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Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper
telefon 05/61 390 00, fax 05/62 719 17
e-mail: ooz.koper@ozs.si
internet: www.ooz-koper.si

Predsednik: Vladimir Ražman, telefon 05/61 390 14
Sekretarka: Elide Laginja, telefon 05/ 61 390 12
Obrtni register: Tatjana Ivančič, telefon 05/61 390 11
Sekcije: Andreja Kozlovič, telefon 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 

• (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

OPOZORILO 
Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. 

Člane zbornica vabimo, da morebitne pripombe ali predloge v zvezi  z 
delom svetovalcev posredujete  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: 1950 izvodov
Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno

prevozniku znaša v povprečju okoli 3000 evrov.                                                                                    
• spremeniti obračunavanje akontacije davka, tako da 

člani v času krize akontirajo nižje, realnejše davke, 
• prispevali smo velik delež pri subvencioniranju polnega 

delovnega časa in čakanja na delo, 
• izboriti bistveno več sredstev za Slovenski podjetniški 

sklad,  
• prispevati k 25-odstotnemu zmanjševanju administrativ-
         nih ovir. 

Kot predsednik OOZ Koper si  Vladimir Ražman želi, da bi v 
naslednjem letu tem uspehom dodali še kakšnega.

Predsednik se je dotaknil tudi članarine in pritiskov na 
Vlado RS, da bi se uvedlo prostovoljno članstvo. Ti pritiski 
so gotovo tudi posledica uspešnosti zbornice v obrambi 
majhnih podjetnikov v odnosu do velikih, ki imajo velikokrat 
nasprotne interese.

Kot član upravnega odbora OZS je povedal še, da OZS od  
Vlade RS in Državnega zbora RS pričakuje podporo ukrepom, 
ki so v prid obrti in malemu podjetništvu, pri čemer računa 
predvsem na podporo obrtnikov in podjetnikov, ki opravljajo 
poslansko funkcijo. V letu 2010 OZS pričakuje pričetek 
pogajanj za nov socialni sporazum, ki bi moral ponuditi 
odgovor tudi na vplive gospodarsko-finančne krize.

Na  koncu je poudaril, da je prav povezanost članov tista, ki 
nam zagotavlja moč in zato je prisotne pozval k sodelovanju, 
predvsem v sekcijah, ki so temeljne oblike združevanja članov 
posameznih strok.

Udeleženci so bili zelo zadovoljni tudi s predstavitvijo dela 
sekcij, saj so imeli možnost s prve roke slišati za težave in 
način dela v vseh sekcijah in ne samo v svoji.

V ponedeljek, 7. decembra 2009 so se člani Območne obrtno-
podjetniške zbornice Koper zbrali na zboru članov, s katerim 
je zbornica zaključila aktivnosti ob svoji 30-letnici. Zbornica 
je  slavnostno obeležila tridesetletnico svojega delovanja v 
mesecu maju v obrtniškem domu, ko je tudi podelila priznanja 
jubilantom in zaslužnim članom, v čast temu dogodku pa je 
želela pripraviti tudi širše srečanje s člani.

Obnovljeno koprsko gledališče je bilo pretesno za vse člane, 
ki so se želeli udeležiti zbora in si ogledati gledališko igro. 
Dogodek je povezal tako okrogli jubilej zbornice kot pričaral 
praznično vzdušje, ki ga beležimo meseca decembra.

Članom so na zboru spregovorili predsednik zbornice 
Vladimir Ražman in predsedniki sekcij. Predsednik 
zbornice je govoril predvsem o težavah, ki jih je povzročila 
gospodarska kriza, pa tudi o prizadevanjih in dosežkih OZS 
pri zagotavljanju ugodnejših pogojev dela našim članom. V 
zadnjem času je OZS, skupaj z našimi člani, uspelo:
• zagotoviti investicijske davčne olajšave za opremo in 

tudi tovorna motorna vozila in avtobuse. Olajšave, ki 
so jih člani OZS uveljavili za leto 2008 znašajo prek 50 
milijonov evrov, kar je več, kot znaša več kot petletna 
članarina zbornice.

• znižati DDV (z 20 % na 8,5 %) za nekatere storitvene 
obrtne dejavnosti (frizerstvo, cvetličarstvo, čiščenje oken 
in zasebnih gospodinjstev, popravilo koles, čevljev in 
usnjenih izdelkov in še nekatere druge storitve). Zato 
smo lobirali tudi v EU. 

• zvišati limit za plačilo DDV po plačani realizaciji z 208.000 
evrov na 400.000 evrov, 

• skrajšati rok za vračilo preplačanega DDV na 21 dni, kar 
bo povečalo likvidnost gospodarskih subjektov, 

• doseči vračilo trošarin na pogonsko gorivo, uporabljeno 
za komercialne namene. Prihranek vsakemu našemu 

Skupni zbor članov navdušil

To so misli, s katerimi je  naš avtoprevoznik Simon Bordon obogatil  svoje  novoletne voščilnice.
Besedilo je nastalo izpod peresa njegove soproge Sabine Bordon. Sabina je rojena v Ljubljani, živi pa v vasici Montinjan pod Marezigami 
v obrtniški družini. Možu pomaga pri vodenju podjetja, skrbi za  njegove knjigovodske in računovodske posle. Je velika ljubiteljica živali.  

Sabina zase pravi, da ima rada svoje delo in to kar je.
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 rišla je noč brez zvezd in sija lune,
se hlad naselil je v ljudi.

  ihče ne išče drugega topline,
zmrzal tako globoka,
da nikdar ne mine,
da pozabljam drage mi spomine.

   ed nami vije se zahrbtni mraz,
v etru sliši se le jaz, jaz, jaz.

 odaj mi roko, da se odtalim,
da vrnem si spomine,
da moja roka druge se dotakne,
da se mraz toploti,
tema svetlobi umakne.

 a še je upanje – to vsem povej,
da lahko gre slehernik naprej.
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Tako je predsednik Sekcije gradbincev Zlatko Kalšnik 
prisotnim predstavil težave s katerimi se soočajo v gradbeništvu, 
predvsem z nelojalno konkurenco, ki sta jo povzročila Uredba o 
določitvi obrtnih in obrti podobnih dejavnosti, katera omogoča 
vstop v dejavnost tudi brez izpolnjevanja izobrazbenih pogojev 
ter možnost, da so dejavnost registrirali tujci brez osebnega 
delovnega dovoljenja. S temi dvemi »rešitvami« je v bistvu 
država naredila veliko napako, ker je povzročila naraščanje 
slamnatih podjetij, katerih poslovanje in plačilo dajatev je 
vprašljivo še danes. Seveda tudi članarine zbornice ti subjekti 
ne plačujejo. O tem in tudi o drugih težavah v gradbeništvu so 
se gradbinci iz vse Slovenije pogovarjali na okrogli mizi, ki jo je 
organizirala Sekcija gradbincev OZS v mesecu novembru.

Miro Veljak, predsednik Sekcije avtoserviserjev je opozoril na 
nujnost sodelovanja med člani, saj so prav na tak način dosegli 
dogovor o določitvi cene delovne ure, lahko pa bi dosegli še 
veliko več, tudi v sodelovanju s sekcijo avtoserviserjev OZS. 
Tisti, ki aktivno delujejo v sekciji se zavedajo, da jim bodo le 
povezanost, usklajeno delovanje in glasno opozarjanje na 
nepravilnosti, pomagali rešiti skupne težave. Ena od teh je prav 
gotovo upad zanimanja osnovnošolcev za poklic avtoserviserja 
in avtokaroserista, zaradi česar se je tudi republiška sekcija 
odločila intenzivno sodelovati pri promociji poklicev v tej 
panogi. Za ta namen je sekcija pripravila posebne zloženke in 
predstavitveni film, katerega smo ga poslali vsem osnovnim 
šolam v Mestni občini Koper.

Maja Kolnik Švara, predsednica sekcije kozmetikov je 
poročala o aktivnostih, ki jih je sekcija, tako na lokalnem kot 
na republiškem nivoju, izvedla v iztekajočem se letu. Posebno 
pozornost je sekcija namenila novemu nastajajočemu 
Pravilniku o minimalno sanitarno-higijenskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in podobnih 
storitev, na katerega je dala tudi svoje pripombe.
Za svoje člane je sekcije organizirala seminar iz varstva pri delu 
in požarnega varstva ter uporabe nevarnih kemikalij. Člane je 
popeljala na sejem Cosmoprof v Bologno, kot predstavnica 
Sekcije kozmetikov OZS se je Maja Kolnik Švara udeležila tudi 
58. svetovnega kongres CIDESCO.

Predsednica sekcije frizerjev Silva Baruca Jakomin, se je 
spomnila časov, ko je bila sekcija šele v povojih in zahvalila se 
je takratni sekretarki Vidi Habe za spodbude in podporo pri 
nastajanju sekcije. V sekciji frizerjev so ponosni, da so jih,  kot 
predstavnike stroke, ves čas vsi pristojni jemali resno.  Bili so 
tudi med največjimi in najglasnejšimi pobudniki za ustanovitev 
Srednje frizerske šole Koper, s katero dobro sodelujejo in s 
katero si želijo še nadaljnjega uspešnega sodelovanja. Prav 
sekcija ima največje zasluge tudi za to, da imajo danes frizerji 
znižano stopnjo DDV. To bi moral biti vzor in spodbuda tudi 
drugim sekcijam. Z vztrajnostjo in skupnimi močmi se da 
namreč doseči marsikaj. 

Prisotnim je na kratko poročal o delu Sekcije gostincev in 
živilcev njen predsednik Vojko Valič. Povedal je, da je sekcija 
med letom organizirala več obiskov strokovnih sejmov in 
drugih strokovnih prireditev, izobraževanj in ekskurzij. Člane je 
pozval, da bi se v naslednjem letu v večjem številu udeleževali 
aktivnosti, ki jih organizira zbornica in tudi druge organizacije. 
Med te je izpostavil prireditev »Sladka Istra«, ki jo pripravlja 
Mestna občina Koper.

Tudi predsednik Sekcije instalaterjev energetikov Peter Babič  
je poudaril pomen povezovanja članov. Ti bi lahko za članarino 
dobili veliko več, kolikor bi se bolj aktivno vključevali v pripravo 
programov dela sekcij in zbornice. Boji se, da se člani premalo 
zavedajo kako močno združenje so v zadnjih treh desetletjih 
postavili na noge in da brez zbornice bi v trenutku izgubili 
možnost konstruktivnega sodelovanja med člani.

Podobno je bilo tudi sporočilo predsednika sekcije lesnih 
strok Mateja Hudovernika. Prisotnim je povedal, da skuša 
sekcija omogočiti svojim članom čim več aktivnosti, ki jih 
zbornica tudi sofinancira iz članarine. Gre predvsem za obiske 
strokovnih sejmov, ki so v tej stroki še kako pomembni. Žal 
člani premalo izkoriščajo to možnost in zato se velikokrat zgodi, 
da so določene aktivnosti,  zaradi prenizke udeležbe, celo 
odpovedane, kot se je zgodilo npr.za sejem  BWS v Salzburgu, 
za obisk katerega se ni prijavil nihče. Na sejem Woodtec v Brno 
pa je odpotoval le en naš član. V letu, ki je za nami so tako lesarji 
organizirano obiskali le sejem DOM v Ljubljani. 

Predsednik Sekcije za promet Mario Zadel je predstavil težave 
s katerimi se soočajo prevozniki in tudi uspehe, ki jih je za svoje 
člane priborila Sekcija za promet pri OZS, s predsednikom 
Andrejem Klobaso na čelu. Povedal je, da v programu dela 
sekcije za naslednje leto ostaja nadaljevanje pogajanj za 
prost vhod v koprsko pristanišče (ukinitev takse), morebitno 
dogovarjanje za ureditev terminala za domicilne prevoznike, 
organizacija rednih izobraževanj za voznike, ogled vsaj enega 
strokovnega sejma in skrb za to, da bodo člani pravočasno 
informirani. Prisotne je pozval k rednemu spremljanju glasila 
Koprske obrtniške novice, ki ga izdaja naša zbornica.

Gospod Zadel je prisotne spomnil še na to, da je pred nami leto, 
ko se bomo začeli pripravljati na  volitve. V Območni obrtno-
podjetniški zbornici Koper bodo te spomladi leta 2011. Pozval 
jih je, da se aktivno vključijo v izbor kandidatov zato, da bodo 
v vodstvo zbornice izbrani tisti podjetniki, ki bodo organizacijo 
vodili tako kot si želijo njeni člani.

Po zaključku zbora je zbornica člane obdarila z gledališko 
predstavo Borisa Kobala »Kdo vam je pa to delu?«, ki je 
navdušila vse prisotne. Sledila je še pogostitev, ki je bila za 
člane priložnost za klepet in prijetno druženje. Skratka – zbor 
je bil dogodek, ki je navdušil vse prisotne.
               Elide Laginja
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Obrtniki - zahtevajmo! 
Predlogi za zahteve slovenske obrti 
in podjetništva 2010

Tudi v letu 2010 oziroma, še posebno v letu 2010, bo 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  pozorna do težav 
svojih članov. Težavam s katerimi so se člani srečevali v 
preteklih letih so se namreč pridružile še vse tiste, ki jih je 
prinesla gospodarska in finančna kriza.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo zato v letu 
2010 še posebej pozorno pripravila Zahteve slovenske 
obrti. Gre za skupek zahtev naših članov, ki ga  bo nato  
OZS predstavila Vladi RS na Obrtniškem forumu. Zahteve 

Predlogi za zahteve slovenske obrti in podjetništva 2010

slovenskih obrtnikov in podjetnikov bo  praktično usmerjal 
delo in prizadevanje zbornice za dosego čim bolj prijaznih in 
ugodnih pogojev poslovanja naših članov.

Vse člane OOZ Koper vabim, da sodelujete pri dopolnjevanju 
že obstoječih zahtev in pri nastajanju Zahtev slovenske obrti 
za leto 2010, zato vas vabim,  da vaše predloge oz. zahteve 
navedete in smiselno obrazložite na priloženem obrazcu. 

Obrazec posredujte na e-naslov: elide.laginja@ozs.si 
ali po faxu 05/6271-917, najkasneje do 31. januarja 2010

Hvala za sodelovanje!
    Vladimir Ražman
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Predlagatelj: 
(ime in priimek, naziv podjetja, naziv OOZ)

Naslov:

Dejavnost:

E-pošta oz. številka telefona, GSM:

Zahteva št. 1:

Zahteva št. 2:

Zahteva št. 3:

Vaše predloge zbiramo do vključno  31. januarja 2010.  
Posredujete jih lahko preko spleta na e-mail: elide.laginja@ozs.si ali nam jih pošljete po faksu na  štev.  05/6271 917

Zahteva 1

Zahteva 2

Zahteva 3

Predlog za njeno rešitev (če ga imate):

Predlog za njeno rešitev (če ga imate):

Predlog za njeno rešitev (če ga imate):
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Sklep o načinu plačevanja članarine OZS,
od 1. januarja 2010 dalje
Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 
40/04-UPB1 in št. 102 / 07)in na podlagi 18. in 53/a člena 
prečiščenega besedila Statuta Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, sprejetega na seji Skupščine OZS dne 18. 12. 2007, 
je Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na svoji 
8. redni seji dne 15. decembra 2009 sprejela

Sklep o načinu plačevanja članarine 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, 

od 1. januarja 2010 dalje
I.

Članarino plačujejo člani Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom 
fizične ali pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost 
v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo 
in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega 
združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse 
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo članarino v višini po 
določbi četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
Velikost podjetja – člana se določi mesečno na podlagi 
zadnjih znanih podatkov o številu zaposlenih, ki se pridobijo 
od pristojnih organov za zbiranje le-teh. V primeru, ko za 
člana podatek o številu zaposlenih ni dosegljiv oz. ni znan, 
se podjetje – člana za plačevanje članarine razvrsti v točko 2 
četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona, razen članov, 
ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti, 
ki se ga za plačevanje članarine razvrsti v točko 1 četrtega 
odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
V primeru, ko podjetje iz prvega odstavka tega sklepa 
postane član zbornice tekom koledarskega leta, se ga 
za plačevanje članarine razvrsti glede na razpoložljive 
podatke o številu zaposlenih ob vpisu, in sicer v skladu s 
4. odstavkom 39. člena Obrtnega zakona, razen člana, ki 
osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne
obrti, ki se ga za plačevanje članarine razvrsti v točko 1, 
četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka te 
točke sklepa, član, ki osebno opravlja dejavnost domače in 
umetnostne obrti in ne presega letnih skupnih prihodkov iz 
poslovanja po določbi petega odstavka 39. člena Obrtnega 
zakona, ne plačuje članarine.

III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega 
zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas 
prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 
opravljajo tudi dejavnosti, po katerih so obvezni člani 
KGZS, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim 
sporazumom z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti 
tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine 
zbornici s prvim dnem naslednjega meseca. V primeru, ko 
preneha član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom 
meseca do vključno petnajstega v mesecu, za ta mesec 
ne plača članarine. V primeru, ko preneha član zbornice z 
opravljanjem dejavnosti po petnajstem v mesecu, preneha 

obveznost plačevanja članarine zadnjega dne v mesecu, v 
katerem je prenehal zopravljanjem dejavnosti.

VI.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije člane obvesti o višini 
in načinu plačila članarine.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu 
za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski 
račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med 
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo 
določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Prostovoljni člani postanejo člani OZS s pisno pristopno 
izjavo za dobo najmanj enega leta. Po poteku tega obdobja 
se članstvo avtomatično podaljša za dobo enega leta.

V primeru odjave iz registra prostovoljnih članov, mora 
član podati pisno izjavo o izstopu najmanj en mesec pred 
izstopom.

VIII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije. O zmanjšanju ali odpisu 
članarine odloča Upravni odbor OZS. Predlog za zmanjšanje 
ali odpis članarine po tem sklepu pripravi in posreduje 
Upravnemu odboru OZS območna obrtno-podjetniška 
zbornica skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev Upravnega 
odbora OZS ni obvezujoče.

Kriteriji za zmanjšanje 
ali odpis članarine
Na osnovi 8. točke Sklepa o načinu plačevanja članarine OZS 
lahko član zbornice zaprosi za  zmanjšanje ali odpis članarine.

Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pri 
odločanju o zmanjšanju, odpisu, delnem odpisu, odlogu 
plačila, obročnem odplačilu ali oprostitvi plačila članarine 
upošteva naslednje kriterije:

Bolezen
V primeru, ko član dela sam in je v bolniškem staležu več kot 
mesec dni.  Priloga k vlogi: kopija bolniškega lista, katerega 
član mesečno dostavlja na Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Koper in izjava člana, da v obdobju za katerega 
podaja vlogo, ni ali ne bo zaposloval delavcev.

Porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka 
oz. očetovski dopust
Priloga k vlogi: kopija odločbe/dokumenta o nastopu poro-
dniškega dopusta in izjava člana, da v obdobju za katerega 
podaja vlogo, ni ali ne bo zaposloval delavcev.

Smrt
Priloga k vlogi: mrliški list oz. drugo ustrezno dokazilo

Elementarne nesreče oz. druge nesreče, ki so povzročile 
izpad obratovanja člana 
Priloga k vlogi: Kopija poročila, zapisnika ali ustreznega dru-
gega dokumenta, ki dokazuje nastalo škodo zaradi elemen-
tarne nesreče oz. druge nesreče
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S programom dela OOZ Koper za leto 2010 opredeljujemo temeljne 
naloge in aktivnosti, ki jih bo OOZ Koper  izvajala v letu 2010, 
skladno s finančnim načrtom. Naloge so razdeljene v dva sklopa. V 
prvega so vključene naloge, ki jih bomo izvajali na osnovi 37.člena 
Obrtnega zakona in jih bomo financirali iz članarine, v drugega pa 
so vključene druge aktivnosti, za katere se odloči skupščina OOZ 
Koper oziroma upravni odbor in se financirajo iz drugih prihodkov 
(tržne dejavnosti).
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo tudi v letu 
2010 svoj program izvajala tako, da bo svojim članom skušala 
zagotoviti čim več storitev iz sredstev od članarine. Pretežni del 
prihodkov zbornice predstavlja članarina, ki jo v času  gospodarske 
krize, marsikdo že težko plača, zato bo tudi  v letu 2010  zbornica 
nadaljevala z usmeritvijo, da za obvezno članarino članom da čim 
več.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper tudi v letu 2010 oz. 
do takrat, ko bo članstvo obvezno, ne bo opravljala storitev, katerih 
namen je  ustvarjanje dobička, z izjemo prihodkov od kapitala. 
Tudi te prihodke pa bo zbornica namenila aktivnostim, za katere se 
bo odločilo članstvo.

Z dopolnjevanjem aktivnosti, ki se izvajajo na nivoju OZS in OOZ 
Koper bo članstvu dejansko zagotovljen celoten spekter storitev, ki 
mu jih zagotavljajo obrtni zakon ter programi dela obeh organizacij.

Naloge, ki se financirajo iz članarine

Naloge, ki jih zbornica lahko financira iz članarine so opredeljene 
v 37.členu Obrtnega zakona (Uradni list RS,št.40/2004, Uradni list 
RS, št.102/2007).

Tudi v letu 2010 bo delovanje zbornice usmerjeno v opravljanje 
nalog, ki so opredeljene v zakonu in v tem programu, ki je  podlaga 
za njeno delo.

Za določitev višine sofinanciranj, participacij in kotizacij je 
pooblaščen  upravni odbor OOZ Koper.  

Člani OOZ Koper lahko koristijo sredstva iz članarine pod pogojem, 
da imajo poravnano članarino in pod drugimi pogoji, ki jih določijo 
sekcije ali organi zbornice.

Naloge, ki se financirajo iz drugih virov
- tržne dejavnosti

Obrtni zakon v 41.členu določa, da območna obrtno-podjetniška 
zbornica  zagotavlja sredstva za opravljanje svojih nalog tudi iz 
posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni 
podlagi,plačil za opravljene storitve,drugih virov.

Višino teh sredstev določi skupščina zbornice v skladu s statutom 
in statutom OZS.

Prihodke od tržne dejavnosti OOZ Koper predstavljajo le prihodki 
od kapitala (najemnine in obresti). Izjema so plačane kotizacije 
nečlanov za izobraževanja ali storitve, ki jih zbornica sicer nudi 
izključno svojim članom, saj  z njimi ne posega na trg  in jih ne 
izvaja z namenom ustvarjanja dohodka. 

Za določitev višine sofinanciranj, participacij, kotizacij in cenikov 
je pooblaščen  upravni odbor OOZ Koper.  

Spremljanje in obravnavanje problematike 
obrti ter skrb za njen skladen razvoj

Tudi v letu 2010 bo gospodarska kriza povzročala težave tudi 
obrtnemu delu gospodarstva. Čeprav se v letu 2010 pričakuje 
umirjanje vpliva krize, nekateri kazalci kažejo na to, da bo npr. 
gradbeništvo najbolj  občutilo gospodarsko krizo prav v začetku 
leta 2010.

To bo leto negotovosti tudi za delovanje obrtno-podjetniškega 
sistema, saj se, verjetno tudi zaradi gospodarske krize, vedno bolj 
odločno in množično postavljajo zahteve po ukinitvi obveznega 
članstva.

Program dela OOZ Koper je nastavljen na neposrednem delu s 
člani, njihovem zastopanju na lokalni ravni in na povezovanju z 
ostalimi OOZ ter aktivnem delovanju v OZS. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v svojem programu 
dela zapisala, da bo v letu 2010 največ pozornosti posvetila 
ugotavljanju položaja obrti  in malega podjetništva ter na osnovi 
tega sprotnemu predlaganju ukrepov za izboljšanje položaja 
podjetij v obdobju gospodarske krize.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pričakuje od  Vlade RS 
in Državnega zbora RS podporo ukrepom, ki so v prid obrti in 
malemu podjetništvu, pri čemer računa predvsem na podporo 
obrtnikov in podjetnikov, ki opravljajo poslansko funkcijo.
V preteklem letu je OZS predlagala vrsto ukrepov, ki so bili v 
večini sprejeti in kateri imajo pozitivne učinke pri poslovanju 
njenih članov. V obdobju zadnjega četrtletja pa se je ponovno 
pojavil konflikt med velikim in malim gospodarstvom, predvsem 
pri uveljavljanju ukrepov, ki so nujni za nemoteno poslovanje in 
razvoj obrti in malih podjetij. Gre predvsem za urejanje finančne 
nediscipline. Sprejetju ukrepov za ureditev finančne nediscipline 
bi v določeni meri velikemu gospodarstvu onemogočalo 
prelivanje in akumulacijo sredstev iz malega gospodarstva. Ta 
konflikt se je v zadnjem času pokazal tudi kot konflikt med 
zbornicama, saj ena zastopa primarno veliko gospodarstvo, druga 

– naša pa zastopa interese obrti in malega podjetništva. Zaradi 
tega bo precej aktivnosti v letu 2010 moralo biti usmerjenih v 
razreševanje te konfliktne situacije.

OZS bo svoje aktivnosti usmerila tudi v uveljavljanje Akta za mala 
podjetja v Sloveniji, s posebnim poudarkom »Mislimo najprej na 
male« ter skladno s tem v pripravo vsakoletnih Zahtev slovenske 
obrti in podjetništva.

V svoj program je zapisala tudi, da bo dala močan poudarek 
zastopanju članstva do države in do socialnih partnerjev, 
informiranju in svetovanju članstva, saj so to njene ključne naloge, 
ki prinašajo dolgoročne koristi vsem članom in izboljšujejo 
položaj ter prihodnji razvoj obrti in malega podjetništva.

V letu 2010 OZS pričakuje pričetek pogajanj za nov socialni 
sporazum, ki bi moral ponuditi odgovor na vplive gospodarsko-
finančne krize.

Program dela 
Območne 

obrtno-podjetniške 
zbornice Koper 

za leto 2010
Financirano iz članarine



8
Spremljanje in obravnavanje problematike obrti  ni možno brez 
spremljanja in obravnavanja problemov s katerimi se soočajo  
posamezni podjetniki, zato bo tudi v letu 2010 delovanje OOZ 
Koper usmerjeno predvsem v delo s člani, delovanje sekcij in v 
neposredni vsakodnevni stik s člani. 

Učinkovito zastopanje interesov članstva prinaša koristi vsem 
članom in je ključnega pomena za položaj in nadaljnji razvoj obrti 
in podjetništva, zato bomo predloge, pobude in zahteve, ki jih 
bomo pridobivali  od članstva posredovali Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije, saj je zastopanje interesov obrti in malega 
podjetništva tako na nacionalni kot evropski ravni, v pristojnosti 
in ena od osnovnih  nalog OZS.

Z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bomo sodelovali na 
vseh področjih, tako preko organov zbornic in sekcij, kot tudi med 
strokovnimi službami. Vključevali se bomo v aktivnosti, ki jih bo 
organizirala OZS in bili pri tem vezni člen med članstvom in OZS.

Prizadevali si bomo, da bi čim več zahtev naših obrtnikov bilo 
upoštevanih v zahtevah slovenske obrti, z njimi bomo seznanjali 
javnost in skušali ustvarjati obrtnikom ugodno javno mnenje.

Pri uresničevanju svojih zahtev bi bili obrtniki vsekakor bolj 
uspešni,  v kolikor bi se bolj povezovali tudi  z obrtniki in podjetniki 
sosednjih zbornic. Posebej to velja na področju posameznih 
dejavnosti tako, da je potrebno tudi v letu 2010  delovati v tej smeri. 
Sekcije naj se povezujejo, sklicujejo skupne sestanke, organizirajo 
skupna izobraževanja, strokovne ekskurzije, ipd.

Opažanja, težave in predloge, ki prihajajo iz posamezne branže, 
se na tak način lahko bolj kvalitetno opredeli  in posreduje v 
nadaljnjo obravnavo oz. reševanje, kar tudi povečuje  možnost za 
uspeh. 

Delovanje sekcij 
Tudi v letu 2010 bo zbornica veliko pozornost namenila delovanju 
sekcij, kot temeljni obliki združevanja članov. 

Z delovanjem sekcij želimo doseči, da se članstvo v čim večjem 
številu vključi v delovanje zbornice ter tako sodeluje pri odločanju 
o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo stroko in obrt nasploh. 
Cilj strokovnih sekcij je biti blizu članstvu, čim hitreje prepoznati 
njegove potrebe in zagotoviti njihovo uveljavitev.

S povezanostjo v strokovnih sekcijah člani opozarjajo na specifične 
probleme posameznih panog in lahko predlagajo tudi rešitve 
ter se za njihovo uveljavitev usklajujejo z različnimi sogovorniki. 
Tudi zato je zakonodaja vse bolj prijazna do podjetniškega okolja, 
administrativne ovire pa izginjajo. 

Specializirani strokovni sejmi, kjer se predstavljajo tudi sekcije 
pomenijo dodatno promocijo obrtnih dejavnosti, promocijo 
obrtnih poklicev in končno tudi promocijo samih obrtnikov. Obiski 
strokovnih sejmov in strokovne ekskurzije pa prispevajo k širjenju 
znanja in s tem k večanju kakovosti storitev naših članov. Zaradi 
tega bodo sekcije tudi v letu 2010  posebno pozornost namenile 
raznim strokovnim izpopolnjevanjem, predvsem s področja novih 
tehnologij in  materialov, obisku strokovnih sejmov, ipd.

Pri obravnavanju posameznih vprašanj bomo sekcijam, v kolikor 
bo to potrebno, zagotovili tudi zunanjo strokovno pomoč. 
Delovanje sekcij, izobraževanje in usposabljanje članov sekcij 
ter obiske strokovnih sejmov, organizacijo strokovnih ekskurzij, 
ipd. bo zbornica sofinancirala iz obvezne članarine, skladno s 
finančnimi možnostmi oz. finančnim  planom zbornice. Zbornica 
bo zainteresiranim članom enkrat letno v celoti poravnala stroške 
obiska enega strokovnega sejma ali drugega strokovnega 
dogodka, ki ga bo priporočila sekcija ali pa bo za to zaprosil član 
sam, kolikor ta član ni član nobene sekcije. Dokončno odločitev 

o tem sprejme upravni odbor zbornice. Član je dolžan plačati 
participacijo v višini 50,00 evrov.

Sekcije imajo svoje programe dela, ki so sicer bolj »splošni«, saj jih 
izvršilni odbori sekcij prilagajajo sprotnim potrebam članstva.

Izobraževanje članov
Skladnega razvoja obrti ni možno zagotoviti brez izobraževanja 
obrtnikov, zato bomo člane vzpodbujali k vsem oblikam 
izobraževanja. Tudi v letu 2010 bomo članom ponudili različne 
oblike izobraževanj (seminarjev, delavnic, tečajev), ki jih bomo 
organizirali bodisi sami ali jih bo pripravila OZS.

Poleg »splošnih« izobraževanj, kot so jezikovni in računalniški 
tečaji, bomo za člane organizirali  tudi dodatna strokovna 
specialistična izobraževanja. Izobraževanja za katera bosta izkazali 
interes tudi sosednji OOZ Izola in Piran, bomo organizirali skupaj, 
saj je to vsekakor bolj gospodarno, na tak način pa zagotavljamo 
tudi višjo udeležbo članov in kontakt med njimi.

Vsem zainteresiranim bomo še naprej posredovali potrebne 
informacije za prijavo na mojstrske izpite, za  pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije in tudi za druge oblike izobraževanj.

Informiranje članov
Člane bomo redno obveščali o novostih, ki so pomembne 
pri njihovem vsakdanjem delu in o aktivnostih zbornice 
(izobraževanjih, sejmih, drugih aktivnostih) predvsem preko 
glasila Koprske obrtniške novice, ki bo praviloma izhajalo 
mesečno (z izjemo poletnih mesecev) oz. po potrebi. Z glasilom 
bomo dopolnjevali informiranje, ki je članom zagotovljeno že z 
revijo Obrtnik;   v primeru, da  obveščanje v glasilu ne bo možno 
(terminsko), bomo člane obveščali v pisni, telefonski in elektronski 
obliki ter z SMS sporočili, člane bomo izjemoma informirali preko 
spletne strani, saj te,  zaradi pomanjkanja kadra ne uspemo sproti 
ažurirati in bogatiti njene vsebine kot bi želeli, pa tudi obrtniki se 
tega medija toliko ne poslužujejo, članom bomo informacije dajali 
osebno na sedežu zbornice, tistim, članom, ki še nimajo lastnega 
dostopa do interneta, bomo tega zagotavljali  na zbornici.

Svetovanje članom
Članom bo splošna svetovanja nudila strokovna služba zbornice, 
enkrat tedensko pa bosta članom na zbornici na voljo svetovalca 
iz področja računovodstva in davkov ter pravnega področja, ki 
bosta članom nudila splošna strokovna svetovanja za katera ni 
potrebna izdelava posebej prilagojenih gradiv in jih zbornica 
lahko zagotovi iz članarine. 

Zbornica bo uvedla tudi druge oblike  splošnega svetovanja, v 
kolikor bodo člani za to izkazali interes. 

Za zahtevnejša individualna svetovanja  bomo člane napotili na 
svetovalce Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Svetovanja, 
ki zahtevajo individualno obravnavo s preučitvijo razmer in 
dajanjem konkretnih nasvetov s pravno veljavo, OZS članom 
zagotavlja  proti plačilu.

Sejmi
Nastop na MOS v Celju,  na Primorskem sejmu v Kopru ali na 
drugih sejmih bomo organizirali le pod pogojem, da bo člani za to 
izrazili interes. Sodelovanje je možno v okviru sekcije ali v okviru 
zbornice. Člane bomo vzpodbujali tudi k predstavitvi na sejmih 
v tujini, v sodelovanju z Obrtno-podjetniško  zbornico Slovenije.

Članom bomo omogočali tudi obiske drugih sejmov za katere 
bodo izkazali interes. 

Sodelovanje z  drugimi institucijami                            
Območna obrtno-podjetniška  zbornica Koper bo sodelovala z 
vsemi institucijami, ki delujejo na našem območju  in sodelovanje 
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s katerimi doprinese k razvoju obrtništva. Predvsem bomo 
sodelovali z Mestno občino Koper, Združenjem delodajalcev 
obrtno-podjetniških dejavnosti (ZDOPS),  Zavodom za  
zaposlovanje, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Slovenskim 
deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta, Primorsko 
gospodarsko zbornico, območnimi obrtnimi zbornicami na 
področju Primorsko-notranjske regije, še posebej pa z OOZ Izola in 
Piran, Univerzo na Primorskem, Študentsko organizacijo Univerze 
na primorskem in drugimi.
      

Zastopanje interesov članov pred organi 
lokalnih in regionalnih skupnosti

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper deluje na območju 
Mestne občine Koper, zato bomo na  tem nivoju direktno 
zastopali naše člane ter jim nudili pomoč pri reševanju vsakdanjih 
vprašanj in težav, ki se pojavljajo v odnosu do lokalne skupnosti. 
Gre predvsem za problematiko poslovnih prostorov, najemnin, 
prispevkov za stavbna zemljišča, komunalne takse, idr. Pobude 
posameznih članov, bomo na zbornici obravnavali bodisi na 
sekcijah, bodisi na organih zbornice, o njih zavzeli stališča  in 
ravnali skladno z njimi.

Lokalno skupnost bomo spodbujali in od nje zahtevali, da za 
področja, ki so v njeni pristojnosti, našim članom zagotovi 
ugodnejše pogoje dela.  Z Mestno občino Koper bo potrebno 
nadaljevati pogovore o določitvi območja za kamionski terminal 
za domicilne prevoznike in o začetku  načrtovanja druge faze 
obrtne cone, ter seveda o drugih za naše člane pomembnih 
vprašanjih.

Z Mestno občino Koper bomo nadaljevali sodelovanje tako na 
področju zagotavlja sredstev za pospeševanje razvoja drobnega 
gospodarstva, kot tudi pri izvedbi javnega razpisa za ustvarjanje 
ugodnejših pogojev za podjetništvo, spodbujali bomo naše člane 
k vključitvi v projekte, ki vplivajo na revitalizacijo mestnega jedra 
in oživljanju podeželja, ipd.

Vodenje obrtnega registra

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo tudi v letu 2010 
vodila obrtni register na področju svojega delovanja, to je za 
območje Mestne občine Koper. Pri tem  bomo:

• izdajali in spreminjali obrtna dovoljenja,
• izdajali sklepe o vpisu obrti podobnih dejavnosti v obrtni 

register
• vodili obrtni register kot centralno informacijsko bazo,
• izdajali izpiske iz obrtnega registra,
• registrirali podjetnike in enostavne družbe ter njihova 

statusna  preoblikovanja kot e-VEM točka
• poskrbeli za izbris subjektov, ki bodo dejavnost iz PRS odjavili,
• vpisovali prostovoljne člane zbornice,
• izdajali izpise iz registra,
• izdajali predplačilne kartice Obrtnik.

Zbornica sodeluje tudi pri postopku izdaje licenc za prevoze v 
cestnem prometu. Tudi v letu 2010 bomo  strankam svetovali in 
pomagali pri izpolnjevanju vlog in zbiranju dokumentacije.

Opravljanje nalog, ki so pomembne za 
celovito delovanje obrtno-podjetniškega 

zborničnega sistema, ki nam jih poveri OZS

Za zagotovitev enotnega delovanja celotnega obrtno-podjetniško 
zborničnega sistema se bomo aktivno vključevali v vse dogodke in 
razprave znotraj OZS. Tudi v letu 2010 se bomo redno udeleževali 

sestankov predsednikov in sekretarjev OOZ ter predsednikov in 
sekretarjev strokovnih sekcij kakor tudi drugih sestankov, ki jih bo 
organizirala OZS in so potrebni za delovanje sistema kot celote.
Prav tako bomo aktivno sodelovali z območnimi zbornicami 
Primorsko Notranjske regije in tako skušali prispevati h 
kvalitetnejšemu in predvsem bolj usklajenemu delu, katerega cilj 
je, da bi bilo delo OZS čim bolj po meri članstva.

Svetovali bomo članom skupščin sekcij OZS in njihovih upravnih 
odborov, v kolikor bodo potrebovali pomoč pri opravljanju 
svojega dela v sekcijah.

Udeleževali se bomo  organiziranih usposabljanj in izobraževanj 
za zagotovitev višje stopnje informacijske, komunikacijske, 
strokovne in jezikovne pismenosti  zaposlenih kot tudi 
funkcionarjev zbornice in vodstev sekcij.

Skrbeli bomo za vzdrževanje računalniškega sistema. 

Poleg vseh naštetih nalog je za delovanje sistema potrebno 
opravljati še vrsto »servisnih« nalog, ki jih bomo opravljali kar se 
da učinkovito, se pravi gospodarno, strokovno in pravočasno.

Druge naloge zbornice, ki se izvajajo po 
programu za potrebe članstva

Zbornica je združenje članov, ki se morajo za uresničevanje svojih 
interesov spoznavati  in družiti. Zbornica bo zato tudi v letu 2010 
sredstva iz tržne dejavnosti namenila za tiste aktivnosti, katere so 
člani že v preteklih letih ocenili kot pozitivne in katera prispevajo 
k ustvarjanju pripadnosti organizaciji. Med te spadajo predvsem:

• novoletni obrtniški ples, 
• prireditev Dedka Mraza,  
• šport in rekreacija,
• izleti in družabna srečanja,
• drugo

Načrtovana kadrovska struktura za uresničitev 
programa dela

Na dan 31. decembra 2009 bodo na OOZ Koper 3 zaposleni za 
nedoločen čas. Že četrto leto imamo neizpolnjen kadrovski plan. 
Zaradi neprestanih - takih ali drugačnih sprememb, katerim se ne 
bomo izognili niti v letu 2010, smo nove zaposlitve že pred časom 
»zamrznili«. Tudi v letu 2010 ostaja kadrovski plan nespremenjen.

V primeru pridobivanja dodatnih del, zlasti projektov  ali drugih 
del, ki se ne bi financirala iz obvezne članarine (morebitni prevzem 
administracije za stanovanjski sklad, sodelovanje na javnih razpisih, 
ki bi bilo v korist članom,  idr.), bi se lahko dodatno zaposlovalo, a 
le v primeru, da bi se dela ne dalo zagotoviti z drugimi občasnimi 
oblikami zaposlovanja.

V letu 2010 se planira tudi občasno študentsko delo brez katerega 
ne bi zmogli izvesti vseh nalog, ki se pojavijo nenapovedano ali v 
večjem obsegu in jih je potrebo opraviti v določenem roku.

Za izvedbo programa dela načrtuje zbornica 368.100,00 evrov 
prihodkov in prav toliko odhodkov.

Program je sprejela Skupščina OOZ Koper, 23. decembra 2009

                   Vladimir Ražman, predsednik

Financirano iz prihodkov 
od tržne dejavnosti
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Predavanje
Nanotehnologija
Narava in znanost sta vedno vplivati na naše življenje in mi 
gremo z njima naprej. Seveda pa tisti, ki ju sprejme pozitivno, 
se jima prilagodi in ju upošteva, naredi pozitivni premik in 
napredek. Tako je tudi danes. Smo na točki preloma, kot 
okrog leta 1989, ko smo pričeli množično uporabljati osebne 
računalnike. Z razvojem in vstopom novih tehnologij v 
produkte za množično javno uporabo, smo vsi vstopili v nov 
čas. O tem, kaj to pomeni , bomo imeli predavanje na temo 
nanotehnologije v

četrtek, 21. januarja 2010 ob 13.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Program 
• Kaj je nanotehnologija 
• Uporaba v praksi: 

- Nanotehnologija v elektroniki
- Nanotehnologija v kemiji
- Nanotehnologija v materialih
- Nanotehnološka nevarnost 

dotaknili se bomo  novih orodij in strojnih delov  z  
nanoplastnimi in nanokompozitnimi prevlekami,      

govorili o nanomagnetnih materialih, tekočekristalnih 
elastomerih in  o pametnih materialih, o uporabi 
nanotehnologije v premazih 

- Praktični prikaz uporabe nanotehnoloških    
 materialov.

• Vprašanja, odgovori in diskusija

Predavatelj
Predaval bo Andrej Krajnc, član odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZS 
 
Trajanje predstavitve
Predavanje bo trajalo predvidoma do 15.00 ure.

Rok prijave 
do ponedeljka, 18. januarja 2010.

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

Plačilo 
Člani zbornice s plačano članarino plačate participacijo 
10,00 EUR (z DDV) na TRR: 
OOZ Koper, 1010 0003 5170 352
Namen plačila: Nanotehnologija

Prijavnica za predavanje
Nanotehnologija

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper 
ali pošljete po faxu: 05/6271 917
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Sofinanciranje aktivnosti 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper

Sofinanciranje aktivnosti članom iz članarine

1. Znesek sofinanciranja aktivnosti iz področja splošnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja in svetovanja članom, ki 
se financirajo iz članarine določijo:

         -  IO sekcij s sklepom, ko gre za tematiko, ki spada v     
             področje dejavnosti  določene sekcije, 
         -  predsednik ali sekretar zbornice, ko gre za področje,      
             kjer sekcije niso organizirane.

2. Posamezne aktivnosti se lahko posameznim članom 
sofinancirajo do višine 50%, vendar ne več kot 100,00 
evrov.

3. Člani zbornice morajo tudi sami prispevati  h kritju 
stroškov. Ko gre za dejavnost sekcije določita višino 
participacije IO sekcije ali predsednik sekcije, ko pa 
gre za aktivnost, ki zadeva vso članstvo ali področje 
kjer sekcije niso organizirane odločata predsednik oz. 
sekretarka zbornice. Izjemoma se participacija lahko ne 
določi (npr. kadar je strošek sofinanciranja manjši ali pa 
se organizira aktivnost, ki zadeva celotno članstvo in s 
katero zbornica članom zagotovi informacije, ki so mu 
potrebne za opravljanje dejavnosti).

4. Za aktivnosti, kjer bi bilo sofinanciranje zbornice višje od 
100,00 evrov po osebi, odloči UO zbornice.

5. Zbornica bo zainteresiranim članom enkrat letno v celoti 
poravnala stroške obiska enega strokovnega sejma ali 
drugega strokovnega dogodka, ki ga bo priporočila 
sekcija ali pa bo za to zaprosil član sam, kolikor ta član 
ni član nobene sekcije. Dokončno odločitev o tem 
sprejme upravni odbor zbornice. Član je dolžan plačati 
participacijo v višini 50,00 evrov.

6. Član zbornice, ki se ne udeleži aktivnosti, ki mu jo 
sofinancira zbornica, je dolžan poravnati stroške v celoti.

Sofinanciranje aktivnosti članom iz sredstev 
od tržne dejavnosti

1. Predsednik zbornice in  sekretarka zbornice sta 
pooblaščena, da odločata o višini sofinanciranja 
aktivnosti članom iz sredstev od tržne dejavnosti. 
Pri tem smiselno uporabljata določila, ki veljajo za 
sofinanciranje aktivnosti iz  članarine.

2. V primeru, da se IO sekcije ali predsednik sekcije ali 
posamezni član zbornice z odločitvijo predsednika ali 
sekretarke ne strinja, o tem odloči  upravni odbor.

VABILO

VABILO

Predstavitev 
Kako ustvarimo premoženje
Edina stalnica v življenju so spremembe . . . 
ste pripravljeni nanje? 
 
• Zakaj mislimo, da je sedanja finančna kriza lahko tudi 

priložnost? 
• Zaradi česa mora priti  do tako korenitih sprememb 

pokojninskega sistema? 
• Kako varni so vaši prihranki in premoženje; mislite, da se jih 

inflacija ne bo dotaknila? 
• Nagrajevanje zaposlenih kot dodatna pokojnina – ste 

prepričani, da jim boste to res omogočili ? 

Na ta in druga vprašanja povezana z ustvarjanjem premoženja Vam 
bomo odgovorili na predstavitvi, 

v torek,19. januarja 2010 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Predstavitev bo pripravilo podjetje Concorde PS iz Šenčurja pri 
Kranju, ki ima na področju premoženjskega svetovanja 18 let 
izkušenj in več 10.000 zadovoljnih strank. 

Informacije 
Pokličete Premoženjsko svetovanje Adriana Planinc, Gračišče 3g, 
na tel. 05/65 72 000 ali 041/371 944. Eden  od udeležencev bo prejel  v dar naložbeni srebrnik.

Vedno obstajata dve možnosti,   da rečemo NE pred 
informacijo ali po informaciji. Najbolj uspešni pa so vselej 
tisti ljudje, ki se odločajo šele po pridobljenih informacijah.

VABILO

VABILO

Darilo
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Prijavnica za smučanje
v Forni di Sopra

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

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

13
VABILO

VABILO

Obrtniško smučanje
v Forni di Sopra v Italiji

Člane zbornice vabimo na enodnevni smučarski izlet v Forni 
di Sopra, Italija, 

v četrtek, 21. januarja 2010, ob 6.30 h
Program
Odhod avtobusa bo ob 06.30 uri iz avtobusne postaje na 
Piranski ulici (ob bivši Soči). Na smučišče v Forni di Sopra 
bomo prispeli okrog 9.00 ure. Smučali bomo ves dan do 
poznega popoldneva. V restavraciji na smučišču se bomo 
opoldne okrepčali. Povratek v Koper v večernih urah.
Izlet bomo preložili samo v primeru izredno slabega 
vremena, o čemer vas bomo ev. obvestili preko SMS sporočil.

Cena:   
43,00 evrov. Člani zbornice  s poravnano članarino plačate 
participacijo 20,00 evrov. Razliko krije zbornica. V ceni je 
vštet prevoz, celodnevna smučarska karta in en obrok. 

Vodja izleta
Bojan Šturm, Smučarski klub Capris.

Rok prijave
Najkasneje do ponedeljka,18. januarja  2010 
oziroma do zapolnitve mest na avtobusu.
 
Način prijave 
Prijavnico in potrdilo o plačilu pošljite na fax 05/6271 917 
ali na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper. 
Na prijavnici obvezno izpolnite rubriko GSM.

Plačilo 
Člani zbornice s plačano članarino plačate participacijo 
20,00 EUR (z DDV) na sedežu zbornice ali na TRR: 
OOZ Koper, 1010 0003 5170 352 
Namen plačila: Smučanje

Predstavitev
izdelkov Aqua Block

v četrtek, 4. februarja 2010, ob 18.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Henkel Slovenija d.o.o. vabi gradbince – člane OOZ Koper, 
OOZ  Izola in OOZ  Piran na predstavitev izdelkov Aqua Block, 
ki so proizvedeni na osnovi Silico Tec tehnologije podjetja 
Henkel ter določenih ostalih komplementarnih izdelkov. 

Program

• Kemično sidranje s praktičnim preizkusom moči lepila 
• Vodonepropustni premazi Aqua Block 
• Poliuretanske pene Makroflex 
• Tesnilne mase Ceresit 
• Montažna in kontaktna lepila Pattex s praktičnim 

preizkusom začetne moči lepila Pattex Express Fix 
• Univerzalni trakovi za popravila Pattex Power Tape 

Prijave in rok prijave

Člani OOZ Koper se prijavite na telefon 
05/61 390 00 ali 05/61 390 13, najkasneje do ponedeljka 
1. februarja 2009

Udeležba na predstavitvi je brezplačna. 
         
Vabljeni!
          

VABILO

VABILO

Sekcija gradbincev
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Sekcija za promet

Sekciji frizerjev in kozmetikov

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., kot odgovorni izvajalec projekta 
Znak kakovosti v graditeljstvu  je objavil javni razpis za prijavo za 
ocenjevanje in podelitev Znakov kakovosti v graditeljstvu 2010. 

Za ocenjevanje lahko prijavitelji prijavijo proizvode in storitve, ki 
jih tržijo in izvajajo v Sloveniji. Prijavitelj je proizvajalec, izvajalec ali 
pooblaščeni zastopnik, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za proda-
jo proizvodov oziroma opravljanje storitev v RS. Ocenjevanje se bo 
izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih 
pogojev in meril za ocenjevanje za posamezno področje. Dobitniki 
ZKG bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje v 
okviru sejma MEGRA ali drugih javnih in strokovnih prireditev. 

Javni razpis bo odprt do 5. novembra 2010. 

Javni razpis
Znak kakovosti v graditeljstvu 2010

Področja ocenjevanja za znak kakovosti v graditeljstvu 2010
Izdelki in storitve s področja graditeljstva
Oznaka Predmet prijave in ocenjevanja
OKN Okna, vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi stenami
NVR Notranja vrata - vrata v stanovanju in drugih bivalnih prostorih
ZIB Zidni blok za podometno gradnjo zidov
DPG Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja   
 plinskih grelnikov
SSE Sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode,   
 ogrevanje zgradb ali ogrevanje bazenske vode
HT Hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne vode, segrete s  
 pomočjo sprejemnikov sončne energije
KAC Sistemi kanalizacijskih cevi
SKR Strešne kritine za pokrivanje poševnih streh
TLPL Betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in   
 povoznih površin
NK Plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega kamna
BRB Betonski robniki
ICE Izvedba cementnih estrihov
IBFT Izvedba zaključnih betonskih tlakov 
IPTOP Izvedba polimernih talnih oblog in premazov
RTD Razvojno tehnološki dosežki in inovacije

Storitve s področja obrtniških in zaključnih del v gradbeništvu
Oznaka Predmet prijave in ocenjevanja
SKKD Storitev krovsko – kleparskih del
SMSP Storitev montaže stavbnega pohištva
SKER Storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramičnimi ploščicami
SNUK Storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim oz. umetnim   
 kamnom

Ocenjevanje storitev pri obnovi objektov z elementi kulturne dediščine
Oznaka Predmet prijave in ocenjevanja
IOOK Izvedba obnove ostrešij oz. kritin na stavbah kulturne dediščine   
 in stavbah s sestavinami kulturne dediščine
IOF Izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s  
 sestavinami kulturne dediščine
IKOS Izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb na stavbah kulturne   
 dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine
ISV Izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in stavbah   
 s sestavinami kulturne dediščine
 
Storitve s področja obrtniških in zaključnih del v gradbeništvu
Oznaka Predmet prijave in ocenjevanja
SKKD Storitev krovsko – kleparskih del
SMSP Storitev montaže stavbnega pohištva
SKER Storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramičnimi ploščicami
SNUK Storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim oz. umetnim   
 kamnom
 
Ocenjevanje izdelkov / storitev s področja cestogradnje
Oznaka Predmet prijave in ocenjevanja
BTB Betonarne za proizvodnjo transportnega betona
SKA Separacije kamenih agregatov za gradbeništvo
ASFO Asfaltni obrati
KZPH Konstrukcije za zaščito pred hrupom
IŽOP Izvedba žlebičenja obrabnih plasti
IZVPR Izvedba hidroizolacij v predorih

Gradbinci so se seznanili 
s spremembami 
Zakona o DDV
Na seminarju »Novosti DDV v letu 2010«, ki 
je potekal 15. decembra je bilo prisotnih 
63 obrtnikov, članov koprske obrtno-
podjetniške zbornice in članov Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Izola in Piran. 
Predavateljica, gospa Dunja Verbajs, univ. 
dipl. oec,  je prisotnim razložila novosti na 
enostaven in praktičen način. Povedala 
je, da bo večina sprememb začela veljati 
že s 1. januarjem 2010. Spremembe bodo 
nedvoumno vplivale na utečeno poslovanje 
davčnih zavezancev, predvsem pri načinu 
obdavčevanja določenih storitev ter pri 
dobavah blaga in storitev v gradbeništvu.

Veljati so začele nove uredbe za 
cestni transport
     S 4. decembrom 2009 so začele veljati uredbe o cestnem 
transportu. Evropska komisija poudarja, da bodo predvsem 
pripomogle k zmanjšanju administrativnih ovir za prevoznike 
in jim na ta račun prihranile 190 milijonov evrov na leto. Nove 
uredbe veljajo za prevoz blaga in potnikov po cestah. Nove 
uredbe nadomeščajo štiri uredbe in dve direktivi.
     Glavne novosti, ki jih prinašajo, so enotna pravila za kabotažo v 
vseh članicah EU. Da bi zmanjšali število praznih prevozov, lahko 
prevoznik v državi članici v sedmih dneh opravi do tri kabotažne 
vožnje po tem, ko je opravil eno mednarodno vožnjo. Prevoznik 
kot dokazilo potrebuje le dokumente o tej mednarodni vožnji. V 
novih uredbah je predvidena elektronska povezava nacionalnih 

registrov prevoznikov, ki bo omogočila v primeru kršitev hitrejšo 
izmenjavo podatkov med državami članicami kot do zdaj. Zaradi 
resnih kršitev predpisov prevoznik lahko izgubi licenco za opra-
vljanje dela.
     Transportno podjetje mora imeti imenovanega menedžerja, ki je 
odgovoren za spoštovanje predpisov s področja cestnega prometa. 
Vzpostavljajo tudi strožja pravila za ustanovitev transportnih pod-
jetij, z namenom, da bi preprečili »podjetja poštne nabiralnike«. Za 
redne mednarodne prevoze potnikov vzpostavljajo bolj enostavne 
postopke za registracijo. Voznikom pa pripada obvezni tedenski 
počitek po 12 dneh namesto po šestih kot zdaj.
     Nove uredbe bo treba začeti uporabljati v dveh letih po uve-
ljavitvi, s tem, da bodo prevozniki morali določbe o kabotaži in o 
počitku po 12 dneh morali začeti upoštevati že v šestih mesecih.
Koristne informacije:
• Sporočilo Evropske komisije: http://europa.eu/rapid/pres-

sReleasesAction.do?reference=IP/09/1877&type=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en

• Spletna stran z novimi uredbami: http://ec.europa.eu/tran-
sport/road/index_en.htm

Slovensko gospodarsko  in raziskovalno združenje, Bruselj

Overitev taksimetrov

Urad za meroslovje RS obvešča, da od 8. decembra 2009 
dalje ne bo več izvajal overitev taksimetrov.
Imenovanje za izvajanje overitev taksimetrov sta pridobili 
podjetji: 
- Jamito d.o.o., Opekarska 47, 1000 Ljubljana, www.jamito.si 
- AMZS d.d., PE Ljubljana, Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana,                  
 www.amzs.si.

Cene overitev in pogoji poslovanja obeh pooblaščenih izva-
jalcev so dosegljivi na njunih spletnih straneh.

Izpit iz varstva pri delu in zdravniški pregledi

Varstvo pri delu
Glede na 24. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. 
RS, št. 56/99) mora samostojni podjetnik avtoprevoznik naj-
manj na vsaki dve leti opravljati obvezne občasne preizkuse 
teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo v pri-
meru, ko iz njegove ocene tveganja izhaja večja nevarnost 
za poškodbe in zdravstvene okvare.
Zdravniški pregled
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preven-

tivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, št. 124/06) 
navaja nove roke za DELO V PROMETU (poklicni vozniki)

- do 50. leta – na 60 mesecev
- nad 50 letom – na 36 mesecev

Ti roki so izhodišče, pri delu voznik pa je potrebno upošte-
vati še druga možna tveganja (če ne gre samo za delo v 
prometu), npr.: večje tveganje za poškodbe pri delu, delo na 
višini, delo pod zemljo, nočno delo, notranji transport – za 
vsa ta je rok 12 do 36 mesecev.

Avstrija - Kako do nižje cestnine 

Prevozniki, ki želite s 1. januarjem 2010 plačevati nižjo 
cestnino v Avstriji ste dolžni predhodno registrirati vozila 
nad 3,5 t največje dovoljene mase, ki izpolnjujejo standard 
vsaj EURO4 ali več. Avstrija s 1. januarjem 2010 uvaja diferen-
ciacijo cestnine po ekoloških razredih: 

EURO 0 do EURO 3 plačujejo 10% več, 
EURO 4 in EURO 5 plačujejo 4% manj, 
EURO EEV in EURO 6 plačujejo 10% manj.

 
Prijavni obrazec Dokazilo emisijskih razredov EURO za motor-
na vozila nad 3,5 t največje dovoljene mase dobite na spletni 

Informacije

Prijava
Razpisno dokumentacijo in obrazec za prijavo lahko potencialni 
prijavitelji dobijo pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK 
d.o.o. -Gradbenem centru Slovenije na Dimičevi 12, Ljubljana 
ali jo naročijo po e – pošti na naslov: zkg@gi-zrmk.si. 

Informacije
Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o. – Gradbeni center Slovenije, Dimičeva 
12, 1000 Ljubljana, tel.: 01 / 280 81 81, fax.: 01 / 280 84 51, e - pošta: 
zkg@gi-zrmk.si, internet: http://www.gi-zrmk.si/

Sekcija gradbincev

Sekcija za promet

Pomembno obvestilo 
     
V  Uradnem listu list RS, št. 104/2009 z dne 18. decembra 2009 je 
bil objavljen nov Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstve-
nih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in dru-
gih  podobnih dejavnosti.
     Pravilnik določa minimalne sanitarno zdravstvene pogoje, ki 
morajo biti zaradi varovanja zdravja ljudi izpolnjeni pri izvajanju 
dejavnosti higienske nege, ki se nanaša na: 
•  frizerske in brivske dejavnosti, 

• kozmetične dejavnosti (ličenja, manikure, nameščanje 
umetnih nohtov, odstranjevanja dlak in za vse druge 
postopke, ki se izvajajo v kozmetičnih salonih), 

• dejavnosti salonov za nego telesa (savne in kopeli, solariji, 
saloni za masažo in za vse druge postopke, ki se izvajajo v 
salonih za nego telesa), 

• pedikure, 
• dejavnosti piercing-a, tetoviranja in drugih podobnih 

postopkov.
Pravilnik začne veljati 4. januarja 2010.
Člani zbornice lahko pravilnilk dobite na sedežu zbornice.
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strani www.go-maut.at. Prijavni obrazec in priloge ter pro-
metna dovoljenja (v eni fotokopiji)  je potrebno poslati družbi 
ASFINAG Maut Service GmbH preko iste spletne strani. Za 
vprašanja vam je na voljo ASFINAG Service Center po telefonu 
na številki (0)0800 400 11 400 ali +43 (1)955 12 66.  Podrob-
nejše informacije o cestninskem sistemu dobite na gornjem 
spletnem naslovu in na naslovu www.asfinag.at 

Registracijo lahko opravite kadarkoli želite. Popusta boste 
deležni le od dane vloge dalje.

Sporazum med Vlado R Slovenije in Svetom 
ministrov R Albanije o mednarodnem cestnem 
prevozu potnikov in blaga

Vlada  Republike  Slovenije  in  Svet  ministrov  Republike 
Albanije sta sporazum sklenili  v  želji  prispevati  k  razvoju  
trgovinskih  in  gospodarskih odnosov med državama, odlo-
čeni  spodbujati  sodelovanje  v  cestnem  prevozu  v okviru 
tržnega gospodarstva,  v skrbi  za  varstvo  okolja  in  ljudi, 
racionalno  uporabo energije,  varnost  na  cesti  in  izboljšanje  
delovnih  pogojev voznikov,v prizadevanju za razvoj različnih 
načinov prevoza in ob priznavanju medsebojne koristi razvoja 
cestnega prometa.

Sporazum se uporablja za cestni prevoz blaga in potnikov 
med ozemljema držav pogodbenic, tranzit čez njuni ozemlji 
in v tretje države ali iz njih, če ga opravljajo prevozniki, ki ima-
jo sedež podjetja na ozemlju ene od pogodbenic.
Sporazum  pa ne  vpliva  na  pravice  in  obveznosti,  ki  izhaja-
jo iz drugih mednarodnih sporazumov, ki sta jih podpisali 
Slovenija in Albanija. Sporazum je objavljen v Uradnem listu 
RS, št.18, z dne8. decembra 2009.

Na Češkem se  uvaja e-cestninjenje 
 
Informacije o sistemu, delovanju in načinu pobiranja e-cestni-
ne so na spletni strani: http://www.premid.cz . Na tej spletni 
strani so, med drugimi,  objavljene naslednje informacije:
- cestnina se s 1. januarjem 2010, uvaja za tovorna vozila 
(BUS) katerih skupna (maksimalna) dovoljena masa prese-
ga 3,5 tone (do  sedaj oziroma do 1. januarja 2010 je je to 
veljalo za skupno dovoljeno težo nad 12t),

- cestnina je trenutno odvisna od števila osi in EURO katego-
rije vozila (kategoriji sta dve: do EURO2 in od EURO3 naprej 
+ naprej se deli še po številu osi v nadaljevanju pa bodo vo-
zila dodatno razvrščena glede na težo v eno izmed sledečih 
treh kategorij:

- 3.501 kg do vključno 7.500
- 7.501 kg do vključno 11.999 kg
- 12.000 kg in več.

Uporaba avtocest in hitrih cest na Slovaškem

S 1. januarjem 2010 so začele veljati spremembe cestninje-
nja na Slovaškem. Na spletni strani http://www.bratislava.
embassy.si/index.php?id=2127 dobite podrobnejši opis v 
slovenskem jeziku.
Cestnina za vozila do 3,5 t
Za uporabo avtocest in hitrih cest je na Slovaškem potreb-
no imeti vinjeto (»diaľničná známka«), ki jo lahko kupite na 
mejnih prehodih, bencinskih črpalkah in na poštah. Uporaba 
vinjete ni obvezna na odsekih, ki so označeni s tablo »BEZ 
ÚHRADY« (brez plačila). Zemljevid odsekov, kjer je potrebno 
imeti vinjeto, lahko najdete tu (z zeleno barvo so označeni 
odseki, kjer je vinjeta potrebna le za vozila nad 3,5 ton). Za vo-
zila do 3,5 ton so na voljo tedenska, mesečna in letna vinjeta. 

Cenik vinjet lahko najdete na: http://www.ndsas.sk/dialnic-
ne-nalepky/10790s
Cestnina za vozila nad 3,5 t
Slovaška s 1. januarjem 2010 uvaja nov elektronski sistem ce-
stninjenja, ki bo obvezen za vsa tovorna motorna vozila težja 
od 3,5 ton ter za motorna vozila, ki omogočajo prevoz več kot 
devetih oseb vključno z voznikom. Za vsa ostala vozila bodo 
še naprej v uporabi vinjete.   
Cestninske ceste
Cestninjenje bo obvezno na avtocestah in hitrih cestah izven 
naselij ter na nekaterih cestah I. reda. Zemljevid cestninskih 
odsekov lahko najdete tu (cestninske avtoceste in hitre ceste 
so označene z rdečo oz. zeleno barvo, cestninske ceste I. reda 
pa z oranžno barvo), seznam odsekov in podatkov o cestnini 
pa tu. Za uporabo omenjenih odsekov cest je potrebno z Na-
cionalno avtocestno družbo (Národná diaľničná spoločnosť) 
skleniti Pogodbo o uporabi določenih odsekov cest. 
Satelitska enota
Elektronski cestninski sistem bo deloval na osnovi satelitske 
tehnologije, v vozilu pa bo treba imeti nameščeno posebno 
satelitsko enoto (OBU). Za najem enote bo potrebno podpisa-
ti pogodbo z upravljavcem sistema elektronskega cestninje-
nja, družbo SkyToll in plačati depozit 50 EUR za vsako enoto. 
Načini plačila cestnine
Elektronski sistem cestninjenja omogoča dva načina plačeva-
nja cestnine. Pri predplačniškem načinu plačevanja mora upo-
rabnik še pred uporabo cestninskih cest vplačati določeno do-
broimetje, pri odloženem plačevanju pa cestnino poravnava 
po uporabi cest v rednih intervalih. Seznam kontaktnih mest, 
kjer je mogoče skleniti pogodbi o uporabi cestninskih cest ter 
najemu satelitske enote dobite na spletni strani http://www.
cesmad.sk/skytoll/ (samo v slovaščini). Na tej spletni strani 
bo možna tudi »e-prijava«, ki bo omogočila hitrejšo registraci-
jo vozil in sklenitev pogodb na kontaktnih mestih. Po izpolni-
tvi spletnega obrazca bodo uporabniki po elektronski pošti 
prejeli nadaljnja navodila za popolno izvedbo registracije. 
Vzpostavljena naj bi bila tudi mreža distribucijskih mest na 
izbranih bencinskih črpalkah ter mejnih prehodih, ki bodo 
označena z znakom »Mýto«. Na teh mestih bo mogoče pre-
vzeti satelitsko enoto ter skleniti pogodbo o najemu satelitske 
enote, če se bodo uporabniki odločili za predplačniški način 
plačevanja. Pogodbe za najem enote v primeru odloženega 
plačevanja ter pogodbe o uporabi cestninskih cest na teh 
mestih ne bo mogoče skleniti. 
Obračunavanje in višina cestnine
Cestnina se bo obračunavala glede na prevožene kilometre, 
cena enega prevoženega kilometra pa je odvisna od kategori-
je vozila, števila osi in emisijskega razreda ter jo določa odlok 
vlade Slovaške republike št. 350/2007 Z. Cestnino je mogoče 
izračunati tudi preko spletnega kalkulatorja cestnine http://
www.emyto.sk/pages/sadzby-myta.htm) 
Konec veljavnosti vinjet
Zaradi uvajanja elektronskega cestninjenja je bila zaklju-
čena prodaja vinjet za tovorna vozila. Mesečne vinjete 
za tovorna vozila je tako mogoče kupiti še do vključno 2. 
decembra, tedenske do vključno 25. decembra, enodnevne 
pa do vključno 30. decembra 2009. Ni prehodnega obdobja 
za plačilo cestnine elektronsko ali z vinjeto.
Več informacij o e-cestninjenju
Več informacij o elektronskem cestninjenju bo dostopnih na 
navedenih kontaktnih in distribucijskih mestih, na spletni stra-
ni www.emyto.sk (v slovaščini in angleščini) ter na telefonski 
številki za pomoč uporabnikom: + 421 2 35 111 111 (govorijo 
slovaško, angleško, nemško, madžarsko, poljsko in rusko). 
Uporabne povezave
www.emyto.sk – stran o e-cestninjenju na Slovaškem 
www.skytoll.sk – upravitelj sistema e-cestninjenja 
http://www.cesmad.sk/skytoll/ – e-prijava vozil
 

Zaslužni prejeli bronasti ključ OZS 
Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je 
na slavnostni seji v mesecu decembru, ob 40-letnici 
delovanja organizacije, podelila priznanje z bronastim 
ključem 2009. Priznanje bronasti ključ, ki se podelju-
je za dolgoletno uspešno delo v obrti, sta prejela tudi 
Vida Habe in Pino Božič.

Vida Habe je bila sekretarka OOZ Koper od leta 1980 
do upokojitve leta 2000. Strokovno delo zbornice je 
vodila tako rekoč od njene ustanovitve. Za delo OOZ 
Koper je bila odgovorna v času, ko je zbornica gradila 
svoj obrtniški dom, ustanavljala prve sekcije, prevoz-
niško zadrugo, začela izvajati javna pooblastila. Vida 
Habe je zbornico popeljala skozi vso njeno najrodovi-
tnejše obdobje.

Pino Božič je bil član OOZ Koper od njene ustanovi-
tve do upokojitve leta 1991. Gostinsko dejavnost je 
opravljal že od leta 1966. Pino je bil med obrtniki, ki 
so ustanovili takratno Obrtno združenje Koper. Bil je 
član vodstva zbornice v več mandatih, zato  ima velike 
zasluge za njeno delovanje v času, ko se je zbornica 
zgradila – tako in drugače. Sodeloval je namreč pri 
graditvi članstva kot tudi obrtniškega doma. Pino Bo-
žič je bil dolga leta predvsem eden najbolj znanih in 
priljubljenih koprskih gostincev. Prvi obrat hitre pre-
hrane, ki ga takrat pri nas še nismo poznali – picerijo, 
je v tedanji Jugoslaviji odprl prav on.

Mario Zadel je 
avtoprevoznik že 43 let
Slovenski avtoprevozniki so decembra 2009 obeležili 40-le-
tnico organiziranega delovanja. Ob tej priložnosti so se člani 
skupščine Sekcije za promet OZS zbrali v Portorožu, kjer so 
se jim pridružili tudi nekdanji predsedniki sekcij za promet. 
Med njimi je bil tudi naš član Rafael Srabotič, ki je republiško 
sekcijo za promet vodil od leta 1990 do 1994. Poslanci sekci-
je za promet so še posebej čestitali kolegom v skupščini, ki 
prevozništvo opravljajo že desetletja. Med njimi ima najdalj-
ši staž prav naš član in predsednik Sekcije za promet OOZ 
Koper Mario Zadel, ki prevozniško dejavnost opravlja že od 
leta 1967.

V petek, 18. decembra 2009 je Gledališka skupina Dekani v kul-
turnem domu v Dekanih premierno uprizorila komedijo »Ko-
mandirjev tič«, avtorice Loredane Cont iz Rovereta v Italiji. Pre-
vod v slovenščino in priredbo,sta opravila Boris Piciga in gospa 
Ingrid Verk, znana zamejska igralka, humoristka in režiserka iz 
Boljunca pri Trstu, ki je prispevala tudi celotno režijo.

V komediji, ki  je navdušila občinstvo, so se izkazali prav vsi na-
stopajoči. Med igralci pa želimo  izpostaviti domači publiki že 
dobro znanega in priznanega ljubiteljskega igralca Borisa Pici-
go in novinko na odru, nadobudno mlado igralko Andrejo Ko-
zlovič. Zakaj prav njiju? On je upokojeni obrtnik – avtoprevoznik, 
ona strokovna sodelavka na naši obrtni zbornici. Iskreno jima 
čestitamo, obrtnike pa vabimo, da si privoščijo poldrugo uro 
zdravega smeha v družbi Gledališke skupine Dekani.

Vse zmoremo, če obstajata 
želja in volja
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Prispevek za usklajevanje in 
izvajanje kolektivne pogodbe 
za obrt in podjetništvo
Koncem novembra 2009 ste delodajalci prejeli položnice za 
izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt za podjetništvo (KPOP) 
(Uradni list št. 73/2008), ki je bila podpisana dne 8. julija 2008 
in je nadomestila prejšnjo Kolektivno pogodbo med delavci 
in zasebnimi delodajalci iz leta 1991.

Prvi odstavek 2. člena te kolektivne pogodbe določa: 
»Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so člani 
strank te kolektivne pogodbe na delodajalski strani (op. 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije – OZS in Združenja 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ – ZDOPS), 
ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost 
po uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08), in za druge delodajalce, 
ki so člani strank te kolektivne pogodbe«.

60. člen KPOP pa določa, da stroške usklajevanja in izvajanja 
te kolektivne pogodbe pokrivajo delodajalci, ki zaposlujejo 
delavce, v pavšalnem znesku 4,00 eur na zaposlenega delavca 
letno. 

Sredstva delodajalci nakazujete enkrat letno ob izplačilu 
plač za mesec november in sicer:
• 2,00 EUR na zaposlenega delavca, na račun Sindikata 

obrtnih delavcev Slovenije, pri Delavski hranilnici 
Ljubljana, št. 61000-3130000033 ali na TRR št. 03100-
1001709303 pri SKB d.d. Ljubljana, s sklicno oznako 20-
09 in 

• 2,00 EUR na zaposlenega delavca, na račun Združenja 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, TRR pri 
Probanki d.d.Ljubljana, št. 25100-9709164136, referenca 
00 s sklicno oznako 230003-8.

Kolikor prispevka še niste poravnali, vas tako Združenje 
delodajalcev  v obrti in podjetnikov kot tudi Sindikat obrtnih 
delavcev Slovenije prosita, da  to storite čim prej.

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.

Oddaja obračunov, poročil in 
podatkov
V Uradnem listu 105/09, z dne 21.12.2009  je bil objavljen 
Pravilnik o izvajanju sprememb in dopolnitev Zakona o 
davku na dodano vrednost, ki se bo začel uporabljati skupaj 
s spremembami in dopolnitvami   ZDDV-1B   že s 1. 1. 2010. 
Glede na to, da so sestavni del Pravilnika tudi predpisani 
obrazci, ki se spreminjajo, bodo morali davčni zavezanci do 
poteka rokov poročanj po novem, spremeniti tudi nastavitve 
svojih obračunskih in poročevalskih programov.
Naj vas spomnimo še na roke, ko bo potrebno oddati 
obračune, poročila in podatke po novem:
• najkasneje do 20.  februarja 2010  za januar 

Obvestila
rekapitulacijsko poročilo (RP-O). Po novem se poroča 
mesečno tako za dobave blaga kot tudi za opravljene 
storitve   (1. odstavek 25. člena ZDDV-1) opomba: v 
primeru oddaje RP-O se do 20. februarja za januar odda 
tudi DDV-O;

• najkasneje do 28. februarja 2010 oz. najkasneje zadnji 
delovni dan  - DDV-O obrazec za januar 

• najkasneje do 28. februarja 2010 za januar Poročilo 
o dobavah po 76. členu ZDDV-1 (za gradbene storitve, 
prodajo nepremičnin, odpadkov);

 
Pomembno: če se opravljajo transakcije med davčnimi 
zavezanci Z ID-št., so izvajalci zaključnih del v gradbeništvu, 
pri prodaji nepremičnin in odpadkov dolžni o teh transakcijah 
obvestiti DURS najkasneje v 30 dneh od prve dobave – 
OBVESTILO vsebinsko ni predpisano. Če se opravljajo 
navedene transakcije že v decembru 2009, potem se odda 
takšno obvestilo najkasneje do 30. januarja 2010 (v obvestilu 
se zgolj navedejo podatki zavezanca in da le-ta opravlja npr. 
storitve elektroinstalacij za druge davčne zavezance), saj se 
v Poročilu o dobavah po 76. členu ZDDV-1 nato poroča o 
dejansko opravljenih storitvah.                  Dunja Verbajs

Pravilnik o določitvi olajšav in 
lestvice za odmero dohodnine 
za leto 2010
Na podlagi 118. in 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list 
RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) in na podlagi 
podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja 
minister za finance Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice 
za odmero dohodnine za leto 2010

1. člen
Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugem 
odstavku 112. člena, 114. členu in v prvem odstavku 117. 
člena ter zneski skupnega dohodka, ki so določeni v drugem 
in tretjem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni 
list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v nadaljnjem 
besedilu ZDoh-2) se za leto 2010 uskladijo tako, da znašajo:
 1.    splošna olajšava                                   3.100,17 eura
       1.1.    dodatna splošna olajšava za
                  zavezance s skupnimi dohodki do
                  8.694,22 eura                              2.094,99 eura
       1.2.    dodatna splošna olajšava za
                  zavezance s skupnimi dohodki nad
                  8.694,22 eura do 10.055,96 eura           1.047,50 eura
 2.    osebne olajšave:
       –       invalidu s 100% telesno okvaro         16.575,94 eura
       –       po dopolnjenem 65. letu starosti          1.334,18 eura
 3.    posebna osebna olajšava za rezidenta,
        ki se izobražuje in ima status dijaka
        ali študenta                                       3.100,17 eura
 4.    posebna olajšava za prvega vzdrževanega
        otroka                                            2.287,48 eura
 5.    posebna olajšava za vzdrževanega
        otroka, ki potrebuje posebno nego in
        varstvo                                            8.288,52 eura
 6.    za vsakega nadaljnjega vzdrževanega
        otroka se olajšava za prvega
        vzdrževanega otroka oziroma olajšava za

        otroka, ki potrebuje posebno nego in
        varstvo poveča za:
        –       drugega vzdrževanega otroka za              199,30 eura
        –       tretjega vzdrževanega otroka za           1.860,10 eura
        –       četrtega vzdrževanega otroka za          3.520,91 eura
        –       petega vzdrževanega otroka za             5.181,71 eura
        –       vse nadaljnje vzdrževane otroke
                 za glede na višino olajšave za
                 predhodnega vzdrževanega otroka      1.660,80 eura
 7.    posebna olajšava za vsakega drugega
        vzdrževanega družinskega člana                    2.287,48 eura
 8.    olajšava za prostovoljno dodatno
        pokojninsko zavarovanje                                   2.646,21 eura

2. člen
Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. 
člena ZDoh-2 se za leto 2010 uskladijo tako, da znašajo:

3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 421-217/2009/6

Obveznost za plačilo razlike 
trošarine ob zvišanju 
drobnoprodajne cene cigaret
Generalni carinski urad, Sektor za trošarine obvešča vse 
subjekte, ki imajo na zalogi cigarete, da so dolžni opraviti 
plačilo razlike trošarine za cigarete, za katere se zviša DPC.

S spremembo 6. točke 15. člena ZTro, objavljene v uradnem 
listu  RS, št. 25/09 se na novo uvaja obveznost za plačilo razlike 
trošarine tudi v primeru, ko se v skladu z devetim odstavkom 
51. člena ZTro zviša drobnoprodajna cena (DPC) cigaret . 
Zaradi navedenih sprememb je določen krog gospodarskih 
subjektov, tistih, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskih 
skladišč, dolžan opraviti plačilo razlike trošarine za cigarete, 
za katere se zviša DPC.

V skladu z desetim odstavkom 51. člena ZTro je spremembo 
DPC cigaret prijavila družba Philip Morris, d.o.o., Ljubljana. 
Nova DPC velja za cigarete s trgovskimi imeni; Chesterfield 
classic red, Chesterfield classic blue, Chesterfield classic silver, 
in sicer se za vse navedene cigarete DPC zviša s 2,40 evra na 
2,50 evra (za zavojček 20 cigaret). Navedena DPC bo veljala 
od 1. januarja 2010.

Zavezanci morajo popis zaloge na dan 31. decembra 2009 in 
obračun razlike trošarine dostaviti carinskemu organu do 15. 
januarja 2010. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v 
plačilo na dan 1. marca 2010.

če znaša neto letna 
davčna osnova v eurih

   nad                do
znaša dohodnina v eurih

 7.528,99   15.057,96            1.204,64 + 27% nad 7.528,9

 7.528,99                                       16%   

15.057,96                                  3.237,46 + 41% nad 15.057,96

 

Pomoč koprskih obrtnikov 
Centru Elvira Vatovec v Strunjanu

Center Elvira Vatovec Strunjan skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami, to je z lažjo, zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju. Približno 
polovica otrok ne bo nikoli sposobna za samostojno življenje. V centru imajo 
tudi internat v katerega so vključeni učenci, ki so oddaljeni ali ne morejo biti v 
lastni družini zaradi neurejenih domačih razmer.

Center se sooča z veliko težavami, prostori v katerih deluje so skromni, oprema 
zastarela, a najhuje je, da se je ustanova znašla v denacionalizacijskem 
postopku  in tako  mora Rimokatoliški cerkvi vrniti stavbo, v kateri je imel 
zdravstveno in zobozdravstveno ambulanto, kuhinjo, knjižnico in tudi nekaj 

učilnic ter internat.

Prostore bodo sicer nadomestili v preostalih dveh stavbah, ki sta ostali v njihovem 
upravljanju, ker pa potrebujejo še nekaj sredstev za dokončanje  adaptacije, jim je 
OOZ Koper namenila pomoč v višini 500,00 evrov.

POMAGAJMO!
Kolikor bi želeli še posamezni obrtniki in podjetniki – člani OOZ Koper pomagati 
pri adaptaciji in opremi, lahko pokličete ravnatelja CUEV Strunjan Korada 
Lešnika ali socialno delavko, gospo Orlando Norčič, na tel.: 05/617-1000.
Svoj prispevek lahko nakažete na TRR, št.: 0129  0603  0690  825. Hvala. 

Kad Mujo farba
Na licitaciji za farbanje broda Queen Mary 2, posao dobije Mujo & Co. iz Doboja.
Dolazi nadzorni organ provjeriti kako je pofarbano, gleda komisija kvalitetu boje, 
koliko slojeva itd. S obale sve OK. Sjedne komisija u čamac vidjeti drugu stranu, 
kad ona uopšte nije pofarbana.
 »Jel' umijete vi, Mr. Mujo, čitati ugovor?«
 »Jes vala, umijem.«
 »Pa što ste pofarbali samo jednu stranu?«
 »A jel' umijete VI čitati ugovor: lijepo piše, da ”farbanju broda pristupaju, 
   s jedne strane Mujo & Co. iz Doboja, a s druge strane investitor”.«
 »Il' farbajte svoju stranu, ili da pišemo neki aneks!«

Šale nismo prevedli, ker je v izvirniku bolj smešna, kajne?
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14DEDEK MRAZ JE OBDARIL REKORDNO 
ŠTEVILO OTROK

Igrica Mali modri Huhu je pritegnila pozornost otrok

Kakšno brado ima Dedek Mraz?

Kako zanimivo pripoveduje 
Dedek Mraz? 

Z Dedkom  Mrazom se je lepo slikati

Jaz sem tudi zapela Dedku Mrazu 

Dedek Mraz je prinesel lepa darila

Ali bo Dedek Mraz prišel tudi drugo leto?

Otroci so veselo in razigrano čakali na prihod Dedka Mraza Dvorana gledališča je bila dvakrat 
napolnjena z  živžavom otrok 

Koprsko gledališče je v 
ponedeljek, 21. decembra,  
pokalo po šivih. Na prireditvi, 
ki jo za otroke naših članov 
organiziramo že tradicionalno, 
se je v dveh skupinah zbralo 
več kot 200 otrok, zato smo 
morali gledališko igrico, z 
naslovom Mali modri Huhu in 
prihod dedka Mraza uprizoriti 
dvakrat. Obrazi otrok so 
bili najbolj nasmejani, ko 
je v dvorano vstopil Dedek 
mraz, ki je obdaril vse malčke 
mlajše od 7 let. 

Prijavljenih otrok je bilo nekaj 
več kot 230, zaradi bolezni 
in drugih zadržanosti, pa vsi 
na prireditev niso mogli priti, 
zato starše teh otrok vabimo, 
da darilo čim prej prevzamejo 
na sedežu zbornice.


