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Izmenjava izkušenj na Obrtni zbornici München in Zgornjo Bavarsko 

21. do 25. oktobra 2013 
 

Udeleženci: OOZ Sežana: Marija Rogan Šik, OOZ Ajdovščina: Marko Rondič, OOZ Kranj: 
Daniela Žagar, OOZ Nova Gorica: Boža Loverčič Špacapan, OZS: Danijel Lamperger, 
Zunanja sodelavka: Ingrid Cotič 
 
21. oktober 2013 – Obrtna zbornica München   
 
1. Predstavitev zbornice in njena organiziranost – Dietmar Schneider  
 
Bavarska zbornica je največja med obrtnimi zbornicami v Nemčiji. Šteje 80.000 članov, 
ustanovljena pa je bila leta 1900, torej pred 113 leti. Stavba je bila med vojno tudi 
bombardirana, na današnjo lokacijo so se preselili leta 1950.  
 
V Nemčiji velja ureditev obveznega članstva v obrtni zbornici in prostovoljno članstvo v 
sekcijah. Gospodarstvo je podobno kot v R Sloveniji, tudi v Nemčiji razdeljeno na  

 Industrijo in trgovino 

 Obrt  
 
V Nemčiji deluje 53 obrtnih zbornic in 82 industrijskih zbornic. Kaj je obrt v Nemčiji, 
opredeljuje zakon. Poznajo listo A – reguliranih poklici, ki jih je 42 in za te velja kot 
obvezen pogoj opravljen mojstrski izpit za nosilca dejavnosti. Zaposleni v obrti pa morajo 
imeti ustrezno izobrazbo v določenimi smeri (npr. frizerstvo). V kolikor je iz druge smeri, 
mora le-ta zaposleni opraviti prekvalifikacijo.  
 
Poklici (94) jih je razdeljenih na 7 poklicnih skupin:  

1. Gradbeništvo – 15 poklicev  
2. Elektro – kovinska dejavnost – 22 poklicev 
3. Lesna dejavnost – 9 poklicev  
4. Oblačilna, tekstilna in usnjarska dejavnost – 10 poklicev  
5. Živilsko – predelovalna dejavnost – 6 poklicev 
6. Zdravstvo, nega telesa, kemična in čistilna dejavnost – 9 poklicev 
7. Steklo, papir in keramika – 23 poklicev  

 
Ker so bili obrtni poklici nepriljubljeni med mladimi, se je Nemčija leta 2009 lotila 
kampanje – promocije poklicev DAS HANDWERK.  
 
Mojstrski izpiti 
V 41 poklicih ni možno odpreti podjetja brez mojstrskega izpita. Mojstrski izpit je tudi 
pogoj za izobraževanje mladih.  
Podatki za Nemčijo: 

- Nemčija ustvarja v obrti 8 % BDP, 12 % vseh zaposlenih dela v obrtništvu, 30 % vseh 
mladih opravi izobraževanje v obrtništvu pri mojstrih.  

Podatki za Bayern: 
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- 9 % BDP se ustvari v obrti (takoj za industrijo), delež obrtništva na Bavarskem 
najvišji, skoraj 195.000 podjetij, 33 % mladih (vajencev) se izobražuje v obrti (1/3 
mladih se izobražuje za obrtne poklice), od tega jih potem 13 % opravlja poklice, za 
katere so se izobraževali.  

 
München šteje 1,3 mio prebivalcev skupaj z Zgornjo Bavarsko 4 – 5 mio prebivalcev. 
Zbornica šteje 80.000 članov, imajo 300 zaposlenih.  

 
Nemčija je razdeljena na 7 dežel,  v vsaki od teh dežel deluje obrtna zbornica: 

1. Bayern 
2. Nürnberg 
3. Regensburg - Niderbayern 
4. Passau – Niederbayern 
5. Augsburg 
6. München 
7. Würzburg 

 
Vzpostavljenih pa imajo 6 medpodjetniških izobraževalnih centrov.  
 
Financiranje obrtne zbornice 

- Članarina (2/4) 
- Storitve (usposabljanje in nadaljnja izobraževanja) 
- Državni proračun 
 
Višina članarine je odvisna od višine prometa zadnjih treh let, po določenem ključu se 
izračuna od davka na dobiček, enkrat letno pošlje zbornica položnico članu. 
Samostojni podjetniki, ki ne zaposlujejo, plačajo članarino enkrat letno v višini 90 €, 
teh je 1/3 članov. Vsi člani pa dobijo enako storitev. Velika podjetja, ki izobražujejo za 
obrtne poklice, so tudi obvezni člani obrtne zbornice (dvojni člani).  
 
Zbornica opravlja: 

 Zastopanje interesov – to funkcijo opravljajo na zveznem nivoju, deželni in 
evropski ravni, 

 Brezplačne storitve (svetovanja na tehničnem, davčnem in pravnem 
področju…) 

 Javna pooblastila (obrtni register, učni register vajencev, država dala HWK 
veliko pooblastil na področju izobraževanja) 

 
Zbornica ima:  

 Predsednika zbornice (gospod Traublinger) 

 Dva podpredsednika (eden od podpredsednikov zbornice je predstavnik 
zaposlenih delavcev) 

 Upravo (15 članov) 

 Direktor zbornice, ki je zaposlen  

 Skupščina zbornice, ki se sestane 1x letno, voli predsednika in upravo  
 
Mandat funkcionarjev traja 5 let.   
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Uprava ima 4 vodje. Svetovalni center vodi gospod Hartmunt Drexel. Nekateri svetovalci 
so financirani iz sredstev državnega proračuna. Veliko kompetenc je v pristojnosti dežel, 
mnogo projektov je financiranih iz deželnih sredstev, sredstev države in drugih virov.  

 
Za primerjavo je njihov budget leta 2013 znašal 49.596 mio €, od tega je 36,70 % delež 
članarine, 30,70 % znaša tržni delež, 18 % je delež sredstev iz proračuna države in 15 % 
predstavljajo drugi viri.  

 
Struktura stroškov pa je približno taka: 

 42 % - strošek dela (zaposleni) 

 4,50 % - strošek uprave 

 16,69 % - strošek izobraževanja 

 8,55 % - strošek sekcij 

 18 % - strošek javnih pooblastil  

 11% - ostali stroški. 
 

2. Predstavitev poklicnega izobraževanja v Nemčiji, dr. Georg Scärl 
 
 

 
 
 

 
 

- Register učencev, dijakov, vajencev 
- Svetovanja na področju  izobraževanja podjetjem in vajencem 
- kršitve učnega procesa,pravic vajencev, 
- pomoč pri pridobivanju finančnih spodbud  
 

 
 
 
 
 
 
 

- Letno pristopi 7.000 vajencev samo v okviru HWK za München in Zgornjo Bavarsko  
- Pri trgovinski in gospodarski zbornici opravijo še dodatnih 14.000 izpitov 
- Po nadaljevanju poklicnega izobraževanja pristopi k izpitu letno še 2000 kandidatov 
- Letno opravijo približno 1600 mojstrskih izpitov 

 
Mojstrski izpit je v Nemčiji najvišja raven izobraževanja v obrti, strošek je lahko tudi v višini 
10.o0o €, glede na čas izobraževanja je lahko strošek tudi izpad dela. Strošek opravljanja 
mojstrskega izpita krije v višini 80 % udeleženec sam, nekaj tudi delodajalec (med 150 – 
350 €).  

 
 
 

IZOBRAŽEVANJE 

IZPITI 
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Svetovanja na področju mobilnosti (izmenjave vajencev in učiteljev ter podjetnikov), 
to svetovanje v celoti financira država. Na voljo imajo številna prosta delovna mesta, ki 
jih ne morejo zapolniti. Veliko kandidatov, vajencev je tudi tujcev, prevladujejo Turki.  
 
Naloge, ki jih oddelek, ki je pristojen za poklicno izobraževanje opravlja, so naslednje: 

1. Zastopanje interesov obrtnikov pri zagotavljanju kadrov za obrt 
2. Svetovanje za podjetja in za mlade 
3. Javna pooblastila  

 
Izobraževanje mora potekati v skladu z zakonom. Pri tem nastopajo tudi težave z 
podjetniki: ne plačujejo svojih obveznosti do vajencev, kršijo druge pravice in pogodbene 
obveznosti.  
 
Kako poteka izobraževanje v Nemčiji? 
Nemčija je razdeljena na 16 zveznih dežel. Vsaka dežela lahko po svoje sestavi programe. 
Na državni ravni pa obstaja konferenca, kjer se skušajo koordinirati in usklajevati pri 
programih.  
Šolski sistem na Bavarskem je sledeči: 
Z 6 leti se začne osnovna šola, ki je obvezna 4 leta. Pri 10 letih starosti jih 1/3 gre v srednjo 
šolo, 2/3 v realko in približno 1/3 v gimnazijo, ki traja 5 let. Po končanem 9 letnem 
obveznem izobraževanju se je možno odločiti za vajeništvo. Zelo iskani so na Bavarskem 
optiki, zobotehniki. Za vpis v vajeniško šolo morajo učenci izpolnjevati določeno 
povprečno oceno.  
 
Od leta 1969 imajo v Nemčiji sprejet Zakon o poklicnem izobraževanju, ki je uvedel učno 
pogodbo, podjetje mora plačati nagrado, in ga poslati v šolo. Ta del nadzoruje zbornica.  
Dualni sistem poteka tako, da je od 3 do 3.5 dni v tednu v podjetju, 1 do 1.5 dni pa v šoli. 
Tesarji se npr. učijo 3 leta, prvo leto so v celoti v šoli. Dobra stran tega načina 
izobraževanja je, da se prepleta teorija in praksa. Izpit vajenci opravijo na koncu 
izobraževanja, pri izpitu sodeluje tudi zbornica, ne izvaja pa tega v celoti sama. Pri izpitih 
beležijo 90 % uspešnost, vajenci pa lahko vajeniški izpit ponavljajo 3x.  
 
Prednosti dualnega izobraževanja in zadovoljstvo med učenci: 

- Ustvarjanje nekaj konkretnega 
- S prepletanjem teorije in prakse pridobivajo sposobnosti reševanja teorije in 

prakse 
- Po zaključku vajeništva lahko nadaljujejo izobraževanje 

 
Slabosti:  

- Teoretični del postaja preobsežen, s tem tudi veliki stroški (informacijski sistem) 
- Zaslužek vajence je med 600 in 700 € (bruto) 

 
Prednosti za podjetja: 

PROJEKTI 
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- Podjetja in vajenci se spoznavajo med učnim procesom, 
- Podjetja si na ta način zagotovijo dober kader 
- Pri sekcijah obstaja boj za vajence 
- Več je učnih mest, kot je vajencev  

 
Kariera v obrti:  
Pri predstavitvi dualnega poklicnega izobraževanja je pomembno, da se doseže tudi 
starše, ki mladim priporočajo izbiro 

 
V Nemčiji matura ni več obvezna, preko vajeništva lahko pride posameznik do mojstra, s 
čimer lahko počne, kar želi: v obrti, vodja v podjetju ali se študij. Pri tem pa se tudi v 
Nemčiji soočajo s težavo, da starši vplivajo na otroke pri izbiri in jih usmerijo na šole,  kar 
jih ne veseli, niso niti sposobni, itd… 
 
Mojstrski izpit 
Mojster pridobi naziv z izpitom, ki se sestoji iz 4 delov. Mojstrski izpit lahko kandidat 
ponavlja 4x. Nemški mojstrski izpit priznavajo države, ki imajo podobno ureditev.  
 
HWK sodeluje tudi z Višjimi strokovnimi šolami, uvedla naj bi se tudi Višja šola za mojstre, 
ki bo potekala samo ob vikendih.  
 
Struktura aktivnosti mojstrov na Bavarskem:  

- 45 %  - svoja podjetja oziroma obrt 
- 38 % - so zaposleni kot vodje v podjetjih 
- 16 % - so zaposleni, vendar ne kot vodji ampak kot mojstri 
- 1 % - jih nadaljuje izobraževanje 
- 0 % - brezposelnih.  

 
Horizontalno napredovanje: 

- Široki spekter možnosti zaposlitve, z mojstrskim izpitom se možnosti še povečajo, 
veliko bolj kot javni uslužbenci 

 
Vertikalno napredovanje: 

- Najmanj 2-letno izobraževanje 
- število študentov po poklicnem izobraževanju  
- 1997 – 30 
- 2002 – 70 
- 2007 – 150  
- 2011 / 2012 – 450  

S težavami ustreznega kadra se sooča tudi Bavarska, na trgu je tekmovanje za mlade med 
industrijo in obrtjo, pri čemer ima obrt prednost, ker je bolj stabilna.  
 
Nemški mojster je razvrščen v 6. Stopnjo (imajo od 1 do 8), vajenci pa so razvrščeni v 4. 
Stopnjo. V 5. Stopnjo so razvrščeni tehniki, ki pa so nižje od mojstrov. Na Bavarskem mora 
imeti vsaka delavnica na določeno število zaposlenih, mojstra. V Nemčiji je omogočeno 
nemoteno nadaljevanje študija mojstrom.  
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22.10.2013 – Oddelek Javnih pooblastil, dr. Hügen 
 
V Nemčiji velja model zbornične organiziranosti, ki ima urejeno obvezno članstvo v 
zbornicah. Obrtniki so tako obvezno vpisani v obrtno zbornico, kar ureja poseben zakon. 
Med obrtnike pa niso uvrščeni umetniki.  
 
Po obrtni zakonodaji poznajo v Nemčiji Listo A - obrtne oziroma regulirane dejavnosti in 
Listo B – neregulirane dejavnosti (npr. parketarji, keramičarji in ni potrebna kvalifikacija). 
Za regulirane dejavnosti je obvezna kvalifikacija.  
 
Leta 2004 so sprejeli novo Uredbo, po kateri so razvrščene dejavnosti v regulirane in 
neregulirane. Za regulirane dejavnosti se zahteva najmanj mojstrski poklic, visoka 
strokovna šola ali tehnik s strokovnim izpitom.   
 
Opravljanje storitev slovenskega p0djetja v Nemčiji 

1. Slovensko podjetje občasno opravlja storitev v Nemčiji 
V primeru, da slovensko podjetje opravlja v Nemčiji regulirano dejavnost, mora prijaviti 
opravljanje storitev na nemški obrtni zbornici v kraju, kjer opravlja storitev. Vloga se 
skupaj z dokumentacijo, prevedeno v nemški jezik od sodnega tolmača, pošlje na HWK, ki 
v času 2 tednov izda potrdilo. Izjema pri prevodih je HWK za München in Zgornjo 
Bavarsko, ki prevode upošteva tudi z žigom zbornice.  
 
Razlike pri reguliranih poklicih v Sloveniji in Nemčiji 
Če je dejavnost regulirana v Sloveniji in Nemčiji, je dovolj, da dejavnost podjetnik opravlja 
v RS samo en dan prej.  Če pa je dejavnost regulirana v Nemčiji, v RS pa ne, mora podjetnik 
v RS to dejavnost opravljati najmanj 2 leti prej (OP.: pripravljajo se smernice za skrajšanje 
tega obdobja).  
 
TUJCI 
Državljani tretjih držav, ki imajo dovoljenje za bivanje in delo v RS, ne morejo biti napoteni 
na delo v Nemčijo direktno, ampak morajo na Veleposlaništvu Nemčije v Ljubljani dobiti 
žig z dovoljenjem za delo.  
 
Za vse napotene delavce na delo v Nemčijo je potrebno opraviti prijavo na finančno 
ministrstvo v Köln in opraviti prijavo v t.i. socialno blagajno SOKA BAU Wiesbaden (velja le 
za gradbene dejavnosti).  
 
Predvideni stroški:  

- strošek prijave storitev znaša cca 30 €, 
- dovoljenje, ki ga izda HWK Bayern, stane cca 380 €,  
-  ustanovitev podjetja (družbe) cca 1.500 € 
- Ustanovitveni kapital 25.000 € 
- V primeru ustanovitve podružnice mora biti ustanovitelj oziroma zakoniti 

zastopnik osebno prisoten 
- Obrtno dovoljenje oz. Hadwerkskarte za s.p. – 50 €, za do.o. 100 €.  
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22.1.2013 – Izobraževalni center pri HWK 
 
Stavba, v kateri se danes nahaja izobraževalni center, je stara. Včasih je bil to sedež 
zbornice. Pred tem so bili ločeni trije izobraževalni centri, ki pa so se pozneje združili. 
Država je pooblastila zbornico za različna izobraževanja.  
 
HWK pri izobraževanju ni samostojna, ampak jih nadzira država. Letno se v njihovem 
izobraževalnem centru vključi čez 5000 udeležencev. Poteka pa tehnično 
izobraževanje, trgovsko, izobraževanje za elektronsko komuniciranje. V njihovem 
izobraževalnem centru je vajence le 3 %, v celoti potekajo nadaljevalna izobraževanja 
in usposabljanja. Imajo tudi hčerinsko podjetje, ki je subjekt javnega prava. Opravljajo 
tudi tečaje in usposabljanja za ravnanje z odpadki in z odpadno vodo.  
 
Imajo tudi mojstrsko šolo, udeležencev je 15 %, izobraževalci so zaposleni pri deželni 
upravi in jih tudi financira dežela. Torej je za tekoče stroške šole oziroma učiteljev 
odgovorno mesto München, tehnični del pa HWK, oziroma to plačajo udeleženci sami. 
V njihovem IC se izobražujejo: 

- Frizerji, 
- Električarji 
- Inštalaterji ogrevalne in sanitarne tehnike 
- Kovinarji – umetno kovaštvo 
- Strojniki 
- Informacijski tehniki in obdelava podatkov 
- Zobni tehniki 
- Tehniki za kmetijske stroje  

IC HWK izvaja poslovodni del izobraževanja, tudi za sekcije, en del tudi za prodajalce, 
seminarje s področja varstva osebnih podatkov, obdelave podatkov v gospodarstvu. 
Opravljajo tudi številne prekvalifikacije, izobražujejo pa poseben kader – BETCHLER – 
poslovodni ekonomist, pri čemer je predpogoj opravljen mojstrski izpit. To 
usposabljanje traja cca 700 ur (prej 500 ur).  
 
Med  tehničnimi poklici so bolj obiskani tečaji na področju obnovljivih virov energije, 
kjer je možno opraviti tudi mojstrski izpit. Energetski svetovalci so zelo cenjeni, ker je 
potrebno 40 % vseh stavb na Bavarskem sanirati. Izvajajo tudi vsa usposabljanja z CNC 
stroji, razna testiranja, AUTOCAD, usposabljajo tudi strokovnjake za programiranje 
CNC in avtomatizacijo SBS.  
 
Izobražujejo tudi strokovnjake na področju tehnike in električnih avtomobilov, nabavili 
so tudi hibridne avte in celotno opremo ter naprave. Opremo je sofinancirala Agencija 
za zaposlovanje, EU pa sofinancira udeležencem izobraževanja.  
 
Primer usposabljanja za CNC stane cca 2.900 € 2-mesečnega izobraževanja. Pri vseh 
teh izobraževanjih je obvezna 80 % prisotnost.   
 
Letno opravijo 1.700 mojstrskih izpitov, prej pa kar 3.000. 
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Gradbena sekcija in njihov IC 
Ustanovljen je bil pred 120 leti. Deluje kot subjekt javnega prava. Trenutno šteje 
gradbena sekcija 250 članov, združevanje v sekcije pa je prostovoljno. Člani so 
samostojni podjetniki, kakor tudi podjetja z 100 zaposlenimi. Člani so gradbinci, 
štukaterji, fasaderji, nizke gradnje, keramičarji. Predpogoj je, da so vpisani v obrtno 
zbornico v obrtni register pri HWK.  
 
Ustvarijo 410 mio € prometa, za plače pa porabijo cca 73 mio €.  
 
Zakaj se člani prostovoljno včlanijo v sekcije? 

- Ker dobijo zelo pomembno svetovanje in storitve 
- Pravno svetovanje, gradbeno pravo (brez zastopanja pred sodiščem) 
- Delovno pravo (svetovanje in tudi zastopanje pred sodišči) 
- Zaposlene imajo 3 odvetnike 
- Izvajajo mediacije 
- Tehnična svetovanja inženirjev in mojstrov 
- Organizirajo tudi izobraževanja, dodatna usposabljanja 
- Lobiranje na deželni in državni ravni 
- Člani plačujejo članarino glede na plače zaposlenih (0,32%) in od prometa (0,03 

%), letno znese članarina minimalno 850 € 
 

V sekciji gradbincev je zaposlenih 16 ljudi,od tega 6 mojstrov in 9 na področju 
izobraževanja). Vsa podjetja morajo plačevati del denarja za izobraževanje tudi v SOKA 
BAU, od tega potem gradbena sekcija dobi cca 50 € za vajenca na dan. Med člani 
prevladujejo podjetja z 5 do 15 zaposlenimi, 1/3 je samostojnih podjetnikov do 5 
zaposlenih, 1/3 pa zaposluje med 5 in 15 zaposlenih.  
 
Med praktičnim izobraževanjem so tečajniki v njihovem IC. Mladi, ki zaključijo 
izobraževanje pri njih z izpitom, se lahko zaposlijo kjer koli pri gradbenih podjetjih. Tisti, ki 
želijo nadaljevati s triletnim izobraževanjem, lahko nadaljujejo.  
 
Opravljajo tudi promocijo in predstavitve izobraževanja osnovnošolcem. Letno se vključi: 
370 vajencev, od tega jih cca 180 uspešno opravi izpit. Veliko je povpraševanja po 
kvalificiranih in visokokvalificiranih kadrih. En mentor lahko praktično izobražuje 15 
vajencev. V prvem tednu so do 4 tedne pri njih. Opravijo tudi tečaj varnosti pri delu in 
tečaj prve pomoči. V prihodnosti bo še večji boj za vajence med industrijo in obrtjo.  
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Predstavitev SOKA BAU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOKA BAU  
Vključeni so socialni partnerji – delodajalci (Die Deutsche Bau industrie), delojemalci 
(Industrie aus Bau und Umvelt)  
 
Nemško gradbeno podjetje išče delavce. Lahko si jih izposodi ali pa sklene pogodbo s 
slovenskim podjetjem. Najem delavcem je lahko težaven, ker je potrebno posebno 
dovoljenje.  
 
Ko nemško gradbeno podjetje sklene pogodbo s podjetjem s sedežem v RS, mora 
slovensko podjetje: 
Za napotene delavce prinesti delovne pogodbe, obrazec A1, upošteva pa se delno 
slovenska zakonodaja, delno pa zakonodaja Nemčije – pri izplačilu plač, dopustov. Če je 
plača po KP v državah različna, se mora poračunati.  
 
Kratice: 
AEntg 
Arbeitnehmer – Entesendegesetz 
VTV – tarifni del KP za gradbeništvo 
BRTV – KP za gradbeništvo, ki določa tudi minimalno pravico do dopusta 
TV – minimalna plača 
AVE – tarife obvezujoče za vse v gradbeništvu 
 
Najnižja minimalna plača: 
LG1 – pomožni delavec: 11,05 € /bruto (h) 
LG2 – strokovna oseba: 13,70 €/bruto (h)  
 
Vsi slovenski delodajalci, ki napotijo delavce na delo v Nemčijo, morajo plačati v to 
posebno gradbeno blagajno SOKA BAU.  
 
Pred pričetkom del je potrebno opraviti prijavo. Obrazec prijavo je treba poslati na sedež 
SOKA BAU. Navedejo se podatki o delodajalcu, Gradbišče, datum napotitve (od ___ do 

SOKA BAU 

ULAK – blagajna za 

dopuste in dodatne 

plače 

ZVK – blagajna za 

dodatno pokojninsko 

zavarovanje 
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___), priložiti ostale delovne dokumente, ki morajo biti shranjeni v Nemčiji, navede se tudi 
odgovorna oseba v Nemčiji, in izjava delodajalca, da ima urejeno zavarovanje v skladu z 
nemško zakonodajo in zavarovanjem.  
 
Delodajalec ______________________________________________________________ 
 
Baustelle (gradbišče) ______________________________________________________ 
 
Datum napotitve:  od ___________________________ do ________________________ 
 
Kje so shranjeni ostali delovni dokumenti v Nemčiji ____________________________ 
 
Odgovorna oseba v Nemčiji  ________________________________________________ 
 
 
Poleg prijave v SOKA BAU je potrebno prijavo napotenih delavcev (poseben obrazec) 
poslati še na finančni oddelek v Köln (dovolj po faksu). Več informacij na www.zoll.de, 
objavljenih je tudi več obrazcev. 
 
Delodajalec ______________________________________________________________ 
 
Gradbišče ________________________________________________________________ 
 
Imena napotenih delavcev ___________________________________________________ 
 
Carina preverja izplačilo plač slovenskim podjetjem in se morajo prilagoditi nemški 
zakonodaji in višini plač po KP v Nemčiji.  
 
   
       Regres za dopust  
 
 
 
 
 
 
Obvezen prispevek  
 
   Ob izplačilu regresa,  
                                    ko gre delavec na dopust 
 
 
 
 
 
 
 

DELODAJALEC 
DELOJEMALEC 

SOKA BAU 

http://www.zoll.de/
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V kolikor ostane neizkoriščen dopust, pa SOKA BAU izplača preostanek vplačanih 
sredstev. Sogovornik na SOKA BAU za slovenska podjetja je gospod Stoll.  
 
Dokumenti, ki so potrebni za prijavo: 

1. Prijava – pred pričetkom opravljanja storitve (prijava je enkratna in trajna) 
2. Mesečno – izjava o bruto plačah, o urah, ki jih je delavec koristil, koliko denarja je 

dobil delavec izplačanega za dopust – do 15. v mesecu za pretekli mesec  
3. Prispevek znaša 14,30 % od bruto plače, plača se do 20. v mesecu  

 
Prispevek za dopust so obvezni plačevati: 
Delodajalci na gradbenem področju, ki med svojimi dejavnostmi 50 % dela namenijo 
gradbenim poklicem oziroma dejavnosti. Sem sodijo vsa dela v okviru gradbeništva.  
 
Izjeme:  
Inštalaterji, pleskarji. SOKA BAU preverja, kdaj je delodajalec primoran plačati prispevek. 
Preverjajo delodajalca, katere dejavnosti izvaja, in število ur v koledarskem letu. Če 
delodajalec izjavi, da opravlja dejavnosti, ki so izjeme, mu SOKA BAU izda potrdilo, da ni 
zavezan za plačilo prispevka v SOKA BAU in tako ima delodajalec kritje pred inšpektorjem.  
 
V kolikor slovensko podjetje ne plača tega prispevka v SOKA BAU, mora to plačati nemški 
glavni izvajalec.  
 
Zahtevek za izplačilo denarja s strani delavca je osnova za izplačilo. Pravica do dopusta je 
30 delovnih dni. Prispevek, ki ga plača delodajalec v SOKA BAU je torej 14,30 %, delavec pa 
prejme nadomestilo v višini 14,25 %. SOKA BAU vodi evidence glede dopusta in višine 
plače. Dopust lahko delavec počrpa do 31.12. naslednjega leta. Če delavec med tem 
zamenja delodajalca, to nič ne spremeni, ker so vodi evidenca. 
 
Če delavec ne izkoristi dopusta, SOKA BAU plača delavcu vse, kar ni izkoristil. Če se 
delavec vrne v matično državo, v treh mesecih lahko pošlje zahtevek za izplačilo sredstev. 
Vse navedeno velja za delavce na gradbiščih, torej za vodilne delavce in administrativne to 
ne velja. Na izplačilo nepokoriščenega dopusta se plačajo socialni prispevki ZZZS v 
Sloveniji. Zato, da nemška podjetja, kot naročniki podizvajalca lahko preverijo, ali ima to 
podjetje vse urejeno, mora dati slovensko podjetje pooblastilo za podatke. Obrazec se 
dobi na SOKA BAU.  
 
Pravica preverjanja: 
SOKA BAU ima pravico preverjanja in delodajalec mora na zahtevo posredovati vso 
potrebno dokumentacijo (kopije). V Nemčiji pa je potrebno hraniti: 

 Plačilne liste 

 Potrdila o plačilih 

 Urne postavke  

 Naziv naročnika. 
 
Internacionalizacija – Dietmar Schneider – 23.10.2013 
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HWK je opravila analizo, po kateri 6.6 % podjetij oziroma obrti posluje s tujino. Storitve 
oddelka internacionalizacije na HWK so: 

- Sejemski nastopi 
- Dogodki  
- Poslovna srečanja 

Njihova naloga je tudi motivacija obrtnikov za poslovanje na tujih trgih. Cilj je povišati 
delež podjetij in obrtnikov, pri poslovanju s tujino.  
 
Nudijo individualna svetovanja: 

- Informacije o tržiščih 
- Pojasnila s področja gospodarskega prava, delovno pravo 
- Carinske informacije  

 
Način svetovanja: 
Svetovanja podjetjem, ki že imajo konkretno naročilo  
Svetovanja podjetjem, ki vstopajo na nov trg 
Pripravljeno imajo chek listo vprašanj za podjetja (kam, v katero državo, …), in na podlagi 
tega vprašalnika pripravijo podjetjem konkreten odgovor, kako se pripraviti za vstop na 
posamezni trg. 
 
Države, ki so za obrtnike in podjetnike HWK pomembne, so:  

- 35 % - Avstrija 
- 15 %  - Švica  
- 25 %  - ostale države EU 
- 25 % - ostale države izven EU 

Oddelek opravi letno cca 1000 svetovanj. Letno organizirajo številne dogodke, prireditve, 
poslovna srečanja. Sejemske nastope pa sami ne izvajajo, ampak partnerska organizacija.  
 
Srečanje mreže EEN 
Prisotni partnerji EEN Bavarske: Gospodarska zbornica za München in Zgornjo Bavarsko 
(Industrie- und Handelskammer für Münshen und Oberbayer, gospod Friedhelm Forge), 
Svetovalni center za naročila in razpie  (Aufstragsberatungszentrum Bayer, gospa 
Angelika Höss, Anna Schlange-Schöningen), Bavarski raziskovalni center (Bayerische 
Forschungallianz,  Natalia Garcia Mozo), Bavarski mednarodni oddelek pri HWK (Bayern 
Handwerk International, Doris Thalmeier).  
 
 
Oddelek za svetovanje fondov EU in lobiranje, gospa Martina Leyendecker  
V Nemčiji so obstajale številne možnosti sofinanciranja v obrti, vendar so bile premalo 
izkoriščene. Zato so pri HWK vzpostavili oddelek za področje sofinanciranja v obrti in 
zaposlili svetovalko.  Nudijo: 

- Informacije s področja razpisov EU 
- Pomagajo priti do sredstev podjetjem 
- Lobiranje za novo programsko obdobje 

Želja je, da bi se obrtne zbornice v večji meri vključile in koristile več sredstev. Tako skrbijo 
za sistematsko učenje, kako do čim več sredstev, sogovorniki so tudi pri politiki. V ta 
namen so odprli svoje predstavništvo v Bruslju (oseba financirana iz EU), sodelujejo v EEN 
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mreži, katere pisarna je tudi na HWK v Münchnu, sodelujejo s centralno organizacijo 
(zvezo obrtnih zbornic) v Berlinu. Imajo stalne stike s komisijo EU in skladi EU. Gospa 
Leyendecker je v odboru socialnega ES in sodelavec v odboru ES za razvoj podeželja.  
Odbor se sreča dvakrat letno in ob tej priložnosti dobijo veliko koristnih informacij. Od 
leta 2011 sodelujejo pri kreiranju vsebine razpisov.  
 
Tudi v Nemčiji se srečujejo z mitom o EU sredstvih. Namreč podjetja imajo predstavo, da 
je denar mogoče dobiti kar tako, vendar pa je za pridobitev sredstev potrebno imeti 
konkreten program, aktivnosti itd… 
 
Direktni programi EU - Neposredno financiranje  - programi LDV. Posredni programi EU: 
Sredstva preko skladov vsebine, ki so namenjene za podporo podjetništvu, ni pa možno 
dobiti pomoči direktno za podjetja. Sofinancirajo se lahko le inovativne ideje. Pri tem se je 
pomembno vprašati: zakaj bi naš program ali projekt EU sofinancirala?  
 
Delež sofinanciranja iz EU skladov v Nemčiji je 50 %, 50 % je lastnega sofinanciranja. Poleg 
sredstev strukturnih skladov so že tematski programi – vseživljenjsko učenje in evropski 
okvirni program za raziskave.  Pri slednjem  pa se zahteva veliko administracije.  
 
25.10.2013 – ZAKLJUČKI  
Vprašanja udeležencev: 

1. Kakšno ureditev ima Nemčija glede opravljanja dejavnosti po upokojitvi? 
Do 63 leta starosti gre lahko oseba v predčasno upokojitev in prejema pokojnino 
ter sočasno ustvari še 450 € mesečnega zaslužka.  
Po 65. Letu starosti lahko opravlja dejavnost kot s.p., in ne plačuje več prispevkov 
za PIZ. Plačuje pa poseben prispevek za brezposelnost, ki je bi uveden leta 2006.  

 
Pomemben informacije in portali za pomoč slovenskim podjetjem: 

 
Na Portalu 21 najdemo še 
podrobne informacije za 
pomoč pri poslovanju v 
Nemčiji (AHK).  
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Centralna organizacija HWK je v Berlinu (ZDH), kjer najdemo preglednost zbornic 
po poštnih številkah, kar nam služi za pomoč pri prijavi opravljanja storitve 
(ugotovitve krajevne pristojnosti zbornice). (podatki, hwk, handwerksuche). 
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Bayern international – baza podatkov za poslovanje s tujino 
 

 

 
 


