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Varstveno delovni center Kranj ima v svoji sestavi enoti v [kofja Loki
in Tr`i~u in kot javni zavod izvaja storitev vodenja varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v
du{evnem in telesnem razvoju.
V okviru segmenta dela pod posebnimi pogoji uporabnikom varovancem sku{amo zagotavljati razli~ne dejavnosti. Skozi te
dejavnosti oz. delo, varovanci ohranjajo pridobljeno znanje in delovne
sposobnosti. Pridobivajo socialne in delovne navade, razvijajo individualnost, krepijo pozitivno samopodobo. Na tak na~in pridobivajo
tudi ob~utek koristnosti in prispevka dru`bi ter si tako ve~ajo mo`nost
vklju~evanja v skupnost in okolje.
Manj zahtevna manualna dela, varovanci ob vodenju zaposlenih,
uspe{no in natan~no opravljajo (sestavljanje, lepljenje, vija~enje,..).
Za tovrstno delo smo zelo zainteresirani in kot korektni poslovni partnerji napro{amo podjetja, ki opravljajo tovrstna dela oz. potrebujejo
kooperante, da nave`ejo stik z nami.
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Kontaktna oseba: Nemec Ferdo, tel. 04/280 55 10.

OBMO^NA O B R T N A

Varstveno delovni center Kranj

ZBORNICA TR@I^

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ^LANOV
OBVESTILA – 2/2007

V obvestilih je mo`na predstavitev dejavnosti firme podobno kot `e
nekaj let objavljamo v Tr`i~anu. Predstavitev ~lanov, ki imajo poravnano ~lanarino zbornici je brezpla~na, nepla~niki ~lanarine pa objavo
pla~ajo po ceniku oglasov.

CENIK
VELIKOST

OGLASOV OOZ TR@I^
MESE^NO

tel.

+386(0)4 592 33 40
+386(0)4 596 11 83

gsm

+386 (0)31 365 842

fax:

+386 (0)4 596 30 20

dav~na {t.: 78405408

LETNO

EUR

SIT

EUR

SIT

104.32

25.000

1.147.55

275.000

1/2 STRANI

66.77

16.000

734.43

176.000

1/3 STRANI

50.08

12.000

367.22

88.000

1/4 STRANI

16.69

4.000

183.61

44.000

CELA STRAN

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

transakcijski ra~un pri ABANKI D.D.
Ljubljana
{t. 05100-8010006221,
e-po{ta: aleksandra.kojic@ozs.si.
Izhaja enkrat mese~no v nakladi 380
izvodov.
Glasilo je brezpla~no za ~lane zbornice.
Oblikovanje in prelom: Maja Perko
Tisk: Tiskarna Uzar Tr`i~

Opomba: cene veljajo za notranje strani obvestil, ~rno-beli tisk.
^lani OOZ Tr`i~, ki imajo pla~ano ~lanarino imajo 50% popust na
navedene cene. Rok pla~ila 15 dni.
Predsednik skup{~ine
Jo`e [vegelj, l.r.
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URADNE URE ZBORNICE
PONEDELJEK
8. - 12. ure
SREDA
8. - 16. ure
PETEK
8. - 12. ure

OBVESTILA

DISTRIBUCIJA

NOVE KARTICE

OBRTNIK

Vsem ~lanom obrtne zbornice bomo v naslednjih mesecih dosedanjo
identifikacijsko kartico Obrtnik brezpla~no zamenjali za pla~ilno oziroma predpla~ilno kartico Obrtnik. Uresni~ujemo strategijo razvoja kartice. [irimo servis storitev in dodajamo pla~ilno funkcijo.
Distribucija bo potekala na dveh ravneh: nekateri ~lani bodo nove kartice prejeli v svoji obmo~ni obrtni zbornici, drugi pa v enotah bank, s
katerimi poslujejo. Vsak ~lan bo pisno obve{~en o tem, kdaj bo potekala
distribucija v njegovi obmo~ni zbornici ali ban~ni enoti.
Kdo in kje dobi predpla~ilno kartico Obrtnik/Activa-Visa Electron?
Novo predpla~ilno kartico Obrtnik / Activa-Visa Electron bodo prejeli
vsi tisti ~lani obrtne zbornice, ki niso komitenti ene izmed bank v

karti~nem sistemu Active (Banka
Koper, Banka Celje, Po{tna banka
Slovenije, Nova kreditna banka
Maribor). Kartico bodo imetniki po
predhodnem obvestilu prevzeli v
svoji obmo~ni obrtni zbornici, kjer se
bodo ob prevzemu seznanili z njeno
uporabo.
Kdo in kje dobi ban~no poslovno
kartico Obrtnik/Visa Business
Electron?
Vsi imetniki dosedanje kartice
Obrtnik, ki pa so hkrati tudi komitenti ene izmed bank v sistemu
Active (Banka Koper, Banka Celje,
Po{tna banka Slovenije, Nova kreditna banka Maribor), pa bodo novo
ban~no poslovno kartico Obrtnik
prejeli v svoji ban~ni enoti.
Tem imetnikom bo banka izdala
novo pla~ilno kartico Visa Business
Electron s podobo OZS. S tem postaja pla~ilna kartica hkrati tudi kartica
Obrtnik, vklju~evala bo {e ~lansko
{tevilko OZS, ki imetniku omogo~a
identifikacijo pri uporabi vseh
storitev in ugodnosti v okviru obrtnozborni~nega sistema.
Ve~ o novi kartici Obrtnik si lahko
preberete v februarski reviji Obrtnik,
kjer bo objavljen tudi Pravilnik o
izdajanju in uporabi kartice Obrtnik.

BREZPLA^EN

MOJSTRSKI IZPIT

Lansko leto je ministrstvo za {olstvo in {port v
Uradnem listu objavilo razpis za dodelitev sredstev za zmanj{anje izobrazbenega primanjkljaja
odraslih. Obrtna zbornica Slovenije je o razpisu
obvestila vseh 962 kandidatov, kolikor jih je v tistem trenutku opravljalo mojstrski izpit. Pri~akovati je bilo, da bo odziv velik, a izpolnjene izjave
je poslalo le 211 kandidatov. Zdaj, ko so imeli
prilo`nost, da bi jim dr`ava povrnila o~itane
visoke stro{ke, so mnogi to mo`nost zapravili.
Ministrstvo napoveduje, da bo podoben razpis
pripravilo tudi prihodnje leto. OZS pri~akuje, da
bo odziv kandidatov takrat ve~ji, kot je bil letos,
ko je bilo na razpolago skoraj 3,5 miljona evrov.
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OBVESTILA

MESE^NA

LESTVICA ZA OBRA^UN AKONTACIJE
DOHODNINE
od dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2007 (prera~unano na 1/12 leta)
~e zna{a neto mese~na dav~na osnova v EUR
NAD

DO

zna{a dohodnina v EUR
EUR

EUR

566,67
566,67

16 %

1.133,33

1.333,33

90,67

+27 % nad

566,67

243,67

+41% nad

1.333,33

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 nesre~e pri delu
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
3.05 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~.

OBMO^NA O B R T N A
ZBORNICA TR@I^

OBVESTILA

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. =
~lanarina za JANUAR OOZ in OZS =

24,40 EUR

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

2,91 EUR

(sprememba od februarja 2006 dalje)

31,00 EUR

(18,97 ~lanarina OOZ Tr`i~ + 12,03 ~lanarina OZS)

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 1669.17 EUR
od 1669.17 do 3129.69 EUR
nad 3129.69 EUR

0
2.3
4.7
8.9

KILOMETRINA
Datum spremembe
Bencin 95 oktanov v EUR
Kilometrina 30% cene bencina v EUR

1.1.2007

4.1.2007

16.1.2007

0,971

0,974

0,940

0,29

0,29

0,28
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%
%
%
%

OBVESTILA

IZPLA^ILO

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

Minimalna pla~a delavca za polni delovni ~as zna{a od januarja 2007 do julija 2007 521,83 EUR
Zajam~eni osebni dohodek od januarja 2007 naprej zna{a 237,73 EUR
Povpre~na mese~na bruto pla~a v RS za november 2006 JE 1.392,92 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.

^LANARINA

ZA JANUAR
2007
OBRA^UN ^LANARINE ZA
SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Konec januarja so ~lani obrtnozborni~nega sistema so prejeli
ra~un za pla~ilo akontacije
~lanarine za mesec januar, ki bo
zapadel v pla~ilo 15. februarja
2007. Ra~une 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.

OBMO^NA O B R T N A
ZBORNICA TR@I^
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OBVESTILA
Na podlagi 39. in 41. ~lena obrtnega zakona (Uradni list RS, {t. 40/04-UPB1) in na podlagi 48. ~lena Statuta Obmo~ne obrtne
zbornice Tr`i~, sprejetega na 2. seji skup{~ine Obmo~ne obrtne zbornice Tr`i~ dne 22.5.1995, je skup{~ina Obmo~ne obrtne
zbornice Tr`i~ na svoji 9. seji dne 10.01.2007, ki je potekala v pisni obliki sprejela

SKLEP
O DOLO^ITVI VI[INE IN NA^INA PLA^EVANJA ^LANARINE OBMO^NI OBRTNI ZBORNICI TR@I^ ZA LETO 2007
I.
^lanarino pla~ujejo ~lani Obmo~ne obrtne zbornice Tr`i~ (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizi~ne in pravne
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali doma~o in umetnostno obrt,
obrtne zadruge in oblike njihovega zdru`evanja.
Obveznost iz prvega odstavka te to~ke velja tudi za vse ~lane, ki so pristopili v ~lanstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odlo~itve (prostovoljni ~lani).
II.
^lani iz prve to~ke tega sklepa, skladno z dolo~enimi osnovami v drugem odstavku 39. ~lena obrtnega zakona,
pla~ujejo mese~no ~lanarino, kot sledi:
- fizi~na oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, pla~uje ~lanarino v enaki vi{ini, kot je ~lanu bila dolo~ena za mesec november 2006, prera~unano v evre po te~aju zamenjave;
- fizi~na oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, pla~uje
~lanarino v enaki vi{ini, kot je ~lanu bila dolo~ena za mesec november 2006, prera~unano v evre po te~aju zamenjave;
- fizi~na oseba, ki osebno opravlja dejavnost doma~e ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, pla~uje ~lanarino v enaki vi{ini, kot je ~lanu bila dolo~ena za mesec november 2006, kot je ~lanu bila dolo~ena za mesec november 2006, prera~unano v evre po te~aju zamenjave.
- fizi~na oseba, ki osebno opravlja dejavnost doma~e ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu ne pla~uje ~lanarine.
- pravna oseba ( gospodarska dru`ba, obrtna zadruga in njihova zdru`enja ) pla~uje ~lanarino v enaki vi{ini, kot je
~lanu bila dolo~ena za mesec november 2006, prera~unano v evre po te~aju zamenjave
- fizi~ne in pravne osebe, ki so postali ~lani zbornice po 1.11.2006, pla~ujejo ~lanarino v vi{ini 5.032,00 SIT mese~no,
oziroma 21 EUR mese~no, prera~unano v evre po te~aju zamenjave.
- Prostovoljni ~lan, v vi{ini 5.032,00 SIT mese~no oziroma 21 EUR mese~no, prera~unano v evre po te~aju zamenjave.
III.
^lan, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. ~lena Obrtnega zakona dovoljena za~asna prekinitev dejavnosti, za ~as
prekinitve ne pla~a ~lanarine.
IV.
Za ~lane iz prvega odstavka I. to~ke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se ~lanarina zbornici obra~una
v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko pri~ne ~lan zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost pla~evanja ~lanarine
zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost pla~evanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Obmo~na obrtna zbornica Tr`i~, ~lane s pisnim obvestilom, oziroma odlo~bo, seznani o odmeri ~lanarine za leto 2007.
^lanarina zapade v pla~ilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se pla~uje na prehodni - transakcijski ra~un {t. 19100-0010141210 odprt pri De`elni banki Slovenije d.d..
Fizi~ne in pravne osebe, ki postanejo ~lani zbornice med letom, se seznani o odmeri ~lanarine, s smiselno uporabo
dolo~be prvega odstavka te to~ke.
VII.
^lanarina zbornice se lahko zmanj{a ali odpi{e osebam iz I. to~ke tega sklepa le na podlagi pisne vloge ~lana za vsak
primer posebej, ~e tako odlo~i upravni odbor Obmo~ne obrtne zbornice Tr`i~.
O odlo~itvi iz prvega odstavka te to~ke, je Obmo~na obrtna zbornica Tr`i~ dol`na pisno obvestiti Upravni odbor
Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Obmo~na obrtna zbornica Tr`i~, je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije, za skupno izdajanje obvestil oziroma
odlo~b o odmeri ~lanarine ter za druga dejanja, povezana s pobiranjem ~lanarine.
[tevilka: 1/2007
Datum: 10.01.2007

Predsednik
Miran Marki~, l.r.
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SEKCIJE

IZ

DELA OOZ
TR@I^

> SEKCIJA FRIZERJEV
INDIVIDUALNI SEMINAR STRI@ENJA IN BARVANJA
25. marca 2007, v Novem mestu organizirata dva izku{ena frizerja Kepic
Bo{tjan in @vab Uro{, seminar stri`enja in barvanja. Namenjen je vsem
kreativnim frizerjem, ki `elijo nadgraditi svoje znanje v barvanju in
stri`enju.
Program seminarja, ki bo potekal v dveh delih, materialno podpira
WELLA lasna kozmetika s svojimi produkti.
Prvi del na teoreti~nem prikazu barvanja in stri`enja na modelih, pravilnemu branju barvne karte, pravilnemu me{anju barvnih tonov in {e
mnogo ve~.
Drugi del pa na prakti~no individualnemu delu seminarcev na modelih.
Za dodatne informacije lahko pokli~ete:
Ur{a 040 859 470, Nina 031 328 104

> SEKCIJA ZA PROMET
POTNI NALOGI IN TAHOGRAFI
Potni nalog je bilo do 29.12.2006 potrebno v skladu z 5. odstavkom 18.
~lena ZPCP hraniti eno leto. Od tega datuma naprej ni ve~ obveznosti
imeti potnega naloga za prevoze blaga v vozilu ali ga hraniti. Priporo~a
pa se da se pi{e in ga ima doma glede dokazovanja stro{kov voznika
(dnevnic, ...). http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=2466.

od 15. do 22. januarja 2007 so na
OOZ Tr`i~ so potekale pisne volitve.
Prispelo je 113 glasovnic.
22. in 23. januarja 2007 je volilna
komisija {tela glasove.
23. januarja 2007 je bila 34. seja UO.
Razglasitev volilnih rezultatov.
29. in 30. januarja 2007 se je
zaposlena udele`ila izobra`evanja EVEM - vse na enem mestu.
30. januarja 2007 smo na OOZ Tr`i~
organizirali preizkus iz varstva pri
delu in po`arne varnosti. Preizkusa
se je udele`ilo 16 kandidatov.
1. februarja 2007 je bil na OZS organiziran sestanek sekretarjev OOZ.
Govorili smo o spremembah obrtnega zakona, novi kartici Obrtnik,
~lanarini za leto 2007 in ostalih aktualnih zadevah.

Glede hranjenja tahografskih listi~ev je v Uredbi EU 3821/85 dolo~eno,
da se ti hranijo najmanj eno leto.

SPREMEMBE

OBMO^NA O B R T N A
ZBORNICA TR@I^

OBRTNEGA ZAKONA

Obrtna zbornica je lahko zadovoljna s predlogom sprememb obrtnega zakona. Spremembe se v glavnem
nana{ajo na tri podro~ja: pogoje za odpiranje obrti, organiziranje obrtnikov in obrtne zadruge. V prihodnje bo
obrt mogo~e odpreti precej enostavneje kot danes, saj bodo vstopni pogoji precej spro{~eni.
Za del obrtnih dejavnosti naj bi kvalifikacijske zahteve odpravili, za tiste, ki posegajo v zdravje ljudi, njihovo
varnost in premo`enje ter okolje, pa bo kvalifikacija ni`ja od sedaj veljavne. Glede organiziranja obrtnikov se je
minister odlo~il podpreti preoblikovanje obrtne zbornice v obrtno-podjetni{ko zbornico. ^lanstvo naj bi {e
naprej ostalo obvezno, ~lanarina pa naj bi se zni`ala.
Glede organiziranja obrtnikov se je minister mag. Andrej Vizjak odlo~il podpreti preoblikovanje obrtne zbornice v obrtno-podjetni{ko zbornico. ^lanstvo v njen pa naj bi {e vedno ostalo obvezno, ~lanarina pa naj bi se
zni`ala in bila namenjena le skupnim nalogam, ki jih med ~lane ni mogo~e deliti.
Tak{ne naloge so: zastopanje obrtnikov pri sooblikovanju zakonodaje, informiranje, splo{no svetovanje in izobra`evanje. Vse ostale individualne storitve zbornice pa naj bi ~lani pla~evali - ~e jih bodo seveda potrebovali.
Odlo~itev o tem kak{no ~lanarino bodo pla~evali obrtniki, bo zakon prepustil skup{~ini OZS.
Ve~ o spremembah obrtnega zakona si lahko preberete v Obrtniku 2/2007.

7

OBVESTILA

REKREACIJA V TELOVADNICI O[ KRI@E
[portna sekcija pri Obmo~ni obrtni zbornici Tr`i~ obve{~a vse ~lane,
da smo se z Osnovno {olo Kri`e dogovorili za uporabo telovadnice za
rekreacijo na{ih ~lanov, njihovih delavcev in dru`inskih ~lanov.

PROSTE KAPACITETE
V TERMAH OLIMIA POD^ETRTEK

Rekreacija bo potekala vsak ~etrtek od 19.25 do 20.10 ure,
razen v ~asu {olskih po~itnic.
Hi{ni red predpisuje, da se uporabniki telovadnice pred pri~etkom
vadbe preobujejo v ~iste copate. Ko skupina za~ne z vadbo, se zaklenejo vhodna vrata v telovadnico in so zaklenjena do odhoda
skupine. V telovadnici je prepovedano igrati nogomet. Vodja skupine
odgovarja, da se v vseh prostorih telovadnice ne povzro~a {kode na
opremi, pohi{tvu in prostorih.
Vse ~lane vabimo, da se v ~im ve~jem {tevilu udele`ijo rekreacije in jih
prosimo, da o rekreaciji obvestijo svoje delavce in dru`inske ~lane.
Predsednik {portne sekcije
[vegelj Jo`e, l.r.

Obve{~amo vas, da imamo v
apartmaju OOZ Tr`i~ (za 4 do 5
oseb) v Atomski vasi v Pod~etrtku
v za~etku leta 2007 proste naslednje kapacitete:
10.03. - 17.03. / 35 EUR
31.03. - 07.04. / 33 EUR
07.04. - 14.04. / 35 EUR
28.04. - 05.05. / 33 EUR
V ceni je v{teto: Najem apartmaja,
{tiri celodnevne vstopnice ter
kon~no ~i{~enje v kolikor letujete
cel termin.
Prijave sprejemajo v tajni{tvu
OOZ Tr`i~, tel.: 592 33 40 in GSM:
031 365 842.

OBVESTILO

DRU[TVA
OBRTNIKOV
TR@I^

OBRTNI SEJEM IHM MUENCHEN
MAREC 2007

Dru{tvo obrtnikov Tr`i~ vabi vse
stanovske kolege na sre~anje
v ~etrtek, 15. februarja 2007,
ob 20. uri
v gostilni ANKELE v Podljubelju.

Sklad za izobra`evanje vabi vse
obrtnike in njihove delavce na obisk
obrtnega sejma IHM.

Pogovarjali se bomo o odborih za
ob~inski svet.

Dvodnevni izlet bo potekal od petka,
9. do sobote 10. marca 2007.

Lepo vabljeni!

Participacija zna{a 45,00 EUR.

Predsednik dru{tva obrtnikov
Tr`i~
ing. Vinko Perne, l.r.

Prijave in dodatne informacije
dobite na Skladu za izobra`evanje
delavcev pri s.p. na tel. 28 18 750.
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NADOMESTILA

ZA AVTORJE

V pravilniku SAZAS (objavljenem v Uradnem listu RS, {t. 138/06) pi{e,
da se ta akt - z zvi{animi tarifami vred - sprejema na podlagi uvedbe
evra v Sloveniji. Stari pravilnik iz leta 1998 SAZAS torej nima ve~ namena uporabljati, vpra{anje pa je, ~e z izdajo novega pravilnika ne velja
ve~, kljub temu da novi pravilnik izrecno dolo~a prenehanje veljavnosti
starega pravilnika.
Naj ob tem {e dodamo, da je vsakr{no povi{anje cen zaradi uvedbe evra
v Sloveniji nedopustno, posebej ob`alovanja vredno pa je, da izkori{~a
dolo~ene pravne praznine prav organizacija, ki ima monopolen polo`aj
na slovenskem trgu (ki ji ga je dala dr`ava)!
^lani obrtne zbornice so te dni `e za~eli prejemati prve ra~une SAZAS
za januar - in njihova reakcija ob spoznanju, da so se tarife izdatno
zvi{ale, je bila ostra. Ko se bo vest o znatno vi{ji tarifi raz{irila, se bodo
vpra{anja in polemike seveda {e bolj razvnele. Kako ta neljubi dogodek
umestiti v kontekst dosedanjih prizadevanj Obrtne zbornice Slovenije
za ureditev razmer na tem podro~ju?
Dejstvo je, da taka enostranska dejanja pravzaprav po nepotrebnem
dvigujejo temperaturo med uporabniki in hkrati ru{ijo temelje za prihodnje konsenzualno re{evanje pla~evanja avtorskih nadomestil, predvsem pa bi lahko zru{ila tistih nekaj stebrov, ki jih je OZS mu~no gradila v preteklih pogajanjih in dokon~ala s sklenitvijo sporazumov z dvema
od treh kolektivnih organizacij. OZS je novi pravilnik in druge razloge
za njegovo izdajo natan~no preu~ila in ugotovila, da je vsakr{no
povi{anje tarif SAZAS na podlagi obstoje~e zakonodaje neutemeljeno,
~e zanje ni soglasja reprezentativnega zdru`enja glede dolo~ene
dejavnosti v tem pogledu zlasti OZS za obrtne in obrti podobne
dejavnosti.
Tako stali{~e naj bi po prvem odzivu sode~ podpirali tudi pristojni
strokovni dr`avni organi, kot npr. Urad za intelektualno lastnino. Poleg
tega nobeno povi{anje tarife, naj bo samovoljno ali dogovorno, ne more
mimo zakonskih meril za dolo~itev vi{ine tarife.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP-D; Uradni list RS, {t. 139/06) v tem smislu izrecno

dolo~a, da mora biti tarifa primerljiva s tarifami istovrstnih kolektivnih
organizacij v drugih, predvsem
sosednjih, dr`avah Evropske skupnosti, ob upo{tevanju bruto
doma~ega proizvoda na prebivalca v
enoti kupne mo~i. Vsakemu uporabniku bi zato moral SAZAS ob
vsakem ~asu na primeren na~in
pojasniti, ali nadomestilo, ki ga terja,
upo{teva navedeno zakonsko merilo, zlasti ~e se tarifa kolektivne organizacije nenadno spremeni tako kot
v opisanem primeru.
OZS meni, da SAZAS ne bi smel
uveljavljati novih, vi{jih tarif (torej
po{iljati ra~unov uporabnikom),
ampak bi moral do morebitne
odlo~itve sveta za avtorsko pravo
nove tarife zamrzniti in zara~unavati
nadomestila po tarifah, ki so veljavne po starem pravilniku.
OZS verjame, da si vse vpletene
strani `elijo bolj urejeno in pregledno
stanje pla~evanja avtorskih nadomestil, primerljivo z evropskim, zato
meni, da je sedanje stanje najbolje
re{iti s sklenitvijo skupnega sporazuma, tako kot se je to zgodilo v
primeru sporazumov z Zavodom
IPF in ZAMP. ^e pa bi se bli`nja
pogajanja s SAZAS izkazala kot
neuspe{na, bo treba ~im prej
vzpostaviti vse mo`nosti za delovanje sveta za avtorsko pravo, opredeljenega v novem zakonu, ki je edini
pristojni organ za presojo vi{ine tarife. Obrtna zbornica `e dalj ~asa
zbira razne dokumente in mnenja, ki
so potrebna za korektno ureditev
stanja in s pridom jih bo uporabila
tudi v nadaljnjih postopkih, zato ne
dvomi, da se bodo opisani problemi
prej ali slej re{ili.
Bla` Radujko
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KATERE IN[TITUCIJE [^ITIJO AVTORSKE IN
SORODNE PRAVICE,
TER KAK[NA JE RAZLIKA MED NJIMI:
1. Kaj {~iti SAZAS?
Zdru`enje SAZAS je edino, ki na osnovi dovoljenja Urada za intelektualno lastnino RS {t. 800-3/96 daje dovoljenje in pobira nadomestila za javno uporabo glasbenih avtorskih del. ^e v va{em lokalu javno
predvajate glasbena dela, morate za to pridobiti dovoljenje
Zdru`enja SAZAS in za to pla~evati nadomestilo.
2. Kaj {~iti ZAMP?
ZAMP ima dovoljenje {t. 800-9/96 Urada za intelektualno lastnino
RS za pobiranje nadomestil iz naslova avtorskih pravic za dela s
podro~ja knji`evnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov.
ZAMP je upravi~en do pobiranja navedenih avtorskih nadomestil v
primeru, da so bila ta dela javno predvajana. ^e v va{em lokalu
javno poslu{ate literarna dela, ste nadomestila za tako uporabo
dol`ni pla~evati.
3. Kaj je IPF?
Zavod IPF ima dovoljenje Urada za intelektualno lastnino {t. 8009/96. IPF ne {~iti avtorskih pravic, pa~ pa {~iti sorodne pravice, ki
predstavljajo “nekak{no kompenzacijo izvajalcem za izgubljeni
zaslu`ek, kot posledici popularizacije nosilcev zvoka” (prepisano z
uradne spletne strani Zavoda IPF).
Zdru`enje SAZAS zagovarja ureditev avtorske in sorodnih pravic po
evropskem vzorcu, saj smatra, da mora biti pla~evanje nadomestil za
uporabo glasbenih del primerljivo z evropskimi dr`avami.

PROGRAM BREZPLA^NEGA SVETOVANJA
Na OOZ Tr`i~ imamo naslednja brezpla~na svetovanja:
> pravno svetovanje organiziramo vsak prvi in tretji
ponedeljek v mesecu - g. Janez Kikel. Program pravnega svetovanja poteka tako, da se naro~ite do zadnjega
~etrtka pred svetovanjem na OOZ Tr`i~, telefon 592 33
40. ^e za posamezni termin ne bo prijav, potem svetovanje odpade.
> knjigovodsko in ra~unovodsko svetovanje poteka vsak
pone-deljek, sredo in petek od 8h do 12h ga. Marija Erlah, tel. 592 40 20
> splo{no poslovno, zakonodajno in kreditno svetovanje,
posredovanje specifi~nih informacij, ipd. poteka vsak
delovni dan od 8h - 12h, ob sredah od 8h do 16h
Vsa svetovanja so brezpla~na in potekajo na:
OOZ Tr`i~, Predilni{ka c. 8
Telefon 592 33 40, GSM 031 365 842
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PRISPEVKI

ZA
ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE
Konec januarja so socialni partnerji sklenili, da napovedanega izdatnega povi{anja prispevkov ne bo.
Novim obremenitvam so ostro
nasprotovali zlasti obrtna zbornica in delodajalci s podra`itvijo pa
niso sogla{ali niti sindikati.

VABILO
na predstavitev mo`nosti vklju~evanja
lokalnih skupnosti
v izvajanje projektov
civilno voja{kega sodelovanja
v operaciji KFOR

Spo{tovani!
V mesecu februarju leto{njega leta odhaja na Kosovo bataljon slovenskih vojakov v mirovno
operacijo KFOR. S tem bataljonom odhaja tudi skupina civilnih strokovnjakov z razli~nih ministrstev z namenom vzpostavitve sodelovanja med subjekti lokalnih skupnosti Slovenije in
Kosova.
Nekatera podjetja in organizacije iz Slovenije `e uspe{no sodelujejo z kosovskimi lokalnimi
skupnostmi z `eljo po raz{iritvi dejavnosti in vklju~itvi dodatnih podjetij in organizacij v sodelovanje.
@elje s strani kosovskih politikov so najve~je na podro~ju turizma, kmetijstva, rudarstva, gradbeni{tva, industrije itd.
Slovenski kontingent vojakov bo nadziral zahodni del Kosova, ki zajema predvsem ob~ino Pe~
in ob~ino Klina. Obe ob~ini imata preko 150.000 prebivalcev.
Zainteresiranim subjektom iz Slovenije bo Ministrstvo za obrambo nudilo dodatne informacije,
organiziralo obisk omenjenih ob~in in vzpostavitev kontaktov z zainteresiranimi subjekti s
podro~ja ob~in na Kosovu.
Prebivalstvo Kosova je prijateljsko razpolo`eno do slovenskih predstavnikov in izkazuje velik
interes po sodelovanju s slovenskimi podjetji in organizacijami.
V kolikor izkazujete interes nam to sporo~ite do ponedeljka dne 19. februarja 2007 na naslov
Ob~ina Tr`i~, Trg svobode 18, 4290 Tr`i~ (Janja Svetina, tel: 04/5971-526).
Z lepimi pozdravi,
@upan
mag. Borut Sajovic

