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JAVNI

IZ

RAZPISI 2008

Tudi letos bo na podro~ju javnih razpisov kar pestro. Tako kot doslej,
bodo na OZS ~lane informirali o mo`nostih pridobivanja sredstev
preko javnih razpisov, organizirali delavnice na to temo ter jim pomagali pri pripravah projektov. Glede na to, da so nekateri javni razpisi
napovedani v zelo kratkem in da je eno izmed osnovnih pravil
razpisov, da se stro{ki za nazaj ne upo{tevajo, opozorite tiste ~lane, ki
so tik pred investicijami, o prihajajo~ih mo`nostih.

Napovedani razpisi
Subvencioniranje nakupa nove tehnolo{ke opreme
(od 1 do 9 zaposlenih)
(subvencije za novo tehnolo{ko opremo)
Slovenski podjetni{ki sklad, predvidoma Januarja 2008
Subvencioniranje nakupa nove tehnolo{ke opreme
(subvencije za novo tehnolo{ko opremo za pove~anje
konkuren~nosti na globalnih trgih)
Slovenski podjetni{ki sklad, predvidoma Februarja 2008
Garancije za ban~ne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere
(financiranje materialnih, nematerialnih in obratnih sredstev)
Slovenski podjetni{ki sklad, predvidoma Januarja 2008
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Subvencije za inkubirana podjetja
Za podjetja ki delujejo v podjetni{kih inkubatorjih ali institucijah
inovativnega okolja
Slovenski podjetni{ki sklad, predvidoma Januarja 2008
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Neposredne vzpodbude za skupne razvojno investicijske projekte
Namen je vzpodbujanje.
Vlaganj lastnih sredstev v razvojno dejavnost, inovativnost, povezovanje z raziskovalnimi organizacijami, itd.
Javna agencija za tehnolo{ki razvoj (TIA)

tel.

04 592 33 40
04 596 11 83

gsm

031 365 842

fax:

04 596 30 20

Spodbujanje prehoda visokokvalificiranega osebja
Mobilnost kadra in plasiranje znanja v gospodarstvo ter plasiranje
znanja iz velikih v mala in srednja podjetja JAPTI
Danijel Lamperger, OZS

IZDAJA:
OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA
ZBORNICA TR@I^
Predilni{ka cesta 8, 4290 Tr`i~

dav~na {t.: 78405408
nismo dav~ni zavezanci
transakcijski ra~un pri ABANKI D.D.
Ljubljana
{t. 05100-8010006221
e-po{ta: aleksandra.kojic@ozs.si.

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. 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.
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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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~

www.ooz-trzic.si
URADNE URE ZBORNICE
PONEDELJEK
8. - 12. ure
SREDA
8. - 16. ure
PETEK
8. - 12. ure
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POGUMNO

V LETO 2008

Prvo leto dela v novi sestavi upravnega udbora obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Tr`i~ je za nami. Trudili smo se po svojih mo~eh, da bi
poleg teko~ih operativnih nalog, ki so potrebne za delovanje zbornice,
na{emu delu dali tudi neke nove vsebine.
Z novelo obrtnega zakona, ki je stopil v veljavo decembra 2007 se spreminja predvsem sistem ~lanarine, ki bo od sedaj naprej po mojem mnenju
bolj logi~en in po{ten do obrtnikov in obrtnic. Velikost podjetja, ki jo
opredeljuje {tevilo zaposlenih, naj bo tista, ki bo merilo za dolo~itev
vi{ine ~lanarine. Upam, da bo z ni`jo ~lanarino potihnil tudi kak{en
kriti~ni glas, ki obrtno zbornico smatra kot neke vrste dacarja, ki ni~ ne
daje, ampak samo jemlje.

NOVO

V LETU 2008

NOVO IME
Obmo~na obrtna zbornica Tr`i~ se
je preimenovala v Obmo~no obrtno-podjetni{ko zbornico Tr`i~.

NOVA ^LANARINA
-

^lanarina bo odslej ena sama,
skupna za OZS in obmo~ne
zbornice. Zna{ala bo od 10 do
50 evrov, odvisno od {tevila
zaposlenih pri ~lanu.

-

Skupaj bodo ~lani pla~ali
dobrih 15% manj ~lanarine kot
doslej.

-

Zborni~nih storitev bodo
dele`ni le tisti, ki bodo redno
pla~evali ~lanarino.

V letu 2007 smo se trudili, da bi ve~ino zbranega denarja na tak ali
druga~en na~in vrnili ~lanom zbornice. Z raznimi dru`abnimi in {portno obarvanimi sre~anji, ter izobra`evanji smo posku{ali povezati obrtnike, obrtnice in pri njih zaposlene delavce.
^e nam je pri dru`abnih prireditvah (piknik, dedek Mraz oz. Bo`i~ek) to
po mojem mnenju uspelo, ~eprav smo nenazadnje samo nadgradili dolgoletno tradicijo, pa smo precej slab{i odziv do`iveli pri prizadevanjih
za izobra`evanje.
Na organiziranje izobra`evalnih te~ajev so se tr`i{ki obrtniki odzvali
precej slab{e kot je pri~akoval upravni odbor in jaz osebno. Kljub skoraj
zastonj te~ajem (90% stro{kov krije zbornica oz. sklad za delavce v
celoti) in izdatnemu ogla{evanju v obvestilih je bil odziv milo re~eno
skromen. Dvomim, da je razlog za tako skromen odziv dejstvo, da
tr`i{ki obrtniki vse `e znajo in vedo. Verjamem, da bodo tisti, ki bodo te
te~aje obiskovali, z njimi in na novo pridobljenim znanjem zadovoljni.
Vesel bi bil, ~e bi o tem obvestili svoje znance in prijatelje iz obrtni{kih
krogov, da bodo taki in podobni te~aji v naslednjem terminu bolje
obiskani.
Tudi za {portne dejavnosti, ki jih organizira zbornica bi `elel, da bi bilo
udele`encev ve~. Na sre~o nekaj {portnih zanesenjakov skrbi, da vsaj del
obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev in delavk zdravo pre`ivlja
nekaj ve~erov na mesec.
V letu 2008 vsem
tr`i{kim obrtnicam in
obrtnikom `elim zdravja in poslovnega uspeha pri njihovem delu.
Predvsem pa `elim, da
s svojimi predlogi in
pripombami pomagate
sooblikovati delo in polo`aj na{e in va{e obrtno-podjetni{ke zbornice.
Tomo Smolej
predsednik
UO OOZ Tr`i~

2

NOVA RAZDELITEV
NALOG
Poraba ~lanarine bo strogo
namenska. V skladu z novim obrtnim zakonom lahko zbornica svojim ~lanom za ~lanarino nudi le
zastopanje njihovih skupnih
interesov pred oblastjo in
sindikati, informiranje in splo{no
svetovanje, za vse individualne
storitve bodo ~lani morali
dopla~ati.

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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DAVEK

NA IZPLA^ANE PLA^E

Najni`ja bruto pokojninska
osnova zna{a za DECEMBER 2007
746,93 EUR.

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~.

Povpre~na bruto pla~a v RS za
OKTOBER 2007 je 1.303,92 EUR.

Stopnje davka so od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008:

Minimalna pla~a
od avgusta 2007 dalje 538,53 EUR.

~e zna{a mese~na bruto pla~a
na zaposlenega
do 688,53 EUR

zna{a stopnja davka
v EUR

Zajam~eni osebni dohodek od od
avgusta 2007 dalje 237,73 EUR.

0%

od 688,53 do 1.669,17 EUR

1,1 %

Regres za prehrano 3,13 EUR.

od 1.669,17 do 3.129,69 EUR

2,3 %

nad 3.129,69 EUR

4,4 %

Najvi{ji neobdav~en znesek
5,54 EUR.

DAJATVE

ZA S.P., KI NISO ZAVAROVANI IZ
NASLOVA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
prispevek za inval. in pok. zavarovanje
prispevek za zdravstveno zavarovanje
~lanarina OOZ Tr`i~

25,57 EUR (sprememba Ur.l.23/3.3.2006 od 1.3.2006 dalje)
3,08 EUR (sprememba Ur.i.118/27)
33,00 EUR OOZ Tr`i~ + ~lanarina OZS 12 EUR

ZAVAROVALNE

PRISPEVKI
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so od 1. januarja 2002 dalje:
IZ ZAVAROVALNE OSNOVE
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50%

zdravstveno varstvo

6,36%

za zaposlovanje

0,14%

za porodni{ko varstvo

0,10%

SKUPAJ

22,10%

NA ZAVAROVALNO OSNOVO
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

8,85%

za zdravstveno varstvo

6,56%

za zaposlovanje

0,06%

za po{kodbe pri delu in poklicne bolezni

0,53%

porodni{ko varstvo

0,10%

SKUPAJ

16,10%

SKUPAJ ZNA[AJO PRISPEVKI

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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OSNOVE ZA
OBRA^UN
PRISPEVKOV
ZA SP

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, 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.
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MESE^NE

DAV^NE OLAJ[AVE V LETU 2008
246,63 EUR

Splo{na olaj{ava
Posebne olaj{ave
za prvega vzdr`evanega otroka

181,98 EUR

za drugega vzdr`evanega otroka

197,84 EUR

za tretjega vzdr`evanega otroka

329,96 EUR

za ~etrtega vzdr`evanega otroka

462,09 EUR

za petega vzdr`evanega otroka

594,21 EUR

za vse nadaljnje vzdr`evane otroke se olaj{ava pove~a za

132,21 EUR

glede na vi{ino olaj{ave za predhodnega vzdr`evanega otroka
za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

659,39 EUR

za vsakega nadaljnjega vzdr`evanega otroka se olaj{ava pove~a za enake zneske
kot olaj{ava za vzdr`evane otroke.

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

11.09.07

25.09.07

09.10.07

23.10.07

06.11.07

20.11.07

1,004

1,000

1,988

1,000

1.035

1.059

0,30

0,30

0,30

0,30

0.31

0.32

IZPLA^ILO

PLA^ DELAVCEM,
ZAPOSLENIM PRI s.p.
ZA DECEMBER 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.

^LANARINA

ZA

DECEMBER
2007
OBRA^UN ZA SP
Ra~une za ~lanarino bodo ~lani
prejemali mese~no.

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.

Pla~evanje prek elektronskega
ban~nega poslovanja
v {tevilko modela vnesete 12 in
prepi{ete referenco iz posebne
polo`nice
Pla~ujevanje prek posebne
polo`nice
izpolnite polje ra~un na desni
strani polo`nice (kjer je oznaka nalogodajalca, za oznako SI56) jo
podpi{ite in `igosajte.

Pravilnik o dolo~itvi olaj{av in lestvice za odmero dohodnine za leto
2008 je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 119/2007

Informacije so na spletni strani
www.ozs.si/clanarina.

Povpre~na mese~na bruto pla~a v RS za OKTOBER 2007 = 1.303,92 EUR.
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NOVOSTI

PRI ODDAJI
PODATKOV ZA ODMERO
DOHODNINE ZA LETO 2007

Obrazec vloge je dostopen na vseh
dav~nih uradih in izpostavah, lahko
pa se ga natisne tudi s spletne strani
Dav~ne uprave RS.

Vrsta, oblika in na~in dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto
2007 so predpisani s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2007, ki je objavljen v Uradnem listu RS, {tevilka 98/07, ter
na spletnih straneh DURS-a http://durs.gov.si/ in Ministrstva za
finance http://www.mf.gov.si/.

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 je mogo~e oddati tudi
preko sistema eDavki in to od konca
decembra 2007 dalje.

Pravilnik, ki velja za odmero dohodnine za leto 2007, se bistveno ne razlikuje od tistega, ki je veljal za odmero dohodnine za leto 2006.

SPREMEMBA PODRA^UNOV ZA
PLA^EVANJE OBVEZNIH DAJATEV

Tudi za leto 2007 zavezanci za dajanje podatkov pripravijo in dostavijo
podatke na DURS v elektronski obliki na hranilnem mediju ali po
telekomunikacijski poti, ne morejo pa jih ve~ posredovati na obrazcu v
pisni obliki. Rok za dostavo podatkov dav~ni upravi je 31. januar 2008.

V Uradnem listu {t. 120 z dne 27. 12.
2007 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o podra~unih ter
na~inu pla~evanja obveznih dajatev
in drugih javnofinan~nih prihodkov.

UVELJAVLJANJE OLAJ[AVE ZA VZDR@EVANE DRU@INSKE ^LANE
DO 31. JANUARJA 2008
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 le-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.
Zavezancem svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi dru`inskimi
~lani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki …) dogovorijo glede
uveljavljanja posebne olaj{ave.

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2008
^e zna{a neto letna
dav~na osnova v EUR
nad

zna{a dohodnina v EUR
do
7.187,60

7.187,60
14.375,20

14.375,20

16%
1.150,02 +27%
nad 7.187,60
3.090,67 +41%
nad 14.375,20
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DURS je z 31. 12. 2007 ukinil
naslednje podra~une:
01100-8460705820
DURS izpostava [kofja Loka
01100-8460705335
DURS izpostava Tr`i~
01100-8460701455
DURS izpostava Jesenice
01100-8460704462
DURS izpostava Radovljica
Za vse navedene izpostave velja po
novem enotni Prehodni podra~un
MF Dav~na uprava RS Dav~ni urad
Kranj, in sicer: 01100-8460701843.
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IZ

DELA OOZ TR@I^

-

12. december 2007 - na seji UO smo razpravljali o spremembah in
dopolnitvah Statuta OOZ Tr`i~.

-

21. december 2007 - na zadnji seji UO v letu 2007 smo razpravljali
o aktualnih zadevah in ugotavljali, da smo v letu 07 zelo dobro delali.

-

24. december 2007 - Skup{~ina OOZ Tr`i~ je sprejela spremembe in
dopolnitve Statuta OOZ Tr`i~.

-

24. december 2007 - Bo`i~ek je obiskal otroke tr`i{kih obrtnikov in
pri njih zaposlenih delavcev. Otroci so si ogledali prestavo
Pismono{a Aljo{a, nato pa jih je Bo`i~ek {e obdaroval. Prireditve se je
udele`ilo 130 otrok.

Na spletnih straneh ministrstva je
objavljen tudi Register ocenjevalcev
za registracijo nastanitvenih obratov.
Pravilnika in register ocenjevalcev je
objavljen tudi na spletnih straneh
Sekcije za gostinstvo in turizem.
III. POENOSTAVITVE PRI
KATEGORIZACIJI NASTANITVENIH
OBRATOV
(objavljeno v januarski reviji
Obrtnik)

SEKCIJE

Dne 30.11.2007 je bil v Uradnem listu
RS 109/07 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
merilih in na~inu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni
list RS 109/07). Od 1.12.2007 tako
veljajo nekatere poenostavitve pri
kategorizaciji nastanitvenih obratov
in marin, ki bodo zagotovo olaj{ale
poslovanje.

> SEKCIJA GOSTINCEV

Najpomembnej{e novosti:

I. REGISTRACIJA @IVILSKIH OBRATOV PRI ZIRS
(velja za vse `ivilske obrate, transport `ivil, spletno prodajo `ivil, ...)
V zadnjem ~asu smo prejeli ve~ klicev s strani ~lanov glede nadzora
zdravstvenih in{pektorjev v zvezi z registracijo obratov pri ZIRS, zato
povzemamo obveznosti nosilcev `ivilskih dejavnosti:
Nosilec `ivilske dejavnosti je dol`an posredovati ZIRS vlogo za registracijo obrata najmanj 15 dni pred pri~etkom obratovanja obrata. Za
vsak obrat mora nosilec izpolniti obrazec Prilogo 2. V kolikor se posredovalni podatki spremenijo mora nosilec vsako spremembo (sprememba posredovanih podatkov, prenehanje opravljanja dejavnosti,...), v roku
30 dni, sporo~iti na ZIRS in ponovno izpolniti obrazec Prilogo 2 ter
ozna~iti “spremembo”. Ve~ informacij na spletni strani Sekcije za gostinstvo in turizem.

-

-

-

Sekcija za gostinstvo in turizem je `e v za~etku priprave predpisa predlagala, da se na izpolnitev obrazca opozori `e pri registraciji dejavnosti
(na primer pri e-vem), `al je bil odgovor negativen. Sekcija je ponovno
opozorila na problem ustrezno ministrstvo, kjer bomo poizku{ali najti
ustrezno re{itev.
Na spletnih straneh najdete ve~ informacij, vlogo in naslove ZIRS.
http://www.ozs.si/prispevek.asp7IDpm-4092
II. NOVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Sporo~amo vam, da sta na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za turizem: http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja
_in_dokumenti/turizem/veljavni_predpisi/ objavljeni neuradni
pre~i{~eni besedili dveh pravilnikov in sicer:
-

Pravilnik o merilih za dolo~itev obratovalnega ~asa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
Pravilnik o merilih in na~inu kategorizacije nastanitvenih obratov in
marin
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-

-

Kategorija nastanitvenega obrata
velja do spremembe kategorije
(Seveda pa mora nastanitveni
obrat izpolnjevati vse pogoje za
kategorijo s katero obratuje)!
Rok za oddajo poro~ila o ocenitvi
kategorizacije s strani uradnega
ocenjevalca je skraj{an na 15 dni
(prej 30 dni).
Spremenjen je postopek za pridobitev kategorije (ni ve~ odlo~b).
Kategorijo nastanitvenega obrata
dolo~i gostinec, sobodajalec
oziroma kmet sam tako, da izpolni kategorizacijski list za
posamezno vrsto nastanitvenega
obrata
oziroma
kategorijo
dolo~eni v prilogi A Pravilnika o
merilih in na~inu kategorizacije
nastanitvenih obratov in marin.
Postopek kategorizacije je pri
samoocenitvi zaklju~en, ko izvajalec dejavnosti izpolni kategorizacijski list in si pridobi
ozna~evalno tablo.
Samoocenitev po novem velja
tudi za apartmaje in gosti{~a s
tremi zvezdicami ter kmetije z
nastanitvijo s tremi jabolki (v teh
primerih je bila v preteklosti
potrebna ocenitev s strani ocenjevalca).
Uradni ocenjevalec {e vedno
dolo~i kategorijo nastanitvenega
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obrata v primerih, ko gre za hotel, motel, penzion in kamp s {tirimi
ali petimi zvezdicami ter apartma in gosti{~e s {tirimi zvezdicami,
prostore pri sobodajalcih s tremi zvezdicami in kmetije z nastanitvijo s {tirimi jabolki.
POMEMBNO! Zgoraj navedene spremembe so posledica sprememb in
dopolnitev Zakona o gostinstvu in poenostavitve postopkov za kategorizacijo. V pripravi pa je `e sprememba celotnega sistema kategorizacije
nastanitvenih obratov, ki bo predvidoma urejena na bistveno druga~en
na~in. O vsem vas bomo obve{~ali.
Za gostinske obrate in prostore pri sobodajalcih ozna~evalno tablo
naro~ite pri PRONEON d.o.o., Opekarska 16, 1360 Vrhnika. Ve~ informacij najdete na spletnih straneh sekcije.
IV. AKTIVNOSTI ZA SPREMEMBO TOBA^NEGA ZAKONA
Sekcija za gostinstvo in turizem je na probleme v praksi pri izvajanju
Zakona o omejevanju uporabe toba~nih izdelkov v praksi opozorila
ministra mag. Andreja Vizjaka in ministrico ga. Zofijo Mazej Kukovi~.
Na ministrstvu za zdravje smo imeli tudi `e sestanek, kjer predloge za
spremembo `al ne podpirajo. Vsekakor se bodo aktivnosti nadaljevale `e
v naslednjem tednu s skupnim sestankom predstavnikov gostincev ter
aktivnostih sekcije na odborih Vlade RS.
Stali{~a sprejeta na upravnem odboru sekcije z rezultati ankete smo vam
`e posredovali in jih povzemamo:
Glede na izra`eno stali{~e ve~ine tistih ~lanov sekcije, ki so odgovorili na
vpra{alnik, da se ne strinjajo s sprejetim toba~nim zakonom, Sekcija za
gostinstvo in turizem predlaga, da se za~ne postopek za spremembo
Zakona o omejevanju uporabe toba~nih izdelkov.
Obstoje~i toba~ni zakon je pretog, ne`ivljenjski ter nekaterim gostincem
`e povzro~a poslovno {kodo. Spremembe zakona se morajo nana{ati na
vse, ki opravljajo gostinsko dejavnost, ne glede na velikost oziroma vrsto
ponudbe. Zakon mora veljati za vse enako.
^lani sekcije vsakodnevno {e dodatno izpostavljajo nekatere probleme,
ki se pojavljajo v praksi pri izvajanju veljavnega zakona. Gostinci iz terena sporo~ajo, da se kadi v nekaterih osmicah, izletni{kih kmetijah, klubih ter nekaterih gostinskih lokalih, kar {e dodatno zni`uje promet in
povzro~a gospodarsko {kodo gostincem, ki spo{tujejo toba~ni zakon,
zato je nujna sprememba.

Glede na omenjeno stanje Sekcija za
gostinstvo in turizem predlaga, da za
gostinstvo ponovno stopi v veljavo
Zakon o omejevanju uporabe toba~nih
izdelkov, ki je veljal pred spremembo
zakona do meseca avgusta.
V. NOVA VPRA[ANJA IN ODGOVORI V ZVEZI S TOBA^NIM
ZAKONOM NA SPLETNIH STRANEH
MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE
Na spletni strani Ministrstva za
Zdravje so objavljena nova vpra{anja in novi odgovori (nekateri stari
odgovori so popravljeni in ozna~eni
z NOVO) v zvezi z Zakonom o omejevanju uporabe toba~nih izdelkov.
Povezava http://www.mz.gov.si/
oziroma
http://www.mz.gov.si
/si/pogosta_vprasanja_in_koristne_
vsebine/splosna_vprasanja/zouti_z
akon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_omejevanju_uporabe
_tobacnih_izdelkov_url_602007_sto
pi_v_veljavo_5_avgusta_2007/
VI. AKTIVNOSTI V ZVEZI S
SMERNICAMI DOBRE HIGIJENSKE
PRAKSE
Na Ministrstvu za javno upravo je na
zadnjem skupnem sestanku minister
dr. Virant ustanovil posebno delovno
skupino, kjer bomo s predstavniki
razli~nih institucij posku{ali najti
re{itve za implementacijo Uredb EU,
kjer je v zvezi s higieno `ivil mo`na
ve~ja fleksibilnost za manj{e obrate.
Na sestanku na Ministrstvu za
zdravje, je bilo ob zadnjem pregledu
novih smernic in reviziji obstoje~ih
dogovorjeno, da se prioritetno pregleda, revidira in dokon~a obstoje~e
`e odobrene smernice.
Pri pregledu zadnje verzije novih
smernic, ki se bodo pripravljale hkrati
z veljavnimi, pa je bilo dogovorjeno,
da se smernice {e bolj poenostavijo.
Glede na to, da obstoje~im smernicam pote~e rok odobritve, in da je
dokument pripravljen z referenco do
sedaj neveljavnega Pravilnika o
higieni `ivil, Zdravstveni in{pektorat RS zagotavlja, da bo {e vedno
ob upo{tevanju uredbe 852/2004, ob
izvajanju nadzora pri nosilcih
dejavnosti uporabljal obstoje~e
smernice.
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Vsekakor pa od spremembe Pravilnika o higieni `ivil velja naslednje:
(pripravila Katarina @eleznik Logar, Svetovalni center OZS in bo objavljeno v januarski reviji Obrtnik)
Preventivno izvajanje DDD 2 x letno preko zunanjih in{titucij ni ve~
potrebno
V letu 2007 je prenehal veljati Pravilnik o higieni `ivil, ki je precej
natan~no opredeljeval zahteve, ki jih morajo nosilci `ivilske dejavnosti
izpolnjevati zaradi zagotavljanja varnosti `ivil. Pravilnik je bil razveljavljen, ker to podro~je ureja Uredba 852/2004 ES o higieni `ivil, katera
omogo~a ve~jo prilagodljivost postopkov in aktivnosti, s katerimi se
zagotavlja izpolnjevanje zahtev, predvsem majhnim in manj razvitim
podjetjem. O razveljavitvi omenjenega pravilnika in posledi~nih spremembah smo `e pisali, pa vendarle ne bo odve~, ~e {e enkrat opozorimo
na nekatera pomembna dejstva, ki v praksi {e kar burijo duhove.
Usposabljanje zaposlenih za delo z `ivili: vsi, ki delajo z `ivili in so zato
odgovorni za varnost `ivil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in
seznanjeni z na~eli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako
velja za {tudente, dijake, … Nosilec `ivilske dejavnosti pa je odgovoren
za to, da so osebe, ki delajo z `ivili v njegovi `ivilski dejavnosti, ustrezno
usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd. Presoja o na~inu usposabljanja je prepu{~ena nosilcu. Lahko ga
zagotavlja v obliki internega usposabljanja, predvsem seznanjanja s
smernicami, ~e se te uporabljajo, preko sodelovanja s strokovnimi institucijami, obravnavo strokovne literature, ki je na voljo (spletne strani
In{tituta za varovanje zdravja RS, drugo) ipd.
Zahteve glede ukrepov prosti {kodljivcem so bile v smernicah za gostinstvo obravnavane kot DDD – deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija.
Sedaj preventivno izvajanje DDD 2 x letno preko zunanjih in{titucij ni
ve~ potrebno. Potrebno pa je redno izvajanje ukrepov s strani nosilca
dejavnosti za za{~ito pred glodavci in mr~esom, da se za{~iti obrat pred
vdorom. V ta namen je potrebno izvajati nadzor v obratu in okolici zaradi morebitnega pojava {kodljivcev. V primeru pojava glodavcev pa je
potrebno izvesti deratizacijo preko poobla{~ene zunanje in{titucije.
Na prvem mestu so sedaj znanje, zavedanje odgovornosti, dokazovanje
obvladovanja dejavnikov tveganja ter primerna usposobljenost za delo
z `ivili.
VII. ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN
TURIZMA SLOVENIJE
V Uradnem listi RS 124/2007 je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Aneks velja od 1. 11. 2007.
VIII. PODALJ[ANJE NI@JE STOPNJE DDV ZA PRIPRAVO JEDI
Kot smo vas `e obvestili, velja ni`ja stopnja DDV {e naprej za pripravo
jedi v gostilnah in restavracijah.
Finan~ni ministri EU, med njimi slovenski minister za finance Andrej
Bajuk, so v torek, 4.12.2007, na zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o
paketu davka na dodano vrednost (DDV) ter o podalj{anju ni`je stopnje DDV za dolo~ene storitve. Dav~ni dogovor se nana{a na podalj{anje
izjeme glede ni`jega DDV za Slovenijo, ^e{ko, Poljsko, Ciper in Malto, in
sicer za razli~ne storitve.
V Sloveniji se bo tako lahko ni`ja stopnja DDV uporabljala {e naprej za
priprave jedi v restavracijah ter pri gradnji, obnovi in vzdr`evanju
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stanovanj in sicer do 31. decembra
2010.
X. 2. MEDNARODNI SEJEM
GASTRONOMIJE, GOSTINSKO –
HOTELSKE OPREME IN SLADOLEDA
Sporo~amo
vam,
da
bo
2
Mednarodni sejem GASTRONOMIJE, GOSTINSKO – HOTELSKE
OPREME IN SLADOLEDA v
Ljubljani od 9. do 13.2.2008 na
Gospodarskem razstavi{~u

> SEKCIJA
AVTOPREVOZNIKOV
S 1.1. 2008 bo za vsa vozila, ki so registrirana v Sloveniji, pri~el veljati
Pravilnik o kompletu za prvo pomo~,
ki spada v obvezno opremo motornih
vozil (Uradni list RS {t.,106/04,
134/04) e-naslov: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV59
37.html). Pravilnik dolo~a obliko in
vsebino kompletov prve pomo~i, ki
je obvezna oprema vsakega
motornega vozila. Lastniki vozil,
prvi~ registriranih pred 1. januarjem
2005, ki `e imajo v vozilu komplet za
prvo pomo~, lahko {e naprej
uporabljajo dosedanje komplete
prve pomo~i. Ve~ si lahko preberete
na spletni strani AMZS:
www.amzs.si/default.asp?podrocje=307&novica=211
Prevozniki bodite pazljivi:
S 1. januarjem 2008 mora imeti
voznik v vozilu in mora na zahtevo
nadzornega
organa
predlo`iti
(Uredba ES {t. 561/06, 26 ~len):
- ^e voznik vozi vozilo opremljeno
z
analognim
tahografom:
tahografske vlo`ke za teko~i dan
in tiste ki jih je uporabljal v pred-

OBVESTILA
www.ooz-trzic.si

-

-

-

hodnih 28 (koledarskih) dneh (do 31.12.2007 velja pravilo: teko~i
teden in predhodnih 15 dni), voznikovo kartico (~e jo ima), vse ro~ne
zapise in izpise izdelane v teko~em dnevu in predhodnih 28 dneh.
^e voznik vozi vozilo opremljeno z digitalnim tahografom: voznikovo kartico, vse ro~ne zapise in izpise izdelane v teko~em dnevu in
predhodnih 28 dneh in tahografske vlo`ke za teko~i dan in tiste, ki jih
je uporabljal v predhodnih 28 dneh (~e je v tem ~asu vozil vozilo z
analognim tahografom).
^e je bil voznik na bolni{kem ali letnem dopustu ali ko je vozil vozilo (izvzeta s podro~ja uporabe Uredbe (ES) {t. 561/2006) v obdobju
predhodnih 28. dneh: potrdilo – obrazec o dejavnostih na podlagi
Uredbe ES 561/06 (nahaja se na spletnem naslovu sekcije:
http://www.ozs.si/prispevek.asp?ID=12074&IDpm=1277 ).
V Uradnem listu RS {t. 1/08 (4.1.2008) je objavljen Pravilnik o
oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu (glej: priloga). Dolo~be tega pravilnika NE veljajo za prevoze, na{tete v tretjem odstavku 19. ~lena Zakona o prevozih v cestnem prometu – ZPCP:
prevoz po{te kot javne storitve;
prevoz blaga za lastne potrebe-pod pogoji iz 85.~lena ZPCP;
prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. ~lena ZPCP;
prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti,
obrambe;
varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami in potrebam
dr`avnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom;
prevoz blaga z vozili ali skupino vozil, katerih najve~ja dovoljena masa ne presega 3500 kg;
prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za
poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi
potnikov ali blaga na enak na~in kot z nepredelanimi vozili
(avtodvigala, vozila za prevoz ~ebel, potujo~e knji`nice,..);
prevoz za osebne potrebe.

Izjema: Pravilnik velja za prevoz po{kodovanih oziroma pokvarjenih vozil.
Pravilnik ne prina{a sprememb za tovorna vozila (prevoz blaga).
Spremembe se nana{ajo na vozila za prevoz potnikov in avtotaksi vozil
(glej: peti odstavek 5. ~lena, peti odstavek 6. ~lena, 8., 9. in 10. ~len).
-

V Uradnem listu RS {t. 116/07 (17.12.2007) je objavljen Pravilnik o

naknadni vgradnji ogledal na
vozila
(www.uradni-list.si/1/
objava.jsp?urlid=2007116&stevilka=5807). Pravilnik se nana{a na
vozila kategorij N2 (vozila za prevoz blaga z najve~jo maso ve~jo
od 3,5 t, vendar do vklju~no 12 t)
in vozila kategorij N3 (vozila za
prevoz blaga z najve~jo maso
ve~jo od 12 t). Vozila morajo biti
do prvega rednega tehni~nega
pregleda po 31. marcu 2008 na
sovoznikovi strani opremljena s
{irokokotnimi gledali in ogledali
za opazovanje bli`njega podro~ja,
ki izpolnjujejo zahteve za
ogledala razredov IV in V v
skladu s tehni~no specifikacijo
TSV 108/02. Izjeme so navedene
v drugem odstavku 2. ~lena
pravilnika. Preverjanje skladnosti
vozila z zahtevami pravilnika se
opravlja na rednem tehni~nem
pregledu. ^e vozilo ni opremljeno v skladu z zahtevami tega
pravilnika se {teje, da ni tehni~no
brezhibno.

[PORT
REKREACIJA za ~lane in njihove
zaposlene poteka, v nadaljevanju
objavljamo urnik rekreacije v
Sokolnici in keglji{~u v Tr`i~u:
URNIK VADBE V SOKOLNICI
PONEDELJEK - NOGOMET
OD 19.00 DO 20.00
^ETRTEK - ODBOJKA
OD 19.00 DO 20.00

CENIK
VELIKOST

OGLASOV OOZ TR@I^
MESE^NO
EUR

CELA STRAN

104.32

LETNO

SIT

EUR

SIT

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

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

9

UPORABA KEGLJI[^A V TR@I^U
PONEDELJEK
OD 21.00 DO 22.00
V UPORABI SO TRI STEZE
SPLO[NI RED
- OBVEZNA UPORABA
[PORTNE OPREME (^ISTI
[PORTNI COPATI, [PORTNA OBLA^ILA)
- V DVORANE NE
PRIHAJAJTE PREJ KOT 20
MINUT PRED PRI^ETKOM
URE VADBE
Dodatne informacije dobite po
telefonu: 051/631 464
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NAGRADNA KRI@ANKA

Re{eno kri`anko po{ljite do 10. februarja na naslov: OBMO^NA OBRTNA ZBORNICA TR@I^, Predilni{ka cesta 8, 4290 Tr`i~. Iz`rebali bomo
nagrado, ki jo podarja podjetje Smolej d.o.o. iz Kovorja pri Tr`i~u.

10

Re{itve prej{nje kri`anke
Vodoravno: DETAJL, IVO BAUMAN, SRP, ^REVA,
KOLPA, ROT, KOPALNI[KA, SRNAR, JUNAK,
PROSPEKT, EDE, IDA, REZERVA, ABO, UKOR,
LEDAVA, PREMOR, EV, TALKA, RIVA, KEC,
KNORR, NE, I@, ALKOTEST, POSTOP, EVO, RS,
ART, BEAT, PAPIRUS, SAID, ^LAN, NAMERA,
ANTEJ, TR^OVA, ^EK, NJIVI^AN, SAVINJA,
TESALIJA, TROTOAR

