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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 (Cerknica), Barbara Grum Vogrin (Logatec), 

Irena Dolgan (Postojna), Adela Cankar (Vrhnika),  
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: 

Fotografija na naslovnici: Protestniki pod dežniki, avtor fotografije Tomaž Grom.

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, d.o.o.
e-naslov: info@jkgroup.si 
internet naslov: www.jkgroup.si
tel: (590) 091 794 
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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Spoštovane obrtnice in obrtniki, 
podjetnice in podjetniki!
Vsak začetek ima svoje rojstvo. Začetek življenja, učenja, osebne rasti, družinskega 
življenja, poslovnega delovanja, socialnega zavedanja, … Ob vsakem rojstvu so želje po 
dolgem in kakovostnem življenju velike. Včasih se želje uresničijo, včasih pač ne. Ka-
kovost in dolžina življenja je v precejšnji meri odvisna od začetne nege »novorojenca«. 
Pa je res? Po mojem - da, saj pomen besede rojstvo uporabljamo tudi pri neživih stva-
reh: rojstvo podjetja, rojstvo napredovanja, lahko tudi rojstvo izdelkov.
Kolegice in kolegi! Priče ste novemu rojstvu. Rodilo se je skupno glasilo štirih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic. Porod ni bil težak, saj so v času zorenja za udejanjenje za-
misli skrbeli odgovorni in po srcu dobri ljudje. Skupni cilj snovalcev novo rojenega glasila 
je dobro in kakovostno obveščanje članov vseh štirih območnih zbornic. Še posebej v 
času, ko gospodarska kriza še vedno kaže svoje ostre zobe. V času, ko se z velikimi gos-
podarskimi težavami srečujejo naše kolegice in kolegi, ki za pošteno in opravljeno delo 
niso uspeli dobiti pravičnega plačila. Žal smo vse prevečkrat priče propadanju dobrih, 
kakovostnih obrtnih delavnic in podjetij. Mnoge propadejo zaradi nepoštenih odločitev 
velikih podjetij in neodgovornega, kriminalnega hlastanja njihovih vodij po kapitalu, hlas-
tanju po hitrih zaslužkih in umeščanju v nekakšen novi, a nepošteni družbeni sloj.
Žalostno je, da se je zaradi takih dogajanj rodilo nekakšno novo okolje, nova kultura, 
kjer je spoštovanje človeških norm in poštenja nekaj povsem nepotrebnega. Etična in 
moralna načela so potisnjena v ozadje. Kar izpuhtel je občutek za pomoč šibkejšemu. 
Enako velja za tako »opevano« družbeno odgovornost.
Vendar ima tudi tako dogajanje svoje rojstvo. Zanj morajo biti izpolnjeni nekateri 
temeljni pogoji. Za družbeno krajo premoženja, ta vključuje tudi krajo našim kolegi-
cam in kolegom, so ti pogoji zapisani v zakonodaji. Zares žalostno, da smo se morali 
članice in člani OZS sami spopasti z zakonodajalcem in mu dokazovati nujnost spre-
memb. Zahtevamo namreč le takšno gospodarsko okolje, kjer bi lahko pošteno delali, 
zaposlovali, plačevali delavcem plače in terjatve dobaviteljem, pa tudi davke državi, da 
bi lahko s skupnimi močmi zagotovili boljšo in večjo socialno varnost državljank in 
državljanov Republike Slovenije. Nič več, in samo to! Kljub našim zahtevam po mir-
nem dialogu se je morala zgoditi sreda, 16. marca, ko smo skupaj z 2.800 kolegicami 
in kolegi iz vse države složno in mirno protestirali pred parlamentom in vladnim po-
slopjem. S tem dejanjem smo dokazali, da nismo le složni ampak tudi kulturni, z veliko 
mero etike in morale. Protest je minil mirno in brez incidentov. Po besedah za varnost 
odgovornih bi bil lahko vzor vsem skupinam, ki bodo prisiljene še poslužiti se takih, v 
demokraciji dovoljenih dejanj. 
Izkupiček pogajanj je vedno sprejemljiv za vse strani, ki v pogovorih sodelujejo. Dobra 
pogajanja opredelijo vedno nekakšno zlato sredino, ki je sprejemljiva za vse pogajajoče 
se strani. Tudi naša pogajanja z vlado in zakonodajalcem so napovedala konkretne 
rezultate. Na OZS ocenjujejo, da so dobri. Nekateri člani so nad njimi navdušeni, dru-
gi so pričakovali še več. Pomembno pa je, da smo pričakali novo rojstvo. Članice in 
člani OZS smo se namreč združili in si začrtali skupni cilj. Želimo pošteno delati in 
upoštevati poštene in življenjske zakone. Take zakone, kjer bomo enakopravni gospo-
darski subjekti in kjer ne bo izkoriščanja malih po velikih. Ne nazadnje, to nam nalaga 
tudi evropski akt za mala podjetja. Saj nas je v Evropi skoraj 95% takih, ki smo mikro, 
mali ali srednje veliki podjetniki; le 5% je velikih podjetij. Tudi v Sloveniji. Res pa je, da 
ima tistih 5% velikih podjetij več kot polovico kapitala.
Prav zato je še pomembnejše, da bodo etične in moralne vrednote tiste, ki bodo pre-
vladovale v sklepanju in realizaciji vseh poslov. In če bo tako, ne bomo več govorili o 
»krizi vrednot«. Kako znano in moderno se sliši! Še največkrat iz ust velikih, ki pomena 
izrečenih besed sploh ne razumejo in ne poznajo. Vse skupaj pa se potem lomi na 
hrbtih malih. 
Vendar: V slogi je moč!

Bogdan Oblak 
Predsednik OOZ Logatec

Foto: B. Oblak

Spoštovani bralci
Da bi se bolje poznali in razumeli, se 
zbliževali in izmenjevali izkušnje je želja, 
je smisel in je smoter skupnih obvestil 
štirih območnih zbornic z neopredeljive-
ga območja: Notranjska. Sedemindvajset 
let je od zaveze k delovanju usklajevalne-
ga odbora notranjskih obrtnih združenj, 
štiriindvajset od ustanovitve zbora »No-
tranjska«, dvaindvajset od ustanovitve 
zadruge »Notranjka«, osemnajst od 
prvega obrtno-podjetniškega sejma No-
tranjske. Vse je bilo - in nekaj tega je še 
- namenjeno sodelovanju med obrtniki s 
tega območja. Zdaj prihaja Krpanov glas.
Krpanov glas naj bi segel do vsakega 
člana zbornice. Ponudil naj bi (tudi) 
ogledalo, članom in zbornicam. Da bi 
to ogledalo kazalo prijazne podobe, si 
želimo. Oglasite se s predlogi in mnenji, 
predstavite se na straneh svojih zbornic. 
Predvsem zadnja stran pa je namenjena 
komercialnim sporočilom – tudi zato, da 
stroški ne bodo bistveno večji, kot so jih 
zbornice z vsaka svojimi obvestili imele 
doslej. Potrudili se bomo za uresničitev 
skupnih pričakovanj.
Z najboljšimi željami

Janez Gostiša

Krpanov glas Uvodnik
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Pripravlja Silva Šivec
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Glasilu na pot!
V sodobnem svetu se srečujemo z različnimi spodbudami, ki nam 
jih, med drugimi, posredujejo tudi mediji. Tako si ni težko zastav-
ljati vedno novih ciljev. V takšnih okoliščinah je razumljivo, da se 
moramo tudi neprestano učiti, se seznanjati z novostmi in se pril-
agajati spremembam. Veseli me, da bomo novosti v obrtništvu 
po novem lahko prebirali tudi v našem novem skupnem glasilu 
Krpanov glas, ki bo zagledalo luč sveta v aprilu 2011. Gre za 
pomemben čas, ko se končno pričenja »odjuga« glede nerešene 
problematike v obrtništvu. 16. marca se nas je par tisoč obrtnikov 
dostojno, mirno in složno udeležilo protesta v Ljubljani in kot 
podpora našemu vodstvu na OZ Slovenije ob predstavitvi zahtev 
obrtništva parlamentu in vladi. Potrebnega bo še veliko tople-
ga vetra, da se bo vlada odtalila. Verjamem, da bo naše glasilo 
v prenovljeni in bogatejši obliki prinašalo obrtnikom Cerknice, 
Logatca, Postojne in Vrhnike koristne informacije o novostih in 
dosežkih ter prijetnega branja. Opravljene so bile pripravljalne 
formalnosti, dogovoriti se je bilo treba to in ono, kajti vendarle 
gre za skupno glasilo štirih območnih obrtno-podjetniških zbor-
nic. Da bi bil bran, uporaben, prijeten, skratka to, kar smo želeli, 
ta naš Krpanov glas! 

Predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel 

Protestirali smo 
»Med te sive hiše prideš,
 med te sive hiše zaideš,
 če iščeš pravico
 ali si hudo bolan.
 Med temi sivimi hišami je nekje doma hudič!«

Tone Kuntner

Bil je deževen dan. Prostor pred parlamentom so prekrili razno-
barvni dežniki in prekrili črne kape, ki smo si jih nadeli v znak 
protesta, ker je, kot so zapisali na enem od protestnih trans-
parentov, država postala mačeha. Kako je že rekel Krpan na 
Dunaju?
»Ali ga bom s pogačo pital, kadar se s kom kregam? Kar ga bolj 
ujezi, to mu zabelim!« 
Razgretost in sporočilo, da je »mera polna« je bilo razbrati iz 
vsebine marsikaterega transparenta. Tudi svoje smo spravili. 
Morebiti nam spet prav pridejo. 
Najbližja priložnost, da iz prve roke izvemo kako in kdaj se 
bo začelo uresničevati obljubljeno, bo v sredo, 13. aprila, ko 
bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal FORUM 
OBRTI in PODJETNIŠTVA z najavljeno udeležbo celotnega 
državnega vrha. Več o FORUMU si boste lahko prebrali v april-
skem Obrtniku. Za udeležence bomo organizirali skupni avto-
busni prevoz. Prijavite se čim prej. Vljudno vabljeni!
Sicer pa se je v zadnjem mesecu poleg aktivnosti izvajanja  
državljanske nepokorščine na zbornici zvrstilo še nekaj  
dogodkov:
• Iztok Mohorič, davčni svetovalec OZS je 22. februarja na 

seminarju v Šolskem centru v Postojni članom OOZ Ilir-
ska Bistrica, Postojna in Cerknica spregovoril o spremembah 
DDV, o napakah, ki se ugotavljajo pri inšpekcijskih nadzorih, 
davčnem obračunu za leto 2010 ter ob koncu odgovarjal na 
vprašanja udeležencev. 

• Na pobudo predsednika prevozniške sekcije Janeza Puntarja, 
je v petek, 25. februarja v sejni sobi OOZ Cerknica potekal 
seminar za prevoznike. Zbralo se jih je petnajst. Seminar je 
vodil direktor Inšpekcije za cestni promet g. Ervin Tomšič 
in udeležence seznanil s pravilno uporabo tahografov, z 
določili uredbe o delovnih časih mobilnih delavcev ter s ka-
znovalno politiko. Skupaj so poskušali razrešiti marsikatero 
»zagonetko« iz vsakodnevnega življenja »na cesti!« 

• Številčnejši pa so bili udeleženci Rednega, obveznega, 
usposabljanja voznikov, ki je potekalo v soboto, 19. marca. 
Voznikom, našteli smo jih preko devetdeset, so predavali: 
sekretar prevozniške sekcije OZS Bojan Pečnik, strokovna 
sodelavka sekcije Natalija Repanšek in ter sodelavec OZS 
Jože Strojin.

Med protestniki v Ljubljani smo bili tudi predstavniki naše zbornice. 
Fotograf  Jože Žnidaršič nas je - en del, drugi so se porazgubili v množici 
- takole ujel v objektiv. 
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Večjemu številu voznikov poteče veljavnost kvalifikacije 
(vpisane kode) v septembru 2011, zato do takrat morate imeti 
potrdilo o opravljenem usposabljanju I. (2010) in II. (2011).
Da bi se izognili časovni stiski in pravočasno organizirali do-
datna tečaja – I. in II. prosimo vse »zamudnike«, ki se še niste in 
se imate namen udeležiti prvega ali drugega usposabljanja, da 
to ČIMPREJ SPOROČITE. Ob zadostnem številu prijavljenih 
bosta seminarja v Cerknici.
Veljavnost kode 095 bo možno podaljševati zgolj na os-
novi SPRIČEVALA, ki bo posameznemu vozniku izdano 
na podlagi potrdila o opravljenem usposabljanju I. in II.!

Zaključil se je nadaljevalni 
tečaj angleškega jezika
Avstrijski filozof  Wittgenstein je nekoč izjavil, da so meje 
našega jezika meje našega sveta. Da je to res, so dokazali tudi 
člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica, ki so 
se v letu 2010 odločili, da skupaj z jezikovno šolo LEKSI brez 
strahu in zadreg spregovorijo v angleškem jeziku. Urice tečaja 
angleškega jezika so vsako sredo potekale v prijetno opremljeni 
sejni sobi na sedežu zbornice. Tečajniki so s pomočjo Nataše 
Korče spoznavali, da učenje angleščine ni samo dolgočasno 
branje iz knjig, »guljenje na pamet« in prevajanje besed v 
slovenščino. Prav nasprotno. Naši člani so na tečaju pozabili na 
pregovor »molk je zlato« in z veliko govornega treninga uspeli 
»razvezati« svoje jezike.

Prevozniki in pri njih zaposleni med seminarjem

Po zaključenem tečaju so naši člani skupaj z učiteljico Natašo razgrete 
jezike ohladili v bližnji okrepčevalnici.

april 2011

Učenke 7. razreda OŠ Stari trg

Vprašalnik
V zadnjih obvestilih smo vas, člani pozvali, da nam vr-
nete izpolnjen vprašalnik o vaših kontaktnih podatkih 
(telefon, mobi, fax, e-mail). Če ste med tistimi redkimi, 
ki so na to pozabili, Vas ponovno prosimo, da to storite, 
lahko kar na e-mail: silva.sivec@ozs.si. Hvala za vašo 
prijaznost in pripravljenost sodelovati!

Mladi UPI
OOZ Cerknica se v letu 2011 ob sodelovanju Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, 
Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Inštituta 
za inovativnost in tehnologijo, Zavoda RS za šolstvo in še 
nekaterih drugih sodelujočih vključuje v vseslovenski pro-
jekt KROŽKI UPI (U-ustvarjalnost, P-podjetnost, I-inova-
tivnost). K projektu sta pristopili OŠ v Cerknici in Starem 
trgu. Krožki se bodo izvajali v I. triadi (1., 2., 3. razred) in 
III. triadi (7., 8., 9. Razred). V OŠ Cerknica pričenjamo z 
izvajanjem krožkov v aprilu, v OŠ Stari trg pa sta krožka v 
obeh triadah že v polnem teku. Presenečenje je bila visoka 
številčnost odziva učencev na pobudo za vključitev. O utripu, 
prežetem z idejami, navdušenostjo in sproščenostjo bomo 
napisali naslednjič.
Del »prešernega živžava«, kjer je podjetniški podmladek  
»buril možgane« s snovanjem idej smo ujeli v sliki. 

Med postojnskim razgovorom sekretark o skupnem glasilu.
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Novemu glasilu na pot
Štiri zbornice tako imenovane »ožje Notranjske regije« 
smo se odločile, da združimo svoje moči in začnemo izda-
jati skupno glasilo. 
Vodila nas je misel, da želimo svojim članom dati nekaj 
več: več prispevkov in člankov, več kakovostnih infor-
macij, več možnosti za predstavitev tudi zunaj lokalnega 
okolja, večjo naklado in boljšo zasnovo glasila, ki bo našim 
članom prijazna in jim bo nudila vse, kar morajo vedeti v 
pisni obliki. Interes je bil vsestranski, več smo govorili o 
tem, več prednosti smo lahko našteli. 
In tako je sedaj tukaj – prva številka. 
Upamo, da vam bo všeč. Da jo boste radi prebirali. In 
da boste našli koristne in potrebne informacije v svojem 
časopisu, saj je to njegov temeljni namen. 
V današnjem času je pač tako, da je treba delovati tims-
ko. Skupaj. Na projektih. In Krpanov glas je naš projekt, 
skupno delo štirih zbornic, da bi ustvarili učinek sinergije in 
stopili korak naprej. Vsekakor pa brez vas, naši dragi članice 
in člani, dragi bralci novega skupnega časopisa, ne bo šlo. 
Vsa vaša mnenja so dobrodošla, še posebej v začetku, saj 
pomenijo potrditev skupnega dela ali pa opozorijo, kje je 
stvar zašla v napačno smer. Zatorej – povejte na glas, da se 
bo slišalo tudi skozi »Krpanov glas«. 

Predsednik OOZ Logatec
Bogdan Oblak

Sejemska predstavitev lesarjev
Sekcija lesarjev OOZ Logatec se je letos odločila, da se bo 
predstavila na tradicionalnem Gregorjevem semnju, ki je bil 12. 
marca v Logatcu. Pred Gregorjevim semnjem so se lesarji ses-
tali dvakrat, 2. in 9. marca, oba sestanka pa je sklical predsednik 
sekcije Alojz Molk. Prisotnih je bilo kar 11 članov, ki so pokazali 
velik interes in zavzetost za to, da se predstavijo na semnju. Na 
sestankih so se odločili, da bo prva predstavitev skupna, saj so 
bili omejeni tako s časom kot tudi s prostorom.
Za skupno predstavitev so lesarji izdali zloženko, na kateri so se 
predstavili vsi; tisti, ki so bili prisotni in so pomagali pri pred-
stavitvi pa so dodali še svoje logotipe. 
Prva predstavitev je bila kljub pomanjkanju časa zelo uspešna, 
saj so se na stojnici ustavljali tako znanci kot drugi obiskovalci, 

obiskal pa jih je tudi župan. Dobre vinske kapljice je kljub temu, 
da je sejem potekal v postnem času, zelo hitro zmanjkalo. 
Pozitivne izkušnje in pa dejstvo, da je taka reklama v tem kriz-
nem času več kot dobrodošla, je že na sestankih privedlo k 
temu, da se bodo lesarji v okviru svoje sekcije predstavili tako 
na novem Ljubljanskem obrtniškem sejmu, ki bo junija, kot tudi 
jeseni na Pohištvenem sejmu. K tem predstavitvam so vabljeni 
vsi člani Sekcije lesarjev pri OOZ Logatec, tudi tisti, ki tokrat 
niso sodelovali. 

Sekcija frizerk 
Sekcija frizerk pod vodstvom predsednice Janje Modrijan se 
je sestala 3.3.2011 na svojem prvem letnem sestanku.  Glavna 
tema sestanka je bila državljanska nepokorščina, hkrati pa so se 
prisotne dogovorile tudi o tem, kako bo potekalo vsakoletno 
izobraževanje. Strinjale so se, da se novembra spet udeležijo že 
tradicionalnega izobraževanja s Kristjanom, predlog pa je padel 
tudi za izobraževanje z Eugenom Getzom, ki je brezplačno 
že predaval na Vrhniki. Predsednica je predstavila tudi tečaje 
ličenja, vendar prisotne niso bile preveč navdušene. Sestanek 
so sklenile z mislijo, da je potrebno med ljudmi širiti pozitivno 
mišljenje, saj imajo prav same za to možnosti in priložnosti več 
kot dovolj. 

Lesarji na razstavnem prostoru sekcije: z leve Silvo Logar, Lojze Molk, 
Jože Rožmanc, Peter Petrovčič, Marjan Nagode in Tomaž Tomazin. 

Foto: S. R.
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Sejem Milano
Elektro sekcija in Lesna sekcija pri OOZ Logatec vabita vse 
svoje člane na:
• Mednarodni sejem pohištva
• Euroluce – mednarodna razstava svetil
• Eurocucina – mednarodna razstava kuhinj
• Salon pisarniškega pohištva
• Salon kopalnic
• Sasmil
Datum potovanja: 16. 4. 2011
Odhod avtobusa: ob 3h zjutraj izpred Krpana
Cena: za člane je avtobusni prevoz brezplačen, za zaposlene 
pri članih in družinske člane je cena 10 €/osebo.
Sejemska vstopnica: 20 €, krije vsak sam
Rok prijave: 12. 4. 2011 
Prijavite se na OOZ Logatec, tel. 01/750 90 80; 051 651 538 
(Barbara Grum Vogrin).
Prijavite se lahko tudi člani OOZ Cerknica, Postojna in Vrh-
nika, informacije dobite pri sekretarkah svojih zbornic. 

Forum obrti  
in podjetništva
OOZ Logatec vabi vse članice in člane, da se udeležijo Foruma 
obrti in podjetništva, ki bo 13.4.2011 med 10. in 15. uro v 
Ljubljani. Dopoldan je predvideno srečanje s predsednikom 
države in njegovim kabinetom, popoldan pa s predsednikom 
vlade in ministri. 
Iz Logatca bo za člane organiziran avtobusni prevoz.  
Prijave zbiramo do 12. 4. 2011 po tel. 051 651 538 oz. po  
el. pošti barbara.grum@ozs.si oz. adela.cankar@ozs.si 
(v času odsotnosti sekretarke Barbare Grum Vogrin). 
Vzemite si čas in se udeležite tega pomembnega dogodka! 

GO AUStrIA!
OOZ Logatec vabi svoje članice in člane, da se udeležijo do-
godka »GO Austria – Priložnosti za podjetja iz Slovenije 
v Avstriji«, ki bo v torek, 12.4.2011 s pričetkom ob 17. uri v 
Celovcu v Avstriji. Za zainteresirane člane OOZ Logatec bo, 
glede na število prijavljenih, organiziran brezplačni prevoz. 
Vaše prijave zbiramo do 7.4.2011 po el. pošti bogdan.oblak@
oblak.si. 

Odsotnost sekretarke
Sekretarka OOZ Logatec Barbara Grum Vogrin bo od 31.3. 
do 8.4.2011 odsotna. V primeru, da boste člani OOZ Logatec 
potrebovali kakšno pomoč ali informacijo, se lahko v tem 
času obrnete na sekretarke sosednjih zbornic in sicer na Vrh-
niki na Adelo Cankar, v Cerknici na Silvo Šivec in v Postojni 
na Ireno Dolgan. Telefonske številke in uradne ure najdete na 
2. strani glasila. 
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Poudarki s seje  
upravnega odbora
Upravni odbor OOZ Logatec se je 24. marca sestal na 4. red-
ni seji. Prisotni so razpravljali o statutu, neplačnikih, o statusu 
Hrušice in Ljubljanskem obrtnem sejmu (LOS). Dogovorili so 
se, da je treba ažurirati statut in ga prilagoditi novim zakonom, 
neplačnikom pa poslati opomine in jih pozvati k plačilu, razen 
v primerih, ko se ne da več nikogar terjati (podjetij oz. ljudi več 
ni). Prav tako so se strinjali s predlogom, da zbornica zakupi 
prostor na LOS-u in da sena njem predstavijo posamezne sek-
cije. Status Hrušice pa je bolj nedorečen, saj se že nekaj časa ne 
ve natančno, kaj bi bilo najbolje narediti. Zato so se člani UO 
odločili, da se pristopi k iskanju smiselne rešitve glede rabe in 
namena oz. če se bo že pristopilo k urejanju, bo to samo v prim-
eru, da bosta prostor in hiša dobila »dušo«. Seja se je zaključila 
s pozivom vsem na Forum slovenske obrti, ki bo 13.4.2011 v 
Ljubljani in z mislijo, da mora obrtnik kot človek v družbi dobiti 
mesto, ki mu pripada ter da se je za to vredno boriti. 

ELEKtrONSKA POŠtA
Vljudno vabimo vse naše članice in člane, da nam 
zaupajo svoj elektronski naslov, da jih bomo lahko 
sproti obveščali o aktualnem dogajanju na področju 
podjetništva in obrtništva. Živimo v času, ko je takšen 
način komunikacije nujen, saj se dogodki odvijajo zelo 
hitro in bi pisno obveščanje bilo v mnogih primerih 
prepozno, hkrati pa je ogromna poraba papirja postala 
tudi neodgovorna do našega okolja in zanamcev.
Zato: 
VSI, KI NAM SVOJEGA ELEKTRONSKEGA 
NASLOVA DO SEDAJ ŠE NISTE SPOROČILI 
ali pa niste povsem prepričani, da našo elektronsko 
pošto prejemate, PIŠITE NAM na barbara.grum@
ozs.si IN NAM ZAUPAJTE SVOJ MAIL! 
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Pripravlja Irena Dolgan
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Zgoščena dejavnost
Že tako smo majhni ali naj se še drobimo? Ne. Obratno 
bomo storili. Za začetek bomo začeli izdajati skupno glasilo 
za obveščanje in svetovanje našim članom. Potrudili se bomo 
predstaviti se širši javnosti. Želimo doseči sinergijo na vseh 
področjih, tako v gospodarskem kot organizacijskem pomenu. 
Ideja mi je zelo všeč in prepričan sem, da bo v naš prostor glasi-
lo prineslo novo dimenzijo sodelovanja, pa tudi širše gledanje, 
gledanje čez lastne »planke«. Kar bo spodbudilo primerjanje in 
ne nazadnje tudi tekmovalnost med našimi člani in območnimi 
zbornicami.
Slovenci nismo imeli fevdalcev, nismo imeli kapitalistov in do-
kazano nimamo sposobnih oblastnikov ali vodij – kakor želite. 
Vedno pa smo imeli pridne in sposobne ljudi, tako delavce, 
obrtnike in podjetnike kot izobražence. Na žalost so morali v 
glavnem v tujino, če so hoteli razviti svoje sposobnosti in ude-
janjiti svoja znanja. Popolnoma jasno in neizpodbitno dokazano 
je, da doma v lastni državi to ni možno. Ker vsi pač ne mo-
remo v tujino, smo se obrtniki in podjetniki, ki to stanje zelo 
neposredno občutimo, odločili zahtevati nujne spremembe v 
korist vseh nas, celotnega naroda in ne nazadnje v korist naše 
lastne države.
Slovenci smo ponosni ljudje in zato je stanje v resnici še veliko 
slabše kot ga želimo pokazati. Pripravljeni smo zategovati pa-
sove in prenašati nenormalne obremenitve. Kljub ustvarjalnosti 
in pridnosti je položaj v malem gospodarstvu obupen. Svetovna 
gospodarska in finančna kriza je položaj še poslabšala. V zad-
njem obdobju so se zaradi tega aktivnosti OZS in OOZ inten-
zivirale. Pritisk za dosego tistega, kar bi pravzaprav moralo biti 
logično in samoumevno je več kot legitimen. Potrebujemo in 
zahtevamo pogoje in uzakonjen red, kjer bomo lahko pošteno 
in nemoteno delali. Obljube premiera, zavezanost vlade in ak-
tivnosti v državnem zboru gredo zdaj v pravo smer. Verjamemo 
v resnost le-teh, zato smo se odpovedali pritiskom na vlado in 
vsem oblikam nepokorščine do države. Prepočasno in prema-
lo resno terjanje za ureditev stvari v preteklosti, je nakopičilo 
ogromno ovir, ki jih je naenkrat zelo težko rešiti. Po nekaj letih 
krize so banke skoraj ustavile financiranje; logično, slabe bilance 

podjetji ne morejo biti osnova za kreditiranje. Banke zaključujejo 
s še slabšimi bilancami. Izčrpana podjetja, ki so preživela krizo 
in doživljajo počasno oživljanje, posebno v izvozu, potrebujejo 
obratni kapital. Ker ga ni, je financiranje preneseno na dobavi-
telje, kooperante in obrtnike ter podjetnike. Financiranje z de-
narjem obrtnikov in podjetnikov je predvsem zelo ugodno, če 
ga primerjamo z bančnim. Banke so imele vedno prvovrstno 
zavarovanje ob visokih obrestih. Kaj pa imajo obrtniki? Prisilno 
poravnavo, stečaj ali izvršilne postopke, ko so dolžniki pravilo-
ma že popolnoma brez premoženja. Obrtnikom po vsem tem 
lahko DURS zapleni premično in nepremično premoženje. 
Članom uprav bank pa, za primerjavo, pripadajo bajne nagrade, 
ob tem, da člani uprav, seveda, za svoje ravnanje ne jamčijo z 
ničemer.
Prepričan sem, da je prava smer za rešitev gospodarstva v 
povečanem izvozu. Rast gospodarstva v državah EU me navdaja 
z optimizmom. Če bomo ubrali to smer, ki je pravzaprav edina, 
moramo modernizirati zakon o delovnih razmerjih in opustiti 
preživele prakse iz skupne države. Ob povečanih stroških za en-
ergijo, surovine in brez razbremenitve dela, je naš nastop na tu-
jih trgih zgolj utopija. Brez strukturnih reform bomo ostali brez 
tujih vlaganj, brez novih delovnih mest in brez konkurenčnosti 
v izvozu. S skupnim obveščanjem bomo uspešnejši pri snovanju 
novega reda, sicer nam ga bodo naredili drugi, tako kot bo od-
govarjalo njim.

predsednik OOZ Postojna
Janez Marinčič

Davčno svetovanje
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk
Delovni čas: vsako sredo od 12.00 do 13.00
tel.: 01/280 22 30
e-pošto: finia@siol.net

Postojnci za demonstracije Foto: Matjaž Vadnjal

april 2011



9 april 2011

Krpanov glas Priložnosti
Ljubljanski obrtno-podjetniški 
sejem
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije že potekajo pri-
prave na novo specializirano razstavno-prodajno sejem-
sko in poslovno prireditev v Sloveniji – LOS – Ljubljanski 
obrtno-podjetniški sejem, ki bo od 2. do 5. junija 2011 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
LOS bo namenjen predstavitvi obrti in podjetništva, novih tehnologij 
in inovacij ter institucij, ki podpirajo razvoj podjetništva v Sloveniji. 
Podjetjem bo omogočena predstavitev in prodaja njihovih produk-
tov ter vzpostavitev novih poslovnih kontaktov. Z vašo celovito po-
nudbo bo sejem postal ena izmed najbolj prepoznavnih sejemskih 
prireditev ter tako predstavljal novo poslovno stičišče v Sloveniji.
Ker se v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije dobro zavedamo 
težkih gospodarskih razmer smo se z vodstvom Gospodarskega 
razstavišča dogovorili za ugodnejše cene sejemskega nastopa in Vam 
na ta način pomagali pri promociji in znižanju stroškov udeležbe na 
sejmu. Vaša sejemska predstavitev na LOS bo zato v primerjavi s 
podobnimi sejemskimi prireditvami v Sloveniji zagotovo bistveno 
cenejša, saj cena za najem opremljenega razstavnega prostora za 
člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije znaša le 54 EUR/m².
Zakaj razstavljati na LOS - Ljubljanskem obrtno-
podjetniškem sejmu?
• Najbolj ugodna cena za člane OZS 
• Prodaja izdelkov in storitev 
• Vsebinska razdelitev razstavnih programov 
• Bogata obsejemska ponudba 
• Odlična lokacija 
Postanite tudi vi del LOS - Ljubljanskega obrtno-podjetniškega 
sejma in predstavite svojo ponudbo ter izkoristite novo poslov-
no priložnost.
Rok za prijavo je 15. april 2011!
Informacije in prijava: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
Edina Zejnić, tel.: 01 58 30 586, e-pošta: edina.zejnic@ozs.si ali 
Gregor Primc, tel.: 01 58 30 557, e-pošta: gregor.primc@ozs.si. 
Dodatne informacije in prijavnice dobite še na območnih 
zbornicah, kjer se lahko tudi prijavite.

Čezmejni poslovni dogodek 
GO AUStrIA!

Priložnosti za podjetja iz Slovenije v Avstriji
v torek, 12. aprila 2011, ob 17. uri,
v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve družbe,
Celovec, 10.-Oktober-Straße 25, 1. nadstropje

Za podjetja iz Slovenije se s 1. majem 2011, ko bodo ukinjene 
omejitve pri prostem pretoku storitev in delovnih dovoljenjih, 
odpirajo neomejene priložnosti za poslovanje in investiranje na 
avstrijskem trgu.
V prvem delu poslovnega dogodka bodo slovenske institucije 
predstavile pomoč, ki jo nudijo svojim podjetjem pri prodoru 
na avstrijski trg, v drugem delu vas bodo avstrijske gospodarske 
institucije seznanile o priložnostih, prednostih, potencialih in 
spodbudah, ki jih nudi Avstrija.
Po zaključku prispevkov ste vabljeni na prigrizek, kjer boste 
imeli priložnost za navezovanje dragocenih stikov. Na poseb-
ni info-točki boste prejeli tudi informacije o strokovnjakih – 
pravnih, poslovnih in davčnih svetovalcih, ki vam lahko nudijo 
storitve v slovenskem jeziku.
Vljudno vabljeni, da se omenjenega dogodka udeležite in vaš 
interes potrdite z izpolnjeno prijavnico. Prijavnice bomo spreje-
mali do petka, 8. aprila 2011 oz. do zasedenosti mest po elek-
tronski pošti na naslov office@sgz.at ali po faksu na številko 
0043 463 508 8024.
Prireditev bo potekala v slovenskem in nemškem jeziku in se bo 
simultano prevajala. 
Udeležba je brezplačna.

Prosimo, da potrdite Vašo udeležbo do 8.04.2011 po faksu na številko 0043 463 508 8024

GO AUSTRIA! Priložnosti za podjetja iz Slovenije v Avstriji
dne 12.04.2011, ob 17. uri, v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve družbe, Celovec/Klagenfurt, 10.-Oktober-Straße 25, 1. nadstropje 

Ime in priimek:   ......................................................................................................................................................................................................................

Podjetje:   ......................................................................................................................................................................................................................

   se bom udeležil sam
   se bom udeležil s partnerico/partnerjem

  ...................................................................................................
   Podpis

Prijavite se lahko tudi po elektronski pošti na spodnji naslov: office@sgz.at
Slovenska gospodarska zveza l Spengergasse 8 l 9020 Klagenfurt/Celovec  l  Tel:  0043 463 50 88 02  l  www.sgz.at
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Spoštovane članice in člani,
dolga leta ste bili vajeni, da je OOZ Vrhnika v začetku 
vsakega meseca izdala glasilo Poročevalec. Vsebina 
glasila je imela namen, da vas seznanja z dogajanji na 
OOZ Vrhnika, z delom naših organov, povabili smo 
vas na različna izobraževanja, strokovna srečanja, 
ekskurzije. Obveščeni ste bili o spremembah v pred-
pisih, ki so pomembni pri vašem delu, objavljali smo 
informacije za mesečni obračun prispevkov, nadomes-
tila…, skratka, Poročevalec je bil zveza v besedi in sliki 
med vami in zbornico na Tržaški 8a na Vrhniki.
Z dogovorom med vodstvi sosednjih zbornic smo se 
odločili, da glasilo nadgradimo in poskusimo z izda-
jo skupnega časopisa, Krpanov glas, ki ne bo samo 
obsežnejše po številu strani, postreglo vam bo z 
vsemi informacijami, ki ste jih bili že vajeni do sedaj, 
spremljali pa boste lahko še utrip sosedov. 
Krpanovemu glasu na njegovi poti želim veliko bral-
cev, ustvarjalcem glasila uspešno izbiranje in objavo 
pomembnih člankov in zanimivosti, vsem članom 
zbornic, ki sodelujejo pri glasilu pa spletanje novih 
vezi in sodelovanja med nami.

Predsednik OOZ Vrhnika, Marko Popit 

Protestni shod
Mirnega protestnega shoda članov OZS v Ljubljani se je 16. 
marca udeležilo tudi 30 članic in članov OOZ Vrhnika. Zbrali 
smo se na Trgu Karla Grabeljška in se z avtobusom odpel-
jali v Ljubljano, kjer smo se v parku Tivoli pridružili ostalim 
2.800 protestnikom iz vse Slovenije. Niti slabo vreme ni mo-
glo preprečiti tega shoda, katerega namen je bil nov korak v 
mirnem nadaljevanju državljanske nepokorščine. Protest naj 
bi pokazal na resnost situacije v slovenskem gospodarstvu. 
Kolona udeležencev je počasi krenila proti parlamentu, kjer je 
predstavnike obrtnikov in podjetnikov sprejel podpredsednik 
ZD RS Vasja Klavora. Delegaciji je bilo obljubljeno, da bodo 
poslanci v DZ predloge obrtnikov in malih podjetnikov za spre-
membo predpisov v čim večji meri podprli. 

Povorka je nato krenila še pred poslopje vlade. Predstavnike 
obrtnikov je sprejel predsednik vlade Borut Pahor. Obljubil je 
uresničitev vseh zahtev, ki še čakajo na realizacijo. Zaradi danih 
obljub se je državljanska nepokorščina tudi končala.
Ponovno srečanje obrtnikov in podjetnikov s predstavniki vlade 
bo 13. aprila na Forumu v Ljubljani. Obrtniki pričakujejo, da bo 
vlada takrat že lahko predstavila uresničenje ob protestu dogov-
orjenih zahtev, sprememb in dopolnitev zakonov. 

Kam po nasvet
Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške 
zbornice so pravi naslov za razrešitev vaših problemov. 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika najdete 
na naslovu Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika, informacije 
so dostopne na spletni strani: www.ooz-vrhnika.si, kjer 
si lahko med drugim ogledate fotogalerijo dogodkov, in-
terno glasilo Poročevalec (starejše izdaje), dobite odgovore 
na pomembna vprašanja, pregledate aktualna dogajanja na 
zbornici, si naložite potreben obrazec ali uporabite katero 
izmed koristnih povezav. 
Vprašanja nam lahko posredujete tudi po e-pošti:
adela.cankar@ozs.si

Resni obrazi Vrhničanov pred odhodom na protest
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Smučanje v BKK 
Člani OOZ Vrhnika smo se 12. marca odpeljali do smučišč v 
Bad Kleinkirchheimu, da bi se poslovili od letošnje mrzle zime. 
Sonce nas je že na poti do smučišča pozdravljalo, sončno in top-
lo je bilo tudi na smučišču, kjer nas je 42 smučark in smučarjev 
z Vrhnike vijugalo po zasneženih strminah. Tereni so ponujali 
obilo smučarskih užitkov, saj so bile proge lepo urejene, obis-
kovalcev ni bilo preveč, čakalnih vrst tako rekoč ni bilo, vreme 
pa vsem nam zelo naklonjeno. Če se je kdo naveličal smučanja 
ali ga je morda izdala kondicija, se je med počitkom lahko nas-
tavljal toplim sončnim žarkom, potem pa spet gor in dol po 
zasneženih poljanah… 
Vse naše noge in roke so ostale nepoškodovane, tako da smo 
se v poznih popoldanskih urah polni lepih vtisov odpeljali proti 
domu in se v avtobusu že pogovarjali za obrtniški smučarski 
izlet v naslednji zimi.

Vrhničani na poti proti DZ

Pred smučanjem še pogled k belim strminam 

Varstvo pri delu: 
Za člane in zaposlene delavce razpisujemo seminar in izpit iz 
varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v poslovnih pros-
torih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika in sicer:
- delavci: petek, 15. aprila 2011 ob 7. uri
- delodajalci: petek, 15. aprila 2011 ob 15. uri
V kolikor bo za popoldanski termin premajhno število prijav-
ljenih, bo usposabljanje za delavce in delodajalce zjutraj ob 7. uri.
Stroški usposabljanja za delodajalce in delavce so 20 € in 
jih za delavce, zaposlene pri s. p. s plačanim prispevkom za 
izobraževanje, krije Sklad za izobraževanje delavcev pri s. p. 
na Vrhniki, za delodajalce s plačano članarino pa OOZ Vrh-
nika. V ceni DDV ni vračunan. 
Po zakonu morajo delodajalci usposabljanje in izpit iz varstva 
pri delu delavcem omogočiti v času trajanja delovnega pro-
cesa. Za vse delavce morate izvesti tudi praktično usposa-
bljanje na delovnem mestu v delavnici ali na terenu. Usposa-
bljanje mora biti izvedeno pred teoretičnim delom izpita. Za 
praktično usposabljanje morate voditi ustrezen zapisnik, ki ga 
s splošnimi napotki lahko dvignete na zbornici, pošljemo vam 
ga lahko po pošti ali po fax-u. Obrazec zapisnika je hkrati tudi 
prijavnica za teoretični del izpita. 
Predavanje traja približno dve šolski uri in mu po krajšem 
odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki. 
Opozarjamo vas, da ste izpite dolžni opravljati vsaki dve leti, ob-
vezni so tudi za pripravnike in druge, ki opravljajo delo pri vas.
Število mest za izpit je omejeno, zato so obvezne predhodne 
prijave na tel. 755 77 40 do 13. aprila oz. do zasedenosti pros-
tih mest. Pravočasna prijava vam zagotavlja, da boste prejeli 
ustrezen obrazec za vodenje zapisnika o praktični usposobitvi 
delavca na delovnem mestu. Pokličite!

Za ženske:
Vsaka ženska ima pravico bili lepa in samozavestna. K temu 
občutku lahko pripomore tudi ustrezno ličenje, zato vabljene 
na predavanje o dnevno poslovnem ličenju, ki bo v Domu 
obrtnikov na Vrhniki v sredo, 20. aprila z začetkom ob 16. uri 
in bo trajalo 4 šolske ure. 
Vsebina predavanja: pravilna nega obraza; pravilna izbira 
dekorativne kozmetike; kako se naličiti za ves dan; triki za 
svež videz in prikrivanje nepravilnosti; nasveti vizažistke; od-
govori na vprašanja.
Cena predavanja je 27 € ob udeležbi 10 kandidatk. Cena se ob 
večjem številu udeleženk (ni omejitve razen prostorske, do 
30) ustrezno zmanjša. Prijave so obvezne, rok pa je 12. april.
Predavala bo Barbara Kravanja – make up artistka. 
Udeleženke predavanj lahko izkoristite tudi 10% popust pri 
9-urnem tečaju ličenja, ki je prav tako namenjen vsem ženskam, 
predvsem pa tistim, ki bi rade spoznale svoj obraz ter osvojile 
zakonitosti ličenja. Tečaj bo 3. in 4. maja v Domu obrtnikov z 
začetkom ob 16. uri. Polna cena tečaja je 150 € in vključuje ves 
potrebni material za delo in učenje. Potrebujete le beležko za 
zapiske. Na tečaju je naenkrat lahko od 6 do 8 udeleženk. 
Namen tečaja je, da se seznanite kako pravilno in učinkovito 
naličiti svoj obraz, kako pravilno izbrati barve in teksture, 
kako prikriti nepravilnosti ter doseči svež videz. Lahko boste 
tudi kupile tekoče podlage in sete profesionalnih čopičev. 
Za informacije pokličite OOZ Vrhnika na 051 619 215. 

Foto: C.M.
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Avtoprevozniki
Prevozi v Grčijo
Slovensko veleposlaništvo v Atenah je poslala tole opozorilo.
»Slovenska prevozniška podjetja, ki poslujejo z Grčijo, želimo opozoriti na rigorozno grško 
zakonodajo, ki od julija 2009 velja na področju nezakonitega priseljevanja, ki postaja vse 
večji problem v Grčiji. V primeru dokazane krivde tihotapljenja ilegalnih pribežnikov 
(npr. v notranjosti kabine oz. tovornjaka, v podvozju) grška zakonodaja predvideva naj-
manj 10 let zaporne kazni in od 10.000 do 30.000 EUR denarne kazni za vsakega 
zatečenega ilegalnega priseljenca, v kolikor se dokaže, da je voznik za to prejel plačilo. V 
primeru smrti ilegalnega migranta pa je zagrožena celo dosmrtna ječa in denarna kazen 
do 700.000 EUR. 
Glede na številčnost tovrstnih primerov in primerov vkrcanja pribežnikov brez vedenja 
voznikov, slovenskim prevoznikom svetujemo izredno pazljivost pri ustavljanju (postanki, 
prometni zastoji, čakanje na zelen semafor) posebej ob zmanjšani vidljivosti zaradi vremen-
skih pogojev ali noči, ter seveda skrbno ravnanje z osebnimi dokumenti in dokumenti vozila.«

Zavezani za plačilo okoljske dajatve?
Avtoprevoznik je prejel obvestilo CURS s pozivom, da preveri ali je v skladu z Uredbo o 
okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (v nadaljevan-
ju uredba; Ur.l. RS št.32/2006). zavezanec za plačilo okoljske dajatve. Carinska uprava je 
poslala splošno pojasnilo glede zavezanosti za plačilo okoljske dajatve.
Na podlagi prvega odstavka 5. clena uredbe nastane obveznost za obračun okoljske dajatve, 
ko so:
• gume, proizvedene v RS, prvič dane v promet v RS ali prvič dane v uporabo v RS, če je 

njihov proizvajalec tudi njihov končni uporabnik,
• gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane v 

promet v RS ali prvič dane v uporabo v RS, če je njihov pridobitelj tudi njihov končni 
uporabnik, in

• rabljene gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič 
dane kot obnovljene gume v promet v RS ali prvič dane v uporabo, če je proizvajalec 
obnovljenih gum tudi njihov končni uporabnik.

Iz navedenega sledi, da so avtoprevozniki v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 5. člena 
uredbe zavezanci za plačilo okoljske dajatve, v primeru da so gume pridobili v državi članici 
EU (Avstriji, Nemčiji,…). V primeru, da bi gume pridobili od domačega proizvajalca ali pri-
dobitelja, pa ne bi bili zavezanci za plačilo, saj je v tem primeru zavezanec za plačilo ta oseba.
Na podlagi 9. člena uredbe je proizvajalec in pridobitelj gum ter proizvajalec obnovljen-
ih gum dolžan carinskemu organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan 
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha.
Plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskem organu vložiti prijavo za evidentiranje naj-
manj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti na obrazcu iz Priloge 4 uredbe. Če oseba 
preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžna obračunati.
Kratki povzetek odgovora: avtoprevozniki so v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 5. 
člena omenjene uredbe zavezanci za plačilo okoljske dajatve, v primeru, da so gume prido-
bili v državi članici EU (Avstriji, Nemčiji,…). V primeru, da bi gume pridobili od domačega 
proizvajalca ali pridobitelja, pa ne bi bili zavezanci za plačilo, saj je v tem primeru zavezanec 
za plačilo ta oseba.
Celotni odgovor CURS dobite na zbornicah.

Otroci v avtobusih – pasovi obvezni!
V skladu s pravilnikom o prevozu skupin otrok v povezavi z Zakonom o varnosti v cestnem 
prometu in s predpisi, s katerimi so predpisane naprave in oprema vozil, začne 11. aprila 
2011 veljati obveza varnostnih pasov na vseh sedežih v vozilu. Naknadno vgrajeni varnostni 
pasovi morajo biti homologirani pri ustreznem organu.
Nekaj o tem si lahko preberete tudi na spletni strani sekcije za promet: 
http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=5612 

Cene strojnih 
inštalacij
Obveščamo, da je sekcija instalaterjev-ener-
getikov sprejela informativni cenik za strojne 
inštalacije.
Informativni cenik je objavljen tudi na spletni 
strani OZS www.ozs.si pri Sekciji instalater-
jev-energetikov/informativne cene.

ASrD
Vzdrževanje klimatskih 
naprav v vozilih
Tako evropska kot tudi posledično slo-ven-
ska zakonodaja sta poostrili uporabo fluori-
ranih toplogrednih plinov, med ka-tere sodi 
tudi hladilni plin R 134a za klimatske 
naprave v vozilih. Po Uredbi o uporabi 
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplo-
grednih plinov, ki je izšla v Uradnem listu 
RS, št.41/2010 z dne 25. maja 2010 morate 
opraviti izpit, pred tem pa obvezno osemur-
no teoretično in praktično usposabljanje vsi, 
ki opravljate servisiranje in vzdrževanje kli-
matskih naprav v vozilih.Za izobraževanje 
so pooblaščene institucije, denimo, CTU Lju-
bljana, pa Šolski center Celje. Izobraževanje 
in izpit imata svojo ceno. Zainteresirani zanj 
se oglasite zbornicam. Če bi bilo zanimanja 
dovolj, bi izobraževanje organizirali skupaj. 

Elektro dejavnosti
Zbiranje sijalk
Pridružite akciji zbiranja odpadnih sijalk, ki jih 
zamenjate na objektih, na katerih opravljate 
svojo dejavnost. S pravilnim odlaganjem od-
padnih sijalk boste izkazali skrb za zdravje živih 
bitij in odgovoren odnos do narave, lahko pa 
pridobite tudi certifikat, ki bo za vas pomemb-
na referenca in prednost pred konkurenco.
Zbiranje in oddajanje odpadnih sijalk je zakon-
sko določena obveznost. Pravilno ravnanje z 
odpadnimi sijalkami ureja Uredba o ravnanju 
z odpadno elektronsko opremo (Uradni list 
RS, št. 107/2006 in spremembe 100/2010). Za 
neupoštevanju so zagrožene visoke kazni.
Za pravilno ravnanje z odpadnimi sijalkami, ki 
bo v skladu z omenjeno uredbo, lahko prido-
bite certifikat. Pogoj za pridobitev certifikata 
»Sijajno« sta dve škatli ali ena paleta oddanih 
odpadnih sijalk, za vsakoletno podaljšanje pa je 
treba oddati vsaj polovico vseh sijalk, kupljenih 
v tekočem letu. Škatle ali palete lahko naročite 
v družbi ZEOS, napolnjene pa oddate trgovcu 
pri nakupu novih sijalk, predate v eno od 42 
zbiralnic ZEOS po vsej Sloveniji ali naročite 
neposredni prevzem na info@zeos.si.V Lju-
bljani zbirata sijalke Surovina d.d. na Cesti 2 
cesarjev 370 ter Dinos d.d. na Šlandrovi 6. 
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Kako uspešno izterjati dolg? 
Vse več je plačilnih zamud ter neplačil dolgov. Izterjava dolga pa ni tako nemogoča, kot 
se morda zdi na prvi pogled.

Kaj je sistem upravljanja s terjatvami in kako lahko pomaga?
Dogaja se, da se tudi podjetja, ki dobro poslujejo, znajdejo na robu zloma. Mnogim 
je nerodno od nekoga zahtevati, da naj nemudoma plača. Za storjeno storitev imamo 
pravico dobiti plačilo. Dolžnik je tisti, ki se ne drži dogovora. V zadnjem času se je kot 
najučinkovitejši sistem izkazalo t.i. upravljanje s terjatvami. Upravljanje s terjatvami 
zajema:
• optimalen, pregleden in kakovosten nadzor nad terjatvami,
• pravočasno in učinkovito odzivanje na dolg,
• čim boljše pravno zavarovanje terjatev,
• preverjanje bonitete in referenc,
• ”nekonfliktno” soočenje z neplačniki

Zakaj je tak način izterjave dolga bolj uspešen?
Cilja izterjave dolga sta dva: 
• dogovor z dolžnikom o plačilu dolga in 
• realizacija plačila ter zagotovljanje plačila brez izterjave v prihodnje.
Za uspešno izterjavo dolga je primarno treba voditi podrobno evidenco o kupcih in 
terjatvah. Šele popoln pregled nad terjatvami daje podlago za uspešno izterjavo le-teh. 
Po zapadlosti terjatev so izrednega pomena priprave na izterjavo. Če bodo stranke 
vedele, da imate pravila glede neplačnikov, ki se jih vedno držite, ne bo prišlo do to-
liko slabe volje ob opominih, dogovorih in morebitnih izterjavah, saj boste pristopili 
neosebno (v najbolj kritični fazi lahko tudi preko zunanje pomoči) in stranke bodo 
vnaprej vedele kaj jih čaka v primeru neplačevanj.

Koraki izterjave
Po seznanitvi z razlogi neplačila dolga, se začne s postopkom izterjave. Ko se ugotovi 
neplačan zapadel dolg, je treba dolžniku poslati pisni opomin ter ga opomniti na iz-
polnitev njegovih obveznosti. V pisnem opominu se dolžniku določi dodatni izpolnit-
veni rok, pri čemer je treba upoštevati tudi zamudne obresti. V primeru neuspešnega 
izteka dodatnega izpolnitvenega roka je treba dolžnika poklicati po telefonu ter ga tako 
opomniti na njegovo obveznost in ugotoviti razloge neplačila in dogovoriti točen da-
tum plačila.

Izterjava preko pravnih pisarn
V kolikor propadejo vsa prizadevanja izterjave dolga z lastnimi sredstvi, priporočamo 
izterjavo dolga preko pravnih pisarn oziroma drugih specializiranih agencij. Tovrstna 
izterjava namreč izraža višjo stopnjo resnosti ter tako psihološko močneje učinkuje na 
dolžnika. Pravne pisarne imajo namreč na tem področju ogromno izkušenj in tako tudi 
visok odstotek izterjanih terjatev. Navadno se dolg izterja že izvensodno, v kolikor pa 
to ni mogoče, se poseže po pravnih sredstvih. Sodišče v tem primeru s pravnomočnim 
sklepom o izvršbi poseže na dolžnikovo premoženje, s čemer dolžniku odvzame 
možnost prostovoljne izpolnitve obveznosti. Pomembno je tudi, da si pri uporabi zu-
nanje izterjave podjetje ne “maže rok” v morebitnih konfliktih s strankami in tako 
ohranijo odnos s stranko na prejšnjem nivoju.

Napisali svetovalci pravne pisarne JK Group

Opozorilo - Hrvaška
S slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem obveščajo, da se Hrvaška trenutno spopada z rekord-
no nesolventnostjo in plačilno nedisciplino. Predlagajo, da svoje člane opozorimo na težke gos-
podarske pogoje in povečan riziko poslovanja na Hrvaškem.

Razpis za garancije
Slovenski podjetniški sklad je 
25. marca objavil javni razpis P1 2011: 
Garancije Sklada za bančne  kredite s 
subvencijo obrestne mere. Gre za raz-
pis ki ga poznamo že več let in za kate-
rega je med člani precej povpraševanja, 
tako za investicije kot za obratna sredstva. 
Razpis se od lanskega bistveno ne razli-
kuje, le obrestna mera je za odtenek višja 
in sicer: 6 mesečni EURIBOR + 0,8%.
Upravičeni stroški za najetje kredita 
so ponovno materialne investicije 
(tehnološka oprema, zemljišča, grad-
nja ali nakupa objektov), nematerialne 
investicije (prenos tehnologij, nakup 
patentiranih pravic, licenc, znanja in 
nepatentiranega tehničnega znanja) ter 
obratna sredstva. Prvi rok za oddajo 
vlog je 15.4.2011 (naslednji roki so 15. 
vsak naslednji mesec) 
Celotno razpisno dokumentacijo lahko 
najdete na spletni strani: 
http://www.podjetniskisklad.si/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=163&Itemid=146

Izjava za javnost
OZS je na javnost naslovila izjavo, s kat-
ero opozarja vse, ki so zavezani k usposa-
bljanju s področja varstva pri delu, da je 
način usposabljanja predpisan in da »na 
daljavo« ni veljaven. Povod za objavo iz-
jave je domnevno sporno delovanje Za-
voda za permanentno izobraževanje in 
usposabljanje Ljubljana, ki nima uradnega 
dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog 
usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu. 
Način usposabljanja, kot ga ponuja 
omenjeno podjetje(kar po pošti), je z vi-
dika zahtev Zakona o varnosti in zdravju 
pri delu nedopusten. Usposabljanje 
mora biti prilagojeno posebnostim 
delovnega mesta in se izvaja po pro-
gramu, ki ga mora delodajalec po 
potrebi obnavljati in spreminjati nje-
govo vsebino glede na nove oblike in 
vrste nevarnosti. Vsako usposabljanje 
“na daljavo” je torej nesprejemljivo. 
Seznam vseh podjetij, ki imajo dovoljenje 
za opravljanje strokovnih nalog usposa-
bljanja iz varnosti in zdravja pri delu, je 
objavljen na spletnih straneh Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve.
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PrISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid 
samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani 
za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne 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 elek-
tronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za marec 2011:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane 
 za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica
 poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
 Sklic na št.: davčna številka + 2021 + kontrolna št. 30,33 €
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 
PREJMETE PO POŠTI OD OZS. Znesek zajema članarino za OZS in 
OOZ, višina je odvisna od števila zaposlenih delavcev po zadnjih znanih 
podatkih ZZZS s katerimi razpolagamo.

PrISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v marcu 2011: 
redno delo: 23 dni: 184 ur; praznik: 0 dni: 8 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 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 razme-
rja 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 €, v prim-
eru 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 dohod-
kov, 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 pripa-
da sorazmerno višje povračilo za prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).

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 
možna 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 852,79 € (količnik za preračun je 1,54727). V nadaljevanju je 
primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove. 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
zdravstveno zavarovanje 6,36% 54,24
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 132,18
zaposlovanje 0,14% 1,19
starševsko varstvo 0,10% 0,85
PRISPEVKI SKUPAJ 22,10% 188,46

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
zdravstveno zavarovanje 6,56% 55,94
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% 75,47
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% 137,29

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV 

VPLAČILNI RAČUN: 
xxxxx-xxxxxxxxxx + sklic na številko, ki vam jo je dodelila davčna uprava !!!!!!
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za 
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto 
plače predpreteklega meseca. Ta je za januar 2011 v višini 1.496,35 € bru-
to, 971,83 € 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 na svojo območno zbornico.
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DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2009

Dosežena osnova v € za leto 2009 (Pravilnik o postopku za nad 7.111,48 do nad 17.267,52 do nad 25.901,28 do nad 34.535,04 do nad 43.168,80 do nad 51.802,56 do

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

7.111,48** 17.267,52*** 25.901,28 34.535,04 43.168,80 51.802,56 60.436,32 nad 60.436,32 

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

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

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

Povprečna mesečna plača v RS za januar 2011 v EUR 1.496,35
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

jan.11 jan.11 jan.11 jan.11 jan.11 jan.11 jan.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 897,81 1.346,72 1.795,62 2.244,53 2.693,43 3.142,34 3.591,24
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 139,16 208,74 278,32 347,90 417,48 487,06 556,64

prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 79,46 119,19 158,91 198,64 238,37 278,10 317,83

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 218,62 327,93 437,23 546,54 655,85 765,16 874,47

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 57,10 85,65 114,20 142,75 171,30 199,85 228,40

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 58,90 88,34 117,79 147,24 176,69 206,14 235,58

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,76 7,14 9,52 11,90 14,28 16,65 19,04

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 100,62 120,76 181,13 241,51 301,89 362,27 422,64 483,02

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,24 2,69 3,14 3,59
prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,90 1,35 1,80 2,24 2,69 3,14 3,59
prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,26 1,88 2,51 3,15 3,77 4,40 5,03
prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,53 0,81 1,07 1,35 1,62 1,89 2,15

Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 3,00 3,59 5,39 7,18 8,98 10,77 12,57 14,36

 Prispevki skupaj 285,79 342,97 514,45 685,92 857,41 1.028,89 1.200,37 1.371,85
:

**Minimalna plača za leto 2010
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA MAREC 2011
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Spodbude delodajalcem

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 18. marca 2011 
na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 20/2011 
objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za 
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih 
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma 
študijskem letu 2010/2011. Predmet razpisa je sofinanciranje 
stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje 
strokovne šole.
Dijaki in študenti, za katere delodajalec izvaja oziroma je iz-
vajal praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu 
2010/2011 vpisani v zaključni letnik programa, v okviru kat-
erega so se oziroma se še praktično usposabljajo.
Obveznosti za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo deloda-
jalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi doku-
mentacije za prijavo na ta javni razpis, prevzema ŠOLA.

Delodajalcem svetujemo, da se obrnejo na šolo katero 
obiskuje dijak oziroma študent in se z organizatorjem 
praktičnega pouka dogovorijo o izpeljavi postopka.
Vlogo na javni razpis pošlje šola in ne delodajalec kot je 
bilo to pravilo pri preteklih javnih razpisih.
Rok za oddajo vlog je 4. maj 2011
O omenjenem razpisu bodo vsi delodajalci, ki imajo sklenjene 
individualne učne pogodbe in dijaki obiskujejo zaključni letnik 
obveščeni tudi s strani OZS.
Več na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/
razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-prakticnega-usposa-
bljanja-z-delom-20102011-108-jr-pud-20102011/
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