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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: Zibel kot simbol uka za obrtne poklice, 
iz delavnice Janeza Kogovška. Foto: J.K.

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.

september 2011

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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Poklic: Mizar

Z začetkom novega šolskega leta tudi v 
naši obrtniški delavnici pričnemo s prak-
tičnim usposabljanjem mizarjev in le-
sarskih tehnikov. Poleg znanja, ki ga pri-
dobijo pri rednem pouku, je za bodoče 
mizarje in lesne tehnike zelo pomembno 
tudi praktično usposabljanje, v delavnici 
in na terenu. Dijaki pridejo na usposa-
bljanje polni teoretičnega znanja, ki ga 
potem z izkušnjami in napotki mentor-
ja nadgradijo s primeri iz prakse. Delo 
v obrtni delavnici je raznoliko, zahteva 
dobršno mero iznajdljivosti, spretnosti in 
natančnosti. To so pomembni dejavniki, 
ki bodočim mizarjem zagotavljajo uspe-
šno samostojno pot. 
Našemu podjetju je Obrtna zbornica Slovenije leta 1996 izdala potrdilo o 
ustreznosti obratovalnice za izučevanje za poklic  mizar. Vsako šolsko leto 
usposabljamo 2 vajenca iz programa mizar ter 1 ali 2 dijaka iz programa lesni 
tehnik. Slednji morajo opraviti 72 ur praktičnega izobraževanje, usposabljanje 
bodočih mizarjev pa traja 304 ure. V tem času dijaki spoznajo proizvodni pro-
ces v delavnici, delo z lesno – obdelovalnimi stoji, materiale, ki jih uporablja-
mo v proizvodnji, organizacijo dela, zaščito in varstvo pri delu in medsebojno 
komunikacijo v delavnici. Pomagajo tudi pri montažah na terenu. 
V tem času sem si kot mentor tudi sam pridobil veliko izkušenj za delo 
z mladimi in odkril potrebe po poglobljenem medsebojnem sodelovanju 
mentorja in srednje šole. Usposabljanje vajencev zahteva veliko potrpežlji-
vosti in energije, vendar menim, da je dobro izobražen kader pogoj za uspeh 
v vseh obrtniških dejavnostih. In kot pravijo, na mladih svet stoji. Seveda 
pa ne moremo prezreti, da za nas, mentorje, praktično izobraževanje vsa-
kega vajenca predstavlja tudi dodaten strošek. Potrebno je zagotoviti delov-
ni prostor, delovno in zaščitno opremo, plačati malico, prevoz na delo in 
mesečno nagrado za delo. Ta predstavlja 15% povprečne plače prejšnjega 
meseca. Sedanji sistem za potencialne mentorje ni spodbuden, niti ne po-
krije stroškov usposabljanja. V tem primeru bi subvencije s strani države ali 
obrtne zbornice bile stimulativne tudi za obrtnike, da bi se v večjem številu 
odločali za usposabljanje vajencev. 
Kljub temu bom z usposabljanjem vajencev za poklic mizar in lesni tehnik 
še nadaljeval. Zavedam se, da je to edini način, da pridobimo kakovosten 
obrtniški kader. Osebno si želim, da bi se mladi v čim večjem številu odloča-
li za poklic mizarja in si ob dodatnem izobraževanju ter praksi pridobili tudi 
mojstrski naziv. S tem znanjem jim bodo odprte možnosti za ustanovitev 
lastnih podjetij, s katerimi bodo pripomogli k ohranitvi in razvoju e obrti. 
In ne pozabimo: »Najpomembnejše učenje se dogaja v resničnem življenju ob resničnih 
problemih, ne v učilnicah.” (Charles Handy)
Želim vam uspešen začetek šolskega leta.

Janez Kogovšek

Janez Kogovšek

Izobraževanje

Pred nami je novo šolsko. Še eno v brez-
končnem ciklu rasti in zorenja mladih in 
manj mladih ljudi, ki se – vsaj pri nas 
imamo to srečo – hočejo in morejo iz-
obraževati. Brez tega v življenju ne gre, 
naj se tega zavedamo ali ne. Največkrat 
se nenehnega izobraževanja in učenja 
niti ne zavedamo, prepuščamo se mu v 
vsakdanjem življenju pa čeprav se mora-
mo zanj tudi potruditi. 
Podatki iz zadnje raziskave o pismeno-
sti v Sloveniji  nam govore, da vsak peti 
učenec zadnjega  razreda osnovne šole 
ne doseže zadovoljive stopnje bralne pi-
smenosti! Torej se ni (mogel?) v osnovni 
šoli naučiti tekoče in z razumevanjem 
brati. Kje je potem poklicno izobraže-
vanje, kje vseživljenjsko učenje? Človek 
se nehote sprašuje, kaj naš šolski sistem, 
razen nenehnega spreminjanja in s tem 
povezanega nenehnega prilagajanja no-
vemu, učencem daje in kaj od njih terja. 
Vprašanje poklicnega izobraževanja je 
bila dolga leta prepuščeno »usmerjeno-
sti« - v kaj? Obrtniki so nenehno pou-
darjali neustreznost takšnega načina, a 
trajalo je desetletja, da so se stvari utirile 
na utrjene poti. Pa danes?
Obrtniki terjajo ali vsaj pričakujejo, da 
bodo lahko zaposlili delavce, ki znajo 
delati in so primerni za delo v obrato-
valnicah. To delo je nekako po pravilu 
široko, ni specializirano, terja veliko 
iznajdljivosti in raznovrstnega znanja. 
Takšnega znanja šola ne daje, predvsem 
ga ne more dati v praktičnem delu. Zato 
so še kako dobrodošli tisti mojstri, ki so 
pripravljeni učence in dijake naučiti tudi 
praktičnega dela.  Pripravljenost pomeni 
dati učencem na razpolago svoje znanje, 
svoj čas in s svojim vzorom graditi pri-
stne odnose med udeleženci delovnih 
procesov. Eden takih je Janez Kogovšek 
z Vrhnike, ki se je temu poslanstvu za-
pisal že pred davnimi leti in ga še vedno 
dejavno širi. 
Vsem pa je sprotno, vsakodnevno ali 
obdobno izobraževanje v prid. Zato na 
straneh tokratnega Krpanovega glasu 
izobraževanju namenjamo osrednjo po-
zornost. Ponujenih možnosti ne prezri-
te. Prej ali slej bodo prišle prav.

Janez Gostiša 
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MOS 2011
V Celju bo od  srede 7., do  srede 14. septembra 2011 odprt 44. 
MOS - Mednarodni obrtni sejem. O spremljajočih dogodkih na 
MOS-u boste lahko prebrali v  septembrskem Obrtniku.  Na 
OOZ Cerknica pa so vam, kakor že nekaj let doslej, na voljo 
brezplačni kuponi, ki jih boste na sejmu lahko zamenjali za vsto-
pnice. Vabljeni !

Izobraževanje 
Na skupnih straneh Krpanovega glasa se  lahko seznanite z mo-
žnostmi izobraževanja v šolskem letu 2011/2012. Tečajnike, ki 
ste v minulem letu obiskovali začetni in nadaljevalni tečaj angle-
škega jezika vabimo, da se izrečete, ali si želite tečaj nadaljevati? 
Povabljeni tudi drugi zainteresirani, ki se v jezikovno izobra-
ževanje še niste vključili. Skupina zainteresiranih z osnovnim 
predznanjem bi tako imela priložnost za osvežitev in obogatitev 
znanja angleškega jezika. 
Dobrodošli  vsi vaši predlogi o tem, katere vsebine naj še vklju-
čimo v izobraževanje! 

september 2011

Erika Mulec - M SAVNE  d.o.o. in predsednica OOZ Cerknica Mari-
ja Branisel na lanskem sejmu. Foto: S. Šivec

Posvet na temo: Pogoji za upokojitev - novembra 2010 v Cerknici.  
Predaval je  Dušan Bavec, svetovalec OZS Foto: S. Š. 

Subvencije za samozaposlitev
Ministrstvo za delo je zagotovilo nova sredstva za subvencije 
za samozaposlitev. Subvencija znaša 4.500 eur. Pogoj Sub-
vencije bodo predvidoma na razpolago po 1.9.2011.  Pogoj 
za pridobitev subvencije je, da je oseba prijavljena kot iskalec 
zaposlitve, da v zadnjih 12 mesecih še ni bila samozaposlena, 
da v zadnjih 5 letih ni pridobila finančne pomoči za samoza-
poslitev, da gre za samozaposlitev za poln delovni čas (razen 
v primeru invalidnosti). Oseba, ki se želi samozaposliti mora 
pri zunanjem podjetniškem svetovalcu  pridobiti strokovno 
presojo podjetniške ideje ter opraviti usposabljanje za samo-
zaposlitev. Samozaposlena oseba, ki želi zadržati subvencijo, 
mora ta status obdržati vsaj 2 leti.

ŠENT 
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, ustanovljeno 
1993, je neprofitna, nevladna organizacija, namenjena predvsem 
posameznikom s težavami v duševnem zdravju in tistim, ki se 
znajdejo v trenutni duševni stiski. Glavna naloga združenja je raz-
vijanje in izvajanje programov psihosocialne rehabilitacije.
V Postojni so v letošnjem letu začeli s tovrstnim delom v Sre-
dišču za psihosocialno rehabilitacijo (predhodnik Dnevne-
ga centra). Delo poteka z individualnim načrtovanjem pomoči, 
svetovalnimi razgovori, različnimi oblikami skupinskega dela in 
delavnic. V drug program pa se vključujejo invalidi – predvsem 
osebe s težavami v duševnem zdravju, ki so zaradi invalidnosti 
nezaposljivi. 
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Zato zanje iščejo primerno obliko kooperantskega dela in 
ponujajo v odkup njihove unikatne  izdelke. Če menite, da 
bi lahko, v okviru svoje dejavnosti ponudili delo ali če vas za-
nima nakup izdelkov, pokličite 030 324 396; osebi za stike sta  
Mihela Klančar in Anamarija Samec.

»KLJUB VSEMU REČEM ŽIVLJENJU DA«
Tako je naslovil eno svojih številčnih proznih del V. E. Frankl, 
profesor za nevrologijo in psihiatrijo, ki mu je kariero v letu 1938 
vojna tragično in okrutno prekinila. Iz pekla taborišča se je vrnil 
v svoje rojstno mesto Dunaj, kjer ni bilo nikogar in ničesar več. 
In začel znova. V svojem razglabljanju o smislu življenja pravi: 
»Moramo se učiti in obupane ljudi učiti, da ne gre nikdar za 
to, kaj še lahko pričakujemo od življenja, marveč za to, kaj 
življenje pričakuje od nas!« Kot pravi, nas življenje vsak dan in 
vsako uro sprašuje, nam postavlja vprašanja, na katera moramo 
odgovoriti, ne samo s tem, da govorimo in tuhtamo, marveč, da 
ravnamo, in sicer prav ravnamo. Kar pa je, priznajmo, težko.  
V nadaljevanju si lahko preberete prispevek na  temo, ki v slo-
venskem prostoru in tudi podjetniških vrstah, predvsem v za-
dnjih mesecih,  pušča vse več vrzeli, oziroma vprašanj kako in 
kljub vsemu reči življenju DA.

RES NI DRUGE MOŽNOSTI?
Samomor in žalovanje
Življenjske zgodbe ljudi, katerih bližnji so naredili samomor, so 
polne bolečine, obupa. Predvsem se jim pojavlja vprašanje, ZA-
KAJ? Vedno je prisoten šok in težko se je soočiti z realnostjo, 
pogrešanjem in izgubo ljubljene osebe. Žalovanje je dolgotraj-
no, ker enostavno ni odgovora na vprašanje ZAKAJ. In kljub 
temu, da mine že veliko časa od izgube, se lahko udrejo solze ob 
nenadnem spominu, ki ga vzbudi slika, lahko skladba na radiu 
ali podobna situacija v soseski. Hrepenenje, da bi se oseba, 
ki je storila samomor vrnila, ostaja še nekaj časa prisotno. 

SAMOMOR
O samomoru strokovnjaki govorijo hladno in znanstveno, z 
mnogimi podatki, ko opisujejo stanje samomorilnosti v državi 
in v svetu ali v iskanju diagnoze, ki je v veliki večini depresi-
ja. Kljub vsem raziskavam pa stroka ostaja nemočna, saj se sa-
momori v Sloveniji še vedno pogosto dogajajo. Statistični urad 
republike Slovenije navaja: »Za Slovenijo so značilne visoke 
vrednosti koeficienta samomorilnosti (število samomorov na 
100.000 prebivalcev). V zadnjih petdesetih letih je v Sloveniji 
zaradi samomora umrlo skoraj 27.000 ljudi. To pomeni, da je 
vsakih 16 ur zaradi samomora umrl en človek (moški vsakih 
21 ur, ženska 71). Po koeficientu samomorilnosti je Slovenija 

uvrščena med prvih deset držav na svetu. V Sloveniji je bilo že 
leta 1960 več kot 25 samomorov na 100.000 prebivalcev na leto. 
V obdobju med 2000 in 2006 so se vrednosti koeficienta samo-
morilnosti gibale med 25 in 30, zadnji dve leti pa so se nekoliko 
znižale (22 oz. 20). V desetletju 1999 – 2008 je v Sloveniji za 
posledicami samomorilnih dejanj umrlo povprečno 524 ljudi na 
leto: 405 moških in 119 žensk. V letu 2008 je bila vsaka 45. smrt 
posledica samomora

Kaj doživlja oseba, ki išče rešitev v samomoru? 
»Za človeka, ki poskuša narediti oziroma naredi samomor, je 
značilno tako imenovano tunelsko gledanje. Občutek ima, da 
je njegova bolečina prevelika in popolnoma neobvladljiva. V 
tistem trenutku ne vidi in ne zaznava ničesar več, ne dru-
žine, ne prijateljev, ne drugih odprtih možnosti, ki mu jih 
ponuja življenje, temveč vidi samo en in edini izhod iz bo-
lečine, ki je v izničenju sebe kot osebe. Občutek ima, da bi 
mu nadaljnje soočanje z bolečino prineslo toliko trpljenja, da ga 
ne bi več prenesel. To ga dobesedno porine čez prag razumnega 
razmišljanja, mu zamegli zavest in zapade v neke vrste trans, 
ki ga žene v razmišljanje o koncu življenja. To pomeni, da gre 
pri samomorilnosti za bolezen, ki jo je treba zdraviti, tako 
kot druge organske bolezni.« / Kovač, Jernej.//www.dnevnik.si/
novice/zdravje/1042217679, dne: 8.8.2011/
Ko slišimo osebo govoriti o samomoru, jo moramo jemati resno. 
Velikokrat se zgodi, da raje napeljemo pogovor kam drugam, 
saj se je težko soočiti s tako težkimi čutenji, kot so praznina, 
strah ali žalost. Pogosto se dogaja, da osebi ne verjamemo ali jo 
negiramo z besedami: »Saj ne misliš resno!«. Pa vendar večina 
jih misli resno. Velikokrat se pričakuje, da bo težko stanje prešlo 
kar samo od sebe. To je najslabše. Če se soočate z zelo hudim 
stanjem, lahko pokličete tudi na PHP – Psihiatrična hitra pomoč. 
Nujno je potrebno poiskati strokovno pomoč, najprej pri zdrav-
niku oziroma psihiatru, da z zdravili uravnovesijo depresivno sta-
nje, po tem pa poiskati vzroke za samomorilnost oziroma de-
presijo in jih razreševati. Pri tem lahko pomagajo razne skupine 
za samopomoč ali različne oblike psihoterapije. 
Najtežje je nagnjenost k samomorilnosti prepoznati pri osebah, 
ki navzven ne kažejo »izrazitega« depresivnega stanja. Lahko pa 
svojo stisko lajšajo z zlorabo alkohola ali drugimi odvisnostnimi 
snovmi. Nekatere osebe funkcionirajo zelo dobro in navzven 
ne kažejo nikakršne stiske, lahko so akademsko ali poslovno 
uspešni. So ljudje, ki so videti samozadostni in samostojni. Red-
ko iščejo pomoč ali kaj zahtevajo zase. In prav zaradi tega so 
osamljeni. Težko jim je priznati, da nekega bremena ne zmorejo 
nositi. Težko bodo iskali rešitev v odnosu z drugimi. 
 Patricia Verbič, kandidatka za  mag. zak. in druž. terapije

Inštitut za zakonsko in družinsko terapijo Cerknica, 
Tabor 5b, tel. 040 212 208

Nadaljevanje 
v naslednji številki.
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Kartica Obrtnik
Spoštovane člane, ki ste svojo dejavnost priglasili v zadnjem 
letu, pa še niste prejeli Kartice Obrtnik vabimo, da se oglasite 
na sedežu zbornice in svojo kartico prevzamete. Vsi, katerih 
kartice so že na zbornici, ste tudi po pošti že dobili osebno 
vabilo za prevzem kartice. 
Kartica obrtnik ima identifikacijsko funkcijo in vam lahko pri-
naša predvsem številne ugodnosti. Več o ugodnostih na www.
karticaobrtnik.si. 

Nagradni natečaj
OOZ Logatec razpisuje nagradni natečaj za idejo, ki bo podlaga 
za izdelavo logotipa in celostne grafične podobe Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Logatec. 
Namen natečaja je večja in lažja prepoznavnost zbornice. 
Motiv je lahko karkoli, kar spominja ali simbolizira življenje 
obrtnika in podjetnika v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti 
ali se kako drugače navezuje na podjetništvo pri nas. 
Prispele ideje bo ocenila posebna komisija, prva in druga ideja 
bosta nagrajeni.
Razpisna dokumentacija se dobi na OOZ Logatec, Tržaška 11, 
Logatec pri sekretarki Barbari Grum Vogrin, tel. 051 651 538. 
Natečaj je odprt do 31. oktobra 2011. 
Vsi , ki vam je obrtništvo oz. podjetništvo na področju Logatca 
in Notranjske blizu, vabljeni k sodelovanju!

MOS – poslovni kuponi
Člane obveščamo, da je možno na OOZ Logatec dobiti poslov-
ni kupon za ogled Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, ki ga 
nato na sejmišču na blagajni zamenjate za vstopnico. 
Redna cena vstopnice je 7€, na zbornici pa jo lahko kupite z 
20% popustom, torej za 5,6 €. Vse zainteresirane vabimo, da 
poslovne kupone prevzamejo osebno na zbornici.

Balinanje
Dne 11. 6. 2011 se je ekipa OOZ Logatec udeležila 3. odprtega 
prvenstva obrtnikov in podjetnikov Slovenije v balinanju, ki ga 
je organizirala OOZ Ljubljana Vič. 
Tekmovale so ekipe iz cele Slovenije. Po besedah Tadeja Pivka, 
glavnega v naši ekipi, je bilo tekmovanje zelo dobro organizirano 
in je temeljilo predvsem na zabavi in druženju. Vsekakor pa se 
bodo naši balinarji prihodnje leto potrudili, da dobijo pokal. 
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35 let 
Območne obrtno-podjetniške zbornice  

Logatec

VABILO
OOZ Logatec vabi vse svoje člane na prireditev 

ob 35-letnici zbornice, ki bo potekala

v petek, 9. septembra 2011  
s pričetkom ob 18h 

v Športni dvorani Zapolje  
(industrijska cona Logatec).

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja OZS; 
priznanja OOZ Logatec: plakete  in častno članstvo ter  
jubilejna priznanja vsem članom, ki so ali bodo dosegli

svoje delovne jubileje v letih 2006-2011.

Na uradnem delu bo nastopil  
Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska,  

zabavala pa vas bosta Nataša Tič Ralijan – Ana Liza  
in ansambel Malibu.

Za okrepčilo in dobro kapljico bo skrbela  
Gostilna »Pri Kranjcu« iz Vrhnike.

Prosimo, da vstopnice za prireditev prevzamete  
osebno na sedežu zbornice najkasneje do  

5. septembra 2011 pri sekretarki Barbari Grum Vogrin.

Člani in upokojeni člani prejmejo vstopnico brezplačno,  
vsi ostali (partnerji, zaposleni, poslovni partnerji)  

prispevajo 10 EUR.

Stroške organizacije in pogostitve krije OOZ Logatec.

Vsi člani, posebno pa prejemniki priznanj: 

VLJUDNO VABLJENI!
Bogdan Oblak, Predsednik OOZ Logatec
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

VABI
na 

TRADICIONALNO POLHANJE

v petek, 30. septembra 2011
s pričetkom ob 16. uri. 

Polhanje se bo odvijalo na piknik prostoru v  
Centru vojnih veteranov v Logatcu (vojašnice),  

kjer se bodo najprej nastavile pasti za polhe, nato pa se 
bodo polharji okrepčali z golažem in dobro kapljico. 

Za hrano in pijačo bo poskrbela OOZ Logatec,  
za tolste polhe boste skupaj z glavnim polharjem Andrejem 

Gromom poskrbeli vi, dobro voljo pa prinesite s seboj. 

Vabljeni vsi člani in upokojeni člani  
OOZ Logatec skupaj s svojimi partnerji!

Prijavite se najkasneje do srede, 28. 9. 2011 
pri Angeli Menart 041 735 740  

(Cvetličarna Karmen na Notranjski)  
ali pri Andreju Gromu tel. 041 370 335. 

Zaradi nabave hrane in pijače  
je predhodna prijava OBVEZNA.  

Kotizacije ni! 

Pridite, saj se s tem ohranja dediščina naših prednikov 
in krepijo medsebojne vezi!

Vabilo na frizerski seminar
Frizerska in kozmetična sekcija pri OOZ Logatec vabi vse 
svoje članice na že tradicionalno, vsakoletno izobraževanje, 
ki ga bo izvedla priznana frizerska hiša KSFH s Kristjanom 
Petkom. Seminar bo 5. novembra 2011 od 15. ure naprej v Sa-
lonu Jana, Tržaška c. 87b, 1370 Logatec. Organizatorka prosi, 
da udeleženci ob prijavi sporočijo, ali bodo lahko poskrbeli 
tudi za kakšen model. 
Prijavite se pri predsednici sekcije frizerk pri OOZ Logatec 
Janji Modrijan, tel. 040 759 516, prijave pa zbiramo tudi na 
zbornici, tel. 01 750 90 80 oz. 051 651 538, mail barbara.
grum@ozs.si.
Poleg članov frizerske sekcije pri OOZ Logatec lepo va-
bljeni tudi frizerji iz sosednjih zbornic Cerknica, Postoj-
na in Vrhnika!

Varstvo pri delu
Člane obveščamo, da potekajo seminarji in izpiti iz varstva pri 
delu vsak mesec in sicer vsak drugi četrtek v mesecu v prosto-
rih zbornice na Tržaški 11. Prijavite se g. Boštjanu Ulagi, tel. 
031 443 653, bostjan.ulaga@lozej.si.  

Odsotnost sekretarke
Vse člane obveščamo, da bo sekretarka odsotna od 19. sep-
tembra do 5. oktobra. Za informacije in nasvete se lahko 
obrnete na sekretarko Adelo Cankar iz OOZ Vrhnika ali na 
svetovalce OZS v Ljubljani. 

Fotografiji, posneti med izletom po Dolenjski pred nekaj leti
(Foto: J. G.)
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Pripravlja Irena Dolgan
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Ogled celjskega sejma
Tudi letos Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna 
organizira ogled celjskega sejma in sicer v nedeljo, 11. sep-
tembra 2011. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred zbornice, 
vožnjo bomo nadaljevali mimo Ljubljane do Trojan, kjer bo 
postanek za kavo in krof. Nato se bomo odpeljali do celjskega 
sejmišča, kjer bo sledil ogled do približno 15. ure. Po ogledu 
sejma pa bomo organizirali kosilo v bližini Celja. Na poti do-
mov bo krajši postanek na Trojanah.
Cena znaša 15 EUR po osebi, ki velja za člane zbornice, njiho-
ve zaposlene, upokojene obrtnike ter zakonce navedenih. Mo-
rebitni drugi udeleženci plačajo polno ceno, ki znaša 30 EUR 
po osebi. 
Prijave z vplačilom sprejemamo na zbornici do zasedbe 
mest v enem avtobusu oziroma do vključno četrtka,  
8. septembra 2011.
Lepo vabljeni!

44. MOS - poslovni kuponi
Kdor si želi 44. Mednarodni celjski sejem, ki bo od 7. do 14. 
9. 2011 ogledati v lastni režiji, lahko na OOZ Postojna dobi 
poslovni kupon, ki ga na blagajni zamenja za vstopnico. Število 
poslovnih kuponov je omejeno, zato pohitite.

Redno usposabljanje za voznike
Voznikom, ki imate kodo 95 vpisano v vozniško dovoljenje 
za 2 leti, veljavnost kode preteče 10. 9. 2011. Do tega datuma 
morate opraviti 14 urno usposabljanje (1. in 2. del). 
Usposabljanja se lahko še udeležite na OZS, Celovška 71, 
1000 Ljubljana 
· v petek, 9. 9. 2011 ob 14. uri (1. del)
· v soboto, 10. 9. 2011 ob 7. uri (2. del)
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite go. Mojco Poje,  
tel.: 01/583-05-20 ali Barbaro Vrhovnik, tel.: 01/583-08-08.
Drugega dela usposabljanja se lahko udeležite tudi v soboto, 
3. 9. 2011 na: OOZ Sežana, tel.: 730-00-60 in OOZ Ajdovščina, 
tel.: 364-49-00.

Kmetijska tržnica 
Kmetijska tržnica bo odprta 24. in 25. septembra 2011 v Ilir-
ski Bistrici. Čeprav je prireditev v pretežni meri kmetijsko na-
ravnana, je namenjena tudi podjetnikom in obrtnikom s širšega 
območja, ki se lahko najdejo v širokem spektru razvoja podeželja. 

september 2011

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA  
ZBORNICA KOPER

Sekcija gostincev in živilcev 

Vabi

člane Sekcije gostincev in živilcev Območnih obrtno-
podjetniških zbornic Obalno-Kraške regije na 

JESENSKI POHOD PO  
DOLINI REKE DRAGONJE

v ponedeljek, 19. septembra 2011  
ob 10. uri na Domačiji Ražman V Gračišču

Dogodek bo namenjen predvsem druženju  
stanovskih kolegov Obalno-kraške regije. 

Program:
Zbor ob 10. uri pred gostilno Ražman v Gračišču.  

Sledi prigrizek ter odhod ob 11. uri.  
Pohod bo trajal 3 - 4 ure. Prihod na ranč pri Tomšiču  

na Pomjan od 14. – 15. ure. V primeru slabega vremena,  
se datum pohod prenese na 26. september 2011.

Prijave:
Udeležbo sporočite na OOZ Koper, tel: 05/61 39 013, 

041/725 125 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si
Rok prijave: 15. september 2011

Cena: člani, ki bodo pohod začeli v Gračišču 20 €, 
člani, ki se boste udeležili le srečanja na ranču Tomšič 15 €. 

V ceno je vključena hrana in pijača na domačiji Ražman  
v Gračišču ter na ranču Tomšič na Pomjanu.

Hkrati člane Obalno-kraških zbornic Domačija Ražman  
vabi na trgatev, ki bo 5. septembra 2011 ob 8. uri.  

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 
Prijave zbira gospod Vladimir Ražman  

na tel. št.: 040/708 100.

Predsednik sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper
Mirko Tomšič

Strošek prijave na razstavljavca za ves čas trajanja prireditve 
znaša 20 €, za en dan pa 15 €. Rok prijave je petek, 9. 9. 2011. 
Za vse dodatne informacije se obrnite na Aleša Zidarja, stro-
kovnegai vodja LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežni-
kom in Nanosom, tel.: 031 339 789, e-mail: ales.zidar@siol.net 
ali info@razvoj-podezelja.si.   



Izobraževanje na naših  
zbornicah v šol. letu 2011/2012
Obrtno-podjetniške zbornice ožje notranjske regije smo se od-
ločile, da bomo v šol. letu 2011/2012 poleg enodnevnih semi-
narjev in delavnic organizirale tudi tečaje jezikov in računalni-
štva za svoje člane. 
Tečaji jezikov bodo glede na interes organizirani na posamezni 
zbornici oz. bodo v primeru manjšega vpisa tečajnikov združe-
ni na eno lokacijo. Tečaj računalništva pa bo potekal v računal-
niški učilnici na Tržaški 27a v Logatcu. 
Cene za člane zbornice so zelo ugodne, določen del stroškov izo-
braževanja pa si lahko povrnete tudi, če ste člani Zavoda ZID - Za-
voda za izobraževanje delavcev, spletna stran http://zavod-zid.si 
(velja za OOZ Logatec), če vplačujete prispevek v Sklad za izobra-

PREGLED IZOBRAŽEVANJ IN TEČAJEV V ŠOL. LETU 2011/2012 
Daljša izobraževanja - 
tečaji Začetek Enodnevna izobraževanja – seminarji in delavnice Predvideni termin

Jeziki AN, NEM, IT, RUS Oktober 2011 Izobraževanje za prevoznike na OZS (prijava direktno na 
OZS!)

9. in 10. september 
2011 

Računalništvo (začetni 
tečaj, poslovni tečaj) November 2011 Predavanje NLB: univerzalni plačilni nalog (UPN) in plačila  

v območju SEPA
Predvidoma 
26.10.2011

Jeziki: E-učenje ANG 
in ITAL preko  
računalnika

Po dogovoru Seminar KSFH: barvanje in striženje za frizerke (Salon Jana 
Logatec) 5.11.2011

Predavanje Unicredit: kako poslovati, če želimo v prihajajo-
čem letu investirati in kaj banka gleda pri odobritvi kredita

predvidoma 
30.11.2011

Davčne novosti jesen 2011  
(Tatjana Đukić) – če bo dovolj prijav November 2012 

Seminar za gradbince (projektanti, inšpektorji) Januar 2012
Davčni obračun Jan/Feb 2012

Seminar KSFH s Kristjanom Petkom: spenjanje za frizerke Če bo dovolj prijav 
v letošnjem letu.

PRIJAVNICA ZA SEMINARJE

1. Davčne novosti (Tatjana Đukić)

2. Seminar KSFH za frizerke, barvanje in striženje, 5.11.2011

3. Delavnice NLB, predvidoma 26.10.2011

4. Delavnice Unicredit, predvideni datum je 30.11.2011

5. Seminar KSFH za frizerke, spenjanje (Kristjan Petek)

IZPOLNJENO PRIJAVNICO POŠLJITE  
NA NASLOV SVOJE OOZ,

po faksu ali po mailu  
(vsi naslovi in kontaktni podatki so objavljeni na strani 2).

Ime in priimek udeleženca: 

Plačnik: 

Naslov: 

Status udeleženca: 
a) član OOZ b) zaposlen pri d.o.o. ali s.p. 

Davčna št.: Tel/Mobi:

E-pošta: 

Datum:

Podpis:

ževanje pri OOZ Vrhnika ali če vplačujete prispevek v Zavod za 
izobraževanje Severnoprimorske regije (velja za OOZ Postojna).  
V nadaljevanju objavljamo predvideni razpored seminarjev in 
tečajev ter prijavnice. Podrobne informacije bomo objavljali 
sproti, dobite pa jih tudi pri svojih sekretarkah. 
Za vsa izobraževanja že zbiramo prijave. Prijavite se s pri-
javnico, ki jo najdete na naslednjih straneh, vse informaci-
je pa dobite tudi po telefonu, po e-pošti ali osebno na svoji 
zbornici (kontaktni podatki so na strani 2). Cene tečajev 
veljajo za člane OOZ Cerknica, OOZ Logatec, OOZ Po-
stojna in OOZ Vrhnika, ki imajo poravnane vse obveznosti 
iz zbornične članarine. Vsi, ki ste se prijavili na katerikoli 
seminar, pa se ga zaradi objektivnih razlogov ne boste mo-
gli udeležiti, sporočite odjavo najpozneje 1 dan pred se-
minarjem, sicer vam bomo prisiljeni zaračunati kotizacijo, 
čeprav se seminarja ne boste udeležili.

Krpanov glas Izobraževanje 2011/12
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Tečaj tujega jezika
Organizirani bodo splošni začetni in nadaljevalni tečaji (30 ali 
50 ur), možno pa je vpisati tudi standardni tečaj (80 ur) ali tečaj 
konverzacije. Cena tečaja je odvisna od števila udeležencev in 
števila ur tečaja. Tečaje bodo izvajali predavatelji jezikovnih šol 
Rossana in Jezikomat. 
Osnovni tečaji (30 ur) se bodo izvajali 1xtedensko po 3 šolske 
ure. V ceno je vključena šolnina, učni pripomočki, dodatno gra-
divo, umestitveno testiranje in potrdilo o opravljenem tečaju. 

Daljši tečaji (50 ur, 80 ur) se bodo izvajali po dogovoru (1-2x 
tedensko), vsak tečajnik pa prejme tudi brezplačno 1mesečno 
geslo za programe angleške slovnice preko interneta.
Razlika med tečajem splošni jezik in standardnim tečajem je v 
tem, da se je pri standardnem tečaju potrebno držati predpisa-
nih vsebin in količine snovi, ki se poda tečajnikom, pri splošnih 
tečajih in konverzaciji pa se prilagaja skupini. 

Prijavnica za tečaje tujih jezikov (s križcem označite tečaj, na katerega se prijavljate)

Angleščina x Nemščina x Italijanščina x Ruščina 
(lokacija: OOZ Lj-Šiška)

x

Splošni (30 ur) začetni Skupina 8+ 
cena 102€

Skupina 8+ 
cena 102€

Skupina 8+ 
cena 102€

Skupina 8 
+ cena 102€

Skupina 5-7 
cena 120€

Skupina 5-7 
cena 120€

Skupina 5-7 
cena 120€

Skupina 5-7  
cena 120€

Splošni (30 ur) nadaljevalni Skupina 8+ 
cena 102€

Skupina 8+
 cena 102€

Skupina 5-7
 cena 120€

Skupina 5-7 
cena 120€

Konverzacija (30 ur) Skupina 8+  
cena 102€

Skupina 8+
 cena 102€

Skupina 5-7 
cena 120€

Skupina 5-7 
cena 120€

Standardni (80 ur) Skupina 5-12 
Cena 480€

Skupina 5-12 
Cena 480€

Skupina 5-12 
Cena 480€

Splošni (50 ur) Skupina 9-12
Cena 198€

Skupina 9-12
Cena 198€

Skupina 9-12
Cena 198€

Skupina 6-8
Cena 222€

Skupina 6-8
Cena 222€

Skupina 6-8
Cena 222€

Skupina 3-5
Cena 289€

Skupina 3-5
Cena 289€

Skupina 3-5
Cena 289€

Konverzacija (50 ur) Skupina 6-8
Cena 290€

Skupina 6-8
Cena 290€

Skupina 6-8
Cena 290€

Skupina 3-5
Cena 319€

Skupina 3-5
Cena 319€

Skupina 3-5
Cena 319€

E-učenje+dodatne ure z učiteljem Po dogovoru Po dogovoru

Ime in priimek udeleženca:

Plačnik:

Naslov:

Status udeleženca: a) član OOZ b) zaposlen pri d.o.o. ali s.p. 

Davčna št.:  Tel/Mobi: E-pošta: 

Datum: Podpis:

IZPOLNJENO PRIJAVNICO POŠLJITE NA NASLOV SVOJE OOZ,
po faksu ali po mailu (vsi naslovi in kontaktni podatki so objavljeni na strani 2).

ROSSANA d.o.o.
Trža�ka cesta 17
1370 LogaTec

Slovenija

www.rossana.si

jezikOvNi te^Aji dOmA iN v tujiNi
e-u^eNje iN jezikOvNi te^Aji NA Cd-ROmih
pRevAjANje, izObRAževANje, SvetOvANje

t  +386 (0)1 75 09 590
F +386 (0)590 10 726
m +386 (0)64 118 688
e  rossana�t–2.net

ROSANA tOLLAzzi
direktorica

TEČAJI
TUJIH JEZIKOV

pričetek: oktober 2011,
trajanje: 1x tedensko po 3 šolske ure (skupno 30 ur),

cena: 85 € + DDV oz. 100 € + DDV (odvisno od št. prijavljenih),

Jezikovna šola Jezikomat, Mojca Premrl s.p.

Krpanov glas Izobraževanje 2011/12
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Individualne učne pogodbe
v septembru se začenja novo šolsko leto, zato bi vas radi opozo-
rili na nekaj pomembnih dejstev:
1. Vsi delodajalci, ki imajo namen izobraževati dijake pri prak-

tičnem usposabljanju z delom, lahko sklenejo individualno 
ali kolektivno učno pogodbo. 

 (Pogoj za delodajalca – verificirana obratovalnica).

2. Obveznosti delodajalcev do dijaka so pri obeh pogodbah 
enake, zato na OZS svetujemo, da sklepajo individualne učne 
pogodbe, saj delodajalci s sklenjeno individualno učno po-
godbo vsako leto prejmejo nadomestila za izvajanje praktič-
nega usposabljanja z delom.

3. Prav tako, ko je dijak v zaključnem (3. letniku), delodajalci 
lahko konkurirajo na sredstva,  ki so namenjena za stroške, 
vezane na nagrade dijakom in plače mentorjev. Ta sredstva 
so predmet javnega razpisa, ki ga razpiše Javni sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendije. Eden od pogojev pri razpisu je, 
da ima delodajalec z dijakom sklenjeno učno pogodbo ves 
čas izobraževanja. 

4. Individualne učne pogodbe morajo biti sklenjene in posla-
ne na OZS v registracijo najkasneje do 30. 9. 2011.

5. Obrazce Individualnih učnih pogodb imamo v tiskani obliki 
in  vam jih na vašo željo lahko tudi posredujemo.

Redno usposabljanje voznikov
Voznikom, ki imajo kodo 95 vpisano v vozniško dovoljenje za  
2 leti, veljavnost kode preteče 10. 9. 2011. Do tega datuma 
morajo opraviti 14-urno usposabljanje (1. in 2. del).
Usposabljanja se lahko še udeležite na OZS, Celovška 71, 1000 
Ljubljana
- v petek, 9. 9. 2011 ob 14. uri (1. del)
- v soboto, 10. 9. 2011 ob 7. uri (2. del)
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite go. Mojco Poje, tel.: 
01/583-05-20 ali Barbaro Vrhovnik, tel.: 01/583-08-08.

Krpanov glas Izobraževanje 2011/12
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Prijavnica za tečaje računalništva (obkrožite, za kateri tečaj se prijavljate)

Tečaj in vsebina Cena za člane

1. Začetni tečaj Word 2007, Excel 2007,  
e-pošta, internet (20 ur + 4 brezplačne individualne ure)

99 € 
(redna cena 150 €)

2. Poslovni tečaj celoten paket MS orodij – Word, Excel, Access, PowerPoint,  
Outlook – in internet (40 ur + 4 brezplačne individualne ure)

280 € 
(redna cena 340 €)

Ime in priimek udeleženca:

Plačnik:

Naslov:

Status udeleženca: a) član OOZ b) zaposlen pri d.o.o. ali s.p. 

Davčna št.:  Tel/Mobi: E-pošta: 

Datum: Podpis:

Tečaj računalništva
Tečaj računalništva bo izvajal Zavod Oziris, ki ima opremljeno  
računalniško učilnico na Tržaški 27a (stavba Mavrice) v Logat-
cu. Predavatelj bo g. Željko Petrušić, ki ima pridobljen certifikat 
Microsoft Certified Trainer. V eni skupini je lahko max 6 slu-
šateljev.

Redna cena začetnega tečaja je 150 €,  
za člane 99 €;  
redna cena poslovnega tečaja je 340 €,  
za člane 280 €. 

IZPOLNJENO PRIJAVNICO POŠLJITE NA NASLOV SVOJE OOZ, 
po faksu ali po mailu (vsi naslovi in kontaktni podatki so objavljeni na strani 2).
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Tehnološki dan OZS
Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS organizira v petek, 
16. septembra 2011, že 9. tehnološki dan. Udeležba je brez-
plačna, obvezna pa je predhodna prijava. 
Tehnološki dnevi so eden izmed dogodkov, s katerimi odbor 
uspešno prenaša inovacije med obrtnike in podjetnike. Tokrat 
bo tehnološki dan v Ljubljani, na Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, v veliki dvorani na Celovški 69. Dogodek je organizi-
ran v sklopu aktivnosti projekta Innovation 2020.
Udeležba je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava do naj-
kasneje 5. septembra 2011 oziroma do zapolnitve prostih mest. 
Prijavite se lahko na elektronskem naslovu: janez.skrlec@siol.net, 
tel.: 040 309 380 ali rudi.wostner@ozs.si, tel.: 031 318 890.

Informacija za frizerje
V Slovenijo prihaja eden trenutno najboljših frizerjev na svetu 
ANGELO SEMINARA, britanski frizer leta 2007 in 2010.
Nastopil bo kot gost na frizerskem dogodku SUPERSTYLI-
SH, ki bo 13. novembra v Žalcu. To bo enodnevni dogodek z 
različnimi predstavitvami in demonstracijami na malem odru v 
avli dvorane in »šovi»na velikem odru. VIP »afterparty« bo v 
popularnem lokalu, z glavnimi akterji dogodka vred.
Vstopnice: info@superstylish.si ali gsm: 041 286 747, cena 
CLASSIC 125€, VIP 160€. Ob nakupu 10 vstopnic popust.

44. MOS
Od 7.-14. septembra bo v Celju potekal 44. Mednarodni obrtni 
sejem (MOS). 
Vse člane vabimo, da se sejma udeležijo in si ga ogledajo indivi-
dualno, več informacij o obsejemskih dogodkih in izobraževa-
njih pa dobite na www.ce-sejem.si. Vabljeni! 
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Malo italijansko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo sirov, 
dobavlja mocarelo francoskemu proizvajalcu zamrznjenih 
pic. Potem ko francosko podjetje zaostane s plačili, ita-
lijansko podjetje ustavi dobavo, toda francosko podjetje 
mu dolguje več tisoč evrov. Kako bo italijansko podjetje 
izterjalo ta dolg? Danes na to vprašanje ni enostavnega 
odgovora. Goljufi lahko zlahka prenašajo denar iz ene dr-
žave članice v drugo in ga imajo varno spravljenega na več 
računih v različnih državah. Državljani so prizadeti tudi, 
kadar na spletu kupljeno blago ni nikoli dostavljeno ali 
kadar starš, ki živi v tujini, ne plačuje preživnine. Ureditev, 
po kateri se od banke zahteva plačilo denarnega zneska z 
bančnega računa stranke upniku, je trenutno prepuščena 
nacionalni zakonodaji. Sedanja situacija v 27 državah čla-
nicah je pravno zapletena ter zahteva veliko časa in denar-
ja. Približno en milijon malih podjetij se srečuje s težava-
mi v zvezi s čezmejnimi dolgovi in skoraj 600 milijonov 
evrov dolgov letno je po nepotrebnem odpisanih, ker je 
podjetja preveč strah dragih in nejasnih pravd v tujih drža-
vah. Evropska komisija danes predlaga nov evropski na-
log za zamrznitev bančnih računov, da bi se državljanom 
in podjetjem olajšala izterjava čezmejnih dolgov.
„Izterjava čezmejnih dolgov mora postati tako enostav-
na kot izterjava dolgov znotraj države,“ je dejala evropska 
komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Zaradi neizter-
ljivih dolgov podjetja izgubijo približno 2,6 % prihodka 
letno. To je slabost našega enotnega trga, ki jo je treba hi-
tro in odločno odpraviti. Podjetja potrebujejo enostavno 
rešitev – nalog za zamrznitev bančnih računov, ki bo veljal 
v celi Evropi, – tako da denar ostane, kjer je, dokler sodi-
šče ne odloči o odplačilu sredstev. V gospodarsko težkih 
časih potrebujejo podjetja hitre odgovore. Vsak evro šteje, 
zlasti za mala podjetja.“
Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo 99 % pod-
jetij v EU. Približno en milijon teh podjetij se srečuje s 
težavami v zvezi s čezmejnimi dolgovi. Postopki izterjave 
dolgov z območja pristojnosti druge države so zapleteni 
in povečujejo stroške podjetij, ki želijo trgovati preko meja 
EU. Tipične težave segajo od razlik v nacionalnih zako-
nodajah do stroškov za dodatnega odvetnika in prevod 
dokumentov. Posamezniki se s podobnimi težavami sre-
čujejo, kadar želijo dobiti povrnjen denar od goljufivega 
trgovca ali neplačevalca preživnine iz druge države EU.
Današnja zakonodajna pobuda si prizadeva za olajšanje 
uveljavljanja takih čezmejnih zahtevkov, za upnike pa po-
meni večjo gotovost glede izterjave dolgov in večje zaupa-
nje v trgovanje znotraj enotnega trga EU. Je del programa 
Komisije o „pravosodju za rast“, ki želi izrabiti potencial 
skupnega območja pravice za trgovino in rast.

Ozadje
Uredba vzpostavlja nov evropski nalog za zamrznitev 
bančnih računov, ki upnikom omogoča zamrznitev dol-
govanega zneska na bančnem računu dolžnika. Ta nalog 
je lahko ključnega pomena v postopku izterjave dolga, 
saj dolžnikom preprečuje dvig ali preusmeritev sredstev 
do sprejetja in izvršitve meritorne sodbe. To bo povečalo 
uspešnost izterjave čezmejnih dolgov.
Novi evropski nalog upnikom dovoljuje zamrznitev sred-
stev na bančnih računih pod istimi pogoji v vseh državah 
članicah EU. Pomembno je, da nacionalni sistemi za za-
mrznitev finančnih sredstev ne bodo spremenjeni. Komi-
sija samo dodaja evropski postopek, ki ga upniki lahko 
izberejo za izterjavo zahtevkov v tujini, tj. drugih državah 
EU. Novi postopek je postopek začasnega varstva. Da 
bi upnik dejansko prišel do denarja, bo moral počakati 
na pravnomočno sodbo v zadevi v skladu z nacionalnim 
pravom ali začeti enega od poenostavljenih evropskih po-
stopkov, na primer evropski postopek v sporih majhne 
vrednosti.
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov bo za 
upnika alternativa instrumentom iz nacionalne zakonoda-
je. Imel bo zaščitno funkcijo, saj bo samo blokiral dolžni-
kov bančni račun, ne bo pa dovoljeval izplačila denarja 
upniku. Pravni akt se bo uporabljal le v čezmejnih zade-
vah. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov bo 
izdan v t. i. postopku ex parte. To pomeni, da bo izdan, 
ne da bi dolžnik vedel za to, in bo torej imel učinek pre-
senečenja. V pravnem aktu so določena splošna pravila o 
pristojnosti, pogojih za izdajo naloga in postopku izdaje, 
nalog za razkritje v zvezi z bančnimi računi, kako ga mo-
rajo izvajati nacionalna sodišča in organi, določeni pa so 
tudi pravna sredstva, ki jih ima dolžnik, in drugi elementi 
varstva toženca.
Predlog uredbe o evropskem nalogu za zamrznitev ban-
čnih računov bo predložen Evropskemu parlamentu in 
Svetu EU v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku 
in s kvalificirano večino.

Dodatne informacije:
Evropska komisija – Informativno uredništvo  
generalnega direktorata za pravosodje:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Evropska komisija – civilno pravosodje:  
http://ec.europa.eu/justice/civil

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in 
evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:  
http://ec.europa.eu/reding 
Memo/11/540

Pomoč Evropske komisije pri izterjavi čezmejnih dolgov 

Krpanov glas Evropska komisija

september 2011



Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

14 september 2011

MOS 2011
Naročili smo poslovne kupone za obisk Mednarodnega obrtne-
ga sejma v Celju, ki bo v času od 7. do 14. septembra. 
Člani, ki imate plačano članarino lahko poslovni kupon dobite 
pri nas brezplačno, vaši partnerji pa po polovični ceni (3,5 €) in 
se odpravite na ogled novih dosežkov na področju obrti ali se 
udeležite kakšne delavnice, izobraževalnega dogodka…
Pokličite nas 755 77 40 ali 051 619 215 ali nas obiščite v Domu 
obrtnikov na Vrhniki, Tržaška cesta 8a in si zagotovite kupon za 
ogled sejma po znižani ceni. 

Sklad za izobraževanje  
pri OOZ Vrhnika

Pri OOZ Vrhnika od leta 2008 deluje Sklad za izobraževanje, v 
katerega se je prostovoljno vključilo kar nekaj delodajalcev - sa-
mostojnih podjetnikov in pravnih oseb (d.o.o.) Sklad za izobra-
ževanje pri OOZ Vrhnika je nadomestil Sklad za izobraževanje 
zaposlenih pri s.p. na Vrhniki. Ta je bil ukinjen avgusta 2008 po 
prenehanju veljavnosti določila Kolektivne pogodbe, da morajo 
delodajalci – (samo) samostojni podjetniki za svoje zaposlene 
delavce obvezno  vplačevati 1% od bruto plače delavcev v sklad 
za izobraževanje. Ta Sklad je deloval do letošnjega leta, dokler 
so še bila na voljo sredstva za izobraževanje. Ker sredstev ni 
več, se lahko vključite v nov sklad in ste deležni ugodnosti, ki 
jih sklad ponuja. V nadaljevanju je objavljen Pravilnik, ki opre-
deljuje način in višino vračil sredstev za izobraževanje za tiste 
zaposlene in delodajalce, ki so vključeni v sistem. 

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

Preberite, morda se boste tudi vi odločili in se priključili nove-
mu skladu. Mesečni prispevek za zaposlenega ali delodajalca ali 
lastnika podjetja je 4 € in se plačuje na TRR pri OOZ Vrhnika 
št.: 02027-0257439267 ob izplačilu plač. Pokličite za pristopno 
izjavo ali dodatne informacije 755 77 40 ali 051 619 215.

Na podlagi 11. člena Pravilnika sklada za izobraževanje je Upravni 
odbor  Območne obrtno-podjetniške zbornice VRHNIKA na svoji 
seji dne 2.3.2011 sprejel naslednji

PRAVILNIK O KORIŠČENJU SREDSTEV SKLADA 
ZA IZOBRAŽEVANJE

1. člen
Ta pravilnik ureja in določa financiranje, pravila financiranja in sub-
vencioniranje izobraževanja ter stroškov izobraževanja članov zborni-
ce in pri njih zaposlenih delavcev in štipendistov.

2. člen
Sklad financira oziroma subvencionira iz zbranih sredstev izobraževa-
nje članov zbornice ter pri njih zaposlenih delavcev in drugih in sicer:
a) izobraževanje v zvezi z novimi predpisi, ki zadevajo vse člane zbornice
b) izobraževanje v zvezi z novimi predpisi, ki zadevajo določeno sekcijo 

kot celoto,
c) teoretično izobraževanje iz varstva pri delu in požarnega varstva,
d) izobraževanje s področja higiene živil,
e) računalniško izobraževanje
f) izobraževanje tujih jezikov
g) izobraževanje računovodstva, knjigovodstva,
h) strokovno izobraževanje (seminarji, posveti, demonstracije in pred-

stavitve)
i) strokovne ekskurzije
j) prekvalifikacije in dokvalifikacije po potrebi delodajalca
k) pridobitev višjih stopenj izobrazbe po potrebi delodajalca 
l) drugi seminarji, tečaji in usposabljanja po potrebi delodajalca

3. člen
Sklad sofinancira izobraževanje iz 2. člena pravilnika po točko a in b 
v primeru, ko izobraževanje organizira obrtno-podjetniška zbornica
Sklad povrne 100% stroškov (brez DDV) teoretičnega dela izobraže-
vanja pod točko c) 2. člena pravilnika do višine stroška izobraževanja, 
ki velja za to izobraževanje organizirano na Zbornici. 
Sklad povrne do 30 % stroškov (brez DDV) izobraževanja pod točko 
d), e), f), g), h) in l) 2. člena pravilnika od višine stroška izobraževanja, 
ko gre za organizirano obliko izobraževanja pri domači (slovenski) iz-
obraževalni ustanovi, če je izobraževanje izvedeno v Sloveniji, vendar 
ne več, kot trikratnik vplačanega letnega zneska v Sklad.
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Varstvo pri delu
Za člane in zaposlene delavce ponovno razpisujemo semi-
nar in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v 
poslovnih prostorih OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 
Vrhnika in sicer:

delavci in delodajalci: 
petek, 16. septembra 2011, ob 7. uri
V kolikor bi bilo prijavljenih več delodajalcev, se lahko do-
govorimo za poseben popoldanski termin isti dan ob 15. uri.
Stroški usposabljanja za delodajalce in delavce so 20 € in jih  
za delavce, zaposlene pri s. p. s plačanim prispevkom za izo-
braževanje, krije Sklad za izobraževanje delavcev pri s. p. na 
Vrhniki, za delodajalce s plačano članarino pa OOZ Vrhnika. 
Za vse ostale bo izvajalec izdal ustrezen račun. V ceni DDV 
ni vračunan. 
Po zakonu morajo delodajalci usposabljanje in izpit iz varstva 
pri delu delavcem omogočiti v času trajanja delovnega proce-
sa. Za vse delavce morate izvesti tudi praktično usposabljanje 
na delovnem mestu v delavnici ali na terenu. Usposabljanje 
mora biti izvedeno pred teoretičnim delom izpita. Za prak-
tično usposabljanje morate voditi ustrezen zapisnik, ki ga s 
splošnimi napotki lahko dvignete na zbornici, pošljemo vam 
ga lahko po pošti ali po faksu. 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 14. septembra oz. do zasedeno-
sti prostih mest. Pravočasna prijava vam zagotavlja, da bo-
ste prejeli ustrezni obrazec za vodenje zapisnika o praktični 
usposobitvi delavca na delovnem mestu. Pokličite!

Javni razpis
Priloga tega glasila je - samo  za člane OOZ Vrhnika - 
besedilo javnega razpisa za dodeljevanje finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetni-
štva za leto. Razpis je bil 27. junija na straneh uradnih 
objav Občine Vrhnika objavljen tudi v Našem časopisu. 
Nanj ste bili opozorjeni že v junijski številki Krpano-
vega glasu. Na razpolago je 15.000 € sredstev, ki bodo 
prosilcem namenjena v obliki nepovratne 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 usposabljanju 

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 na-
slov OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 1360 Vrhnika. Bodite 
pozorni na pravilno oznako na ovojnici. Za dodatne in-
formacije me pokličite na tel. 755 77 40 ali 051 619 215.

september 2011

Sklad povrne do 30% stroškov (brez DDV) izobraževanja pod točko 
i) 2. Člena pravilnika od višine stroška izobraževanja v primeru, ko 
gre za organizirano obliko izobraževanja preko sekcije OOZ Vrhnika, 
druge OOZ ali OZS, vendar ne več kot enkratnik letnega vplačanega 
zneska v sklad. 
Sklad povrne do 30% stroškov (brez DDV) izobraževanja pod točko j) 
in k), kadar gre za izobraževanja, ki so nujno potrebna za delovanje in 
poslovanje člana Zbornice, vendar ne več kot 300 € na letnik šolanja.

4. člen
Povračilo stroškov izobraževanja naštetih v 2. členu pravilnika lahko 
uveljavljajo vsi člani zbornice, ki redno vplačujejo sredstva v Sklad na 
osnovi vloge, ki jo predložijo Skladu, tako zase, kot za pri njih zapo-
slene delavce in druge. 
Vloga iz prvega odstavka mora vsebovati podatke o vrsti izobraže-
vanja, izvajalcu, ceni izobraževanja ter podatke o prosilcu subvencije.
Obvezna priloga k vlogi je potrdilo oziroma dokazilo o uspešno kon-
čanem izobraževanju, oziroma dokazilo o udeležbi v izobraževalnem 
programu, kadar ni predvidenih preizkusov znanja in izjava člana 
Zbornice, da ima samostojni podjetnik oziroma družba člana porav-
nane obveznosti do Zbornice in Sklada. Če se vloga nanaša na zapo-
slenega delavca, je potrebno priložiti dokazilo o zaposlitvi tega delavca. 

5. člen
Sklad ne financira izobraževanja članov in pri njih zaposlenih delavcev 
in drugih, ki ni povezano z opravljanjem dejavnosti člana.

6. člen
Sklad ima pravico odkloniti financiranje oziroma izplačati subvencijo 
članu, ki bi podal neresnične podatke v zvezi s programom izobraže-
vanja ali podal neresnično izjavo o poravnanih obveznostih, kar zahte-
vata 2. In 3. Odstavek 4. člena pravilnika.

7. člen
Letno višino sredstev namenjenih za izobraževanje članov Zbornice 
in pri njih zaposlenih delavcev in drugih določi in sprejme skupščina 
Zbornice v okviru letnega finančnega načrta. 

8. člen
Za vsakega člana, njegove delavce in druge velja šest mesečni moratorij 
na koriščenje sredstev, od pristopne izjave člana oz. od dneva prvega 
vplačila do pravice koriščenja sredstev. 

Prijave v članstvo Sklada za nazaj niso možne.
Pristopna izjava v članstvo za posameznika velja najmanj dve leti. 
Predčasno lahko članstvo preneha z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 
oziroma prenehanjem delovnega razmerja, s prenehanjem članstva v 
Zbornici, prenehanjem opravljanja dejavnosti in izbrisom iz Poslovne-
ga registra Slovenije, zaprtjem podjetja. Po dveh letih se avtomatično 
podaljša in velja do preklica oziroma do razlogov za predčasno prene-
hanje članstva.
Preklic članstva se upošteva z 31.12. tistega leta, v katerem je bil dan 
preklic. 

9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski Zbor-
nice. 

 
Predsednik UO OOZ Vrhnika

Marko Popit, l.r.



Krpanov glas Sekcije

16 september 2011

Sekcija avtoserviserjev
Pogodbe s firmo SLOPAK d.o.o.
Pred dnevi so mnogi naši člani, ki opravljajo dejavnost mon-
taže in demontaže gum (»vulkanizerji«) prejeli sporočilo firm 
SLOPAK d.o.o. , naj podpišejo  pogodbo o oddaji izrabljenih 
gum (IG).
Ker so v pogodbi nejasna določila in ker so v pogodbi avtoser-
viserjem določene obveznosti,  za katere ne najdemo temelja v 
veljavni zakonodaji, predlagamo članom, da take pogodbe ne 
podpišejo. Verjamemo, da je pogodba za naše člane škodljiva.
O našem predlogu članom smo obvestili tako firmo SLOPAK 
d.o.o., ki smo ji tudi predlagali, da takoj prekinejo podpisovanje 
takih enostranskih pogodb, obvestili pa smo tudi pristojne na 
Ministrstvu za okolje in prostor (MPO) ter Agenciji za okolje 
(ARSO).
Hkrati smo predlagatelju in pristojnim predlagali, da se čim hitreje 
sestanemo in dogovorimo o vsebini pogodb, ki ne bi bile sporne.

Taksi prevozi
Objavljamo najnovejša pravila, ki se nanašajo na opravljanje av-
totaksi prevozov (vključene so tudi zadnje spremembe Zakona 
o prevozih v cestnem prometu) in ki so naslendja:
Pravico za opravljanje avtotaksi prevozov prevoznik pridobi z 
licenco. Poleg pridobljene licence za avtotaksi prevoze mora 
prevoznik pridobiti tudi dovoljenje za opravljanje avtotaksi 
prevozov, ki ga izda občina ali več občin skupaj, če je taka ob-
veznost uvedena s predpisom take občine oziroma občin (odlok 
o avtotaksi prevozih). Avtotaksi prevoznik ne sme prevzemati 
potnikov v občini v kateri nima veljavnega dovoljenja, če je ob-
čina uvedla dovoljenja za avtotaksi prevoze, lahko pa jih vanjo 
pripelje. 
Avtotaksi prevoznik, ki ima dovoljenje za delo »matične« občine 
lahko prepelje potnika v drugo občino, od tam nazaj pa le pod 
pogojem, če ima dovoljenje za delo tudi v »namembni« občini. 
Če tega dovoljenja nima, lahko povratno vožnjo opravi le pod 
pogojem, da je njegov taksimeter ves čas v delovanju (tudi med 
čakanjem stranke).
Občine ne smejo omejevati števila izdanih dovoljenj za avto-
taksi prevoze, jih vezati na pogoj, da prevoznik ne opravlja teh 
prevozov v drugi samoupravni lokalni skupnosti ali na pogoj 
sedeža oziroma stalnega prebivališča v samoupravni lokalni sku-
pnosti ali na katere koli druge diskriminacijske oziroma omeje-
valne pogoje. Občine pa lahko predpišejo standarde kakovosti 
izvajanja storitev avtotaksi prevozov (npr. voznikovo znanje 
vsaj enega tujega jezika ipd.), pri čemer ne smejo določati takih 
standardov glede videza in opreme vozila, ki bi onemogočali, 
da avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje tudi v drugi občini. 
Barva vozila predstavlja enega od standardov videza vozila, ki 
ne sme biti ovira za pridobitev dovoljenja. V primeru, da bi vsa-
ka občina predpisala za avtotaksi vozilo drugačno barvo, bi bilo 
prevozniku onemogočeno pridobiti dovoljenje v drugi občini. 
Občine lahko določijo tudi avtotaksi postajališča in skladno z 
zakonom tudi način njihove uporabe. Prav tako lahko za vožnjo, 
ki se začne in konča na njenem območju predpiše maksimalno 
tarifo izvajanja avtotaksi prevozov. Obvestilo o maksimalni ta-

rifi na območju, za katero je bilo prevozniku izdano dovoljenje 
ter obvestilo o tarifi prevoznika, morata biti nameščena tako, da 
sta vidna uporabnikom prevoza.
Temeljna karakteristika avtotaksi prevoza je, da se prevozi opra-
vljajo le znotraj države. Z sosednjimi državami se o možno-
stih, pogojih in načinu avtotaksi prevozov odloča oziroma 
dogovarja na mešanih komisijah za cestni prevoz potnikov. 
V letu 2006 so bili na mešano slovensko – avstrijski komisiji 
za cestni prevoz blaga in potnikov liberalizirani avtotaksi pre-
vozi. Za vstop v Republiko Avstrijo brez potnikov so po-
trebne dovolilnice, ki jih avtotaksi prevoznik zaprosi pri pri-
stojnem avstrijskem uradu: Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie, Stubenring 1, A-1010 WIEN,  
tel.: +43(1)711-00-5458, fax.:+43(1)711-00-15863
Voznik začetnik ne sme opravljati avtotaksi prevozov. 
Voznik avtotaksi prevoznika mora imeti v vozilu tudi naslednje 
dokumente: veljaven izvod licence za vozilo, pisno pogodbo o 
najemu oziroma o zakupu ali lizingu ali drugo pogodbo, na pod-
lagi katere ima pravico uporabljati vozilo, če prevoznik ni lastnik 
vozila, pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas.
Oznake in oprema avtotaksi vozila: vozila morajo imeti 
brezhibno delujoče naprave za gretje, hlajenje, zračenje in no-
tranjo razsvetljavo,avtotaksi prevozi se lahko opravljajo samo 
z osebnimi vozili, ki imajo najmanj štiri sedeže in najmanj štiri 
vrat (poleg vrat za voznika in sopotnika na sprednjem sedežu 
še dvoje bočnih ali pa ena drsna bočna vrata in zadnja vrata), 
taksimeter, ki mora biti med prevozom potnikov vključen ves 
čas, nameščen pa tako, da je za posameznega potnika ali pove-
zane skupine potnikov  vključen od začetka do konca vožnje 
in da se cena prevoza izračuna na osnovi prevožene razdalje in 
pretečenega časa v skladu z izbrano tarifo. Imeti mora vgrajen 
tiskalnik za izpis računa. Vidni prikaz in izračunavanje voznine 
mora biti v skladu s potrjenim cenikom za avtotaksi storitve. 
Izpis računa mora ustrezati davčnim predpisom.  Pregledan in 
overovljen mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje 
(rok za redno overitev je 1 leto). Obvestilo o maksimalni tari-
fi na območju, za katero je bilo prevozniku izdano dovoljenje 
mora biti nameščeno tako, da sta vidna uporabnikom prevoza 
(občine še niso sprejele maks. tarif); obvezna oprema (rezervno 
kolo, rezervne žarnice, oprema za prvo pomoč,…) mora vse-
bovati tudi aparat za gašenje požara; tehnični pregled vozila se 
opravi eno leto po prvi registraciji, nato vsakih šest mesecev. V 
prometnem dovoljenju mora biti vpisan namen uporabe oziro-
ma oblika nadgradnje; cenik avtotaksi storitev mora biti pritrjen 
v notranjosti vozila (v nobenem primeru pa ne sme prekrivati 
sovoznikove zračne blazine), na vidnem mestu za potnike. Iz-
pisan mora biti s tiskanimi črkami višine najmanj 20 mm; na 
sprednjem delu strehe nameščena svetlobna tabla v velikosti 
najmanj  210 mm x 80 mm. Sprednja stran svetlobne table mora 
vsebovati napis »TAXI«. Črke napisa v velikosti najmanj 50 mm 
morajo biti črne barve na rumeni svetlobni tabli ali rumene bar-
ve na črni podlagi. Zadnja stran svetlobne table mora biti rume-
ne barve, na njej pa nalepljena nalepka (oznaka), ki jo prevoznik 
zaprosi pri izdajatelju licenc. Oznaka vsebuje naslednje podatke: 
logotip Ministrstva za promet, logotip izdajatelja licenc, številko 
licence z zaporedno številko izvoda licence za posamezno av-
totaksi vozilo, registrsko oznako vozila, serijsko številko oznake 
in podatke o prevozniku 8firma in sedež). Ob kraji ali uničenju 
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oznake mora imetnik oznake v roku osmih dni o tem obvestiti 
izdajatelja licenc, ki mu na podlagi podpisane izjave o ukradeni 
oziroma uničeni oznaki, izda novo oznako.
Prevoznik mora opravljati trajno kontrolo nad izvajanjem 
predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati vozniki za varno upravljanje vozila, nad iz-
vajanjem predpisanih pogojev glede vozil in izvajanjem drugih 
ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
Na koncu še opomba za AVTOBUSNE PREVOZNIKE: 
Glede na številna vprašanja avtobusnih prevoznikov, naj opo-
zorimo še na zakonsko spremembo, ki določa, da mora imeti 
voznik avtobusa v vozilu tudi pogodbo o zaposlitvi.

Odprti javni razpisi  
in javni razpisi, ki so v pripravi
JAPTI (Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije):
1. Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih vlaganj  

(rok 9. september)
2. Procesni vavčer 2011 (rok 29. november)

EK (Evropska komisija):
1. Javni razpis za ekoinovacije (rok 8. september)

Ministrstvo za kmetijstvo:
1. Razpis za dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim 

proizvodom (rok 30. september)
2. Javni razpis za ribiška pristanišča
3. Razpis za pomoč mladim prevzemnikom kmetij

ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost):
1. Javni razpis o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme v 

letih 2012 do 2015 (rok 28. oktober)
2. Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega so-

delovanja med Slovenijo in Japonsko (rok 12. september)
3. Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega so-

delovanja med Slovenijo in ZDA (rok 15. september)
4. Raziskovalni program »Zagotovimo si hrano za jutri« (v pripravi)

Ministrstvo za visoko šolstvo:
1. Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mo-

bilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v 
letih od 2011 do 2013 (v pripravi objava za jesen)

Zavod RS za zaposlovanje:
1. Razpis »Asistentka/asistent bom« za ohranitev ali odpiranje 

delovnih mest za izvajanje osebne asistence. 
2. Ponovni razpis subvencij za samozaposlitev – nadrobneje o 

tem na 4. strani (OOZ Cerknica) levo spodaj v tej številki KG  

Skladiščenje nevarnih tekočin
Inšpektorji za okolje in prostor so nas opozorili, da na terenu 
med našimi člani (zlasti med avtoprevozniki, ki imajo prečrpa-
lišča) opažajo več nepravilnosti glede izpolnjevanja obveznosti, 

ki jih postavlja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v 
nepremičnih skladiščnih posodah. Opažene nepravilnosti se 
nanašajo predvsem na izdelavo načrta ravnanja za skladišča z 
zmogljivostjo večjo od 10 m3, pomanjkljivo vsebino načrtov in 
vodenje obveznih evidenc.
Trenutno se pripravlja nova Uredba o skladiščenju  nevarnih 
tekočin, ki bo predvidoma sprejeta in stopila v veljavo v mese-
cu septembru. V uredbi zagotovo ostaja obveznost za izdelavo 
načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami ter vodenju evidenc o 
skladiščenju, ni pa še znano ali bo v uredbo še vključena določba 
o prijavi uporabe skladišča  z zmogljivostjo večjo od 10 m3. Ko 
bo nov predpis sprejet, vas bomo pisno obvestili o obveznostih. 
Na OZS bo po sprejetju nove uredbe v sodelovanju s sekcijo 
za promet organiziran seminar na temo skladiščenja nevarnih 
tekočin, kjer se bodo člani lahko seznanili  z obveznostmi, ki jih 
bodo morali izpolniti.
Okoljski inšpektorji pa že v jeseni načrtujejo okrepljen nadzor 
predvsem pri tistih, ki upravljajo skladišča z zmogljivostjo večjo 
od 10 m3, zato opozorilo, da je izdelava načrta in vodenje evi-
denc obvezno ne bo odveč. 

Obarvani bankovci
Banka Slovenije obvešča, da v zadnjem času pri trgovcih beleži 
pojave, ko posamezne stranke na blagajni plačujejo z obarvanimi 
bankovci. Gre za pristne bankovce, ki so bili nevtralizirani s po-
močjo posebne barve, aktivirane v primeru ropa ali tatvine (IBNS 
– inteligentni sistemi za nevtralizacijo bankovcev). Bankovci, ki 
so obarvani zaradi sprožitve sofisticirane protiropne naprave 
imajo določeno barvilo (rdeče, zeleno, vijolično ali indigo barve), 
ki je vidno po robovih, kadar gre za celoten zavitek oz. so obarva-
ni bankovci v celoti, kadar gre za bankovce v razsutem stanju. V 
nekaterih primerih so bankovci zaradi poizkusa odstranitve barve 
po robovih ožgani. V takih primerih obstaja utemeljen sum, da 
navedeni bankovci izvirajo iz storjenega kaznivega dejanja. 
Opozarjamo predvsem profesionalne uporabnike gotovine (go-
stince, trgovce, ipd.) da od strank obarvanih in ožganih ban-
kovcev NE SPREJEMAJO.  Stranko naj napotijo v Banko Slo-
venije, kjer bomo v skladu s Sklepom o zamenjavi okrnjenih 
ali poškodovanih eurobankovcev le-te komisijsko pregledali in 
ustrezno ukrepali. 

Nekaj primerov obarvanih bankovcev.
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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 avgustu 2011: 
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 1 dan: 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 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 €, izplačan bi mo-
ral biti do 1.7.2011, v primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko izplača v več obro-
kih, 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 junij 2011 v višini 1.520,92 € bruto, 
985,95 € 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.

september 2011
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA AVGUST 2011
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

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA AVGUST 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 zavarovalne 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 junij 2011 v EUR 1.520,92*
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

jun.11 jun.11 jun.11 jun.11 jun.11 jun.11 jun.11

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA 748,10 912,55 1.368,83 1.825,10 2.281,38 2.737,66 3.193,93 3.650,21
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST STOPNJA

prispevek zavarovanca za PIZ 15,50 115,96 141,45 212,17 282,89 353,61 424,34 495,06 565,78
prispevek delodajalca za PIZ 8,85 66,21 80,76 121,14 161,52 201,90 242,28 282,66 323,04

prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 182,17 222,21 333,31 444,41 555,51 666,62 777,72 888,82

prispevek zavarovanca za ZZ 6,36 47,58 58,04 87,06 116,08 145,10 174,12 203,13 232,15

prispevek delodajalca za ZZ 6,56 49,08 59,86 89,80 119,73 149,66 179,59 209,52 239,45

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 3,96 4,84 7,25 9,67 12,09 14,51 16,93 19,35

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 100,62 122,74 184,11 245,48 306,85 368,22 429,58 490,95

prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,19 3,65

prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 0,75 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,19 3,65

prispevek zavarovanca za  zaposlovanje 0,14 1,05 1,28 1,91 2,55 3,19 3,83 4,47 5,11

prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 0,45 0,55 0,82 1,09 1,37 1,64 1,92 2,19
Skupaj prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 3,00 3,65 5,47 7,30 9,12 10,95 12,77 14,60

 Prispevki skupaj 38,20 285,79 348,60 522,89 697,19 871,48 1.045,79 1.220,07 1.394,37

* povprečna bruto plača v RS za junij 2011

** minimalna plača

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

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in 
tuje investicije (JAPTI) je v petek, 19. avgusta 2011, 
v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh ponov-
no objavila javni razpis Procesni vavčer 2011. Namen 
javnega razpisa je spodbujanje izvajanja stalnih izbolj-
šav poslovnih procesov v podjetjih, prejemnik (pod-
jetje) lahko dobi najmanj 3000 in največ 25.000 EUR.
1. Predmet javnega razpisa, na katerem lahko sodelu-

jejo pravne in fizične osebe, je sofinanciranje stro-
škov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem 
izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stro-
škov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so 
člani projektne skupine, na področju metodologij za 
uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi sheme držav-
ne pomoči »Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-
2013, USPOSABLJANJE« (št. priglasitve: BE02-
5715334-2007). Intenzivnost pomoči po tem razpi-
su znaša:

3. - 70 % za upravičene stroške kotizacij za usposablja-
nja zaposlenih, članov projektne skupine, s področja 
naslednjih metodologij za uvajanje izboljšav poslov-

nih procesov v podjetjih: EFQM, LEAN, 6 SIGMA 
in BS,

4. - 50 % za upravičene stroške zunanjega strokov-
njaka, ki so povezani z usposabljanji na področju 
izboljšanja poslovnih procesov.

5. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma 
ne dlje kot do 29.11.2011.

6. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpi-
sno dokumentacijo je možno dobiti  pri finacer-
ju – JAPTIJU na podlagi pisnega zaprosila ali 
prek elektronske pošte na naslov: procesnivav-
cer@japti.si do vključno 22.11.2011 – zaprosilo 
naj bo označeno s  Procesni vavčer  - vprašanje«.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tnem naslovu: http://www.japti.si/index.
php?t=razpisi&id=142 ali na sedežu JAPTI, Ve-
rovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan 
med 9.00 in 12.00 uro. Razpisna dokumentacija se 
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osno-
vi zahteve podane na elektronski naslov: procesni-
vavcer@japti.si, s pripisom »JR Procesni vavčer 
2011 – razpisna dokumentacija«.

Javni razpis: PROCESNI VAVČER 2011

19 september 2011
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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 % manjši stroški odobritve pri vseh vrstah kreditnega poslovanja 

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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Zagotovite si večjo racionalnost in poenostavitev 
pri izvajanju plačil z univerzalnim plačilnim nalogom 
(UPN) in množičnimi plačili SEPA in bodite v koraku 
s časom že danes.

Univerzalni plačilni nalog (UPN)

V okviru enotnega območja plačil v evrih – SEPA in v skladu z Zakonom 
o plačilnih storitvah in sistemih poteka v Sloveniji od lanskega 
novembra migracija posebne položnice na univerzalni plačilni 
nalog (UPN). Migracija mora biti v skladu z določbami Zakona o 
plačilnih storitvah in sistemih končana do 31.12.2011.
UPN bo poleg posebne položnice (PP02) nadomestil tudi bančni nalog 
(BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01). Glede na to, 
da bodo vsi navedeni obrazci konec letošnjega leta ukinjeni, vas bi 
radi opozorili, da morajo biti vsi predizpolnjeni plačilni obrazci (nalogi) 
z rokom plačila v letu 2012 izdani že na obrazcu UPN. 
UPN lahko uporabljate  za plačila v evrih, v dobro prejemnikov plačil, 
ki imajo račune pri bankah na območju SEPA. V primerjavi s sedanjo 
splošno položnico vam uporaba UPN prinaša vrsto prednosti:
•  večjo likvidnost poslovanja, saj prejmete priliv isti dan po izvršenem 

plačilu;
•  večjo preglednost poslovanja, saj je vsako plačilo prikazano kot 

individualna transakcija;

•  vsa plačila se izvedejo prek transakcijskega računa, vključevanje v 
Zbirni center Bankart ni potrebno;

•  stroški vzdrževanja sistemov so manjši, saj se vsa plačila izvajajo prek 
enotnega standarda.

Množična plačila SEPA

Tudi množična plačila SEPA bodo do konca leta 2011 postopoma 
nadomestila današnjo storitev direktne odobritve. Po končanem 
prehodu bo poslovanje prek direktnih odobritev ukinjeno, nakazovanje 
plač in drugih prejemkov pa se bo po Pravilih delovanja sheme SEPA 
za kreditna plačila lahko izvajalo prek množičnih plačil SEPA oz. kot 
individualno plačilo. 

Vabimo vas, da začnete poslovati z univerzalnim plačilnim nalogom 
(UPN) in množičnimi plačili SEPA preko NLB d.d. čim prej in se tako 
izognete morebitni časovni stiski konec letošnjega leta. Dodatne 
informacije o UPN in množičnih plačilih SEPA dobite pri svojem 
poslovnem skrbniku ali na NLB Spletnem portalu: www.nlb.si/sepa.
Lahko pa se nam v septembrskem času pridružite tudi na strokovnem 
srečanju, ki ga pripravljamo za člane Obrtne zbornice Logatec in na 
katerem vas bomo seznanili z vsemi podrobnostmi, ki jih prinaša SEPA.

NLB d.d.

Z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) in množičnimi plačili 
SEPA do večje racionalnosti in poenostavitve poslovanja že danes 

www.nlb.si Promocijsko besedilo

Lahko pa se nam v oktobrskem času pridružite tudi na strokovnem 
srečanju, ki ga pripravljamo za člane notranjskih območnih  
obrtno-podjetniških zbornic, na katerem vas bomo seznanili  
z vsemi podrobnostmi, ki jih prinaša SEPA.


