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PRODAJA

STAVBE BIV[E
@ELEZNI[KE IN DELA STAVBE
PUR
Ob~ina Tr`i~ bo na podlagi potrjenega Programa razpolaganja s
premo`enjem objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremi~nin, dveh poslovnih objektov: poslovno stavbo biv{e
`elezni{ke postaje in prostorov v nekdanjem Peko PUR.
Tekst razpisa bo objavljen tudi na internetnih straneh www.trzic.si z
razpisno dokumentacijo.

PROGRAM BREZPLA^NEGA SVETOVANJA
Na OOZ Tr`i~ imamo naslednja brezpla~na svetovanja:
-

-

-
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ZLATIH ^ASIH
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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.

OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA
Z B O R N I C A

T R @ I ^

OBVESTILA – 07, 08/2008
IZDAJA:
OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA
ZBORNICA TR@I^
Predilni{ka cesta 8, 4290 Tr`i~
tel:
gsm:
faks:

04 592 33 40
04 596 11 83
031 365 842
04 596 30 20

dav~na {t.: 78405408
nismo dav~ni zavezanci
transakcijski ra~un pri
ABANKI D.D. Ljubljana
{t. 05100-8010006221

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.

e-po{ta: aleksandra.kojicaozs.si.
Izhaja enkrat mese~no v nakladi 380
izvodov.
Glasilo je brezpla~no za ~lane zbornice.

OBVESTILO BRALCEM

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

Z julijsko {tevilko v na{e glasilo uvajamo Koti~ek brezpla~nih malih oglasov. ^e karkoli prodajate, kupujete ali
morebiti i{~ete novega sodelavca, napi{ite kratek sestavek
in ga po{ljite na na{ e-mail naslov. Ne pozabite pripisati
tudi kontaktnih podatkov!
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OBRT

V TR@I^U V SVOJIH
ZLATIH ^ASIH
“Ves trg je napolnjen z rokodelci, ki tu izdelujejo kordovan usnje v rde~i
in ~rni barvi in ga potem izva`ajo dale~ v Italijo in rimsko kraljestvo.
Poleg tega se tu izdelujejo razne vrste grobe tkanine, ki jo imenujejo
»mezlan«, da ne omenjam bakrene in `elezne posode, kakor kotlov,
ponev in drugih sli~nih stvari.”
Tako polihistor Valvasor opi{e `ivahno vzdu{je v malem obrtnem kraju
na Gorenjskem. Na `alost pa v Tr`i~u danes temu ni ve~ tako. [tevilo
obrtnikov se manj{a in tradicionalne tr`i{ke obrti postopoma izgubljajo
pomen. Najsplo{nej{a obrt prej{njega stoletja je bilo ~evljarstvo, dandanes se {tevilka registriranih izdelovalcev obutve v Tr`i~u vrti okrog
deset. Tudi druge najstarej{e tr`i{ke obrti, kot so kova{ka, usnjarska,
tkalska in nogavi~arska so v propadu, precej po zaslugi tovarn, ki kot po
teko~em traku izdajajo knji`ice.
Obrtniki in rokodelci so bili neko~ v na{em malem mestecu prevladujo~i
sloj, saj so si z izvr{evanjem obrti pridobili tr{ke pravice. Kmalu so se po
zgledu vseh drugih okoli{kih krajev za~eli zdru`evati v zadruge, v
katerih so s skupnimi mo~mi branili in zastopali svoje stanovske koristi.
Bolj raz{irjeno poimenovanje teh z dr`avnim dovoljenjem obstoje~ih
zvez za opravljanje kakega rokodelstva upravi~enih oseb je ceh, v tujini
so se imenovale “Zunft” ali “Innung”. Znotraj ceha je nadzor opravljal
izvoljeni na~elnik, zadol`en tudi za prepre~evanje opravljanja doti~nega
stanovskega opravila drugim osebah v istem okraju. Okrog zadru`ne
skrinjice z izvirniki o pravicah rokodelcev in u~nih pisem so se zbirali
mojstri, pomo~niki in vajenci, ki so pri sprejemu in odpustu iz ceha v
skrinjo morali pla~ati tudi predvideno vsoto.
V Tr`i~u je nekdaj obstajalo 6 rokodelskih zadrug. Ohranjeni so le
izvirniki pravil kova~ev in usnjarjev, kova{ki opremljeni tudi z lastnoro~nim podpisom cesarice Marije Terezije. In kaj je bilo v teh
dragocenih knjigah zapisano? Pravzaprav so bila pravila posameznih
zadrug v glavnih to~kah zelo podobna. Iz enega samega ohranjenega
izvirnika tako lahko izvemo marsikaj zanimivega o splo{nem poteku
delavnika posameznega tr`i{kega obrtnika ali rokodelca.

@e uvodni stavek nas navadno
spomni, da so pravila sestavljena “v
imenu presvete Trojice: Boga O~eta,
Sina in Sv. Duha” in zadru`nih
za{~itnikov. Nato so na{teta pravila
ceha in dol`nosti ~lanov. Na praznik
Svetega re{njega telesa so se na
primer vsi ~lani okrog 6. ure zjutraj
zbrali pred na~elnikovo hi{o in ga s
sve~ami spremili v procesiji in nato v
skrinjo oddali letni zadru`ni
prispevek. V nadaljevanju so opisani
{e postopki ob smrti ~lana, oskrbnini
za otroke, sprejetju novih ~lanov,
dol`ini {olanja, dajatvah, kaznih ipd.
Vsake toliko ~asa so se morali vsi
~lani ceha udele`iti tudi mrtva{kega
opravila za vse pokojne mojstre. Ko
je v ceh `elel vstopiti nov pomo~nik
in nastopiti delo mojstra ali v zakon
vzeti vdovo ali h~er doma~ega obrtnika, je moral dokazati, da je zakonski sin in da se je izu~il obrti pri
mojstru.
Tudi mojster ob sprejemu vajenca ni
imel malo opravil … Poleg ~im
bolj{e izobrazbe in izu~itve je bil
zadol`en tudi za eti~no vedenje svojega u~enca. V kolikor je tekom {tiriletne prakse le-ta psoval, bogokletno govoril, ne~isto `ivel ali se nedostojno vedel, je mojster pla~al veliko
kazen, vajenca pa so “dali na ponk”
in ga telesno kaznovali.
Tudi sicer je kazen sledila ob vsakem
nesporazumu:
`aljenju
drugih
mojstrov, obrekovanju, sporih, nekvalitetnem delu in prodaji slabega
blaga, {e posebej na sejmih. Na tiste
v tujini so lahko odhajali eden po
eden, da v Tr`i~u ne bi bilo zaostanka pridelave. Na sejme ni bilo dovoljeno hoditi pomo~nikom, ki tudi niso
smeli prejemati napitnin.
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Za vse, ki so svojo vajevstvo uspe{no
opravili, je moral mojster dati pojedino, `upnik je izdal potrdilo o znanju
in zavedanju verskih resnic, sam
opro{~enec pa je vsakemu tovari{u
izpla~al 5 goldinarjev.

krhlji, svinjska pe~enka s krompirjevo solato in ~e{pljami, za posladek
ob vinu in cigarah pa flancati.

Zadruge pa niso bile namenjene le
poklicnemu povezovanju. V “herbergu”, gostilni s skrinjo in zadru`nim
grbom, so se odvijala rajanja in pogovori o vsakdanjih temah, pilo in jedlo se
je ob ve~jih praznikih. Redno vsako
leto so na svojem domu mojstri organizirali “`ivo breso” in “m{elvanje”.

Iz skupne blagajne pa so tudi podpirali bolne tovari{e, ki so na teden
dobivali 2 goldinarja. Blagajna je krila tudi stro{ke bander in stanovskih
ma{, ki so cehovce povezovale v kr{~ansko skupnost. Praznik je bil
namre~ dela prost dan, takrat so mojstri svoje podrejene nagradili s
kola~i in vinom. Resni~no so si ga zaslu`ili, saj so sicer dan za dnem
delali in to trdo. Obi~ajno so delavnice za~enjale z delom ob 5.00 zjutraj,
svoja vrata pa zapirale {ele okrog 7.00 zve~er. Opoldan so naredili le
kratek predah, sicer pa je delo teklo nepretrgoma. Kljub tej strogosti in
napornem vsakdanjiku pa so tr`i{ki obrtniki `iveli v zadovoljstvu vse
dokler je v zadru`nem in cehovskem `ivljenju vladal red.

Prvi dogodek je bil zaznamovan z
ve~erjo na ~etrtek zve~er pred pustno nedeljo, ko je veljal poseben jedilni list. Na mizi so kraljevali
je{pren~ek na juhi s prekajenimi
svinjskimi parkeljci, prekajena svinjska glava z uhlji, kuhana s suhimi

KOLEKTIVNA
POGODBA ZA
OBRT IN
PODJETNI[TVO
Pogajanja o novi kolektivni pogodbi
za obrt in podjetni{tvo so pri kraju.
Pogodbo so v torek, 8. julija 2008
podpisali predsednik OZS Miroslav
Klun, predsednik SODS Peter Jan~ar
in predsednik ZDOPS Milan [kapin.
Skladi za izobra`evanje delavcev
niso ve~ predmet kolektivne
pogodbe, dogovor o zdru`evanju
sredstev za izobra`evanje v obrti in
podjetni{tvu pa bodo podpisali
naknadno. Nova KPOP je po v 5.
~lenu ~asovno omejena, in sicer za
obdobje dveh let. Kot je znano, je
bila v “stari” pogodbi njena veljavnost kamen spotike, saj je delodajalci niso imeli mo`nost odpovedati, kar pa so vseeno storili, zato so
uporabljali samo njen tarifni del. Po
novi pogodbi se bodo po prenehanju le-te veljavnosti dolo~be normativnega dela, s katerimi se urejajo
pravice in obveznosti delavcev in
delodajalcev pri sklepanju pogodb

Na “m{elvanje” so bili povabljeni v nedeljo po sv. Mihaelu, ko je doma~a
kuharica postregla tr`i{ke jedi. Ob prepevanju in zbijanju {al so se mastili s krapi in br`olami, posladkali pa {e z br`anko in potico.

Zadruge pa so sredi preteklega stoletja za~ele hirati. Druga za drugo so
pod vplivom novih razmer zamirale, saj vedno huj{e konkurence
posamezni obrtniki niso mogli vzdr`ati. Tr`i{ko ljudstvo si je za~elo iskati
zaslu`ka po tovarnah, ki so ravno v tem obdobju rasle kot gobe po de`ju.
NK

o zaposlitvi v ~asu trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, pla~ilo za delo ter drugi osebni prejemki in
povra~ila v zvezi z delom, uporabljale {e {est mesecev. Glede letnega
dopusta so se pogajalci dokon~no uskladili pri dolo~ilu za dodatek k
letnemu dopustu za delo pri zadnjem delodajalcu, in sicer: za 1 do 5 let
dela delavcu dodatno 1 dan dopusta, za 5 do 10 let 2 dneva dopusta, za
deset do 15 let dela 3 dodatni dnevi, za 15 do 20 let 4 dnevi dodatnega
letnega dopusta ter za delo pri istem delodajalcu nad 20 let 5 dni. Na
osnovi zahtevnosti dela, delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta, in
sicer za delo III., IV. in V. stopnje zahtevnosti - 1 dan in za delo VI. in
VII. stopnje zahtevnosti - 2 dni dodatnega letnega dopusta. Ostale
pravice in obveznosti glede letnih dopustov so usklajene z zakonom o
delovnih razmerjih. Zneski najni`jih osnovnih bruto pla~ so razporejeni
v osem tarifnih razredov in so celo nekoliko nad povpre~jem ostalih
kolektivnih pogodb. Za I. tarifni razred je dolo~ena najni`ja osnovna
bruto pla~a 505, za II. tarifni razred 525 za najbolj uporabljana, III. in IV.
tarifni razred pa 567 in 580 EUR. V ta ~len je tudi vgrajeno dolo~ilo iz
nedavno podpisane kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi pla~ in
na~ina usklajevanja pla~ in drugih prejemkov, ki so jo zbornici in delodajalski zdru`enji ter sindikati podpisali konec maja. Regres za letni
dopust v letu 2009 zna{a najmanj 735 EUR oziroma pri delodajalcih z
izgubo najmanj 635 EUR za leto 2010 pa je dolo~en v znesku najmanj
735 EUR, razen {e se stranke kolektivne pogodbe ne bodo dogovorile
druga~e. Stro{ek povra~ila prevoza na delo je najmanj v vi{ini 70 %
cene najcenej{ega javnega prevoza na delo. Zadnji, 60. ~len kolektivne
pogodbe, dolo~a stro{ke usklajevanja in izvajanja pogodbe. Pav{alni
znesek je dolo~en v vi{ini 4 EUR na zaposlenega delavca na leto, sredstva pa delodajalec naka`e enkrat letno ob izpla~ilu pla~ za mesec
november in to 2 EUR na ra~un sindikata obrtnih delavcev in 2 EUR na
ra~un zdru`enja delodajalcev obrti in podjetnikov. Po podpisu kolektivne pogodbe za obrt in podjetni{tvo preneha veljati “stara” kolektivna pogodba, nova pri~ne veljati prvi dan naslednjega meseca po objavi
v Uradnem listu.
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KAKO

IZ S.P. V D.O.O.?

V praksi se pogosto pojavlja potreba, da se samostojni podjetnik (v
nadaljevanju podjetnik) preoblikuje v drugo pravno organizacijsko
obliko gospodarskega subjekta. Pri tem govorimo o statusnem preoblikovanju, to je postopek, ko se podjetnik preoblikuje v gospodarsko
dru`bo.
Gospodarska dru`ba je lahko “osebna dru`ba”, med katere Zakon o
gospodarskih dru`bah (ZGD) uvr{~a dru`be z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditne dru`be (k.d.) in tihe dru`be (t.d.), ali »kapitalska dru`ba«, med katere ZGD uvr{a dru`be z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.), delni{ke dru`be (d.d.), komanditne delni{ke dru`be (k.d.d.) in
evropske delni{ke dru`be (SE). Najpogostej{a oblika preoblikovanja
samostojnega podjetnika je v enoosebno dru`bo z omejeno odgovornostjo. Enoosebna dru`ba je tista, ki jo ustanovi ena sama oseba, sicer pa
lahko d.o.o. ustanovi do 50 dru`benikov. O statusnem preoblikovanju
govorimo takrat, ko podjetnik ne spremeni svoje dejavnosti, ampak z
istimi sredstvi in istimi delavci nadaljuje svojo dejavnost v druga~ni
pravnoorganizacijski obliki. Povedano druga~e: “Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika se nana{a samo na preoblikovanje organiziranosti oblike imetnika podjetja: njegovo podjetje preide iz pravnolastni{ke sfere samostojnega podjetnika v pravnoorganizacijsko sfero
pravne osebe, to je gospodarske dru`be.” (vir: www.japti.si).
Novi Zakon o gospodarskih dru`bah (ZGD) uvaja tudi nekatere novosti
na tem podro~ju. Po starem ZGD se je lahko podjetnik preoblikoval v
d.o.o. tako, da je moral najprej popla~ati vse svoje dolgove, izterjati terjatve, nato prekiniti svoj status podjetnika in v zadnji fazi prenesti kapital na gospodarsko dru`bo. [ele po vsem tem je lahko nadaljeval poslovanje. Po novem ZGD podjetniku ni potrebno poravnati vseh svojih
obveznosti (dolgov) ali izterjati vseh terjatev, saj postane nov subjekt,
d.o.o., avtomati~no nosilec vseh njegovih pravic in obveznosti.
Podjetnik se preoblikuje v kapitalsko dru`bo `e z vpisom v pristojni
sodni register, kar mu omogo~a nemoteno in neprekinjeno poslovanje.
Podjetnik lahko preoblikovanje opravi na dva na~ina: prenese s.p. na
d.o.o., ki ga je ustanovil z namenom prenosa, ali na d.o.o., ki ga je
ustanovil pred za~etkom preoblikovanja. Potrebno je vedeti, da se
obveznosti oz. pravna razmerja podjetnika, ki so nastala, preden je

IZ
-

DELA OOZ TR@I^

V torek, 3. junija 2008 smo organizirali te~aj iz varstva pri delu in
po`arne varnosti. Te~aja se je udele`ilo 25 obrtnikov in pri njih
zaposlenih delavcev.

-

V sredo, 11. junija 2008 je bil v Tr`i~u sestanek gorenjskih OOZ.
Pogovarjali smo se o izterjavi ~lanarine, skupnem sodelovanju na
MOS-u in aktualnih zadevah.

-

V ponedeljek, 30. junija 2008 je bil na OOZ Tr`i~ sestanek UO OOZ
Tr`i~ z `upanom g. Boru-tom Sajovicem. Pogovarjali smo se o
Aktualnih zadevah na podro~ju prostorske ureditve v Tr`i~u, sodelovanju OOZ Tr`i~ z Ob~ino in ostalih aktualnih zadevah.
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postal dru`benik, z novo nastalo
dru`bo ne spremenijo. Zanje {e
vedno odgovarja z vsem svojim
premo`enjem. Podjetnik mora na
novo dru`bo prenesti celotno podjetni{ko premo`enje, vendar ni potrebno, da ga v celoti vlo`i kot osnovni
kapital. Postopek poteka nekako
takole:
1. KORAK – napoved
Podjetnik mora vsaj tri mesece pred
preoblikovanjem (pred vpisom nove
dru`be v register) pisno obvestiti vse
svoje upnike, da bo svojo dejavnost
nadaljeval v drugi pravnoorganizacijski obliki. Hkrati mora svojo
namero objaviti tudi v sredstvih
javnega obve{~anja in poslovnih
prostorih.
2. KORAK – sklep o preoblikovanju
Za vpis nove dru`be v register mora
podjetnik pripraviti sklep podjetnika
o preoblikovanju. ^e vrednost podjetja presega 58.400 evrov, mora podjetnik sklepu prilo`iti tudi poro~ilo
ustanovitvene revizije. Stro{ki take
revizije, pravijo poznavalci, se pri
malih s.p. za~nejo nekje pri 1.250
evrih. Po 1. januarju 2007 pa morajo
opraviti revizijo ob preoblikovanju
le tisti podjetniki, katerih vrednost
podjetja bo presegala 100 tiso~ evrov.
3. KORAK – vpis v sodni register
Prenos podjetja se formalno kon~a
na registrskem sodi{~u s prijavo za
vpis prenosa. Ta vsebuje sklep o preoblikovanju in akt o ustanovitvi
nove dru`be, v katerem je navedeno,
da je dru`ba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika. Za vse preostalo se smiselno uporabljajo pravila za ustanovitev d.o.o.
Ve~ informacij lahko samostojni podjetnik najde na vsebinsko bogatem in
njemu namenjenem dr`avnem portalu e-VEM, kjer je mo~ izvesti tudi
samo registracijo statusa samostojnega podjetnika (www.evem.gov.si).
Nekatere bistvene razlike med podjetjem samostojnega podjetnika in
dru`bo z omejeno odgovornostjo pa
navajamo v preglednici na strani 8.
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DRU@BA Z OMEJENO
ODGOVORNOSTJO d.o.o.

Primerjalni dejavnik

SAMOSTOJNI PODJETNIK s.p.

Definicija

Fizi~na oseba, ki s svojim lastnim premo`enjem Kapitalska dru`ba, katere osnovno glavnico sesorganizira podjetje in na trgu samostojno
tavljajo osnovni vlo`ki dru`benikov (najve~ 50
opravlja pridobitno dejavnost
dru`benikov)

Pravnoorganizacijska
oblika

Samostojni podjetnik – edina pravnoorganizaci- Dru`ba / kapitalska dru`ba (tako kot tudi
jska oblika, ki ni gospodarska dru`ba, vendar je delni{ka dru`ba (d.d.), komanditna delni{ka
pri nastopanju na trgu z njimi izena~ena
dru`ba (k.d.d.) in evropska delni{ka dru`ba

Min. osnovni kapital

Ni dolo~en

Odgovornost

Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim
Za obveznosti dru`be odgovarjajo dru`beniki le
premo`enjem (sredstva podjetja + lastna sredst- z vlo`enim kapitalom oz. vlo`kom (nekaj izjem
va)
– zloraba, malomarnost ipd.)

Ustanovitev

Ustanovi se s pogodbo, ki je lahko sklenjena v
obliki notarskega zapisa ali na posebnem
obrazcu, v fizi~ni ali elektronski obliki.
Podjetnik lahko za~ne opravljati dejavnost, ko je Dru`beniki pogodbo podpi{ejo pred uslu`benpri AJPES-u vpisan v Poslovni register Slovenije cem organa “to~ke EVEM” ali pa overjene podpise po{ljejo po po{ti. ^e je dru`benik eden,
sprejme akt o ustanovitvi – ni potrebno v obliki
notarskega zapisa

Pla~e/osnova za
obra~un prispevkov

Pla~o predstavlja ustvarjeni dobi~ek; prispevki
Prispevki za socialno varnost so dolo~eni glede
za socialno varnost so odvisni od zavarovalnega
na dogovorjeno vi{ino izpla~ane pla~e
razreda, v katerega je uvr{~en

Najem poslovnih
prostorov

^e ima oseba nepremi~nino v lasti, ne more
sama sebi zara~unati najema

Osnova za obra~un
davkov

Pla~uje davek od dohodkov iz dejavnosti kot
Pla~uje davek od dobi~ka na podlagi Zakona o
podvrsto (akontacijo) oz. vir dohodnine, ki je
davku od dohodka pravnih oseb (2. ~len
sinteti~ni davek in zanj velja progresivna lestviZDDPO) – stopnja 25 %
ca (37. ~len ZDoh)

7.500 EUR (minimalni osnovni vlo`ek
posameznega dru`benika je 50 EUR)

^e ima oseba nepremi~nino v lasti, lahko sama
sebi zara~una najem

VRNITEV

DAV^NIH OLAJ[AV
ZA RAZVOJNE INVESTICIJE
Vlada je na seji, 12. junija 2008, sprejela poro~ilo medresorske projektne
skupine za preu~itev zahteve slovenske obrti za ponovno uvedbo
dav~nih olaj{av za razvojne investicije. Podprla je predlog uveljavitve
dav~ne investicijske olaj{ave v vi{ini 20 % ter nalo`ila ministrstvu za
finance pripravo ustreznih sprememb zakonodaje.
Medresorska delovna skupina, ki jo je vlada ustanovila aprila, predlaga
dav~no investicijsko olaj{avo za vse zavezance, pravne osebe in
samostojne podjetnike, in sicer v vi{ini 20 % investiranega zneska, za
katerega se zmanj{a dav~na osnova, vendar do najve~ 10.000 EUR in
najve~ do vi{ine dav~ne osnove. Pri tem se predlaga {e dodaten pogoj,
da lahko investicijsko olaj{avo uveljavlja samostojni podjetnik, ki
opravlja dejavnost in ima poleg sebe {e enega zaposlenega za polni
delovni ~as oz. pravna oseba z vsaj dvema zaposlenima za polni delovni
~as. Ne glede na to pa lahko olaj{avo uveljavlja tudi samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost in nima nobenega zaposlenega, ~e v letu, za
katerega uveljavlja investicijsko olaj{avo, zaposli najmanj enega
zaposlenega za polni delovni ~as, in je ta pri njem zaposlen {e najmanj
leto dni po letu, za katerega je uveljavljal investicijsko olaj{avo. Po predlogu se bo lahko dav~na olaj{ava uveljavljala za investicije v nakup
opreme z izjemo pohi{tva in pisarni{ke opreme brez ra~unalni{ke

7

opreme ter osebnih motornih vozil,
~e ne gre za prevozna sredstva po
standardu Euro 6 in ve~ oz. osebna
motorna vozila na hibridni ali elektri~ni pogon. Pri tem bo za leto 2008
mogo~e olaj{avo koristiti tudi za
nakup prevoznega sredstva po standardu Euro 5.
Poleg tega bo mogo~e olaj{avo uveljavljati tudi za nepredmetna sredstva, ki pomenijo nakup nove programske opreme, patentiranih pravic in licenc ter vlaganja v razvoj in
za{~ito pravic intelektualne lastnine,
ki so prijavljene na uradih za intelektualno lastnino.
^e bodo investicijsko olaj{avo dejansko koristili zavezanci, ki so jo koristili v letu 2006, se bodo javnofinan~ni
prihodki iz naslova davka od
dohodkov pravnih oseb in dohodnine ob uveljavitvi predlaganih sprememb zni`ali za skoraj 43 mio EUR,
ocenjujejo na finan~nem ministrstvu.

OBVESTILA
www.ooz-trzic.si

SKLENITE INDIVIDUALNO
U^NO POGODBO

!

VENDAR NAJKASNEJE DO 30. septembra 2008
NE ZAMUDITE!
Pred za~etkom {olskega leta bi vam radi podali nekaj pomembnih informacij v zvezi s sklepanjem u~nih pogodb, ki so pogoj za izvajanje usposabljanja z delom v srednjem poklicnem izobra`evanju.
Delodajalci lahko v {olskem letu 2008/2009 v srednjem poklicnem izobra`evanju sklepajo individualne ali kolektivne u~ne pogodbe!
Individualna u~na pogodba:
- Individualna u~na pogodba se sklene med dijakom, njegovim
zakonitim zastopnikom in delodajalcem. Pogodba se sklene za dobo
treh let.
- Individualna u~na pogodba v {olskem letu 2008/2009 ni pogoj za
vpis v srednjo poklicno {olo. Delodajalec in dijak lahko skleneta individualno u~no pogodbo tudi kasneje.
- Individualna pogodba omogo~a ve~ prakti~nega usposabljanja z
delom in s tem dijaku omogo~a ve~je pridobivanje dragocenih
strokovnih znanj in delovnih izku{enj, delodajalcu pa strokovno
usposobljenega in poklicno prikrojenega delavca.
- Z individualno pogodbo se prakti~ni pouk v {oli lahko nadomesti z
usposabljanjem z delom v obratovalnici. Predvsem to velja za 2. letniku izobra`evanja.
- Delodajalcem priporo~amo, da ~im prej sklenejo individualno u~no
pogodbo in ~as prakti~nega usposabljanja z delom dolo~ijo z aneksom, ki je sestavni del pogodbe. Aneks mora biti zaradi organizacije
prakti~nega usposabljanja usklajen s {olo, ki jo dijak obiskuje. To
storite s koordinatorjem prakti~nega pouka na {oli. To usklajevanje in
podpis aneksa se lahko izvede naknadno, po podpisu individualne
u~ne pogodbe.
- Delodajalci, ki bodo sklenili individualne u~ne pogodbe do 30. 09.
2008, bodo za vsako u~no mesto prejeli finan~no nadomestilo, ki ga

Ministrstvo za gospodarstvo
namenja delodajalcem, ki imajo
sklenjene
individualne
ali
vajeni{ke u~ne pogodbe. ^e boste
ta rok zamudili, boste finan~na
sredstva prejeli {ele naslednje
leto.
Individualne u~ne pogodbe je
mo~ najti na spletnih straneh
Obrtno-podjetni{ke
zbornice
Slovenije: www.ozs.si/prispevek
.asp?IDpm=3691 in na obmo~nih
obrtno-podjetni{kih zbornicah.

Kolektivna u~na pogodba:
- Kolektivno pogodbo {ola sklene z
delodajalcem predvidoma za eno
leto.
- S kolektivno pogodbo {ola dolo~i
dijaku, kje se bo prakti~no usposabljal z delom.
- Pri kolektivni pogodbi se prakti~ni pouk izvaja v {olskih delavnicah, usposabljanje z delom pa v
obratovalnici.
- Kolektivne pogodbe Ministrstvo
za gospodarstvo ne subvencionira.
Pogoj za izvajanje prakti~nega
usposabljanja z delom je verificirano
u~no mesto delodajalca in pedago{ko andrago{ka usposobljenost mentorja!
V ~asu prakti~nega usposabljanja z
delom dijak prejema nagrado!
Dijak lahko poleg nagrade prejema
tudi {tipendijo!

POSTAVITEV

USMERJEVALNIH
TABEL V OB^INI TR@I^

01/723-09-73.
Celotne
stro{ke
postopka in postavitve pla~a zainteresirani posa-meznik glede na predra~un izbranega izdelovalca.

Ob~ina Tr`i~ je postavila nosilce usmerjevalnega sistema na 27-tih
lokacijah na obmo~ju ob~ine. Ker je za vsako postavitev lamele potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa, je smiselno omeniti, da je 9
nosilcev postavljenih na obmo~ju ob~inskih cest, preostalih 18 nosilcev
usmerjevalnega sistema pa na obmo~ju dr`avnih cest.

V primeru, da gre za postavitev
lamele ob dr`avni cesti, je postopek
dolgotrajen zaradi zahtev Direkcije
RS za ceste in postopkov obravnavanja vloge. Zainteresirani subjekti
so na ob~ino `e podali predloge po
postavitvi posameznih lamel na
nosilcih ob dr`avni cesti, ki jih je
ob~ina skupaj z dopolnjenim elaboratom oddala na Direkcijo RS za
cesto. Vlogo za postavitev lamele ob
dr`avni cesti lahko poda vsak
posameznik na pristojno Direkcijo

Na enem nosilcu usmerjevalnega sistema je mogo~e postaviti do najve~
7 lamel. V kolikor so {e proste kapacitete, je postopek za pridobitev
soglasja odvisen od tega, na katerem obmo~ju se nosilec nahaja
(dr`avnih ali ob~inskih cest). V primeru, da je nosilec na ob~inski cesti,
zainteresirani posamezniki zaprosijo Ob~ino za pridobitev soglasja. Po
pridobitvi le-tega svetujemo, naj se obrnejo na podjetje Signaco d.o.o.,
ki je izdelovalec celotnega usmerjevalnega sistema, in sicer na tel:
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GOSTILNA

PRI

BAJDU

“na{a reklama so zadovoljni gostje”
Cesta “~ez Golnik”, kot Tr`i~ani radi
re~emo, je doma~inom in vsem
drugim `e davno omogo~ala prevoz
tovora bodisi proti severu ali obratno. Ob tej cesti {e danes stoji doma~a
gostilna z dolgoletno tradicijo, v
kateri vedno poskrbijo, da `elod~ek
ni prazen.
V pogovoru z gospodom Jankom
Ribnikarjem, lastnikom gostilne Pri
Bajdu, sem izvedela, da je hi{a, zgrajena leta 1874, sprva slu`ila kot furmanska gostilna. Prevoznikom s
konjsko vprego je nudila hitro
okrep~ilo, v~asih celo preno~i{~e.
Ime predstavlja ime hi{e in v okolici
je {e kar nekaj »Bajdov«, sama beseda pa posredno pomeni tudi stavbo
dolo~ene vrednosti.
Prvi lastnik, Janez Ribnikar, je z
dru`ino stanoval v isti hi{i in skrbel
za razvoj kulinarike in nadaljevanje
gostilni{kega posla. Leta 1900 je
dobil tudi uradno dovoljenje za
opravljanje gostilni{ke dejavnosti in
od takrat se gostilne dr`i zavidljiv
sloves. Lastni{tvo je skozi stoletje
ostajalo znotraj dru`ine, z izjemo
kratkotrajnega vmesnega obdobja.

RS za ceste, vendar mora pri tem
upo{tevati Navodilo za obravnavanje predlogov za postavitev turisti~ne in druge obvestilne signalizacije na dr`avnih cestah, ki so v
upravljanju Direkcije Republike
Slovenije za ceste in Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah.
Ob tem je potrebno poudariti, da so
lahko stro{ki izdelave elaborata in
drugi stro{ki do oddaje popolne
vloge precej{nji, rezultat ali bo
soglasje odobreno pa nejasen.
Dodatne informacije dobite
tel: 04 971 526 (Janja Svetina)

Bila je tudi ve~krat prenovljena in dodelana, leta 1995 je bil dograjen
prizidek, poskrbljeno je bilo za obnovitev in{talacije.
V gostilni tik ob lokalni cesti Tr`i~-Golnik tudi danes vestno skrbijo za
razvoj, vseeno pa se trudijo obdr`ati kan~ek tradicionalnosti, ki gostu
takoj pade v o~i. Notranjost je opremljena z lesenim pohi{tvom, ob
{anku {e ohranjajo kru{no pe~, ki pa je ne uporabljajo ve~. Tudi na stenah lahko opazimo stare fotografije in slike gostilne in okolice, posebnost pa so zagotovo razglednice, ki jih je leta 1905 dal natisniti tedanji
lastnik in so danes poleg dokumentov eden izmed najzanesljivej{ih
virov o podobi in dejavnosti gostilne. Na njih je mogo~e razbrati tudi
ime gostilne, ki se pravilno zapi{e brez vseh opu{~ajev in na tem zapisu
danes prav zaradi ohranjanja izro~ila tudi vztrajajo.
Tudi v kuhinji se dr`ijo tradicionalnega na~ina priprave hrane, zato
boste zaman iskali tudi konvektomat, brez katerega je danes le {e
pe{~ica gostiln. Pri Bajdu se trudijo, da bi bila pripravljena hrana kar se
da identi~na jedem, ki so jih stregli v~asih. Recepte in napotke za pripravo i{~ejo v starih jedilnikih, zapiskih, knjigah in izro~ilih. Uporabljajo le
slovensko meso, za odkup vin pa imajo svojega vinogradnika.
Dnevno se mimo gostilne po opravkih pelje kar precej ljudi. ^etudi gostilna v reklamno razpoznavnost ne vlaga veliko, ponudbe ne ogla{uje na
internetu in se na radiu pojavi le vsake toliko ~asa, ljudje sem pridejo z
namenom. Med obiskovalci je po besedah mojega sogovorca okrog 10%
tujcev, preostali dele` pa predstavljajo predvsem gostje iz okolice
Ljubljane, Kranja in bli`njih krajev. Stalni gostje se radi vra~ajo, pa naj bo
to praznik, posebna prilo`nost ali pa~ dan, ko zadi{i po doma~i kuhinji.
V doma~em ambientu se Pri Bajdu lahko okrep~amo s tradicionalno
tele~jo kra~o, katere pe~enje je opisal `e Valvasor. Na jedilnem listu
najdemo {e ajdovo ka{o, viso{ko pe~enko, `gance, jedi iz divja~ine in {e
in {e. Ponudba je zelo raznolika in ne dvomim, da bo {e najve~ji
privr`enec jedi iz `ara ali odojka, ki ga Pri Bajdu ne stre`ejo, na{el kaj
primernega.
Mo`na so seveda tudi razna praznovanja, obletnice in druge pogostitve
tja do 30 ljudi, saj prostor ve~jega {tevila ne sprejme. Ob posebnih
prilo`nostih lahko poskrbijo tudi za `ivo glasbo, v poletnih mesecih pa
je prav prijetno tudi na letnem vrtu. Poskrbljeno je tudi za nedeljska
kosila in malice.
Prihodnost gostilne ni vpra{ljiva. Jankov sin je namre~ tudi po izobrazbi
kuhar-natakar in bo zagotovo nadaljeval dru`insko tradicijo. Gostilna `e
sedaj sodeluje z jadralno padalskih klubom Kri{ka gora in se zelo zavzema za razvoj naselja Seni~no in celotne skupnosti. Gospod Ribnikar sicer
nekoliko skrivnostno izda, da so v na~rtu tudi nove spalne kapacitete,
pri ~emer pa so tako finan~no kot prostorsko omejeni. V sklopu gosti{~a
naj bi opremili nekje do 7 postelj, nato pa z raznoraznimi programi in
turisti~nimi izleti in ogledi v Seni~no pritegnili tudi tuje turiste. @e sedaj
potekajo tudi dogovori z Nizozemsko, od koder prihaja kar nekaj gostov, o skupnem sodelovanju pri projektu, i{~ejo pa {e druge povezave z
ve~jimi turisti~nimi kraji.
V naslednjih letih torej lahko pri~akujemo razcvet `e tako znamenite
gostilne na obrobju na{ega mesta, predvsem pa upajmo, da bodo tujci {e
naprej tako radi zahajali v doma~e slovenske gostilne in se bo na{lo vse
manj tak{nih, ki kot tipi~no slovensko jed naro~ijo ~evap~i~e.
NK
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PAV[ALNI

PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE,
KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI
POKLIC - pojasnila
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
V skladu s 1. odstavkom 27. ~lena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma
drug predpisan register, obvezno zavarovana za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica po{kodbe
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.
Kakor dolo~a 213. ~len Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje, se prispevek za osebe, zavarovane
za posebne primere zavarovanja iz 27. ~lena tega zakona, pla~a v pav{alnih zneskih , ki jih dolo~i zavod.
V II. oziroma VII. to~ki Sklepa o dolo~itvi prispevkov za posebne primere zavarovanja je dolo~eno, da pav{alni
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro
ali smrt, ki je posledica po{kodbe pri delu ali poklicne bolezni, obra~unavajo in pla~ujejo osebe, ki opravljajo
pridobitno oziroma poklicno dejavnost in so vpisane v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma
drug predpisani register, pa niso zavarovane po 15. ~lenu zakona. Mese~ni znesek pav{alnega prispevka od
1. marca 2008 dalje zna{a 27,08 EUR.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so zavarovane za po{kodbo pri delu in poklicno bolezen
na podlagi 10. to~ke 17. ~lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tretja alinea 2.
to~ke 49. ~lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolo~a, da pla~ujejo pav{alni
prispevek za po{kodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovanci iz 10. to~ke 17. ~lena tega zakona. Na podlagi 57. ~lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se prispevki za zavarovance iz 17.
~lena tega zakona pla~ajo v pav{alnih zneskih, ki jih dolo~i zavod.
V skladu s 3. to~ko Sklepa o pav{alnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje zna{a pav{alni
prispevek za zavezance iz 17. ~lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za primer
po{kodbe pri delu in poklicne bolezni (prispevek za zdravstvene storitve, povra~ilo potnih stro{kov ter pogrebnino in posmrtnino) od 1. januarja 2008 dalje 3,08 EUR.

Prehrana med delom
^e prehrana pri delodajalcu ni organizirana, je delavec za
polni delovni ~as upravi~en do povra~ila stro{kov za prehrano
med delom najmanj v vi{ini 3,45 EUR na dan od vklju~no
julija 2008.

Regres
Regres za letni dopust v letu 2008 zna{a najmanj 665,00 EUR
oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu
najmanj v vi{ini zakonsko dolo~ene minimalne pla~e na dan
izpla~ila regresa.
Vi{ina ostalih povra~il je ostala nespremenjena (dnevnice,
prevoz na delo, km …).
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PRISPEVKI

ZA SOCIALNO VARNOST
SAMOZAPOSLENIH
JUNIJ 2008

Prispevki skupaj
v EUR

Drugi prispevki
- za star{.var. (0,20 %)
- za zaposl. (0,20 %)
v EUR

Prispevki za ZZ (13,45 %)
v EUR

Bruto zavarovalna osnova
v EUR

Dose`ena osnova v EUR
za leto 2007

Prispevki za PIZ (24,35 %)
v EUR

1.325,73

Do vklju~no 6.345,46

566,53

137,95

76,20

2,26

216,41

Nad 6.345,46
do vklju~no 15.417,48

812,65

197,88

109,30

3,26

310,44

Nad 15.417,48
do vklju~no 23.126,22

1.218,98

296,82

163,95

4,88

465,65

Nad 23.126,22
do vklju~no 30.834,96

1.625,30

395,76

218,60

6,50

620,86

Nad 30.834,96
do vklju~no 38.543,70

2.031,63

494,70

273,26

8,12

776,08

Nad 38.543,70
do vklju~no 46.252,44

2.437,96

593,64

327,90

9,76

931,30

Nad 46.252,44
do vklju~no 53.961,18

2.844,28

692,58

382,55

11,38

1.086,51

Nad 53.961,18

3.250,61

791,52

437,21

13,00

1.241,73

*Povpre~na bruto pla~a za april 2008, v EUR (zadnji objavljeni podatek SURS)
Zavezanec pla~a prispevke do 15. julija 2008; v enakem roku mora pristojnemu dav~nemu uradu predlo`iti
obra~un prispevkov na predpisanem obrazcu.
Pla~ilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega dav~nega urada.

OBRA^UN ^LANARINE ZA SP
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.
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MESE^NI

PODATKI ZA OBRA^UN PLA^
IN DRUGIH PREJEMKOV
Obra~unski mesec: JUNIJ 2008
DEJANSKI

PRAZNIKI

SKUPAJ

Delovni dnevi

20

1

21

[tevilo ur za obra~un (40 urni delavnik)

160

8

168

PODATKI O DELOVNIH URAH

OSNOVNI PODATKI ZA OBRA^UN PLA^
Povpre~na bruto pla~a v RS za MAREC 2008

1.354,42 EUR

Prva objava povpre~ne pla~e v RS (Ur. l.)

16.06.2008

Uradna objava povpre~ne pla~e v RS (Ur. l.)

04.07.2008 ({t. 67/2008)

Splo{na dav~na olaj{ava (mese~ni znesek)*

246,63 EUR

Dovoljeni neobdav~eni znesek za prehrano med delom*

5,54 EUR

Minimalni znesek za prehrano med delom*

3,13 EUR

Najni`ja pokojninska osnova*

761,59 EUR

Faktor revalorizacije za refundiran obra~un boleznin*

1,00 EUR

Minimalna pla~a

566,53 EUR

Zajam~ena pla~a

237,73 EUR

Izhodi{~na pla~a splo{ne kolektivne pogodbe

343,13 EUR

Minimalni znesek regresa za letni dopust

665,00 EUR

Maksimalni znesek regresa za letni dopust*

948,09 EUR

LESTVICA ZA OBRA^UN AKONTACIJE DOHODNINE
RAZRED

OSNOVA NAD

OSNOVA DO

ODSTOTEK

ZNESEK

1

0,00 EUR

598,97 EUR

16%

0,00 EUR

2

598,98 EUR

1.197,93 EUR

27%

95,83 EUR

3

1.197,94 EUR

--

41%

257,56 EUR

AKONTACIJA DOHODNINE je sestavljena iz izra~unanega zneska iz odstotka od razlike med dejansko osnovo in
spodnjo mejo razreda v katerega spada osnova ter fiksnega zneska!

LESTVICA ZA OBRA^UN DAVKA NA IZPLA^ANE PLA^E
RAZRED

OSNOVA NAD

OSNOVA DO

ODSTOTEK

1

0,00 EUR

688,53 EUR

0.00 %

2

688,45 EUR

1.669,17 EUR

1.10 %

3

1.669,18 EUR

3.129,69 EUR

2.30 %

4

3.129,70 EUR

--

4.40 %
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PROSTE KAPACITETE
V TERMAH OLIMIA POD^ETRTEK

kabelskim programom. Zdravi-li{~e nudi svojim gostom v vsakem obdobju obilo dodatne ponudbe, s
katero bodo zainteresirane koristnike apartmaja
dodatno seznanili. Okolica Pod~etrtka pa je primerna
za {tevilne izlete.

Obve{~amo vas, da imamo v apartmaju OOZ Tr`i~ (za
4 do 5 oseb) v Atomski vasi v Pod~etrtku proste
naslednje kapacitete:

Prijave - tajni{tvo OOZ Tr`i~
T: 592 33 40 in GSM 031 365 842.

SEPTEMBER
30.08.-06.09./31,50 EUR
13.09.-20.09./31,50 EUR
20.09.-27.09./31,50 EUR
OKTOBER
04.10.-11.10./31,50 EUR
11.10.-18.10./31,50 EUR
18.10.-25.10./ 31,50 EUR
V ceno je v{tet najem apartmaja na dan in kon~no
~i{~enje, v kolikor letujete cel teden.
Apartma se nahaja v vasi Lipa – predzadnja hi{ica pod
gozdom, letuje se praviloma en teden in sicer od
sobote do sobote. Pri~etek letovanja je v soboto ob 12.
uri, zaklju~ek letovanje pa je naslednjo soboto ob 11.
uri, ker imamo organizirano kon~no ~i{~enje apartmaja s strani ~istilnega servisa. V apartmaju lahko
pripravljate hrano, ima telefon, TV sprejemnik s
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Re{itve prej{nje kri`anke - vodoravno:

Re{eno kri`anko po{ljite do 10. avgusta na naslov:
OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA ZBORNICA TR@I^
Predilni{ka cesta 8, 4290 Tr`i~.
Iz`rebali bomo nagrado, ki jo prispeva Avto elektrika [LIBAR (pregled
akumulatorja in test alternatorja.
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O@IG, FANATIK, ILO, H^I, CI, HOOD, PIKNIK,
TR@I[KIH, KELA, NL, OKAN, EDA, ZASEDBA,
ADAMI^, OPERATERKA, ORBAN, BRVAR,
ATAKA, SANI, LOS, KS, NV, REALEC, IG,
TAKSI, TOK, ICA, ^RKOSLIKAR, SOR, AALTO,
ORIS, LAVA, IMAM, PAVI, KSENON, DEBITEL,
EMILIJAN, ORANICA, SATANELA

