico, ki s  svo-
jimi parametri prikazuje v kakšnem stanju 
je objekt. Ta izkaznica je tudi osnova za na-
črtovanje energetske sanacije.

V Sloveniji je sicer problem, da še nimamo 
presojevalcev z licenco, ki bi tako izkaznico 
verodostojno pripravili. Cilj stroke je, da bi 
se presojevalci izobrazili v letu 2012 in tako 
bodo že v marcu prvi tečaji.                            
V drugem delu predavanja je sodelavec mag. 
Tomšič predstavil problematiko pravilnega 
izbora materialov za energetsko varčno gra-
dnjo. Največji poudarek je bil dan izolaciji 

mansard in fasad... stavbnemu pohištvu, 
zasteklitvi...
Obstaja dejstvo, da so ob poplavi materia-
lov, ki se reklamirajo rezultati zelo različni, 
zato je potrebno preučiti več vidikov in se v 
primeru nejasnosti posvetovati z nevtralno 
institucijo, saj je prodajalcu cilj predvsem 
prodaja.              
Zelo pomembni so predvsem kritični de-
tajli, ki so običajno površno projektantsko 
obdelani, izvajalci pa v cilju zniževanja stro-
škov nedosledno izvajajo postopke vgradi-
tve, rezultat pa je slaba izvedba in posledič-
no reklamacija.
Udeleženci predavanja smo imeli v zadnjem 
delu tudi možnost postavljanja vprašanj. Le 
teh je bilo precej, največ na temo konden-
ziranja stekel, pojavljanja vlage oz. plesni 
na stenah...
Odprta je bila tudi dilema, ali je PVC stavb-
no pohištvo dobra rešitev ali je ''zakon'' les, 
ki bolje diha.
Ob koncu smo pridobili tudi informacijo, da 
je OZS skupaj z več partnerji vključen v EU 
projekt »INTELIGENTNA GRA DNJA«. 
Cilj projekta je predvsem izobraziti udele-
žence pri gradnji, za kar so namenjena zna-
tna sredstva, zato bomo vse člane obveščali 
o dogodkih na to temo tudi v prihodnje, saj 
je vsem jasno, da je prav področje energet-
ske sanacije najbolj realna opcija investicij v 
teh kriznih časih.
Vabim tudi ostale člane, da se nam pridru-
žite pri naslednjih dogodkih. 

Izobraževanje 
»Energetsko varčna gradnja«
Gradbinci so imeli seminar
Franci Bukovec

Člani so pozorno prisluhnili predavanju o energetsko varčni gradnji.
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predstavitev

Razstavni prostor podjetja CEZAR Center za razvajanje

Viroexpo 2012
Naši obrtniki so razstavljali 
v Virovitici
Adolf Zupančič

Viroexpo 2012 tudi letos ni minil brez razstavnega prostora OOZ 
Novo mesto, ki nam ga je ponovno – kot vsako leto že kar nekaj let 
– namenila Obrnička komora Virovitica.
Da so se na tem razstavnem prostoru primerno predstavili naši čla-
ni je tudi letos, s svojim pokroviteljstvom pripomogel župan MO 
Novo mesto Alojzij Muhič.
10 člansko delegacijo OOZ Novo mesto, ki so jo sestavljali člani 
vodstva OOZ Novo mesto, in 3 člansko delegacijo MO Novo me-
sto, pod vodstvom Jožeta Florjančiča, ki je obiskala Viroexpo 2012, 
je lepo sprejelo vodstvo obrničke komeore Virovitica. 
Skupaj smo se udeležili svečane otvoritve sejma. Po ogledu sejma pa 
so nas gostitelji prav lepo počastili in se tako nam posvetil kot vsako 
leto, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Razstavljalci Viroexpa 2012:
KGN-NOVINC, kovinska galanterija d.o.o.
MIZARSTVO BOGOVIČ d.o.o. izdelava posteljnih podov
ERCELES d.o.o. izdelava masivnega pohištva
MIZARSTVO GOLOB, GOLOB ANDREJ s.p izdelava pohištva

Živahen utrip na sejmu Viroexpo 2012

Letošnji razstavni prostor OOZ Novo mesto

Neoderma v 
Celju
Podjetje Cezar Center za razvaja-
nje se je predstavilo na sejmu
Katja in Tomaž Dimič Dolenc 

Na 3. sejmu Frizerstvo in Kozmetika, ki se je odvijal 4. in 5. februarja 
2012 v Celju, se je predstavila tudi vrhunska profesionalna kozme-
tika Neoderma. CEZAR Center Za razvajanje je mlado podjetje, ki 
z inovativnostjo in drznostjo nadaljuje trženje svetovno priznane 
ciprske kozmetike Neoderma  na slovenskem trgu. Na njihovem 
razstavnem prostoru so se obiskovalci  seznanjali z raznolikostjo 
Neoderma izdelkov in preizkušali njihovo  učinkovitost kar na me-
stu samem, saj so tam izvajali prikaze profesionalnih  postopkov 
za nego obraza. Navdušenost obiskovalcev nad Neoderma Bio-
peeling  nego obraza je potrdila najnovejše izsledke anket, da se 
stranke nagibajo k  naravnim in neinvazivnim metodam ohranjanja 
mladostnosti in reševanja kožnih  problemov, kakor tudi uporabi 
učinkovitih in neagresivnih izdelkov za domačo  uporabo.
 Kozmetika Neoderma neguje kožo z njej prijaznimi izdelki, saj ne 
vsebuje  gensko spremenjenih organizmov, mineralnih olj in para-
benov, obenem pa  zagotavlja vidne in merljive rezultate.
Neoderma  vas vljudno vabi tudi na njihov razstavni prostor na 
sejmu Poroka,  ki bo v Celju od 16. do 18. marca.
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svetovanje

Od ideje do izdelka
Poskrbimo za pravno zaščito
Odvetniška pisarna Drnovšek d.o.o.

Komu od nas se še ni zgodilo, da si ne bi vzkliknil “ukradli so mi idejo”? Zaradi kopice drugih dnevnih težav in navdušenja nad novo prilo-
žnostjo velikokrat pozabimo na zaščito, ideje pa nam spolzijo iz rok. Obenem nas spremlja še strah pred komplicirani postopki, odvetniki, 
stroški... Postopki in pravni koraki pa v resnici običajno niso niti tako nedostopni, niti tako dragi, da ne bi upravičili koristi, ki jih prinašajo. 

Z ustrezno in pravočasno zaščito svojih rešitev dosežemo:
•	lastno	varstvo	in	preprečitev	njihovega	odliva	v	neprave	roke,
•	varstvo	pred	napadi	tretjih,
•	pregon	tistih,	ki	jih	uporabljajo	neupravičeno	in	brez	našega	soglasja	ter
•	vpogled	v	stanje	na	trgu,	ko	se	npr.	v	postopku	ugotovi,	da	ideja	ni	nova	ali	njeno	izkoriščanje	ni	smotrno.

Znotraj podjetja lahko poskrbimo za zaščito z določbami pogodb o zaposlitvi o varovanju tajnosti podatkov, prenosu pravic in prepovedi 
konkurenčne dejavnosti. Hkrati so na področju inovativnosti zaposlenih koristni tudi interni akti, ki na eni strani urejajo zaščito interesov 
delodajalca, na drugi pa morebitno nagrajevanje delavcev. Zavarujemo se lahko tudi z ločeno Izjavo o varovanju tajnosti podatkov, ki jo 
podpiše delavec pred razkritjem podatkov, kadar npr. dostopa ali celo sam kreira ideje, ki ključno vplivajo na poslovanje. 
Pri zaščiti posameznih idej in rešitev navzven nam pomagajo predvsem avtorska pravica in pravice industrijske lastnine (npr. blagovne 
znamke, modeli in patenti). Če rešitev izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, je le-to varovano že s stvaritvijo, medtem ko je za pridobitev pra-
vice industrijske lastnine potrebna registracija. Za obrtnike je posebej zanimiva zaščita blagovnih znamk (imen, logotipov itd.) in modelov 
(kot videza izdelka), ki omogočajo njihovo lastno izkoriščanje in tudi licenciranje drugim. 
V času, ko tržno zanimive ideje predstavljajo komparativno prednost in je predvsem inovativnost tista, ki povečuje našo konkurenčnost in 
nas bo posledično popeljala iz krize, se lahko ustrezno zaščitena prava ideja ali rešitev izkaže za zelo dragoceno orodje. Dober podjetnik naj 
se njene uporabe ali trženja zato še pred razkritjem loti z mislijo na pravno zaščito ob pomoči usposobljenega strokovnjaka. 

Predstavitev Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2012  na

10. FORUMU OBRTI IN PODJETNIŠTVA
21. marca 2012 ob 12. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Vabimo vas, da se ga udeležite v čim večjem številu.

Predstavimo svoje zahteve ministrici 
in ministrom, poslankam in poslan-
cem Državnega zbora RS in ostali 
zainteresirani strokovni javnosti. Za 
malo gospodarstvo je leto 2012 po-
membno leto. Za izhod iz krize po-
trebuje Slovenija nove, strukturne 
reforme. Temeljne reforme za zago-
tovitev ponovne gospodarske rasti je 
potrebno izvesti na davčnem, delov-
no-pravnem in socialno-zdravstve-
nem področju, prav tako tudi ustvarili 
spodbudno poslovno okolje in odpra-
viti sivo ekonomijo, zato zahtevajmo 
realizacijo naših zahtev.
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novi izivi

Svež veter
OPTRIS optika in okulistika odpira vrata v Šentjerneju
Katarina Zupančič

Vsi, ki si želijo ali potebujejo očala, pa naj 
bodo to korekcijska ali modna, lahko obi-
ščejo podjetje OPTRIS optika in okulistika, 
ki je konec februarja v Šentjerneju odprlo 
svoja vrata. Podjetje vodita Andreja in Mi-
hael Trilar Šabotić, ki sta se preselila iz Kra-
nja in si za dom izbrala bližnji Čatež. Zakon-
ca stavita na kvaliteto, zanesljivost in osebni 
pristop. Zgodbo vzhajajočega podjetja nam 
je zaupala Andreja Trilar Šabotić.

Zakaj ste se odločili, da odprete podjetje, 
ki se ukvarja z optiko in okulistiko?
Ideja in želja stopiti na samostojno pot se je 
porodila že pred približno petimi leti in se 
vedno bolj stopnjevala ter zorela. Optika 
nama je blizu iz dveh razlogov, prvi je ta, da 
je mož optik, s sedemnajstletnimi izkušnja-
mi in obsežnim znanjem v tej stroki. Drugi 
razlog je morda bolj čustveno obarvan - z 
moje strani, pomagati ljudem. In prav v tem 
sem našla tudi sama delček prihodnosti zase, 
v smislu »pomagati ljudem videti«. Tudi 

sama sem se ob delu izobraževala za poklic 
optika in pridobila potrebna znanja. 
Kaj je pripeljalo do odločitve, da odprete 
svoje podjetje v Šentjerneju?
Teh razlogov je več. Odločilni pa je bil ta, da 
združiva družinski in poslovni del. Moževi 
starši namreč živijo na Čatežu, kamor smo 
se iz Kranja nedavno preselili tudi mi. Na-
jina želja odpreti optiko, je po naključnem 
obisku Šentjerneja dobila nove razsežno-

sti. Kraj nama je bil takoj zelo všeč. Majhen, 
urejen, domač, skratka kraj, ki ima dobese-
dno vse, kar človek potrebuje. Razen opti-
ke (smeh).  
Od kdaj vaša dejavnost deluje in kaj po-
nujate svojim strankam?
Podjetje je bilo ustanovljeno v začetku ja-
nuarja letos, uradna otvoritev optike je bila 
konec februarja. Za svoje stranke smo pri-
pravili 10% otvoritveni popust v prvem me-
secu delovanja optike. Nudimo vse optične 
storitve, to je od prodaje korekcijskih očal, 

sončnih očal, kontaktnih leč, tekočin, po-
pravil, do specialističnega pregleda oči, ki ga 
bo za nas izvajal zunanji sodelavec, zdravnik 
oftalmolog. 
Kakšne so posebnosti vaše ponudbe?
Najpomembnejši se nama zdi individualni 
pristop do vsake stranke, saj so očala do neke 
mere lahko tudi modni dodatek, čeprav so v 
glavnem mišljena kot korekcijski pripomo-
ček. Izdelujejo se za točno določeno stranko, 
glede na njene potrebe, dioptrijo in ostale 
parametre. Želiva, da stranka dobro vidi in 
se ob tem tudi dobro počuti. Pestra izbira 
različnih okvirjev ter različne obdelave leč 
oz. stekelc omogočajo veliko možnosti, da 
si vsaka stranka najde primerna očala in s 
tem poudari svoj izgled.  
Kakšna je vaša motivacija za delo, imate 
mogoče moto, slogan ...
Najin glavni cilj je zadovoljna stranka, ki se 
rada vrača v našo optiko. Slogan: skupaj po-
glejmo v prihodnost.
Ali imate že od prej kakšne izkušnje z 
vodenjem podjetja ali pa se podajate v 
nove vode?
Na samostojno pot podjetništva stopava pr-
vič, čeprav naju v družinskem krogu gleda-
no, obdajajo ves čas podjetniki, pri katerih 
sva si nekaj izkušenj tudi že pridobila, dele-
žna sva njihovih nasvetov in raznih informa-
cij, kar zelo ceniva.
Kako to, da sta se z možem odločila, da v 
podjetništvo stopita skupaj?
Želela sva združiti družinski in poslovni del, 
izkoristiti najine potenciale ter s tem zagoto-
viti čim boljšo podporo svojim strankam.
Kaj pričakujeta na svoji podjetniški poti 
v prihodnosti?
Verjameva v to, da kar človek rad dela, do-
bro dela – torej delati s srcem tisto, kar ima-
va rada, uporabiti svoja  znanja, strokovnost 
in iznajdljivost ter pomagati ljudem, da do-
bro vidijo.
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prejemnik priznanja

NOVO MESTO, 14. maja (1978) - S pogrebno žalostinko novo-
meške godbe na pihala in z besedami: »Adijo, pa zdrava ostani, še 
enkrat podaj nam roko, nikdar nas ne pozabi, če naft e zmanjkalo nam 
bo!«, so včeraj z novomeške železniške postaje slovesno pospremili 

v zaslužni »pokoj« zadnjo parno lokomotivo v Sloveniji. Tako je ta 
končala 85-letnico parne vleke na Dolenjskem, ko je zadnjič številne 
goste popeljala od Novega mesta do Semiča.
 Posadka lokomotive 25-019, ki so jo sestavljali inštruktor lokomo-
tive Jože Cesar iz Trebnjega, strojevodja Branko Ivanež s Trške gore 
in kurjač Silvo Kovačec iz Straže pri Novem mestu, bo torej zapisana 
v zgodovino železnic z zlatimi črkami, saj se s tem zaključuje veliko 
dejanje v našem razvoju, pri katerem so imele precejšen delež tudi 
železne ceste in hlaponi. 
Na slovesnosti pred železniško postajo v Novem mestu, kjer je 
okrašena lokomotiva še zadnjič pripeljala pred peron, je bila manj-
ša slovesnost, na kateri so podarili nagrado najzaslužnejšim železni-
čarjem. Ob tem pomembnem dogodku naših železnic pa je spre-
govoril Bogdan Mazovec, ki je opisal težavno pot razvoja železnic 
na Dolenjskem in poudaril njen delež, ki ga je imela pri preobrazbi 
pokrajine. Posebej je podčrtal revolucionarno vlogo, ki so jo odigrali 
napredni železničarji med drugo svetovno vojno na novomeškem 
železniškem vozlišču. Zahvalil se je tudi vsem tistim, ki so vtkali del 
sebe, da je železnica lahko sledila hitremu razvoju gospodarstva in 
vseh drugih dejavnosti na Dolenjskem.
Podobno slavje, kot je bilo v Novem mestu, so pripravili železničar-
jem tudi na končni postaji lokomotive 25-019 v Semiču kjer so vo-
dilnemu osebju vlaka in vsem tistim, ki so se zadnjič peljali s parno 
vleko, pripravili lep sprejem, posadko lokomotive pa so nagradili.

Prepis članka iz Dela 14. maj 1978, avtor: Slavko Dokl

Slavko Dokl
Prejemnik priznanja za dolgoletno sodelovanje z zbornico
Majda Luzar

Zadnja para
Na progi Novo mesto-Semič zadnja vožnja parne lokomotive v Sloveniji

Slavko Dokl,  publicist, pisatelj in upokojeni novinar se je rodil leta 1933, 
osnovno šolo obiskoval v Žužemberku in leta 1963 diplomiral na Visoki 
šoli za družbene vede v Ljubljani. Dolga leta je bil novinar Dolenjskega li-
sta in kar dve desetletji dopisnik Dela. 
Napisal je 33 knjig, od tega je zbral 3000 anekdot v 16 knjigah,  med drugimi 
tudi smešnice „ Čému so se nekoč smejali Dolenjci“ ter zgodovinski roman 
v več delih „Uskoška princesa“. Večji del anekdot je povezan z življenjem 
ljudi, ki so opravljali različne poklice.  30 let je soustvarjal  časopis Obrtne 
zbornice Novo mesto NAŠE GLASILO. Pri srcu so mu skromni, delovni in 
inovativni ljudje in o teh je neutrudno pisal v Našem glasilu. Predstavljal je 
poklice, mojstre, obrtniške družine in vse, ki so bili povezani z obrtništvom.  
Kako zelo je bil povezan z obrtniki in kako dobro je poznal njih življenje in 
včasih neusmiljen boj za preživetje govori tudi kniga „Čevljar je šel v štiro“, 
v kateri je opisal zgodovino novomeške obrti med dvema vojnama. 
Njegova hčerki Maja in Jasna sta bili v mladosti v samem vrhu slovenske 
športne gimnastike, zato ni čudno, da je Slavko Dokl sodeloval na vseh 
možnih športnih prireditvah, obiskal ni le olimpijskih iger.
Za njegov pisateljski opus in aktivno delovanje ga je novomeška občina 
imenovala za naj občana. 
OOZ Novo mesto se je za njegov prispevek pri popularizaciji obrtništva 
in predvsem za delo pri ustvarjanju Našega glasila Slavku Doklu oddolžila 
s posebnim priznanjem. 

Slavko Dokl ob prejemu posebnega priznanja OOZ NM
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jubilant

Gostilna Pod Klančkom
Intervju z Jožetom Mrakom 
Katarina Zupančič 

Vsak, ki ga je pot ponesla od Novega mesta 
proti Ratežu, je zagotovo opazil gostilno 
Pod Klančkom in velik žar na dvorišču, na 
katerem se kar naprej vrti kak jagenjček ali 
odojek. Gostilno z bogato zgodovino vodi 
Jože Mrak, ki je na nedavnem srečanju obr-
tnikov prejel bronasti ključ za 35 let dela v 
obrti in podjetništvu. 

Vaša gostilna ima že dolgo tradicijo. Kako se 
je začelo, kdo jo je odprl in zakaj?
Naša gostilna ima že več kot sto letno tradicijo. Njeni 
začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko naj 
bi naš prednik, najverjetneje moj pradedek, po ime-
nu Taborsky, prišel v naše kraje iz Češke in tu vozil 
poštno kočijo, s katero je prevažal pošto in potnike. 
Očitno se je tu lepo znašel in mu je šlo delo dobro, 
zato je na Selih pri Ratežu kupil dokaj veliko kmetijo. 
Zgodovina te gostilne je bolj znana od časa mojega 
dedka, Franca Taborskyga, rojenega 1875, ki je po 
očetu prevzel domačijo in v hiši odprl kmečko go-
stilno. Ker je rad rekel še kakšno po češko, največ-
krat ''šecko jedno'', se je gostilne prijelo domače ime 
''Pri Šeckotu''. Vendar tako pravijo danes gostilni le 
še najstarejši domačini. Gostilna je delala do 1947. 
leta, ko je Taborsky umrl. Franc Taborsky in Jožefa 
Vampelj sta imela edinorojenko, Fani, mojo mamo, 
ki se je potem leta 1952 poročila z Jožetom Mra-
kom, mojim očetom, iz bližnjih Brusnic. Oče je ho-
tel nadaljevati hišno tradicijo in je leta 1958 spet od-
prl gostilno, a mu je že po devetih mesecih občinska 
oblast brez obrazložitve dovoljenje vzela. Vendar ne 
za dolgo, kajti leta 1962 smo gostilno zopet odprli 
in od takrat naprej je le-ta ves čas odprta.  
Kakšni so bili vaši začetki in kako se je posel 
razvijal skozi leta?
Začetek je bil zame precej težak. Pri 21. letih, ko sem 
še delal v gostilni na novomeški Loki, mi je nena-
doma umrl oče. Tako sem moral čez noč prevzeti 
domačo gostilno. Ostal sem sam z mamo, staro 
mamo in dvema mlajšima bratoma. Pri svojih 23. 
letih sem se nato poročil z Ivanko Kapš iz Občic, ki 
je po poklicu kuharica. Vsi skupaj smo krepko po-
prijeli za delo. Odločili smo se nadaljevati očetovo 
tradicijo peke odojkov in jagenjčkov na ražnju. Leta 
1993 smo nato popolnoma prenovili gostilno in 
tudi dodelali našo ponudbo. 
Vaša gostilna je poznana po svoji posebni 
specializirani ponudbi. Kdaj ste se odločili, 
da se specializirate in zakaj ter kaj  vaša po-
nudba zajema?
Naša specialiteta sta definitivno odojek in jagenjček 
z ražnja. Do specializacije je prišlo čisto spontano.  
Hotel sem samo nadaljevati očetovo tradicijo.  Oče-
ta je namreč že leta 1970 nagovoril pokojni Franc 

Masnik s Tolstega Vrha, da je v Beli krajini kupil 
peč za peko odojkov in jagenjčkov. In takrat se je 
vse začelo.  Včasih smo pekli samo ob vikendih, z 
leti je pa povpraševanje začelo naraščati in od leta 
1993 je naša glavna ponudba vsak dan sveže pečen 
odojek in jagenjček. Zraven se prilega tudi vsak dan 
sveže pečen domač kruh. Seveda pa naša ponudba 
poleg tega zajema vrsto drugih dobrot. Poudarek 
lahko namenim domačim suhim mesninam, ki jih 

deloma izdelujem sam. Znani smo po jurčkih na 
najrazličnejše načine, domači goveji, gobovi juhi 
ter prežganki. Izpostaviti moram koline, ki so v 
družbi matevža, repe in kislega zelja na ponudbi v 
zimskem času. Veliko ljudi nas pozna po odličnih 
praženih jetrcah, domačih sirovih štruklih, najrazlič-
nejših zrezkih, lignjih in postrveh. Če se ustavim še 
pri vinu, moram izpostaviti cviček in frankinjo, ki ju 
že vrsto let dobavljamo iz Šentjerneja in se odlično 
prilegata k odojku in jagenjčku. Naša ponudba pa 
zajema poseben prostor na zelenici predvsem v spo-
mladanskem in poletnem času. Tukaj lahko z večjo 
družbo praznujete v naravi ob potočku, starinskem 
podu in pogledu na damjake ter muflone. Seveda 
vam lahko mi pripravimo vrsto dobrot na samopo-
strežnem starinskem vozu ali pa si sami ustvarite svoj 
piknik. 
Kakšni so vaši največji uspehi?
Zame je največji uspeh renome, ki smo si ga sko-
zi leta ustvarili. Naša peka odojkov in jagenjčk-
ov je prepoznavna daleč naokrog. Zanimivo je 
ravno to, ko potuješ po svetu in srečaš kakšnega 
Slovenca, te ta dejansko prepozna in pove, da je 
že bil pri nas.
Gostilna ima družinsko tradicijo, omenili 
ste, da se je začelo z vašim očetom. Koliko 
časa je bil on na čelu gostilne in kdaj ste vi 
prevzeli vajeti?

Oče je bil na čelu gostilne dobrih 15 let. Zaradi nje-
gove nenadne smrti, sem moral potem leta 1976 
prevzeti vajeti za posel in za celotno družino. 
Kako se vi vidite v tem poslu?
Gostilna je moj način življenja. Seveda je bil moj 
namen prevzeti očetov posel, vendar se je vse zgo-
dilo čez noč in takrat se je moje življenje na hitro 
obrnilo in prevzeti sem mogel stvari v svoje roke. 
Gostinstvo zahteva trdno delo, številna odrekanja in 

prilagoditve. Takrat ko večina ljudi praznuje in ima-
jo prost dan, moramo mi največ delati. Vendar tega 
se navadiš in postane način tvojega življenja. V hiši, 
kjer je gostilna, tudi živimo, zato sem vas čas v stiku 
s poslom. Zdi se mi, da tako tudi vse najbolje funk-
cionira, če imaš stvari ves čas pod nadzorom. 
Ali imate kakšno posebno formulo, moto 
ali vodilo, po katerem se ravnate pri svo-
jem delu?
Naše vodilo je predvsem zadovoljstvo naših gostov. 
Če je gost zadovoljen in se rad vedno znova vrača, 
je to tisto kar nam daje nov zagon za prihodnost. 
Seveda nas pa ravno tako  žene naprej naša  dolgo-
letna tradicija, ki jo hočemo nadaljevati in prenašati 
naprej na naše naslednike. 
Ali imate kakšne načrte za prihodnost?
Seveda, načrtov za prihodnost je ogromno.  To so 
sedaj predvsem sinove želje, ker počasi že on prevze-
ma vajeti družinskega posla. Glavni je, da se vrnemo 
nazaj k tradiciji, k našemu domačemu kmečkemu 
stilu. Že zelenica in nove peči nakazujejo na to. Sedaj 
smo v izvedbi novih prenočišč, ki bodo ravno tako 
v starinskem kmečkem stilu. V bližnji prihodnosti 
pa načrtujemo tudi prenovo gostilne in vinske kleti. 
Seveda pa k temu sledi tudi prenova jedilnika. Ker 
imamo v obori že sedaj damjake in muflone, bomo 
v skladu s tem na naš jedilnik dodali divjačino pa 
mogoče še kako domačo dobroto več. 
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vedno aktivni

Za informacijo oz. rezervacijo 
počitniških namestitev 
pokličite zbornico (ga. Ksenija): 

tel.: 07 33-71-580 ali 07 33-24-233 ali 
pa se osebno oglasite na OOZ NM, 
Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto.

Terme 3000 Moravske Toplice

Terme Dobrna

Terme Olimia Podčetrtek

Za informacijo oz. rezervacijo 
počitniških namestitev 
pokličite zbornico (ga. Ksenija): 

tel.: 07 33-71-580 ali 07 33-24-233 ali 
pa se osebno oglasite na OOZ NM, 
Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto.

Počitniške 
kapacitete 
OOZ Novo mesto

Proste počitniške kapacitete v marcu 2012

• hišica v Podčetrtku:
4.3.-11.3.,11.3.-16.3.,18.3.-25.3.,25.3.-1.4.2012

• stanovanje v Dobrni:
4.3.-11.3.,11.3.-18.3.,18.3.-22.3.2012

• hišica v Moravskih Toplicah
11.3.-18.3.,18.3.-25.3.2012

Proste počitniške kapacitete v aprilu 2012

• hišica v Podčetrtku: 
1.4.-8.4.,8.4.-15.4.,15.4.-22.4.,22.4.-2.5.2012

• stanovanje v Dobrni:
1.4.-8.4.,8.4.-15.4.,15.4.-22.4.,22.4.-2.5.2012

• hišica v Moravskih Toplicah:
1.4.-8.4.,8.4.-15.4.,15.4.-22.4.,29.4.-2.5.2012

Cene najema počitniških objektov OOZ NM so: 

• hišice v Podčetrtku 
- 189,91 €/teden oziroma 27,13 €/noč v času izven šolskih počitnic
- 227,85 €/teden oziroma 32,55 €/noč v času šolskih počitnic 
Z napotnico zbornice se prizna 10 % popust pri nakupu kart za 
kopanje in savno. 

• hišica v Moravskih Toplicah 
- znaša 379,75 €/teden, oziroma 54,25 €/noč, s 4 kartami za kopanje 

dnevno.

• stanovanje v Dobrni 
- znaša 97,13 €/teden, oziroma 13,02 €/noč, pri kartah za kopanje  se 

prizna 30% od ponedeljka do četrtka, in 20% od petka do nedelje.
Za redne cene nakupa kart za Deželo savn pa 20% popust od 
ponedeljka do četrtka in 10% popust od petka do nedelje.

Spoštovani obrtnice in obrtniki! 
Vzemite si čas za vaš oddih!

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto razpolaga s 
tremi počitniškimi destinacijami, in sicer v Termah Olimia – Pod-
četrtek, Termah 3000 – Moravske Toplice in v Termah Dobrna. 
Vsi trije kraji so znani po svojem zdraviliškem turizmu, kjer človek 
pozabi na vsakodnevne skrbi in se lahko posveti sebi,  svojim pro-
stočasnim aktivnostim in radostim.



Smučišče, cesta, javna razsvetljava ali pa 
vodovod, v podjetju Alojza Globevnika so 
zgradili že vse to in še več. Alojz Globevnik 
namreč že 35 let uspešno stopa po poti obr-
tnika – podjetnika, ki je iz začetkov v avto-
mehanični delavnici razvil kar dve uspešni 
podjetji, ki delujeta tako v lokalnem okolju 
kot po vsej Sloveniji.  

Na srečanju obrtnikov ste prejeli bronasti 
ključ za 35 let dela v obrti. Kaj vam pomeni, 
da že toliko let uspešno poslujete?
Bronasti ključ mi pomeni priznanje za vrsto let 
uspešnega in kakovostnega dela in mi je v ve-
lik ponos.
Zakaj ste se odločili za samostojno podjetni-
ško pot, kaj vas je spodbudilo za ta korak?
K vstopu na samostojno obrtniško (podjetni-
ško) pot me je spodbudilo zaupanje vase, v svo-
je sposobnosti, in želja po nečem več, kot mi je 
lahko ponudilo oz. mi je bilo omogočeno na 
takratnem delovnem mestu. Srečevanje z ve-
dno novimi izzivi mi je v veliko veselje, zado-
voljstvo strank pa je le potrditev, da je bila moja 
odločitev pravilna.
Kakšni so bili začetki vašega podjetja in kako 
se je razvijalo do danes?
Začel sem z avtomehanično delavnico v Gore-
nji Gomili 24. Zaradi novih trendov v gradbeni 
stroki pa sem se po 3 letih odločil za gradbeno 
mehanizacijo in avtoprevozništvo. Tako sem 
postal eden prvih obrtnikov, ki sem hkrati opra-
vljal dve dejavnosti, kar je bilo v takratnih časih 
zelo redek pojav. Razvoj v gradbeni mehaniza-
ciji se je začel z izvajanjem kompletnih del - tako 
z izgradnjo smučišča Rog Črmošnjice (sedaj 
Bela), z izgradnjo vodovodov, kanalizacij, javne 
razsvetljave, pločnikov, cest, tenis igrišč, sistema 
zasneževanja v Kranjski Gori in Starem vrhu nad 
Škofj o Loko, v zadnjih letih tudi z izvedbo zim-
ske službe. Pred 10 leti pa sem se odločil svojo 
dejavnost razširiti še s trgovino Kovina v Šentjer-
neju. Posledično danes v okviru svojih podjetij 
zaposlujem 30 ljudi, 11 v gradbeništvu in 19 v 
trgovinski dejavnosti.

Zadnja leta se veliko govori o krizi v gospo-
darstvu. Kako vi gledate na to? Ali je kriza 
vplivala na vaše poslovanje in kako?
Kriza se zagotovo pozna tudi v naši panogi, še 
predvsem v gradbeništvu z dumpinškimi cena-
mi. Pojavlja se trend, kjer naj bi nastopala le veli-
ka podjetja, obrtniki pa naj bi bili le podizvajalci 
za nizke cene. V teh razmerah upam le, da bomo 
obrtniki s svojo vztrajnostjo, delavnostjo in trdo-
živostjo prebrodili tudi to krizo. Dobro bi bilo, 
da bi nam ob strani stala tudi država z ustrezno 
zakonodajo in podjetniškimi spodbudami ter 
z zaviranjem dumpinško naravnanega trga, saj 
verjamem, da obrtniki ustvarjamo kar precejšen 
del stabilnih delovnih mest.
Kdo so vaše stranke in kakšne storitve jim 
vaše podjetje nudi?
V trgovinski dejavnosti nudimo svoje storitve, 
tj. prodajo gradbenega materiala s programom 
bele tehnike in zelenim programom, vsej širši 
okolici Šentjerneja ter prebivalcem od Nove-
ga mesta do Krškega. V gradbeništvu pa smo 
osredotočeni na celotno Slovenijo, predstavlja-
jo pa nas naslednje kvalitetne izvedbe storitev: 
izgradnja vodovodov, toplovodov, kanaliza-
cij, javne razsvetljave, pločnikov, cest, gozdnih 
cest, urejanje dvorišč in okolice, izdelava tenis 
centrov, vzpostavitev sistema zasneževanja, 
kompletno urejanje smučišč, ter tudi izvajanje 
zimske službe.
Ali imate kakšen moto delovanja, vodilo?
Naš moto oz. vodilo je zadovoljiti stranko z v 
danih rokih kakovostno opravljeno storitvijo. 
S tem vodilom lahko ponosno zatrdim, da smo 
se dokazali z delom širom Slovenije, kar mi je v 
veliko veselje.
Ali se v vaše podjetje mogoče vključuje tudi 
vaša družina, kako pravzaprav to vpliva na 
vaše zasebno življenje?
Družina, torej žena in otroci so neizogiben del 
podjetja že od samega začetka, trenutno pa je v 
podjetju zaposlena hči, ki deluje kot obračun-
ski in odgovorni vodja del. Moj cilj je, da bosta 
podjetji delovali tudi v naprej, zato mi je v veliko 
osebno zadovoljstvo, da se za to delo zanimajo 
tudi moji otroci.
Kje najdete sprostitev po napornem delu? 
Imate kakšen hobi ali kotiček, kjer se lah-
ko umirite?
Sprostitev po napornem delu, ki mi prinese 
potrebni mir in užitek, mi predstavlja delo v vi-
nogradu in lov, seveda pa so mi v veliko veselje 
tudi vnuki.
Kaj bi svetovali nekomu, ki se želi podati na 
samostojno podjetniško pot?
Dejstvo je, da je delo v obrti težko in odgovorno. 
Odreči se je potrebno marsikateri ugodnosti, ki 
jo ima posameznik kot zaposlen ali v javni upravi 
ali v podjetjih v gospodarstvu. Vendar pa se da 
s trdno voljo in veseljem do dela doseči svoje 
cilje, zato spodbujam mlade ljudi k podjetniški 
poti, saj slednja ne prinaša le pelina temveč tudi 
veliko osebnega zadovoljstva.

Alojz Globevnik
Dobitnik bronastega ključa za 35 let dela
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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