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Poslovni glas

Boštjan Bogataj

Kranj – »Naši člani v celoti 
niso zadovoljni s spremem-
bami, predvsem jih moti, da 
se z vsako spremembo zako-
nodaje krčijo pravice delav-
cev, ki so zaposleni za nedo-
ločen čas,« o sprejemanju 
novosti na področju delov-
no-pravne zakonodaje pra-
vi Nežka Bozovičar, predse-
dnica Sveta gorenjskih sin-
dikatov. Poročali smo že, da 
tudi delodajalci niso povsem 
zadovoljni s spremembami, 
ki jih težko imenujejo refor-
ma delovno-pravne zakono-
daje, vendar ta korak ocenju-
jejo za pozitivnega.
Po drugi strani se pravice 
zaposlenih za določen čas 
z novo zakonodajo večajo, 
spremembe so opazne tudi 
na področju zaposlovanja 
agencijskih delavcev. »Sin-
dikati smo le deloma zado-
voljni, delodajalcev pa spre-
membe sploh niso zadovo-
ljile, predvsem jih moti po-
vračilo stroškov za prevoz 
na delo in malico, tudi dru-
gi stroški dela. Pa vendarle 
smo prišli do kompromisa,« 
pove predsednica. Doda, da 
smo kljub nezadovoljstvu na 
obeh straneh naredili korak 
k zahtevam Evrope in zahte-
vane večje fleksibilnosti na 
trgu dela. 
Na področju delovne za-
konodaje so bistvene spre-
membe zaposlitev za dolo-
čen čas. Po novem so vezane 

na delovno mesto oziroma 
vrsto dela. Prej je na istem 
delovnem mestu delodaja-
lec lahko imel enega delav-
ca, nato ga je zamenjal z dru-
gim, po novi zakonodaji pa 
bo na delovnem mestu lah-
ko zaposleni za določen čas 
ali agencijski delavec največ 
dve leti. »Naša pričakovanja 
so velika, saj je bilo do sedaj 
ogromno zlorab in pričaku-
jemo, da bo po novem več za-
poslitev za nedoločen čas,« 
pove Bozovičarjeva.
Delodajalci bodo morali za 
zaposlene za določen čas 
vplačevati petkratni prispe-
vek za brezposelnost. Tudi 
odpravnine so na novo dolo-
čene, uvedene tudi za delo za 
določen čas – višina je ena-
ka, le pravica se podaljšu-
je glede na zaposlitev pri is-
tem delodajalcu. Odpovedni 
roki se bistveno skrajšujejo 

za starejše zaposlene, ki so 
pri istem delodajalcu 25 let 
ali več (s 120 na 80 dni). Pri 
odpovedih bo odslej manj 
birokracije, vročitev odpove-
di se lahko izvede v prosto-
rih delodajalca ali po pošti s 
povratnico.
Bistveno večjo odgovornost 
z novo zakonodajo prevze-
majo uporabniki t. i. agen-
cijskih delavcev. »Bolj bodo 
morali premisliti, s kom so-
delujejo, saj so soodgovor-
ni za izplačilo plač in spo-
štovanje kolektivne pogod-
be,« pojasni Nežka Bozovi-
čar. Po novem bodo delavci, 
ki bodo čakali doma na delo, 
prejemali 80 odstotkov pla-
če, delavcu lahko delodaja-
lec za največ tri mesece od-
redi drugo delo, ki mora biti 
ustrezno izobrazbi in zna-
njem zaposlenega, in izpla-
čuje ugodnejšo plačo. Do 

sedaj so bili zaščiteni starej-
ši nad 55 let (jih ni bilo mogo-
če odpustiti), postopoma se 
bo meja premaknila na 58 let 
oziroma pet let pred upoko-
jitvijo. Ta zaščita za novo za-
poslene ne velja.
Poglejmo še bistvene novo-
sti zakona o urejanju trga 
dela, ki jih je izluščila prav-
na zastopnica SGS Barbara 
Pristov: »Spremenjenih je 
približno šestina členov za-
kona, ki zagotavljajo večjo 
fleksibilnost na trgu dela, 
zmanjšanje brezposelnosti 
in administrativnih ovir.« 
Tako ni več obvezna prijava 
prostega delovnega mesta 
na Zavod za zaposlovanje, 
nova je možnost prijave de-
lavca v evidenco iskalcev za-
poslitve v času odpovednega 
roka, uveljavlja se začasno 
in občasno delo za upoko-
jence ter denarno nadome-
stilo za brezposelne, mlajše 
od 30 let. 
Spremenjeno je trajanje in 
višina denarnega nadome-
stila za brezposelne. Osno-
va za izračun je plača v zad-
njih osmih mesecih, izpla-
čila pa so prve tri mesece v 
višini 80 odstotkov, do ene-
ga leta 60 odstotkov, nato le 
50 odstotkov osnove (maksi-
malno 892 evrov). Trajanje 
prejema je odvisno od časa 
zaposlitve. Mlajši od 30 let, 
ki so bili v zadnjih dveh letih 
zaposleni vsaj šest mesecev, 
bodo prejemali denarno na-
domestilo dva meseca. 

Cilj delo za nedoločen čas
Danes začne veljati novi zakon o delovnih razmerjih in spremembe zakona o urejanju trgu dela. Največ 
novosti je na področju zaposlovanja za določen čas.
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Kranj – V Obrtni zbornici 
Slovenije ne skrivajo razo-
čaranja nad sprejetim zako-
nom, saj menijo, da je plod 
večletne negativne kampa-
nje. »Ne izogibamo se od-
govornosti za pretekle napa-
ke, žal pa je ostalo spregle-
dano, da smo jih odpravili in 
izboljšali sistem,« je po spre-
jemu novele zakona povedal 
predsednik OZS Alojz Kov-
šca. V zbornici verjamejo, da 
jim bodo člani kljub prosto-
voljnosti ostali zvesti.

»Z novo organiziranostjo 
ne bo ne konec sveta ne ko-
nec obrtne zbornice,« pove 
Franc Novak iz radovljiške 
območne obrtno-podjetni-
ške zbornice in nadaljuje: 
»Pričakujem pa spremem-
bo zakonodaje v smeri, da bi 
morali biti poslovni subjekti 
vključeni v eno od zbornic, 
saj bonitete in koristi, ki jih 
izbojujemo, veljajo za vse, 
ne le za člane.« Tako on kot 
drugi sogovorniki pričaku-
jejo, da bo po 1. novembru, 
dokler velja prehodno obdo-
bje, prišlo do odliva članstva, 

kasneje bodo obrtniki spo-
znali koristi zborničnega 
združevanja.

»Naše delo ni pobiranje 
članarine, kot marsikdo mi-
sli. Članom nudimo bistve-
no več, res pa je, da člani naše 
delo premalo poznajo, za kar 
pa smo delno verjetno kri-
vi tudi sami. Do prostovolj-
nega članstva bo naša zbor-
nica svojim članom nudi-
la vse storitve tako kot do se-
daj (ugoden kredit, svetova-
nja, izobraževanja, promoci-
jo),« pravi Vilma Hribar, se-
kretarka jeseniške območne 

zbornice. Če bo osip član-
stva visok, na Jesenicah mor-
da od dveh sedaj zaposlenih 
ne bo več nikogar, nekdanji 
člani pa bodo morali za sveto-
vanja drago plačevati. »Mor-
da gledam preveč črnogledo, 
vendar bodo sedaj v članari-
no vključene storitve posta-
le drage in zato morda bolj 
cenjene, krediti ne bodo več 
po najugodnejših obrestnih 
merah, ne bo več niti pred-
stavitev na sejmih.«

Tudi v kranjski zborni-
ci bi lahko od petih sodelav-
cev kdo ostal brez službe. 

»Prihodnjega pol leta bomo 
posvetili racionalizaciji,« 
pravi predsednik Ludvik 
Kavčič in razloži, da že se-
daj 40 odstotkov prihodkov 
ustvarijo na trgu: »Če uspe-
mo pridobiti nove projekte, 
potrebujemo vse zaposlene, 
sicer ne. Trudili se bomo, da 
bodo ostali vsi.« Med stori-
tvami sogovorniki izposta-
vljajo sedaj brezplačno ozi-
roma iz članarine obrtni-
kov plačano točko VEM, ki 
jo bodo zaradi visoki stro-
škov morda ukinili, čeprav 
tu opravijo ogromno število 
registracij samostojnih pod-
jetnikov in podjetij.

»Škoda je uničiti zbornič-
no organiziranost za pov-
prečno 26 evrov na mesec, 
saj je še sindikalna članari-
na višja,« o novi organizi-
ranosti, ki bo začela veljati 
novembra letos, pravi Kav-
čič, medtem ko predsednik 

tržiške zbornice Tomo Smo-
lej pove: »Novost spreje-
mam kot izziv. Novo uredi-
tev jem ljem za pozitivno, saj 
se bomo morali bolj usme-
riti v člane in jim pokaza-
ti prednosti skupnega delo-
vanja.« »Naše delo bo ena-
ko dosedanjemu, le bolj na-
tančno bomo preverjali, kdo 
plačuje članarino, in samo 
njim bomo ponudili ugo-
dnosti,« pa pravi sekretarka 
loške zbornice Petra Dolenc, 
kjer sta sicer dve zaposleni. 

Razloži, da imajo že se-
daj dvesto prostovoljnih čla-
nov: »Tudi v najboljših časih 
smo bili racionalni, zato ve-
čjih težav ne pričakujem.« 
Racionalizacija in odpušča-
nja bodo tudi v krovni OZS. 
Čas bo pokazal, ali je reši-
tev v združevanju območnih 
zbornic, večjem naboru (za 
člane brezplačnih) storitev 
in ugodnosti s kartico OZS.

V zbornicah bodo odpuščali
Državni zbor je potrdil novelo Obrtnega zakona. Kaj prinaša, kdo bo odslej vodil sindikat malih 
podjetnikov in obrtnikov?

Že danes se bo v Ljubljani sestala delovna skupina, 
sestavljena iz predstavnikov Vlade, delodajalcev in 
sindikatov, saj mora razjasniti vprašanja o dodelitvi 
letnega dopusta in upoštevanju časovnih omejitev 
opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

Cilji reforme: 
- več zaposlitev za nedoločen čas 
- destimuliranje zaposlitev za določen čas 
- večja prožnost na trgu dela 
- poenostavljeni postopki pri sklenitvi in  
         odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
- povečanje pravne varnosti zaposlenih

Največ sprememb bo na področju zaposlitev za 
določen čas. Delodajalec bo sedaj lahko na istem 
delovnem mestu (ne glede na število delavcev, ki 
bi se izmenjavali) lahko za določen čas zaposloval 
največ dve leti. Izjema je nadomeščanje, zaposlovanje 
tujcev, projektno delo ali delo vodilnih. V omejitev 
se šteje tudi delo agencijskih delavcev. Delodajalci 
bodo za njih plačevali petkratni znesek prispevka za 
brezposelnost, pri novo zaposlenih za nedoločen čas 
so prvi dve leti oproščeni plačevanja.

Časopisna priloga 
Poslovni glas
Poslovni glas vsebuje tematske strani o gospodarstvu, financah in  

kmetijstvu. Namenjen je vsem, ki jih zanimajo poslovne informacije.
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Cenik Poslovni glas

Velikost oglasa 1/1 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/16 1/16

Dimenzija 259x363,

259x391

259x191 127x391 171x296 127x191 259x95 83x286 171x143 127x95 83x143 171x72 83x76 127x52,5

Barvni oglas/EUR 1.700 850 850 850 425 425 425 425 215 215 215 105 105

Križanka 1/1

Dimenzija 259x363

Barvni oglas/EUR 420

V ceni ni upoštevan 22% DDV. Cenik velja od 1. 7. 2013.

POPUSTI IN DOPLAČILA

1. Popusti
• popusti na število objav:  
    5 objav – 20 %, 8 objav – 25 %  

in 11 objav – 27 %
•  pogodbenim poslovnim partnerjem glede 

na dogovorjeni letni obseg poslovanja 
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen 
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin 
oz. reklamnih letakov

2. Doplačila
Tematske časopisne priloge
• prva stran spodaj + 100 %
• zadnja stran + 80 %
• izbrana bralna stran + 20 %
•  edini oglas na strani + 50 % (najmanjša 

dimenzija je 1/8 strani)

TEHNIČNA NAVODILA ZA  
ODDAJO GRADIVA

Oglase in PR članke v digitalni obliki 
lahko dostavite na USB ključku ali CD-ju 
ali jih pošljete preko elektronske pošte. 
Slike morajo biti shranjene v formatu TIF, 
JPG ali EPS, z ločljivostjo najmanj 250 
dpi (v velikosti 100 %). Oglasi morajo biti 
shranjeni v CMYK barvnem prostoru, v 
EPS ali PDF formatu. Če pošiljate oglase 
v odprti datoteki (CDR ali AI), morajo biti 
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani 
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s 
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za 
tisk (Press Optimized).

ROKI ZA ODDAJO GRADIVA

Časopis Gorenjski glas – za petkovo izdajo 
v sredo do 8. ure in za torkovo objavo 
v petek do 8. ure. Priloge Gorenjskega 
glasa: sedem delovnih dni pred izidom 
posamezne edicije




