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Božo Stražar Razmišljanje o pomenu obrtništva

Obrtniki v 
gusarskem zalivu
Čas je relativen, piratstvo še vedno obstaja, tako ali drugače. Ko stojiš v zalivu 
mesteca Riomaggiore in na desni strani greben  z vrtoglavih višin v lepih barvnih 
prehodih iz zelene v zelo temno rjavo, kakršne so skale, ostro zareže v temno mo-
dro morje, ne bi bil presenečen, če bi izza rta priplula starinska lesena topnjača. 
Tudi na levi strani zaliva  ni dosti drugače, podoben del hriba se je nekoč odlomil 
v morje, njegovi kosi so raztreščeni in tvorijo čeri in cele otoke. To in prebivališča 
domačinov še danes delujejo kot filmske kulise, zato ni nič čudnega, da je znani 
režiser Roman Polanski tu posnel enega svojih, zanj neznačilnih filmov, »Pirati«.  
 
Da smo to doživeli, je poskrbela OOZ Koper, ki tudi na moje presenečenje,  
po prenehanju obveznega članstva, ni izgubila preveč obrtnikov. Že od 
pradavnine velja, da je uspešna samo skupina. Številni znanstveniki že 
stoletja dokazujejo, da je homo sapiens napredoval šele takrat, ko so se 
njegovi predniki začeli združevati in sodelovati. Vse velike projekte, kot 
je ulov mamuta ali izgradnja stolpnice, je lahko izpeljala le skupina, ne 
posameznik. To imamo zapisano v genih, pa če kdo prizna ali ne. Nekateri 
»sesalci« bi sicer zelo radi, da ne bi bilo več zbornic, sindikatov, združenj, 
društev in po njihovem podobne navlake. Ko je človek enkrat sam, ga zlah-
ka prepričaš, ne samo da je zemlja ploščata, ampak tudi kvadratna. 
 
Mesteca prilepljena v strme bregove, vinogradi postavljeni v vertikali, , obiskoval-
cu priklanjajoče se oljke, na nasprotni strani morje, ki vzbuja vtis oceana, to so 
kraji, kjer je živel Krištof Kolumb, Genova je bilo najbolj pomorsko mesto tistega 
časa in revni prebivalci v okolici so se preživljali tudi z gusarstvom. Kopija lesene 
križarke v naravni velikosti, ki jo je za film ponaredil Polanski, je častno postavlje-
na v genovskem pristanišču in domačini so ponosni na svojo pomorsko preteklost.
 
Ponos je včasih dvomljiv občutek. Prijeten je, po drugi strani pa pri po-
sameznikih vzbuja utvaro, da so boljši in uspešnejši v vseh pogledih. Na 
žalost, ja treba za dosego tega stanja včasih tekmovati, kar, razen v športu, 
spet ni preveč humanistično. Seveda smo lahko ponosni na različna po-
membna dejanja v zgodovini pa  na trud in delo, ki smo ga vložili za naše 
uspehe. Hudo pa je, ko se iz pretiranega ponosa razvije napuh. Ta bolezen 
še kar pogosto razsaja tudi v naših logih, ko določeni primati s pohlepom, 
nevednostjo in hlapčevanjem še večjim primatom, razprodajajo in teptajo 
še tisto malo ponosa, ki ga narod ima. Saj niso sami krivi, saj se ne zaveda-
jo, da ko ponosa več ne bo, ostal bo samo – sram. 
  
Že folklorne italijanske lastnosti; trgovanje, prepričljivost, prebrisanost, podjetnost, 
iznajdljivost so v teh krajih lepo zasidrane. Zelo se pohvalijo s svojimi sirarnami in 
pršutarnami in podobno prehrambeno industrijo, vendar jim nikoli ne bom verjel, 
da smo v recimo Vernazzu pili vino pridelano po pobočjih njihovih gričev. Količina 
vina, ki so jo ponujali, je neštetokrat večja od možne pridelave na tistih nekaj pre-
padnih vinogradih. Prepričljivost je važna.  
 
S prepričljivostjo imamo težave tudi Slovenci. Vedno znova nasedamo 
lepim smehljajem, raznim bojevitostim, populističnim kritikam, različnim 
obljubam, pa raznim obračunom  s preteklostjo. Veliko je tega. Si predsta-
vljate, koliko lažnivih smehljajev bi zbledelo, ko bi si vsi različno opredelje-
ni pa verujoči in neverujoči, podali roke in preslišali sikanje od zgoraj. Vse 
čiste bele srajce in umazane misli bi se skupaj zavrtele v pralnem stroju.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Staničev trg 1, 6000 Koper  - telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17 
E-naslov: ooz.koper@ozs.si  - spletna stran: www.ooz-koper.si

Uradne ure strokovnih služb: ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure in od 14. do16. ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure

D A V K I  i n  R A Č U N O V O D S T V O

Dunja Verbajs
Davčno svetovanje 
Verbajs d.o.o.

Brezplačno davčno svetovanje
• vsako tretjo sredo v mesecu  od 10. ure  

dalje na sedežu OOZ Koper, po predhodni 
najavi sekretarki zbornice (najkasneje v 
predhodnem  tednu) na tel. 05/61 390 13  
ali na tel. 05/61 390 00

Davčno svetovanje zajema  
• svetovanje s področja davčne, postopkovne in 

statusne zakonodaje ter pomoč pri reševanju 
problematike z navedenih področij, 

• svetovanje na področju vodenja poslovnih knjig,
• svetovanje pri sestavi davčnih bilanc in drugih 

davčnih poročil,
• pravočasno obveščanje o  spremembah na 

področju davčne zakonodaje in vodenja 
poslovnih knjig.    

P R I D O B I V A N J E  F I N A N Č N I H  V I R O V

dr. Cveto Križan
Elcom In, do.o.o.

Brezplačno svetovanje iz področja 
pridobivanja finančnih virov
• sreda: od 09. do 10. ure - na sedežu OOZ Koper 

po predhodni najavi (najkasneje v pedhodnem  
tednu) na OOZ Koper, tel. 05/61 390 00 ali  
05/61 390 12 ali 05/61 390 13

Svetovanje zajema
• svetovanje na področju financiranja razvojnih 

investicij in pridobivanja nepovratnih sredstev iz 
EU skladov. 

• svetovanje  članom pri pripravi prijavne 
dokumentacije oz. zahtevka za financiranje za 
razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Prijava na spletni portal OZS
Na portal www.ozs.si se prijavite z:     
• uporabniškim imenom: vašo številko kartice Mozaik 

podjetnih  (vpisana tako na čelni strani kartice kot na 
hrbtni strani pod črtno kodo)        

• geslom, ki ste ga prejeli z računom za članarino za 
september  2013 in je navedeno na dnu računa       

Če  gesla ne najdete posredujte zahtevek preko e-pošte na 
registracija@ozs.si. Geslo bo na e-mail, s katerega boste 
zahtevek poslali, posredovano v najkrajšem možnem času.

I N F O R M A C I J E  O Z S

Svetovalni center OZS
telefon: 01/5830 810 - fax: 01/5830 583
e-naslov: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

         Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti 
in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom
           
• pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev po zahtevah Zakona o varnosti 

in zdravju pri delu in podzakonskih predpisov         
• pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev (prijava poškodbe pri delu, delovne 

dokumentacije za oceno delazmožnosti na ZPIZ,…)                
• zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov     

Storitve za člane OOZ Koper z 20% popustom         
• izvedba seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in 

varstva pred požarom            
• izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja            
• pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil          
• ekološke meritve (osvetljenost, hrup, temperatura)          
• usposabljanja za viličariste, strojnike TGM           

Urnik za stranke: od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure,   
na sedežu ZVD Koper, Pristaniška 12, Koper 
ali na telefon  05/63 090 35

V A R S T V O  P R I  D E L U

Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1300 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste     
• 50 % popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, ki ga naroči član, 

ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja 
(zapišejo se ugotovitve in rešitve problema)   

• 5 % popust pri svetovanju in vodenju postopka prenosa podjetja s. p. 
na prevzemno kapitalsko družbo, vključno z izdelavo dokumentov

• 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in 
postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

P R A V O

Janez Starman
odvetnik

Brezplačno pravno svetovanje
• sreda: od 15. do 17. ure - osebno na sedežu 

OOZ Koper ali na tel. 05/61 390 15  
• pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu 

odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru:
          ponedeljek in četrtek: od 16. do 18. ure

Pravno svetovanje zajema
• dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov 
• pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju 

formularnih listin v delovno pravnih zadevah, 
sestave odpovedi , ipd.

• pregledovanje in ustno svetovanje 
glede dokumentov, pogodb in drugih že 
pripravljenih listin

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa  imajo člani OOZ Koper 
15% popust na zdravstvene storitve
Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.
Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico 
na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7. ure do 8.30.  Zdravnica bo opravljala 
preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik 
podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr. 8.205 ) in očala  v primeru, da jih 
uporabljate. Bodite tešči!

Dispanzer medicine dela, prometa 
in športa Izola
Ul. oktobrske revolucije 11, Izola

Z D R A V S T V E N E  S T O R I T V E



Na redni seji odbora za izobraževanje Obrtno-podjetniške  
zbornice Slovenije, ki praviloma poteka na terenu in je tokrat 
bila 15. oktobra 2013 v prostorih naše zbornice, so se člani 
odbora seznanili z videnji poklicnega izobraževanja naših 
članov. Ti so izpostavili, da trenutno izobraževanje ne vzgoji 
dovolj kakovostnih delavcev in da se za nekatere poklice izo-
bražuje preveč dijakov.      

Sekretarka OOZ Koper Elide Laginja je na začetku seje odboru 
predstavila prizadevanja koprske zbornice pri izboljšanju izo-
braževanja in sodelovanja s Srednjo tehniško šolo. Nedavno so 
si zadali, da bodo na tem področju pripravili skupne predloge. 
Zbornico pa trenutno najbolj zanima izobraževanje starejših, s 
čimer bi izpopolnjevali znanje obrtnikov in njihovih zaposlenih.      

Vodja sekcije inštalaterjev in energetikov Peter Babič, ki je 
pred leti sodeloval v organih OZS, je povedal, da so že takrat 
zagovarjali vajeniški sistem, a so na ministrstvu naleteli na 
gluha ušesa. Niso se mogli uskladiti niti pri predmetniku za 
poklicno izobraževanje. Razočaran je tudi nad vpisom na po-
klicne šole: „Danes se na poklicne šole vpisujejo  osnovnošolci s 
slabšim učnim uspehom. Če so uspešnejši, se vpišejo v tehniške 
šole in začnejo delat brez prakse. Naše delo je podcenjeno, vsi bi 
radi bili inženirji.“ Poudaril je še, da na koprski zbornici potekajo 
številna strokovna  izobraževanja, a udeleži se jih le manjši del 
članstva. Prav zaradi zanemarjanja dodatnega izobraževanja in 
usposabljanja se na terenu pojavlja veliko problemov poveza-
nih z nepravilno gradnjo, nezadovoljstvom strank itd.        

Rigidnost izobraževalnega sistema povzroča težave tudi dru-
god po Sloveniji, izpostavi Alojz Vrbnjak, član odbora: „V Ma-
riboru je avstrijsko podjetje Palfinger  dvema razredoma osnov-
nošolcev devetih razredov podelilo štipendije in jih odpeljalo v 
Gradec, kjer so  vključeni v vajeniški sistem. To pa zato, ker se s šolo 
in ministrstvom niso mogli dogovoriti o prilagoditvi programa 
potrebam poklica.“     
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     Slovenska javna agencija SPIRIT in Znanstveno raziskovalno 
središče  Univerze na Primorskem sta konec novmebra v 
koprski Rotundi priredila Primorsko podjetniško tržnico. 
Na njej so akademiki in podjetniki predstavili svoje videnje 
o prihodnosti našega podjetništva, člani projekta Roglab so 
predstavili 3D tiskanje,  podpredsednik oblikovalske zbornice 
Jurij Dobrila pa je razložil ozadje uspešnih blagovnih znamk.                 
     Podjetniško tržnico je odprla razprava o mikro, malih in 
srednjih podjetjih, ki naj bi po videnju države in Evropske 
unije imela moč potegniti gospodarstvo iz krize in ob tem tudi 
zmanjšati brezposelnost. A to se lahko zgodi le, če se bomo 
začeli obnašati podjetniško, iskali priložnosti za delo v tujini 
in razvili nov model podjetništva znotraj pogojev, ki jih je 
zakoličila kriza, so opozorili udeleženci okrogle mize. Direktor 
informacijskega podjetja Arctur iz Nove Gorice Tomi Ilijaš je 
tako povedal, da je podjetniški duh v vsakem od nas, samo 
izkoristiti ga moramo: „Veliko jih v službi prodaja domače olje 
sodelavcem, a sami se nimajo za podjetnike. Lastnosti podjetnika, 
ki po moje vodijo k uspehu, pa so samozavest, znanje, izobrazba, 
drznost in sproščenost. Zagotovo je tudi želja zelo pomembna. 
Ko odkljukam seznam želja, ki sem jih dosegel, si moram hitro 
zapisati nove želje. Poleg tega pa si moraš izbrati dobre sodelavce.“ 
Ironično je še dodal, da ne bere časopisov in gleda poročil, zato 
ga je oče moral posvariti o tem, v kako veliki krizi smo.       
     Sandi Ljutić, direktor podjetja Sandiline, pa je potegnil 
primerjavo s časom razpada Jugoslavije, kar je njegovemu 
podjetju odvzelo velik del tržišča. Prilagoditi so se morali in 
poiskati nove poti, predvsem v tujini: „Navaditi se moramo, 
da kriza ni nekaj kar bo odšlo, leta od 2004 do 2008 ne bodo več 

prišla nazaj. Stanje je, kakršno je in poiskati moramo novo obliko 
podjetništva.“          
     Enaka pravila za vse in dostopnejši trg pa so po mnenju 
sekretarke Obrtno podjetniške zbornice Koper Elide Laginja, 
prepotreben pogoj za vnovično rast: „Čeprav pravimo, da je 
evropski trg prost, to ni. Gradbinci, ki zadnje čase veliko delajo 
v zamejstvu, ugotavljajo, da morajo premakniti goro papirjev, 
preden lahko začnejo delati v Italiji. Ob tem pa je nadzor veliko večji. 
Pri nas smo trg izobrazbeno zelo liberalizirali, drugod pa ni tako. To 
pomeni, da izgubljamo trg doma in si zapiramo vrata v tujini.“          
     Predavatelj na Fakulteti za management dr. Mitja Ruzzier 
pa tako vidi težave naših podjetji, ki gredo v tujino: „Še leta 2004 
o tem skoraj nihče ni razmišljal resno. Večina podjetji, ki danes 
delujejo zunaj, konkurirajo s ceno in ne z znanjem. Zato so prisiljena 
neprestano nižati ceno.“ O podjetji, ki prejemajo podpore pa je dejal: 

„ Podjetja, ki imajo podporo so po raziskavi imela večjo verjetnost, 
da so propadla kot tista, ki podpore niso imela.“              
     V atriju Rotunde pa so člani projekta Roglab iz Ljubljane 
predstavili delovanje 3D tiskalnika. Njegova prednost je, da 
radikalno skrajša čas izdelave prototipov in s tem podjetnikom 
prihrani veliko denarja. Osnovne različice si lahko vsak sestavi 
sam in to že za nekaj sto evrov, sicer je v Sloveniji nekaj 3D 
tiskalnikov dostopnih tudi za javno uporabo. Tržnico pa je s 
predavanjem o blagovnih znamkah zaokrožil Jurij Dobrila. 
Uspešne znamke so po njegovo tiste, ki že z logotipom 
sporočajo filozofijo podjetja, za tem pa mora obvezno stati 
kakovostna storitev ali izdelek, saj se v nasprotnem primeru 
učinek znamke izniči.                           Matej Rodela

Inovativnost, pogum in znanje so 
pogoji za vnovični razvoj

Težave na področju kozmetičarstva je izpostavila vodja sek-
cije Maja Kolnik Švara. Po njenih izkušnjah mladi kadri niso 
samostojni in niso vešči dela, po drugi strani pa zaradi deregu-
lacije nekateri odpirajo lokale brez izobrazbe. „Če potrebujem 
delovno silo jo moram sama izobraziti in usposobiti. Naša stroka 
zahteva veliko znanja. Nekdo, ki se ukvarja s človeškim telesom 
mora poznati anatomijo in fiziko, da lahko uporablja zahtevne 
naprave,“ zaključi svojo misel.      

Prav deregulacija in nižanje vstopnih pogojev za poklic izniču-
je izobraževalne napore in konkretna znanja ter izkušnje, zato 
je sekretarka zbornice vprašala izobraževalni odbor OZS, če so 
obravnavali deregulacijo in kakšne ukrepe so sprejeli.      

Mag. Janja Meglič, strokovna sodelavka za izobraževanje in 
usposabljanje – specialistka OZS je odgovorila, da to vprašanje 
ni v pristojnosti odbora, je pa bil tisti del zbornice, ki se ukvarja 
z izobraževanjem zelo kritičen do postopka deregulacije in je 
skupaj s sekcijami zapisal na katerih področjih je nedopustno 
zmanjševati vstopne izobrazbene kriterije.  Nacionalna poklic-
na kvalifikacija namreč ne prinaša izobrazbe ampak usposo-
bljenost. Vanj lahko vstopi že nekdo s končano osnovno šolo. 
Ministrstvo za delo pa naj bi poudarjalo NPK zaradi evropske 
direktive. „Kot obrtno podjetniška zbornica se zavzemamo za 
ohranitev izobrazbenih pogojev, ki so najmanj poklicna izobraz-
ba v dejavnostih, ki so ljudem ali okolici potencialno nevarne. Ne-
uradne informacije pa so, da se je Ministrstvo za delo še pripravlje-
no nekoliko pogovarjati glede tega. V ozadju pa je najverjetneje 
vzgib dvigovanja konkurenčnosti in podjetništva z zniževanjem 
vstopnih pogojev,“ je še dodala Megličeva.        

Z deregulacijo pa nimajo težav frizerji, pove vodja sekcije Silva 
Baruca Jakomin. Srečujejo pa se z drugačnimi problemi. Od 
zbornice in ministrstva so zahtevali, da bi znižali vpis za izobra-
ževanje frizerjev za polovico, saj je bilo lani preko 400 vpisov. 
Letos pa se je vpis še povečal: „Na ta način proizvajamo delo na 

Deregulacija in aktualni izobraževalni 
sistem otežujeta delo obrtnikov

Odbor za izobraževanje OZS zasedal v KopruPrimorsko podjetniška zbornica

Novi statut OOZ Koper v javni obravnavi      

Člane zbornice obveščamo, da bo predlog novega Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper v javni obravnavi 
od  5. do 19. decembra 2013. Predlog statuta dobite člani na zbornici. Pripombe in predloge pošljete na e-naslov: elide.

laginja@ozs.si ali po pošti na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.
 

Prejete predloge bo obravnaval upravni odbor OOZ Koper, ki bo oblikoval dokončno besedilo predloga statuta,  za katerega 
bo zaprosil OZS za soglasje in kateri bo nato v januarju 2014 dan v sprejem skupščini OOZ Koper. 
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črno, saj je že zdaj več kot 2000 frizerjev na zavodu za zaposlova-
nje. Z manjšim vpisom, se bo najverjetneje povečala tudi kakovost 
izobraževanja. Zato apeliramo na odbor, da se za to zavzame.“       

Člani koprske zbornice so nato izpostavili, da poleg deregula-
cije obalne obrtnike pesti še zakonodaja, ki italijanskim pod-
jetjem omogoča delo na slovenskih tleh, obratno pa je skoraj 
nemogoče, saj italijanske oblasti zahtevajo številne pogoje, ki 
jih je težko izpolniti. Beseda je nanesla tudi na politiko, ki nima 
posluha za obrtništvo. Vmešavanje v politiko namreč ne rešuje 
težav obrtnikov, ampak jih samo še otežuje. Po mnenju neka-
terih je posledica iskanja politične podpore tudi prostovoljno 
članstvo, ki lahko ogrozi obstoj obrtnih zbornic.       

Koprska obrtna zbornica dobro sodeluje s Srednjo tehniško 
šolo, ki je po številu vpisanih dijakov ena največjih na obali. Le-
tos je vpisanih 40 dijakov več kot lani, v kar sta šola in okolje 
vložila veliko truda, pojasni ravnatelj Iztok Drožina. Veseli se 
pobud obrtnikov, ker je na ministrstvu stališče, da je izobraže-
valni sistem dober, s čemer se ne strinja: „Sistem je zgrešen. Za-
vzemam se za to, da se spet uvede dualni sistem. Mogoče je Med-
podjetniški izobraževalni center Koper, preko katerega sodelujejo 
z lokalnimi podjetji, začasna rešitev in priložnost za praktično 
delo.“ Kljub visokemu vpisu pa statistika kaže, da veliko dijakov 
ne dokonča niti osnovnega poklicnega izobraževanja. Za visok 
vpis pa si prizadevajo, ker so plačani glede števila dijakov, ki jih 
izobražujejo in ne glede na to, kako kakovosten kader zapusti 
njihove učilnice.        

Gospa Janja Meglič je še izpostavila, da sedanji izobraževalni 
sistem kljub kritikam ni dobro izkoriščen. Tudi sam prinaša 

namreč določeno obliko vajeništva v obliki učnih mest pri de-
lodajalcih, ki sklenejo individualno učno pogodbo in lahko do 
53 tednov izobražujejo dijake. To možnost pa je v treh obalnih 
občinah izkoristilo le devet delodajalcev.       

Predsednik odbora za izobraževanje Andrej Čuš se je na kon-
cu seje zahvalil dolgoletni članici odbora, članici OOZ Izola 
Nedi Antončič,  za prizadevno in vestno  delo v odboru. Za-
hvali se je pridružila tudi OOZ Koper. Zahvaljujoč Nedi  Anton-
čič, ki je vedno želela, da bi njeni predlogi sloneli na mnenju 
svojih kolegov iz obale, je tudi članstvo OOZ Koper lahko 
sodelovalo pri oblikovanju skupnih interesov. Vzor za vse. 

Osemdesetletnik Va-
lentin Prelovec iz 
Semedele je več let 
razvijal strešno kriti-
no Izoterm, ki je vodo 
tesna, paropropustna 
in visoko termo za-
ščitna. Namenjena je 
hitri in cenovno ugo-
dni sanaciji dotrajanih 
bitumenskih streh, 
namesti pa se jo lah-

ko tudi na običajne strehe. Zanjo je na 
nedavnem osmem forumu slovenskih 
inovacij prejel priznanje za najboljšo 
inovacijo po izboru občinstva, nasle-
dnji korak pa je širša proizvodnja. Do 
zdaj so namreč s kritino opremili le pe-

ščico streh, a povpraševanje je iz dneva 
v dan večje.      

Prelovec je kritino začel razvijati na po-
budo svojega sina, ko je streha večjega 
objekta, ki ga imajo v lasti, začela pušča-
ti, sanacija po običajnih metodah pa bi 
bila predraga. Odšel je v trgovino, naba-
vil nekaj cevi in naredil sistem za prezra-
čevanje, ki deluje na osnovi zračnega 
vzgona. Nato je stopil v stik z nemškim 
podjetjem Henkel, ki je razvilo poseben 
premaz za strehe. Od tod dalje je dobila 
sanacija domače strehe širšo, celo med-
narodno noto. Posebnost njegove ino-
vacije je prav v zračenju, saj omogoča 
namestitev kritine neposredno na bitu-
men, ki ga zato ni potrebno odstranje-

Strešna kritina, ki lahko reši marsikateri problem

Kako uporabiti največje socialno omrežje za svoj posel 

Namočite prste v ... facebook
Socialni mediji so prevzeli vodilno vlogo pri sple-
tnem marketingu in med njimi je zagotovo vodilni 
facebook. Po svetu ga uporablja več kot milijarda in 
sto milijonov, v Sloveniji pa več kot 730 tisoč ljudi. Hi-
tro narašča tudi število uporabnikov FB na pametnih 
napravah, kar pomeni, da je vse več ljudi neprestano 
povezanih in dosegljivih na tem omrežju. To je odlič-
no okolje za utrjevanje blagovne znamke in neposre-
dnega stika s potrošniki ter pospeševanje prodaje, ki 
je stranski učinek delovanja na FB. V tem članku so v 
petih točkah predstavljene osnovne smernice, kako 
to storiti in hkrati ustvariti zvesto skupnost.     

Predstavitev     
Facebook ponuja podjetjem brezplačno stran, kjer se lahko pred-
stavijo, a za to najprej potrebujete osebni račun, od koder lahko 
stran odprete. Ko to storite, morate izbrati med stranmi za lokalno 
podjetje, večje podjetje ali organizacijo in znamko. V vseh primerih 
je potrebno vnesti kratek in daljši opis vašega podjetja in kontak-
te. Če izberete stran za lokalna podjetja, imate še možnost prikaza 
delovnega časa. Dodate lahko tudi zemljevid, kjer označite vaš na-
slov in povezavo na vašo uradno spletno stran. Te nastavitve lahko 
kasneje spreminjate. Poleg tega boste morali v nastavitvah določiti 
spletni naslov. S tem se zaščitite, da vam ga kdo ne bi speljal (primer 
www.facebook.com/ime-vašega-podjetja).     

Ko ste stran ustvarili, jo morate še opremiti s fotografijami. Na vrhu 
strani je naslovna fotografija, ki celotni strani podaja videz, ton in 
razkriva tematiko. Lahko je to fotografija vašega izdelka, delovne-
ga prostora ali pa ljudi v vašem podjetju. Na tem mestu lahko tudi 
naznanjate posebne akcije, ugodnosti ali ostala obvestila, ki jih s 
pomočjo računalniškega programa vnesete na fotografijo. Na levi 
strani naslovne fotografije se nahaja profilna fotografija, kjer lahko 
prikažete logotip podjetja. Pomembno je, da sta omenjeni fotogra-
fiji dobri, zanimivi in posneti s profesionalnim fotoaparatom ter po 
možnosti računalniško obdelani, saj morajo nekomu, ki prvič obišče 
vašo stran, pustiti dober vtis.      

Komuniciranje in ustvarjanje skupnosti     
Prednost FB je v tem, da si lahko za vaše podjetje ali dejavnost ustva-
rite skupnost sledilcev. To lahko storite samo z dvosmerno komuni-
kacijo, kar pomeni, da se morate odzivati na vprašanja, komentarje 
in ostale objave uporabnikov na vaši strani. To morate početi hitro, 
saj se to od vas na FB pričakuje, ker gre predvsem za komunikacijsko 
platformo. Pri komuniciranju ste lahko manj uradni kot sicer, saj je 
FB še vedno prostor, kamor se ljudje vključujejo zaradi druženja.      

Ne smete se bati negativnih komentarjev ali odzivov in ne brišite 
jih, temveč poskusite ustrezno odgovoriti in ponuditi možne rešitve. 
Tovrstni odzivi lahko doprinesejo k izboljšanju vaše storitve ali izdel-
ka in povečajo vašo verodostojnost v stikih z uporabniki.     

Pri uporabnikih vaše strani morate vzbuditi občutek, da so del neče-
sa, da lahko z vami komunicirajo in tudi vplivajo na izdelke, storitve 
in na vaše odločitve. Povprašate jih lahko tudi po mnenju – na pri-
mer:  objavite fotografijo novega izdelka, kot je nova vrsta pizze ali 
neko specifično orodje in pozovite vaše sledilce, da vam pomagajo 
izbrati primerno ime.     

Objavljanje     
Ko enkrat postavite stran, ste zanjo odgovorni in morate poskrbeti, 
da ostane živa, saj nič ni slabšega od nedelujoče FB strani. Zato mo-
rate predhodno pripraviti okviren načrt objav in vsebin. Vaše objave 
naj bodo zanimive za vaše sledilce, naj prinašajo novo znanje in naj 

spodbujajo razpravo. Priporočljivo je, da je vsaka 
objava opremljena s fotografijo, saj te prinesejo 
kar 120% več odzivov, 50% več všečkov in 80% 
več komentarjev kot navadne objave. Objavljajte 
lahko nove izdelke in storitve, najave dogodkov 
ali akcij, kvize, pozitivne misli, fotografije in odzive 
zadovoljnih strank (pred tem jih morate vprašati, 
če to lahko storite in jih tudi označite), itd. Seveda 
so vaše aktivnosti na FB-ju namenjene tudi pospe-
ševanju prodaje, a to je učinek ustvarjanja močne 
skupnosti, zato v manjšem obsegu objavljajte vse-
bine namenjene neposredno prodaji.      

Poskrbeti morate, da so vaše objave redne, zato lahko za vsak teden 
vnaprej predvidite urnik objav. Na primer: v ponedeljek objavite 
pozitivno misel za začetek tedna, torek je dan za objavo akcij,  ob 
sredah objavljajte pozitivne odzive strank, v četrtek je na vrsti fo-
tografija delovnega procesa, petek je recimo čas za nagradni kviz.        

Največji učinek dosežejo vsebine, ki jih objavite okoli devetih zju-
traj, vrh pa dosežejo okoli treh popoldan. Med objavami naj bi bile 
po nekaterih spletnih člankih najmanj tri do štiri ure premora.  O 
tem lahko na spletu najdete kar nekaj raziskav in priporočljivo je, 
da sami opazujete kakšna vrsta objav in kateri čas objave prineseta 
največ odziva. Pomembno pa je, da z objavami ne zasičite zidov va-
ših sledilcev, saj vas lahko označijo za „spam“  (elektronske smeti). O 
učinkovitosti vaše strani vas bo FB obveščal preko elektronske pošte.      

Zbiranje všečkov in deljenj     
Eden izmed ciljev vaše strani je, da med drugim doseže čim večje 
število všečkov. To pomeni, da bo obseg ljudi, ki bodo videli vaše 
objave večji. Ne skrbite, če vaša stran ne bo takoj imela velikega od-
ziva in jo bo všečkalo le par sto ljudi. Skupnost se gradi počasi, zato 
morate vztrajno objavljati po zastavljenem načrtu in izkoristiti vsa-
ko priložnost za promocijo vaše strani. To lahko naredite že s plačlji-
vo promocijo, ki jo omogoča FB. Le za nekaj evrov na mesec si lahko 
natančno izberete ciljno skupino. Glede na goro osebnih podatkov, 
ki jih FB zbira, se bo izbrani ciljni skupini  prikazoval vaš oglas. Uči-
nek promocije je vedno sorazmeren z denarjem, ki ga vložite.     

Všečke lahko zbirate tudi z vašimi objavami, pri tem pa poskušajte 
doseči tudi to, da bodo uporabniki sami delili vaše objave, kar prine-
se večji učinek in več opaznosti. Uporabniki naj bi raje delili objave, 
ki so nekoliko daljše in prinašajo zanimive ter koristne informacije. 
Učinkovito je še, da prijatelje prosite, da delijo vašo objavo in vam 
tako doprinesejo k večjemu odzivu.     

Prepoznavnost vaše strani lahko povečate še z uporabo raznih apli-
kacij, ki vam olajšajo komunikacijo z uporabniki FB. Te omogočajo 
nagradne igre, zbiranje mnenj, povezovanje z drugimi spletnimi 
stranmi itd.    

Primeri dobrih praks     
Preden zaženete svojo FB stran je priporočljivo, da si ogledate tudi 
primere dobrih praks, ki jih ni malo. Podjetniki v svetu uspešno upo-
rabljajo FB za promocijo in prodajo raznovrstnih storitev in izdelkov 

– od bazenov, piščancev, čokoladnih sladic pa do raznih vrst svetovanj. 
V Sloveniji si lahko kot dobre prakse ogledate, kako FB uporabljajo 
podjetja Lisca, Lidl Slovenija, spletna trgovina ličila.si, ki ima kar 126 ti-
soč všečkov in kolektiva.si, ki ponuja popuste pri številnih ponudnikih.

Za brezplačno svetovanje o vzpostavitvi FB  strani se 
lahko v mesecu decembru obrnete na Mateja Rodelo, 
avtorja tega prispevka, telefon 040/841 891

vati. Prezračevalni sistem je integriran 
v posebne plošče, ki se jih na površino 
zloži kakor lego kocke in nato premaže.       

Strešna kritina Izoterm je tudi paten-
tirana, za kar se je Prelovec odločil iz 
lastnih izkušenj. V preteklosti namreč 
ni zaščitil še ene svoje inovacije - mem-
bransko tipkovnico. S strešno kritino 
nameravajo konkurirati tudi za nepo-
vratna evropska sredstva in zagnati šir-
šo proizvodnjo. Valentin Prelovec, ki je v 
svojem življenju počel že marsikaj – bil 
je lokostrelec, oblikovalec, oglaševalec, 
podjetnik, inovator, poslanec in občin-
ski svetnik, pa bo prihodnost njegove 
nedavne inovacije predal v roke mlaj-
šim generacijam.     
        Matej Rodela 
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Kolektivna 
pogodba 
za obrt in 
podjetništvo
 

Uradni list RS, št.92/2013

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki: 

kot predstavnik delodajalcev - Združenje 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ  

in kot predstavnik delavcev - Sindikat obrti in 
podjetništva Slovenije 

Kolektivno  pogodbo 
za obrt in podjetništvo

1. Splošne določbe
1. člen (uvodna določba)
(1) Pogodbeni stranki s Kolektivno pogodbo za obrt 
in podjetništvo (v nadaljevanju: KPOP) avtonomno 
urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovor-
nosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delav-
cev in delodajalcev skladno z zakoni.  
(2) KPOP je sestavljena iz obligacijskega in normativ-
nega dela, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti 
delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o 
zaposlitvi, pravice in obveznosti v času trajanja de-
lovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe 
o zaposlitvi, plačilo za delo ter drugi osebni prejemki 
in povračila v zvezi z delom. 
2. člen (stranki KPOP)
(1) Pogodbeni stranki KPOP sta Združenje delodajal-
cev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, Ljubljana (v 
nadaljevanju ZDOPS), kot predstavnik delodajalcev, 
ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (v nada-
ljevanju: SOPS), kot predstavnik delavcev (v nada-
ljevanju: pogodbeni stranki) in drugi, ki pristopijo k 
podpisu te kolektivne pogodbe v skladu z zakonom 
na stran delodajalcev ali sindikata.  
(2) Uporabniki kolektivne pogodbe so delodajalci, 
člani pogodbene stranke in pri njih zaposleni delavci. 

1.1. Obligacijski del - splošno
3. člen (krajevna veljavnost kolektivne pogodbe) 
Kolektivna pogodba velja za območje Republike 
Slovenije. 

4. člen (stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki opravlja-
jo skladno z zakonom obrtno dejavnost ali obrti 
podobno dejavnost po veljavnem predpisu in za 
druge delodajalce, ki so člani stranke te kolektivne 
pogodbe. 
5. člen (osebna veljavnost kolektivne pogodbe)
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zapo-
slene pri delodajalcih, ki jih zajema stvarna veljav-
nost te kolektivne pogodbe in za agencijske delavce.  
(2) Za poslovodne osebe ta kolektivna pogodba ne 
velja.  
(3) Kolektivna pogodba se glede pravic in obvezno-
sti, ki jih izrecno navaja zakon ali ta kolektivna po-
godba, uporablja tudi za učence, dijake in študente 
na obveznem praktičnem usposabljanju. 
6. člen (časovna veljavnost)
(1) Ta kolektivna pogodba začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, upora-
bljati pa se začne 1. januarjem 2014.  
(2) Pogodba je sklenjena za določen in velja do 
vključno 31. decembra 2016.  
(3) Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe 
se določbe normativnega dela uporabljajo še dva-
najst mesecev. 
7. člen (skupni razgovori)
Stranki kolektivne pogodbe lahko praviloma enkrat 
letno opravita skupne razgovore z delavci in deloda-
jalci posamezne regije oziroma območja, ki jih ta 
kolektivna pogodba veže. 
8. člen (pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi)
(1) V kolektivni pogodbi uporabljena izraza »deloda-
jalec« in »delavec«, zapisana v moški spolni slovnični 
obliki, sta uporabljena kot nevtralna za ženske in 
moške.  
(2) Pogodbena stranka je podpisnik te kolektivne 
pogodbe.  
(3) Uporabniki kolektivne pogodbe so vsi delodajalci, 
člani podpisnika te kolektivne pogodbe (torej po-
godbene stranke) in pri njih zaposleni delavci.  
(4) Manjši delodajalec po tej kolektivni pogodbi je 
delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev in 
ga tako opredeljuje zakon, ki ureja delovna razmerja.  
(5) Splošni akt je akt delodajalca, ki na splošen način 
ureja posamezna vprašanja v zvezi z delovnimi 
razmerji v skladu z zakonom.  
(6) Akt o sistemizaciji in organizaciji je splošni akt 
delodajalca, ki določa delovna mesta ali skupek 
sorodnih delovnih mest, ki tvorijo vrsto dela, določa 
pogoje za opravljanje dela na posameznem delov-
nem mestu in/ali vrste del ter opis del in nalog posa-
meznega delovnega mesta.  
(7) Vrsta del je skupek sorodnih delovnih mest, za 
katera se zahtevata enaka stopnja in vrsta izobrazbe.  
(8) Delovno mesto je najmanjša organizacijska eno-
ta v strukturi delodajalca, v okviru katere se izvajajo 
posamezne naloge.  
(9) Formalno izobraževanje pomeni vključitev v 
javno veljavni program za pridobitev javno veljavne 
izobrazbe.  
(10) Usposabljanje pomeni pridobitev novih znanj 
in kompetenc s pomočjo izvajalcev usposabljanja. 
Usposabljanje na delovnem mestu poteka pri delo-
dajalcih s pretežnim obsegom praktičnega usposa-
bljanja.  
(11) Izpopolnjevanje je dejavnost, s katero se širi in 
poglablja že obstoječe znanje, spretnosti oziroma 
kompetenc delavca.  
(12) Ožji družinski člani so zakonec ali zunajzakonski 
partner, otrok ali posvojenec, starši in posvojitelji.  
(13) Starejši delavec je oseba, starejša od 55 let. 
1.2. Pravice in obveznosti pogodbenih strank 
9. člen (pozitivna izvedbena dolžnost)
(1) Stranki te kolektivne pogodbe si morata z vsemi 
sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno 
izvrševanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje 
njenih določb.  
(2) Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi 
nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe. 
10. člen (spremembe oz. dopolnitve kolektivne 
pogodbe)
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predla-
ga spremembo oziroma dopolnitev kolektivne po-
godbe.  
(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma 
dopolnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi 
stranki pisni predlog sprememb in dopolnitev z 
obrazložitvijo.  
(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeli-
ti v roku 30 dni. 
11. člen (sklenitev nove kolektivne pogodbe)
(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe 
se začne na obrazloženo pobudo katerekoli od 
pogodbenih strank.  
(2) Do pisne pobude za sklenitev nove kolektivne 
pogodbe se je druga stranka dolžna opredeliti v 30 
dneh od prejema pobude.  
(3) Stranki te kolektivne pogodbe se zavežeta, da se 
v primeru bistvenih sprememb zakona, ki ureja 
delovna razmerja oziroma trg dela, ter drugih bistve-

nih spremembah, na katere nimata vpliva, najkasne-
je v roku 3 mesecev pričeli s pogajanji za uskladitev 
oziroma spremembo določb te kolektivne pogodbe 
in jih končali najkasneje v nadaljnjih 6 mesecih. 
12. člen (komisija za razlago kolektivne pogodbe) 
(1) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta tričlansko 
komisijo za razlago kolektivne pogodbe v enem 
mesecu po uveljavitvi te kolektivne pogodbe. V 
komisijo imenuje vsaka stranka po enega člana, 
tretjega člana, ki je tudi njen predsednik, pa imenu-
jeta sporazumno iz vrst priznanih strokovnjakov za 
delovno pravo.  
(2) Komisija za razlago sprejema razlage, mnenja in 
priporočila. Razlage stranki kolektivne pogodbe 
objavita na enak način, kot je bila objavljena kolek-
tivna pogodba.  
(3) Mnenja komisije pomenijo strokoven predlog 
uporabnikom kolektivne pogodbe za uporabo 
posamezne določbe kolektivne pogodbe v praksi.  
(4) Priporočilo komisije je strokovni predlog stranka-
ma za ureditev določenega vprašanja. 
13. člen (reševanje kolektivnih sporov)
Kolektivni delovni spor se rešuje skladno z določili 
zakona o kolektivnih pogodbah. 
14. člen (reševanje sporov med pogodbenima 
strankama ter sporov med uporabniki te kolek-
tivne pogodbe)
(1) Pogodbeni stranki in uporabniki te kolektivne 
pogodbe lahko medsebojne individualne in kolek-
tivne spore, ki izhajajo iz te kolektivne pogodbe in 
jih ni bilo mogoče rešiti dogovorno, rešujeta na 
miren način s posredovanjem ali arbitražo.  
(2) Pogodbeni stranki se zavezujeta odzvati na poziv 
uporabnika te kolektivne pogodbe (delavca ali delo-
dajalca) in začeti postopek hitrega reševanja spora s 
pogajanjem na sedežu delodajalca ali drugem, 
medsebojno dogovorjenem kraju, najkasneje v roku 
3 delovnih dni od poziva. Če poskus hitrega reševa-
nja spora v nadaljnjem roku 5 delovnih dni ni uspe-
šno zaključen, se postopek lahko nadaljuje s posre-
dovanjem ali arbitražo. Poziv uporabnika se šteje kot 
predlog za posredovanje oziroma arbitražo.  
(3) Mirno reševanje sporov, dogovorjeno s to kolek-
tivno pogodbo v obligacijskem ali normativnem 
delu, ni procesna predpostavka.  
(4) Za spore iz prvega odstavka tega člena se štejeta 
spor o pravicah in interesni spor, ki izvirata iz te ko-
lektivne pogodbe.  
(5) Spori se rešujejo ob smiselni uporabi zakonov, ki 
urejajo kolektivne pogodbe, arbitražo in mediacijo v 
civilnih in gospodarskih sporih.  
(6) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se vpraša-
nja plačila stroškov, povezanih s pogajanji, kot jih 
določa drugi odstavek tega člena, in stroškov, pove-
zanih z mirnim reševanjem sporov s posredovanjem 

– mediacijo, kot to določata 15. člen in 16. člen kolek-
tivne pogodbe, uredijo v pravilniku, ki ga sprejmeta 
pogodbeni stranki. 
15. člen (mirno reševanje sporov s posredova-
njem)
(1) Postopek mirnega reševanja sporov s posredova-
njem (v nadaljevanju: posredovanje) se začne na 
podlagi pisnega predloga ene od pogodbenih 
strank ali uporabnika te kolektivne pogodbe (v nada-
ljevanju: predlagatelj), v katerem je navedeno spor-
no vprašanje ali razmerje ter sočasno predlagan 
priznan delovno pravni strokovnjak za posredovanje.  
(2) Nasprotni udeleženec se mora o predlogu izjasni-
ti v roku 10 delovnih dni, tako da nedvoumno izjavi, 
da sprejema postopek posredovanja. Obenem na-
sprotni udeleženec sprejme predlaganega strokov-
njaka za posredovanje ali posreduje svoj predlog. 
Udeleženca spora o strokovnjaku za posredovanje 
dosežeta soglasje v roku 5 delovnih dni od začetka 
postopka posredovanja. Če tak sporazum ni dose-
žen, se šteje, da postopek posredovanja ni uspel in 
se ustavi.  
(3) Med postopkom posredovanja lahko katerakoli 
stranka kadarkoli izjavi, da ne želi nadaljevati s po-
stopkom. Postopek se ustavi. 
16. člen (postopek posredovanja)
(1) V postopku posredovanja se uporabljajo načela 

zakona, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih 
sporih.  
(2) V primeru uspešnega zaključka posredovanja 
pogodbeni stranki skladno s svojimi pooblastili 
skleneta zavezujoč pisni sporazum.  
(3) Pisni sporazum strank, ki dopolnjuje ali spreminja 
vsebino kolektivne pogodbe, se objavi na enak 
način kot ta kolektivna pogodba. 
17. člen (arbitraža)
Pogodbeni stranki ali uporabnika te kolektivne po-
godbe se lahko dogovorita za arbitražno reševanje 
spora po tem, ko je spor že nastal. Postopek se pravi-
loma vodi pred tričlanskim arbitražnim senatom, v 
katerega vsaka stranka predlaga enega člana, tretje-
ga, ki je predsednik senata, pa imenujeta soglasno. 
Sedež arbitraže je v Ljubljani in deluje v skladu s 
pravilnikom, ki ga sprejmeta pogodbeni stranki. 
18. člen (arbitražni postopek)
(1) Arbitražni postopek se začne na podlagi pisnega 
predloga ene od strank spora, v katerem je navede-
no sporno vprašanje ali razmerje in podan predlog 
za člana arbitražnega senata in predsednika arbitraže.  
(2) Nasprotna stranka se mora o predlogu izjasniti v 
roku 10 delovnih dni od prejema predloga, tako da 
nedvoumno izjavi, da sprejema postopek arbitraže. 
Obenem nasprotna stranka imenuje svojega arbitra 
in sprejme predlaganega predsednika arbitraže 
oziroma posreduje svoj predlog za predsednika 
arbitraže. Stranki spora o predsedniku arbitražnega 
senata dosežeta soglasje v roku 5 delovnih dni od 
sprejema izjave o začetku arbitražnega postopka in 
skleneta arbitražni sporazum. Če tak sporazum ni 
dosežen, se arbitražni postopek ustavi.  
(3) Za postopek pred arbitražnim senatom se smisel-
no uporabljajo določbe zakona, ki ureja arbitražo.  
(4) Odločitev arbitražnega senata je v individualnem 
in kolektivnem delovnem sporu dokončna. Odloči-
tev arbitražnega senata, ki dopolnjuje vsebino ko-
lektivne pogodbe, se objavi na enak način kot ta 
kolektivna pogodba. 

2. Normativni del
19. člen (uporaba določb kolektivne pogodbe)
Določila te kolektivne pogodbe predstavljajo eno-
tne minimalne standarde, razen v posameznih pri-
merih, ko je odstopanje dogovorjeno s to kolektivno 
pogodbo. 

2.1. Sklenitev in prenehanje   
pogodbe o zaposlitvi
20. člen (predhodni preizkus)
(1) Delodajalec lahko pred izbiro preizkusi usposo-
bljenost prijavljenih kandidatov za delo, pri čemer 
sam določi ustrezen način preizkusa.  
(2) Delodajalec lahko preizkusi le strokovno usposo-
bljenost, znanje, veščine in spretnosti ter psihofizič-
ne sposobnosti, ki so potrebne pri delu.  
(3) Predhodni preizkus usposobljenosti je praviloma 
izvedba posamezne naloge ali skupina nalog, na 
podlagi katerih lahko delodajalec oceni psihofizične 
sposobnosti. Predhodni preizkus usposobljenosti 
praviloma ne traja dalj kot en dan in poteka pod 
stalnim nadzorom delodajalca ali od njega poobla-
ščenega delavca. 
21. člen (vročitev predloga pogodbe o zaposlitvi)
Delodajalec je dolžan vročiti predlog pogodbe o 
zaposlitvi delavcu, ki se zaposluje pri delodajalcu, 
najmanj 3 dni pred predvidenim dnem sklenitve 
oziroma nastopom dela. 
22. člen (pogodba o zaposlitvi)
(1) Pogodba o zaposlitvi poleg sestavin, ki jih določa 
zakon, vsebuje tudi določbe o:  
 - pripravništvu, če je to potrebno,  
 - uvajanju v delo, če je to potrebno,  
 - tarifnem razredu, v katerega je razvrščeno delovno 
mesto oziroma vrsta dela.  
(2) Pogodba o zaposlitvi lahko vsebuje tudi druge 
obveznosti in pravice delavca in delodajalca. 
23. člen (opravičeni razlogi, zaradi katerih   
delavec ne začne delati)
(1) Opravičeni razlogi, zaradi katerih delavec ne 
prične delati v skladu s pogodbo o zaposlitvi, so 

praviloma:  
 - bolezensko stanje, ki se izkaže z zdravniškim potr-
dilom,  
 - vabilo k upravnim ali sodnim organom, brez kriv-
de delavca,  
 - smrt ožjih družinskih članov.  
(2) V primeru, da delavec ne nastopi dela na dogo-
vorjeni datum iz drugih razlogov, se šteje, da delov-
no razmerje ni nastalo, razen če se delavec in delo-
dajalec ne dogovorita drugače. 
24. člen (sklepanje pogodbe o zaposlitvi   
za določen čas)
(1) Manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o za-
poslitvi za določen čas tudi izven primerov, ki jih 
določa zakon, in sicer:  
 - v prvih treh letih, ko prvič začne opravljati dejav-
nost,  
 - za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,  
 - če gre za izvedbo posla, pridobljenega z javnim 
natečajem ali naročilom, in sicer za čas izvedbe tega 
posla,  
 - v primeru, ko delodajalec sklepa novo pogodbo o 
zaposlitvi z delavcem, ki izpolni pogoje za pridobi-
tev pravice do starostne pokojnine skladno z določi-
li zakona, ki ureja pokojninsko zavarovanje, za uvaja-
nje drugega delavca v delo, ali ga potrebuje zaradi 
delavčevih specifičnih strokovnih znanj in delovnih 
izkušenj ali drugih posebnih razlogov,  
 -  in v drugih primerih ne glede na omejitve zakona 
in te kolektivne pogodbe.  
(2) Delodajalec lahko z delavcem, ki prvič sklepa 
pogodbo o zaposlitvi, sklene pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas za čas pripravništva, določen s to 
kolektivno pogodbo. 
25. člen (časovna omejitev sklepanja pogodb o 
zaposlitvi za določen čas pri projektnem delu)
(1) Če je delo projektno organizirano, se pogodba o 
zaposlitvi za določen čas lahko sklene tudi za obdo-
bje, daljše od dveh let, če se pogodba o zaposlitvi 
sklene za ves čas trajanja projekta.  
(2) Za projektno delo se šteje delo, ki po obsegu ali 
načinu opravljanja dela kot samostojen projekt, ki je 
ciljno usmerjen in zaključen proces, ter presega 
dejavnost delodajalca, ki jo tekoče opravlja. 
26. člen (poskusno delo)
(1) Delavec in delodajalec, ki se v pogodbi o zaposli-
tvi dogovorita o poskusnem delu, opredelita tudi 
njegovo trajanje in način spremljanja.  
(2) Poskusno delo traja največ:  
 - za delovna mesta, razvrščena v I. do II. tarifni razred 
1 mesec,  
 - za delovna mesta, razvrščena v III. in IV. tarifni ra-
zred 2 meseca,  
 - za delovna mesta, razvrščena v V. in VI. tarifni ra-
zred 3 mesece,  
 - za delovna mesta, razvrščena v VII. tarifni razred 6 
mesecev.  
(3) V času poskusnega dela lahko delodajalec delav-
ca uvaja v delo.  
Uvajanje v delo sestavlja:  
 - seznanitev delavca z dejavnostjo delodajalca, nje-
govo organizacijo in s poslovanjem,  
 - seznanitev z vsebino dela, delovnimi in drugimi 
postopki na delovnem mestu ali z vrsto dela, za 
katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  
 - seznanitev s sodelavci, s katerimi bo delavec redno 
sodeloval pri izvajanju svojih delovnih nalog,  
 - seznanitev z oceno tveganja, vključno z ukrepi za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,  
 - seznanitev s podatki, ki so poslovna skrivnost in s 
postopki ravnanja s temi podatki,  
 - seznanitev z varstvom osebnih podatkov, če so 
mu dostopni,  
 - seznanitev z drugimi obveznostmi delavca, ki 
izhajajo iz zakona, splošnih aktov delodajalca in 
pogodbe o zaposlitvi,  
 - izvajanje delovnih nalog na delovnem mestu ali 
vrsti dela pod občasnim nadzorom pooblaščenega 
delavca.  
(4) V primeru uvajanja v delo lahko delodajalec ob 
pričetku uvajanja v delo imenuje tudi enega ali več 
pooblaščenih delavcev ali zunanjih sodelavcev, ki 
delavca uvedejo v delo. 

27. člen (pripravništvo)
(1) Pripravništvo se lahko dogovori v pogodbi o 
zaposlitvi le v primeru, ko se delavec zaposli prvič 
po končanem izobraževanju, in sicer z namenom, 
da se usposobi za samostojno opravljanje dela, če v 
okviru programa izobraževanja za poklic ni imel 
praktičnega usposabljanja ali obvezne prakse v 
takšnem obsegu, da bi lahko samostojno opravljal 
delo.  
(2) Pripravništvo lahko traja:  
 - za dela III. tarifnega razreda največ 3 mesece,  
 - za dela IV. in V. tarifnega razreda največ 6 mesecev,  
 - za dela VI. tarifnega razreda največ 9 mesecev,  
 - za dela VII. tarifnega razreda največ 12 mesecev.  
(3) Delodajalec, ki ni mentor pripravniku, mora pri-
pravniku določiti mentorja, ki mora imeti ustrezna 
znanja in najmanj tri leta delovnih izkušenj v stroki, 
za katero se pripravnik usposablja.  
(4) Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi 
mentor in ga ob nastopu pripravništva izroči pri-
pravniku. Program mora vsebovati tudi način spre-
mljanja in ocenjevanja pripravništva.  
(5) Mentor je dolžan skrbeti za izvajanje programa 
pripravništva, uvajati pripravnika v delo, mu dajati 
strokovne nasvete, navodila in pomoč pri praktič-
nem delu, ter napisati poročilo o delu pripravnika.  
(6) Delodajalec imenuje tričlansko strokovno komisi-
jo, pri kateri pripravnik opravlja strokovni izpit. Člani 
strokovne komisije morajo imeti ustrezna znanja in 
najmanj tri leta delovnih izkušenj v stroki, za katero 
se pripravnik usposab lja. Mentor je lahko član komi-
sije, vendar ne more biti njen predsednik.  
(7) Mentor in člani komisije se lahko imenujejo iz-
med delavcev, zaposlenih pri delodajalcu ali zuna-
njih sodelavcev.  
(8) Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki 
ga določi strokovna komisija. Pripravnik opravlja 
strokovni izpit najkasneje do izteka pripravniške 
dobe.  
(9) O opravljanju strokovnega izpita se piše zapisnik 
ter se izda potrdilo o opravljenem pripravništvu, ki 
vsebuje:  
 - ime in priimek ter rojstne podatke pripravnika,  
 - dan opravljanja strokovnega izpita,  
 - dan, mesec in leto izdaje potrdila,  
 - delovno mesto oziroma vrsto del, za katere je 
pripravnik opravil strokovni izpit,  
 - podpis predsednika strokovne komisije in poobla-
ščenega delavca delodajalca. 
28. člen (medsebojno izključevanje)
Poskusno delo, uvajanje v delo in pripravništvo se 
med seboj izključujejo. 
29. člen (obveznost opravljanja drugega dela)
(1) Delavec mora začasno opravljati tudi drugo delo, 
ki ni predmet pogodbe o zaposlitvi, v naslednjih 
primerih:  
 - zmanjšanja ali povečanja obsega dela pri deloda-
jalcu ali v posamezni organizacijski enoti,  
 - nadomeščanja drugega delavca,  
 - nenadne okvare strojev (postrojenj) in drugih 
sredstev za delo na delovnem mestu,  
 - nadomeščanja delavca, ki iz objektivnih razlogov 
ne sme zapustiti delovnega mesta, zaradi zagotovi-
tve odmora med delom,  
 - izvajanja ukrepov za varnost in zdravje pri delu,  
 - v času odpovednega roka v primeru odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti,  
 - v primerih uvajanja novih tehnologij, nove organi-
zacije dela in novih proizvodnih programov, delov-
nih procesov, predlogov izboljšav ipd.,  
 - v primerih, ko opravljanje drugega dela pomeni 
edini ekonomski izhod za ohranitev delovnega 
mesta.  
(2) Delavec mora pred začetkom opravljanja druge-
ga dela oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dni po 
začetku dela prejeti pisni nalog za drugo delo. Kot 
pisni nalog se šteje tudi pisna odreditev na elektron-
ski naslov, za katerega se dogovorita delavec in 
delodajalec.  
(3) Delodajalec lahko delavcu skladno z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja, odredi opravljanje drugega 
ustreznega oziroma primernega dela.  
(4) Delo po določbah prvega odstavka tega člena 
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lahko nepretrgoma traja največ 3 mesece v koledar-
skem letu.  
(5) Delavec mora biti usposobljen za varno in zdravo 
opravljanje drugega dela.  
(6) Za čas opravljanja drugega dela delavcu pripada 
plača, ki je zanj ugodnejša. 
30. člen (napotitev na delo v drug kraj)
(1) V primeru, ko je kraj opravljanja dela v pogodbi o 
zaposlitvi širše določen, delodajalec lahko napoti 
delavca na opravljanje dela v drug kraj, če traja sku-
pna vožnja z javnimi prevoznimi sredstvi največ 3 
ure v obe smeri, razen če se delodajalec in delavec 
ne dogovorita drugače.  
(2) Matere z otroki do treh let se lahko napoti na 
delo v drug kraj, če traja skupna vožnja na delo in z 
dela z javnimi prevoznimi sredstvi največ 2 uri v obe 
smeri.  
(3) Na delo v drug kraj ni mogoče napotiti delovne-
ga invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožno-
stjo, če bi mu taka napotitev bistveno poslabšala 
njegovo zdravstveno stanje. 

2.2. Pravice, obveznosti in   
odgovornosti  delavcev   

2.2.1. Delovni čas
31. člen (splošno)
Polni delovni čas znaša najmanj 36 ur in največ 40 
ur tedensko. 
32. člen (razporejanje delovnega časa)
(1) O razporeditvi delovnega časa odloča deloda-
jalec, ki mora letno razporeditev delovnega časa 
določiti z letnim delovnim koledarjem najkasneje 
do začetka koledarskega oziroma poslovnega leta. 
Pri tem upošteva potrebe delovnega procesa in z 
zakoni zagotovljene odmore in počitke delavcev.  
(2) Delavcem invalidom druge kategorije in delav-
cem v času medicinske rehabilitacije, ki imajo pravi-
co delati s krajšim delovnim časom od polnega, se 
trajanje dnevnega delovnega časa v primeru preraz-
poreditve delovnega časa ne sme podaljšati. 
33. člen (začasna prerazporeditev delovnega 
časa)
(1) Delovni čas lahko delodajalec začasno prerazpo-
redi iz razlogov, kot na primer:  
 - ki so določeni z zakonom za uvedbo nadurnega 
dela,  
 - zaradi nepredvidenega zmanjšanega ali poveča-
nega obsega dela,  
 - zaradi začasnega pomanjkanja surovin (kot npr.: 
reprodukcijskih materialov, sestavnih delov) in ener-
gije (kot npr.: elektrika, para, plin),  
 - zaradi nepredvidene začasno povečane odsotno-
sti delavcev z dela,  
 - zaradi neugodnih vremenskih pogojev,  
 - zaradi drugih razlogov iz naslova narave ali organi-
zacije dela ali potreb uporabnikov.  
(2) V primerih, ko to narekujejo objektivni, tehnič-
ni razlogi ali razlogi organizacije dela ali potreb 
uporabnikov, se pri neenakomerni razporeditvi ter 
začasni prerazporeditvi delovnega časa upošteva 
polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost 
v obdobju 12 mesecev.  
(3) V primeru, da ima delavec ob koncu dogovor-
jenega referenčnega obdobja presežek ur zaradi 
začasne neenakomerne razporeditve ali začasne 
prerazporeditve delovnega časa, se presežene ure 
izplačajo delavcu ob izplačilu prve plače po zaključ-
ku referenčnega obdobja v višini urne postavke 
povečane za 35 %. 
34. člen (pravice staršev)
(1) Če eden od staršev uveljavlja pravico do krajšega 
delovnega časa zaradi starševstva, se razporeditev 
delovnega časa določi z dogovorom med delavcem 
in delodajalcem.  
(2) Delodajalec je delavcu z družinskimi obve-
znostmi dolžan, če to dopuščajo delovne razmere, 
omogočiti zaradi lažjega usklajevanja poklicnih in 
družinskih obveznosti delo v razporedu delovnega 
časa, ki je za delavca najugodnejši.  
(3) Delodajalec si mora prizadevati, da delavcem – 
staršem otrok do dopolnjenega 15. leta – zagotovi 

lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obve-
znosti, predvsem pri koriščenju letnega dopusta v 
času šolskih počitnic, pri odrejanju in opravljanju 
nadurnega ali nočnega dela ter pri prerazporejanju 
delovnega časa. 
35. člen (dnevna, tedenska in mesečna časovna 
omejitev nadurnega dela)
Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev 
nadurnega dela, določena z zakonom, se lahko upo-
števa kot povprečna omejitev v obdobju 6 mesecev. 
36. člen (počitek med zaporednima delovnima 
dnevoma) 
(1) Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, 
ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur.  
(2) Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno 
razporejen ali začasno prerazporejen, ima v obdo-
bju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma 
najmanj 11 ur. 
37. člen (tedenski počitek)
V dejavnostih:  
 - kjer narava dela zahteva stalno prisotnost ali  
 - kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zago-
tavljanje dela ali storitev ali  
 - v primeru neenakomernega ali povečanega ob-
sega dela,  
se minimalno trajanje tedenskega počitka, kot je 
določeno z zakonom, zagotavlja v obdobju 14 dni. 
38. člen (deljen delovni čas)
V primeru deljenega delovnega časa mora trajati 
prekinitev dela med obema deloma delovnega časa 
najmanj eno uro. Ta čas se ne šteje za delovni čas. 

2.2.2. Letni dopust in plačana   
odsotnost z dela
39. člen (trajanje letnega dopusta)
(1) Delavec ima v posameznem koledarskem letu 
pravico do letnega dopusta, ki ne more biti krajši kot 
štiri tedne, kar pomeni:  
 - 16 delovnih dni, če dela 4 dni na teden,  
 - 20 delovnih dni, če dela 5 dni na teden,  
 - 24 delovnih dni, če dela 6 dni na teden.  
(2) Poleg letnega dopusta iz prejšnjega odstavka 
imajo delavci pravico do zakonsko določenih doda-
tnih dni letnega dopusta in to:  
 - starejši delavec – 3 dni,  
 - delavec invalid – 3 dni,  
 - delavec z najmanj 60 % telesno okvaro – 3 dni,  
 - delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo družinske prejemke – 3 dni,  
 - delavec, mlajši od 18 let – 7 dni,  
 - nočni delavec – 1 dan,  
 - delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let 
starosti – 1 dan.  
(3) V primeru organiziranega dela ob nedeljah, 15 ali 
več nedelj na leto, pripada delavcu dodatno 1 dan 
letnega dopusta.  
(4) V primeru, da delavec večino delovnega časa 
opravlja delo, ki je posebno težko, naporno ali 
zdravju škodljivo, ter kot tako opredeljeno v Izjavi o 
varnosti, mu pripada dodatno najmanj 1 dan letne-
ga dopusta.  
(5) V primeru, da delavec dela v deljenem delovnem 
času in prekinitev traja dve uri ali več, mu pripada 
dodatno 1 dan letnega dopusta.  
(6) Na osnovi zahtevnosti dela, delavcu pripadajo 
dodatni dnevi dopusta:  
 - za delo III. do VII. stopnje zahtevnosti – 1 dan.  
(7) Delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopu-
sta za delo pri zadnjem delodajalcu: 
 - od 5 do 10 let                      1 dan, 
 - nad 10 do 15 let                 2 dneva, 
 - nad 15 do 20 let                 3 dnevi, 
 - nad 20 let                              4 dnevi. 
(8) Delavcu, ki je član sindikata, podpisnika te kolek-
tivne pogodbe, pripada še 1 dodatni dan dopusta.  
(9) Zahtevo za dodatni dan dopusta iz prejšnjega 
odstavka uveljavlja delavec pri delodajalcu, s član-
sko izkaznico sindikata podpisnika te kolektivne 
pogodbe. 
40. člen (plačana odsotnost zaradi osebnih  
okoliščin) 

(1) Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z 
dela do skupaj največ 7 delovnih dni v posameznem 
koledarskem letu v primerih, določenih z zakonom. 
Delavec se o izrabi odsotnosti dogovori z deloda-
jalcem.  
(2) Plačana odsotnost znaša za posamezni primer: 
 - lastne poroke -1 dan, 
 - rojstva otroka - 1 dan, 
 - smrti zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali 
otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 
smrti staršev – oče, mati, zakonec ali 
zunajzakonski partner starša, posvojitelj - 2 dneva, 
 - smrti bratov in sester - 1 dan, 
 - selitve delavca in njegove družine v 
drug kraj  - 1 dan, 
 - hujše nesreče, ki je zadela delavca in 
njegovo družino - 1 do 3 dni. 
(3) V primeru rojstva otroka pripada delavcu, ki je 
član sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe 1 
dodatni dan.  
(4) Zahtevo za dodatni dan dopusta iz prejšnjega 
odstavka uveljavlja delavec pri delodajalcu, s član-
sko izkaznico sindikata podpisnika te kolektivne 
pogodbe.  
(5) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi 
darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V 
tem primeru izplača delodajalec nadomestilo plače 
delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja.  
(6) Odsotnost iz prvega odstavka tega člena je mo-
žno izrabiti samo ob nastopu dogodka. 

2.2.3. Disciplinska in odškodninska 
odgovornost
41. člen (disciplinska odgovornost, sankcije)
Delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz 
delovnega razmerja, lahko delodajalec v primeru 
ugotovljene disciplinske odgovornosti izreče opo-
min, denarna kazen ali odvzem bonitet. 
42. člen (odškodninska odgovornost delavca) 
(1) Med strankama pogodbe o zaposlitvi veljajo 
glede uveljavljanja in ugotavljanja odškodninske 
odgovornosti splošna pravila civilnega prava.  
(2) Če bi ugotavljanje višine dejanske škode pov-
zročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina lahko 
odmeri v pavšalnem znesku, ki ne sme presegati 
50 % obračunane bruto plače, ki jo je delavec prejel 
v mesecu pred nastankom dogodka. 

2.2.4. Odpovedni roki in odpravnine
43. člen (trajanje odpovednega roka pri   
odpovedi delavca) 
(1) Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi 
delavec, je odpovedni rok:  
 - do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,  
 - od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.  
(2) S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je 
lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne 
daljši kot 60 dni. 
44. člen (minimalni odpovedni roki pri odpovedi 
delodajalca)
(1) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razlo-
ga nesposobnosti je odpovedni rok:  
 - do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,  
 - od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu    
30 dni.  
Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni 
rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno 
leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa 
do 60 dni.  
Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni 
rok 80 dni.  
(2) Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi mali 
delodajalec, je odpovedni rok 60 dni, tudi za delavce, 
ki imajo več kot 25 let zaposlitve pri delodajalcu. 

2.2.5. Izobraževanje delavcev
45. člen (splošno)
(1) Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v 
skladu s potrebami delovnega procesa in z name-

nom ohranitve zaposlitve oziroma napredovanja pri 
zaposlitvi.  
(2) Izobraževanje se izvaja kot neformalno in 
formalno izobraževanje. Namen neformalnega 
izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s 
pridobitvijo novih znanj in kompetenc ter uspešen 
razvoj kariere. Namen formalnega izobraževanja je 
večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje 
ravni izobrazbe.  
(3) Neformalno izobraževanje kot usposabljanje in 
izpopolnjevanje predstavlja obliko izobraževanja 
odraslih, ki se lahko izvaja na različne načine, tudi 
kot usposabljanje na delovnem mestu.  
(4) Usposabljanje pomeni pridobitev novih znanj 
in kompetenc s pomočjo izvajalcev usposabljanja. 
Usposabljanje na delovnem mestu poteka pri 
delodajalcih s pretežnim obsegom praktičnega 
usposabljanja.  
(5) Izpopolnjevanje je dejavnost, s katero se širi in 
poglablja že obstoječe znanje, spretnosti oziroma 
kompetenc delavca.  
(6) Formalno izobraževanje pomeni vključitev v 
javno veljavni program za pridobitev javno veljavne 
izobrazbe. 
46. člen (izobraževanje)
(1) Delavci se imajo pravico izobraževati v interesu 
delodajalca, delodajalec pa ima pravico delavce 
napotiti na izobraževanje.  
(2) Delavec se je dolžan izobraževati, če ga delo-
dajalec napoti na izobraževanje in sklene z njim v 
primeru formalnega izobraževanja ustrezno pogod-
bo oziroma v primeru neformalnega izobraževanja 
ustrezno pogodbo ali dogovor.  
(3) Če je izobraževanje, na katerega je delavca napo-
til delodajalec, organizirano med delovnim časom, 
se čas izobraževanja šteje v polni delovni čas, dela-
vec pa ima enake pravice, kot če bi delal.  
(4) Če je izobraževanje organizirano izven delov-
nega časa, se delavec in delodajalec dogovorita o 
pravicah, razen v primeru, ko delodajalec napoti 
delavca na neformalno izobraževanje in to šteje za 
obveznost delavca, se čas izobraževanja všteva v 
delovni čas.  
(5) Za neformalno izobraževanje v interesu deloda-
jalca se šteje tudi izobraževanje sindikalnih zaupni-
kov o kolektivnem dogovarjanju in delovnopravni 
zakonodaji, ko izobraževanje organizirata skupaj 
delodajalec in sindikat, vendar ne več kot en delovni 
dan v koledarskem letu. Ta določba ne velja za sindi-
kalne zaupnike, ki niso zaposleni pri delodajalcu.  
(6) Če gre za izobraževanje v interesu delavca, se lah-
ko delavec in delodajalec o medsebojnih pravicah in 
obveznostih dogovorita v dogovoru ali s pogodbo o 
izobraževanju. 
47. člen (izpiti)
(1) Če je delavec napoten na izobraževanje mu 
pripada najmanj en delovni dan odsotnosti za 
pripravo na izpit, če je ta predviden s programom 
izobraževanja.  
(2) Poleg odsotnosti iz prejšnjega odstavka delavcu 
pripada tudi odsotnost na dan, ko opravlja izpit.  
(3) Do odsotnosti iz prejšnjih dveh odstavkov je 
delavec upravičen samo, ko prvič opravlja izpit.  
(4) Obseg pravic in obveznosti v zvezi z napotitvijo 
na izobraževanje lahko določita delodajalec in 
delavec s pogodbo ali dogovorom, v katerem se 
opredeli trajanje izobraževanja, število prostih dni 
ob opravljanju posameznih izpitov, obseg povrnitve 
stroškov izobraževanja in drugih obveznosti ter 
obveznosti delavca med trajanjem in po prenehanju 
izobraževanja. 
48. člen (povračilo stroškov povezanih z   
izobraževanjem)
(1) Delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca in 
je napoten na izobraževanje delodajalec krije pravi-
loma naslednje stroške, povezane z izobraževanjem:  
 - prevoz,  
 - kotizacijo oziroma šolnino,  
 - stroške prehrane,  
 - stroške bivanja.  
(2) Delavcu povračilo teh stroškov ne pripada, če 
delodajalec sam krije stroške, povezane z izobraže-
vanjem. 

49. člen (zadovoljevanje izobraževalnih in   
stanovanjskih potreb delavcev in delodajalcev)
(1) Stranki kolektivne pogodbe si bosta prizadevali 
za dvig znanja in veščin članov strank te kolektivne 
pogodbe ter zadovoljevanja njihovih stanovanjskih 
potreb.  
(2) Člani strank te kolektivne pogodbe s kolektivno 
pogodbo nižje ravni ali drugim dogovorom lahko za 
območje ene ali več Območnih obrtno-podjetniških 
zbornic uredijo način uresničevanja pravic s podro-
čja izobraževanja in zadovoljevanja stanovanjskih 
potreb.  
(3) Za zadovoljevanje potreb iz prejšnjega odstavka 
tega člena, bodo člani podpisnic te kolektivne 
pogodbe zbirali sredstva delodajalcev in delavcev 
ter delavcem in delodajalcem omogočili namensko 
rabo sredstev.  
(4) Člani strank te kolektivne pogodbe, ki so sklenili 
pogodbe nižje ravni ali druge dogovore za zadovo-
ljevanje izobraževalnih in stanovanjskih potreb za 
območje ene ali več območnih obrtno-podjetniških 
zbornic, se lahko s posebno pogodbo dogovorijo 
za obseg pristojnosti koordinacije, katere namen je 
standardizacija programov delovanja in spremljanje 
namembnosti uporabe namenskih sredstev ter 
zagotavljanje kvalitetnejših, cenejših ter enotnejših 
programov. Koordinacijo sestavljajo predstavnika 
podpisnikov te kolektivne pogodbe in predstavniki 
ter odgovorna oseba članov, podpisnikov pogodbe 
nižje ravni ali drugega dogovora. 
50. člen (fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti)
(1) Za izboljšanje konkurenčnosti, možnosti ohra-
nitve zaposlitve in zaposlitvenih možnosti ranljivih 
skupin delavcev se stranki te kolektivne pogodbe 
lahko dogovorita o ustanovitvi fundacije.  
(2) Ustanovitelji fundacije iz prejšnjega odstavka 
tega člena se lahko dogovorijo o sodelovanju z izva-
jalci programov iz 49. člena te kolektivne pogodbe. 

2.2.6. Varnost in zdravje pri delu
51. člen (splošno)
(1) Stranki te kolektivne pogodbe si bosta z name-
nom izboljšanja ravni varnosti in zdravja pri delu 
prizadevali za dvig ozaveščenosti pomena varnega 
in zdravega dela, tako da bosta skupaj in vsaka 
posebej pripravljali in izvajali aktivnosti z namenom 
zmanjševanja tveganj iz tega naslova, in sicer z 
ozaveščanjem, usposabljanjem, izobraževanjem ter 
razvijanjem ustreznih orodij in metod za dvig varno-
sti in zdravja pri delu.  
(2) Financiranje aktivnosti iz prejšnjih odstavkov in 
način pridobivanja sredstev prek različnih državnih 
institucij in različnih javnih razpisov podpisnika 
urejata z dogovorom. 
52. člen (varnost in zdravje pri delu  – naloge 
delodajalca)
(1) Delodajalec mora, v skladu z vsakokrat veljavnimi 
predpisi, izvajati ukrepe in zagotavljati pogoje za 
varno in zdravo delo, vključno s pisnim obvešča-
njem in dajanjem navodil, preprečevanjem nevarno-
sti pri delu, z ustrezno organiziranostjo delovnega 
procesa in delovnega okolja ter s potrebnimi materi-
alnimi sredstvi, zlasti na naslednje načine:  
 - pred nastopom dela in ves čas trajanja delovnega 
razmerja mora delavce seznanjati z nevarnostmi 
pri delu, s pravicami in z obveznostmi v zvezi z var-
stvom pri delu in delovnimi pogoji,  
 - delavcem je dolžan zagotavljati usposabljanje za 
varno in zdravju neškodljivo opravljanje dela; pravil-
no uporabo predpisanih sredstev, osebne varovalne 
in delovne opreme za osebno varnost pri delu; 
pravilne postopke ravnanja in nudenja prve pomoči 
v primeru nesreče ali poškodbe pri delu,  
 - delodajalec mora načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu, zanjo zagotoviti potrebna sred-
stva, ter določiti način spremljanja njenega izvajanja,  
 - delodajalec mora sprejeti ukrepe za zagotovitev 
prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam 
ter ukrepe za sodelovanje s službo nujne medicin-
ske pomoči,  
 - zagotoviti mora predhodne in obdobne zdravni-
ške preglede delavcev,  

 - priskrbeti mora osebno varovalno in delovno 
opremo delavcev ter jo redno vzdrževati,  
 - razvijati mora usklajeno politiko varnosti in zdravja 
pri delu, upoštevajoč organizacijo dela, socialne 
odnose in vplive delovnega okolja,  
 - omogočati mora sodelovanje reprezentativnega 
sindikata in sveta delavcev, če je ta organiziran, pri 
vseh vprašanjih varnega in zdravega dela v skladu z 
veljavnimi ZVZD,  
 - delodajalec sprejme in izvaja ukrepe za zmanjše-
vanja tveganja nasilja s strani tretjih oseb,  
 - delodajalec sprejme in izvaja ukrepe za zaščito de-
lavcev pred nasiljem, trpinčenjem in nadlegovanjem 
na delovnem mestu s strani delodajalca, predposta-
vljenih ali sodelavcev.  
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ter drugi načini 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu so strošek 
delodajalca in za delavce brezplačni. 
53. člen (varnost in zdravje pri delu – naloge 
delavca)
Delavci so dolžni spoštovati in izvajati predpise o 
varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati 
delo, da zavarujejo svoje življenje in zdravje ter 
življenje in zdravje drugih oseb. V ta namen morajo 
zlasti:  
 - uporabljati varnostne naprave ter predpisana 
sredstva in osebno varovalno opremo skladno z 
njihovim namenom, pazljivo ravnati z njimi in skrbe-
ti, da so v brezhibnem stanju,  
 - odzivati se na zdravniške preglede v skladu z oce-
no tveganja in zakonom,  
 - takoj obvestiti delodajalca o vsaki pomanjkljivosti, 
škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi lahko 
ogrozil varnost in zdravje njih oziroma drugih oseb,  
 - odkloniti delo, če niso bili predhodno seznanjeni z 
vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu; če njim 
ali drugim osebam grozi neposredna nevarnost za 
življenje in zdravje; če niso bili izvedeni predpisani 
varnostni ukrepi; če opazijo znake bolezni; če iz 
razlogov na strani delodajalca niso opravili prepisa-
nega zdravniškega pregleda. 

2.3. Plačni del 

2.3.1. Plače
54. člen (vrste osebnih prejemkov)
(1) Delavec ima pravico do osebnih prejemkov, do-
ločenih z zakonom in s to kolektivno pogodbo.  
(2) Osebni prejemki delavca v delovnem razmerju 
po tej kolektivni pogodbi so:  
 - plača,  
 - nadomestilo plače,  
 - povračila stroškov v zvezi z delom,  
 - drugi osebni prejemki.  
(3) Povračila stroškov v zvezi z delom:  
 - prevoz na delo in z dela,  
 - prehrana med delom,  
 - povračilo stroškov za službena potovanja,  
 - terenski dodatek.  
(4) Drugi osebni prejemki:  
 - regres za letni dopust,  
 - odpravnina,  
 - solidarnostna pomoč,  
 - jubilejne nagrade,  
 - nagrade učencem, dijakom in študentom na prak-
tičnem usposabljanju. 
55. člen (splošne določbe)
(1) Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo 
na plače in nadomestila plač, so v bruto zneskih.  
(2) Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni 
prejemki in plačila dijakom in študentom na praktič-
nem usposabljanju se izplačujejo v višini, kot jih 
določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji in 
največ v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja, kot to določa vsa-
kokratni podzakonski predpis.  
(3) V primerih, da se plače izplačujejo enkrat meseč-
no, se morajo izplačevati v polnem znesku najkasne-
je do 18. dne v mesecu za pretekli mesec. Če pa se 
pri delodajalcu izplačujejo večkrat na mesec, mora 
biti prva akontacija izplačana najkasneje zadnji dan 
v mesecu za tekoči mesec, dokončno izplačilo pa 
najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.  
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(4) Plače in nadomestila plač se izplačujejo preko 
bančnega računa delavca.  
(5) Drugi osebni prejemki in povračila stroškov v 
zvezi z delom se lahko izplačujejo tudi drugače, kot 
določa prejšnji odstavek. 
56. člen (razvrstitev del)
(1) Glede na zahtevnost se dela se delovna mesta ali 
vrsta del praviloma razvrstijo:  
I. tarifni razred (enostavna dela): 
Pomožna in enostavna dela, za katera se praviloma 
ne zahteva posebnih znanj in zadošča prva raven 
(nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe).  
II. tarifni razred (manj zahtevna dela): 
Manj zahtevna dela, za katera se praviloma pričaku-
je znanje, pridobljeno na drugi ravni (osnovnošolska 
izobrazba), ustrezna Nacionalna poklicna kvalifikaci-
ja (NPK) ali ustrezno znanje s pridobljenimi izkušnja-
mi za opravljanje dela.  
III. tarifni razred (srednje zahtevna dela): 
Srednje zahtevna dela, za katera se praviloma priča-
kuje znanje, pridobljeno na tretji ravni (nižja poklic-
na in podobna izobrazba) ali ustrezna Nacionalna 
poklicna kvalifikacija (NPK) in ustrezne delovne 
izkušnje.  
IV. tarifni razred (zahtevna dela): 
Dela, ki jih delavci opravljajo samostojno in za kate-
ra se praviloma zahteva znanje, pridobljeno na četrti 
ravni (srednja poklicna in podobna izobrazba).  
V. tarifni razred (bolj zahtevna dela): 
Dela, ki jih delavci opravljajo samostojno, organizira-
jo in izvajajo proces dela organizacijskih enot, ali 
dajejo navodila za delo in za katera se praviloma 
zahteva znanje, pridobljeno na peti ravni (srednja 
strokovna in splošna izobrazba) ali mojstrski, delo-
vodski, poslovodski izpit.  
VI. 1. tarifni razred (zelo zahtevna dela): 
Dela, ki jih delavci opravljajo popolnoma samostoj-
no, organizirajo in izvajajo proces dela organizacij-
skih enot, imajo pooblastilo za samostojno odloča-
nje in za katera se praviloma zahteva znanje, prido-
bljeno na šesti ravni, podraven 6/1 (višješolska in 
podobna izobrazba).  
VI. 2. tarifni razred (zelo zahtevna dela): 
Dela, ki jih delavci opravljajo popolnoma samostoj-
no, organizirajo in izvajajo proces dela organizacij-
skih enot, imajo pooblastilo za samostojno odloča-
nje in za katera se praviloma zahteva znanje, prido-
bljeno na šesti ravni, podraven 6/2 (visokošolska 
izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna 
izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba).  
VII. tarifni razred (visoko zahtevna dela): 
Dela, ki odločilno vplivajo na poslovanje podjetja in 
za katera se zahteva znanje, praviloma pridobljeno 
na sedmi ravni (visokošolska izobrazba druge sto-
pnje in podobna izobrazba) ali več.  
(2) V primeru delodajalca, ki zaposluje več kot 10 
delavcev se razvrstitev zahtevnosti del v tarifne 
razrede, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena, 
uporablja pri razvrščanju delovnih mest in/ali vrste 
del, z aktom o sistemizaciji, ki ga sprejme delodaja-
lec.  
(3) V kolikor se za posamezno delovno mesto zahte-
va alternativna raven izobrazbe, se pri razvrščanju v 
tarifni razred upošteva višja zahtevana raven izo-
brazbe. V primeru dvoma pri razvrščanju delovnih 
mest v tarifne razrede se uporabi veljavni šifrant 
poklicev. 
57. člen (najnižja osnovna plača)
(1) Najnižja osnovna plača po tej kolektivni pogodbi 
je vrednost najmanj zahtevnega dela v tarifnem 
razredu. Višina mesečne najnižje osnovne plače, 
določene v tarifni prilogi, velja za polni delovni čas.  
(2) Najnižje osnovne plače iz te kolektivne pogodbe 
se usklajujejo, kot se dogovorijo podpisniki te kolek-
tivne pogodbe. 
58. člen (osnovna plača)
(1) V pogodbi o zaposlitvi se osnovna plača delavca 
določa v mesečnem znesku v evrih za delovno me-
sto ali za vrsto dela.  
(2) Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost 
dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zapo-
slitvi. Osnovna plača delavca je najmanj enaka naj-
nižji osnovni plači, določeni za posamezni tarifni 

razred te kolektivne pogodbe.  
(3) Osnovna plača se vedno določi v mesečnem 
znesku. Dogovorjeni mesečni znesek velja za:  
 - zahtevnost dela, za katero je delavec sklenil po-
godbo o zaposlitvi,  
 - pogodbeno dogovorjeni povprečni mesečni de-
lovni čas.  
(4) Povprečni mesečni delovni čas se preračuna iz 
letnega delovnega časa, ki znaša na primer 174 ur 
za poln delovni čas ob pogojih 40-urnega tedenske-
ga delovnika ali 157 ur za poln delovni čas ob pogo-
jih 36-urnega tedenskega delovnika.  
(5) Urna postavka ali vrednost delovne ure se izraču-
na tako, da se dogovorjeni mesečni znesek osnovne 
plače delavca deli s povprečnim mesečnim delov-
nim časom delavca. Urna postavka oziroma vre-
dnost delovne ure se izračunava na dve decimalni 
mesti.  
(6) Delodajalec lahko v zahtevnost dela vključi do-
datke za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz poseb-
nih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja 
in nevarnosti pri delu.  
(7) Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki 
po posameznih vrstah, del plače na podlagi delovne 
uspešnosti in del plače iz naslova poslovne uspešno-
sti, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo na 
podjetniški ravni, splošnim aktom delodajalca ali v 
pogodbi o zaposlitvi. 
59. člen (zneski najnižjih osnovnih plač)
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarif-
ni razred, veljavni na dan 1. 1. 2013 znašajo: 
 - I. tarifni razred - 576,54 EUR 
 - II. tarifni razred - 599,38 EUR 
 - III. tarifni razred - 630,30 EUR 
 - IV. tarifni razred - 644,76 EUR 
 - V. tarifni razred - 683,66 EUR 
 -  VI. tarifni razred - 783,72 EUR 
 - VII. tarifni razred - 917,12 EUR 
 - VIII. tarifni razred - 1.028,28 EUR 
(2) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar-
december 2013 v primerjavi z obdobjem januar-de-
cember 2012 presegla 0,5 %, se najnižje osnovne 
plače po tej kolektivni pogodbi in osnovne plače 
delavcev za leto 2013, za mesec januar 2014 in na-
prej povečajo za dejansko povprečno letno inflacijo 
(vir: SURS).  
(3) Plače, ki se usklajujejo za obdobje 2015 in dalje 
se usklajujejo na enak način kot je določeno v dru-
gem odstavku tega člena. 
60. člen (dodatki za posebne pogoje dela)
(1) Delavcu pripadajo dodatki za posebne pogoje 
dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, 
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, če 
niso vsebovani v osnovni plači. Delavcu pripadajo 
tudi dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz 
razporeditve delovnega časa, ki je zanj manj ugo-
den.  
(2) Dodatki se obračunavajo za čas, ko je delavec 
delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.  
(3) Dodatki za težje delovne pogoje se delavcu za 
čas opravljanja tega dela priznavajo v skladu z dolo-
čili podjetniške kolektivne pogodbe, aktom deloda-
jalca ali s pogodbo o zaposlitvi, vendar najmanj v 
višini 5 % od osnove. Osnova za izračun dodatkov je 
osnovna plača delavca za polni delovni čas oziroma 
ustrezna urna postavka, kot jo določa peti odstavek 
58. člena te kolektivne pogodbe. 
61. člen (dodatki, ki izhajajo iz razporeditve 
delovnega časa, ki je za delavce manj ugoden)
(1) Delavcu pripadajo dodatki zaradi razporeditve 
delovnega časa v naslednjih odstotkih: 
 -  za nočno delo - 30 % 
 - za nadurno delo - 30 % 
 - za delo v nedeljo - 50 % 
 - za delo na praznike in dela proste dneve 
po zakonu - 50 % 
 - za čas pripravljenosti - 10 % 
 - za delo na silvestrovo (od 20. ure dalje) - 50 %. 
(2) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na 
dela proste dneve po zakonu se med seboj izključu-
jeta.  
(3) Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača 
delavca za polni delovni čas oziroma iz tega izraču-

nana ustrezna urna postavka. 
62. člen (dodatek za delovno dobo)
(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo naj-
manj v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpol-
njeno leto skupne delovne dobe.  
(2) Pri uveljavljanju pravice iz prvega odstavka se v 
delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne 
dobe, ki jih je delavec prebil na delu ali v delovnem 
razmerju doma oziroma v tujini ali pri opravljanju 
samostojne dejavnosti, ki so ustrezno potrjena z 
vpisom v delovno knjižico.  
(3) Dokupljena, beneficirana in posebne zavaroval-
ne dobe se ne štejejo kot dobe pri uveljavljanju 
dodatka za delovno dobo. 
63. člen (nadomestila plače)
(1) Delavcu pripada nadomestilo plače za čas upravi-
čene odsotnosti z dela skladno z zakonom, razen za 
izobraževanje v lastnem interesu.  
(2) Nadomestilo plače delavca ne more biti višje od 
plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. 
64. člen (del plače na podlagi delovne   
uspešnosti)
(1) Del plače na podlagi delovne uspešnosti se dolo-
či upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg 
opravljanja dela, za katero je delavec sklenil pogod-
bo o zaposlitvi.  
(2) V primeru, da delavec presega pričakovane rezul-
tate po kriterijih iz prejšnjega odstavka tega člena 
mu pripada del plače na podlagi delovne uspešnosti, 
ki ne more znašati manj kot 1 %. 
65. člen (del plače na podlagi poslovne   
uspešnosti delodajalca)
Izplačilo dela plače iz naslova poslovne uspešnosti 
delodajalca lahko delavcu pripada v skladu z merili, 
opredeljenimi pri delodajalcu. 
66. člen (obračun plače)
(1) Delavcu mora biti ob izplačilu plače vročen pisni 
obračun, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:  
 - podatki o delavcu in delodajalcu,  
 - osnovno plačo delavca (lahko tudi urno postavko),  
 - dodatke po posameznih vrstah,  
 - plačo iz naslova delovne uspešnosti,  
 - del plače iz poslovne uspešnosti,  
 - nadomestila plače po posameznih vrstah,  
 - bruto plačo,  
 - zneske prispevkov za socialno varnost,  
 - davčni odtegljaj (akontacija dohodnine),  
 - neto plačo,  
 - odtegljaji iz plače (administrativne in sodne prepo-
vedi, premije za dodatno prostovoljno zdravstveno 
in pokojninsko zavarovanje ipd.),  
 - neto izplačilo plače.  
(2) Ob obračunu plače delodajalec na istem obra-
čunskem listu delavcu obračuna vse prejemke iz 
delovnega razmerja, in sicer povračila stroškov v 
zvezi z delom in druge osebne prejemke.  
(3) Če tako zahteva narava dela, lahko delodajalec 
obračuna in izplača akontacijo potnih stroškov dru-
gače, kot določa ta kolektivna pogodba in zakon. 

2.3.2. Drugi osebni prejemki
67. člen (regres za letni dopust)
(1) Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini 
vsakokratne minimalne plače povečane za 1 %.  
(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko regres 
za letni dopust izplača v več obrokih, vendar najka-
sneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
68. člen (odpravnina)
Delavec je upravičen do odpravnine v primeru od-
povedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, 
razlogov nesposobnosti, ob prenehanju pogodbe 
o zaposlitvi za določen čas in zaradi upokojitve. 
Pripadajočo odpravnino je potrebno izplačati ob 
zadnji plači ali nadomestilu plače, najkasneje do 
18. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je delavcu 
prenehalo delovno razmerje. 
69. člen (solidarnostna pomoč)
(1) V primeru smrti delavca pripada njegovim ožjim 
družinskim članom solidarnostna pomoč v višini 
ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.  

(2) V primeru smrti ožjega družinskega člana, ki 
ga je delavec vzdrževal, pripada delavcu solidar-
nostna pomoč v višini polovice povprečne me-
sečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
za pretekle tri mesece.  
(3) Ožji družinski člani iz prejšnjih odstavkov so: 
zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvo-
jenci, pastorki in starši, če jih je delavec dolžan 
preživljati.  
(4) Na predlog reprezentativnega sindikata 
lahko izplača delodajalec solidarnostno pomoč 
delavcu v višini ene povprečne mesečne plače 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece v primeru težje invalidnosti, ki je 
posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni 
in zaradi katere je delavcu priznana pravica do 
dela na drugem delovnem mestu ali pravica do 
krajšega delovnega časa od polnega.  
(5) Delodajalec lahko delavcu izplača solidar-
nostno pomoč v višini ene povprečne mesečne 
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za 
pretekle tri mesece v naslednjih primerih:  
 - neprekinjene bolezni, ki traja najmanj šest 
mesecev,  
 - elementarne nesreče, ki je prizadela delavca.  
(6) Solidarnostno pomoč delodajalec izplača ob 
nastanku primera iz prvega in drugega odstavka 
tega člena oziroma najkasneje v 30 dneh po 
nastanku primera.  
(7) Solidarnostna pomoč iz četrtega odstavka 
je enkratna pomoč, ki se izplača ob priznanju 
pravice do dela na drugem delovnem mestu ali 
pravice do dela s krajšim delovnim časom od 
polnega.  
(8) Solidarnostna pomoč iz prve alineje petega 
odstavka se lahko izplača največ enkrat v letu, v 
katerem se izpolni pogoj za njeno pridobitev. 
70. člen (jubilejna nagrada)
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada:  
 - za 10 let delovne dobe pri zadnjem deloda-
jalcu v višini 30 % povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece,  
 - za 20 let delovne dobe pri zadnjem deloda-
jalcu v višini 50 % povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece,  
 - za 30 let delovne dobe pri zadnjem deloda-
jalcu v višini 70 % povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece.  
(2) Članu sindikata pripada za 10, 20 in 30 let 
delovne dobe pri zadnjem delodajalcu dodatnih 
10 % povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.  
(3) Zahtevo za izplačilo višje jubilejne nagrade iz 
prejšnjega odstavka uveljavlja delavec pri delo-
dajalcu s člansko izkaznico sindikata podpisnika 
te kolektivne pogodbe. 
71. člen (nagrade dijakom in študentom na  
praktičnem usposabljanju)
V času praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in 
študenti pravico do nagrade za polni delovni čas 
v naslednjih zneskih:  
Dijaki:  
 - 1. letnik - 90 EUR 
 - 2. letnik -120 EUR 
 - 3. letnik - 150 EUR  
 - 4. letnik - 150 EUR 
Študenti: 170 EUR 

2.3.3. Povračila stroškov v zvezi   
z delom
72. člen (prehrana med delom)
(1) Delavcem se zagotovi topli obrok, če pa ta ni 
zagotovljen, je delavec upravičen do povračila 
stroškov za prehrano med delom, če dela vsaj 4 
ure na dan.  
(2) Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu 
pripada pri vsakem delodajalcu sorazmerni del 
povračila za prehrano med delom, ki dnevno 

skupaj ne sme biti nižje od 4,90 EUR.  
(3) V primeru, da delavec dela 11 ur ali več na 
dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega 
(za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 
EUR) za prehrano med delom.  
(4) Do povračila stroškov za prehrano je upravi-
čen delavec v višini 4,90 EUR na dan. 
73. člen (prevoz na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov 
za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti 
na delu, od kraja, določenega v pogodbi o zapo-
slitvi, do sedeža delodajalca oziroma do mesta 
opravljanja dela.  
(2) Delavec je upravičen do povračila stroškov 
prevoza na delo in z dela najmanj v višini 70 % 
cene najcenejšega javnega prevoza.  
(3) Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga 
delavec iz utemeljenih razlogov ne more upora-
bljati, je upravičen do povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela najmanj v višini 0,18 EUR oziro-
ma največ v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja, kot to 
določa vsakokratni podzakonski predpis, za vsak 
polni kilometer razdalje med bivališčem, določe-
nim v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajal-
ca oziroma do mesta opravljanja dela.  
(4) Delavec ni upravičen do povračila iz prvega 
odstavka, če delodajalec organizira brezplačni 
prevoz na delo in z dela.  
(5) V primeru spremembe kraja, določenega v 
pogodbi o zaposlitvi, se delodajalec in delavec 
lahko z aneksom k pogodbi o zaposlitvi dogovo-
rita o morebitni spremembi povračila stroškov 
prevoza. 
74. člen (povračilo stroškov za službeno  
potovanje)
Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci na 
službenem potovanju, se šteje dnevnica (povra-
čilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov za 
prenočevanje in povračilo stroškov za prevoz. 
75. člen (povračilo stroškov za službeno  
potovanje v Sloveniji)
(1) Delavec je za službeno potovanje v Sloveniji 
upravičen do dnevnice, in sicer za pot, ki traja:  
 - nad 6 do 8 ur – v višini 6,20 EUR 
 - nad 8 do 12 ur – v višini 8,50 EUR 
 - nad 12 ur – v višini 17,00 EUR  
(2) Povračila stroškov za prevoz na službenem 
potovanju v Sloveniji in stroškov za prenoče-
vanje na službenem potovanju v Sloveniji se 
izplačujejo v skladu z zgornjimi zneski, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja, kot to določa vsakokratni podzakonski 
predpis. 
76. člen(povračilo stroškov za službeno   
potovanje v tujini)
Delavec, ki ga je delodajalec napotil na službeno 
pot v tujino, je upravičen do dnevnice (povračilo 
stroškov za prehrano), povračila stroškov za 
prevoz in povračila stroškov za prenočevanje, 
pod pogoji in v višini, ki ga določi podzakonski 
predpis, ki ureja povračilo stroškov za službena 
potovanja v tujino. 
77. člen (terenski dodatek)
(1) Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, 
če delajo na terenu izven sedeža delodajalca 
ali poslovne enote in izven kraja stalnega ali 
začasnega bivališča delavca, ter če sta na terenu 
organizirana prehrana in prenočišče. Šteje se, da 
je delavec, če dela in biva na terenu od 12 ur do 
24 ur, upravičen do 3 obrokov prehrane.  
(2) Če prehrano (3 obroki) in prenočišče organizi-
ra delodajalec, je delavec upravičen do terenske-
ga dodatka v višini 4,00 EUR na dan.  
(3) Delavci so upravičeni do dodatka iz prejšnje-
ga odstavka za dneve, ko so dejansko opravljali 
delo v takšnih pogojih in za dneve, ko se ne dela, 
če so dejansko bivali na terenu.  
(4) V primeru, ko delodajalec ne zagotovi pre-
hrane in prenočevanja, je delavec upravičen do 
dnevnice v višini, določeni v 75. členu te kolektiv-
ne pogodbe in povračila stroškov prenočevanja.  

(5) V primeru, ko delodajalec delavcu iz prvega 
odstavka tega člena ne zagotovi treh obrokov 
prehrane, mu pripada povračilo stroškov za delo 
na terenu v višini znižane dnevnice, in sicer:  
 - če je zagotovljen en obrok prehrane v višini 
60 % dnevnice,  
 - če sta zagotovljena dva obroka prehrane v 
višini 30 % dnevnice. 
78. člen (nadomestilo za ločeno življenje)
Nadomestilo za ločeno življenje se lahko določi 
v pogodbi o zaposlitvi delavca pod pogoji in v 
znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohod-
ka iz delovnega razmerja, kot to določa vsako-
kratni podzakonski predpis. 
79. člen (posebnosti)
Terenski dodatek, dnevnice in nadomestilo za 
ločeno življenje se med seboj izključujejo. 

2.4. Pogoji za delovanje sindikata
80. člen (pogoji za delovanje sindikata)
(1) Delodajalec zagotavlja zunanjemu pred-
stavniku reprezentativnega sindikata, katerega 
člani so pri delodajalcu zaposleni delavci, prost 
dostop do delovnega mesta člana sindikata, po 
predhodni najavi in dogovoru o času dostopa, 
ter svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja 
sindikalnega tiska v funkciji obveščanja članov 
sindikata.  
(2) Na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec 
v skladu z aktom sindikata, katerega član je de-
lavec, tehnično izvedbo obračuna in plačevanja 
sindikalne članarine za delavca.  
(3) Odgovorna oseba območne – regijske orga-
nizacije sindikata in delodajalec se dogovorita o 
fondu ur in število dni odsotnosti z dela na letni 
ravni za pri njem zaposlenega delavca, člana 
sindikata, za čas, ko opravlja naloge sindikalnega 
zaupnika na lokalni in republiški ravni. 

2.5. Izvajanje kolektivne pogodbe 
81. člen (stroški za usklajevanje in izvajanje 
kolektivne pogodbe)
Stroške usklajevanja in izvajanja te kolektivne 
pogodbe pokrivajo delodajalci, ki zaposlujejo 
delavce, v pavšalnem znesku 4,00 EUR na za-
poslenega delavca letno. Sredstva delodajalci 
nakazujejo enkrat letno ob izplačilu plač za me-
sec maj, in to 2,00 EUR na račun Sindikata obrti 
in podjetništva Slovenije, in 2,00 EUR na račun 
Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov 
Slovenije – GIZ. 

2.6. Prehodne in končne določbe
82. člen (uveljavitev normativnih določb te 
kolektivne pogodbe) 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta kolektivna 
pogodba prenehajo veljati določbe Kolektivne 
pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, 
št. 73/08, 55/10, 100/11, 99/12). 
83. člen (sklenitev in uporaba kolektivne 
pogodbe)
Kolektivna pogodba je sklenjena, ko jo podpi-
šeta stranki kolektivne pogodbe. Uporabljati se 
začne 1. januarja 2014. 

Ljubljana, dne 23. oktobra 2013 

Podpisnik delodajalcev: Milan Škapin l.r.,
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov  
Slovenije GIZ, 

Podpisnik delojemalcev: Peter Jančar l.r.,
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti je dne 28. oktobra 2013 izdalo 
potrdilo št. 10101-14/2008-10 o tem, da je Kolek-
tivna pogodba za obrt in podjetništvo vpisana v 
evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 
43/06) pod zaporedno številko 42/4. 
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Sekcija  za promet

Javni razpis za nakup okolju 
prijaznejših težkih tovornih 
vozil in avtobusov
Obveščamo vas, da je bil 15. novembra 
2013 v Uradnem listu RS, št. 94/2013 
objavljen javni razpis za nepovratne 
finančne pomoči za nakup okolju 
prijaznejših težkih tovornih vozil in 
avtobusov 23SUB-CTP13. Razpis in 
razpisna dokumentacija je objavljena 
na spletni strani http://www.ekosklad.
si/html/razpisi/main.html  
 
 
Posebne omejitve v prometu v 
zimskih razmerah
Odredba o omejitvi prometa na cestah 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
75/2011) med drugim določa, da se mo-
rajo v zimskih razmerah na vseh cestah 
v Sloveniji izločiti iz prometa vsa:      
• tovorna vozila s priklopnimi vozili,    
• vozila, ki prevažajo nevarno blago               
• vozila za izredne prevoze.
(predpisane globe za  kršenje pravil: 300 
EUR voznik, 1000 EUR podjetje) 
Navedena zahteva ne velja na avtoce-
stah in hitrih cestah (»vinjetnih« cestah), 
kjer lahko upravljavec cest časovno in 
prostorsko omeji promet teh vozil. O 
uvedbi ukrepa omejitve prometa mora 
upravljavec cest obvestiti javnost in po-
staviti prometno signalizacijo za izloča-
nje, kjer je to mogoče (predpisane globe 
za kršitve: min. 300 EUR voznik, 120 od-
govorna oseba, 1000 EUR podjetje) 
 
Vozila, ki izvajajo izredni prevoz in zara-
di ukrepov upravljavca v zimskih razme-
rah ne morejo nadaljevati vožnje, le-to 
nadaljujejo takoj, ko upravljavec prekli-
če omejitev prometa. V teh primerih se 
vožnja vozil, ki izvajajo izredni prevoz, 
nadaljujejo do namembnega kraja, pod 
pogojem, da dovoljenje za izredni pre-
voz še velja. Če dovoljenje v tem prime-
ru preneha veljati, je potrebno pridobiti 
novo dovoljenje za izredni prevoz. 
 
Zimska oprema
Obvezna zimska oprema: 
od 15. novembra do 15. marca  
Zimske razmere: ob sneženju se sneg 
oprijema vozišča, vozišče je zasneženo 
ali vozišče je poledenelo (poledica). 
Zimske pnevmatike: na boku imajo 
proizvajalčevo oznako »M+S« ali ''M.S'' 
ali ''M&S'', kanali dezena pa so globoki 
najmanj 3 mm. Vse štiri pnevmatike mo-
rajo biti enake velikosti, vrste in zgradbe. 
Na posameznih oseh tudi enakih profi-

lov. Priporočljivo je, da zimske pnevma-
tike niso starejše od štirih let. 

Zimske pnevmatike morajo biti name-
ščene na vseh kolesih vozila, katerega 
največja dovoljena masa ne presega 
3.500 kg, oziroma najmanj na pogon-
skih kolesih, če največja dovoljena masa 
vozila presega 3.500 kg. Na vozilih so 
lahko nameščene tudi poletne pnevma-
tike in v priboru ustrezno velike snežne 
verige za pogonska kolesa ali verigam 
enakovredni pripomočki. Vozila s šti-
rikolesnim pogonom morajo imeti v 
primeru stalnega pogona snežne verige 
vsaj za eno os in v primeru priklopljive-
ga pogona vsaj za stalno vklopljeno os. 
Vozila nad 3.500 kg morajo imeti v 
opremi še lopato.
 
Izjeme:  za zimsko opremo vozil, ki so 
v prometu na priobalnem območju Re-
publike Slovenije, se štejejo tudi samo 
poletne pnevmatike z globino glavnih 
kanalov dezena pnevmatik najmanj 3 
mm. Priobalno območje je v skladu s 
pravilnikom (o delih in opremi vozil) del 
ozemlja Republike Slovenije, ki ga ome-
juje obala Jadranskega morja, meja z 
Republiko Italijo, meja z Republiko Hrva-
ško ter naslednje ceste (ki niso vključene 
v to območje): 

– R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp 
– Črni kal; 
– R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver; 
– R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče; 
– R3 626 – odsek 3726 Gračišče – mejni 
prehod Brezovica pri Gradinu. 
 
V cestnem prometu ni dovoljeno upora-
bljati pnevmatik z žeblji. 
 
Uporaba javnih parkirišč
S strani nadzornih organov smo bili 
obveščeni, da bodo poostrili nadzor 
nad uporabo javnih parkirišč, in da 
bodo zoper vse voznike, ki bodo kršili 
zakonodajo, ustrezno ukrepali. Zato 
vas še enkrat opozarjamo, da je na 
prometnih površinah počivališč zunaj 
vozišča javne ceste, ki so namenjene 
kratkemu postanku udeležencev ce-
stnega prometa, dovoljeno parkirati 
tovorna vozila najdlje za dvojni čas 
predpisanega počitka voznika ali za 
čas prepovedi prometa. Voznik mora 
na notranji strani vetrobranskega ste-
kla vidno označiti čas in datum začetka 
parkiranja. Parkiranje tovornega vozila 
brez nadzora voznika ali samo priklo-
pnega vozila je na teh površinah prepo-
vedano. (predpisana globa za kršitve: 
min. 1000 EUR posameznik, 4000 EUR 
podjetje, 1000 EUR odgovorna oseba). 

Obvestila Madžarska
Poostreni nadzor nad uporabo cestnin-
skih cest, saj prihaja do številnih zlorab 
predvsem pri navedbi ekološkega 
standarda vozila (EURO). Glede na 
navedeno,vas opozarjamo, da je eden 
od obveznih dokumentov v vozilu 
tudi certifikat vozila ali pa t. im. homo-
logacijski dokument iz katerega je mo-
žno razbrati ekološki standard vozila 
EURO (npr. EURO III, EURO IV,….). 
 
Avstrija
V Avstriji, deželi Tirolski, na avtocesti 
A12 (Inntal Autabahn) se z 31. okto-
brom 2013 izteče izjema s katero so iz 
nočne omejitve bila izvzeta tudi vozila 
standarda EURO5 EEV. 
S 1. novembrom 2013 so tako samo 
vozila standarda EURO6 izvzeta iz tirol-
ske nočne omejitve vožnje na A12. (Vir: 
Igor Sep, GZS) 
 

Usposabljanje  
voznikov po   
programih za leto 
2012 in 2013
 
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije zbirajo prijave za sedem urno 
redno usposabljanje voznikov, še po 
programih za leto 2012 in 2013. Uspo-
sabljanje je obvezno za vse voznike, ki 
se poklicno ukvarjate s prevozom bla-
ga ali potnikov in imate v vozniškem 
dovoljenju vpisano kodo Evropske 
skupnosti 95.  
 
Usposabljanje bo izvedeno ob zado-
stnem številu prijav v prostorih 
Obrtno- podjetniške zbornice 
Slovenije, Celovška cesta 71 v 
Ljubljani
 
1. usposabljanje
Datum: torek, 14. december 2013
Program: 2012, tretji del
Trajanje: od 7. do 13. ure 
Kraj: OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana

2. usposabljanje
Datum: sreda, 15. december 2013
Program: 2013, tretji del
Trajanje: od 7. do 13. ure 
Kraj: OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana

Prijavnico dobite tudi na OOZ Koper. 
Informacije dobite pri Mojci Poje, 
telefon 01/50-30-520 ali na e-naslov: 
mojca.poje@ozs.si.           

                                                    Vir: Natalija Repanšek

      V sredo, 27 novembra, 
smo praznovali 10. obletni-
co obratovanja frizerskega 
salona. Že pred časom sem 
razmišljala kako bi to obe-
ležila in odločila sem se, da 
namesto modne revije pri-
česk, praznujemo dobro-
delno. Koprski obrtniki smo 
že delovali dobrodelno, to 
se mi zdi pravilna odločitev 
za čase v katerih obratuje-
mo.  Ker delamo z ljudmi, 
se je med pogovorom kar 
hitro znašla ustanova Ma-
relična hiša.    

     Odločili smo se za Marelično hišo, kjer sprejemajo otroke 
z neurejenimi družinskimi razmerami, stare od 6 do 18 let. K 
njim jih napotijo šolske socialne delavke, Center za socialno 
delo, v hudih primerih pa otroci tudi sami potrkajo na njihova 
vrata, ki so odprta 24 ur.    
     Marelično hišo so odprli pred 3 leti, med drugim tudi s sred-
stvi iz evropske unije, katere je pomagal zbirati predsednik 
države, gospod Danilo Türk.    
     Vodja hiše, Doroteja Rogelja-Majerič si zelo želi, da bi bila 
hiša prepoznavna v širšem okolju in   obrtniki smo lahko pri 
tem v veliko pomoč, saj se pri svojem delu dnevno srečujemo 
z veliko ljudmi.    
     Država hiši poravna le tekoče osnovne stroške poslovanja, 
je  pa še veliko drugih stroškov. Skupaj  s pri meni zaposleni-
ma  delavkama  Nastjo Grižančič in Tatjano Stanojevič,  se 

Ogled sejma Energetika v 
Beogradu
Od 9. do 11. oktobra 2013 smo se štirje člani sekcije ude-
ležili organiziranega ogleda sejma Energetika v Beogradu.       

Iz Brnika smo poleteli v glavno mesto nekdanje Jugo-
slavije. Po nastanitvi v prijetnem hotelu in kosilu, smo 
odšli na ogled centra mesta. Naslednji dan smo šli na 
sejem, nad katerim smo bili nekoliko razočarani. Sejem 
se predstavlja kot strokovni, kar tudi je, je pa v glavnem  
namenjen večjim energetskim sistemom. Po ogledu sej-
ma smo odšli na ogled Dedinja in stadionov Partizana in 
Crvene zvezde. Zadnji dan smo izkoristili za ogled muzeja 
na Kalemegdanu. Poizkušali smo balkanske specialitete 
in podoživljali nekdanje čase.      

Domov smo se vrnili utrujeni, a zadovoljni, da smo po-
novno združili koristno s prijetnim. Ogled sejma je sofi-
nancirala OOZ Koper.                         Peter Babič

Nič več prijav kratkotrajnih 
del na višini
     OZS je zadovoljna, da je po številnih opozorilih končno 
dosegla odpravo prijave nevarnih del na višini, ki je 
predstavljala veliko birokratsko oviro za obrtnike in male 
podjetnike. Obveznost prijavljanja nevarnih del na višini bo 
prenehala veljati konec tega leta.            
     Inšpektorat RS za delo je 1. marca letos pričel s poostreno 
kontrolo ustreznega izvajanja del na višini in obveznost 
prijave teh del. Kot nevarna dela je Inšpektorat opredelil 
izvajanje del na višini več kot dva metra, pri čemer je 
izpostavil predvsem krovce, tesarje, kleparje, fasaderje 
in monterje oken. Globa v primeru neprijave del za 
delodajalca znaša 2.000 do 40.000 evrov, za odgovorno 
osebo delodajalca pa od 500 do 4.000 evrov. OZS je proti tej 
administrativni oviri ostro protestirala, za člane pa pripravila 
brezplačna izobraževanja s tega področja, da bi se globi 
izognili.              
     Po številnih opozorilih in pogovorih pa je OZS sedaj 
naposled dosegla, da bo obveznost prijavljanja nevarnih del 
na višini prenehala veljati konec letošnjega leta. Odprava 
kratkotrajnih del na višini je bila sicer tudi ena od zahtev 
OZS v letošnjih Zahtevah obrti in podjetništva.

Sekcija frizerjev

Dobrodelno praznovanje  
v frizerskem salonu Bernarda

nam je zato porodila ideja,  da hiši, poleg dnevnega izkupička, 
ki ga salon še podvoji,  v naslednjem letu podarimo še eno  
pričesko mesečno za njihove varovance.     
     Otroci so bili z dobrodelno akcijo seznanjeni in so ob tem 
spesnili pesmico o frizerju.  Eden od otrok je na dan prazno-
vanja obletnice našega salona, skupaj z mentorjem in vodjo 
Marelične hiše, že prišel na striženje.         
     Medijsko so nas podprli: RTV Koper, Radio Koper, Primorske 
novice in Radio Capris, za kar se jim zahvaljujemo.  Podprli so 
nas tudi naši obrtniki Planet reklam, Bonbonček  ter Papirnica 
Pitagora.    
     Veseli smo, da so razumeli naš namen, in ta je, da nekaj 
vrnemo okolju, ki nas podpira in v katerem delujemo.      
      Tudi naše stranke so akcijo zelo lepo sprejele in z osebnimi 
prispevki še dodatno darovale v prid Marelične hiše, za kar se  
tudi njim še posebej zahvaljujemo.       
                Bernarda Zucca Kastelic, frizerska mojstrica

Sekcija gradbincev
Sekcija  instalaterjev-

energetikov
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Sekcija  gostincev in živilcev

     Člani sekcije gostincev in živilcev so se zbrali na zboru članov 
21. novembra na Pomjanu. V uradnem delu zbora so prisotni raz-
pravljali o delu sekcije v iztekajočem se letu in osnutku programa 
dela, ki ga je  pripravil predsednik sekcije Mirko Tomšič.  Poročilo o 
delu za leto 2013 so prisotni soglasno potrdili. Tomšič je poudaril, da 
usiha zanimanje članov za sodelovanje pri organiziranih aktivnostih. 
Aktivnosti, ki jih sekcija ni uspela organizirati po programu iz leta 
2013, se prenesejo  v leto 2014. Dodal  je, da obstaja vrsta razlogov, 
zakaj ostati član v sistemu s prostovoljnim članstvom, saj je ponud-
ba storitev, ki jo izvaja naša zbornica obilna. Storitve in ugodnosti so 
bile objavljene tako v našem glasilu kot tudi na spletni strani OZS. 
Tomšič je prisotne povabil, da podajo pobude za delovanje sekcije 
v naslednjem letu in predstavil nekaj aktivnosti, ki bi jih sekcija za 
svoje člane izvedla:      
• povezovanje z drugimi pomembnim in sorodnimi institucijami 

kot so Mestna občina Koper, sosednje OOZ, OZS in drugi        
• sodelovanje na Gastro Istra    
• sodelovanje z vinarji     
• sodelovanje na prireditvah kot so Špargafest, Sladka Istra in 

drugih prireditvah, ki so pomembne za sekcijo,      
• v naši režiji obuditi Gastronomske zaklade Istre,      
• organizacija srečanja z gostinci hrvaškega otoka Rab,       
• pohod na Nanos           
• pohod ob reki Dragonji in piknik za gostince      
• izvedba izobraževanj, seminarjev in tečajev po potrebi  in na 

željo članstva (HACCAP, varstvo pri delu, požarna varnost, prva 
pomoč na delovnem mestu…)    

• na nivoju regije organizirati strokovne ekskurzije,          
• sodelovanje na Gostinsko turističnem zboru v Portorožu.      

     Predlog programa dela so prisotni pozdravili. Na željo članov ga 
bo mogoče tudi dopolniti. 
     Mirko Tomšič je povedal, da so se z uvedbo novega statuta OZS 
ukinile tudi skupščine sekcij pri OZS. Pri tem je predsednik sekcije za 
gostinstvo in turizem  pri OZS Mate Matjaž  dodal, da se bodo na-
mesto na uradnih skupščinah člani srečevali na zborih. Ta ukrep bo 
pozitivno deloval na proračun sekcij, saj se bo z ukinitvijo skupščin 
prihranilo pri potnih stroških.  Za ukinitev sejnin članom upravnih 
odborov se zavzema že zdajšnje vodstvo. Prisotni nasprotujejo do-
ločilu statuta, ki ukinja skupščine sekcij pri OZS, zato so glede tega 
sprejeli sklep, ki ga bodo posredovali vodstvu OZS. 
     Slavko Vižintin je izpostavil problem, ki bo nastal v primeru, da 
se združi več sekcij v eno. Posledice te odločitve se bodo negativ-
no izražale pri samem delovanju posamezne sekcije, saj bo interese 
le-te  zastopal samo po en član v skupnem upravnem odboru. S to 
trditvijo se je strinjal tudi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem 
pri OZS Mate Matjaž in dodal, da naj bo v primeru združevanja sekcij 
poskrbljeno, da jih druži sorodna dejavnost. Po razpravi so prisotni 
sklenili, da se njihove ugotovitve posredujejo vodstvu OZS. Prisotni 
so razpravljali tudi o davčnih blagajnah, z uvedbo katerih želi Vlada 
omejiti davčne utaje. 
     Prisotni gostinci niso proti uvedbi davčnih blagajn, vendar bi pra-
vila morala veljati za vse poslovne subjekte, ne glede na dejavnost, 
ki jo opravljajo in strukturo organiziranosti.

OZS mora biti partner članom prej kot državi

Omejitve glede strežbe vina bi ogrozile gostince, 
pridelovalce in potrošnike
     V OZS so pripravili amandma na predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vinu, ki ga je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, 
prehrano in okolje obravnaval. Po mnenju OZS bi morali gostinski 
obrati tudi v prihodnje imeti pravico do strežbe in prodaje vina, ki 
ni polnjeno v originalni steklenici. Morebitna omejitev strežbe neo-
riginalno polnjenega vina bi bila namreč škodljiva tako za gostince, 
male pridelovalce vina kot za potrošnike.       
     »Gostinski obrati bi morali še naprej imeti pravico do strežbe vina, ki 
ni originalno polnjeno, tako kot je bilo to do sedaj urejeno v zakonu o 
vinu. Podobno ureditev imajo tudi vse države Evropske unije,« opozar-
jajo v OZS.          
     Omejitev prodaje vina, ki ni originalno polnjeno, bi dvignila na-
bavne cene gostinskim obratom in podražila vino za končne potro-

šnike. Gostinski obrati, ki bi želeli ohraniti dosedanjo raven vinske 
ponudbe za potrošnike, bi morali investirati tudi v nakup dodatnih 
hladilnikov za ustekleničeno vino. Višjih stroškov pa gostinci ne 
bodo mogli vkalkulirati v zvišanje cen, kar bo ob vse večjih dodatnih 
obremenitvah gospodarstva, zanje nesporno pomenilo velik finanč-
ni udarec.      
     Poleg tega se bo zmanjšala prodaja in ponudba vina malih pride-
lovalcev, ki nimajo svojih polnilnih linij. Ti bodo torej primorani ku-
piti polnilne linije, če bodo svoje vino želeli prodati. »Predlog zakona 
o vinu tako predstavlja resno grožnjo manjšim pridelovalcem vina, ki 
imajo pomembno vlogo pri promociji slovenskega podeželja in skrbijo 
za njegovo prepoznavnost tako pri domačih kot tujih gostih,« še me-
nijo v OZS.  

Kratkoročni krediti 
za obrtnike in 
podjetnike

Kredite lahko pridobijo člani OOZ Koper – samostojni  
podjetniki in pravne osebe, ki so najmanj 12 mesecev člani 
OOZ Koper in imajo poravnano  članarino. 
 
Kreditni pogoji     
• Višina kredita do: 10.000,00 EUR    

oziroma štirikrat po 10.000,00 EUR     
• Obrestna mera: 3% fiksna letna      
• Doba vračanja: do 24 mesecev. Posojilo (glavnica in 

obresti) se odplačujejo mesečno.     
• Zavarovanje: odplačevanje posojila bodo prosilci 

zavarovali skladno z veljavnim bančnim Pravilnikom 
o oblikah zavarovanja posojil.  Zahtevane oblike 
zavarovanja so bianco menice  in aval. V odvisnosti glede 
bonitete posojilojemalca pa se lahko zahteva poroštvo 
pravne osebe ali zasebnika, zavarovanje pri zavarovalnici 
pod pogoji določenimi s strani zavarovalnice in druga 
zavarovanja, ki jih banka oceni za primerna.   

• Stroški odobritve: 0,6% od zneska odobrenega posojila 
oz. minimalno 60,00 EUR enkratno ob odobritvi.     

Vloge za kredit oddate v ekspozituri 
Gorenjske banke v Kopru, 
v poslovnem centru Planet TUŠ, Ankaranska 2.
 
Dokumentacija     
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:     
Pravne osebe:     

• bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo 
poslovno leto,      

• potrdilo o prometu na transakcijsk-em/ih račun-u/ih za 
preteklo poslovno leto in tekoče leto od 1. januarja do 
zadnjega dne v preteklem mesecu, 

• potrdilo OOZ Koper, da izpolnjuje pogoje o članstvu vsaj 
12 mesecev in plačani članarini;  

Samostojni podjetniki:     
• bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo 

poslovno leto,      
• zadnji davčni obračun akontacije dohodnine,      
• potrdilo o plačanih davkih za tekoči mesec,      
• potrdilo o prometu na transakcijskem/ih račun-u/ih za 

preteklo poslovno leto in tekoče leto od 1. januarja do 
zadnjega dne v preteklem mesecu, 

• potrdilo OOZ Koper, da izpolnjuje pogoje o članstvu vsaj 
12 mesecev in plačani članarini;

Tako samostojni podjetniki kot pravne osebe priložijo še:                                
• dokumentacijo v zvezi z ZPPDF (zakon o preprečevanju 

pranja denarja in financiranja terorizma);            
• v odvisnosti glede bonitete posojilojemalca in na 

ponujene/dogovorjene oblike zavarovanja tudi 
dokumente, ki bodo omogočili izpeljavo zavarovanja 
posojila.          

Informacije  
Informacije v zvezi z odobravanjem in odplačevanjem 
kreditov pridobijo prosilci na tel. 04/ 20 84 563.         
 

NOVO! Ugodnosti zavarovalnice GENERALI d.d. za vse 
aktivne člane OZS (imetnike kartice) ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih: 
• 20% popust* pri zavarovanju osebnih vozil, 

• nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v tovornem vozilu za samo 2 EUR neto 
premije (ZV: nezgodna linearna invalidnost 26.000 EUR, nezgodna smrt 13.000 EUR), 

• 10% popust pri zavarovanju poslovnega premoženja, 

• 6-mesečno brezplačno stanovanjsko zavarovanje PaketDom (produkta PDN 
in PDP) v primeru sklenitve 5 ali več letne police. 

* Popust velja na zavarovanje AO, AO-plus in kasko.

oglas200x100-poloznica  26/8/2013  12:51 PM  Page 1

Zavarovalnica Triglav, d.d. - partner v projektu Mozaik podjetnih -
že od 1. septembra 2013 daje imetnikom kartice Mozaik podjetnih 

7 % popust na avtomobilska 
in življenjska zavarovanja 
komercialni popust na neto znesek zavarovalne premije 
(brez davka od prometa zavarovalnih poslov - DPZP),  
zmanjšan končni znesek plačila.

Zavarovalnica ima pravico enostransko določati, na katera avtomobilska in 
premoženjska zavarovanja bo priznala komercialni popust, o čemer bo redno 
obveščala Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper in Gorenjska banka d.d. Kranj d.d. 
obveščata, da je na razpolago še dovolj sredstev za dodelitev kratkoročnih 
kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
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Zaupajte nam vodenje vašega računovodstva. 
Ponujamo vam kvalitetne storitve po ugodnih cenah že za 40 EUR na mesec.
Pokličite nas in izdelamo vam brezplačno individualno ponudbo.

ČLANOM OOZ KOPER NUDIMO 30 % POPUST ZA CELO LETO RAČUNOVODSKIH STORITEV. POPUST VELJA ZA 
ČLANE OOZ KOPER, KI SE NAM BODO PRIKLJUČILI DO 31. MARCA 2014

SABINA HRVATIN s.p. 
Telefon: 041/573-881 ali  059/183- 555 
E-naslov: tkont.info@elta.si

STE NA NOVO ODPRLI PODJETJE IN IŠČETE PRIMEREN RAČUNOVODSKI  SERVIS? 
VAM VAŠA OSNOVNA DEJAVNOST VZAME PREVEČ ČASA IN NE UTEGNETE SKRBETI ŠE ZA RAČUNOVODSTVO?  

NISTE ZADOVOLJNI Z VAŠIM RAČUNOVODSKIM SERVISOM?

R A Č U N O V O D S K I  S E R V I S P R AVA  I Z B I R A  Z A  VA S

Obvestila
Ureditev statusa upokojenih 
espejev po zaslugi OZS 
podaljšana za dve leti
 
Na pobudo OZS bo dveletno prehodno obdobje za ureditev 
statusa upokojenih espejev uveljavljeno še pred novim letom – 
Upokojencem tako ni treba hiteti z zapiranjem podjetij 
Samozaposleni, ki so na podlagi 18. člena starega pokojninske-
ga zakona ZPIZ-1 uveljavili izvzem iz zavarovanja, se upokojili 
in uveljavili celotno pokojnino ter kljub temu obdržali dejav-
nost, iz katere plačujejo pavšalne prispevke za primer poklicne 
bolezni in poškodbe pri delu, bi morali po novem ZPIZ-2 do 
konca letošnjega leta uskladiti lastnost zavarovanca. Neuradno 
je OZS že dobila zagotovilo, da bo dveletno prehodno obdobje 
za ureditev statusa upokojenih espejev uveljavljeno še pred 
novim letom.  

Zahteva glede uskladitve lastnosti zavarovanca pri delni upo-
kojitvi po mnenju OZS predstavlja preoster in težko izvedljiv 
ukrep, še posebej iz ekonomskega vidika. OZS je zato resorni 
ministrici Anji Kopač Mrak sredi oktobra predlagala, da se za to 
skupino podaljša rok za uskladitev statusa za dve leti, torej z 31. 
decembra letos na 31. december 2015.  

Če bi hoteli upokojenci še naprej opravljati dejavnost, to pome-
ni, da bi se morali do konca letošnjega leta vsaj polovično reak-
tivirati in posledično plačevati prispevke od osnove kot redni 
espeji in ne le pavšalnih. To pomeni, da bi v primeru polovič-
nega vstopa v zavarovanje plačevali prispevke v višini najmanj 
150 evrov in bi morali najmanj polovico pokojnine zamrzniti. 
Ob predpostavki, da znaša pokojnina upokojenca 500 evrov, bi 
na mesečnem nivoju tako izgubili kar 400 evrov (150 evrov za 
prispevke,  izgubili pa bi polovico pokojnine). Številni so imeli v 
zadnjih letih določene investicije v okviru svoje dejavnosti, zara-
di česar so običajno najemali kredite, zato bi takšna ekonomska 
zaostritev zanje predstavljala prehudo breme. Tudi zapiranje 
dejavnosti z namenom ohranitve celotne pokojnine ni ustrezna 
rešitev, saj so marsikateri obrtniki dolžni določeno obdobje 
jamčiti za svoje izdelke in storitve, zato je enoletno prehodno 
obdobje po mnenju OZS vsekakor prekratko. 

»Večina upokojenih espejev izhaja iz osnovne predpostavke, da 
mora pokojnina ostati nedotaknjena, saj so zanjo 40 let plačevali 
prispevke. V primeru, da se 406. člen ZPIZ-2 ne spremeni, bo po 
naši oceni okoli 80 odstotkov upokojenih espejev kljub negativnim 
posledicam dejavnost zaprlo in to predvsem iz razloga ohranitve 
celotne pokojnine. Obstaja velika verjetnost in posledično bojazen, 
da bo marsikateri od upokojenih espejev, ki bo zaprl dejavnost, de-
lal na črno, država pa od njega ne bo imela niti sedanjih pavšalnih 
prispevkov niti prilivov iz naslova dohodnine, DDV-ja, zagotovo 
pa se bo s tem ustvarila dodatna nelojalna konkurenca legalnim 
gospodarskim subjektom,« pojasnjuje Dušan Bavec,  svetovalec 
iz OZS.

Opravljanje storitev na Hrvaškem
 
Slovenski ponudniki storitev, ki storitve opravljajo na Hrvaškem 
manj kot tri mesece, te opravljajo brez kakršnih koli prijav (brez 
dovoljenja za bivanje in delo oz. prijave opravljanja storitve)  
 
Glede na to, da večina članov, ki na hrvaškem opravlja kratko-
trajne storitve, vam svetujemo:             
• da si  uredite zavarovanja za delavce in obrazce A1, na 

podlagi katerih boste lahko dokazali, da so delavci, ki jih 
napotujete na delo res zaposleni in zavarovani pri vas,              

• s seboj imejte naročilnico ali pogodbo za storitev, ki jo 
boste opravljali               

• dokazilo, da imate v Sloveniji res registrirano podjetje,                
• prijav za tiste, ki delate manj kot tri mesece zaenkrat ni 

(tistim, ki bi to želeli lahko posredujemo dopis hrvaškega 
ministra v zvzei s tem, ki ga imejte s seboj v primeru, če jih 
vas kdo ustavil in od vas želel kakšno prijavo),          

• pred pričetkom opravljanja dejavnosti oddate prijavo na-
potenih delavcev (Posting declaration – izjava v priponki) 
na naslov Državni inspektorat - Sektor nadzora u području 
rada i zaštite na radu, Petračićeva 4, Zagreb.          

Če bi se soočili s kakšnim zapletom pri opravljanju vaših storitev 
na hrvaškem to sporočite sekretarki OOZ Koper Elide Laginja, 
tel. 05/61 390 12 ali svetovalcema OZS Danijelu Lampergerju, 
tel. 01/58 30 509 oz. Zdenki Bedekovič, tel. 01/58 30 803.

Dohodnina za leto 2013
 
V Uradnem listu RS, št. 96/13 je bil dne 22.  novembra 2013 obja-
vljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodni-
ni (v nadaljevanju: novela ZDoh-2M), ki je začel veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero 
dohodnine za leto 2013. 
 
To pomeni , da se od 23. novembra dalje izvajajo določbe 
novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki se pretežno navezujejo 
na novosti po že veljavnem Zakonu o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (ZPIZ-2), predvsem pri načinu določanja 
davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, 
pri določanju zavarovane osnove pri samostojnih podjetnikih 
ter pri določanju obveznikov za plačilo prispevkov za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje. Novela prinaša nekaj sprememb 
tudi pri koriščenju olajšav nerezidentov, kot najbolj boleč ukrep 
pa se ocenjuje ukinitev uskladitve zneskov olajšav z indeksom 
življenjskih stroškov, ki prinaša zavezancu ob enakih dohodkih 
in nižjih olajšavah višje plačilo dohodnine. 
 
Podrobnejše obvestilo dobite  na svojih spletnih straneh DURS.   
                                                                       Dunja Verbajs, davčna svetovalka

Državljani tretjih držav 
zaposleni v Sloveniji 
v Avstrijo brez vize 
 

Svoboda opravljanja storitev je eno izmed temeljnih načel 
notranjega trga EU. Kdor misli, da to pomeni, da sme vsak, ki 
opravlja neko storitev doma, isto storitev brez nadaljnjega 
opravljati povsod v Evropski uniji, se seveda moti. Kljub svobodi 
opravljanja storitev, so predvideni razni birokratski postopki, 
katerih neupoštevanje lahko privede do občutnih glob.  
 
Avstrija je v trenutku sprostitve trga dela, in s tem tudi trga sto-
ritev, za nove članice Evropske unije maja 2011 sprejela Zakon 
o boju proti plačilnemu in socialnemu dumpingu. Zakon o do-
polnitvah predpisov delovnega prava (AVRAG) določa pogoje, 

pod katerimi smejo ponudniki iz drugih držav članic opravljati 
storitve v Avstriji. Bistvo določil je, da je treba zagotoviti enak 
nivo plač, pravočasno javiti vsako opravljanje storitev centralni 
točki in pridobiti potrdilo o napotitvi za državljane tretjih držav.  
Za napotene delavce, ki niso državljani Evropske unije,  je av-
strijska Finančna policija dodatno zahtevala pridobitev vize za 
namene zaposlovanja. Pogoj pridobitve vize je sicer formalne 
narave, vendar je povezan z dodatnimi stroški. Slovensko pod-
jetje, ki v Sloveniji legalno zaposluje državljane tretjih držav, npr. 
iz BiH ali Srbije, in želi te delavce napotiti na delo v Avstrijo, bi to 
lahko storilo le, če je za te delavce pridobilo potrdilo o napotitvi 
in vizo. Če se je pri nadzoru izkazalo, da ti delavci niso imeli vize, 
so bile izrečene globe tako podjetju, kot tudi prizadetim delav-
cem. Da morajo napoteni delavci, ki so državljani tretje države 
in so legalno zaposleni v drugi državni članici (npr. Sloveniji), 
v primeru napotitve v Avstrijo imeti vizo, določa posebna 
Direktiva avstrijskega Ministrstva za finance. Avstrijska Finančna 
policija ima navodilo, da mora spoštovanje tega predpisa še 
posebej nadzorovati.  
 
Odvetniški pisarni Grilc-Vouk-Škof, primer je vodil mag. Rudolf 
Vouk, je v postopku pred Neodvisnim upravnim senatom za 
Koroško uspelo dokazati, da ta zahteva Direktive avstrijskega 
Ministrstva za finance ni v skladu niti z evropsko niti z avstrijsko 
zakonodajo.  
 
V konkretnem primeru je bil delavec, ki je državljan Republike 
Hrvaške (upoštevati je treba, da se je primer zgodil pred pri-
stopom Hrvaške v EU), s strani slovenskega podjetja napoten v 
Avstrijo. Delavec je bil legalno zaposlen v slovenskem podjetju. 
Imel je potrdilo o napotitvi, ni pa imel vize. Zaradi tega sta bila 
napoteni delavec in slovensko podjetje kaznovana z globo. Ne-
odvisni upravni senat za Koroško je razveljavil odločbo, s katero 
je bila izrečena globa in ustavil postopek. Izrecno je ugotovil, da 
potrdilo o napotitvi zadostuje in da je dodatna zahteva po vizi v 
neskladju s pravnimi predpisi.  
 
Odločitev je pomembna, saj prinaša bistveno olajšavo za 
slovenska podjetja, ki delavce iz tretjih držav za namene 
opravljanja storitev napotijo v Avstrijo. Domnevamo, da zaradi 
Navodila avstrijskega Ministrstva za finance trenutno poteka 
še več postopkov. Zato bo verjetno še nekaj časa trajajo, da bo 
Direktiva avstrijskega Ministrstva za finance razveljavljena. Iz 
odločbe Neodvisnega upravnega senata za Koroško pa jasno 
izhaja, da so globe, ki so bile izrečene, ker napoteni delavec iz 

tretje države nima vize, protipravne. Zato priporočamo, da se 
zoper takšne odločbe pritožite. 
 
Politiki avstrijskih sosed, ki se jih navedeno tiče, bi od Avstrije 
morali zahtevati, da nezakonito Direktivo finančnega ministr-
stva nemudoma razveljavi. 

Odvetniki: 
dr. Roland Grilc
mag. Rudolf Vouk
dr. Matia Škof
Mojca Erman, L.L.M (LSE)
office@gvs3.at
www.gvs3.at

Pojasnila glede 2. člena Zakona o 
interventnih ukrepih na področju 
trga dela in starševskega varstva
  

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starše-
vskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu 
določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposel-
nih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe smo pridobili 
mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki ga povzemamo v nadaljevanju. 
  
Skladno z 2. členom ZIUPTDSV je delodajalec, ki v obdobju 
od 1.  novembra  2013 do 31. decembra 2014 sklene po-
godbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, 
mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih 
oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh 
prispevkov za socialno varnost delodajalca.  
  
Starostni pogoj 30 let mora biti izpolnjen na dan sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Oprostitev plačila 

Obvestila
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prispevkov lahko delodajalec uveljavlja tudi po dopolnjenem 
30 letu zaposlene osebe, če so bili zakonsko določeni pogoji 
izpolnjeni v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi. 
  
Drugi odstavek 2. člena ZIUPTDSV določa pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati delodajalec, da je upravičen do oprostitve, in sicer 
je to delodajalec:     
• ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 

za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega 
odstavka tega člena ni začel postopka odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi 
delavcem iz poslovnih razlogov,      

• ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z 
mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena ni 
imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zapore-
dnih dni, in      

• ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo 
iz prvega odstavka tega člena redno izplačeval plače in 
plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposle-
nim. Ta pogoj je izpolnjen le v primeru, če je delodajalec v 
zadnjih šestih mesecih svojim zaposlenim plače izplačal do 
roka za izplačilo, ki je zanj določen v delovno pravnih aktih 
ter obvezne prispevke iz tega naslova poravnal v zakon-
skem roku. Zamudo predstavlja vsaka prekoračitev roka.      

ZIUPTDSV ne predvideva predhodnega pridobivanja dokazil o 
izpolnjevanju pogojev, določenih v 2. členu ZIUPTDSV.   
  
Ob tem velja opozoriti, da je delodajalec tudi plačnik davka 
v smislu 58. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 
(Uradni list RS, št. 13/11 - UPB4, 32/12 in 94/12), ki mora zago-
toviti vse pogoje in poznati okoliščine posameznega primera, 
da bodo prispevki za socialno varnost in davčni odtegljaj od 
dohodkov iz delovnega razmerja izračunani pravilno.  
  
ZIUPTDSV nadalje v tretjem odstavku 2. člena določa, da mora 
delodajalec v primeru, če po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za 
nedoločen čas, v skladu s prvim odstavkom 2. člena ZIUPTDSV, 
tej osebi odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga 
ali v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani te 
osebe pred potekom 24 mesecev zaposlitve, plačati prispevke 
delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje zaposlitve 
te osebe.  
  
V četrtem odstavku 2. člena ZIUPTDSV so določene primerljive 
spodbude po drugih zakonih, ki niso združljive s spodbudo 
za zaposlovanje, določeno v prvem odstavku tega člena. Če 
delodajalec izpolnjuje pogoje, da bi uveljavljal več spodbud 
za zaposlovanje hkrati, se sam odloči, katero spodbudo bo 
uveljavljal.  
  
Skladno z določili ZIUPTDSV smo predvideli širitev obrazca 
Obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmer-
ja (v nadaljevanju: REK-1 obrazec). V ta namen je zbirni REK-1 
obrazec dopolnjen s poljem »314 Osnova za prispevke – za-
posleni, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev po Zakonu 
o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega 
varstva«. Individualni REK obrazec pa je dopolnjen s poljem 
»A022 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev 
plačila prispevkov po ZIUPTDSV«. Navedena širitev REK-1 
obrazca je potrebna zaradi pravilnega izračuna prispevkov in 
bo objavljena v Pravilniku o spremembah Pravilnika o vsebini 
in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 
davčnemu organu. 
               Vir: DURS št. 4254-11/2013-3, z dne 17. 10. 2013 

Razširjen krog upravičencev   
do  sredstev za razvoj novih    
produktov 
 
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetni-
štva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, je upošte-
vala pripombe OZS  glede povabila podjetjem za sodelova-
nje v programu za spodbujanje razvoja novih produktov v 
letih od 2013 do 2015 in popravila razpisne pogoje. Tako se 
je iz pogojev javnega povabila RNP 2013 izločil pogoj, da mora 
prijavitelj ob objavi javnega povabila imeti vsaj enega zaposle-
nega s končano VII. stopnjo izobrazbe za polni delovni čas.
 
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so zagovarjali stališče, 
da razvojna in inovativna naravnanost številnih mikro in malih 
podjetij temelji na izkušnjah, iznajdljivosti, inovativnosti in ra-
zvojni sposobnosti podjetnikov in njihovih zaposlenih, ne pa na 
stopnji izobrazbe zaposlenih. Številna mikro in mala podjetja 
si ravno s tem ukrepom želijo pomagati pri zaposlitvi visoko 
kvalificiranega kadra z ustrezno stopnjo izobrazbe, zato se 
jim je zdel pogoj, da morajo takšen kader zaposlovati že pred 
objavo javnega povabila, neutemeljen in nedopusten. Hkrati 
pa tega pogoja ni moč povezovati s sposobnostjo mikro in 
malega podjetja pri ustvarjanju novih ali izboljšavi že obstoje-
čih proizvodov.           Vir: OZS

Evidentiranje prometa in ravnanje 
z denarjem pri zasebnikih in 
pravnih osebah    

Izkušnja članice o opravljenem davčnem pregledu goto-
vinskega poslovanja 
 

„Po dveh obiskih carine smo pravkar  imeli še kontrolo DURS-a  pri 
sinu  samostojnemu podjetniku - vulkanizerske storitve.  
Kontrola blagajniških računov in gotovine, bilo je  3 cente več, za 
to še ni sankcij, je pa včeraj v neki trgovini bilo 20 centov preveč 
in 4.000,00 EUR  kazni, polovico za takojšnje plačilo!  Popisali so 
vse delavce, študente … naziv programa in proizvajalca, če 
so programi ažurirani … obseg poslovanja, cenike, popuste, 
cene na gumah, primerjava gotovinskih računov s cenikom, 
davek, če je davčni zavezanec, izračun DDV-ja, vzeli rekapi-
tulacijo računov in nekaj vzorčnih… pa pologe na TRR … Mo-
ram reči, da so bili kar razumevajoči in si se lahko tudi kaj pogovoril. 
Moraš pa imeti blagajno in vse vodeno, zapisano začetno vrednost 
drobiža, dvige, pologe … kot vsaka firma, kot ste rekli ni nujno, je 
pa potrebno!«, tako je zapisala članica.
 
Če se zgodi kak tak primer, takoj pošljite kopijo odločbe 
na OOZ ali na OZS, ki  bo posredovala pri DURS!  Denarno 
poslovanje zasebnikov in pravnih oseb – kako ravnati z gotovi-
no in kako negotovinsko poslovati, kaj dati v interni akt/sklep 
o ravnanju z denarnimi sredstvi – pa je potrebno imeti urejeno 
skladno s predpisi in sicer s ciljem, da si obrtnik oz. podjetnik   
ustvari lasten sistem denarnega poslovanja, ki mu bo povzročal 
čim manj stresa in hkrati povečal njegovo  davčno varnost. 
                          Vir: Božena Macarol

Člani, ki potrebujete podrobnejše informacije o tem kako 
pravilno evidentirati gotovinski promet in kako ravnati z go-
tovino te dobite pri sekretarki OOZ Koper ob uradnih urah.

Obvestila
Prispevek za usklajevanje in 
izvajanje kolektivne pogodbe za 
obrt in podjetništvo      

60. čl. KPOP med drugim določa, da so vsi delodajalci, ki opra-
vljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost po Uredbi 
o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti 
in drugi delodajalci, ki so člani stranke KPOP enkrat letno ob 
izplačilu plač za mesec november dolžni plačati letni prispevek 
v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca: 
 
Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
2,00 EUR po zaposlenem delavcu. Letni prispevek nakažete po 
položnici, ki ste jo prejeli od Združenja delodajalcev obrti in 
podjetnikov Slovenije - ZDOPS. V primeru, da položnice niste 
prejeli, za določitev sklica navedite vašo davčno številko in na-
kazilo sredstev izvedete na TRR ZDOPS, št. 03160-1001022028 
pri SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana. 

Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije, na TRR št. 61000-
3130000033, pri Delavski hranilnici Ljubljana, Miklošičeva 5 ali 
na TRR, št. 03100-1001709303, pri SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, s sklicno oznako 20-13. 
 
Prispevka sta namenjena plačevanju stroškov usklajevanja in 
izvajanja Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo.

Termini za pedagoško-andragoške 
seminarje v letu 2014 
 
V prihajajočem letu bodo na sedežu Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije v Ljubljani potekali pedagoško-andragoški 
seminarji. Izvajali se bodo v sklopu priprav na IV. pedagoško-an-
dragoški del mojstrskega izpita, namenjeni pa so tudi kandi-
datom za mentorje dijakom, ki želijo pridobiti čim več znanj 
za uspešno komuniciranje, motiviranje in usposabljanje tako 
zaposlenih kot bodočih kadrov. Pedagoško andragoški seminar 
obsega vsebinska področja, ki so pomembna za razumevanje 
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti, motivacijo in ustvar-
jalnost ter poznavanja osnovnih učnih metod ter oblik in učnih 
delovnih sredstev. 
 
Termini seminarja                                 Kraj izvedbe 
13. in 16. januar 2014  OZS, Celovška 71, Ljubljana 
3. in 6. marec 2014  OZS, Celovška 71, Ljubljana 
5. in 8. maj 2014   OZS, Celovška 71, Ljubljana 
8. in 11. september 2014  OZS, Celovška 71, Ljubljana 
10. in 13. november 2014  OZS, Celovška 71, Ljubljana 
 
Za prijave ter vsa dodatna pojasnila oziroma informacije se 
obrnite na Suzano Kljun, tel.: 01/583 05 74, e-naslov suzana.
kljun@ozs.si

Javni razpis

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja 
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna 
podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Cilji javnega razpisa     
• Utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne 

identitete;     
• Krepitev gospodarske dejavnosti;     
• Vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;     
• Krepitev znanstvene dejavnosti;     
• Vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske 

narodne skupnosti v sosednjih državah;     
• Medsebojno povezovanje oziroma čezmejno 

sodelovanje       

Rok za oddajo:
27. december 2013

Predvidena višina sredstev:
5.600.000 EUR

Višina sofinanciranja:
odvisno od projekta  

Namen razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2014: 
finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v 
zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v 
sosednjih državah. 

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega 
delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namene in cilje 
javnega razpisa. 

Upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične 
osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, 
organizacije in poslovni subjekti, ki v RS delujejo na 
področju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. 

Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v 
sosednjih državah v letu 2014 znaša 5.600.000EUR. 

Za informacije o svetovalcih, svetovalnih storitvah, pripravi 
investicijskega načrta ali pripravi dokumentacije za prijavo 
na razpis se obrnite na OOZ Koper.

Več informacij o razpisu:   http://www.uszs.gov.si/nc/si/
medijsko_sredisce/novica/article/737/2911/  

Javni razpis za finančno podporo avtohtoni slovenski 
narodni skupnosti v zamejstvu
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Borza poslovnih priložnosti 
• Britansko podjetje je zasnovalo in prototipno izdelalo 4 

inovativne tipe podstavkov za postavitve začasnih ograj. 
Ti so v celoti izdelani iz termoplastične mešanice, ki je v 
celoti reciklabilna in okolju prijazna. Podjetje išče proizvo-
dne partnerje, ki uporabljajo tehnike za brizganje (injec-
tion moulding) za sklepanje proizvodnih sporazumov. 
Idealni partner mora biti sposoben proizvajati izdelke s 
težo od 16 kg do 29 kg in vsaj 160.000 enot na leto.            

Šifra: EEN-nov-5           
• Romunski trgovski posrednik na področju strojnih delov, 

sklopov, matic, podložk, itd. išče tuja podjetja, ki proizva-
jajo tovrstne izdelke in želijo vstopiti na romunski trg.            

Šifra: EEN-nov-8           
• Francoski proizvajalec inovativnih solarnih modulov za 

proizvodnjo tople vode (ki se enostavno namestijo na 
streho brez vpliva na strešno/stavbo konstrukcijo), išče 
poslovne partnerje za komercialno sodelovanje.           

Šifra: EEN-nov-11             
• Majhno norveško podjetje, ki se ukvarja z razvojem 

embalaže je izumilo zložljivo skledo iz kartona, ki jo je 
moč natisniti po meri. Gre za preprosto, a hkrati elegan-
tno skledo, ki se lahko uporablja kot servirni krožnik za 
hrano v okviru promocijskih kampanj oz. predstavitev 
prehrambnih artiklov na sejmih ali v trgovinah. Podjetje 
išče partnerje za komercialno sodelovanje.  

Šifra: EEN-nov-29
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si - T: 05/663 77 13 

Borza inovacij, znanja 
in tehnologij  
• Raziskovalni inštitut je razvil koncept za merjenje polen 

ter prostornine lesa. Podjetje išče partnerje, proizvajalce 
konstrukcijske opreme za lesno industrijo. Pripravljeni so 
na skupno sodelovanje prek tehničnega dogovora.            

Ref: 09 DE 1592 3FI6         
• Francosko podjetje specializirano na področju bioklimat-

skih rastlinjakov je razvilo sistem, ki omogoča zmanjšanje 
porabe energije skoraj na nič. Podjetje je pripravljeno 
na skupno sodelovanje prek komercialnega dogovora s 
pomočjo tehnične asistence.              

Ref: 12 FR 33j6 3OIE          
• Nemško podjetje je razvilo infrardeče ogrevalne panele, 

ki so primerni za ogrevanje tal v hlevih ter na farmah. Po-
raba električne energije je zelo nizka. Za doseganje stalne 
temperature talne plošče od 40 do 42 stopinj porabimo 
40 vatov. Podjetje je pripravljeno na skupno sodelovanje 
prek tehničnega dogovora.              

Ref: 09 DE 1594 3FHW  

Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si - T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si.

Borza priložnosti

Zakonodaja EU
 
2013/633/EU: Sklep Komisije z dne 30. oktobra 2013 
o spremembi Odločbe 2007/742/ES zaradi podaljšanja 
veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za 
okolje električnim, plinskim ali plinskim absorpcijskim 
toplotnim črpalkam (notificirano pod dokumentarno 
številko C(2013) 7154) – http://new.eur-lex.europa.eu/
legal-content/SL/TXT/?qid=1384782378282&uri=CELE
X:32013D0633 
 
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1155/2013 
z dne 21. avgusta 2013 spremembi Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagota-
vljanju informacij o živilih potrošnikom v zvezi z infor-
macijami o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena 
v živilih - http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/
SL/TXT/?uri=oj:JOL_2013_306_R_0007_01
 
2013/641/EU: Sklep Komisije z dne 7. novembra 2013 
o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za 
okolje za stranišča na splakovanje in pisoarje (notifici-
rano pod dokumentarno številko C(2013) 7317) - http://
new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=138
4782378282&uri=CELEX:32013D0641
  
Direktiva Sveta 2013/51/Euratom z dne 22. oktobra 
2013 o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebival-
stva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za 
porabo človeka  - http://new.eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1384782378282&uri=CELEX:320
13L0051
 
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1099/2013 z 
dne 5. novembra 2013 o spremembi Uredbe (EGS) 
št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (okrepitev 
rednega ladijskega prevoza)  - http://new.eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1384782378282&uri
=CELEX:32013R1099
 
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1076/2013 z dne 
31. oktobra 2013 o spremembi Uredbe Komisije (EGS) 
št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, kar zadeva 
začasen uvoz, izvoz in ponovni uvoz prenosnih glasbil - 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qi
d=1384782378282&uri=CELEX:32013R1076 

UP ZRS  
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper 
T: 05/663 77 80 
E: een@zrs.upr.si  
http://csg.zrs-kp.si, www.een.si

Iz Uradnega lista
št. 86/2013, 22. oktober 2013    
• Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 

namen v septembru 2013     
• Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljske-

ga plina      

št. 88/2013, 25. oktober 2013     
• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2013     

št. 89/2013, 28. oktober 2013     
• Poročilo o gibanju plač za avgust 2013     

št. 90/2013, 30. oktober 2013      
• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2013    

št. 91/2013, 5. november 2013      
• Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih 

proizvodih (ZPVZKozP)     
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdra-

vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-
M)     

št. 92/2013, 8. november 2013     
• Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za oktober 2013 
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo     

št. 93/2013, 11. november 2013     
• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošari-

ne za energente       
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih 

snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil      

št. 94/2013, 15. november 2013     
• Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in 

pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske jav-
ne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva 
okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega 
zdravja in varstva pred požarom       

• Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen     

št. 96/2013, 22. november 2013     
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodni-

ni (ZDoh-2M)     
• Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono 

školjk za leto 2014     
• Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z 

zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2014     
• Poročilo o gibanju plač za september 2013     

št. 97/2013, 25. november 2013     
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o teh-

ničnih pregledih motornih in priklopnih vozil    
• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2013

Iz izleta v Cinque Terre

Fotografija je bila posneta pred krstilnico V Parmi



STORITVE IN UGODNOSTI, KI JIH 
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KOPER 

NUDI SVOJIM ČLANOM 

• Brezplačno osnovno podjetniško svetovanje        
• Brezplačno individualno svetovanje iz področja davkov, 

vodenja poslovnih knjig in računovodstva                  
• Brezplačno individualno pravno svetovanje          
• Brezplačna pomoč pri izdelavi pogodb o zaposlitvi, 

odpovedi pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb, 
pogodb o občasnem in začasnem delu, idr.        

• Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih 
sredstev (javni razpisi) 

B R E Z P L A Č N A  S V E T O V A N J A

• Brezplačna pomoč ali popusti pri sestavi raznih vlog  
in izpolnjevanju raznih  obrazcev          

• Brezplačno vlaganje predlogov e-izvršb   
na podlagi verodostojne listine               

• Informacije in pomoč pri pripravi na poslovanje  
v državah EU            

• Svetovanje in priprava vlog za pridobitev EU potrdila         
• Svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev licence  

za prevoze v cestnem prometu              
• Informacije za prijavo na mojstrski izpit        
• Brezplačna pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj:

             - najem prostora  
             - pomoč pri obveščanju 
             - pomoč pri izvedbi

P O S L O V N E  S T O R I T V E

• Sofinanciranje najema razstavnega prostora  za 
skupinske nastope članov na različnih sejmih -  
doma in v tujini            

• Popust pri oglaševanju  v mesečnem glasilu zbornice          
• Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice  

(promocijski material – letaki ipd.)

P R O M O C I J A  Č L A N O V

• Popusti pri periodičnih zdravniških pregledih   
pri zdravniku medicine dela     

• Popusti pri opravljanju tečajev in izpitov    
iz varstva pri delu        

• Sofinanciranje tečaja prve pomoči

P O P U S T I  I N  S O F I N A N S I R A N J E

• Registracija s.p. in d.o.o., ki se ustanavljajo z denarnim 
vložkom          

• Spremembe v PRS-ju        
• Svetovanje pri registraciji

B R E Z P L A Č N E  S T O R I T V E  E - V E M

• Brezplačno mesečno glasilo Koprske obrtniške novice             
• Pošiljanje SMS sporočil predvsem kot opomnik pred 

dogodki
• Druga obvestila in vabila po elektronski pošti

I N F O R M I R A N J E

• Brezplačni (ali za simbolično participacijo) strokovni 
seminarji, delavnice, tečaji in druga usposabljanja 
ter predstavitve, ki jih organizirajo sekcije za posamezne 
dejavnosti,     

• Brezplačna (ali za simbolično participacijo) splošna 
izobraževanja, seminarji in tečaji (področje davkov, 
delovnih razmerij, varstva pri delu in druga področja,  
ki zadevajo celotno članstvo)          

• Organizacija in sofinanciranje strokovnih ekskurzij  
in obiska različnih  strokovnih sejmov        

• Sofinanciranje tečajev tujih jezikov  
• Sofinanciranje računalniškega izobraževanja

I Z O B R A Ž E V A N J E

• Zagotovljena ugodna obrestna mera     
za kratkoročna posojila        

• Organizacija in sofinanciranje     
športno-rekreacijskih dejavnosti         

• Organizacija in sofinanciranje družabnih srečanj        
• Brezplačna novoletna prireditev za otroke članov -  

Dedek Mraz        
• Možnost pridobivanja skupnih ponudb     

zaradi  zagotovitev ugodnejših cen    
(razna  zavarovanja oziroma druge storitve)

D R U G E  U G O D N O S T I


