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Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica

e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540 

Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00

Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

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

Uradne ure: pon, sre, pet 8.30 – 12.00
        sre 13.30 – 16.00 

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

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

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

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

Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

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

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

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

Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:

velikost cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: +40%
Oglas na predzadnji strani: +20%

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

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

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

Fotografija na naslovnici: Predsednik OZS Štefan Pavlinjek med otvoritveno slo-
vesnostjo 1. Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma 

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Davčno svetovanje 
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk

e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30

Uradne ure: sreda 12.00 - 13.00

JK Group,  
pravno in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,  
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust.
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Objavo naročite na svoji območni zbornici ali neposredno  
pri sekretarki OOZ Logatec Barbari Grum Vogrin.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Sejem ni bil živ

LOS 2011 - Ljubljanski obrtno 
podjetniški sejem. Kako sem 
se razveselil obrtnega sejma, ki 
ga Ljubljana do letos (v takem 
obsegu) ni imela. Gospodar-
sko razstavišče sicer vsako leto 
gosti kar nekaj specializiranih 
sejmov; in od letos še enega - 
obrtnega.
Nekateri smo se na razpis za 
predstavitev na sejmu kar hitro 
odzvali, ker smo videli prilo-
žnost, da se s svojimi izdelki 
in storitvami predstavimo v 
središču Slovenije. Ne glede 
na krizo v gospodarstvu je po 
mnenju mnogih v Ljubljani z 
okolico še največja kupna moč, 
zato je na tem območju izdelke 
in storitve mogoče prodajati in 
skleniti tudi dober posel. 
A glej ga zlomka. Tudi tu se je 
zataknilo. OZS kot partnerica Gospodarskega razstavišča pri organizaciji sej-
ma LOS ni poskrbela za ustrezno reklamo, promocijo, oglaševanje. Ljudje o 
sejmu niso bili dovolj obveščeni, premnogi zanj sploh niso vedeli; pa tudi ime 
morebiti ni bilo najbolj posrečeno. Če za sejem ne veš, si ga ne prideš ogledat. 
Tako smo se prvi dan sejma po sejmišču sprehajali zvečine samo razstavljavci z 
oranžnimi ovratnicami - da nas ni bilo mogoče spregledati. Pa smo se tolažili, 
da bosta petek in sobota bolje obiskana, pa tudi za nedeljo smo se nadejali ve-
čjega obiska, saj vsi ljudje vendar ne zapustijo mesta čez vikend. Pa ni bilo nič 
bolje. Obiskovalcev ni bilo, stojnice na zunanjih razstavnih površinah, kjer so 
prodajali izdelke domače in umetnostne obrti, so samevale, kljub ponudbi ka-
kovostnih in certificiranih izdelkov. Razstavljavci so jih zato podrli že v soboto. 
Tudi na notranjih, pokritih sejemskih površinah ni bilo običajnega sejemskega 
vrveža – skratka, sejem ni bil živ.
Vse se je zaključilo predčasno in z grenkim priokusom. Obšla me je misel, da je 
OZS morda želela ta ljubljanski sejem izkoristiti predvsem za učvrstitev svojega 
pogajalskega položaja za Celjski sejem septembra letos, ker do ustreznega do-
govora nikakor ni uspela priti. Upam da nas ni izkoristila samo za to in je bil le-
tošnji sejem samo muha enodnevnica. Kakorkoli, sejem je za nami. Mi, ki smo 
aktivno sodelovali, se bomo za leto 2012 vprašali ali gremo (če sploh bo) še 
enkrat na obrtno-podjetniški sejem v Ljubljani,  ki bo predvidoma konec maja.
Ker pa obrtniki največkrat ostajamo optimisti, upam, da se bomo maja 2012 
ponovno srečali z željo, da bomo po koncu lahko zapisali: SEJEM BIL JE ŽIV.

Marko Popit

Marko Popit

Kam plovemo? 

Splošni gospodarski kazalci ne kažejo 
prav dobro. Prej ali slej se bodo poka-
zale katastrofalne posledice propada naj-
večjih gradbenih firm. Ni še tako dolgo 
tega, dve leti ali nekaj manj, kar je vod-
stvo obrtno-podjetniške zbornice spra-
ševalo člane, v kolikšni meri naj zaostri 
zahteve državnim organom za spošto-
vanje plačilne discipline. Zakaj? Sprejeta 
zakonodaja že dolgo omogoča sproža-
nje stečajnih postopkov podjetij, ki ne 
izpolnjujejo svojih poslovnih obveznosti 
in dobaviteljem ne plačujejo prejetega 
materiala in storitev. Opreznost je nare-
kovala bojazen, da se s stečajem kupcev 
lahko v stečaju znajdejo tudi (pre)mnogi 
dobavitelji. Ko je bil prekinjen postopek 
prisilne poravnave največjega sloven-
skega gradbenega podjetja in razglašen 
njegov stečaj, je bilo te (navidezne) di-
leme konec. Nepreklicno in brez ozira 
na posledice. Odveč je zdaj razglabljati 
o vzrokih, ki so upnike doslej zadrževa-
li, da niso sami že davno tega predlagali 
stečajnih postopkov. Prav tako je nepro-
duktivno moraliziranje, če ne bi s prej 
sproženim stečajnim postopkom rešili 
tega ali onega kooperanta njegovega 
lastnega propada. Le nekaj se je znova 
potrdilo: pregovor, da je prva zamera 
boljša od zadnje, še vedno drži. Prej, ko 
bomo začeli stvari imenovati s pravim 
imenom, prej se bomo otresli navide-
znih dilem. Nekaj malega slabše nam bo 
šlo, a kar bomo imeli, bomo imeli v roki. 
Golobje na strehi pa naj veselo prhutajo, 
saj so navsezadnje prijazne ptice.
Manj resnobne, pa vendar pomemb-
ne, so obletnice naših zbornic. Junija je 
35-letnico obeležila vrhniška, septembra 
jo bo logaška zbornica. Zato je ta Krpa-
nov glas kar malce praznično obarvan. 
Praznični pa so tudi dnevi, v katerih ta 
obvestila kujemo. Dvajset let naše dr-
žavnosti se bo zdaj, zdaj nateklo. Veliko 
vznesenih besedi bo izrečenih, veliko 
ponosnih ljudi bo spoštljivo obstalo  ob 
igranju in petju državne himne. Da bi le 
gospodarstvo ne obstalo na svoji razvoj-
ni poti vkreber in z njim vesela zavest: 
svoji smo v svoji državi! Naj zazvenijo 
čaše in napovedo še svetlejše čase.

Janez GostišaNaslednji Krpanov glas izide, v zoženem obsegu, konec julija.  
Bralcem ga namenjamo predvsem zaradi objave podatkov o prispevkih,  

ki se mesečno spreminjajo. 
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Izjemna predstavitev na LOS
»Vsaka stvar potrebuje svoj čas, da se uveljavi«. Tudi nova 
specializirana razstavno-prodajna sejemska prireditev, 
LOS Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem ni izjema. Letos 
sta jo v času od 2. do 5. junija prvič skupaj pripravila Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarsko razstavišče.
Tako smo ugotavljali po odzivih članov, saj vas je bilo le malo, 
ki ste se oglasili z namenom, da si sejem ogledate. Tudi razsta-
vljavcev nismo imeli, so pa k sejemskemu utripu z dvema ve-
černima dogodkoma znatno prispevali ustvarjalci, med kateri-
mi sta bila tudi dva mlada »avtohtona Notranjca«, Cerkničana. 
Na modni reviji se je (skupaj z dvema stanovskima kolegoma 
- Petjo Zorec in Ivanom Roccom) z izbranimi kreacijami iz 
svoje nove kolekcije predstavila obetavna modna oblikovalka 
Kristina Lovko. Petkov dogodek se je z vodilno mislijo »Vsak 
čas v življenju nosi svoj obraz« nadaljeval v sobotnem ve-
čeru. V razstavnem prostoru Marmorne dvorane GR so bile 
ob prijetni glasbeni spremljavi ponovno razstavljene tekstilne 
mojstrovine Kristine Lovko, predstavili pa so se tudi drugi 
ustvarjalci – arhitekt Aleš Šeligo, mojster stiroporja Damjan 
Balantič, slikopleskar in slikar Goran Vračević. Razstavljal je 
tudi mladi fotograf  Blaž Žnidaršič iz znane cerkniške fotograf-
ske družine, v kateri se fotografska obrt prenaša iz roda v rod. 
Kristina in Blaž sta že doslej kar nekajkrat uspešno sodelovala 
in tudi tokrat združila moči, ko je Blaž v naravnem ambientu 
Rakovega Škocjana v svoj objektiv ujel zala dekleta v Kristini-
nih kreacijah in se z ustvarjenim tudi predstavil. 

Podjetnost ali grabežljivost?
Junij. Mesec, ko je dan dolg in so večeri čarobno prežeti z vo-
njem dozorelih, pokošenih trav... Mesec, ko si ob zaprtju šolskih 
vrat oddahnejo učenci, učitelji in tudi starši. Oddih ne traja dol-
go, saj je vse prevečkrat že naslednja misel prežeta s skrbjo, češ, 
kako hitro bosta minilo dva meseca in bo spet september. Iz 
dneva v dan ugotavljamo, da čas beži z astronomsko hitrostjo 
in komaj uspemo postoriti vse, kar nam je naloženo ali smo si 
naložili. In komaj še utegnemo …Oh, kaj vse!
Tudi krožkarji UPI si bodo z mentorji vred malo oddahnili, 
čeprav so radi prihajali in postali kar nerazdružljivi tudi izven 
ur UPI. V Starem trgu se je krožek III. triade zaključil 10. ju-
nija. »Mladim podjetnikom« je priznanja podelila predsednica 
naše OOZ Marija Branisel. Mladim je ob tem predstavila svo-
jo podjetniško pot ter izrazila presenečenje in navdušenje nad 
predstavitvijo in osvojenim znanjem. Zaključila je z mislijo, da 
bo ob tolikšni zavzetosti v prihodnosti marsikateri izmed njih 
prav gotovo pomemben člen v verigi novih podjetniških izzivov. 

Nika, Lara, Katja, Sara in Eva so svoje utrinke o krožku str-
nile takole: 
»Vključili smo se, ker sta nam učitelja Lara in Andrej (mentor, op. ur.) 
pripravila predstavitev, ki nas je zelo pritegnila. Učili smo se na zabaven 
način, šli smo se igrice, lahko smo prispevali kakršno koli idejo in mnenje. 
Obiskali so nas podjetniki iz naše okolice. Všeč nam je bil zaključek s 
prireditvijo in pogostitvijo ter interaktivno delo preko računalnika. Niso 
nam bili všeč delovni zvezki – preveč so zapleteni, preveč je treba pisat 
vanje; občasno to postane dolgočasno ...Naučili smo se, kako postati in 
biti podjetnik, kako narediti poslovni načrt, kako sodelovati med sabo; 
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Goran Vračević, Kristina Lovko, Damjan Balantič in Blaž  
Žnidaršič med letošnjim LOS na GR v Ljubljani Foto: Jože Žnidaršič

Mentor Andrej Mihelčič s krožkarji UPI iz Starega trga Foto: S. Š.
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kako priti na trg, kako sodelovati z drugimi podjetniki, kako opraviti 
s konkurenco… Še si želimo sodelovati v podobnem krožku. Znanje se 
nam zdi uporabno v vsakdanjem življenju; tako, npr., o tem lahko poveš 
kakšnemu sorodniku, pri pouku, pri vpisu v srednjo šolo, pri pogajanju z 
učiteljico za višjo oceno…« 
Mentor Andrej Mihelčič je dodal: »Podjetniški krožek je bil letos 
na naši šoli voden prvič, vendar je bil odziv zelo dober. Učenci so spoznavali 
osnove podjetništva, razvijali svojo inovativnost in ustvarjalnost in seveda 
poskušali razmišljati odraslo in odgovorno. Vsaka ideja potrebuje svoj čas, 
da se razvije in udejanji, zato je pomembno, da se ideje začnejo razvijati že 
zelo zgodaj v spodbudnem in varnem okolju. Projekt UPI je tako v učencih 
in okolju zasadil pomembno seme, saj jim daje možnost, da za svojo priho-
dnost začnejo skrbeti že zelo zgodaj. Pomemben prispevek so dali tudi starši 
s svojim odobravanjem otrokove želje po udeležbi. Oblika krožka je sicer 
za začetek primerna oblika dela, vendar pa bi bilo mogoče mnoge elemente 
podjetništva vključiti v sam učni načrt različnih predmetov.« 

Tudi na OŠ Cerknica so krožkarji na zadnjem srečanju, 21. junija, 
dobili priznanja. Podelila sta jih ravnateljica Marija Braniselj 
ter župan Marko Rupar. Ta je s krožkarji spregovoril o svoji po-
klicni in podjetniški poti. Izpostavil je pomembnost znanja tujih 
jezikov, ob čemer pa ne smemo pozabiti na svojega, slovenskega. 
Posebej je poudaril, da v življenju šteje znanje in ne zgolj diploma! 
Mentorica Dragica Udovič je skupino ocenila kot zelo ho-
mogeno in navdušeno nad programom, ki se ni dolgočasila, 
ampak je aktivno sodelovala. Kljub temu, da je sicer njihova 
učiteljica, učenci niso imeli »zavor« in so sproščeno in odkrito-
srčno komunicirali med seboj in tudi ob obiskih podjetnikov. 
Postavljali so veliko zanimivih in iskrivih vprašanj. Zelo so jim 
bile všeč igre; skoznje so spoznavali svojo različnost ter svo-
je dobre in slabe lastnosti. Poslovni načrt so spisali na temo: 
Kako izboljšati življenje v šoli? »Burjenje možganov« je poro-
dilo naslednje ideje: »Šolski ples, Nogometni krožek,  Glasba 
med odmorom za malico, Poletna učilnica, Sadjarnica, Šolska 
slaščičarna Mljask mljask«. 
Naj končamo z besedami mentorja Andreja Mihelčiča: »Pro-
gram UPI ima zelo dobre podlage za nadaljnjo uporabo, 
je zanimiv, razvija tiste potenciale otrok, ki so pomembni 
za življenje!« In otrok ne uči zgolj  grabežljivosti, kot je nekdo 
pripomnil med potekom krožka, se vam ne zdi?
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Piknik 2011 
»Kaj nam vse filozofije, z neba veselo sonce sije«.

(Tone Kuntner)

Če bi sodili po Medardu, ki je dodobra namočil svoj godovni 
dan, bi se nam bilo 12. junija nadejati, če ne dežja, pa vsaj 
krmežljavega dne. Pa ni bilo ne enega ne drugega. Pričakala 
nas je sončna nedelja. V hladu in čudoviti akustiki cerkve Sv. 
Volbenka v Zelšah smo lahko prisostvovali sv. maši in pri-
sluhniti nagovoru jezuita, p. Vilijema Lovšeta ter Obrtniške-
mu mešanemu pevskemu zboru Notranjska, ki nam je pod 
vodstvom Janeza Gostiše pripravil pravi koncert. Med nami 
je bil tudi cerkniški župan Marko Rupar. Pri zelški lovski koči 
so nas pričakale dobrote izpod Glaž'kove kuhalnice in ubrane 
melodije ansambla Ugib. Vsega po malem, za dušo, telo in 
duha. Prešerno razpoloženje bi še trajalo, pa je bil Medard, 
žal – pa vendarle – mož beseda. V poznem popoldnevu nas je 
»razpodil« s pravo poletno ploho. 

Prevozniki - EK 95
V nedeljo, 19. junija smo v Cerknici zaključili z zadnjim ob-
dobnim izobraževanjem prevoznikov, ki je pogoj za podaljšanje 
Evropske kode 95 (EK 95). Zbralo se je prek 60 slušateljev iz 
celotne notranjsko-primorske regije. 
Prevozniki, ki ste to priložnost zamudili, se lahko obrnete na 
OZS, na go. Mojco Poje, tel. 58-30-520 in se vključite na kate-
rega od zadnjih seminarjev po Sloveniji. Potrdila in evropska 
spričevala, ki so pogoj za vpis EK 95, boste udeleženci, v 
kolikor jih še niste, prejeli po pošti.

Krožkarji UPI iz Cerknice Foto: Dragica Udovič

Trio Ugib s pevcem je marsikoga spravil v razpoloženjsko gibanje.
Foto: S. Š.

Foto: S. Š.

»Le kaj nam je tega treba bilo« bi lahko razbrali na obrazih udeležen-
cev obnovitvenega usposabljanja
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35 let OOZ LOGATEC
Spoštovani članice in člani OOZ Logatec!
OOZ Logatec v letošnjem letu praznuje 35 let svojega ob-
stoja. Osrednje praznovanje bo v soboto, 10. septembra 2011.
Že sedaj vas vabimo, da si na ta dan vzamete čas in se do-
godka zagotovo udeležite. O vseh podrobnostih praznova-
nja boste pravočasno obveščeni v naslednjem Krpanovem 
glasu, z vabili po pošti in preko e-pošte. 
Že sedaj vljudno vabljeni!

Seznam jubilantov za delo v obrti ob 35-letnici 
OOZ Logatec bo ob 35-letnici podelila priznanja vsem svojim 
članom, ki so ali bodo v letih 2006-2011 praznovali 10, 20, 25, 
30 ali 40 let neprekinjenega opravljanja svoje dejavnosti. 
Objavljamo seznam prejemnikov, samodejno oblikovan iz obr-
tnega registra. Vljudno pa naprošamo vse, ki morebiti v sezna-
mu niste zajeti, pa ste v zadnjih šestih letih praznovali katero 
izmed zgoraj omenjenih obletnic ali pa menite, da je seznam 
nepopoln oz. je kakšen podatek napačen, da najkasneje do 
15.7.2011 to sporočite na tel.št. zbornice 01/750 90 80 oz. mo-
bitel 051 651 538. 
Želimo namreč, da bi podelitev priznanj zajela vse jubilante, 
zato se vam za vaše sodelovanje že vnaprej zahvaljujemo.  

JUBILEJI 2006-2011
10-letnice
ALBREHT TADEJ s.p. - VZDRŽEVALNA DELA, AMBROŽIČ JERNEJ s.p. - 
AVTOPREVOZNIŠTVO, ARTAČ ANTON s.p. - VZDRŽEVANJE KMETIJSKE IN 
GRADBENE MEHANIZACIJE, BAJS JOŽE s.p. - »ZIDARSTVO BAJS«, BERZE-
LAK ANDREJA s.p. - FRIZERSKI SALON ANDREJA, BOTONJIĆ MUSTAFA 
s.p. - PARKETARSTVO, BUH MATJAŽ s.p. - BUH MATJAŽ, CIGALE IZIDOR 
s.p. - OBDELAVA NARAVNEGA KAMNA, CIGALE JANKO s.p. - ELEKTRO, CI-
TYWALL d.o.o. - ŠPORTNA OPREMA, COCIĆ ŽELIMIR s.p. - ZAKLJUČNA IN 
VZDRŽEVALNA GRADBENA DELA, ELNOT PROIZVODNJA, MONTAŽA IN 
TRGOVINA LOGATEC, d.o.o., GAMIIT, VUKAŠINOVIČ IN BJELANČEVIČ 
SPLOŠNA GRADBENA DELA d.n.o., LOGATEC, GANTAR ALOJZ s.p. - ZA-
KLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, GANTAR IVAN s.p. - POPRAVILO MO-
TORNIH VOZIL, KMETIJSKIH STROJEV NA TERENU, HOEDLMAYR logistika 
d.o.o., ISTENIČ BIANKA s.p. - FRIZERSTVO BIANKA, ISTENIČ JANEZ s.p. - 
JANIS, KADUNC DARKO s.p. - ZASTOPANJE IN POSREDOVANJE V PROMETU 
BLAGA IN STORITEV, KOLAR MARIJAN s.p. - INŠTALACIJE IN KLEPARSTVO, 
KOMPLET - KOVINSKA INDUSTRIJA IN TRGOVINA d.o.o., KORENČ JANEZ 
s.p. - ŽAGANJE IN OBDELAVA LESA, KRMAVNAR STANISLAV s.p. - INŠTALA-
TERSTVO IN KLEPARSTVO, KRMAVNAR STANISLAVA s.p. - RAZREZ LESA, 
KRŽIŠNIK SLAVKO s.p. - S.VAR, LAKNAR MIHA s.p. - LM SERVIS IN MON-
TAŽA, LESKOVEC JOŽE s.p. - MONTAŽA IN SERVIS, LOVREC ŽELJKA s.p. 
- FRIZERSKI STUDIO SANDRA, LUKAN IGOR s.p. - PEČARSTVO IN GRADBE-
NA DELA, LUKANČIČ JANEZ s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, MATEVŽIČ JURIJ 
s.p. - ORODJARSTVO, MB TRAK BRENČIČ PROIZVODNJA, STORITVE IN 
TRGOVINA, d.o.o., MERLAK ANTON s.p. - MERLAK TRANSPORT, MIHELIČ 
MIRKO s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, MITROVIĆ ĐURĐICA s.p. - PIZZERIJA 
BOLERO, MODRIJAN JANJA s.p. - FRIZERSKI SALON JANA, MOLK ALOJZ 
s.p. - MIZARSTVO MOLK, NAGODE JANEZ s.p. - OKNA IN VRATA NAGO-

DE, NAGODE MARJAN s.p. - MIZARSTVO NAGODE, PAVUNC BENJAMIN 
s.p. - INŠTALATERSTVO, PEČKAJ JANEZ s.p. - CVETLIČARNA ANJA, PEPI 
JAKA - VINDIŠ IN PARTNER d.n.o. ŠIVALNI SERVIS IN TRGOVINA, PETKO-
VŠEK MIROSLAV s.p. - PIMEX TRGOVINA NA DEBELO, PETRIČ MILAN s.p. 
- NOTRANJA ZAKLJUČNA DELA, SENČILA, PIVK ANDREJ s.p. - GALVANIKA 
PIVK, PIVK MARIJAN s.p. - PLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO, POREDOŠ 
KAREL s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, PUNTARIČ DAŠA s.p. - OPIKAR, ROŽ-
MANEC GREGOR s.p. - MIZARSTVO ROŽMANEC, SANITEL - TRGOVINA IN 
STORITVE d.o.o., SIMŠIČ FRANC s.p. - ELEKTROINŠTALATERSTVO, SIVEC 
JOŽE s.p. - POPRAVILO DELOV MOTORNIH VOZIL, ŠINKOVEC STANISLAV 
s.p. - ELEKTRO ŠINKOVEC, ŠUŠTAR BRANKO s.p. - »BOR« PARKETARSTVO, 
ŠVIGELJ STANE s.p. - PLESKANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, TFS d.o.o. 
- PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, LOGATEC, TOMA-
ZIN TOMAŽ s.p. - MIZARSTVO DANIEL, TRČEK MARKO s.p. - VGRAJEVANJE 
STAVBNEGA IN DRUGEGA POHIŠTVA, TRČEK TOMAŽ s.p. - TTK-NAVIJA-
NJE TULJAV, TREVEN VLADIMIR s.p. - COMA SERVIS, TRGOCEV GRADBE-
NIŠTVO IN TRGOVINA d.o.o., TRPIN MATJAŽ s.p. - ELMOS, TURŠIČ JOŽE 
s.p. - GOZDARSKE STORITVE, VERBIČ KARLI s.p. - PREVOZI, GOSTINSTVO 
IN TRGOVINA, ŽERJAL HENRIK s.p. - ŽAGANJE LESA, ŽIBERT MILAN s.p. 
- PREVOZI ŽIBERT, ŽIDANEK IVAN s.p. - ZIDARSTVO

20-letnice
BERTALANIČ ALOJZ s.p. - IZOTERMPROTEKT, BOMBEK ANA s.p. - FRIZER-
SKI SALON KANA, CMC EKOCON EKOLOŠKO SVETOVANJE, INŽENIRING 
TER ZASTOPANJE d.o.o., ČUK ANDREJ s.p. - MIZARSTVO IN MONTAŽA 
STAVBNEGA POHIŠTVA, DOLES DEJAN s.p. - VZDRŽEVANJE IN ZAKLJUČNA 
DELA, GLUVČEVIĆ DUŠAN s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, GROM ANDREJ s.p. - 
MIZARSTVO, HASLER BRANKO s.p. - ČEVLJARSTVO O&H, HLADNIK JANEZ 
s.p. - MIZARSTVO, KELE & KELE PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, 
d.o.o., KLIN d.o.o. - PROIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE LOGATEC, KUNC 
JAKOB s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, LOŠTREK BIZJAK MARUŠA s.p. - OKREP-
ČEVALNICA IN PRENOČIŠČA PRI REZKI, MAJER JOŽE s.p. - PIZZERIJA GALIA, 
MAKUC EVGEN s.p. - EVMA IZDELAVA IN MONTAŽA REKLAMNIH NAPISOV, 
MAROLT JANEZ s.p. - AVTOKLEPARSTVO, AVTOVLEKA, VULKANIZERSTVO, 
MENARD GABRIJEL s.p. - AVTOSERVIS »AVTOGEPS«, MENART ANGELA s.p. 
- CVETLIČARNA, TRGOVINA, STORITVE, LOTO BAR, MIKLAVČIČ RAJKO s.p. 
- POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC, MLINAR BERNARD s.p. - ZIDARSTVO 
IN STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, MLINAR JANEZ s.p. - AVTO-
PREVOZNIŠTVO, NAGLIČ MIJA s.p. - FRIZERSKI SALON, NAGODE FRANC 
s.p. - ŽAGARSTVO, NARTNIK JANKO s.p. - NARTNIK AVTO, NMC d.o.o. - POD-
JETJE ZA AVTOMATIZACIJO, NOVAK JOŽEF s.p. - ELEKTROINSTALACIJE »NO-
VAK«, OBLAK COMMERCE, PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, d.o.o., 
OBLAK PETER s.p. - KAMNOSEŠTVO, OKNA PETROVČIČ, PROIZVODNJA IN 
INŽENIRING d.o.o., PANIĆ VOJKO s.p. - OKREPČEVALNICA TAVŽENTROŽA., 
PETROVČIČ JOŽE s.p. - OKNA PETROVČIČ, PETROVČIČ PETER s.p. - SPLO-
ŠNO MIZARSTVO, PIVK ELECTRIC, ELEKTROINŠTALACIJE, d.o.o., PROLOG 
d.o.o. - RAZISKOVALNO RAZVOJNE STORITVE, IZDELAVA PROGRAMSKE 
OPREME, SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME, TRGOVINA IN RAČUNOVOD-
SKE STORITVE, RI GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o., RUPNIK 
MIHAELA s.p. - GOSTILNA, ŠUBIC GREGOR s.p. - POLNJENJE KEMIČNIH IN 
KOZMETIČNIH IZDELKOV TER MONTAŽA DROBNIH KOVINSKIH PRED-
METOV, ŠUŠTERŠIČ ANDREJ s.p. - STAVBNO KLEPARSTVO IN KROVSTVO, 
TERMOTOM ZASTOPANJE, TRGOVINA IN PROIZVODNJA d.o.o., TRČEK 
ROBERT s.p. - MIZARSTVO IN MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, TRČEK 
SIMON s.p. - MIZARSTVO, TREVEN ANTON s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO TER 
GRADNJA IN VZDRŽEVANJE CEST, TRPIN ŠTEFAN s.p. - STROJEGRADNJA, 
TURK JOŽE s.p. - POSREDNIŠTVO, EMBALAŽA, PREVOZI., VIANOVA SLOVE-
NIJA, BITUMENSKI GRADBENI MATERIALI IN POVRŠINSKE PREVLEKE 
ZA CESTE, d.o.o., VILAR DRAGO MITJA s.p. - SITOTISK »VIDRA«, VRABEC JA-
NEZ s.p. - AVTOMEHANIKA IN IZDELOVANJE DROBNIH KOVINSKIH PRED-
METOV, ZELENEC ANDREJ s.p. - MIZARSTVO

25-letnice
AMBROŽIČ MIHAEL s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, BOGATAJ HENRIK s.p. - 
PREVOZI BOGATAJ, BOŽIČ JANEZ s.p. - OPRAVLJANJE STORITEV S TEŠKO 
GRADBENO MEHANIZACIJO IN AVTOPREVOZNIŠTVO, ERŽEN ROMAN 
s.p. - ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, GUTNIK ALJOŠA s.p. - ALGRAF, LO-
GAR SILVO s.p. - »MIZARSTVO« IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, 
MAČEK ZVONIMIR s.p. - STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO IN IZDELOVANJE 
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LOS – Ljubljanski obrtni sejem 
Med 2. in 5. junijem je na Gospodarskem razstavišču v Lju-
bljani potekal 1. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem oz. 
LOS. Na sejem se je prijavilo 430 razstavljavcev, vključno z 
našo OOZ Logatec, pod okriljem katere so razstavljali Mi-
zarstvo Grom, Računovodstvo Mirjam Arh Gostiša, Čistilni 
servis Blišč, Pivk Electric, Prolog in Oblak Commerce. 
Vsi naši razstavljavci pa so bili kljub kritikam o majhnem obi-
sku sejma zelo zadovoljni. 

Uspela je tudi otvoritev sejma samega – ob polni dvorani 
je bil poleg predsednika OZS Štefana Pavlinjeka slavnostni 
govornik tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič, sejem pa je 
odprl predsednik državnega zbora Pavel Gantar. Prireditev se 
je nato nadaljevala z modno revijo slovenskih modnih obliko-
valcev, ki bi se po svoji izvirnosti in pestrosti vsekakor lahko 
kosala z modnimi revijami drugod po svetu.

julij 2011

KOVINSKIH PREDMETOV, MARUŠIČ ANDREJ s.p. - IZDELOVANJE KOVIN-
SKIH PREDMETOV, OMAHEN BOJAN s.p. - KOVINOPLASTIKA, PETKOVŠEK 
JANEZ s.p. - KOVINOSTRUGARSTVO, PETKOVŠEK MIRKO s.p. - BIFE, PIVK 
STANISLAV s.p. - IZDELOVANJE PREPROSTIH KOVINSKIH PREDMETOV, 
RUDOLF JANEZ s.p. - KOVINOSTRUGARSTVO, ŠINKOVEC EDVARD s.p. - 
ŠINA, ŠUBIC IZTOK s.p. - POLNJENJE KOZMETIČNIH - KEMIČNIH IZDE-
LOKOV IN PRODAJA DARIL, TOMŠIČ MITJAN s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, 
VODNIK KAREL s.p. - MEHANIKA HLADILNIH NAPRAV

30-letnice
AMBROŽIČ FRANC s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, CIGALE RADO s.p. - AV-
TOPREVOZNIŠTVO, ČUK DUŠAN s.p. - KERAMIČARSTVO IN ZAVORNE 
OBLOGE, HREN ŠTEFAN s.p. - STRUGARSTVO, KOPRIVNJAK ROBERT s.p. 
- AVTOPREVOZNIŠTVO, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, LUKAN ANTON s.p. 
- AVTOPREVOZNIŠTVO, MENARD BERTO s.p. - ELEKTROMEHANIKA IN 
PRODAJA NA DROBNO, MENART JOŽEF, AVTOPREVOZNIŠTVO, MERLAK 
ANTON s.p. - TRANSPORT MERLAK, MERLAK JERNEJ s.p. - AVTOPREVOZ-
NIŠTVO MERLAK, ORAČ MARIJA s.p. - FRIZERSTVO, PETROVČIČ DOMINIK 
s.p. - TRGOCEV, GRADBENE INSTALACIJE, ŠEN JOŽE s.p. - AVTOPREVOZNI-
ŠTVO, TUREK JANEZ s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO, ZAJEC ANDREJ s.p. - AV-
TOPREVOZNIŠTVO, ZELENC IVAN s.p. - GOSTILNA »TURK«

40-letnica
NAGODE JANEZ s.p. - MIZARSTVO IN STEKLARSTVO TER IZDELAVA IN 
MONTAŽA STAVB. POHIŠTV

Promocija poklicev
Vodstvo OOZ Logatec s predsednikom Bogdanom Oblakom na čelu je v pone-
deljek, 13. junija gostilo župana Občine Logatec Berta Menarda ter ravnateljice 
OŠ Tabor Marinko Dodič, vrtca Kurirček  Frido Rupnik ter OŠ 8 talcev Metko 
Rupnik in svetovalko Bojano Breznikar. Namen srečanja je bila pobuda OOZ 
Logatec, da se otrokom v vrtcih in šolah naše občine predstavijo deficitarni in 
obetavni poklici ter možnosti in priložnosti, ki jih takšna izbira nudi. 
Predsednik Bogdan Oblak je povedal, da je med temeljnimi nalogami obrtne 
zbornice tudi  predstavljanje (obrtnih) poklicev navzven in seznanjanje širše 
javnosti z  možnostjo izbire; to seznanjanje je namenjeno predvsem otrokom, 
od vrtca naprej. Začelo naj bi se v vrtcih skozi igro in nadaljevalo v osnovni šoli 
skozi spoznavanje dela obrtnika in podjetnika, služilo pa naj bi pravilni poklicni 
odločitvi. Naprej, v srednji šoli pa naj bi bilo takšno seznanjanje dijakom v po-
moč pri iskanju ustrezne fakultetne izobrazbe. 
Obrtno-podjetniška zbornica predstavlja predvsem tehnične poklice, ki so pomemb-
ni tako z vidika razvoja družbe kot gospodarstva. Če teh poklicev ne bo, ne bo znanja, 
ki ga tudi prodati ne bomo mogli, je menil župan Berto Menard. Otroci imajo danosti 
za tehnične poklice, ki jih je potrebno spodbujati, vendar so želje staršev, ki menijo, da 
je boljše biti uradnik, češ da teh ne odpuščajo, mnogokrat prevelike. 
Tudi ravnateljica OŠ 8 talcev se je strinjala, da so starši tisti, ki imajo največji 
vpliv na to, kaj otrok bo. V programu njihove šole so tehniški dnevi, v okviru 
katerih predstavljajo tehnične poklice, vendar imajo pri tem nemalo težav, saj 
ne vedo, kaj bi otrokom pokazali, kam bi jih peljali. Sodelujejo z Zavodom 
za zaposlovanje, vendar bi bilo potrebno narediti nabor poklicev, predvsem pa 
nabor delodajalcev, ki bi bili pripravljeni odpreti vrata svojih podjetij in delavnic 
ter otrokom praktično pokazati, kaj delajo. 
Ravnateljica OŠ Tabor pa je povedala, da je zelo vesela pobude o predstavitvi 
poklicev, saj tega prej ni bilo, v javnosti pa še vedno velja, da je podjetnik/obrtnik 
tisti, ki nič ne dela in dosti zasluži. Zato je potrebno delati v tej smeri, da se imidž 
podjetništva dvigne, da se pove, kako se zasluži denar, da ti ne pade kar z neba oz. 
ga ne dobiš čez noč, ampak moraš za to vložiti svoje znanje in svoj trud. 
Vrtec Kurirček že od samega začetka sodeluje s starši, ki predstavijo poklice 
otrokom v vrtcu, predvsem take, ki jih je mogoče videti in tudi delati – starši pri-
dejo v vrtec in skupaj z otroki delajo sitotisk, čebelarijo ipd. Po mnenju ravna-
teljice imajo otroci najrajši delavnice, kjer poklic začutijo, ga delajo, preizkusijo. 
Sekretarka OOZ Logatec Barbara Grum Vogrin je nato predlagala, da bi se 
poklici predstavili na poklicni tržnici oz. na neke vrste promociji poklicev, ki bi 
bila organizirana v obliki prireditve oz. poklicnega sejma, kot take predstavitve 
izvajajo tudi že ostale območne obrtne zbornice po celi Sloveniji, v sodelovanju 
s šolami, občino in Zavodom za zaposlovanje.
Vsi navzoči so se na koncu strinjali, da je treba začeti otrokom govoriti o pokli-
cih čim prej, da jih spoznajo, da vedo, kaj vse lahko počneš, da ni samo gimnazi-
ja tista šola, v katero se lahko vpišeš po osnovni. Dogovorili so se, da bodo šole 
in vrtci za začetek pripravili seznam svojih pričakovanj in potreb, zbornica pa 
bo na podlagi tega poiskala svoje člane, ki bi bili pripravljeni otrokom in njiho-
vim staršem predstaviti svoje delo in svoje poslovne prostore. Tako bi projekt 
ob dobrem sodelovanju lahko zaživel že v prihodnjem šolskem letu.  

Poziv k sodelovanju  
pri predstavitvi svojega poklica 
V okviru začrtanega projekta Promocije poklicev, katerega namen 
bo otrokom in staršem predstaviti poklic in možnost izbire kariere 
v smeri podjetništva, vabimo vse delodajalce, ki bi želeli sodelovati 
pri predstavitvi svojega poklica, da to sporočijo sekretarki Barbari 
Grum Vogrin na zbornico po tel. 01/750 90 80 oz. 051/651 538.

Lepo urejeni razstavni prostori razstavljalcev iz OOZ Logatec

O predstavitvi poklicev učencem so se pogovarjali (sedijo, z leve): Marinka 
Dodič, Frida Rupnik, Metka Rupnik in Bojana Breznikar, (stojijo) Ber-
to Menard, Silvester Pivk in Bogdan Oblak. Foto: B. G. V.

OOZ Logatec vabi vse svoje člane 15.7.2011 na zabavno 
prireditev GUČA NA KRASU v Briščikih, Italija.

Prijave zbiramo v pisarni OOZ Logatec in v Cvetličarni Karmen (Angela Menart).

Rok za prijavo je 7.7.2011, avtobusni prevoz bo organiziran 
v primeru, da bomo dobili dovolj prijav.



Krpanov glas Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

8 julij 2011

Obvestilo prevoznikom
Voznike, ki jim evropska koda 95 preteče v mesecu septem-
bru 2011 in so opravili prvi in drugi del usposabljanja obve-
ščamo, da bodo po pošti prejeli Spričevalo o opravljenem 
rednem usposabljanju voznikov. Na Upravni enoti jim 
bodo ob predložitvi tega spričevala podaljšali kodo 95 do 10. 
9. 2016 (izdelali novo vozniško dovoljenje). 

Kratkoročni kredit
Obveščamo vas, da so sredstva za kratkoročni kredit, ki smo 
ga razpisali skupaj z Banko Koper d.d., PE Postojna še vedno 
na razpolago.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Postojna in prostovoljnim članom z enoletnim član-
stvom, namenjena pa so za: financiranje tekočega poslovanja, 
nabavo osnovnih sredstev, refinanciranje posojil, poravnavo 
zapadlih davčnih in drugih obveznosti. Posojilo se obrestuje 
po 2,50 % letni obrestni meri , odplačuje se 12 mesecev,  viši-
na posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet, 
kreditne sposobnosti oziroma ne sme presegati 20.800 EUR. 
Obdelava zahtevka za vodenje posojila znaša 50 EUR, ki se 
plača ob odobritvi posojila.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na naši zbornici. 

Stiki
Z OZS so nas prosili, naj pozovemo svoje člane, da nam za 
lažjo komunikacijo, predvsem pa hitrejše obveščanje posredu-
jete svoje kontaktne podatke (telefon, mobi, naslov elektronske 
pošte). Nekateri ste nam podatke že posredovali za elektronski 
katalog, ki je sicer še v izdelavi. Vse ostale pa prosimo, da nam 
podatke sporočite po e-pošti na naslov: irena.dolgan@ozs.si ali 
po telefonu na štev. (05) 726 17 20, (05) 720 18 70.

Market-place ali Sejmišče
Ta, v tujini vedno bolj razširjeni način sodelovanja med obrtniki, go-
spodarstveniki in nevladnimi organizacijami, se počasi uveljavlja tudi v 
našem prostoru. 
Market-place ali Sejmišče je letni dogodek, na katerem se srečata pov-
praševanje po prostovoljnem delu in ponudba v najširšem pomenu te 
besede. Cilj Sejmišča je, da se predstavniki podjetij, lokalnih oblasti, 
servisnih organizacij, šol, socialnih, prostovoljnih in drugih nevladnih 
organizacij srečajo v neformalnem, dinamičnem okolju, in spoznajo 
medsebojno ponudbo in povpraševanje. Kar lahko ena organizacija 

ponudi, morda druga močno potrebuje. O kakšnih povezavah govo-
rimo?  Npr. Lokalno društvo za prvo pomoč išče prostore, kjer bi ob 
četrtkih zvečer lahko izvajalo usposabljanja. Podjetje mu ponudi svoje 
prostore, v zameno pa se lahko trije njihovi zaposleni brezplačno uspo-
sabljajo za nudenje prve pomoči. 
To je le eden od primerov oz. načinov sodelovanja med obrtniki, go-
spodarstveniki in nevladnimi organizacijami. V okviru Borea – regij-
skega stičišča za nevladne organizacije in CNVOS-a je bila organizirana 
delavnica, kjer so »nevladniki« predstavili svoje potrebe in ponudbo. 
Delavnica za gospodarstvenike in obrtnike pa bo organizirana jeseni. 
Že zdaj vas vljudno vabimo, da se je udeležite. Natančnejše informacije 
o sami market-place metodi in datumih nadaljnjih delavnic ter same-
ga »sejmišča«  dobite v prostorih vaših območnih obrtno-podjetniških 
zbornic.

Ana Širca 

Projekt MLADIEKOIN
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.  v okviru programa  IPA (Instru-
ment for Pre-Accession Assistance) sodeluje v projektu  MLADIEKOIN. 
Skupaj s partnerji regij iz Slovenije in Hrvaške je tako1. aprila 2011 pričela 
izvajati projekt, ki sloni na eko-inovacijah mladih. Projekt v Sloveniji teče še 
v obalno-kraški in jugovzhodni regiji, na Hrvaškem pa na območju Rijeke, 
Karlovca in Pule.
Projekt je namenjen potencialnim  mladim eko-inovatorjem in traja 
dve leti, do konca marca 2013. V tem času bodo mladi imeli veliko 
aktivnosti, v katerih bodo lahko izrazili svoje ideje in jih prenesli na 
»papir« prek poslovnih načrtov eko-inovativnih proizvodov. Medseboj-
no bodo skupne mladih v stiku prek interaktivnega spletnega foruma 
in klepetalnic ter srečanj na taborih, kjer se bodo mladi spoznali, si iz-
menjali izkušnje in poglede ter imeli možnost nadaljnjega sodelovanja.
Na področju notranjsko-kraške regije v projektu sodelujeta  Šolski cen-
ter  in Srednja gozdarska in lesarska šola iz Postojne. Na vsaki teh šol 
se bosta konec leta 2011 pričela po dva podjetniška krožka (7 članov). 
Udeleženci bodo spoznavali prvine podjetništva in izdelovali tematske 
poslovne načrte. Pri razvoju idej jim bodo pomagali mentorji, ki bodo 
mlade usposobili za izdelavo poslovnih načrtov, prav tako pa jim bodo 
na predstavljali širše podjetniške vsebine. Skupine mladih iz slovenskih 
in hrvaških regij bodo med seboj sodelovale tudi prek spletnih strani 
projekta, poskušali pa bodo vzpostaviti tudi videokonference, saj velik 
del projekta sloni na uporabi interneta.
Dijakom bo v pomoč tudi konzorcij inovativnih podjetnikov. Ta bo 
so s svojim znanjem in izkušnjami na področju eko-inovacij  svetoval 
udeležencem  in jim pomagal pri izdelavi poslovnih načrtov. Iz vsake 
regije se bosta na projektna tabora v Kopru in na Rijeki uvrstili dve 
najboljši poslovni ideji. 
Na zaključnem forumu projekta, ki bo v Novem mestu, se bodo zbrale 
vse v projektu sodelujoče skupine. Tedaj bo izbrana tudi zmagovalna 
ideja.
Torej, po poletnih šolskih počitnicah nov eko-inovativni izziv mladih.

Pripravil Jože Lavrič Cascio
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Slovenski državljani in državljani držav članic EU, ki so leta 2004 
vstopile v EU, bodo po 1. maju 2011 prosto opravljali čezmejne 
storitve z lastnim osebjem, ne da bi bilo potrebno pridobiti de-
lovno dovoljenje.
Prijava storitve 
Pred prvim opravljanjem storitve je le-to potrebno prijaviti na 
obrtni zbornici v Nemčiji. Ko je vloga pozitivno rešena, lah-
ko slovenski samostojni podjetnik ali družba te storitve opravlja 
tudi na območju Nemčije pod enakimi pogoji, kot to velja za 
nemške državljane oziroma podjetja. Pri reševanju vloge se upo-
števa obrtne pogoje glede na nemške predpise. V ta namen je 
treba priložiti potrdilo o izobrazbi in izpisek iz AJPES registra 
in/ali izpisek iz Obrtnega registra. Poleg omenjenih izpiskov 
podjetje za prijavo potrebuje še EU potrdilo. Z EU potrdilom 
podjetje dokazovanje, da opravlja v Sloveniji registrirano dejav-
nost. Za izdajo EU potrdila je pristojno Ministrstvo za gospo-
darstvo (kontakt: Bojanka Velepič, tel.: +3861 4003513, bojanka.
velepic@gov.si).
Prijava napotenih delavcev 
Pri napotitvi zaposlenih v Nemčijo za opravljanje dejavnosti, 
ki je zajeta v okviru zakona (AENTG), je treba najprej opravi-
ti prijavo pri Zvezni finančni direkciji - Zahod (Bundesfinanz-
direktion West), Wörthstraße 1-3, 50668 Köln, telefaks: + 49 
(0)221/964870. Dovoljenje za delo za državljane tretjih držav in 
za državljane Romunije in Bolgarije Nemčija uveljavlja prehodno 
obdobje še naprej za državljane Romunije in Bolgarije,  zato se 
mora za te delavce še vedno pridobiti delovno dovoljenje tako, kot 
za državljane tretjih držav. Za izdajo delovni dovoljenj je pristojen 
centralni urad v Stuttgartu, kjer je možno pridobiti tudi ostale in-
formacije glede del, ki so podvržene kontingentu: Zentrale Aus-
lands-und Fachvermittlung Stuttgart, Nordbahnhofstrasse 30-34, 
D – 70191 Stuttgart, tel: (0711) 920 – 3200, 3250, 3010, 3011, 
E-mail: AV-Stuttgart-WVV@arbeitsagentur.de.
Če želi podjetje opravljati delo z napotenimi delavci iz tretjih 
držav, se pri tem upošteva sporazum med to tretjo državo in 
Nemčijo. Veljajo vsi dogovori s to tretjo državo, ravno tako je 
kontingent delavcev omejen po tem sporazumu. Na določenih 
področjih zaposlovanje delavcev iz tretjih držav ni dovoljeno. Za 
posredovanje natančnejših navodil v zvezi z napotitvijo delavcev 
iz tretjih držav je  pristojen nemški urad za  zaposlovanje tujcev.
Spoštovanje delovno pravnih predpisov v Nemčiji 
Za slovenske delavce veljajo v Nemčiji enaki pravni predpisi, 
kot veljajo za domače. To velja zlasti za delovni čas, dopust in 
predpise v zvezi z varstvom pri delu. Slovenski delodajalec, ki 
napotuje delavce, mora spoštovati panožno kolektivno pogodbo 
oziroma mora biti plača napotenega delavca v višini plače nem-
škega delavca. Prav tako se mora spoštovati delovni čas, vključ-
no z odmori in počitki.
Na področju gradbenih dejavnosti (npr. zidarska dela, izolacijska 
dela, montažna gradnja in fasadna dela, suhomontažna in mon-
tažna gradbena dela, štukaturna dela in ometi ...) ter na področju 
vrtnarstva in krajinarstva ali čiščenja stavb, je treba pri napotitvi 
delavcev upoštevati nemški Zakon o napotitvi delavcev (AEntG).

Tudi Nemčija ima sklad za plačilo nadomestil za letni dopust 
gradbenih delavcev (ULAK ali SOKA-BAU). Poleg plače je po-
trebno dodatno odvajati prispevke v nemški sklad za regres in iz-
ravnavo plače za področje gradbeništva. Oprostitev plačila velja 
le če podjetje oziroma napoteni delavci primarno niso zaposleni 
v gradbeništvu. Naslov: ULAK, 65047 Wiesbaden – Evropski 
oddelek, poštni predal 57 11, telefon: 06 11/707-0.
Zaradi poostrenih kontrol je treba imeti vedno pri sebi tudi do-
kumentacijo, ki je prevedena v nemški jezik. Gradbišča redno 
preverjajo mobilne enote nemške carine, zato je treba na kraju 
samem vedno imeti na vpogled naslednjo dokumentacijo, preve-
deno v nemški jezik:potrdilo obrtnopravnega dovoljenja (potr-
dilo o priznavanju usposobljenosti, mojstrsko diplomo, obrtno 
dovoljenje) kopijo prijave gradbišča pri Finančni kontroli za delo 
na črno, Köln plačilne liste kot dokazilo za upoštevanje nemških 
minimalnih plač dokazilo, da so zaposleni socialno zavarovani v 
državi, ki jih je napotila (obrazec E101) zapisi o dnevnem delov-
nem času osebni dokument s fotografijo  
Pravica bivanja v Nemčiji 
Državljani EU lahko v Nemčiji bivajo do treh mesecev brez 
dovoljenja. Vedno pa je treba imeti s seboj osebni dokument s 
fotografijo. Če je bivanje daljše od treh mesecev, se je treba pri-
javiti na pristojnem uradu za prijavo prebivalcev. V skladu z za-
konom o prostem pretoku v EU izstavi Urad za tujce po uradni 
dolžnosti le deklarativno dovoljenje za bivanje. Državljani tretjih 
držav, ki so napoteni v Nemčijo, pa morajo prijaviti bivanje pri 
nemškem veleposlaništvu.
Odbitni davek v gradbeništvu 
Za zajezitev dela na črno mora naročnik gradbenih storitev od-
vesti 15 % od zneska na računu in ga nakazati nemškemu davč-
nemu uradu. Vsa podjetja, ki opravljajo gradbena dela v Nemčiji, 
se morajo prijaviti na pristojnem davčnem uradu, kjer prejmejo 
davčno številko in pa t. i. Freistellungsbescheinigungen, po kate-
rem je podjetje potem upravičeno plačila posebnega davka. Pri-
java se opravi na: Finanzamt Oranienburg , 16515 Oranienburg, 
Heinrich-Grüber-Platz 3. Telefon: 03301 857-0, telefaks: 03301 
857-334, e-pošta: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de
V skladu z direktivo o storitvah je enotna kontaktna točka za 
Nemčijo: Handswerkskammer fur Munchen und Oberbayern, 
Max-Joseph-Strasse 4, D-8033 Munchen. 
Telefon: 49(0)895119355, aussenwirtschaft@hwk-muenchen.de.  

Pomoč in informacije za poslovanje v Avstriji in Nemčiji 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
Celovška 71, Ljubljana, marko.ocvirk@ozs.si, 
T: 01/5830803 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu, 
Hausvogteiplatz 3-4, 10117 Berlin, 
T: +49 (0)30 206 145 55, http://berlin.veleposlanistvo.si 
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju, 
Nibelungengasse 13/3, 1010 Dunaj/Wien, 
T: +43 1 586 13 09 21, www.dunaj.veleposlanistvo.si 

Delo v tujini poslej 
(drugi del: Nemčija)

Krpanov glas Evropska komisija



Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar
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Proslavili smo 35-letnico 
V petek, 3. junija 2011, smo prosla-
vili našo 35-letnico. Prireditev smo 
organizirali v športni dvorani OŠ 
Antona Martina Slomška na Vrhni-
ki. Slovesnosti so se udeležili aktivni 
člani, upokojeni člani, podpredse-
dnik UO OZS g. Bogdan Oblak, žu-
pan Občine Log-Dragomer Mladen 
Sumina, častni člani naše zbornice, 
predsedniki in sekretarji notranjskih 
in primorskih območnih obrtno-
podjetniških zbornic ter drugi gostje. 
Srečanje se je začelo s himno, ki jo je 
odpel Obrtniški mešani pevski zbor 
Notranjska pod vodstvom Janeza 
Gostiše.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik OOZ Vrhnika 
Marko Popit. V svojem govoru je poudaril, da so pred 35 leti usta-
novitelji takratnega prostovoljnega združenja praktično začeli iz nič, 
organizacija pa je potem rasla in se spreminjala do današnje podobe – 
obrtno-podjetniške zbornice. Pomembno je, da je območna zborni-
ca del obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, ki povezuje 52.000 
članov na območju celotne države, da je kot celota močnejša in da 
je primeren sogovornik državnim organom pri uresničevanju zahtev 
obrtnikov in podjetnikov. 
V svojem govoru se je dotaknil stanja gospodarstva v državi, ki je v 
slabi kondiciji, na našem območju pa še posebej, saj ni več nekdanje 
industrije in gospodarskih organizacij, ostali so le samostojni pod-
jetniki ter mala in mikro podjetja. Tako, kot se mora obnašati mali 
podjetnik, da preživi, bi se morala tudi država – potrošiti kolikor 
ima in ustvari. Taka matematika pri samostojnih podjetnikih in ma-
lih podjetjih velja že od nekdaj, zato so uspešna in bodo potegnila 
voz iz blata, veliki giganti na Vrhniki pa so morali zapreti svoja 
vrata (IUV, LIKO, ISKRA, Kovinarska…). 
Dotaknil se je še članarine, ki je za člane zbornice obvezna. Prav je 
tako, saj samostojni podjetniki in mala oz. mikro podjetja morajo 
imeti zagovornika, zaščitnika, skratka nekoga, ki se v njihovem ime-
nu pogovarja z državo za prijaznejše gospodarsko okolje. 
Prisotnim je zaželel prijeten večer, zbornici pa še veliko let uspe-
šnega dela. 
Kulturni program je popestrila in poslušalce dodobra nasmejala  
Alenka Volk Penko, sekretarka OOZ Ilirska Bistrica, s  Štorijami stri-
ne Rozalije. Strina Rozalija ima težave z DDV, računalnikom in pro-
gramsko opremo…, vendar zna vse težave rešiti na primeren način.
Ob jubileju je zbornici čestital podpredsednik UO OZS g. Bog-
dan Oblak in poudaril pomembnost družinske tradicije v obrti in 
podjetništvu. To se čuti v povezanosti in delovanju samostojnih 
podjetnikov v tem, da ti ni vseeno, kaj se dogaja s tvojim podjetjem, 
da ti ni vseeno za zaposlene delavce, da želiš obstati in napredovati. 

Čestitkam zbornici so se pridružili še Janez Rojc, predsednik OOZ 
Ilirska Bistrica - v imenu notranjske in primorske regije, Silvester 
Pivk, podpredsednik OOZ Logatec za dobro sosedsko sodelovanje 
in Mladen Sumina, župan Občine Log-Dragomer.  
Ker je prav, da se ob taki priložnosti podelijo priznanja članom, ki 
so v tem zadnjem obdobju tehtno prispevali k pospeševanju razvoja 
obrti in podjetništva, se tudi na tej prireditvi nismo izneverili tradiciji. 
Posebna priznanja so dobili trije člani: Matjaž Jereb, Roman Jesenko 
in Peter Molek za delovanje v organih zbornice, nesebično pomoč 
drugim članom v stiski, za razvoj obrtništva na našem območju. Po-
sebno priznanje je prejel Berto Menard kot dolgoletni član UO OZS, 
ki je z obojestranskim informiranjem skrbel za povezanost naše 
zbornice s krovno organizacijo v Ljubljani. Naziv »zaslužni član« je 
bil podeljen Marku Popitu ,dolgoletnemu članu skupščine, poslancu 
v skupščini OZS, predsedniku sekcije kovinarjev pri OZS in OOZ, 
za delo v organih zbornice, za razvoj obrti in podjetništva, za širjenje 
pozitivnih idej in uspešno delo v svoji obratovalnici. 

OZS je podelila bronasti ključ, ki sta ga prejela Danijel Kralj za 
uspešno delo v OOZ in Sekciji steklarjev pri OZS, kjer opravlja 
funkcijo podpredsednika in Peter Molek, prav tako za delo v or-
ganih zbornice, za pridobitev naziva mojster biromehanik, ki ga je 
prejel prvi v Sloveniji in za sodelovanje s Skladom za izobraževanje, 
v katerem je opravljal funkcijo predsednika.
Po zaključku uradnega dela je sledil družabni del s pogostitvijo in 
plesom. Pohvaliti je velja kolektiv Gostilne pri Kranjcu - Franci 
Tomažič s.p., ki je pripravil okusno večerjo, udeleženci pa so se 
lahko zavrteli po parketu ob zvokih ansambla Yuhubanda, ki nas 
tudi tokrat ni razočaral, saj je bilo plesišče ves čas polno. Da pa smo 
se vseeno lahko malo oddahnili in ohladili pete, je poskrbela plesna 
skupina Žabice, ki je državni prvak v cheer dancu in odhaja na 
evropsko prvenstvo v Prago pa tudi svetovno prvenstvo na Flori-
do. Udeleženci slovesnosti so lahko občudovali še nastop plesnega 
para Helena Gutnik - Miha Japelj, ki sta prav tako državna prvaka 
v rock'n rolu v članski B kategoriji, Helena pa je bila tudi evropska 
in svetovna prvakinja v kategoriji starejših mladink.
Prireditev se je uspešno zaključila. Ponovno se vidimo čez 5 let, ko 
bomo slavili štiridesetletnico delovanja.

Foto: Simon SeljakDvorana OŠ AMS je bila prireditvi po meri
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Janez Rojc izroča predsedniku 
OOZ Vrhnika darilo notranjskih 
in primorskih OOZ



plastični vrči, ročni kultivator za obdelovanje vrta…, zunanje razstavne 
površine je krasilo leseno vodno kolo. Premalo izkoriščamo naravne 
danosti, v tem primeru vodo, za pridobivanje električne energije - zele-
ne energije. Poleg velikega kolesa, je bila na ogled tudi maketa manjše-
ga, ki je deloval v Starem malnu pri Vrhniki.
Trans Felix d.o.o. je predstavljalo nabor svojih storitev, ki jih opravlja-
jo v avto-servisnih delavnicah za tovorna vozila,  obiskovalcem so bili 
na voljo številni katalogi za originalne rezervne dele za tovorna vozila.  
Obiskovalcev sejma je bilo veliko manj, kot smo jih pričakovali. Naša 
želja je, da bi bil sejem naslednje leto bolj uspešen za razstavljavce, za 
GR in za partnerje sejma.
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JAVNI RAZPIS
Vse člane, ki imajo sedež na območju Občine Vrh-
nika opozarjamo, da bo v Našem časopisu, ki izide 
27. junija, na straneh uradnih objav Občine Vrhnika, 
objavljen javni razpis za dodeljevanje finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podje-
tništva za leto 2011. Na razpolago je 15.000 € sred-
stev, ki bodo prosilcem namenjena v obliki nepovra-
tne subvencije. Sredstva bodo na voljo za naslednje 
namene: 
- subvencija obrestne mere za spodbujanje investicij 

(obresti pri dolgoročnih kreditih)
- spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah 
- pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposablja-

nju samostojnih podjetnikov (izobraževanje)
- odpiranje novih zaposlitev 
Vloge lahko oddate v času od 1.7.2011 do 30.9.2011 
na naši zbornici osebno ali s priporočeno pošiljko 
na naslov OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 1360 Vrhnika. 
Bodite pozorni na pravilno oznako na ovojnici. Za 
dodatne informacije me pokličite.

Odsotnost sekretarke
Člane obveščamo, da bo sekretarka odsotna od 25. julija do 5. 
avgusta. Za informacije in nasvete se lahko obrnete na sekre-
tarko Barbaro Grum Vogrin na OOZ Logatec ali na svetoval-
ce OZS v Ljubljani.   

OOZ Vrhnika na LOS 2011 
Letos je prvič svoja vrata odprl Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem - 
LOS. Dogodek se je odvijal v času od 2. do 5. junija na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Ker v Ljubljani do sedaj ni bilo obrtnega sejma, 
se je Upravni odbor OOZ Vrhnika odločil, da se naša zbornica na sej-
mu predstavi, če bo med člani interes za nastop in predstavitev izdelkov 
oz. storitev. Sejem je namreč v neposredni bližini in časovno ravno 
dovolj dolg, da je za razstavljavce še normalno obvladljiv. Na ponudbo 
oz. razpis zbornice za sodelovanje na sejmu se je prijavilo sedem članov.  
Naš razstavni prostor v izmeri 45 m2 se je nahajal v dvorani A2 – kocka, 
kjer so bile tudi ostale območne obrtno-podjetniške zbornice s člani in 
posamezni samostojni podjetniki ali podjetja. Dva naša člana pa sta svoje 
razstavne eksponate na ogled postavila na zunanjih sejemskih površinah, 
kjer so lahko prišli do svojega pravega izraza. Iz OOZ Vrhnika so se pred-
stavili naslednji samostojni podjetniki in podjetja:
Elmer d.o.o. s svojim programom senzorskih armatur za kuhinje, ko-
palnice, senzorji za pisoarje in solarnim tušem. Izdelki so bili na ogled v 
stekleni vitrini, ki je še poudarila sijaj kvalitetnih pip in drugih izdelkov.  
Gutnik Danica s.p., Šiv & Mont z nadstreškom za avtomobil, ki lah-
ko nadomesti vsako garažo in s počivalniki za balkone, vrtove, terase. 
Razstavni prostor ge. Gutnik je bil na zunanjem delu razstavišča ob 
vodnjaku. Obiskovalci so se na počivalnikih lahko zagugali v počitek in 
bili pod razstavnim lesenim montažnim nadstreškom varni pred dež-
jem, ki je kar nekajkrat poškropil sejemski prostor. 
Podjetje Kovina trade d.o.o. je na ogled postavilo kolesne vijake, 
vzmetne in centrirne podložke, vzmetne sornike, puše, listnate in pa-
rabolične vzmeti, predstavilo svoje storitve: brušenje blokov motorja, 
popravilo glav, vgradnjo valjev v blok motorja, obnovo glav motorja, 
uravnoteženje vseh vrst rotorjev, gredi, kardanov.…
Molek Peter s.p., Molek servis je v svoji vitrini razstavil dva prenosna 
računalnika, ponudil nabor svojih prodajnih artiklov in storitev in svoj 
razstavni prostor dopolnil z registrsko blagajno in napisom, da si lahko 
blagajne pri njem tudi izposojate.
Popit Marko s.p., Strojno ključavničarstvo je na sejemski prostor 
na ogled postavil prerez poliestrske cisterne HAASE, za katere ima 
zastopstvo in dvoplaščno kovinsko cisterno lastne izdelave. Prednost 
poliestrske cisterne HAASE je v tem, da za montažo v prostor ni »pre-
majhnih vrat ali preozkih stopnic«, ker cisterno sestavijo v samem pro-
storu. Na dveh panojih je navedel še ostale svoje storitve in izdelke.
Stržinar Janez s.p., Svečarstvo in plastika se je predstavil tako v 
dvorani A2, kot tudi na zunanjem razstavnem prostoru. Na stojalu so 
bili razstavljeni izdelki iz plastike, ki jih mojstri potrebujejo predvsem 
v gradbeništvu: vedra, gladilke raznih dimenzij, plastične motarke, pa Tudi na LOS se je vrtelo kolo, kakršno se vrti v Starem malnu
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Avtor vseh fotografij je Simon Seljak.

Priznanja so na slovesnosti prejeli:

Matjaž Jereb Roman Jesenko Peter Molek

Berto Menard Marko Popit Danijel Kralj

Varstvo pri delu: 
Za člane in zaposlene delavce bomo seminar in izpit iz varstva pri 
delu in požarnega varstva ponovno organizirali v septembru 2011. 
O natančnem datumu boste pravočasno obveščeni. 
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Sprememba načina urejanja obveznega so-
cialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslo-
vodne osebe, po 1. 1. 2011 in uskladitev za vse, 
ki so v zavarovanje že bili vključeni na dan 31. 
12. 2010 zaradi uveljavitve zakona o urejanju 
trga dela (Ur.l. RS, št. 80/10-zutd)

1. DRUŽBENIK IN POSLOVODNA OSEBA ENOOSE-
BNE DRUŽBE, OSEBNE DRUŽBE  TER ZAVODA

Je po 01.01.2011 obvezno zavarovan na podlagi 040 v skladu z 
2. odstavkom 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1) ter na podlagi 112.
Po 1. alineji prvega odstavka 222. člena in 2. alineji 223. člena 
ZPIZ-1 so ti družbeniki sami zavezanci za plačilo prispevkov 
kot fizične osebe.
V skladu z 209. členom ZPIZ-1 plačujejo prispevke od zavaro-
valne osnove, ki se določi z razvrstitvijo.
Podlaga 040 vključuje pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo
Podlaga 112 vključuje zavarovanje za primer brezposelnosti 

V praksi to pomeni naslednje:
Vsi, ki so se po 01.01.2011 prijavili v zavarovanje kot poslovodna 
oseba v družbi v kateri so tudi edini družbeniki, so se prijavili v 
zavarovanje sami kot fizične osebe. Kot fizične osebe morajo do 
15. v mesecu oddati obrazec OPSVL oz. so kot fizične osebe 
pooblastili računovodski servis za oddajo omenjenega obrazca. 
Prispevke morajo plačati sami in po črki zakona niso strošek 
podjetja (vendar tu naletimo na več različnih razlag, tudi DUR-
Sa). Ti družbeniki tako ne prejemajo plače, lahko pa si izpla-
čajo dohodek na podlagi sklenjene pogodbe o poslovodenju. 
Plačane prispevke nato v letni napovedi o odmeri dohodnine 
uveljavljajo kot odbitno postavko, vendar lahko to storijo šele 
v ugovoru na informativni izračun dohodnine. To pa je slabo, 
saj tako rekoč celo leto kreditirajo državo, ker praviloma dobijo 
vrnjeno preveč plačano dohodnino.
Za vse, ki so že bili vključeni v zavarovanje kot poslovodna 
oseba na dan 31.12.2010 bo potrebna uskladitev in sicer bo 
tak družbenik moral na Zavod za zdravstveno zavarovanje do 

julij 2011

RAČUNOVODSKE STORITVE

ZA VSE, KI POTREBUJETE ZANESLJIVE  
RAČUNOVODSKE STORITVE  
IN PROGRAMSKO OPREMO

Avatara d.o.o., Cankarjeva c.8, 1370 Logatec
Tel.: 01 750 92 10, gsm: 040 518 286
E-mail: avatara@kabelnet.net, www.avatara.si

Primer izplačila PLAČA = REK-1
Mesečno = bruto povprečna plača v RS za mesec maj 2011

bruto neto dohodnina Prispevki iz 
plače

Prispevki na 
plačo

DAJATVE  
SKUPAJ

PLAČA 1.523,98 1.007,35 179,83 336,80 245,35 761,98

Primer izplačila OPSVL + IZPLAČILO PO POGODBI O POSLOVODENJU ob predpostavki, 
da družbenik plača prispevke sam in niso strošek podjetja

bruto neto dohodnina Prispevki iz 
plače

Prispevki na 
plačo

DAJATVE  
SKUPAJ

OPSVL 852,40 188,45 137,30 325,75
Pogodba o 
poslovodenju 1.523,98 1.147,26-   

325,75 376,72 Se upoštevajo v 
ugovoru

Se upoštevajo v 
ugovoru 184,75*

SKUPAJ 821,51 510,50
* v znesku je upoštevano, da je osnova za dohodnino zmanjšana za plačane prispevke in splošno olajšavo

31.12.2011, da se bo odjavil iz zavarovanja iz družbe in se hkrati 
prijavil v zavarovanje kot fizična oseba.
Po pojasnilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje točnih navodil 
še nimajo, predvidevajo pa, da  zavezancev ne bodo avtoma-
tično odjavljali in ponovno prijavljali, verjetno bodo zavezance 
pozvali, da si pridejo zavarovanje urediti. 
Ob spremembi na ZZZS ne pozabite, da morate svojega raču-
novodjo (v kolikor ga imate) pooblastiti za oddajo obrazcev kot 
fizična oseba, da ne bo prevelikih težav, ko bo potrebno obrazec 
OPSVL oddati.
V kolikor si sedaj tak družbenik izplačuje plačo in oddaja obra-
zec REK- 1, po 01.01.2012 to ne bo več mogoče, saj bo moral 
ravnati enako kot sem zapisala zgoraj.
V naslednji številki bom opisala kakšna bo sprememba pri  
družbenikih in poslovodnih osebah v večosebnih družbah.

Jasna Vodnik Uršič
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Razpis
Sklad je 3. 6. 2011 objavil Javno povabilo za sofi-
nanciranje projektov programa Usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011). Okvirna 
višina razpoložljivih sredstev je 2.000.000,00 EUR. 
Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega 
povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje 
do 31. 7. 2011.
Namen javnega povabila je spodbujanje izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih. Javno povabilo delodajalce spod-
buja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v 
skladu s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna ne-
skladja in izboljšajo usposobljenost človeških virov in pove-
čajo mobilnost in zaposljivost. 
S tem javnim povabilom vabimo delodajalce k oddaji 
ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove 
zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in posebna 
usposabljanje.
Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega 
povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje do 
31. 7. 2011. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po pode-
litvi sredstev oziroma po zaprtju javnega povabila, bodo 
vrnjene ponudnikom.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. 
uro, na telefonski številki 01/434 10 95, 01/434 10 95, 
01/434 15 67, 01/434 15 67 ali na e-poštnem naslovu 
karmen.bailat@sklad-kadri.si. 
Še dodatne informacije:
Ponudnike obveščamo, da sklad v naslednjih mesecih že 
pripravlja tudi izid novega javnega povabila za sofinanci-
ranje »Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 2012«. 
Upravičeni stroški bodo predvidoma za celo šolsko leto 
2011/12. 

Informacije za avtoprevoznike
Na spletni strani: http://www.ozs.si/prispevek.
asp?IDpm=3159&ID=23066 je objavljen prispevek v 
zadevi novega načina elektronskega cestninjenja na 
Poljskem.
Glede na to, da so italijanski in hrvaški nadzorni orga-
ni poostrili nadzore nad uporabo dovolilnic CEMT, 
prevoznike ponovno opozarjamo na dva izmed osnov-
nih pravil uporabe dovolilnic CEMT in sicer:
1. Z dovolilnico CEMT se prevoz lahko opravlja pod 

naslednjimi pogoji: - po prvi vožnji z naloženim vo-
zilom med državo članico (podpisnico CEMT reso-
lucije), v kateri ima prevoznik sedež in drugo državo 
članico;

• prevoznik lahko opravi največ tri vožnje s polnim vo-
zilom, če vozi zunaj države članice, v kateri ima prevo-
znik sedež;

• po največ treh takšnih vožnjah se mora vozilo, prazno 
ali polno, vrniti v državo članico, kjer ima prevoznik 
sedež.

Prazne vožnje zunaj države, v kateri ima prevoznik se-
dež, se ne upoštevajo, ker se ne štejejo med prevoze. 
Prevoz ali prazna vožnja do države, v kateri ima pre-
voznik sedež, ali skozi njo se šteje za povratno vožnjo.
Za potrditev dejstva, da se vozilo vrača v državo re-
gistracije v okviru tranzitne vožnje, voznik v vrstico 
stolpca »Posebne pripombe« za navedeni prevoz vpi-
še črko »T« kakor tudi čas in kraj prihoda na ozemlje 
registracije vozila.
2. Dovolilnica CEMT je neveljavna če ji niso predloženi 

naslednji dokumenti: - izpolnjen dnevnik CEMT (s 
priloženo dovolilnico CEMT), - dokazilo o ustrezno-
sti vozila ekološkemu standardu EURO ter o izpol-
njevanju tehničnih in varnostnih standardov (certifi-
kat vozila – zelene barve), 

• dokazilo o izpolnjevanju tehničnih in varnostnih stan-
dardov (certifikat priklopa oz. polpriklopa – rumene 
barve), - dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila in 
priklopnega oz. polpriklopnega vozila ( certifikat o 
opravljenem tehničnem pregledu po resoluciji CEMT 
– bele barve).

Prevozniki, ki za leto 2011 razpolagajo z dovolilnico 
CEMT, so pomembne informacije, ki se nanašajo na 
uporabo dovolilnice CEMT prejeli že ob samem pre-
vzemu dovolilnic.

Pripravila Natalija Repanšek
e-naslov: natalija.repansek@ozs.si

Prevoz odpadkov
pomembno pri prevozu odpadkov (v to skupino sodijo 
tudi: lubje in les, papirna in kartonska embalaža, opeka, 
steklo, papir in karton,….):
* Vpis v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji 
Republike Slovenije za okolje (ARSO). Izpolnjen obra-
zec (objavljen na spletni strani: http://www.arso.gov.si/
varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/obraz06.doc (ali 
glej priloga) z dokazilom o plačilu upravne takse v višini 
7,76 EUR je potrebno poslati na naslov:
AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Vojkova 1B, 1000 LJU-
BLJANA. Tel:  01 47 84 000 Fax: 01 47 84 052
* Dodatne informacije v zvezi s prevozom odpadkov: 
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/
pošiljke%20preko%20meja/ 
* Razlikujemo naslednje vrste prevoza odpadkov:
Prevoz odpadkov v RS:
• nenevarni odpadki
• nevarni odpadki (obvezni dokument v vozilu: evidenčni 

list)
Čezmejni prevoz odpadkov:
• s soglasjem
• brez soglasja
Voznik se mora strogo držati predpisane transportne 
poti, ki je navedena v dokumentaciji.
Države članice s prehodnimi obdobji:
Nekatere države Skupnosti (Poljska, Slovaška, Bolgarija 
in Romunija) so pri uvozu odpadkov iz zelenega sezna-
ma na predelavo uvedle prehodno obdobje, kar pomeni 
(na podlagi 63. člena Uredbe 1013/2006), da se v teh 
primerih uporablja postopek predhodne pisne prijave 
in soglasja. 

Prehodna obdobja:
Bolgarija: do konca leta 2014
Poljska: do konca leta 2012
Romunija: do konca leta 2015
Slovaška: do konca leta 2011
Spremljajoči dokumenti pri prevozu odpadkov:
* po 18. členu Uredbe 1013/2006: 
• dokument iz priloge št. VII – original; prevoznik se 

mora ob prevzemu podpisati v polje št. 5! Če podatki 
niso vneseni pa jih mora dopisati (priloga: izpolnjen 
vzorec).

• pogodba med pošiljateljem (polje št. 1) in prejemni-
kom (polje št. 2)

* soglasje:
• pisna soglasja vseh držav (izvoznice, tranzitnice in 

uvoznice), ki vsebujejo prijavni obrazec (priloga I 
A) – kopije; za pošiljke med državami EU določene 
države ne dajejo pisnih soglasij (tudi Slovenija); enako 
velja tudi v primeru, če gre za pošiljke skozi države, ki 
niso članice EU.

• original izvod transportnega obrazca (Priloga I B); pre-
voznik se mora ob prevzemu pošiljke podpisati v polje 
št. 5! Če podatki niso vneseni pa jih mora dopisati.

• izvod (načeloma kopija) transportnega obrazca za 
carino

Pošiljke s predhodno pisno prijavo in soglasjem V 
spodnji preglednici je poenostavljen prikaz, za katere 
pošiljke odpadkov je po Uredbi 1013/2006 potrebna 
predhodna pisna prijava in soglasje. Bolj podrobne in-
formacije so seveda v sami uredbi, lahko pa jih najdete 
tudi nemški spletni strani, na naslednji povezavi: http://
www.umweltdaten.de/abfallwirtschaft/gav/-1013AR_
KF_2007_EN.pdf  

Znotraj 
držav  

članic ES 

Uvoz v 
ES 

Tranzit 
skozi 
ES 

Izvoz izven ES 

Odpadki  
na odstranjevanje Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan  

(1) 
»Zeleni odpadki« na pre-
delavo (Priloga III, IIIA 
in IIIB), ki ne vsebujejo 
nobenih nevarnih snovi 

18. člen 
(2) 18. člen 18. člen 

Priloga VII oz. 
posebne zahteve 

uvoznice (3) 

Vsi ostali odpadki - na 
predelavo Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan  

(4) 

(1) Izvoz v Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico je 
dovoljen s predhodno prijavo in soglasjem 
(2) Prehodne ureditve veljajo za nekatere nove države 
članice ES. Izvoz v Bolgarijo je na postopku predhodne 
pisne prijave in soglasja do konca leta 2014, v Latvijo 
do konca leta 2010, na Poljsko do konca leta 2012, v 
Romunijo do konca leta 2015 in na Slovaško do konca 
leta 2011. 
(3) V ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora 
v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Glej tudi 
poglavje E - Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v 
države, ki niso članice OECD 
(4) Izvoz nevarnih odpadkov na predelavo v države, za 
katere se Sklep OECD ne uporablja, je prepovedan.
Kontaktne osebe: 
Pošiljke iz RS: Nada Suhadolnik – Gjura 
Tel: +386 1 478 45 35, 
e-mail:nada.suhadolnik-gjura@gov.si 
Pošiljke iz RS (iz ES): Romana Turk 
Tel: +386 1 478 45 41, 
e-mail: romana.turk@gov.si 
Pošiljke v RS: Marija Fele - Beuermann 
Tel: +386 1 478 45 21, 
e-mail: marija.fele-beuermann@gov.si 
Pošiljke preko RS: Eva Lipovž - Ančik 
Tel: +386 1 478 45 07,  
e-mail: eva.lipovz-ancik@gov.si 
Pošiljke preko RS (znotraj ES): Romana Turk 
Tel: +386 1 478 45 41,  
e-mail: romana.turk@gov.si 
Več informacij boste prejeli na spletni strani: http://
www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/pošilj-
ke%20preko%20meja/ 

Natalija Repanšek

Kolektivna blagovna znamka
Vse gostince, ki bi radi pridobili pravico do uporabe 
kolektivne blagovne znamke Gostilna Slovenija 
obveščamo, da se lahko prijavijo do 15.7.2011. Vsi, ki 

bodo izpolnjevali pogoje, bodo sodelovali tudi v projek-
tu Promocije turistične ponudbe tematskega turističnega 
proizvoda – »Gostilna Slovenija«, zato vljudno prosimo, 
da hkrati izpolnijo »Sporazum o sodelovanju«. Ponu-
dnik tematskega turističnega proizvoda, gostinec, ki bo 
izpolnjeval pogoje, se s podpisom sporazuma obveže, 
da bo za izvedbo celotne akcije/projekta zagotovil fi-
nančna sredstva v višini od 500 do 1000 € brez DDV. 
(Odvisno od števila gostinskih obratov, ki se bodo odlo-
čili za sodelovanje v projektu in bodo oddali prijavnico 
do 15.7.2011). Skupna vrednost projekta je ocenjena na 
108.500,00 €. Za izvedbo aktivnosti projekta so bila pri-
dobljena sredstva, ki se sofinancirajo v višini 60 % ozi-
roma 65.100,00 €, ostala sredstva 40% v višini 43.400,00 
€ zagotovi upravičenec s tem, da OZS zagotovi 20.000 
€ ostala sredstva v višini 23.400,00 € sofinancirajo go-
stinci, ki si pridobijo pravico do uporabe kolektivne 
blagovne znamke Gostilna Slovenija in prijavo pošljejo 
do 15.7.2011.
Ostali načrtovani stroški v enkratnem znesku: 
• ob posredovanju prijavnice 300 € (vključuje DDV) za 

ocenjevalno komisijo, 
• po pozitivni oceni ocenjevalne komisije so načrtova-

ni okvirni stroški za gostinca: tabla 55 € (vključuje 
DDV), za izvesek in nosilec cca 450-500 € (vključu-
je DDV) (ponudnika bo izbral na podlagi ponudb 
Upravni odbor Sekcije za gostinstvo in turizem). 

Za dodatna vprašanja lahko kontaktirate Vlasto Mar-
koja, sekretarko sekcije 01/5830 571 ali predsednika 
Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS gospoda Mate 
Matjaža mobi: 041 637 360.

Vlogo in prijavnico za pridobitev pravice do uporabe 
blagovne znamke, obrazec za ocenjevanje oziroma sa-
moocenitev in sporazum o sodelovanju lahko člani do-
bijo na svojih območnih zbornicah. 

Sprememba trošarine
Zaradi spremembe maloprodajnih cen nekaterih ci-
garet ste zavezanci dolžni popisati zaloge po stanju 
30. 6. 2011, popis do 15. 7. poslati pristojni carinski 
upravi in 28.8. plačati razliko trošarine.« Za pridoblje-
ni prostor povečajte fonte pisav drugih prispevkov na 
tej strani.



Krpanov glas Prispevki, dajatve

14 julij 2011

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid sa-
mostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali po-
klicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati 
določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški 
zbornični sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in je odvisna 
od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje 
se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun 
pri Deželni banki Slovenije št.: 19100-0010141210, referenca je sestavljena iz 
davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko ele-
ktronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za junij 2011:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za inva-

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

 Sklic na št.: davčna številka + 2021 + kontrolna št. 31,51 €
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
 Sklic na št.: davčna številka+2022+kontrolna št. 4,46 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: davčna številka + št. zbornice + kontrolna številka
ČLANARINO PLAČAJTE PO PLAČILNEM NALOGU, KI GA PREJ-
METE PO POŠTI OD OZS. Znesek zajema članarino za OZS in OOZ, 
višina je odvisna od števila zaposlenih delavcev po zadnjih znanih podat-
kih ZZZS s katerimi razpolagamo.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v juniju 2011: 
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur
NOV IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2011 – NOVE LESTVICE
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2011 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. Olajšava se je s spremembo Zakona o dohodnini 
povečala. (Ur. list 13/10)
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega 
dohodka v letu 2010:

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

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

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega raz-
merja se upošteva naslednja lestvica

če znaša mesečni bruto dohodek  
iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih

nad do
861,90 517,14

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

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

Posebne olajšave
za otroke letna olajšava mesečna olajšava 

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

MINIMALNA BRUTO PLAČA za zaposlene od 1. januarja 2011 znaša  
748,10, če izvajate postopen prehod na minimalno plačo, od 1. januarja 
do 31. decembra 2011 znaša 698,27 € !!!!!
REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2011: najmanj 748,10 €, izplačati do 
1. 7. 2011, v primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko izplača v več obrokih, 
vendar najkasneje do 1. novembra 2011. (45. člen KP za obrt in podjetništvo)
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob 
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek 
po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih do-
hodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se javni 
prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km (50. člen KP 
za obrt in podjetništvo); 

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

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

LESTVICA ZA DOHODNINO – ZA IZPLAČILA V LETU 2011

Nad Do € + % Nad €
636,20 16%

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

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

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

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

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV 
VPLAČILNI RAČUN :
01100-8460800686 + sklic na številko, za vplačila na račun Davčnega urada 
Ljubljana - okolica (OOZ Cerknica, OOZ Logatec in OOZ Vrhnika);
01100-8461304116 + sklic na številko, za vplačila na račun Davčnega urada 
Postojna (OOZ Postojna)
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za 
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto 
plače predpreteklega meseca. Ta je za april 2011 v višini 1.504,65 € bruto, 
975,98 € neto.
Od januarja 2008 člani plačujete eno članarino za obrtno-podjetniški 
zbornični sistem. Članarina se plača na račun pri Deželni banki Slovenije 
št. 19100-0010141210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisa-
no višino članarine. Višina je določena v obrtnem zakonu, za posamezni-
ka je odvisna od števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če 
potrebujete dodatne informacije pokličite svojo OOZ.



Krpanov glas Prispevki, dajatve
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 2011OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 2011

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

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

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

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

Povprečna mesečna plača v RS za april 2011 v EUR 1.504,65*
I II III IV V VI VII VIII

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

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

apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 902,79 1.354,18 1.805,58 2.256,97 2.708,37 3.159,76 3.623,16
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 139,93 209,90 279,87 349,83 419,80 489,76 561,59
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 79,90 119,84 159,79 199,74 239,69 279,64 320,65

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 219,83 329,74 439,66 549,57 659,49 769,40 882,24

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 57,42 86,13 114,83 143,54 172,25 200,96 230,43

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,22 88,83 118,45 148,06 177,67 207,28 237,68

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,79 7,18 9,57 11,96 14,35 16,75 19,20

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 121,43 182,14 242,85 303,56 364,27 424,99 487,31

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,26 2,71 3,16 3,62

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,26 2,71 3,16 3,62

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,27 1,90 2,54 3,16 3,79 4,42 5,07

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,54 0,82 1,08 1,35 1,62 1,90 2,18
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,61 5,42 7,22 9,03 10,83 12,64 14,49

 Prispevki skupaj 285,79 344,87 517,30 689,73 862,16 1.034,59 1.207,03 1.384,04

* povprečna bruto plača v RS za april 2011

** minimalna plača

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

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 2011

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

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

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

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

Povprečna mesečna plača v RS za april 2011 v EUR 1.504,65*
I II III IV V VI VII VIII

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

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

apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 902,79 1.354,18 1.805,58 2.256,97 2.708,37 3.159,76 3.623,16
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 139,93 209,90 279,87 349,83 419,80 489,76 561,59
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 79,90 119,84 159,79 199,74 239,69 279,64 320,65

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 219,83 329,74 439,66 549,57 659,49 769,40 882,24

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 57,42 86,13 114,83 143,54 172,25 200,96 230,43

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,22 88,83 118,45 148,06 177,67 207,28 237,68

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,79 7,18 9,57 11,96 14,35 16,75 19,20

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 121,43 182,14 242,85 303,56 364,27 424,99 487,31

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,26 2,71 3,16 3,62

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,26 2,71 3,16 3,62

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,27 1,90 2,54 3,16 3,79 4,42 5,07

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,54 0,82 1,08 1,35 1,62 1,90 2,18
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,61 5,42 7,22 9,03 10,83 12,64 14,49

 Prispevki skupaj 285,79 344,87 517,30 689,73 862,16 1.034,59 1.207,03 1.384,04

* povprečna bruto plača v RS za april 2011

** minimalna plača

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

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 2011

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

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

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

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

Povprečna mesečna plača v RS za april 2011 v EUR 1.504,65*
I II III IV V VI VII VIII

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

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

apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 902,79 1.354,18 1.805,58 2.256,97 2.708,37 3.159,76 3.623,16
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 139,93 209,90 279,87 349,83 419,80 489,76 561,59
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 79,90 119,84 159,79 199,74 239,69 279,64 320,65

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 219,83 329,74 439,66 549,57 659,49 769,40 882,24

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 57,42 86,13 114,83 143,54 172,25 200,96 230,43

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,22 88,83 118,45 148,06 177,67 207,28 237,68

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,79 7,18 9,57 11,96 14,35 16,75 19,20

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 121,43 182,14 242,85 303,56 364,27 424,99 487,31

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,26 2,71 3,16 3,62

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,26 2,71 3,16 3,62

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,27 1,90 2,54 3,16 3,79 4,42 5,07

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,54 0,82 1,08 1,35 1,62 1,90 2,18
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,61 5,42 7,22 9,03 10,83 12,64 14,49

 Prispevki skupaj 285,79 344,87 517,30 689,73 862,16 1.034,59 1.207,03 1.384,04

* povprečna bruto plača v RS za april 2011

** minimalna plača

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

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 2011

DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010

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

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

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

Povprečna mesečna plača v RS za april 2011 v EUR 1.504,65*
I II III IV V VI VII VIII

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

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

apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11 apr.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 902,79 1.354,18 1.805,58 2.256,97 2.708,37 3.159,76 3.623,16
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 139,93 209,90 279,87 349,83 419,80 489,76 561,59
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 79,90 119,84 159,79 199,74 239,69 279,64 320,65

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 219,83 329,74 439,66 549,57 659,49 769,40 882,24

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 57,42 86,13 114,83 143,54 172,25 200,96 230,43

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,22 88,83 118,45 148,06 177,67 207,28 237,68

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,79 7,18 9,57 11,96 14,35 16,75 19,20

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 121,43 182,14 242,85 303,56 364,27 424,99 487,31

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,26 2,71 3,16 3,62

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,26 2,71 3,16 3,62

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,27 1,90 2,54 3,16 3,79 4,42 5,07

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,54 0,82 1,08 1,35 1,62 1,90 2,18
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,61 5,42 7,22 9,03 10,83 12,64 14,49

 Prispevki skupaj 285,79 344,87 517,30 689,73 862,16 1.034,59 1.207,03 1.384,04

* povprečna bruto plača v RS za april 2011

** minimalna plača

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

www.lon.si 

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

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

Znižajte stroške poslovanja

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

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

Kreditno poslovanje
 50 % nižji stroški odobritve prvega limita ali kredita

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

* Ugodnost se ne nanaša na depozitne akcije.
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KAKO HITREJE DO PLAČILA FAKTURE?

S KREDITNO LINIJO NA RAČUNU TERJATEV

Z najnovejšim produktom v ponudbi banke lahko svojim kupcem ponudite
daljše plačilne roke, istočasno pa takoj prosto razpolagate z 80 % sredstvi iz
naslova izdane fakture. Na ta način so lahko vaše terjatve do kupcev plačane
že takoj ob izdaji fakture.

Izberite fleksibilnost pri pridobivanju finančnih sredstev ter si s tem zagotovite
enostavnejše in varnejše poslovanje.

Dodatne informacije so na voljo pri bančnem skrbniku vašega podjetja.


