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Nov sistem vračil davka
na dodano vrednost za
davčne zavezance

Izvajanje storitev slovenskih podjetij v EU
Vabilo Novoletni obrtniški ples
Promet in gradbinci Vračilo trošarine v gradbeništvu
Gostinci Priznanje OZS našima gostincema

Ministrstvo za finance RS je vsebino direktive vključilo v Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost,
ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/09.

Obvestila
Javni razpis Sofinanciranje stroškov lastnega usposabljanja

Davčna uprava Republike Slovenije bo 1. januarja 2010 skladno
z Direktivo Sveta 2008/9/ES vzpostavila sistem za elektronsko
vlaganje zahtevkov za vračila DDV, po pravilih opredeljenih v
Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v
državi članici vračila, ampak v drugi državi članici.

Javni razpis Sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom

•
•
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper
tel 05/61 390 00, fax 05/62 719 17
e-mail: ooz.koper@ozs.si
internet: www.ooz-koper.si
Predsednik: Vladimir Ražman, tel. 05/61 390 14
Sekretarka: Elide Laginja, tel. 05/ 61 390 12
Obrtni register: Tatjana Ivančič, tel. 05/61 390 11
Sekcije: Andreja Kozlovič, tel. 05/61 390 13

URADNE URE ZBORNICE
Strokovne službe

ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 12.00 ure
ob sredah tudi od 14.00 do 16.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje

•

Spremenjen sistem vračil DDV na podlagi sprejete
direktive se bo uporabljal za zahtevke za vračilo
DDV predložene po 31. decembru 2009.

Gradbinci Seminar o novostih DDV v letu 2010

•

•

Služba za odnose z javnostmi Davčne uprave RS obvešča, da EU
s 1. januarjam 2010 uvaja nov sistem vračil davka na dodano
vrednost (DDV) za davčne zavezance. Države članice EU morajo na
podlagi Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 sprejeti
zakonodajo, potrebno za uskladitev s to direktivo, ki bo začela
učinkovati od 1. januarja 2010. Direktiva je objavljena v Uradnem
listu EU L44 (dne 20. februar 2008), str. 23-28:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
008:044:0023:0028:SL:PDF.

(v 1. nadstropju OOZ Koper)
sreda: od 12.00 do 14.00 ure - tel. 05/ 61 390 15
Davčno svetovanje zajema
•
področje vodenja poslovnih knjig in evidenc ter davčnih
obračunov in poslovne bilance,
•
področje plače, nadomestil plač, drugih prejemkov iz delovnega
razmerja in povračil stroškov v zvezi z delom ter davki in prispevki
za socialno varnost,
•
področje obračunavanja in plačevanja DDV pri prometu blaga in
storitev ter trošarin,

področje obdavčitev fizičnih oseb (dohodki iz dejavnosti, dohodki
iz premoženja in premoženjskih pravic, dobički iz kapitala, prenos
poslovanja z vidika osnovnih sredstev, zalog, terjatev, posojil,
zaposlenih, ipd.) ter obdavčitev pravnih oseb,
področje davčnih postopkov in pristojnosti davčnega organa,
druga svetovanja, ki smiselno spadajo v to področje svetovanja.

Brezplačno pravno svetovanje

Urnik pravnega svetovanja
•
(v I. nadstropju OOZ Koper)
sreda: od 15.00 do 17.00 ure,
•
pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetništva Starman/
Velkaverh na Ferrarski 12, Koper.
ponedeljek in četrtek: od 16.00 do 18.00 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

Brezplačno premoženjsko svetovanje

Vlaganje v plemenite kovine - samo po predhodni najavi na tel. 040/233
703 (ga. Suzana Frankarli)
OPOZORILO: Svetovanja lahko koristijo člani le z veljavno
kartico Obrtnik.

		

Člane zbornica vabimo, da morebitne pripombe ali
predloge v zvezi z delom svetovalcev posredujte zbornici v pisni obliki.
KOPRSKE OBRTNIŠKE NOVICE
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - novinarka: Mateja Markončič - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1700 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Po vsebini gre za bistveno spremembo načina vlaganja zahtevkov
za vračilo DDV v drugih državah članicah EU. Doslej so davčni
zavezanci vlagali zahtevke davčnemu organu v državi, kjer je bil
DDV plačan. Primer: Slovenski davčni zavezanec je vlogo/zahtevek
za vračilo DDV plačanega v Avstriji, predložil avstrijski davčni upravi.
Po 1. 1. 2010 bo davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji zahtevek
za vračilo DDV v Avstriji vložil v elektronski obliki preko sistema
eDavki. Davčna uprava RS bo preverila formalno pravilnost in
zahtevek v elektronski obliki poslala avstrijski davčni upravi, ki bo
zavezancu vrnila DDV na račun naveden v zahtevku. Tako kot doslej
bo davčni zavezanec za vlaganje zahtevkov lahko pooblastil drugo
osebo.
Način vračila DDV iz tretjih držav (npr. Hrvaška) bo potekal enako
kot doslej.
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Davčna uprava pripravlja programsko podporo, ki bo na sistemu
eDavki slovenskim davčnim zavezancem omogočila elektronsko
oddajo zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU. Sistem bo
uporabnikom nudil tri različne načine vnosa in oddaje zahtevka, in
sicer ročni vnos na portalu eDavki, uvoz podatkov/dokumenta in
neposredno računalniško povezavo sistema davčnega zavezanca in
davčne uprave preko spletne storitve.
XML shema zahtevka za vračilo je objavljena na spletni strani:
http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/VATR_APP_1.xsd,
xml shema zahtevka za spremembo odbitnega deleža pa
na spletni strani:
http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/VATR_PRA_1.xsd.
Za delo s sistemom eDavki uporabniki tako kot doslej potrebujejo
digitalni certifikat in urejena pooblastila za dodatna obrazca, v
sklopu DDV obrazcev na sistemu eDavki: Zahtevek za vračilo
v drugi državi članici (VATR_APP) in Zahtevek za spremembo
odbitnega deleža (VATR_PRA).
Davčni zavezanec lahko za vlaganje zahtevkov za vračilo DDV in
zahtevkov za spremembo odbitnega deleža pooblasti tudi tretje
osebe (pravne osebe ali osebe, ki opravljajo dejavnost) s sedežem
v Sloveniji ali tujini. Tudi pooblaščenci si morajo predhodno
priskrbeti ustrezen digitalni certifikat izdan v Sloveniji, davčni
zavezanec pa mora zanje urediti pooblastila v sistemu eDavki.
Tuje pravne in fizične osebe, ki bodo uporabljale sistem eDavki
morajo pridobiti slovensko davčno številko. Povzetek navodil je
objavljen na spletni strani: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/
nov_sistem_vracil_ddv_za_davcne_zavezance/
Davčni zavezanci, ki bodo po proučitvi dokumentov objavljenih na
navedenih spletnih straneh želeli dobiti dodatne informacije, lahko
posredujejo vprašanja na elektronski naslov eDavki.durs@gov.si.
Za davčne zavezance, ki bodo pripravili lastno programsko
podporo za pripravo zahtevkov za vračilo DDV, namerava davčna
uprava (če bo dovolj zanimanja) pripraviti posebno delavnico.

Ali iščete nove
gospodarske povezave?
Spoštovane obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki!
Potem ko je Slovenija dosegla veliko večino zastavljenih ciljev v
smislu mednarodnega uveljavljanja in članstva v različnih oblikah
mednarodnih združenj in navez, se je glavna usmeritev Vlade RS
in v tem kontekstu Ministrstva za zunanje zadeve osredotočila na
spodbujanje t.i. »gospodarske diplomacije« oziroma poudarjene
zaščite in uveljavljanja interesov slovenskega gospodarstva v tujini.
Da bi bilo to delovanje čim bolj usklajeno, prihaja do reorganizacije
na tem področju in MZZ ponovno postaja matično telo in
koordinator aktivnosti slovenske gospodarske diplomacije.

V sklopu prerazporeditve nekaterih pristojnosti in posledično
širjenja sektorja oziroma direktorata za gospodarsko diplomacijo
znotraj ministrstva za zunanje zadeve bo moja naloga delovanje v
smeri povezovanja slovenskih gospodarstvenikov in strokovnjakov
zunaj meja RS z matično domovino – preko gospodarskega
sodelovanja.
Kot predstavnik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu sem
bil za ta položaj predlagan zaradi mojega poznavanja slovenskega
izseljenstva, s katerim se kot novinar, raziskovalec ali uradnik
ukvarjam že od leta 1990 dalje, konec avgusta letos pa sem se
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vrnil iz Clevelanda, kjer sem štiri leta deloval kot Generalni konzul
Republike Slovenije.
Kar se tiče sredin zunaj Slovenije bo moje delovanje zaobjemalo
tako sodelovanje z gospodarskimi atašeji na naših diplomatskokonzularnih predstavništvih (DKP) kot s častnimi konzuli RS,
predstavniki slovenskih izseljenskih in zamejskih skupnosti in (že ali
še ne) ustanovljenimi klubi slovenskih poslovnežev v tujini.
Znotraj Slovenije bodo moje logične povezave na Ministrstvu
za gospodarstvo, Japti, GZS, STO, posamičnimi občinami ter
slovenskimi izseljenskimi organizacijami, seveda pa tudi z
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami.
Orisana dejavnost oziroma področje dela nista nekaj povsem
novega, saj so posamična prizadevanja za poslovno sodelovanje
s slovenskimi rojaki zunaj meja stara toliko kot slovenska država.
Razlika je v tem, da gre tokrat za poskus sistematičnega pristopa k

zadnja leta nemara nekoliko pozabljeni razsežnosti.
Projekt je za vse nekaj novega, zato naj to besedilo služi kot uvodna
predstavitev ali informacija, hkrati pa tudi kot vabilo k novim
zamislim glede pristopa k projektu in seveda h konkretnemu
sodelovanju.
Priporočam se torej za sugestije glede delovanja tega specifičnega
polja gospodarske diplomacije, pa tudi za posredovanje
neposrednih poslovnih interesov, ki jih bomo lahko posredovali
»slovenskim« partnerjem onkraj meja Slovenije.
Veselim se sodelovanja z vami!
Zvone Žigon , pooblaščeni minister, Sektor za gospodarsko diplomacijo
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova 25, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/478-2288
E-mail: zvone.zigon@gov.si

Izvajanje storitev
slovenskih podjetij v Evropski uniji
Na kaj morate biti pozorni
V primerih, ko želi slovensko podjetje opravljati regulirano
dejavnost v državah EU, potrebuje evropsko potrdilo glede
vzajemnega priznavanja kvalifikacij. S tem potrdilom podjetje
dokazuje svojo strokovno usposobljenost za delo v EU. Članom
OZS izdaja potrdilo OZS. Potrdilo je zaenkrat brezplačno, a le pod
pogojem, da ima član poravnane obveznosti iz naslova članarine.
Vlogo za izdajo evropskega potrdila z vsemi podatki
člani pošljete pisno po pošti na naš naslov ali po e-mailu.
Vloga naj vsebuje naslednje podatke:
•
MŠPS in davčna št. poslovnega subjekta - člana,
•
za katero državo potrebuje potrdilo,
•
za kaj točno potrebuje to potrdilo,
•
navedba katere dejavnosti bo opravljal
Da pa ne bi prihajalo do kasnejših zapletov, se mora podjetje, pred
opravljanjem storitev v določeni državi pozanimati še o ostalih
pogojih, ki so potrebni za opravljanje storitev v tisti državi:
•
samozaposleni ali podjetja morajo za svoje napotene delavce
urediti še dokumentacijo v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem.
V primeru, da bodo opravljali storitve za tuje podjetje si
morajo pridobiti obrazec E 101. Obrazec izda območna enota
ZZZS po kraju, kjer ima delodajalec ali samozaposlena oseba
urejeno obvezno zavarovanje.
•
Zavodu je potrebno predložitipravilno izpolnjen vprašalnik za
delodajalce (katerega se dobi na območni enoti zavoda ali na
spletni strani zavoda www.zzzs.si);

•

varstvo pri delu (ocena tveganja oz. vsaj izjava o varnosti v
jeziku države, kjer se bo delo opravljalo);
•
DDV. Še pred začetkom opravljanja dejavnosti se mora
podjetje pozanimati ali si je dolžno pridobiti identifikacijsko
številko za DDV oz. določiti zastopnika.
Države EU so zaradi slamnatih podjetij, ki zlorabljajo davčno
številko, uvedle strožji nadzor, saj prihaja do vse večjih davčnih utaj
na področju DDV.
•
Ne nazadnje pa si mora podjetnik zagotoviti, da bo za svoje
delo dobil tudi plačilo, za kar si lahko uredi še zavarovanje
svojih terjatev. Potrebo po takem zavarovanju posredujete
Kreditni zavarovalnici SID Banke na naslov:
bojana.dula@sid-pkz.si.

Vabilo
na novoletni
obrtniški ples

Vljudno vas vabim na novoletni obrtniški ples,
ki bo v petek, 8. januarja 2010, ob 20.00 uri,
v restavraciji San Simon v Izoli
							
Vladimir Ražman, predsednik OOZ Koper

Za obrtnike in upokojene obrtnike je udeležba na plesu brezplačna. Za spremljevalce je participacija 10,00 EUR.
Prijavite se osebno na sedežu zbornice, najkasneje do 23. decembra 2009. Ob prijavi prejmete kupon, ki bo veljal kot rezervacija.

Pomoč in svetovanje
Obrnete se lahko na OZS, Celovška 71, Ljubljana, ki je članica
obsežne mreže Enterprise Europe Network (EEN), katera povezuje
600 lokalnih organizacij s 4000 redno zaposlenimi ter ponuja
podjetjem informacije in svetovanje o prostem pretoku storitev.
Država Slovenija je v evropskem sistemu SOLVIT, ki ponuja hitro
in učinkovito pomoč, kadar podjetniki naletijo na težave pri
poslovanju v tujini, zaradi napačne uporabe prava EU s strani
organov javne uprave na področju notranjega trga EU.
Več informacij dobite na spletni strani
www.ec.europa.eu/solvit ali e-mail solvit@gov.si

”Resnica, o kateri naj se vsak
čimprej prepriča, je,
da v življenju ni mogoče
ničesar nadoknaditi.”
Friedrich Hebbel

V letu 2010 vam
želimo obilo poslovnih uspehov,
vas in vaše najdražje pa naj
spremljata zdravje in veselje.
Vesele božične
in novoletne praznike.
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Sekcija za promet

Delo sekcije za promet OZS v letu 2009
Kot odgovor na vprašanja, ki jih številni naši avtoprevozniki večkrat postavljajo
o tem kaj je sekcija uspela doseči v raznoraznih pogajanjih, smo se odločili
objaviti poročilo, ki je bilo predloženo članom skupščine sekcije.

Pobuda

Realizacija

Investicijske olajšave za opremo, tovorna vozila in avtobuse

+

Elektronsko cestninjenje (ABC 4. razred)

+

Popusti za plačilo cestnin

+

Popusti pri davku na uporabo vozil v c.p. (prej povračilo za ceste)

+

Drugačen način odvzemanja vozn. dovoljenj poklicnim voznikom

+

Odprava izpitov za izredne prevoze

+

Diferenciacija kazni po prekoračenem času in teži

+

Pravilnik o posebnih pogojih za vozila za prevoze skupine otrok

+

Odprava obveznih napisov na vozilih

+

Omejen čas prepovedi prehitevanja na AC

+

Subvencije za tovorna vozila z Euro 5 motorji

+

Odloženo plačevanju AC brez bančne garancije

+

Dovoljenje za vožnjo avtobusov po nemških avtocestah s 100 km/h

+

Problematika v zvezi z delom in zaposlovanjem tujih voznikov

+

Reševanje zaplemb tovornih vozil v Madžarski

+

Reševanje težav vozil, ki so bili na meji v Ukrajini

+

Vpis kode voznikov v vozniško dovoljenje

+

Vračanje trošarin za pogonsko gorivo

+

Dostop domačih voznikov iz meje do doma v času prepovedi

delno uspešni

Pretočnost gospodarskih prevozov preko mejnih prehodov

delno uspešni

Ukinitev polletnih tehničnih pregledov za nekatera vozila

delno uspešni

Izdelava projekta integriranega javnega potniškega prometa

delno uspešni

Priprava novih koncesij v javnem linijskem prevozu potnikov

delno uspešni

Pravilnik o spremljevalcih pri prevozih organiziranih skupin otrok

delno uspešni

Samoizločanje v zimskem času

delno uspešni

Sodelovanje pri oblikovanju občinskih avtotaksi odlokov

delno uspešni

Popusti za ekološka vozila pri plačevanju AC

bo izvršeno

Elektronsko cestninjenje (ABC 3. razred)

bo izvršeno

Znaki omejitve prehitevanja na AC za vozila nad 3,5 t

bo izvršeno

Zahteva po večjem nadzoru nelojalnih (tujih) prevoznikov

v fazi reševanja

Sprememba pravilnika o izrednih prevozih

v fazi reševanja

Priprava kodeksa voznikov avtotaksi vozil

v fazi reševanja

Problematika omejevanja prometa

v fazi reševanja

Sprememba ZPCP – žigosanje dovolilnic tujim prevoznikom

v fazi reševanja

Uzakonitev 30 dnevnega plačilnega roka za cestne prevoznike

podan predlog

Umerjanje taksimetrov na 2 leti

podan predlog

Priprava splošnih prevoznih pogojev za taksi prevoze

usklajevanje

Reševanje ovir pri prehodih tovornih vozil z Hrvaško

-

Plačevanje pristojbin v luki Koper

-

Priznavanje NPK odgovornim osebam v prevozništvu

-

Zbral: Bojan Pečnik, sekretar sekcije za promet pri OZS

Sekcija za promet
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Nelojalne konkurence tujcev nismo ugotovili
Med raznimi dejavnostmi, ki jih izvaja Sekcija za promet pri OZS
je tudi stalna borba proti nelojalni konkurenci med slovenskimi
in tujimi avtoprevozniki. Veliko domačih avtoprevoznikov namreč
stalno negoduje češ, da tuji avtoprevozniki vozijo po naših cestah
brez ustreznih dokumentov, ki so potrebni za javni cestni promet
(to so dovolilnice, CEMT, itd.) zaradi česar so lahko konkurenčnejšicenejši. Na te očitke se je odzvalo vodstvo Sekcije za promet OZS z
gospodom Andrejem Klobaso na čelu in se odločilo ugotoviti ali je
nezadovoljstvo utemeljeno.
Vodstvo OZS se je z vodstvom Carinske uprave Republike Slovenije
dogovorilo, da se predstavnikom Sekcije za promet OZS omogoči,
da se sami na licu mesta prepričamo
kako potekajo carinske kontrole, med
drugim tudi, nad tujimi avtoprevozniki.
Sestali smo se večkrat in na različnih
lokacijah. S predstavniki Carinske uprave
Koper smo se udeležili tudi nadzora v
Luki Koper, dne 14. in
16. oktobra 2009.
CURS nam je dovolila spremljati carinski
nadzor dokumentacije domačih in tujih
avtoprevoznikov.
Pri tem smo ugotovili, da je bilo 80
odstotkov slovenskih avtoprevoznikov,
15 odstotkov prevoznikov iz držav članic
EU in slabih 5 odstotkov prevoznikov iz
tretjih držav. V nobenem primeru ni bilo
ugotovljenih nobenih kršitev, saj so vsi
prevozniki razpolagali z vso potrebno
in predpisano dokumentacijo, zaradi
česar lahko zaključimo le, da trditve
posameznih prevoznikov, da tujci na
ozemlju Slovenije kršijo slovensko
zakonodajo, ne držijo.
Naj dodam, da se v Luko Koper vsak
dan pripelje približno tisoč dvesto
tovornjakov, v konicah tudi veliko več.
Tem je na vstopu in izstopu namenjenih
skupaj sedem delovnih okenc tako, da
odkar je delo tako organizirano, tudi

Prevoz blaga in potnikov v
Republiki San Marino
Vlada Republike Slovenije in Vlada
Republike San Marino, sta sprejeli
Sporazum o mednarodnem cestnem
prevozu potnikov in blaga. Sporazum
ureja prevoz blaga in potnikov po
cesti med ozemljema obeh držav,
tranzitno čez njuni ozemlji in v tretje
države ali iz njih, ki ga opravljajo
prevozniki, ki imajo sedež podjetja
na ozemlju ene od dveh držav.
Zakon o ratifikaciji sporazuma je
objavljen v Uradnem listu RS, št.17, z
dne 10. novembra 2009.

promet nemoteno poteka in tudi večjih zastojev, ne ob vstopu ne
ob izstopu ni.
Še vedno pa za avtoprevoznike ostaja odprto vprašanje plačevanje
luške takse, saj predstavlja ta kar velik strošek v njihovem poslovanju.
Pri reševanju te zadeve še nismo uspeli doseči nobenega napredka.
Prav gotovo zato, ker se velikem dnevnemu iztržku, ki ga ta taksa
prinaša, ne koprsko pristanišče ne država kot njegova lastnica, se še
nista pripravljeni odpovedati.
Sekcija za promet OOZ Koper in OZS si bosta še naprej prizadevali za
ukinitev luške takse.
					
Mario Zadel
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VABILO
Sekcija gradbincev

Sekcija za promet in sekcija gradbincev

Vračilo trošarine v gradbeništvu

Seminar za gradbince
Novosti DDV v letu 2010

Vračilo trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za industrijskokomercialni namen

voditi evidence o namenu porabe, o vrsti in številu strojev, za
katere se vračilo uveljavlja, tehnične podatke o porabi goriva,
po datumih vpisane ure delovanja motorja ter količine goriva
po datumu nabave.

v torek, 15. decembra 2009, ob 17.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•

Na podlagi sedmega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah
(Uradni list RS, št. 2/07-UPB3, 25/09, 41/09) (v nadaljevanju
Ztro) in pod pogoji Odredbe o vračilu trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni
list RS, št. 40/99, 38/01) (v nadaljevanju Odredba) imajo kupci
za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih
delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji,
motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev
ter naprav na smučiščih imajo, pravico do vračila trošarine
v višini 50 % trošarine, ki je predpisana za pogonski namen.
Kot stroji v gradbeništvu se štejejo stroji, ki se uporabljajo v
okviru opravljanja dejavnosti gradbeništva iz področja »F –
gradbeništvo« standardne klasifikacije dejavnosti v skladu z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07, 17/08). Vračilo trošarine iz naslova strojev v gradbeništvu
se lahko uveljavlja tudi za stroje, ki se nedvoumno štejejo za
gradbene stroje, ne glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja
vložnik zahtevka. Med gradbene stroje se tako štejejo npr.
buldožerji, bagri, rovokopači, damperji ….

Splošne informacije glede vračila trošarine za mineralna olja,
ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen lahko vaši
člani pridobijo tudi na internetnem portalu Carinske uprave
Republike Slovenije http://www.carina.gov.si/si/informacije/
podjetja/trosarine/vracilo_trosarine/,

Večina sprememb ZDDV-1B (Uradni list RS, št. 85/09) bo začela veljati
že s 1. 1. 2010. Spremembe bodo nedvoumno vplivale na utečeno
poslovanje davčnih zavezancev, predvsem pri načinu obdavčevanja
določenih storitev in pri dobavah blaga in storitev v gradbeništvu.

•
•
•

Vsebina seminarja:

•

Zahtevek za vračilo se vloži do konca tekočega meseca za
pretekli mesec pri krajevno pristojnem carinskem uradu, na
obrazcu TRO-I, ki je priloga Odredbe. Obrazcu je potrebno
priložiti račune o nabavi goriva. Vložnik zahtevka je dolžan

Vračilo trošarine za plinsko olje,
ki se porabi kot pogonsko gorivo
Vračilo trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot
pogonsko gorivo za komercialni namen, na podlagi dvajsetega
odstavka 54. člena Ztro in v skladu s 3. členom Pravilnika o
vračilu trošarine za komercialni namen (Ur. list RS, št. 52/09) (v
nadaljevanju: Pravilnik) lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba,
ki v zvezi z opravljanjem svoje registrirane dejavnosti uporablja
registrirana motorna vozila za prevoz blaga za plačilo ali za
lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili
ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu
prevozu blaga in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5
tone, ali za prevoz potnikov, linijski ali izredni, z motornimi vozili
kategorije M2 ali M3, kakor jih določa Pravilnik o ES-homologaciji
motornih vozil (Ur. list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05, 86/06, 82/07 in
32/09) in nabavlja plinsko olje iz točke 2.1. tretjega odstavka 54.
člena Ztro in se nanj glasijo računi za nabavo goriva. Trenutno
znaša višina vračila 130 evrov za 1.000 litrov.
Zahtevek za vračilo se lahko vloži v posameznem mesecu ali v
posameznem koledarskem letu. Mesečni zahtevek se vloži do
konca tekočega meseca za pretekli mesec, letni zahtevek pa
najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Mesečni
in letni način se med seboj izključujeta. Zahtevek se vloži pri
krajevno pristojnem carinskem uradu, na obrazcu TRO-K iz
Priloge 1 Pravilnika. Zahtevku se priložijo kopije računov o
nabavi plinskega olja v Sloveniji, iz katerih mora biti razviden
kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa oziroma
točilnega mesta, vrsta, količina in cena goriva, datum polnjenja
ter registrska oznaka vozila, v katero je bilo gorivo natočeno.
Vračila ni mogoče zahtevati za gorivo, kupljeno z gotovino.
Upravičenci za vračilo so dolžni voditi posebno evidenco z
naslednjimi podatki: registrska oznaka posameznega vozila,
velikost standardnega rezervoarja, povprečna poraba goriva
po posameznem vozilu, velikost in namen uporabe dodatno
nameščenih rezervoarjev na vozilu, količina in datum polnitve
ter število prevoženih km (po polnitvah in datumih).
Informacije glede vračila trošarine za plinsko olje, porabljeno
kot pogonsko gorivo za komercialni namen lahko dobite na
spletni strani http://www.carina.gov.si/si/informacije/podjetja/
trosarine/vracilo_ trosarine/vracilo_trosarine_za_komercialni_
namen/.
Za podrobnejše informacije glede vlaganja zahtevkov se lahko
obrnete na Oddelek za trošarine Carinskega urada Koper.

•
•
•

•
•
•

•

•

Na kakšen način bodo po 1. 1. 2010 obdavčene storitve
opravljene davčnim zavezancem,
Tudi po 1. 1. 2010 je zadržanih veliko izjem – posebna pravila
glede kraja opravljanja storitev bodo še vedno veljala točno
določene storitve,
Rešitve po 1. 1. 2010 v zvezi z vračilom DDV za davčne
zavezance , ki nimajo sedeža v državi članici, v kateri so
nabavljali blago oziroma storitev s plačilom DDV
– zmanjšanje administrativnega bremena.
Določitev tržne vrednosti kot davčne osnove v zvezi z
dobavami, ki se opravijo med povezanimi osebami.
Nov rok vračila presežka DDV po 1. 1. 2010 in vračilo DDV v
posebnih primerih,
Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti po 1. 1. 2010,
po katerem bodo v Sloveniji namesto dobaviteljev, DDV dolžni
obračunati in plačati prejemniki storitev – navedeno bo veljalo
za storitve gradbeništva
dobave zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil
možnost obdavčitve dobave odpadkov iz nove priloge III.
storitve najemanja osebja za opravljanje storitev v gradbeni
dejavnosti
Vsebina računa po novem – vidik izdajatelja računa (navajanje
novih zakonskih klavzul).

•

•

Obveznosti, ki jih bo imel po novem izvajalec zaključnih del
v gradbeništvu v zvezi s poročanjem DURS-u in nova vsebina
DDV-O.
Uvedba instituta solidarne odgovornosti – uvaja se pri
ugotovitvah t.i. davčnih utaj tipa »davčni vrtiljak«.
Zavarovanje izpolnitev davčne obveznosti – vezano na
dodelitev ID- št. in pridobivanje motornih vozil iz EU.
Odvzem ID - številke za DDV – v primeru suma zlorabe.
Pravila za davčne zavezance, ki prvič predlagajo Obračun DDV
– obvezna predložitev seznama prejetih in izdanih računov na
DURS.
Rok plačila DDV in rok predložitve obračuna DDV na podlagi
odločitve davčnega organa – poseben ukrep davčnega organa,
ko bo potrebno v določenih primerih plačati DDV v 8. dneh po
predložitvi davčnega obračuna.
Poglavitne rešitve v zvezi z davčnimi goljufijami – skrajšani rok
za oddajo rekapitulacijskega poročila.

Predavateljica
Seminar bo vodila davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ. dipl. oec.,
članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Način prijave
Prijavnico in potrdilo o plačilu pošljite na fax 05/6271 917 ali na
naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Cena in plačilo
Člani zbornice s plačano članarino plačate participacijo 10,00 EUR
(z DDV) na TRR: OOZ Koper, 1010 0003 5170 352 - Namen plačila:
seminar DDV

Rok prijave -

11. december 2009

Prijavnica za seminar - gradbinci
Novosti DDV v letu 2010
Davčni
zavezanec
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete
po faxu: 05/6271 917

Podpis in žig

DA

NE
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Predstavniki OOZ Koper, člani sekcije
gradbincev in sekcije lesarjev smo se
udeležili okrogle mize o posledicah
gospodarske krize v gradbeništvu, ki jo je
organizirala Sekcija gradbincev OZS.
Sekcija se je odločila pripraviti okroglo mizo
tudi ali pa predvsem zaradi številnih zahtev,
ki so prihajale od članstva. Udeležba s
strani članov je bila zelo visoka, kar potrjuje
potrebo po resnejši obravnavi problematike

Sekciji gradbincev in lesarjev

Sekcija gostincev

Gradbinci zahtevajo ureditev
razmer v gradbeništvu

Kaj imata skupnega slovenska
in hrvaška Istra?

s katero se srečujemo gradbeniki, okrogle
mize pa so se udeležili tudi tisti, ki bi lahko
prispevali k rešitvi marsikatere težave.
Prisotni so bili predstavniki Ministrstva za
okolje in prostor, za gospodarstvo, za javno
upravo, inšpekcijskih služb, članom pa so
prisluhnili tudi predstavniki vodstva OZS.

V petek, 6. novembra 2009 je v Buzetu, v sklopu Dnevov tartufov,
pod geslom Okusi Istre, potekala že tradicionalna prireditev Gastro.
Na povabilo Obrtnega združenja Buzet, so našo zbornico, s svojo
istrsko avtohtono kuhinjo, predstavljali trije gostinci iz zaledja
našega kraja, in sicer gostilničarka Jakomin Blaženka iz Kubeda,
predsednik zbornice Vladimir Ražman iz gostišča Ražman in Mirko
Tomšič iz gostilne Istrska klet Pomjan.

Kazalniki kažejo, da naj bi gospodarska kriza
v prvi polovici naslednjega leta nekoliko
popustila, a ne v področju gradbeništva,
kjer naj bi se, v naslednjih dveh letih, še
poglobila.
Vzrok je zmanjšanje števila investicij,
upad števila javnih naročil države in
lokalnih skupnosti, pomanjkanje kreditov.
Gradbeniki smo opozorili, da še večjo
težavo predstavljata plačilna nedisciplina in
»nelojalna« konkurenca. Vstop v dejavnost
je bil do take mere liberaliziran, da se danes z
gradbeništvom lahko ukvarja vsak. Pogojev
tako rekoč ni in tudi nadzor je praktično
nemogoč, saj je število registriranih

subjektov tako zelo poraslo, da inšpekcijske
službe tega ne zmorejo. Tako veliko število
registriranih subjektov je povzročilo, da so
se na trgu pojavile dumpinške cene, da je
veliko število navideznih podjetij, ki so se
registrirala le zaradi špekulacij. Med temi je
prav gotovo tudi fiktivno obračunavanje in
poračunavanje DDV, s čimer je oškodovan
proračun in posledično tudi vsi državljani.
Država bi zato morala na tem področju
narediti red.

Predsednica sekcije
na Japonskem
•
•
•

Naši gostinci so pripravili nekaj istrskih specialitet, katere so se, ne
samo v očeh , ampak tudi v ustih obiskovalcev, odlično prilegle.
Veliko predstavljenih jedi je bilo pripravljenih z istrskim tartufom,
saj ga tako hrvaška kot slovenska istrska kuhinja radi uporabljata,
saj je istrski tartuf, s svojo prefinjeno aromo, izvrsten dodatek v
različnih jedeh.

Državna sekretarka na Ministrstvu za javno
upravo Tina Tržan je obljubila, da bo država
skušala urediti tridesetdnevni plačilni rok
in plačevanje podizvajalcem. Sekretarka na
Ministrstvu za gospodarstvo Darja Radić je
ocenila, da je očitno problem v tem, da je na
slovenskem prostoru preveč gradbenikov,
ki si bodo morali poiskati delo tudi izven
meja naše dežele. Ministrstvo nam bo to pot
skušalo olajšati.
			
Zlatko Kalšnik

Sekcija kozmetikov

prosti radikali in esencialna olja, predavateljice Kazue Satoh,
izredne profesorice na Oddelku za anatomijo I, Medicinske
fakultete Univerze Showa
alergije na kovine v relaciji kozmetičark, predavateljice Hiromi
Kanto, izredne profesorice - specialistke za kožo na Medicinski
fakulteti Toho,
v harmoniji z aromaterapijo, predavateljice Joanne Hoare,
častne predsednice IFA in mednarodne izpraševalke CIDESCO.

O predavanjih je pripravila tudi krajša poročila, ki jih bo predstavila
članom sekcije.
Našo predstavnico je še posebej navdušil govor bivše japonske
ministrice za okolje, gospe Yuriko Koike, ki je kozmetičarkam
položila na srce skrb za okolje in jih prosila, da se v svojem poklicu
maksimalno ozavestijo in se do narave obnašajo odgovorno tako,
da uporabljajo čim več naravnih kozmetičnih preparatov.

Septembra 2009 se je predsednica Sekcije kozmetikov OOZ Koper
in članica Upravnega odbora Sekcije kozmetikov OZS, Maja Kolnik
Švara, kot predstavnica slovenske sekcije kozmetikov, udeležila 58.
kongresa CIDESCO v Kyotu na Japonskem. Kongres je potekal od
12. do 14. septembra v Konferenčnem centru v Main Hali.

Slovenska sekcija kozmetikov je bila pohvaljena za uspešno
in požrtvovalno delo ter nagrajena s plaketo za 10. obletnico
uspešnega dela v organizaciji CIDESCO.

Gospa Maja se je v času kongresa udeležila vrste predavanj, med
katerimi je kot najzanimivejša, ocenila tista z naslednjo tematiko:

V letu 2010 bo svetovni kongres CIDESCO gostil Stockholm na
Švedskem.
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Od leve strani: Mirko Tomšič, Blaženka in Darko Jakomin,
Vladimir Ražman, Smiljana Tomšič, Tatjana Ražman in
Rajko Kodrič (OOZ Izola)
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Sekcija gostincev

Sekcija instalaterjev-energetikov

Priznanja sekcije za gostinstvo in turizem OZS
našima gostincema

Vabilo predsednika sekcije
k sodelovanju

Priznanje za kakovost Mirku Tomšiču iz Istrske
kleti v Pomjanu

Spoštovani člani sekcije
instalaterjev-energetikov
pri OOZ Koper

Mirko Tomšič

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je na podelitvi priznanj za
kakovost gostinske ponudbe in priznanj za jubilej, ki je v okviru
strokovnega srečanja gostincev, potekala v Portorožu 16. novembra
2009, podelila priznanja za kakovost najbolj uglednim slovenskim
gostilnam. Med desetimi predlaganimi kandidati, je priznanje za
kakovost gostinske ponudbe prejel tudi naš član Mirko Tomšič.

Tudi upravni odbor zbornice in zaposleni se
pri svojih najboljših močeh prizadevajo, da
se vedno na prvo mesto postavi obrtnika,
njegove potrebe in želje. Zato organiziramo
veliko izobraževanj, obiskov sejmov, pa
tudi družabnih prireditev. Od članarine, ki
jo plačujemo imamo tako veliko posrednih

Priznanje za visok jubilej Gostilni Hrvatin
iz Jelarjev
Priznanje za 80-letno uspešno opravljanje dejavnosti je
prejela gostilna Hrvatin iz Jelarjev pri Škofijah. Kot družina
so se z gostinstvom začeli ukvarjati že davnega leta 1929.

Gostilna Hrvatin,
Jelarji

Spoštovani kolegi, dragi prijatelji, vabljeni, da
skupaj odločamo o dejavnostih zbornice, o
njeni in naši usodi. Bodimo aktivni!
ter neposrednih koristi in ugodnosti. Pri
posrednih mislim predvsem na učinke , ki jih
dosegamo na državni ravni, pa se nam večkrat
zdijo samoumevne ali pa jih ne opazimo, saj
se vedno ne tičejo direktno naše dejavnosti.

Želim vam veliko uspehov in zdravja v novem
letu 2010.
Peter Babič, predsednik sekcije

Instalaterji-energetiki na strokovnem
predavanju

Takrat pravzaprav gostom niso stregli v gostilni, ampak kar
v domači kuhinji. Tako prirejen prostor je bil edina gostilna
v vasi, kjer so se poleg vaških fantov srečevali tudi člani
nogometnega kluba, takrat največjega v državi, ki še danes
nosi ime Olimpija.
Nekoč so v gostilni ponujali samo sir, pršut in vino ter v
času »kolin« vse značilne dobrote. Današnja ponudba
je pestrejša, še vedno pa ohranjajo tradicijo priprave
domačih specialitet. Danes v gostilni delata gospa Marija
in njen najmlajši sin Silvo.

Danes, po 30. letih delovanja ima OZS močne
temelje, kar marsikomu ne usteza in bi jih rad
spodkopaval. Marsikomu se lepo sliši, da bi
ukinili članarino, a prepričan sem, da bi s tem
izgubili veliko več, kot predstavlja teh 20 ali 30
evrov mesečno. Težko bi namreč nazaj postavili
tako organizacijo, ki se bo potegovala za
naše interese in pravice kot se prav ta. Večkrat
se sliši kritike na račun delovanja zbornice,
vendar ne smemo pozabiti, da zbornica smo
MI. Potrebno je le sodelovati pri aktivnostih,
katere nam omogočajo njeno vodenje v pravo
smer . To je organizacija v kateri imamo vzvode
odločanja o njeni usodi prav vsi člani, delimo
pa si tudi odgovornost za to.

Člani sekcije smo se, dne 20. novembra 2009
sestali na zboru članov v našem obrtniškem
domu. Zbor članov je priložnost, ko lahko člani
podamo svoje predloge, kritike, pohvale k
delovanju sekcije in zbornice. Kljub temu, da
živimo v težkih časih in še težji prihajajo, pa se
nas je zbralo samo sedem. Ugotavljali smo, da
v sekciji delujemo po začrtanih smernicah in
planu dela. Dodali smo še nekaj predlogov, pa
tudi med letom prejete vaše sugestije in ideje
za izboljšanje aktivnosti ne bodo naletele na
gluha ušesa.

Istrska klet Pomjan, takšno je ime gostilne Mirka Tomšiča, je svojo
pot pričela leta 1972. Leta 1987 je gostilno prevzel gospod Tomšič, jo
prenovil in od leta 1990 s soprogo ponujata tipično domačo avtohtono
kulinariko istrskega zaledja. Leta 2002 sta dobila mednarodno nagrado
za najboljšo jed iz tartufov, ki je še danes vrhunska jed v gostilni.
Obiščite gostilno in povprašajte o tem, velja poskusiti. Najbolj odmevna
in med Koprčani priznana, je tradicionalna prireditev, kjer pripravijo
največjo istrsko fritajo iz špargljev. Dogodek se odvija konec meseca
aprila. Z željo, da bi gostilna gospoda Tomšiča še dolgo promovirala
istrsko kulinariko, mu za prejeto priznanje iskreno čestitamo.
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Na povabilo podjetja Interklima d.o.o. iz Kopra in podjetja Veto d.o.o iz Ljubljane,
so instalaterji-energetiki pridobili nekaj novih znanj iz področja ogrevanja
objektov in sanitarne vode, s pomočjo toplotnih črpalk CLIMAVENETA ter
sistemov solarnega ogrevanja sanitarne vode DE Dietrich.

Povračilo
stroškov za
udeležbo
na srečanju
gostincev
Na zadnji seji izvršilnega
odbora sekcije gostincev in
živilcev je bil sprejet sklep, da
se vsem članom sekcije, ki
ste bili prisotni na srečanju
gostincev v Portorožu,
povrnejo stroški udeležbe na
srečanju, pod pogojem, da
imate poravnano članarino.
Vlogo, z dokazilom o plačilu,
pošljete po faxu:
05/6271 917
ali na naslov:
OOZ Koper,
Staničev trg 1, Koper

Na predavanju, ki je bilo za člane sekcije brezplačno, je bilo prisotnih petnajst
udeležencev. Organizatorji predavanja so prisotne po končanem uradnem delu
povabili na malico, kjer so se v neformalnem vzdušju pogovarjali o dejavnosti,
ki jih združuje.
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Obvestila

Prvi pravi priročnik
za čistilce objektov

Obvestilo samostojnim
podjetnikom - delodajalcem

V novembrski številki revije Obrtnik 11/2009 je bila objavljena
nformacija, da so na OZS v okviru sekcije čistilcev objektov pripravili
prevod in tisk priročnika »Industrial cleaning«, prvi bolj obsežen
priročnik - strokovno literaturo v slovenščini, ki je namenjena
usposabljanju čistilnega osebja pisarniških prostorov v Evropski uniji.
Kot strokovna literatura priročnik ne bi smel manjkati v nobenem od
resnejših čistilnih servisov.

Sklad za izobraževanje delavcev pri s.p. južne Primorske končuje
z delovanjem.

Cena posameznega izvoda za člane OZS (s poravnanimi
obveznostmi) je 59,00 EUR, v kar je že zajet DDV in stroški dostave
po pošti na območju Slovenije, za ostale naročnike pa je cena
priročnika z zajetim DDV in stroški dostave po pošti na območju
Slovenije 114,00 EUR.
Informacija je objavljena na spletni strani ozs, kjer je objavljena
tudi naročilnica (v doc in pdf obliki). Povezava: http://www.ozs.si/
Prispevek.asp?IDpm=115 .
Druga novost na področju sekcije čistilcev objektov je dokončanje
projekta HygTrain in pa dokončanje spletnih strani, namenjenih
e-učenju čistilcev objektov, z namenom, da bodo zainteresirani,
objavljene vsebine uspešno uporabili tudi na začetnih stopnjah
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Povezava na spletno stran, katere vsebino je zasnovala skupina
strokovnjakov, me drugim tudi predstavnikov Univerze v Mariboru
in OZS: http://hygiene-for-cleaners.eu/pages/slhome.php

Upravni odbor sklada bo le še enkrat obravnaval prošnje za povračilo
stroškov izobraževanja delavcev zaposlenih pri samostojnih
podjetnikih, ki so do 31. julija 2008 plačevali prispevek skladu.
Kolikor so se vaši delavci v letu 2009 udeležili kakšne delavnice,
tečaja ali seminarja, imate možnost zahtevati povračilo stroškov od
sklada.
Na sklad naslovite vlogo, ki naj vsebuje naslednje podatke:
•
vaš naziv
•
naziv in ceno izobraževanja, ki ga je delavec opravil
•
priimek in ime delavca, ki je izobraževanje opravil
Vlogi priložite dokazilo o prisotnosti in o plačilu.
Rok za oddajo vloge je 7. december 2009 do 12.00 ure.
Vlogo pošljite na naslov: Sklad za izobraževanje delavcev pri s.p.
južne Primorske, Pristaniška 2, Koper.
Za informacije lahko pokličete na telelefonsko številko 05/6278-510
ali 031/384-160.

Kaj razpis omogoča zaposlenim?
Povračilo upravičenih stroškov za udeležbo v programih
usposabljanja oziroma izobraževanja, in sicer v skupni višini do 600
EUR (z DDV) za posameznika, ki se prijavi na javni razpis.
Zaposleni lahko na javni razpis odda samo eno vlogo, v kateri
lahko zajame več programov usposabljanja oziroma izobraževanja.
Vendar zanje lahko uveljavlja povračilo skupnih upravičenih
stroškov največ do 600 EUR (z DDV).

Povrnite si stroške
svojega usposabljanja
Znanje uresničuje sanje
Kdo se lahko prijavi na razpis?
Zaposleni:
•
ki imate zaključeno največ V. stopnjo izobrazbe in
•
te v rednem delovnem razmerju v gospodarskih družbah,
zadrugah, javnih in zasebnih zavodih, pri samostojnih
podjetnikih ter
•
se vključujete ali ste že vključeni v programe usposabljanja
oziroma izobraževanja.

Kako se povrnejo stroški?
Povračilo stroškov za svoje usposabljanje oziroma izobraževanje
lahko uveljavljate posamezniki, ki ste izbrani na javnem razpisu in z
Zavodom za zaposlovanje podpišete pogodbo. Povračilo stroškov
uveljavljate s predloženim zahtevkom in dokazili, po zaključku
usposabljanja oziroma izobraževanja, ki ste ga prijavili na javni
razpis.

Za katere programe se povrnejo stroški?
Povračilo upravičenih stroškov v skupni višini do 600 EUR (z DDV)
velja za naslednje programe:
•
•
•
•

jezikovni tečaji,
računalniški tečaji,
priprave na ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (NPK) in temeljnih poklicnih kvalifikacij (TPK) ter
preverjanje in potrjevanje NPK in TPK.

Javni razpis ne omogoča povračila stroškov za pridobitev stopnje
poklicne ali strokovne izobrazbe. Na javnem razpisu se torej
ne povrnejo stroški za javno veljavne programe formalnega
izobraževanja.

Javni razpis
za sofinanciranje
praktičnega usposabljanja
z delom

Pomembno!
Ker je javni razpis namenjen zaposlenim, se morajo vsi predloženi
računi glasiti na posameznika, ki je bil izbran na javnem razpisu.
Povračilo stroškov je možno samo na transakcijski račun takšnega
posameznika.

Ne pozabite!
Po Zakonu o dohodnini sodijo stroški sofinanciranja izobraževanja
med dohodke, od katerih se obračunava akontacija dohodnine.
Zaposleni, ki na tem razpisu uveljavljate povračilo stroškov za
usposabljanje oziroma izobraževanje, dobite na svoj transakciji
račun nakazanih 75 % odobrenega zneska. Ostalih 25 %
odobrenega zneska bo nakazanih kot akontacija dohodnine na
Davčno upravo Republike Slovenije.

Kako in do kdaj se lahko prijavite?
Zaposleni svoje vloge naslovite na Centralno službo Zavoda RS za
zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana.

Roki za oddajo vlog
Sklop A – sredstva za leto 2009
začetek programa od 22. maja 2009,
zaključek programa do 31. avgusta 2009
1. rok: 12. junij 2009 do 12. ure
2. rok: 10. julij 2009 do 12. ure

Javni razpisi
Javni razpis za zaposlene
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Sklop B – sredstva za leto 2010
zaključek programa po 1. septembra 2009,
najkasneje do 31. avgusta 2010
3. rok: 11. september 2009 do 12. ure
4. rok: 11. december 2009 do 12. ure
5. rok: 12. marec 2010 do 12. ure
6. rok: 11. junij 2010 do 12. ure
Sklop C – sredstva za leto 2011
zaključek programa po 1. septembra 2010,
najkasneje do 31.decembra 2010
7. rok: 27. avgust 2010 do 12. ure

Kje dobite več informacij o razpisu?
Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje:
www.ess.gov.si
(rubrika Javni razpisi).

… in vse to s pomočjo Evropskega socialnega
sklada.
Javni razpis Znanje uresničuje sanje sofinancira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa
za razvoj človeških virov, 1. razvojne prioritete Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve 1.2.
Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je, dne 27. novembra
2009, objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v višini dobrih
sedem milijonov evrov. Predmet razpisa je sofinanciranje stroška
plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka ali študenta v višini med
350 in 1.000 evri.
Rok za prijavo delodajalcev na razpis je 15. januar 2010.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je
27. novembra 2009, na svojih spletnih straneh in v Uradnem
listu RS št. 96/09 objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Javni
razpis v višini 85 % financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada, preostalih 15 % pa predstavljajo sredstva na
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

Namen
Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Cilj razpisa je
sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na
ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo
sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem
usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo
sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Predmet razpisa
je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka
oziroma študenta.

Višina sredstev za posamezne delodajalce
Predvidena višina spodbude za opravljeno celotno praktično
usposabljanje z delom pri enem delodajalcu je med 500 EUR in
1.000 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem
izobraževanju oziroma med 350 EUR in 550 EUR na dijaka v
štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju in med 800 EUR in
1.000 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju. Končna
višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis
in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje aktivnosti, ki se
nanašajo na praktično usposabljanje z delom za vajence, dijake in
študente.
Skupna višina sredstev za ta razpis znaša skupaj 7.007.960 evrov.

Informacij o razpisu
Razpis je pomemben tudi za člane OZS, ki praktično usposabljajo
dijake in študente. Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnih straneh sklada: http://www.sklad-kadri.si/
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji v
razpisnem roku dobite pri Tanji Leder, telefon 01/434 58 95
oziroma 01/434 10 80 vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter v
sredo tudi od 14. do 16. ure, ali na e-poštnem naslovu
tanja.leder@sklad-kadri.si.
V primeru, da želite, da bi vam razpisno dokumentacijo natisnili na
OOZ, se lahko oglasite osebno med uradnimi urami.
Za dodatne informacije sta vam na voljo kontaktni osebi
Mitja Korunovski, 01/583 08 18, mitja.korunovski@ozs.si
in Suzana Kljun, 01/583 07 74, suzana.kljun@ozs.si

OBISKALI SMO FIRENCE IN TOSKANSKE GRIČE

Skupinska slika
iz trga Michelangelo,
od koder je čudovit
pogled na Firenze.

Panorama Firenc

V Volterri smo Primorci po dolgem
času uživali v vetru, ki je tu
gospodar. Prav zaradi vetra, ki
preganja obiskovalce in domačine,
Volterri pravijo tudi mesto duhov.

Michelangelov kip Davida.

Rimsko gledališče v Volterri.

Utrinki iz mesta, kjer se običajno tare na tisoče obiskovalcev.
Srečo smo imeli, da smo lahko mestece doživeli za tisto kar je.
Vse je tako kot je bilo, zato smo vsakem koraku občutili zgodovino.

Iz mesta San Gimignano je čudovit razgled
na Toskanske griče

Ogled vinske kleti v Rocca delle
macìe, v osrčju dežele Chiantija, kjer
smo se poizkusili tudi v ocenjevanju
treh tipičnih vin.

Na izletu smo praznovali tudi rojstni dan Slavka Vižintina, ki
je želel ovekovečiti trenutek v družbi nežnejšega spola

Kljub izredni prijaznosti in simpatičnosti
Toskancev, Slavku ni uspelo prepričati
domačinke, da bi mu za par ur posodila
kolo - pa so ga tako bolele noge!

