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ZAKLJU^KU LETA

Smo v mesecu, ko se za~nemo poslavljati od starega leta in delamo
zaklju~ke svojih uspehov ter morda neuspehov, ko se obdarujemo in
za`elimo same dobre `elje svojim najbli`jim, poslovnim partnerjem, ljudem, ki so nam pomagali in z nami sodelovali ter vsem, ki so nam
pomagali premagati to leto.
Upamo, da je bilo za vas to leto sre~no in uspe{no in da se bo tako
nadaljevalo v letu 2008. Naj v letu 2007 ostane vse tisto slabo, kar
`elimo pozabiti, da bomo lahko novo leto pri~eli neobremenjeni, z novimi `eljami, pri~akovanji in na~rti.
Naj bo leto 2008 za vse prijazno, mirno in dobro, naj izpolni vsa
pri~akovanja, namenjena vam in vsem ljudem, ki jih imate radi, jim zaupate in jih `elite imeti ob sebi. Naj vam leto 2008 prinese zdravja, miru
in sre~e ter izpolni vse majhne in ~im ve~ velikih skritih `elja.
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@elimo Vam,
da bi bo`i~ne in novoletne praznike
praznovali skupaj s svojimi najdra`jimi,
jim poklonili vso svojo pozornost in ljubezen.
OBVESTILA – 12/2007

Naj vam prazniki minejo v miru, sre~i
in zadovoljstvu.

IZDAJA:
OBMO^NA OBRTNA ZBORNICA TR@I^
Predilni{ka cesta 8, 4290 Tr`i~

Zahvaljujemo se Vam, ker ste v tem letu bili z nami!

Vodstvo
Obmo~ne obrtne zbornice Tr`i~

tel.

04 592 33 40
04 596 11 83

gsm

031 365 842

fax:

04 596 30 20

dav~na {t.: 78405408
nismo dav~ni zavezanci

CENIK
VELIKOST

transakcijski ra~un pri ABANKI D.D.
Ljubljana
{t. 05100-8010006221,

OGLASOV OOZ TR@I^
MESE^NO

e-po{ta: aleksandra.kojic@ozs.si.

LETNO

Izhaja enkrat mese~no v nakladi 380
izvodov.

EUR

SIT

EUR

SIT

104.32

25.000

1.147.55

275.000

Glasilo je brezpla~no za ~lane zbornice.

1/2 STRANI

66.77

16.000

734.43

176.000

Oblikovanje in prelom: Maja Perko
Tisk: Tiskarna Uzar Tr`i~

1/3 STRANI

50.08

12.000

367.22

88.000

1/4 STRANI

16.69

4.000

183.61

44.000

CELA STRAN

Opomba: cene veljajo za notranje strani obvestil, ~rno-beli tisk.
Predsednik skup{~ine
Janko Ribnikar, l.r.
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ZAKLJU^UJE

SE LETO 2007

Spo{tovane obrtnice, spo{tovani obrtniki!
Leto se nezadr`no bli`a koncu. Tako spet prihaja za obrtnike, podjetnike
verjetno najbolj delovno obdobje, ko morajo ob vsakodnevnem delu
poskrbeti {e za zaklju~ni ra~un in ne morejo v miru spati, dokler ni vse
skupaj na DURSu in Ajpesu.
Mi pa se ozrimo malo nazaj na to iztekajo~e leto v smislu opravljenega
dela na{e zbornice, kot ga vidim sama. Mandat se je pri~el v za~etku leta
2007, dobili smo novo skup{~ino, nov upravni odbor, ki mu predseduje g. Tomo Smolej. Moram re~i, da smo dobili zelo delovnega predsednika UO, ki mora marsikatero prosto uro `rtvovati zato, da vse te~e kot
mora in da lahko re~emo, da se nekaj dogaja. Do konca novembra smo
imeli `e dvanajst sej, skup{~ina se je zbrala dvakrat, tako da je obravnavala in potrdila statut. Kot pa veste se zakonodaja spreminja in se je
Obrtna zbornica Slovenije spremenila v Obrtno podjetni{ko zbornico,
zato bo potrebno statut popraviti in sprejeti na novo.
Upravni odbor se je po konstituiranju in razdelitvi delovnih nalog za~el
ukvarjati s statutom.
Posodobljena je tudi oprema v pisarni zbornice.
Nato je pri{la organizacija in izvedba piknika - najve~jega dru`enja obrtnikov v ob~ini v teko~em letu, s tem tudi sre~anja, seznanjanja in lahko
tudi sklepanja novega znanstva in posla. Tako ni to sama zabava, ampak
zdru`eno prijetno s koristnim. Kot veste nam je to dobro uspelo.
Ne morem mimo po dolgem ~asu spet sodelovanja na{ih {portnikov na
{portnih igrah obrtnikov v [kofji loki, kjer so nas lepo zastopali in se
dobro uvrstili. Nova ~lana UO sta poskrbela, da se je uredilo skladi{~earhiv v kletnih prostorih zbornice.

Mnogo dela je bilo nato s pripravo
razstave obrti ob {u{tarski nedelji
katerega je dobro povezoval g. Miha
Teran in kjer je precej „ur pustil“ tudi
g. Pavel Jazbec.
V novembru nismo mogli mimo
Martina, zato smo se s polnim avtobusom odpeljali na Primorsko in se
vrnili v jutranjih urah. Najaktivnej{i
do jutra je bil g. Jo`e [vegelj, ki je
tudi poskrbel za organizacijo.
V tem mesecu bo potrebno {e obdariti otroke, dedek Mraz jih bo pri~akal
v {oli v Bistrici, nato bo {e simboli~no obdarovanje vseh ~lanov zbornice.
Obravnavali smo tudi na~ine in poti
za pomo~ ~lanom obrtnih zbornic, pa
tudi na{ih ~lanov, ki so jih prizadele
naravne katastrofe. Predvsem v
@eleznikih in na Celjskem.
Obrtna zbornica zdru`uje lepo
{tevilo obrtnikov, ti imamo tudi precej delavcev. V celoti gledano je to
kar veliko podjetje v Tr`i~u. S tem
najbr` izdatno pomagamo ob~inskemu prora~unu. Obrtniki in podjetniki imamo velike te`ave prav pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo
delavnic oziroma poslovnih prostorov.
Prav tako je velik problem v ob~ini
pridobivanje kadrov. Na tej osnovi
smo povabili na zbornico g. `upana,
pred kratkim z delom uprave.
Dogovorili smo se, da v naslednjem
obdobju povabimo {e novo vodjo na
prostoru, sodelovanje za novo
kadrovanje bo potekalo v povezavi
z osnovnimi {olami, nekako za gradnjo oziroma preureditve so bile
ponujene obstoje~e zgradbe oziroma
prostori, nov prostorski plan pa ...

OBISK
DEDKA MRAZA –
STAR[I NE POZABITE!
Dedek Mraz je `e na poti
in bo obiskal otroke tr`i{kih
obrtnikov in delavcev.
Prireditev bo potekala v
ponedeljek, 24. decembra
2007, ob 15. uri v Osnovni
{oli Bistrica pri Tr`i~u.

Na koncu, dragi bralci, {e izziv za
vas. Mogo~e bi kdo `elel napisati
ka{en zanimiv prispevek za OBVESTILA? Ali pa bi `eleli, da organiziramo ka{en skupen planinski
izlet?

Prijavljene otroke s star{i lepo
vabimo na obdaritev in ogled
predstave ~arodeja Tonija.

To bo pa za drugo leto! Pokli~ite,
pi{ite na na{o in va{o zbornico.

Vse obrtnike, ki so prijavnico
oddali po faksu prosimo, da
preverite, ~e je bila le-ta oddana. Imeli smo okvaro faksa.

Perne Marija
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UVELJAVLJANJE

OLAJ[AVE ZA
VZDR@EVANE DRU@INSKE
^LANE V LETU 2007
Zavezance za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne
olaj{ave za vzdr`evane dru`inske ~lane in zavezance, ki so olaj{avo med
letom uveljavljali, pa `elijo te podatke spremeniti, DURS poziva, naj do
31. januarja 2008 oddajo vlogo za uveljavljanje posebne olaj{ave za
vzdr`evane dru`inske ~lane. V tem primeru bo odmera dohodnine
poenostavljena, zavezanci pa bodo prejeli odlo~be o odmeri dohodnine
za leto 2007 veliko hitreje, kot sicer.
V preteklosti so tak{ni zavezanci uveljavljali olaj{avo v dohodninskih
napovedih. Pri dohodnini 2007 pa teh ni predvidenih, saj bo Dav~na
uprava RS najpozneje do 31. maja 2008 na dom poslala informativne
izra~une dohodnine, ki bodo ob dolo~enih pogojih postali odlo~be. ^e
torej tak{ni zavezanci ne bodo oddali vloge, bodo naslednje leto najverjetneje prejeli napa~en informativni izra~un dohodnine, saj ne bo
upo{tevana olaj{ava za vzdr`evane dru`inske ~lane. ^e bodo ti zavezanci `eleli uveljavljati olaj{avo, bodo morali na dav~ni urad po prejemu
informativnega izra~una poslati ugovor. Dohodnina jim bo tako odmerjena {ele jeseni 2008.

Obrazec vloge je dostopen na vseh
dav~nih uradih in izpostavah, lahko
pa se ga natisne tudi s spletne strani
Dav~ne uprave RS.
Podpisano vlogo je potrebno oddati
po po{ti ali osebno na pristojni
dav~ni urad oziroma izpostavo (kjer
je zavezanec vpisan v dav~ni register). Vlogo bo mogo~e oddati tudi
preko sistema eDavki in to od konca
decembra dalje.
Upo{tevane bodo le vloge oddane
do 31. januarja 2008.
PRIPORO^AMO VAM, DA O TEM
OBVESTITE SVOJE DELAVCE, KI MED
LETOM PRI IZRA^UNU DOHODNINE
PRI OSEBNIH DOHODKIH NISO
UVELJAVLJALI DRU@INSKIH ^LANOV.

Zavezancem svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi dru`inskimi
~lani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki, …) dogovorijo glede
uveljavljanja posebne olaj{ave.

NOVELA

ZAKONA O
DELOVNIH RAZMERJIH

Novela zakona o delovnih razmerjih je pri~ela veljati 28. novembra 2007.
Zakon je rezultat dolgotrajnih usklajevanj med socialnimi partnerji,
zagotovil pa naj bi ve~jo pro`nost pri zaposlovanju in s tem manj{e
stro{ke dela za delodajalce, hkrati pa ohranil pravice zaposlenih in njihovo socialno varnost.
Novela bo vzpostavila pogoje za manj{o brezposelnost in kakovostna
delovna mesta.
Novela med drugim omogo~a ve~jo notranjo mobilnost, saj bo mogo~e
skleniti pogodbo o zaposlitvi, ki ne bo dolo~ala le enega delovnega
mesta, s ~imer se bodo zmanj{ale mo`nosti odpu{~anja delavcev v
primeru ugotovljenih prese`kov. Spremembe omogo~ajo tudi ve~jo
mo`nost zaposlovanja za dolo~en ~as.
Novela vsebuje tudi spremembe glede zaposlovanja s skraj{anim
delovnim ~asom. V Sloveniji je dele` tovrstnega zaposlovanja majhen,
razlog pa naj bi bil, da je to nesorazmerno draga oblika zaposlovanja.
Novela uvaja na~elo sorazmernosti.
Zakon prina{a novosti na podro~ju odpovedi pogodbe o zaposlitvi, in sicer
natan~neje dolo~a postopke odpovedi. Odpovedni roki so skraj{ani, kar bo
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delodajalcem zni`alo stro{ke dela, za
zaposlene, ki jih bo ta sprememba
najbolj prizadela, pa bodo predlagali
dopolnitve na podro~ju zakonodaje,
ki ureja pravice brezposelnih.
Odpovedni rok je v primeru, da
pogodbo o zaposlitvi redno odpoveduje delavec, en mesec. S pogodbo o
zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je
lahko dogovorjen dalj{i odpovedni
rok, vendar ne dalj{i kot tri mesece.
^e pogodbo redno odpoveduje delodajalec, razen iz krivdnih razlogov, je
odpovedni rok 30 dni za manj kot pet
let delovne dobe pri delodajalcu, 45
dni za vsaj pet let, 60 dni za najmanj
15 let in 120 dni za najmanj 25 let
delovne dobe pri delodajalcu. ^e
pogodbo o zaposlitvi redno odpoveduje delodajalec zaradi krivdnih razlogov na strani delavca, je odpovedni
rok en mesec.
Delodajalci se bodo lahko izognili
pla~ilu odpravnine, ~e bodo
zaposlenim
zagotovili
drugo
ustrezno zaposlitev.
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Zakon poleg tega prepoveduje kakr{nokoli diskriminacijo in psihi~no
nasilje na delovnem mestu.
Spremembe so tudi na podro~ju ureditve delovnega ~asa in letnega
dopusta. Po eni strani se skraj{uje obveznost nadurnega dela, po drugi
pa je dana mo`nost dalj{ega nadurnega dela, ~e delavec izrazi interes.
Novela tudi predvideva ukinitev delovne knji`ice kot obveznega dokumenta delavcev. Sprememba bo po ministri~inih besedah uveljavljena v
letu 2009, ko bo zagotovljen tudi dostop do potrebnih podatkov v elektronski obliki.

SPREMEMBE PRI PRIJAVI IN ODJAVI PROSTEGA
DELOVNEGA MESTA
S spremembo zakona o delovnih razmerjih bo s 1.1.2008 pri~el veljati
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju
zaposlitve ter vsebini in na~inu sporo~anja podatkov Zavodu RS za
zaposlovanje. Tako zakon kot pravilnik prina{ata nekatere spremembe
pri prijavljanju in objavljanju prostih delovnih mest. Opozoriti `elimo
predvsem na:
-

-

spremenjeni obrazec za prijavo prostega delovnega mesta (PD-1;
DZS Obr. 0,48; obrazec je zelene in modre barve), s katerim lahko
delodajalec prijavlja tudi vrsto dela (na obrazcu lo~ujemo podatke, ki
so jih skladno s pravilnikom Zavodu dol`ni posredovati vsi delodajalci, ki prijavljajo prosta delovna mesta oz. vrsto dela, od podatkov,
namenjenih posredovanju kandidatov iz evidenc Zavoda oziroma iz
dr`av ~lanic EU in EGP);
spremenjeni obrazec za ponovitev, spremembo ali razveljavitev prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela (PD-PO; DZS Obr. 0,49;
obrazec je svetlo modre barve);

PRIJAVA PODJEMNE POGODBE IN POGODBE
AVTORSKEGA DELA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE
Prijava in odjava prostega delovnega mesta, poro~anje o potrebi po
sklenitvi pogodbe o delu, obvestila o sklenjenih pogodbah o delu,
avtorskih pogodbah ipd. pri nas niso novost, saj je obveznost poro~anja
dolo~ena `e sedaj.

S 1. novembrom 2007 je stopil v veljavo Pravilnik o prijavi in objavi
prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in
na~inu sporo~anja podatkov Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje,
ki dolo~a na~ine in podrobno vsebino sporo~anja podatkov Zavodu za
zaposlovanje RS, ki jih morajo
zavezanci sporo~ati na podlagi
dolo~il Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti.
Navedeni zakon dolo~a, da morajo
delodajalci Zavodu za zaposlovanje
poslati tudi obvestilo o potrebi po
sklenitvi podjemne pogodbe ali
pogodbe o naro~ilu avtorskega dela
najpozneje v osmih dneh po tem, ko
potreba nastane, razen ~e se bo
obvestilo nana{alo na delavca, ki je v
delovnem razmerju pri istem delodajalcu ali na pravno osebo ali na
samostojnega podjetnika posameznika.
Najprej je bilo dolo~eno, da naj bi
obvestila delodajalci posredovali
zavodu `e s 1. novembrom 2007,
vendar je bil tik pred zdajci rok spremenjen, in sicer naj bi se navedena
obvestila posredovala zavodu za
zaposlovanje s 1.1.2008.
Ve~ o tem si lahko preberete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje,
kjer naj bi bili objavljeni pravo~asno
tudi obrazci za sporo~anje potreb po
sklenitvi podjemne pogodbe in
pogodbe o avtorskem delu.

PODSTAVKI IN
NAMIZNI KOLEDARJI

POZIV ZA PREVZEM
NOVE KARTICE
OBRTNIK

V teh dneh obra~amo zadnje liste
leto{njega koledarja in da se ne
bomo izneverili dolgoletni tradiciji,
bomo tudi letos vsem ~lanom zbornice poslali vlo`ek za namizni
koledar za leto 2008, katerega
namestite na pleksi podstavek iz
preteklih let. V kolikor je pleksi podstavek `e neuporaben oziroma ga
{e nimate, ga lahko prevzamete v
tajni{tvu OOZ Tr`i~. Vlo`ek za
namizni koledar boste prejeli po
po{ti.

Vse ~lane OOZ Tr`i~
vabimo naj prevzamejo novo kartico
Obrtnik, kajti stara
kartica z novim letom
preneha veljati.
Ponudbo partnerjev, ki
ponujajo ugodnosti za
imetnike kartice, si lahko
ogledate na strani www.karticaobrtnik.si.
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DAVEK

NA IZPLA^ANE PLA^E

Davek na izpla~ane pla~e PLA^UJEJO NA PODLAGI ZAKONA O
DAVKU NA IZPLA^ANE PLA^E (Ur.l. RS, {t. 21/06) pravne in fizi~ne
osebe, ki izpla~ujejo pla~e. Davek se obra~unava in pla~uje od bruto pla~.
Stopnje davka so od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007:
~e zna{a mese~na bruto pla~a na zaposlenega

zna{a stopnja davka
v EUR

do 688,53 EUR

0,0 %

od 688,53 do 1.669,17 EUR

2,3 %

od 1.669,17 do 3.129,69 EUR

4,7 %

nad 3.129,69 EUR

8,9 %

Najni`ja bruto pokojninska
osnova zna{a za NOVEMBER
2007 746,93 EUR.
Povpre~na bruto pla~a v RS za
SEPT. 2007 je 1.259,07 EUR.
Minimalna pla~a od januarja 2007
do julija 2007 521,83 EUR
od avgusta 2007 dalje 538,53 EUR.
Zajam~eni osebni dohodek od od
avgusta 2007 dalje 237,73 EUR.

ZAVAROVALNE

OSNOVE ZA OBRA^UN
PRISPEVKOV ZA SAMOSTJNE PODJETNIKE
V Ur. Listu RS, {t. 72/05, je bil dne 29.7.2005 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Med drugim je v noveli zakona uzakonjen tudi druga~en
na~in dolo~anja zavarovalne osnove za samozaposlene zavarovance in
kmete (novi 209. ~len). Zavarovalna osnova se dolo~a glede na vi{ino
povpre~ne pla~e zaposlenih v RS za predzadnji mesec pred mesecem,

PRISPEVKI

v katerem se dolo~a zavarovalna
osnova, in ne ve~ glede na vi{ino
pokojninske osnove.
Zavarovalne osnove so vsak mesec
objavljene v Svetovalcu revije
Obrtnik.

REGRES

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so od 1. januarja 2002 dalje:
IZ ZAVAROVALNE OSNOVE
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zdravstveno varstvo
za zaposlovanje
za porodni{ko varstvo
SKUPAJ

15,50%
6,36%
0,14%
0,10%
22,10%

NA ZAVAROVALNO OSNOVO so prispevki naslednji:
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno varstvo
za zaposlovanje
za po{kodbe pri delu in poklicne bolezni
porodni{ko varstvo
SKUPAJ
Skupaj zna{ajo prispevki

8,85%
6,56%
0,06%
0,53%
0,10%
16,10%
38,20%

Za DELAVCE so prispevki iz zavarovalne osnove enaki kot za obrtnika,
t.j. 22,10%, na zavarovalno osnovo pa je dodatno 1% prispevka za izobra`evanje delavcev pri obrtnikih, t.j. skupaj 17,10%. Vsi prispevki za
zaposlenega delavca skupaj pa so 39,20%.
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ZA
PREHRANO

med delom OD JULIJA 2006 DALJE
3.13 EUR na dan prisotnosti na delu.
Najvi{ji neobdav~en znesek je 5.54
EUR - velja od 25. junija 2005 dalje,
vendar je treba upo{tevati dolo~ila
kolektivnih pogodb in spremembo
Uredbe o vi{ini povra~il stro{kov v
zvezi z delom (Ur.list 5938 od
24.6.05), ki dolo~a da se v dav~no
osnovo dohodka iz delovnega
razmerja ne v{teva povra~ilo stro{kov
za prehrano med delom do vi{ine
0.69 EUR za vsako dopolnjeno uro
prisotnosti na delu po osmih urah
prisotnosti na delu, ~e je delojemalec
na delu prisoten deset ur ali ve~.
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MESE^NE

DAV^NE OLAJ[AVE V LETU 2007

Splo{na olaj{ava

233,33 EUR

Posebne olaj{ave
a.) za prvega vzdr`evanega otroka
172,17
b.) za drugega vzdr`evanega otroka
187,17
c.) za tretjega vzdr`evanega otroka
312,17
d.) za ~etrtega vzdr`evanega otroka
437,17
e.) za petega vzdr`evanega otroka
562,17
f.) za vse nadaljnje vzdr`evane otroke se olaj{ava pove~a za
125,00
glede na vi{ino olaj{ave za predhodnega vzdr`evanega otroka
g.) za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
632,83
za vsakega nadaljnjega vzdr`evanega otroka se olaj{ava pove~a za enake zneske kot olaj{ava za
vzdr`evane otroke.
h.) za vsakega drugega vzdr`evanega dru`inskega ~lana
172,17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

DAJATVE

ZA S.P., KI NISO ZAVAROVANI IZ
NASLOVA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI

prisp. za inval. in pok. zavar. =
prisp. za zdravstveno zav. =

25,57 EUR

(sprememba Ur.l.23/3.3.2006 od 1.3.2006 dalje)

2,91 EUR

(sprememba od februarja 2006 dalje)

33 EUR

~lanarina OOZ Tr`i~ =

OOZ Tr`i~ + ~lanarina OZS 12 EUR

SPREMEMBE

V ZAKONU O DAVKU NA
IZPLA^ANE PLA^E
Davek na izpla~ane pla~e pla~ujejo na podlagi zakona o davku na izpla~ane pla~e pravne in fizi~ne osebe, ki
izpla~ujejo pla~e. Davek se obra~unava in pa~uje od bruto pla~.
Stopnje davka so od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007:
~e zna{a mese~na bruto pla~a na zaposlenega

zna{a stopnja davka

do 688,53 EUR
od 688,53 do 1.669,17 EUR
od 1669,17 do 3.129,69 EUR
nad 3.129,69 EUR

0
2.3
4.7
8.9

%
%
%
%

KILOMETRINA
Datum spremembe

11.09.

25.09.

09.10.

23.10

06.11.

20.11.

Bencin 95 oktanov v EUR

1,004

1,000

1,988

1,000

1.035

1.059

0,30

0,30

0,30

0,30

0.31

0.32

Kilometrina 30% cene bencina v EUR
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IZPLA^ILO

PLA^ DELAVCEM,
ZAPOSLENIM PRI s.p.
ZA NOVEMBER 2007

Minimalna pla~a delavca za polni delovni ~as zna{a od avgusta 2007
dalje zna{a 538,53 EUR.
Zajam~ena osebni dohodek zna{a od januarja 2007 dalje 237,73 EUR.
Povpre~na mese~na bruto pla~a v RS za SEPT. 2007 = 1.259,07 EUR.

Pri izpla~ilu dohodkov iz delovnega razmerja, dose`enih pri glavnem
delodajalcu, ki se izpla~ujejo za mese~no obdobje, se akontacija dohodnine izra~una na podlagi lestvice za dohodnino, prera~unane na 1/12
leta, z upo{tevanjem 1/12 zneska splo{ne, osebne in posebne olaj{ave.
Za glavnega delodajalca se {teje delodajalec, pri katerem zavezanec
dosega prete`ni del dohodka iz delovnega razmerja. ^e delodajalec ni
glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine od dohodka iz
delovnega razmerja izra~una po stopnji 25% in brez upo{tevanja olaj{av
Mese~na lestvica za obra~un akontacije dohodnine od dohodkov iz
delovnega razmerja v letu 2007 (prera~unano na 1/12 leta).

IZ

^LANARINA

ZA

NOVEMBER
2007
OBRA^UN ^LANARINE
ZA SAMOSTOJNE
PODJETNIKE
Ra~une za ~lanarino bodo ~lani
prejemali mese~no. ^lani, ki bodo
pla~evali preko elektronskega
ban~nega poslovanja bodo morali
v {tevilko modela vnesti 12 in nato
prepisati referenco iz posebne
polo`nice. ^lani, ki bodo posebno
polo`nico odnesli v svojo enoto
banke, bodo morali izpolniti polje
ra~un na desni strani posebne
polo`nice (kjer je oznaka nalogodajalca, za oznako SI56) jo podpisali
in dodati svoj `ig.
Nove informacije glede ~lanarine
si lahko ogledate na spletni strani
www.ozs.si/clanarina.

DELA OOZ TR@I^

-

V soboto, 10. novembra 2007 se je 50 ~lanov odpravilo “martinovati” na Kras.

PROGRAM BREZPLA^NEGA
SVETOVANJA

-

V petek, 23. novembra 2007 smo se predsedniki in sekretarji
gorenjskih OOZ dobili na OOZ [kofja Loka. Pogovarjali smo se o
delitvi ~lanarine.

-

V petek, 23. novembra 2007 smo imeli predsedniki, sekretarji,
sekretarji strokovnih sekcij sestaneki v Medvodah, kjer smo se
pogovarjali o spremembah Obrtnega zakona in drugih aktualnih
zadevah.

-

V petek, 23. novembra 2007 je UO OOZ Tr`i~ organiziral sestanek
z `upanom, g. Borutom Sajovicem in vodstvom Ob~ine.
Pogovarjali smo se o prostorski ureditvi v Tr`i~u.

-

V torek, 27. novembra 2007 je odbor za organizacijo prireditve za
otroke izmed vseh prispelih ponudb izbral darilo, s katerim bo
Dedek Mraz obdaroval otroke.

-

V torek, 27. novembra 2007 je bila na OOZ 12. seja UO. Na kateri
smo razpravljali o novem Statutu zbornice in ostalih aktualnih
zadevah.

Na OOZ Tr`i~ imamo naslednja
brezpla~na svetovanja:
- pravno svetovanje - organiziramo vsak prvi in tretji
ponedeljek v mesecu - g. Janez
Kikel. Naro~ite se do zadnjega
~etrtka pred svetovanjem na
OOZ Tr`i~, tel. 592 33 40. ^e
za posamezni termin ne bo
prijav, potem svetovanje
odpade
- knjigovodsko in ra~unovodsko
svetovanje - poteka vsak
ponedeljek, sredo in petek od
8. do 12. ure - g. Jure Erlah,
tel. 592 40 20
- splo{no poslovno, zakonodajno
in kreditno svetovanje - posredovanje specifi~nih informacij,
ipd. poteka vsak ponedeljek
od 8. - 12., sredo od 8. - 16. in
petek 8. -12. ure.

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ^LANOV
V Obvestilih in Tr`i~anu je mo`na predstavitev dejavnosti firme.
Predstavitev ~lanov, ki imajo poravnano ~lanarino zbornici je brezpla~na, nepla~niki ~lanarine pa objavo pla~ajo po ceniku oglasov.
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Vsa svetovanja so brezpla~na in
potekajo na OOZ Tr`i~,
Predilni{ka c. 8, telefon 592 33 40,
GSM 031 365 842.

OBVESTILA
www.ooz-trzic.si

[PORTNO

REKREATIVNI VIKEND NA ROGLI

Tradicionalno sre~anje na Rogli bo letos
od ~etrtka, 20. do nedelje 23. decembra 2007
Program {portno rekreativnega vikenda bo podoben kot vsa leta:
- ~etrtek: ve~erja z zabavo pri Smogavcu (nadaljevanje v disku)
- petek: smu~anje, tenis, odbojka, namizni tenis, zabavne igre; zve~er zabava v ko~i
- sobota: smu~anje, nadaljevanje {portnih tekmovanj, pohod na Peske, zabavne igre, `iva glasba v ko~i in ob
polno~i pohod z baklami do stolpa
- nedelja: dopoldansko smu~anje, kosilo in podelitev nagrad. Po kosilu odhod v Zre~e in kopanje do ve~ernih
ur in nato odhod proti domu.
-

vsak dan animacija za otroke s pohorskim {kratom
vsak dan “Bo`ine zvezde”

Cene veljajo za eno osebo:
Hotel Rogla ***
183 €
Hotel Planja ****
230 €
Otroci do 3 leta gratis
Od 3 do 12 let na osnovnem le`i{~u
Od 3 do 12 let na dodatnem le`i{~u

PRIJA
031- VE NA T
E
6
prog 04-820 LEFON
ram
na w
s
ww. i lahko o
raca
gled
.si
ate

30 % popusta
50 % popusta

Cena vklju~uje: ve~erjo z zabavo pri Smogavcu, avtobus do Smogavca, 3 x polpenzion v hotelu na Rogli (ve~erja
v ~etrtek zamenjana za kosilo v nedeljo), tri dnevne ski karte, kopanje v hotelskem bazenu, savne vsak dan do
16. ure, {port in zabavne igre po programu, no~ni pohod z baklami, animacija za otroke s pohorskim {kratom,
nagrade za udele`ence tekmovanj.
Veselimo se sre~anja z vami!
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TE^AJI

TUJIH JEZIKOV,
RA^UNALNI[TVA IN
DIGITALNE FOTOGRAFIJE
Obmo~na obrtna zbornica bo v sodelovanju z Ljudsko Univerzo Tr`i~
organizirala naslednje te~aje – ODVISNO OD INTERESA ^LANOV:

VRSTA
IZOBRA@EVANJA

^AS
TRAJANJA
(ur)

CENA v
EUR/osebo

minimalno {t.
udele`encev

Tuji jeziki
(angle{~ina,
nem{~ina)

30 ali 60

70 ali 140

8

Ra~unalni{ki te~aji
(za~etni,
nadaljevalni)

20-30

65

8

Digitalna
fotografija

20

50

10

Upravni odbor OOZ
Tr`i~ je sprejel sklep,
da za udele`ence
te~aja pokrijemo
90 % stro{kov
izobra`evanja.

OBMO^NA OBRTNA ZBORNICA TR@I^

PRIJAVNICA - NARO^ILNICA
Zbiranje prijav – interesa

Obrtnik - firma

bi obiskoval te~aj ( ustrezno obkro`ite – mo`no je obiskovati enega izmed navedenih te~ajev ):
ANGLE[^INA

ZA^ETNI

NADALJEVALNI

NEM[^INA

ZA^ETNI

NADALJEVALNI

RA^UNALNI[TVO

ZA^ETNI

NADALJEVALNI

DIGITALNA FOTOGRAFIJA
Prijave zbiramo do 21.12.2007. Prijavnico lahko po{ljite na naslov: OOZ Tr`i~, Predilni{ka 8, Tr`i~,
po fax-u: 596 30 20 ali e-po{ti: aleksandra.kojic@ozs.si

Datum:

@ig in podpis:
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NAGRADNA KRI@ANKA

Re{eno kri`anko po{ljite do 10. decembra na naslov: OBMO^NA
OBRTNA ZBORNICA TR@I^, Predilni{ka cesta 8, 4290 Tr`i~. Iz`rebali
bomo nagrado, ki jo podarja podjetje KONTAKT P iz Loma.
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Re{itve prej{nje kri`anke: OBRAZ, GRADI[KA, LODI,
PUB, AZI, @ILA, TRGOVINA, GANA, ITAKA,
STRA@ARNA, ZLO^IN, PREDZNAK, GOI, ANT,
RODE, I[, VEV^E, JU, ELA, KOCKAR, ARKAN,
JARNO, AON, ERIE, KART, KEKS, KAVS, VPAD,
OSAKA, TIP, ER, LENK, PROESKI, DEBATER, GROSS,
AR, ELEKTRI^NA KITARA, TOLE, OLIO, ACETIL,
AMAT, PANJ, VAREJA

