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OPOZORILO VSEM PODJETJEM

V zadnjem ~asu nabiralnike nekaterih podjetij zopet polnijo zavajajo~e ponudbe za “brezpla~en” vpis v poslovne imenike, kot se je to
zgodilo `e leta 2004, ko si je zvija~o privo{~il poslovni imenik
European City Guide in si tako ustvaril precej{en dobi~ek. Tokrat gre
za podoben koncept, poslovni imenik pa se imenuje European Trade
Register. Le-ta po{ilja ponudbe oziroma naro~ilnice za navidezno
brezpla~en vpis v register, kasneje pa se izka`e, da je storitev pla~ljiva.
Podatek o znesku je menda zapisan v drobnem tisku, zato vam priporo~amo, da dobro preberete celotno besedilo ponudbe. Po podpisu
obrazca se namre~ zave`ete, da boste pla~ali 890 EUR za objavo va{e
dejavnosti v poslovnem imeniku v obdobju naslednjih treh let. Seveda
je preklic objave nemogo~ zato je smiselno, da si {e pred soglasjem
vzamete minutko ~asa in dobro preu~ite celotno besedilo.

OBVESTILO BRALCEM
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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IZDAJA:

OBVESTILO DRU[TVA OBRTNIKOV TR@I^
Dru{tvo obrtnikov Tr`i~ vabi vse stanovske kolege na sre~anje v
~etrtek, 19. junija 2008, ob 20. uri v gostilno PR' KRVIN na Slapu.
Pogovarjali se bomo o dejavnosti dru{tva.
Lepo vabljeni!
Predsednik dru{tva obrtnikov Tr`i~
ing. Vinko Perne, l.r.

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

04 592 33 40
04 596 11 83

gsm:

031 365 842

faks:

04 596 30 20

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

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.

transakcijski ra~un pri
ABANKI D.D. Ljubljana
{t. 05100-8010006221
e-po{ta: aleksandra.kojicaozs.si.

CENIK
VELIKOST

OGLASOV OOZ TR@I^
MESE^NO
EUR

CELA STRAN

104.32

SIT

Glasilo je brezpla~no za ~lane zbornice.

LETNO
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.
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Izhaja enkrat mese~no v nakladi 380
izvodov.

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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PODJETJE

MIGI d.o.o

“NA[A OBUTEV JE BALZAM ZA VA[E NOGE”
V tokratni {tevilki se nam predstavlja dru`insko podjetje Migi d.o.o iz
Bistrice pri Tr`i~u, ki ga vodijo ~lani dru`ine Gros. V podjetju izdelujejo
ortopedsko obutev, prilagojeno tudi bolnikom z deformiranimi stopali,
{e vedno pa ohranjajo in razvijajo otro{ko obutev, ki mal~kom pomaga
pri pravilnem razvoju stopala.
Pogovarjala sem se gospo Mihaelo Gros, ki je po poklicu ~evljarski
tehnik in je lansko leto s 37 leti delovne dobe stopila v pokoj. Rade volje
mi je predstavila nastanek podjetja in njegov razvoj vse do danes. Takole
je povedala: “Pred pribli`no petindvajsetimi leti sem bila {e zaposlena v
tovarni Peko, kjer je kot tehni~ni direktor delal tudi moj mo`. Takrat sem
doma za~ela s popoldansko obrtjo in ko je mlaj{i sin dopolnil tri leta,
sem slu`bo v Peku pustila. Mogo~e je bil ta ~as, ko je ravno razpadala
biv{a Jugoslavija, res malo neprimeren za tak{en podvig, a delo je z
mo`evo pomo~jo le steklo. Takrat sem izdelovala le otro{ko obutev, tako
imenovane “bebice” v {tevilkah od 16-18 in imela sem kar precej dela.”
Vztrajna mati in `ena, ki zase sicer trdi, da ni prava “business woman”,
je kmalu {e okrepila svoj prodajni program. Podjetje, takrat `e registrirano kot s.p., je za~elo izdelovati tudi otro{ko obutev s podplati, primerno
za hojo mladih nadebudne`ev. Kot mamica dveh sinov je dobro vedela,
~esa v trgovinah primanjkuje in z odkritim odporom do umetnih materialov vse svoje znanje vlo`ila v nadaljnji razvoj kvalitetne in mehke
otro{ke obutve iz usnja, ki otrokova stopala dr`ijo v naravni legi in
prepre~ujejo napa~en razvoj in po{kodbe ne`nih otro{kih nog. Leta 1992
se je podjetje povezalo s Pekovo prodajno mre`o in sodelovanje je bilo
vse do razpada tr`i{kega ~evljarskega velikana zelo uspe{no. Ta prelomnica je mo~no udarila tudi podjetje Migi, saj jim je Peko ostal dol`an
okrog 30000 mark, ki so jih le delno dobili povrnjene v obliki preostalega materiala.
Vse do lanskega leta Mihaela ni vedela, kak{na usoda ~aka priznano
proizvodnjo obutve. Medtem ko je podjetje `e nosilo naziv d.o.o, je
razmi{ljala o prodaji, razpadu in drugih re{itvah za svoj dolgoletni trud.
Nato pa se je starej{i sin odlo~il, da po materini upokojitvi sam nadaljuje dru`insko tradicijo. Dru`bo z omejeno odgovornostjo so prenesli na

Mihaela Grosa, v tem ~asu pa po dolgih letih dobili tudi dovoljenje za
spremembo namembnosti zemlji{~a
ob hi{i. Novi direktor je delo vzel
zelo resno, pospe{il gradnjo novih
prostorov za proizvodnjo, poslovanje uspe{no raz{iril tudi na druge
evropske trge in s trdim delom in
vztrajnostjo proizvodnjo pove~al kar
za 200%.
Danes podjetje zaposluje 4 delavce,
{e vedno pa jih je premalo. ^akalne
vrste za njihovo obutev so ob~utno
predolge in nujno bi morali zaposliti
{e koga, toda prostorska stiska je `e
zdaj prevelika. Stroji do zadnjega
koti~ka zapolnjujejo majhne sobe
pritli~nih prostorov, ustreznih prostorov za izvajanje meritev in skladi{~a ni. Mihael optimisti~no
napoveduje zaklju~ek gradnje `e v
leto{njem letu, mama dodaja, da do
drugega leta sigurno bo. Nova stavba omogo~a ve~ prostora za dodatne
delavce, ve~jo produktivnost, ki `e
sedaj dosega {tevilko 30-50 proizvedenih parov na dan, in celo prostore
za prodajo.
Samostojna podjetja morajo skrbno
na~rtovati in redno polniti zaloge
trgovin, zato je dobra organizacija
nujno potrebna. V podjetju Migi so
za to poskrbeli z delitvijo nalog, tako
da mama Mihaela skrbi za proizvodnjo, razvoju se je posvetil mlaj{i sin,
ki je sicer {e {tudent, vendar se `e u~i
modeliranja, nabava in dobava pa
sta v rokah Mihaela. Le-ta je na tem
podro~ju tudi dobro podkovan, saj je
s sedmimi leti dela kot vodja
proizvodnje v nem{kem podjetju na
Slova{kem pridobil dragocene
izku{nje in osvojil skrivnosti
uspe{nega nem{kega managementa,
ki jih sedaj spreminja v dobi~ek.
Tudi izpopolnjevanje je za napredek
klju~nega pomena in v ta namen
obiskujejo razne sejme, ki jih Mihael
lo~i v tri skupine. Prvi so namenjeni
prodaji in obve{~anju kupcev o
ustrezni izbiri obutve, {e posebej to
velja za diabetike, revmatike in
endokrinolo{ke bolnike. Druga vrsta
sejmov je namenjena smernicam
mode, spet tretji omogo~ajo sledenje
razvoju novih materialov. Te je zaradi propada ve~ine slovenskih usn-
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jarn (ostala je le tista na Vrhniki) v Sloveniji zelo te`ko dobiti in prisiljeni
so jih uva`ati iz tujine. Z vstopom v EU se je stanje ob~utno izbolj{alo in
naro~eni material iz Italije, Nem~ije ali katerega koli drugega konca
Evrope v Slovenijo prispe `e v enem tednu.
Podjetje Migi je danes po vsej Sloveniji znan po izdelovanju klasi~nih
ortopedskih vlo`kov, katerih notranjost vsebuje tanin, ki pot vpija in ne
odbija. S temi ~evlji je torej konec peko~ih podplatov vsaj za dve leti.
Tolik{na je namre~ ustna garancija za obstoj kateregakoli ~evlja med 20
modeli v {tevilnih barvah in {tevilkah. ^eprav se cene gibljejo med 65
evri za natika~e in 125 evri za mo{ke ~evlje, zaposleni potro{nikom
lahko navedejo tehtne razloge za visoke cene.
@e kmalu po ustanovitvi podjetja se je podjetje povezalo tudi z zdravniki. V sodelovanju z ortopedi, fiziologi, diabetologi in drugimi so razvili
~evlje posebnih {irin, toda kmalu se je izkazalo, da ti zado{~ajo le 80-procentni populaciji tovrstnih bolnikov in potrebno je bilo poskrbeti {e za
vse ostale. Podjetje je pridobilo koncesijo in tako danes izdelujejo ~evlje
po meri, ki vsakemu posamezniku omogo~ijo popolno prileganje.
Njihov cilj je udobno in {iroko obutev pribli`ati o~em in s tem prikriti
raznorazne deformacije stopal, kot tudi razli~ne dol`ine in {irine stopal,
skraj{ane noge po operaciji kolkov, odrezane polovice stopal itd.
Zavedajo se, da je pri invalidih {e posebej izstopajo~ psiholo{ki efekt
nelepote in zato strankam omogo~ijo izbiro katerega koli modela, ki ga
naknadno preoblikujejo in prilagodijo individualnim meram.
Sodelovanje s tujino je dandanes `e nekaj povsem obi~ajnega in v podjetju so se kar nekaj ~asa trudili, da bi na{li partnerja, ki zastopa podoben
program kot oni. Poleg izvoza v Nem~ijo in [vico so tako navezali stike
{e nem{ko firmo Naturalfeet in v leto{njem letu za~eli tudi s skupnim
projektom. Medtem ko nem{ki partner analizira evropski trg, so se pri
Migi-ju osredoto~ili na slovenskega in s tem omogo~ili skupen razvoj in
dopolnjevanje.

Trdno delo torej potrjeno obrodi
bogate sadove in prepri~ana sem, da
bomo za tr`i{kega podjetnika {e
sli{ali. @e sedaj njihova ortopedska
obutev polni police vseh pomembnih specializiranih trgovin od
Stomacentra, Mediga, Sanolabora,
Medisana, In{tituta za rehabilitacijo
RS in drugih, otro{ko obutev dobavljajo v trgovine Wenice, kmalu pa bo
na voljo tudi v doma~i prodajalni.
Strokovno svetovanje specialista pa
vam omogo~a na{ dolgoletni partner
mag. Du{an Kaloper dr.med, specialist fiziater.
Poskrbite za svoja stopala z obutvijo
Migi, ali pa vsaj obi{~ite katerega
izmed predavanj, na katerih izveste
kup uporabnih nasvetov, kako kupovati ~evlje. Na prvi pogled skrajno
banalno, toda za poku{ino vas
vpra{am, ~e ste slu~ajno vedeli, da
~evljev nikakor ne smete kupovati
zjutraj!!?? Priznam, da sama nisem
… Ob obisku njihovega podjetja sem
torej izvedela kar nekaj drobnih
nasvetov, predvsem pa od takrat po
svetu hodim mehkeje z novimi
vlo`ki za ~evlje podjetja Migi, ki sem
jih dobila v dar. Podjetju `elim {e
veliko uspehov na evropskih trgih.

DOHODNINA 2007
Dav~ni urad je do 31. maja 2008 vsem zavezancem za dohodnino posredoval informativni izra~un dohodnine.
Opozarjamo vas, da v kolikor niste prejeli do navedenega roka informativnega izra~una, pa ste v letu 2007 imeli
obdav~ljive dohodke, morate sami vlo`iti napoved najkasneje do 30. junija 2008.
In {e na hitro, kaj mora narediti zavezanec, ko prejme informativni izra~un
Zavezanec mora pregledati informativni izra~un in preveriti:
- ali so vpisani podatki pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdr`evanih dru`inskih
~lanih itn.) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam;
- ali je informativni izra~un dohodnine pravilen.
^e ugotovi, da so podatki pravilni in ~e se strinja z izra~unom dohodnine, mu ni treba storiti ni~esar. Po poteku
roka za ugovor (tj. 15 dni od vro~itve informativnega izra~una), se bo {telo, da se je odpovedal prito`bi, informativni izra~un dohodnine pa bo samodejno postal odlo~ba o odmeri dohodnine. Na njeni podlagi bo za
zavezanca nastala dav~na obveznost. ^e bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni ve~ji od zneska med
letom pla~ane akontacije dohodnine, bo zavezanec dopla~al razliko dohodnine, ~e pa bo znesek odmerjene
dohodnine na letni ravni manj{i od zneska med letom pla~ane akontacije dohodnine, bo zavezancu vrnjena razlika dohodnine. ^e se zavezanec ne strinja z informativnim izra~unom, mora v roku za ugovor (tj. 15 dni od
vro~itve informativnega izra~una) vlo`iti dopolnjen informativni izra~un, ki se {teje za njegovo napoved za
odmero dohodnine. Enako ravna tudi v primeru, ~e ugotovi, da je dav~na obveznost ugotovljena prenizko.
Zavezanec lahko v ugovoru zoper informativni izra~un uveljavlja tudi olaj{avo za vzdr`evane dru`inske ~lane.
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MEDNARODNO

POSLOVNO
SRE^ANJE V ^ASU MOS V
CELJU
Obrtno-podjetni{ka zbornica Slovenije in JAPTI – Javna agencija RS za
podjetni{tvo in tuje investicije organizirata poslovno sre~anje obrtnikov
in podjetnikov iz Italije (zamejci), Avstrije (zamejci), Nem~ije (Bavarska),
Hrva{ke, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Kosova.
Mednarodno poslovno sre~anje bo 15. septembra 2008 v Modri dvorani
Celjskega sejma v Celju.
Na poslovno sre~anje ste vabljeni obrtniki, podjetniki in razstavljaci na
MOS iz gradbene, kovinarske, lesno predelovalne, tekstilne stroke in
stroke predelave plasti~nih mas.
Sodelovanje na mednarodnem poslovnem sre~anju je odli~na prilo`nost
za navezovanje novih poslovnih stikov in {iritev dejavnosti na tuje trge.
Za pravo~asno prijavljene slovenske obrtnike in podjetnike bomo
pripravili individualne razgovore z zainteresiranimi podjetji iz omenjenih dr`av.
^e se `elite prijaviti, na internetni strani Obrtne zbornice Slovenije izpolnite prijavnico za individualne razgovore in jo vrnite na naslov: Obrtnopodjetni{ka zbornica Slovenije, Slu`ba za promocijo in ekonomske
odnose s tujino, Celov{ka 71, 1000 Ljubljana ali po faksu {t.: 01 58 30 583.
Rok za prijavo je 27. julij 2008.
Stro{ki poslovnega sre~anja na udele`enca (organizacija, izvedba,
strokovno gradivo, najem dvorane, poslovni kupon za obisk sejma,
osve`itev v odmorih) zna{ajo 100,00 EUR (brez DDV) in za ~lane A plus
85,00 EUR (brez DDV). Individualne stro{ke krije vsak udele`enec sam.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prijavo pokli~ite na tel: 01 58 30 586
ali pi{ite na elektronski naslov: edina.zejnicaozs.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.

KOLEKTIVNA
POGODBA O
IZREDNI
USKLADITVI
PLA^
V petek, 30. maja 2008, so socialni
partnerji, med njimi je tudi
Obrtno-podjetni{ka zbornica Slovenije, podpisali Kolektivno pogodbo o izredni uskladitvi pla~ za
leto 2007 in na~inu usklajevanja
pla~, povra~ilu stro{kov v zvezi z
delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009.
Osnovne pla~e delavcev se za
mesec maj pove~ajo za razliko
med 5,2 % in realiziranim pove~anjem pla~ za leto 2007.
*Realizirano pove~anje pla~ za leto
2007 se ugotovi tako, da se
izra~una odstotek rasti povpre~ne
mese~ne pla~e zaposlenih za leto
2007 pri delodajalcu, glede na
povpre~ne pla~e zaposlenih pri
delodajalcu za leto 2006.
Pri izra~unu se upo{teva povpre~na mese~na pla~a, izpla~ana
zaposlenim, zmanj{ana za del
pla~e iz naslova poslovne uspe{nosti (trinajsta pla~a, bo`i~nica…).
^e so delodajalci pove~ali osnovne pla~e za obdobje januar – april
2008 iz naslova nepri~akovane
visoke inflacije v letu 2007, se
odstotek pove~anja osnovnih pla~
upo{teva pri realiziranem pove~anju pla~ (5,2%).
Delavcem pripada tudi pora~un
razlike pla~e od januarja 2008 do
vklju~no aprila 2008 do izra~unanega odstotka. Ta pora~un pla~e
se enkratno izpla~a pri pla~i za
mesec maj 2008.

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

IN IZRABA
LETNEGA DOPUSTA 2008

Novi zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je prinesel nekaj novosti v
dolo~anju in obve{~anju, predvsem pa o izkori{~anju letnega dopusta
posebnih kategorij zaposlenih oseb. Sprejet je bil `e konec leta 2007, velja
pa od za~etka leto{njega leta. Njegova vsebina na internetnih straneh
postavlja kar nekaj vpra{anj, zato ga bomo v tokratni {tevilki v grobem
preleteli.
V skladu s 159. ~lenom ZDR ima delavec pravico do letnega dopusta v
posameznem koledarskem letu najmanj v dol`ini {tirih tednov, ne glede
na to, ali dela poln delovni ~as ali kraj{i delovni ~as od polnega delovnega ~asa, saj je minimalno {tevilo dni letnega dopusta delavca odvisno od
razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.
Pri tem pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta v dol`ini:
-

tri dni - starej{emu delavcu, invalidu, delavcu z najmanj 60-odstotno
telesno okvaro,

-

tri dni - delavcu, ki neguje in varuje otroka s telesno ali du{evno
prizadetostjo,

-

en dan - delavcu z otrokom, ki {e ni dopolnil 15 let, in sicer za
vsakega otroka posebej.

Dol`ina letnega dopusta je dolo~ena s kolektivno pogodbo in pogodbo
o zaposlitvi, pri ~emer je bil delodajalec dol`an delavca do 31. marca
teko~ega leta obvestiti o {tevilu dni letnega dopusta za teko~e leto.
V skladu s 161. ~lenom ZDR delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu prete~e ~as nepretrganega delovnega razmerja, ki ne
sme biti dalj{i od {estih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni
delovni ~as ali kraj{i delovni ~as od polnega delovnega ~asa, kar
pomeni, da mu ob izpolnitvi {estmese~nega obdobja pripada tudi pravica do izpla~ila celotnega regresa.
^e delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z
drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dol`an zagotoviti izrabo
sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri
posameznem delodajalcu v teko~em koledarskem letu, razen ~e se
delavec in delodajalec dogovorita druga~e.
Pri izra~unavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj
polovica dneva zaokro`i na cel dan letnega dopusta. Prav tako ima
delavec, ki ima pravico do porabe sorazmernega dela letnega dopusta,
tudi pravico le do sorazmernega dela regresa. V skladu s 164. ~lenom
ZDR je ob prenehanju delovnega razmerja delodajalec dol`an dati
delavcu potrdilo o izrabi letnega dopusta.
Letni dopust je mogo~e izrabiti v ve~ delih, le da mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec je dol`an delavcu zagotoviti izrabo letnega
dopusta do konca teko~ega koledarskega leta, delavec pa je dol`an do
konca teko~ega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek
letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega
leta.
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Pri izrabi dopusta veljata po novem
tudi dve posebnosti, in sicer za:
-

1. delavca, ki dela v tujini, ki
lahko v celoti izrabi letni dopust
do konca naslednjega koledarskega leta, ~e je tako dolo~eno s
kolektivno pogodbo delodajalca,
in ne le do 30. junija naslednjega
leta,

-

2. star{e {oloobveznih otrok, ki
imajo pravico izrabiti najmanj
teden dni letnega dopusta v ~asu
{olskih po~itnic.

V skladu s 165. ~lenom ZDR naj bi
delavec izrabil letni dopust,
upo{tevaje potrebe delovnega procesa ter svoje dru`inske obveznosti ter
mo`nosti za po~itek in rekreacijo, pri
~emer mu zakon omogo~a izrabo
enega dne letnega dopusta na tisti
dan, ki ga sam dolo~i, o ~emer predhodno obvesti delodajalca najpozneje tri dni pred izrabo.
Kljub tej zakonski mo`nosti in pravici star{ev {oloobveznih otrok za
izrabo dopusta v ~asu {olskih
po~itnic pa ima delodajalec zakonsko mo`nost delavcu odre~i izrabo
letnega dopusta, ~e bi odsotnost
delavca resneje ogrozila delovni proces.
V zvezi s kr{itvami zakonskih
dolo~b o obve{~anju in izrabi letnega
dopusta ZDR dolo~a naslednje
kazni:
-

od 1.500 do 4.000 evrov se kaznuje delodajalec pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ~e delavcu
ne zagotovi pravice do letnega
dopusta (230. ~len ZDR),

-

od 750 do 2.000 evrov se kaznuje
delodajalec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ~e delavca ne
obvesti o odmeri letnega dopusta
v skladu z dolo~bami ZDR (231.
~len ZDR).

OBVESTILA
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DURS

STRA[I NAOKROG

Dav~na uprava republike Slovenije (v nadaljevanju Durs), je za~ela s
poostrenim in koordiniranim nadzorom dejavnosti, ki so po ocenah
najbolj prizadete z goljufijami DDV. Z zbiranjem in analiziranjem
podatkov o dav~nem in{pekcijskem nadzoru ter na podlagi informacij s
terena dav~na uprava ugotavlja, da so to predvsem slede~e dejavnosti:
- promet z nafto in naftnimi derivati,
- prodaja motornih vozil (rabljenih in novih),
- promet z odpadnimi surovinami (`elezo in barvne kovine),
- dejavnost gradbeni{tva in prometa z nepremi~ninami,
- promet s tekstilom.

-

-

-

Med manj{imi podjetji in samostojnimi podjetniki je bilo v zadnjih mesecih nekaj preplaha predvsem zaradi akcijskih in{pekcij Dursa, usmerjenih proti tako imenovanim missing traderjem. Gre za podjetja, ki
Dursu ne pla~ujejo davka na dodano vrednost (DDV), so ga pa
zara~unala svojim kupcem.

-

Na spletni strani Dursa je zapisano, da so “missing traderji” navidezne
dru`be, ki so si z la`no izjavo, da bodo za~ele opravljati gospodarsko
dejavnost, pridobijo veljavno identifikacijsko {tevilko za DDV, a jo
zlorabljajo za dav~ne utaje. Take dru`be ponavadi vodijo “slamnati”
direktorji, ki po navodilu nekoga izdajajo ra~une, prejemniki teh
ra~unov pa uveljavljajo odbitek vstopnega DDV.
V praksi dru`ba “missing trader” pomeni zgolj dav~no {tevilko, brez
premi~nega oziroma nepremi~nega premo`enja, z odprtim transakcijskim ra~unom, na katerega prejemniki ra~unov nakazujejo denarna
sredstva, ki se potem z ra~una dvigujejo z gotovinskimi dvigi, pri ~emer
se navedena gotovina ne uporabi za poslovanje dru`be, ampak v
povsem neznane namene.
Za tako imenovani nepla~ujo~i gospodarski subjekt oziroma “missing
trader” podjetje so zna~ilni slede~i pokazatelji oziroma indikatorji:
- tipi~no “papirna” dru`ba (obstaja samo na papirju);
- praviloma nastane iz “spe~e” dru`be, ki si pridobi identifikacijsko
{tevilko za namene DDV - v ve~ini primerov je to t.i. novo registrirani zavezanec za DDV
- v dolo~enih primerih dru`ba formalno sploh ne obstaja, ampak se za
namene utaje, zlorabi identifikacijska {tevilka za namene DDV
drugega dav~nega zavezanca;
- resni~ni lastnik (ustanovitelj) dru`be oziroma zakoniti zastopnik je
skrit za t.i. “slamnatim” lastnikom oziroma direktorjem;
- zakoniti zastopnik dru`be je tujec;
- sede` dru`be na naslovu na stanovanjskem naslovu (stanovanjski
blok, hi{a);
- nima primernih poslovnih prostorov oziroma skladi{~ za svojo
dejavnost (manipuliranje blaga);
- na prijavljenem sede`u poslovanja ne obstaja nobena ozna~ba dru`be
oziroma se ne izvaja nobena aktivnost;
- praviloma se pojavljajo v ve~jih urbanih sredi{~ih (mestih), kjer je
manj{a mo`nost odkritja goljufije;
- deluje na podro~ju t.i. tveganih dejavnosti oziroma izvaja vse mo`ne
oziroma `elene “dejavnosti”;
- ne ogla{uje svoje dejavnosti – ni znan {ir{i javnosti (ni podatkov na
internetu, ~asopisih, telefonskih imenikih ...) in nima nobenih referenc na dolo~enem podro~ju delovanja (npr. gradbeni{tvo);
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-

-

-

-

-

-

nima zaposlenih delavcev;
zakoniti zastopnik je ponavadi
mlaj{a oseba od 20 do 28 let in
tudi nima nobenih profesionalnih
znanj oziroma izku{enj s produkti, ki jih kupuje in prodaja;
osebe, ki sklepajo posle s strani
“missing trader” podjetja se
predstavljajo samo z imenom
(v~asih tudi la`nim);
hiter in mo~an porast prometa v
zelo kratkem ~asu v za~etku
poslovanja (nenormalni poslovni
cikel podjetja);
`ivljenjska doba dru`be je kratka
in sicer od 3 do 6 mesecev (registracija za DDV);
nenadna sprememba dejavnosti
podjetja, lastnikov oziroma direktorjev dru`be;
velike vrednosti na izdanih
ra~unih (primer pri fiktivnih
ra~unih);
veliki in hitri transferji denarja na
obstoje~ih transakcijskih ra~unih;
poslovanje z gotovino – gotovinsko pla~evanje in dvigovanje
visokih zneskov gotovine s
transakcijskih ra~unov;
obstaja samo mobilna {tevilka
telefona (ni stacionarne telefonske
{tevilke), ki po dolo~enem ~asu ni
ve~ dosegljiva (ne obstaja ve~);
sumljivo nizka vrednost blaga, za
katerega je znana tr`na cena in ga
je mogo~e prodati na trgu po tr`ni
ceni (primer: motorna vozila);
glavnino blaga nabavlja oziroma
pridobiva iz drugih dr`av ~lanic
oziroma je blago neznanega izvora (primer: motorna vozila, odpadne surovine, naftni derivati);
nenavadna metoda naro~anja in
fakturiranja blaga (primer: gradbeni{tvo);
pla~evanje tretji stranki (papirne
kompenzacije, asignacije);
ra~un, pla~ilo in prevoz blaga se
ne ujemajo;
ne vodi poslovnih knjig in dav~nih evidenc;
ne predlaga obra~unov DDV in
ga tudi ne pla~uje.

Navedena lista zna~ilnosti t.i. "missing trader" podjetij, ni dokon~na,
vendar pa vsebuje dolo~ena skupne
zna~ilne
tovrstnih
"podjetij".
Indikatorji so lahko namre~ zelo
razli~ni in so v veliki meri odvisni od
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okoli{~in v katerih posluje tak{no podjetje. Dav~ni zavezanci pa~ morajo biti pozorni, ko opazijo kakr{en koli znak pri neznanem podjetju s
katerim nameravajo sklepati posle in da v teh primerih izvedejo vse preveritve, ki jih lahko naredijo, da bi zagotovili, da navedena transakcija ni
del goljufije DDV.
Dav~na uprava Republike Slovenije je na svoji internetni strani
http://www.durs.gov.si/ uvedla 24-urno brezpla~no telefonsko linijo
080 30 60 na katero lahko posamezni dav~ni zavezanci povsem anonimno in zaupno dav~ni upravi posredujejo kakr{ne koli informacije v zvezi
z dav~nimi nepravilnostmi.
Dav~ne zavezance zato pozivajo, da za za{~ito svojih interesov in v izogib
pla~ilu nepla~anih dav~nih obveznosti v okviru dav~nih goljufij ter
morebitni kazenski odgovornosti, v primeru suma, da njihov poslovni
partner posluje na na~in, kot je to zna~ilno za "missing trader" podjetja
oziroma, da obstaja sum, da so dolo~ene transakcije z dolo~enim podjetjem povezane z utajo DDV, to prijavijo na navedeno {tevilko.

^e niste prepri~ani, poi{~ite pomo~
Tudi manj{a podjetja ho~ejo bolje na~rtovati davke in prihraniti.
Medtem ko imajo velika podjetja svoje dav~ne {tabe in revizorje, se mali
podjetniki vse pogosteje zatekajo po nasvete k dav~nim svetovalcem.
Ena od te`av, ki jo opa`ajo svetovalci, je, da se ve~ina oglasi {ele, ko
zabrede v te`ave. [tevilo uporabnikov dav~nega svetovanja se pove~uje,
dviga pa se tudi kakovost svetovanja. Vpra{anj o posameznih dav~nih
stopnjah skorajda ni ve~, ve~inoma se ukvarjajo z dav~nim na~rtovanjem in iskanjem re{itev, ki omogo~ajo dav~ni prihranek.

stro{ek, z uporabo zakonitih metod
in sredstev mogo~e ustrezno zni`ati.
Taxgroup, ki je pred leti prvi ponudil
tudi internetno dav~no svetovanje,
ima takega svetovanja zdaj v sestavi
svojih prihodkov za manj kot
desetinko odstotka. Davki so konec
koncev le zasebna zadeva, ki zahteva pomenek na {tiri o~i. Internetno
dav~no svetovanje je tako namenjeno predvsem preprostim vpra{anjem, ki jih postavljajo naro~niki.
Tudi v dav~no-svetovalni dru`bi
Hribena iz Kranja pravijo, da so njihove stranke ve~inoma mala podjetja in samostojni podjetniki, saj imajo
velike delni{ke dru`be svoje
finan~ne {tabe, ki se ukvarjajo tudi z
dav~nimi vpra{anji in re{itvami.
Najve~je dru`be pa poleg tega
uporabljajo storitve velikih revizijskih in svetovalnih dru`b. Ura
enostavnega svetovanja v manj{ih
svetovalnih dru`bah je 80 evrov, za
zahtevnej{e svetovanje pa 110.
Odstotek malih podjetnikov, ki se
odlo~ijo za dav~nega svetovalca, je
{e dokaj nizek, a se hitro zvi{uje.

Tipi~na stranka Taxgroupa je srednje oziroma veliko podjetje.
Finan~nike v teh podjetjih najve~krat zanima, ali je davke, ki so visok

REGISTRACIJA

ZNAMK

Ob odprtju novega podjetja ali dejavnosti se kaj kmalu pojavi tudi
potreba po ustreznem ogla{evanju va{ih izdelkov. Va{a domi{ljija dela
s polno paro in i{~e ~im bolj originalne ideje za ime, zvok, sliko, slogan,
embala`o ali druge ozna~be, ki vam bodo pomagale k jasnej{i tr`ni prepoznavnosti in naklonjenosti potro{nikov. Ko kon~no najdete znake, ki
ustrezno ozna~ujejo druga~nost in kreativnost va{e dejavnosti ali izdelka, pa marsikdo pozabi na njihovo registracijo. Ta seveda ni obvezna,
predstavljajte pa si, da medtem ko si vi brezskrbno privo{~ite kraj{e
po~itnice, konkurenca s pridom uporabi va{o `e uveljavljeno blagovno
ali storitveno znamko in je celo registrira za sebi lastno, vi pa ostanete
brez te`ko prigaranega ugleda in na za~etku poti k zaupanju
potro{nikov. Ne dovolite tega!
Preprosta re{itev je za{~ita va{ega intelektualnega premo`enja z registracijo blagovne ali storitvene znake, ki vam zato tudi uradno pripada.
Z njenim lastni{tvom si pridobite izklju~no pravico, da tretjim osebam,
ki nimajo va{ega soglasja, v gospodarskem prometu prepre~ite, da za
enako ali podobno blago ali storitev uporabljajo va{i registrirani znamki podoben ali celo enak znak. Pridobite tudi pravico do industrijske
lastnine, odlo~bo o registraciji kot dokaz lastni{tva in mo`nost ozna~be
znamke s simbolom ®, ki dokazuje pravno varovan znak.
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Znamka velja deset let od datuma
vlo`itve prijave in se lahko poljubno obnavlja za obdobje naslednjih
deset let. Ob pogoju, da imetnik
znamko obnavlja in vsakih deset let
pla~uje uradne pristojbine (takse)
za podalj{anje znamke, je lahko trajanje znamke ~asovno neomejeno.
Preprosto? Seveda je…In to lahko
naredite ta trenutek. Omogo~ite si
trajno zaupanje kupcev in ugled
va{ega blaga z obiskom spletne
strani www.vebo.si, kjer lahko
najdete {e ve~ podatkov in natisnete pooblastilo za registracijo.
Bodite ponosni nase in zavarujte
svoje znanje in trud pred
konkurenco hodite po svetu ponosno kot lastnik lastne blagovne ali
storitvene znamke.

OBVESTILA
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SEKCIJE
> INFORMACIJA ZA GOSTINCE
V Ur. listu 52/2008, z dne 27.5.2008 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehni~nih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Gostinci
imajo {est mesecev ~asa za uskladitev s spremembami.
Nekatere novosti iz pravilnika:
Po novem bodo morali tudi gostinski obrati, poleg vrste in imena obrata, ki je bilo `e do sedaj obvezno, imeti tudi vidno ozna~eno firmo in
sede` podjetja (podobno, kot to `e zdaj velja za prodajalne).
Nastanitveni obrati, ki se kategorizirajo morajo, tako kot do sedaj, imeti
tudi ozna~bo kategorije.
Natan~neje je dolo~en obseg ponudbe bara in spremenjen obseg
ponudbe v okrep~evalnicah. ^rtane so nekatere zahteve glede obsega
ponudbe v gostilnah oziroma gosti{~ih, saj so le-te do sedaj morale imeti
tri jedi, zna~ilne za obmo~je, na katerem se nahajajo. Gostinski obrati, ki
nudijo mehansko ali `ivo glasbo za ples ali dru`abni program, morajo po
novem teko~e spremljati trenutno {tevilo obiskovalcev.
Nekatere spremembe glede nastanitvenih obratov pa so v povezavi z
novim pravilnikom o kategorizaciji, ki je v pripravi in naj bi bil objavljen {e pred poletjem in naj bi uveljavil nov sistem kategorizacije.

> INFORMACIJE ZA PREVOZNIKE
> Vozilo, ki nima tahografa in skupna masa presega 3.500 kg (v Nem~iji
`e 2.700 kg – upo{teva se tudi prikolica!) in gre v tujino, mora imeti v
vozilu “knji`ico vo`nje”, v katero se bele`ijo ~asi vo`nje, po~itki in
odmori. Kazni za neupo{tevanje so zelo visoke! Te knji`ice dobite na:
Zveza zdru`enj {oferjev in avtomehanikov Slovenije, Letali{ka 16,
Ljubljana; tel.: 01/524-03-15. (g. Pipan, e-mail: OZS)
> V uradnem listu RS {t. 53/2008 so objavljene spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest (veljajo od 1.6.2008). Spremembe cenika se ne nana{ajo na vi{ino cestnine, temve~ na obra~unavanje in poslovanje z DARS kartico Transporter. Spremembe cenika cestnine so bile
vklju~ene tudi v dogovor med Ministrstvom za promet in Obrtno–podjetni{ko zbornico Slovenije, ki je bil podpisan v mesecu januarju letos.
> Po novem zakonu o varnosti v cestnem prometu, ki velja od 30.4.2008,
je uporaba odsevnega jopi~a obvezna tudi v Sloveniji (kazen za neuporabo zna{a 40 EUR).
> V Nem~iji velja od 14. maja 2008 novi re`im opravljanja kabota`e, in
sicer: po opravljeni mednarodni vo`nji v Nem~ijo so po popolni ali delni
razlo`itvi tovora dovoljene maksimalno 3 kabota`ne vo`nje znotraj 7 dni
z istim vozilom. Tako za mednarodni prevoz (prevoz v Nem~ijo) kot kabota`ni prevoz (prevoz po ozemlju Republike Nem~ije) je predvidena
uporaba dokazil, iz katerih so razvidni naslednji podatki:
1) Naziv, naslov in podpis po{iljatelja
2) Naziv, naslov in podpis prevoznika
3) Naziv in naslov prejemnika blaga (po opravljenem razkladu blaga:
podpis prejemnika in datum razklada)
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4) Kraj (naslov kraja razklada)
5) Obi~ajni opis vrste blaga in pakiranja
6) Bruto te`o tovora ali drugo navedbo koli~ine
7) Registrsko {tevilko tovornega vozila in prikolice.
Kot dokazilo lahko slu`ijo ostali
ustrezni spremljevalni dokumenti
(npr. tovorni list).
> Z 8. junijem bodo tudi na
Hrva{kem zvi{ali kazni za prometne
prekr{ke. Za prekr{ke kot so prekora~itev hitrosti v naselju za ve~ kot
50 km/h, odklonitev testa alkoholiziranosti ali drog, vo`nja z ve~
kot 1,5 promila alkohola v krvi in
vo`nja brez vozni{kega dovoljenja je
predpisana celo zaporna kazen.
Kljub poostritvi predpisov pa je
mejna vrednost vsebnosti alkohola v
krvi za voznike osebnih vozil
ponovno zvi{ana z 0,0 na 0,5 promila. Za voznike mlaj{e od 24 let in
tiste, ki imajo vozni{ki izpit manj kot
dve leti ter poklicne voznike mejna
vrednost ostaja 0,0 promila.
> III. redna delitev dovolilnic za
mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu:
III. redna delitev dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu za leto 2008, bo potekala v
~asu od 23. junija 2008 do 27. junija
2008. Ob izra~unu tretje redne
delitve, se bodo upo{tevala vra~ila
dovolilnic (uporabljenih in neuporabljenih), ki bodo prispela na
naslov delivca vklju~no do ponedeljka, 23. junija 2008 (oddana na po{to
21.6.2008). V ~asu priprave in
izvedbe tretje redne delitve na OZS
ne bodo imeli uradnih ur, in sicer od
vklju~no ponedeljka, 23.6.2008 do
vklju~no petka, 27.6.2008.
V kolikor prevozniki ne `elijo prejeti
dovolilnic iz naslova redne delitve,
naj to pisno sporo~ijo na faks {t.:
01/583-05-92 (tudi v primeru, ko
`elijo prejeti samo dolo~eno vrsto
dovolilnic).
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IZ
-

DELA OOZ TR@I^

V sredo, 4. junija 2008 je bila na OOZ 18. seja UO OOZ Tr`i~.
Pogovarjali smo se pripravah na piknik, o sodelovanju OOZ z Ob~ino
in ostalih aktualnih zadevah.

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
MAJ 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

811,72

197,65

109,17

3,24

310,06

Nad 15.417,48
do vklju~no 23.126,22

1.217,58

296,48

163,76

4,88

465,12

Nad 23.126,22
do vklju~no 30.834,96

1.623,44

395,31

218,35

6,50

620,16

Nad 30.834,96
do vklju~no 38.543,70

2.029,31

494,14

272,95

8,12

775,21

Nad 38.543,70
do vklju~no 46.252,44

2.435,17

592,96

327,53

9,74

930,23

Nad 46.252,44
do vklju~no 53.961,18

2.841,03

691,79

382,12

11,36

1.085,27

Nad 53.961,18

3.246,89

790,62

436,71

12,98

1.240,31

*Povpre~na bruto pla~a za februar 2008, v EUR (zadnji objavljeni podatek SURS)
Zavezanec pla~a prispevke do 15. maja 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: MAJ 2008
DEJANSKI

PRAZNIKI

SKUPAJ

Delovni dnevi

20

2

22

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

160

16

176

PODATKI O DELOVNIH URAH

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

1.352,87 EUR

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

15.05.2008

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

np

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

566,53 EUR

Maksimalni znesek regresa za letni dopust*

947,01 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 %

12

OBVESTILA
www.ooz-trzic.si

PIKNIK

TR@I[KIH OBRTNIKOV

V soboto, 7. junija 2008, je bil s strani Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Tr`i~ organiziran piknik za vse tr`i{ke obrtnike, delavce in njihove
dru`inske ~lane. Malo jim ga je zagodlo vreme, a so organizatorji poskrbeli tudi za to. Na podljubeljskem kampu so postavili {otor in poskrbeli za pristno gorenjsko veselico z ansamblom Zarja. Glasbeniki so se
odli~no izkazali, a le redke tudi uspeli pripraviti do tega, da so naredili
nekaj plesnih korakov.
Udele`enci so okrog {este ure `e napolnili {otor in veselo klepetali ter se
zabavali ob odli~ni hrani in pija~i, za katero je poskrbelo gosti{~e Raj.
Prizori{~e je z neposredno bli`ino igral zaposlilo tudi najmlaj{e
udele`ence, ki so svojo energijo spro{~ali na gugalnicah in toboganu.
Poleg bonov za hrano in pija~o je Zbornica poskrbela tudi za sre~elov z
bogatimi nagradami. Vsak listek, ki so ga udele`enci dobili ob prijavi, je
nosil svojo {tevilko in samo od sre~e ali pa~ naklju~ja je bilo odvisno, ali
bo tudi dobitna. Nagrade so bile vsekakor zelo vabljive in vsi so nestrpno ~akali na `rebanje, ki se je zgodilo tam nekje okrog sedme ure.
^lanom ansambla Zarja, ki so bili zadol`eni za izvedbo celotnega
zabavnega programa, sta pri `rebanju sre~nih {tevilk pomagali dve mi~ni
gospodi~ni, ki sta svojo nalogo vzeli nadvse resno. Nagrade so romale
med obiskovalce kot po teko~em traku in nasmeh na obrazih dobitnikov
je popla~al ves trud ob organizaciji. Kajpada, nagrade so bile zares
enkratne in zares je lahko `al tistim, ki so pred~asno pobegnili domov.
Takih pa ni bilo malo… Pogosto se je namre~ zgodilo, da iz`rebana
{tevilka ni na{la svojega dvojnika na listku katerega od gostov. @rebanje so ponavljali toliko ~asa, da je nagrada dobila novega lastnika. Tako je
~udovita in precej dragocena mizica podjetja Smolej iz Kovorja zapustila roke podeljevalca {ele v petem poskusu.
Sicer pa so bile vse nagrade zelo vabljive in uporabne. Medtem ko bo ga.
Marinka in {e nekaj drugih dobitnikov nosilo nove natika~e, se kar trije
lahko pohvalijo z novim fotoaparatom. Med nagradami se je na{el tudi
aparat za kokice, nekaj bonov in celo gorsko kolo. Najve~ sre~e pri
`rebanju so imeli pri omizju delavcev podjetja MIKRO S, ki so domov
odnesli kar nekaj nagrad. A tiste najbolj mamljive jim vseeno ni uspelo
dobiti …

Glavna nagrada je dobitnici omogo~ila oddih v Termah Olimie za {tiri
osebe. Seveda se nih~e izmed obrtnikov ne bi branil kratkih po~itnic, a
glavna nagrada je pa~ le ena. In le-ta je
pripadla ge. Mihaeli Gros, biv{i direktorici podjetja Migi. Sre~na iz`rebanka
si je nagrado s svojim dolgoletnim
delom, ki ga v tej {tevilki tudi predstavlja, zares zaslu`ila in jo bo znala
tudi dobro izkoristiti.
Po kon~anem `rebanju se je {otor
za~el po~asi prazniti, nekateri pa so
vztrajali do poznih ve~ernih ur.
Menim, da je piknik dobro uspel in
pomagal vsaj malo razrahljati napete
`ivce vseh tr`i{kih obrtnikov in
delavcev, ki v vse hitrej{em tempu
`ivljenja v~asih komaj sledijo in si le
redko vzamejo ~as tudi za dru`enje,
sprostitev in spro{~en pogovor ter
obnavljanje starih prijateljstev.
Hvala vsem za udele`bo, se vidimo
spet prihodnje leto!

Sklad za izobra`evanje
delavcev pri s.p.
Ker se zaklju~uje {olsko oziroma
{tudijsko leto, vas obve{~amo, da
imate za svoje zaposlene mo`nost
vra~ila {olnine. Vloge oddajte v
tajni{tvu zbornice. Sklad razpisuje
v juniju tudi razna izobra`evanja.
Informacije vam bomo posredovali
v tajni{tvu zbornice.
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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 proste
naslednje kapacitete:

uri, ker imamo organizirano kon~no ~i{~enje apartmaja s strani ~istilnega servisa. V apartmaju lahko
pripravljate hrano, ima telefon, TV sprejemnik s
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.
Prijave - tajni{tvo OOZ Tr`i~
T: 592 33 40 in GSM 031 365 842.

JUNIJ
31.05. - 07.06 /31,50 EUR
14.06. – 21.06/35,10 EUR
21.06. – 28.06/35,10 EUR
JULIJ
28.06. – 05.07. / 31,50 EUR
26.07. – 30.08. / 35,10 EUR
AVGUST
16.8.-23.8./ 31,50 EUR
23.8.-30.8./ 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.
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