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IZ

PROGRAM

BREZPLA^NEGA
SVETOVANJA
Na Obmo~ni obrtni zbornici 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 ponedeljek, sredo in petek od 8h do 12h - g. Jure Erlah,
tel. 592 40 20
splo{no poslovno, zakonodajno in kreditno svetovanje,
posredovanje specifi~nih informacij, ipd. poteka vsak ponedeljek
od 8h - 12h, sredo od 8h - 16h in petek 8h -12h
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FORUMA

2
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POPOLNA PREPOVED
KAJENJA

9

Vsa svetovanja so brezpla~na in potekajo na OOZ Tr`i~, Predilni{ka c.
8, telefon 592 33 40, GSM 031 365 842.

OBMO^NA O B R T N A
ZBORNICA TR@I^
OBVESTILA – 7-8/2007

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ^LANOV
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

LETNO

gsm

031 365 842

fax:

04 596 30 20

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

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

Opomba: cene veljajo za notranje strani obvestil, ~rno-beli tisk.
Predsednik skup{~ine
Janko Ribnikar, l.r.
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04 592 33 40
04 596 11 83

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

EUR
CELA STRAN

tel.

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

OGLASOV OOZ TR@I^
MESE^NO

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

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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Z

OBRTNI[KEGA FORUMA V
PORTORO@U

Forum se je tokrat za~el z nazornim evropskim-francoskim filmom o
te`avah obrtni{tva z evropskimi standardi. ^e `elijo evropski obrtniki
zadostiti gori predpisov pri izdelavi avtomatskih vrat, jih morajo najprej
poznati in nato upo{tevati. Vse skupaj ni poceni in za obrtnike pomeni
povsem nepotrebno izgubo ~asa in denarja. Administracija postaja velik
evropski problem, je v razpravi priznal minister za javno upravo Gregor
Virant, ki ga imajo slovenski obrtniki `e za svojega za{~itnika, patrona.
Administrativne ovire nestimulativni davki in pretoga delovna zakonodaja so {e naprej glavni trni v obrtni{ko-podjetni{kih petah, je posredno pokazal portoro{ko obrtni{ki forum, na katerem so mali gospodarstveniki predloge in zahteve predstavili mo~ni ministrski ekipi. V
mandatu vlade Janeza Jan{e je bilo veliko postorjenega, obrtni{ka
administracija pa je ostala upo{tevan sogovornik {tevilnih resorjih.
Predpisi EU pomenijo tudi ovire
Predpisi EU so velik vir birokratskih ovir, Slovenija pa je po Virantovih
besedah morda nekoliko prehitela evropsko komisijo s programom
odpravljanja administrativnih ovir, doslednega pregledovanja vseh
novih predpisov in odstranjevanja starih nesmislov. [tevilne nesmiselne
birokratske ovire so po Virantovih besedah eden glavnih dejavnikov, ki
je EU odtujila od podjetni{tva in od prebivalstva.
Dav~na amnestija dr`avi ne di{i
Krvavo realni so za obrtnike davki. Dr`avni sekretar Andrej [ircelj jih ob
njihovi zahtevi po olaj{avah pri nalo`bah ni najbolj potola`il. Od

lanskega foruma je dr`ava sprejela
sedem zakonov s podro~ja davkov in
z njimi prvi~ za~ela zni`evati davke.
Dav~na osnova je opredeljena na
novo, bo ni`ja in bolj podobna
poslovnemu dobi~ku.
Dav~na zakonodaja ni bila narejena
na pamet. ^e bodo analize pokazale
druga~e, bodo v finan~nem ministrstvu investicijske olaj{ave ponovno preu~ili, je bilo najve~, kar je
sekretar [ircelj obljubil.
Za fleksibilnost na trgu dela
Zahteve po bolj fleksibilnem trgu
dela nizajo obrtniki `e najmanj petnajst let. Ministrica za delo, dru`ino
in socialne zadeve Marjeta Cotman je
obrtnikom obljubila znatne izbolj{ave. Globe za manj{e zaposlovalce z
manj kot desetimi zaposlenimi bodo
polovi~ne, znatno se bo pove~ala
fleksibilnost.
Za mobilne delavce - gre predvsem
za voznike - bo mogo~e predpisati s
posebnimi
predpisi
druga~en
delovni ~as. Najve~je {tevilo nadur
naj bi se s 180 pove~alo na 230. S 150
dni naj bi se rok na 120 dni skraj{al
odpovedni rok.
O dijakih, ki ne znajo zaviti vijaka

SOLIDARNOSTNA POMO^ FRANCU ZUPANU
Verjetno v Tr`i~u ni ve~ obrtnika, ki {e ni sli{al za nesre~o, ki je v
pozno zve~er, 15. julija 2007, prizadela obrtnika Franca Zupana iz
Loma pod Stor`i~em 57. Po`ar, ki so ga prizadevni in pogumni gasilci gasili celo no~, je povzro~il ogromno {kodo.
Obmo~na obrtna zbornica Tr`i~ se zaveda, da je pomo~ njenim ~lanom
ena njenih glavnih nalog, zato je takoj pri~ela akcijo zbiranja pomo~i
na lokalni, regijski in dr`avni ravni.
Upravni odbor je sklenil, da bomo zbirali solidarnostno pomo~ na
posebni sklicni {tevilki transakcijskega ra~una Obmo~ne obrtne zbornice Tr`i~, Predilni{ka 8, 4290 Tr`i~, ki je pri ABANKI d.d. Ljubljana, {t.
ra~una je:
05100-8010006221, sklic na {t. 00 2981 namen nakazila:
solidarnostna pomo~ za Zupan Franca
Vsakdo naj prispeva po svojih mo~eh, saj bo vsak euro, tudi v manj{ih
zneskih zelo dobrodo{el pri obnavljanju objekta.V takih primerih smo
vedno pripravljeni na solidarnost in prepri~ani smo, da tudi tokrat ne
bo zatajila. Seznam vseh znanih darovalcev in skupni zbrani znesek
pomo~i bomo objavili.
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Pomanjkanje doma~ih delavcev zna
biti v prihodnosti {e ve~je. Minister
za {olstvo in {port Milan Zver je to
bojazen lahko le potrdil. Otrok je
vedno manj, zato bo moral celo
{olski sistem pose~i na tuje trge in ~e
bo sre~a mila, bo kak{en ostal pri
nas.
Sicer pa je Zver {e za letos napovedal
pomembne spremembe, pri pripravi
katerih pa bo ~imbolj prisluhnil
potrebam gospodarstva. Tudi nastajajo~a pokrajinska zakonodaja naj bi
razdr`avila {olstvo. Na pokrajine, ki
bodo znale bolje gospodariti z njimi
naj bi prinesli srednje {ole. Znano je,
da je slovenski {olski sitem preve~
perceptiven. Dijaki vedo, kdaj je bil
rojen Karl Marx, ne znajo pa zaviti
vijaka. Nov sistem in programi naj bi
po ministrovi napovedi to spremenili z bistveno ve~ prakse.
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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%

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 za NOVEMBER 2006 je
169.595 SIT.
Dvakratna najni`ja bruto
pokojninska osnova za OKTOBER
2006 je 339.190 SIT.
Bruto za~asna osnova za
dolo~anje pla~ in drugih
prejemkov od 1. julija 2006 dalje
766,22 EUR.
Povpre~na bruto pla~a v RS
za JANUAR 2007
je 1.250,34 EUR.
Minimalna pla~a od januarja
2007 do julija 2007 521,83 EUR.
Zajam~eni osebni dohodek od
januarja 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 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
3.13 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

08.05

22.05.

05.06.

19.06.

03.07

Bencin 95 oktanov v EUR

1,097

1,103

1,105

1,088

1.092

0,33

0,33

0,33

0,33

0.33

Kilometrina 30% cene bencina v EUR
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%
%
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IZPLA^ILO

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

Minimalna pla~a delavca za polni delovni ~as zna{a od januarja do
julija 2007 zna{a 521,83 EUR.

OBRA^UN

^LANARINE
ZA
SAMOSTOJNE
PODJETNIKE

Zajam~ena osebni dohodek zna{a od januarja 2007 dalje 237,73 EUR.
Povpre~na mese~na bruto pla~a v RS za MAREC 2007 = 1.212,82 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).

Ponudba meseca - do novih ugodnosti s
kartico Obrtnik

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 .

POZIV

Ponudba meseca predstavlja nov sklop ugodnosti, ki jih boste lahko
izkoristili le imetniki kartice Obrtnik. Trudili se
bomo, da boste vsak
mesec dele`ni za vas
uporabnih in koristnih
izdelkov in storitev po
posebno ugodnih pogojih.

ZA
PREVZEM
KARTICE
OBRTNIK

Imetniki kartice Obrtnik lahko uporabljatie popuste in ugodnosti iz
akcije “ponudba meseca”, s katero {irimo dosedanje ugodnosti, ki jih
~lanom Obrtne zbornice Slovenije in obmo~nih obrtnih zbornic nudijo partnerji kartice Obrtnik (Mobitel, Telekom Slovenije,
Zavarovalnica Triglav, Banka Koper, Celjski sejem in GEN-I), in
popuste obrtnikov iz mre`e “obrtnik-obrtniku”.
Ponudniki v akciji "Ponudba meseca" bodo vsak mesec predstavljeni
v reviji Obrtnik v okviru priloge Kartice Obrtnik, na mese~ni polo`nici
za ~lanarino, na spletni strani www.ozs.si/kartica in na spletnih
straneh obmo~nih obrtnih zbornic.
Za vse informacije in predloge smo vam na voljo tudi na telefonu 01
583 05 00 in na e-po{ti: kartica.obrtnik@ozs.si.
Uporabljajte ugodnosti, ki vam jih nudi kartica Obrtnik, in s predlogi
sodelujte pri sooblikovanju akcije “ponudba meseca”.
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Vse ~lane Obmo~ne obrtne zbornice
Tr`i~ obve{~amo, da novo kartico
Obrtnik lahko prevzamejo vsako
vsak dan v tajni{tvu OOZ Tr`i~.
Kartica bo koristila vsakemu ~lanu
kot identifikacijska kartica, stara pa
prenehala veljati.
Kartica bo na{im ~lanom slu`ila pri
kori{~enju raznih bonitet, npr. svetovanj, kori{~enju popustov v mre`i
popustov "obrtnik obrtniku", dostop
do internetnih strani Obrtne zbornice
Slovenije,
pousti
pri
izobra`evanju in {e mnogo drugih
ugodnosti. Ve~ o ugodnostih, ki jih
prina{a kartico Obrtnik si lahko preberete v {esti {tevilki revije Obrtnik.
S KARTICO OBRTNIK JE ^LANARINA
DONOSNA. LE UPORABLJATI JO JE
TREBA ZNATI.
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IZ

> PREVOZNIKI

DELA OOZ TR@I^

-

28.6.2007 smo na OOZ Tr`i~ organizirali usposabljanje iz Varstva
pri delu in po`arne varnosti. Usposabljanja se je udele`ilo 15 kandidatov.

-

4.7.2007 smo organizirali sestanek sekcije predelovalcev ko`.
Pogovarjali smo se o sodelovanju sekcije na Razstavi tr`i{ke obrti.

-

5.7.2007 smo na 7. seji UO razpravljali o organizaciji 11. razstave
tr`i{ke obrti.

SEKCIJE
> GOSTINSKA SEKCIJA
18. 06. 2007, je bil v Uradnem Listu 54/07 objavljen Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni `ivil. Do tedaj veljavni Pravilnik o
higieni `ivil je med drugim urejal tudi usposabljanje zaposlenih v `ivilski dejavnosti, vendar se je izkazalo, da je le to zadostno opredeljeno z
Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta {t. 852/2004 o higieni `ivil.
Ministrstvo za zdravje `eli nosilcem dejavnosti olaj{ati prehod iz na~ina,
ko so bile vsebine glede usposabljanja generalno za vse predpisane s
pravilnikom, na na~in, ko mora nosilec dejavnosti zagotoviti, da nadzoruje in usposablja zaposlene v zadevah higiene skladno z zahtevnostjo njihovega dela.
Kot pomo~ so na spletnih straneh Ministrstva za zdravje objavili
"povezave " na doma~e strani in{titutov oz. na dokumente, kjer so na
razpolago potrebna znanja o higieni (npr. Osnovna higienska stali{~a za
higieno `ivil, namenjena delavcem v `ivilski dejavnosti in Higienska
stali{~a za higieno.../2. stopnja.), kjer so tudi povezave na bran`ne smernice. Uredbe EU in smernice dobre higienske prakse HACCP za gostinstvo najdete tudi na spletnih straneh Sekcije za gostinstvo in turizem pri
OZS.
Spletna stran Ministrstva za zdravje www.mz.gov.si/ in sicerwww.mz.
gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/varnost_in_zdravstvena_u
streznost_hrane/

> na
spletni
strani
AMZS:
www.amzs.si/default.asp?podro
cje=7novica=421 je objavljena
novica o novi ceni predornin
Mont Blanc in Frejus in sicer:
- Vozila vi{ine nad prvo osjo max.
1,3 m in vi{ino do 2m: 30,50 EUR
- Vozila do skupne vi{ine max. 3m:
40,40 EUR
> v Avstriji bodo s 1. 7. 2007 stopile v
veljavo nove cene cestnin za
uporabo avtocest in sicer:
- Tovorna vozila (2 osi): 15,5
Cent/km
- Tovorna vozila (3 osi): 21,7
Cent/km
- Tovorna vozila (4+ osi): 32,55
Cent/km
Cestnine na odsekih A9 in S16 se
bodo zmanj{ale (glej 2. to~ko
priloge). Informativni izra~un cestnine si lahko izra~unate na spletni
strani: www.go-maut.at/go/mautrechner_stage.asp?Navi=&ID=23031.
Ve~ o novih cenah si lahko preberete
tudi na naslednjem naslovu: www.
asfinag.at/index.php?idtopic=69.
> Osnova za urejanje kabota`e v
Avstriji je sprejet Zakon o prevozu blaga. Preverjanje kabota`e
poteka s pomo~jo kontrolnih listov.
Kontrolne liste prevozniki lahko
zaprosijo na naslovu:
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
Stubenring 1,
A-1010 WIEN
tel.: +43(1)711-00-5458
fax.:+43(1)711-00-15863
V vlogi je potrebno navesti naslednje
podatke:
- naziv in naslov podjetja, ki ima
izdano licenco Skupnosti in bo
opravljalo kabota`o
- {tevilko licence Skupnosti
- za~etni (prvi dan) datum opravljanja kabota`e
- {tevilo potrebnih kontrolnih listov
Kabota`a se lahko opravlja le 30 dni
znotraj ~asovnega obdobja 60 dni v
koledarskem letu. Vozila, s katerimi
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se opravlja kabota`a morajo zapustiti ozemlje vsaj enkrat v koledarskem
mesecu.
Prevoznik mora poskrbeti, da bo v vsakem vozilu, ki bo opravljalo kabota`o prisoten kontrolni list. Vozniki morajo biti seznanjeni s pravili
kabota`e v Avstriji ter pravilnim izpolnjevanjem kontrolnih listov
(obvezno morajo biti vpisani naslednji podatki):
-

registrska {tevilka vozila s katerim se opravlja kabota`a
za~etni datum opravljanja kabota`e (prvi dan opravljanja kabota`e)
kon~ni datum opravljanja kabota`e (zadnji dan opravljanja kabota`e)
mesto naklada
mesto razklada
datum izstopa vozila iz Avstrije

> V Uradnem listu RS z dne, 29. 6. 2007 je objavljena sprememba
odredbe o omejitvi prometa na cestah RS (pri~ne veljati to soboto 30.6.2007)
Sprememba se nana{a na omejitev prometa za tovorna vozila v ~asu
turisti~ne sezone, na cesti G1 - 3 (Maribor - Dolga Vas)
in sicer: od 8. ure v soboto do 22. ure v nedeljo. Prispevek je objavljen
tudi na spletni strani Sekcije za promet:
www.ozs.si/prispevek.asp?ID=12672&IDpm=1277.
Isto~asno vas opozarjam na prispevek na e-naslovu:
www.ozs.si/prispevek.asp?ID=11693&IDpm=1277, kjer je objavljen
prispevek “Cenej{a cestnina v SLO v ~asu turisti~ne sezone - v no~nem
~asu od 1.7. do 31.8.2007 in od 15.12.2007 do 5.1.2008”
> Na spletni strani Sekcije za promet: www.ozs.si/prispevek.asp?
IDpm=3159 je objavljeno obvestilo Prometno-informacijskega centra
za dr`avne ceste, pod naslovom “Pove~an promet v turisti~ni sezoni
2007”. Posebej opozarjajo na gne~o v sobotnih jutranjih urah in
dopoldnevih od 15.7. do 10.9., {e posebej pa 27. in 28.7. ter 3., 4. in 5.8.
> Za tovorna vozila katerih najve~ja dovoljena masa presega 7,5 tone,
v Sloveniji veljajo od 23. junija do 2. septembra naslednje omejitve:
- ob sobotah od 8. do 13. ure oz. na nekaterih cestah na Primorskem od
6. do 16. ure
- ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure
Raz{irjene prepovedi za tovorni promet v ~asu turisti~ne sezone veljajo tudi v {tevilnih drugih evropskih dr`avah.
> Zdru`enje za promet in zveze pri GZS nam je posredovalo informacijo, da je de`ela [tajerska (Steiermark - Avstrija) sprejela uredbo, po
kateri je v dolo~enih okrajih oz. podro~jih s 1.7.2007 prepovedan
promet za tovorna vozila nad 7,5 t, ki so bila prvi~ registrirana pred
1.1.1992 (karta je priloga sporo~ila). S 1.1.2010 bo prepoved veljala za
tovorna vozila, ki so bila prvi~ registrirana pred 1.1.1996.
15.6.2007 je stopila v veljavo prepoved prehitevanja za tovorna vozila
nad 12 ton na celotni Brennerski avtocesti A22 (v obeh smereh) in sicer
od Brennerskega mejnega prehoda do priklju~ka na A1. Prepoved prehitevanja velja za vsa tovorna vozila s skupno te`o nad 12 t od 6. do 22.
ure.
Uredba predpisuje splo{no prepoved prehitevanja za vsa tovorna vozila nad 7,5 t nosilnosti od Brennerskega mejnega prehoda do Bolzano-Jug
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(obe smeri). Ve~ si lahko preberete na
spletni strani: www.conftrasporto.it
/default.asp?id=1288
> Z dnem 19.6.2007 je stopilo v veljavo Navodilo o opravljanju
kratkotrajnega dela. Kratkotrajno
delo se lahko opravlja pri naslednjih delodajalcih:
1. v dru`bi, ki izpolnjuje dve od teh
meril:
a) povpre~no {tevilo delavcev v
poslovnem letu ne presega {tevila
deset;
b) ~isti prihodki od prodaje ne presegajo 2 000 000 EUR,
c) vrednost aktive ne presega 2 000
000 EUR;
2. v zavodu, ki ni ustanovljen z
zakonom, odlokom lokalne skupnosti in ne opravlja dejavnosti
javne slu`be;
3. pri samostojnem podjetniku z
najve~ desetimi zaposlenimi.
Kratkotrajno delo se lahko opravlja
izklju~no brezpla~no, delodajalec pa
je dol`an za osebo, ki opravlja delo
pla~evati prispevek za zavarovanje
(za primer po{kodbe in poklicne
bolezni v skladu s predpisi o
zdravstvenem zavarovanju).
Kratkotrajno delo lahko opravlja:
zakonec, izven zakonski partner,
otroci in vnuki ter o~e in mati lastnika oziroma solastnika dru`be oz.
samostojnega podjetnika, ~e so
dopolnili starost 15 let in so izpolnjeni pogoji v skladu s predpisi o
delu glede delovnega ~asa, no~nega
dela, odmorov in po~itkov …
Kratkotrajno delo lahko traja najve~
40 ur na mesec, delodajalec pa je
dol`an za posamezno osebo voditi
evidenco o izrabi delovnega ~asa:
- podatki o {tevilu ur
- skupno
{tevilo
opravljenih
delovnih ur s polnim delovnim
~asom in s kraj{im delovnim
~asom od polnega z oznako vrste
opravljenega delovnega ~asa.
Delodajalec
mora
opravljanje
kratkotrajnega dela tri dni prej prijaviti pri krajevno pristojni upravni
enoti in vlo`iti prijavo v zavarovanje
na predpisanem obrazcu PRIJAVAODJAVA ZAVAROVANJA za primer
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po{kodbe pri delu in poklicne bolezni pri krajevno pristojni obmo~ni
enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- V Uradnem listu RS {t. 55/07, z dne 22.06.2007, je objavljena Uredba o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o dolo~itvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje {tevilo tujcev na trgu dela. Kvota
delovnih dovoljenj za leto{nje leto se je pove~ala za 6.000 dovoljenj in se
bodo prioritetno namenile za:
-

re{evanje vlog, ki so bile vlo`ene do za~asne prekinitve, 22.5.2007,
re{evanje novih vlog, ki se re{ujejo v skladu z razdelilnikom kvot po
OS in sicer predvsem za: novo redno zaposlovanje, sezonska dela
/za vse dejavnosti/, napotene delavce.

Na podlagi gibanj na trgu dela (obsega izdanih delovnih dovoljenj) je
bilo na seji ekonomsko socialnega sveta dogovorjeno, da se v septembru
ponovno preveri izvajanje uredbe in se v primeru potrebe dolo~i
morebitne popravke.
Na spletni strani Sekcije za promet: www.ozs.si/prispevek.asp?IDp
=3159 so objavljene spremembe zako-na o zaposlovanju in delu tujcev
ter pregled dela na tem podro~ju.
-

Na spletnem naslovu e-uprave:
e-uprava.gov.si/euprava/emrvl.euprava imate mo`nost vpogleda v
podatke o va{em vozilu (oz. vozilu, ki ga nameravate kupiti).

PROSTE KAPACITETE
V TERMAH OLIMIA POD^ETRTEK
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:
AVGUST
11.08. - 18.08. / 35 EUR
25.08. - 01.09. / 35 EUR

Spo{tovani!
Bli`ajo se zimski meseci. Rekreacija v naravi
je takrat ote`ko~ena,
zaradi tega bo OOZ
Tr`i~ sku{ala zagotoviti
rekreacijske
povr{ine v telovadnici, z namenom vzdr`evanja bolj{ega po~utja
in dru`enja ~lanov.

SEPTEMBER
08.09. - 15.09. / 35 EUR
15.09. - 22.09. / 35 EUR

Povr{ino telovadnice bi razdelili na ve~ delov, kjer bi izvajali 3-4
razli~ne aktivnosti. Razpolo`ljivi ~as bi bil 1,5 ure tedensko.
Predlagane aktivnosti so zaenkrat nogomet, odbojka, joga, ter
splo{na telesna vadba (te`ave s hrbtenico in podobno). Joga in
splo{na vadba bo potekala pod strokovnim vodstvom.

Prijave sprejemajo v tajni{tvu
OOZ Tr`i~, tel.: 592 33 40 in GSM
031 365 842.

Cena velja za ~lane zbornice in njihove delavce in vklju~uje najem
apartmaja na dan, {tiri celodnevne
vstopnice za bazen ter kon~no
~i{~enje apartmaja. Ponudba velja
do zasedba termina!

Prosim vse ~lane obrtne zbornice, ki so pripravljeni redno obiskovati
telovadne ure, naj izpolnijo prilo`eni obrazec in ga po{ljejo na obrtno
zbornico Tr`i~. Glede na {tevilo interesentov bomo oblikovali ~as,
lokacijo ter vrsto aktivnosti.

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

IME IN PRIIMEK

SPLETNA STRAN
OOZ TR@I^:

ZAPOSLEN V (PODJETJU)
VRSTA [PORTA
Dodatne informacije na telefonu 051 631 464.

www.ooz-trzic.si
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POPOLNA

PREPOVED KAJENJA

v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih
Julij, 2007
Novela zakona o omejevanju uporabe toba~nih izdelkov (v javnosti
znana tudi kot protikadilski zakon) je bila po skoraj letu in pol od prve
zasnove, usklajevanja, javne razprave ter {tevilnih polemik v strokovnih
in lai~nih krogih dokaj gladko sprejeta v dr`avnem zboru.
Zakon je bil namre~ 22. junija sprejet s 45 glasovi za in 13 proti, po predvideni proceduri od objave v Uradnem listu pa bo skoraj verjetno za~el
veljati od avgusta naprej. Zakon uvaja popolno prepoved kajenja v vseh
zaprtih delovnih in javnih prostorih; izjem, ki jih je dopu{~al do sedaj
veljavni zakon, ne bo ve~.
Pravzaprav izjeme so, vendar zelo marginalne; zakon ({e) dopu{~a
kajenje le v prostorih nastanitvenih obratov in drugih ponudnikov
preno~itev, v domovih za ostarele in v zaporih, psihiatri~nih bolni{nicah

ter v prostorih, namenjenih izklju~no
kajenju, tako imenovanih kadilnicah.
Te pa so po zakonu zaprt prostor, ki
je fizi~no lo~en od drugih zaprtih
prostorov in ga lahko lastnik, najemnik ali upravitelj javnih in delovnih
prostorov dolo~i in posebej uredi
izklju~no za kajenje. V njih ne bo
dovoljeno jesti in piti, obsegale pa
bodo lahko najve~ 20 odstotkov
skupne povr{ine zaprtega javnega
ali delovnega prostora. Kadilnice
bodo morale biti urejene tako, da iz
njih ne bo mogo~ pretok s toba~nim
dimom onesna`enega zraka v drug
prostor in iz njih ne bo dovoljen prehod v druge prostore. Kadilnice
seveda ne bodo dovoljene v
zdravstvenih in vzgojno-izobra`evalnih ustanovah.
Dostop do toba~nih izdelkov je po
novem omejen osebam, mlaj{im od
18 let, prodajalec toba~nih izdelkov
pa bo lahko od kupca zahteval, da z
osebnim dokumentom doka`e svojo
starost. Pristojne in{pekcijske slu`be
za opravljanje nadzora nad izvajanjem zakona so zdravstveni in{pektorat, in{pektorat za delo in tr`ni
in{pektorat.

11. RAZSTAVA TR@I[KE
OBRTI - 31.8. DO 2.9. 2007
Kot smo napovedali `e pretekli mesec bo 11. razstava tr`i{ke obrti tudi
letos organizirana v ~asu “[u{tarske nedelje” prvi vikend v septembru
od petka 31.8. do nedelje 2.9.2007. Prvi~ letos, bodo imeli tr`i{ki
obrtniki na voljo celotno galerijo Ferda Mayerja.
“[u{tarska nedelja” privabi vsako leto v Tr`i~ ve~ tiso~ obiskovalcev,
zato je tudi na{a razstava vsako leto zelo dobro obiskana. Pri~akujemo,
da se bo na razstavo prijavilo tudi nekaj novih ~lanov, saj so stro{ki
razstavljanja minimalni. Cena razstavnega prostora zna{a 30 EUR.
Vemo, da tr`i{ki obrtniki izdelujejo zelo raznolike in kvalitetne
izdelke, zato je prav, da poka`emo tudi drugim, kaj znamo in kaj
zmoremo narediti. Seveda pa na razstavi lahko sodelujejo tudi ~lani,
ki opravljajo svoje storitve, le-ti pa bodo namesto izdelkov dostavili
razni propagandni material.
Izpolnjeno prijavnico, ki je v prilogi Obvestil, ~im preje po{ljite ali jo
prinesite na Obmo~no obrtno zbornico Tr`i~, Predilni{ka 8, 4290 Tr`i~,
ali po faksu na {t. 596 30 20. Prijavnici je potrebno predlo`iti logotip
obrata ali dru`be. Vse prijavljene razstavljalce bomo naknadno
obvestili o na~inu in postopku dostave izdelkov za razstavo in prevzemu po kon~ani razstavi.
Zaradi bolj{e priprave in organizacije razstave prosimo vse zainteresirane ~lane, da upo{tevajo rok prijave in se prijavijo s prilo`eno prijavnico, ki velja kot naro~ilnica. Prosimo, da se vpi{ejo vsi podatki na prijavnici, da preverimo in uredimo morebitne spremembe pri nazivu,
naslovu in telefonskih {tevilkah.
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Kako prepre~iti nezakonito kajenje?
V razpravi o protikadilskem zakonu
v dr`avnem zboru je predstavnik
ministrstva za zdravje med drugim
pojasnjeval izjemno pere~ problem,
ki se je pojavil `e v javni razpravi o
zakonu. Gre namre~ za vpra{anje
izvajanja zakona v zaprtih prostorih
(posebej bo problemati~no v gostinskih lokalih vseh vrst in kategorij)
takrat, ko nekdo kljub izrecni prepovedi v zaprtem prostoru kadi.
Predstavnik je pojasnjeval, da bodo
lastniki, najemniki ali upravitelji
prostorov - to pa nikakor niso samo
gostinski lokali, ampak tudi vsi
drugi javni in delovni prostori tak{no spo{tovanje prepovedi kajenja lahko zagotavljal na razli~ne
na~ine, in sicer s prijavo kr{itve,
zavrnitvijo stre`be, zahteve, da
kr{itelj zapusti zaprt prostor in
podobno. Kazni so zelo visoke: od
800 do 4.000 evrov za samostojne
podjetnike in od 2.000 do 33.000
evrov za pravne osebe ter 400 do
1.000 evrov za odgovorne pri
pravnih osebah.

www.ooz-trzic.si

KRI@ANKA

Re{itve kri`anke v prej{nji {tevilki:
ODNOS, BRIDKOBA, LAKE, GON,
JK, SOROD, [U[TARSKA, NEBLO,
AKEN, KISLA REPA, MENART, OCEANIDA, ALT, JI, KERN, @ENA, @A, REN, SKICA, LJUBA, SAVO, AIN, JERANOVKA, LAURA, OS, LEINO, ^AK, SE, KREMENJAK, ELAT, VOJANOV, AGA, VI, OSIMO, DEM, RP,
ENUREZA, NARKOMAN, LEDOLOMILKA, SADI, JAEN, RAZPIS, TLAK
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Obmo~na obrtna zbornica Tr`i~

PRIJAVNICA
11. RAZSTAVA TR@I[KE OBRTI
(velja kot naro~ilnica)

Firma, s.p.:

Dejavnost:

Naslov:

Tel.

GSM:

ID za DDV:

fax:

dav~ni zavezanec

da

ne (obkro`ite)

Kontaktna oseba:

se prijavljam za sodelovanje na razstavo obrti in podjetni{tva. Razstavljal bom naslednje izdelke oz. storitve:

Potrebujem

m2 razstavnega prostora za naslednje izdelke:

[tevilka stojnice na “[u{tarski nedelji”:

Datum:

@ig

Podpis:

