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Ne prezrite

Obrtniki želijo Istro brez meje

Javni razpis Nepovratna sredstva

V februarju 2010 so se, na povabilo
Obrtničke komore Istrske županije, v
Buzetu sestali predstavniki zbornice
gostiteljice in Območnih obrtnopodjetniških zbornic Koper in Izola. To
je bilo prvo srečanje s kolegi obrtniki
na nivoju Istrske županije, saj je OOZ
Koper do sedaj sodelovala le z zbornico
iz Buzeta.

Jezikovni tečaji Italijanščine, angleščine in slovenščine za tujce
Delavnica Izdelovanje spominkov
Marketinška delavnica Nemogoče
Tečaj Prva pomoč na delovnem mestu
Gradbinci Predstavitev sistemov YTONG in oken VELUX
Promet Obvezno redno usposabljanje voznikov tovora
Lesarji Sejem Interio, Sarajevo, BiH
Frizerji in kozmetiki Strokovni dan
Instalaterji-energetiki 10. srečanje članov, Dolenjske toplice
Vabila OZS za skupni nastop na sejmih
Iz Uradnega lista

•
•

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 - 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
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Predsednik Istrske zveze
obrtnih
združenj je predstavil delovanje
njihovega zborničnega sistema, od
osnovne do republiške organizacije.
Povedal je, da obrtniki na hrvaški
strani Istre že dolgo čutijo potrebo
po ponovnem sodelovanju s kolegi
s slovenske strani meje – meje, ki je
Z leve proti desni: za Istrsko županijo Eros Sorić, Loredana Krbavčić,
kruto presekala življenje istega naroda.
Aldo Ukanović in Mario Paliska, za OOZ Izola Rajko Kodrič, Za OOZ
Koper Mirko Tomšič, Vladimir Ražman in Elide Laginja.
Posledice tega bomo še dolgo čutili na
obeh straneh meje, zato je predlagal,
da bi jih skupaj skušali omiliti. Velika
škoda bi bila čakati križem rok na vstop
Hrvaške v EU. V tem času lahko sami sodelovanja v skupnem nastopu obrtnikov na sejmih, v organiziranju raznih
marsikaj že naredimo. Vsi se soočamo poslovnih srečanj med člani iz različnih dejavnosti, v medsebojnem promoviranju,
tudi z gospodarsko krizo in kolikor ipd.
se ne bomo povezali, ne bomo kos
gigantom, ki si skušajo prilastiti ves trg. Predsednika OOZ Koper, Vladimir Ražman in OOZ Izola, Rajko Kodrič sta predlog
»Končno tudi Nemčija, Francija, Italija pozdravila in izrazila pripravljenost na sodelovanje. Vladimir Ražman je dejal, da
ser niso povezale iz ljubezni ampak Istro vidi kot blagovno znamko, ki se lahko uveljavi kot se je Toskana.
iz ekonomskih razlogov«, je povedal
Aldo Ukanović, predsednik istrskega Udeleženci srečanja so se dogovorili, da bi se še spomladi ponovno srečali v širšem
obrtnega združenja, ki vidi možnost sestavu in dorekli morebitne oblike in načine sodelovanja.

Obveščanje članov z SMS sporočili
OOZ Koper je v lanskem letu poskusno
uvedla dodatno obveščanje članov z SMS
sporočili. Obrtnike in podjetnike, člane
zbornice, želimo na tak način spomniti
na aktivnosti, ki jih zbornica organizira in
na katere, zaradi preobremenjenosti in
časovne stiske, lahko pozabijo.
Ta način dodatnega obveščanja se je izkazal
za zelo učinkovitega, saj se je po prejemu
obvestila vedno občutno povečalo število
prijavljenih. Je pa bilo tudi nekaj zelo ostrih
odklonov, zato prosimo:
•

člane, ki želijo biti na dogodke
dodatno opozorjeni, da nam
posredujejo svojo GSM številko
(kolikor ta že ni v registru zbornice)

•

člane, ki ne želijo prejemati obvestil
preko SMS sporočil, da nam to
sporočijo na tel. 05/61 390 00
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OOZ Koper ima nove predstavnike
v sekcijah Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
Upravni odbor OZS Koper je, v skladu s 23. členom statuta OOZ Koper, v skupščine sekcij pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije za mandatno obdobje 2010 - 2014 imenoval naslednje poslance:
Sekcija				

Ime in priimek poslanca		

Naselje

1. Inštalaterji energetiki

Peter Babič

Smokvica, Gračišče

2. Avtoserviserji			

Zvezdan Rakar		

Koper

3. Gostinci				

Tomšič Mirko			

Pomjan, Šmarje

4. Promet				

Mario Zadel			

Koper

5. Domača in umetnostna obrt

Marjan Starc			

Pomjan, Šmarje

6. Gradbinci				

Zlatko Kalšnik 		

Koper

7. Slikopleskarji in črkoslikarji		

Dimitrij Vivoda		

Pobegi

8. Kleparji in krovci			

Edi Knez			

Movraž, Gračišče

9. Cementninarji, kamnoseki, teracerji

Gracijano Šav			

Movraž, Gračišče

10. Steklarji				

Slavko Vižintin		

Koper

11. Fotografi				

Mirjan Pobega			

Pobegi

12. Frizerji				

Silva Baruca Jakomin		

Koper

13. Lesne stroke			

Matej Hudovernik		

Koper

14. Kovinarji				

Vojko Žerjal 			

Koper

15. Čistilci objektov 			

Tahira Abdić			

Koper

16. Kozmetiki			

Maja Kolnik Švara

Izola

17. Vzdrževalci tekstilij 		

Irena Poropat Flego		

Izola

18. Dimnikarji				

Miran Planinc			

Ljubljana

		

Upravni odbor OOZ Koper je vse imenovane predlagal tudi kot kandidate za člane upravnih odborov sekcij.

Vsem imenovanim iskreno čestitamo in jih prosimo, da svoje poslanstvo opravijo kar se da vestno in
odgovorno v korist članstva, ki ga zastopajo.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper žal ne bo imela poslancev v vseh sekcijah. Ker ni bila podana nobena kandidatura, svojih predstavnikov ne bomo imeli v naslednjih sekcijah:
19. Elektroniki in megatroniki
20. Grafičarji
21. Optiki
22. Plastičarji
23. Polagalci talnih oblog
24. Predelovalci kož
25. Zlatarji
26. Živilci
27.Trgovci
28. Cvetličarji in vrtnarji
29. Tekstilci
30. Elektro dejavnosti
Vsekakor je to izgubljena priložnost za posameznike, ki bi lahko svoja stališča, poglede in zahteve lahko prenesli v sredino, ki
predstavlja stroko v naši državi. Izgubljena priložnost je tudi za zbornico kot tako, saj bi z večjo zastopanostjo bila tudi kot
organizacija uspešnejša.
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Javni razpis za sofinanciranje
obrti in podjetništva v
MO Koper za leto 2010
Na podlagi Odloka o proračunu MO Koper
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/2009)
in 40. člena Pravilnika o ustvarjanju
podpornega okolja za podjetništvo v
Mestni občini Koper (Uradni list RS, št.
66/2005), Mestna občina Koper objavlja

Javni razpis za sofinanciranje
ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za
podjetništvo v Mestni občini
Koper za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za sofinanciranje
ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja
za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki
se realizirajo po principu sofinanciranja
upravičenih stroškov razvojnih projektov in
naložb podjetij, in sicer:
A. sofinanciranje začetnih investicij,
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj novih produktov in storitev:
•
za nakup nove opreme in celovite
obnove obstoječe proizvodnje,
•
za nakup, urejanje in opremljanje
zemljišč, pridobivanje projektne
dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov,
•
za nakup, gradnjo ali preureditev
poslovnih prostorov,
•
za nakup nematerialnih investicij
(stroški nakupa patentov, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega
znanja ter programske opreme).
B. sofinanciranje stroškov promocije
malih in srednjih podjetij:
•
za najem, postavitev in delovanje
stojnice pri udeležbi na določenem
sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
C. sofinanciranje odpiranja novih
delovnih mest in samozaposlovanja:
•
za stroške realizacije samozaposlitve
osebe, ki je na Zavodu RS za
zaposlovanje – območna služba Koper
(v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot
brezposelna oseba,
•
za stroške dela plače zaposlitve
osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot
brezposelna oseba in spada v skupino
težje zaposljivih oseb v skladu z
veljavnim Pravilnikom o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Uradni list RS, št. 5/07),
•
za stroške dela plače zaposlitve
osebe, ki je iskalec prve zaposlitve
– pripravnik z višjo, visoko ali
univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ
prijavljena kot brezposelna oseba,
•
za stroške realizacije samozaposlitve
ali zaposlitve osebe, ki je v postopku
izgubljanja zaposlitve.
D. spodbujanje prijav podjetij na
mednarodne javne razpise
•
stroške za pripravo projektov, ki so
predmet mednarodnega javnega
razpisa, in ki so dejansko nastali, so

vezani na prijavo, ter za katere ima
prijavitelj ustrezna dokazila.

II. Pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
1. Splošni pogoji:
•
Na javni razpis se lahko prijavijo:
•
podjetja, ki imajo sedež v Mestni
občini Koper ali investirajo na območju
Mestne občine Koper,
•
fizične osebe, kadar gre za
sofinanciranje stroškov samozaposlitve
•
in drugi subjekti, v skladu s pravilnikom
Za podjetje se štejejo:
•
mikro, majhne in srednje velike
gospodarske družbe, ki izpolnjujejo
pogoje iz Zakona o gospodarskih
družbah (UL RS, št. 65/09 - UPB3)
•
samostojni podjetniki.
Do sredstev za izvedbo ukrepov niso
upravičena podjetja, ki:
•
so na dan prijave v stečajnem
postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
•
so bila na dan 31.12.2009 v
stanju kapitalske neustreznosti
po 11. členu Zakona o finančnem
poslovanju podjetij, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in
59/09),
•
so v težavah in dobivajo
državno pomoč za reševanje in
prestrukturiranje,
•
sodijo v sektor transporta,
ladjedelništva, jeklarstva,
premogovništva, kmetijstva in ribištva.
2. Posebni pogoji:
Za ukrepe pod A.:
•
da zagotovijo vsaj 25 % lastnih
virov za kritje stroškov posamezne
investicije. Investicija se mora ohraniti
na območju občine vsaj pet let po
prejemu sredstev.
Za ukrepe pod B.:
•
da se udeležijo določenega sejma ali
razstave doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C.:
•
da podjetja zagotovijo novo
zaposlitev za najmanj dve leti, če ta
nova zaposlitev pomeni povečanje
skupnega števila zaposlenih nad
najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
•
da podjetja zaposlijo brezposelne
osebe, ki so državljani Republike
Slovenije, imajo stalno bivališče
na območju Mestne občine Koper,
spadajo v skladu z veljavnim
Pravilnikom o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja v
skupino težje zaposljivih oseb in so
prijavljeni na ZRSZ najmanj en mesec
pred dnevom zaposlitve,
•
da brezposelne osebe v obdobju
določenim z razpisom uresničijo
samozaposlitev. Dejavnost se mora
opravljati na območju Mestne občine
Koper (poslovni prostori in sedež
morata biti na območju Mestne občine

•

Koper),
da so osebe v postopku izgubljanja
zaposlitve, so državljani Republike
Slovenije, imajo stalno prebivališče
na območju Mestne občine Koper
in v obdobju določenim z razpisom,
uresničijo samozaposlitev.

Za ukrepe pod D.:
•
da podjetja, ki prijavijo projekte na
javni razpis iz mednarodnih virov, ki
ustrezajo razpisnim pogojem in so
administrativno ustrezni, kar izkazujejo
z ustreznim potrdilom neposrednega
mednarodnega uporabnika, ki je
objavil javni razpis.

III. Okvirna višina sredstev

8

Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je
na razpolago za izvedbo javnega razpisa je
119.000,00 €
Okvirna višina sredstev za posamezne
ukrepe je naslednja:
Za ukrepe pod A		
68.000,00 €
Za ukrepe pod B 		
26.000,00 €
Za ukrepe pod C
15.000,00 €
Za ukrepe pod D		
10.000,00 €
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili
o dodeljevanju državnih pomoči » de
minimis«.

IV. Upravičeni stroški in višina
sredstev
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za ukrepe pod A.:
•
stroški nakupa naprav in nove strojne
opreme ter celovite obnove obstoječe
proizvodnje,
•
stroški nakupa, gradnje ali preureditve
poslovnih prostorov,
•
stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč, pridobivanje projektne
dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov,
•
stroški nakupa patentov, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega
znanja ter posebne programske
opreme.
Višina dodeljenih sredstev:
•
za investicije ne sme preseči 55 %
upravičenih stroškov celotne vrednosti
posamezne investicije za mala
podjetja in 47,5 % za srednja podjetja,
in sicer ne glede na to, iz katerih javnih
virov (sredstva občinskega, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) so
sredstva dodeljena.
Najvišji možni odobreni znesek za
sofinanciranje posamezne investicije je
4.500,00 €
Za ukrepe pod B.:
•
stroški najema, postavitve in delovanja
stojnice pri udeležbi na določenem
sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
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Za ukrepe pod C.:
•
za samozaposlitev do 5 minimalnih
mesečnih plač ali do 7 minimalnih
mesečnih plač, če se samozaposli
invalid; sredstva se dodeli v
enkratnem znesku, pod pogojem, da
bo samozaposlitev trajala najmanj
dve leti,
•
za posamezno novo delovno mesto
pod točko b) in d) 21. člena pravilnika,
ki se zagotavlja vsaj še dve leti po
prejemu, do 7 minimalnih mesečnih
plač v enkratnem znesku,
•
za posamezno novo delovno mesto
pod točko c) 21. člena pravilnika,
ki se zagotavlja vsaj še dve leti po
prejemu sredstev, do 9 mesečnih
plač pripravnika za določeno delovno
mesto v enkratnem znesku.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za
izvedbo tega ukrepa za posameznega
upravičenca ne sme preseči navedene
višine, in sicer ne glede na to, iz katerih
javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali
mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev
morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Mestne občine Koper.
Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti
po realizaciji samozaposlitve.
Za ukrepe pod D.:
•
stroške osebja v višini dejanske
cene dela, ki se izkazuje na podlagi
izplačanih plač z vsemi dodatki
in dajatvami kot so opredeljeni v
nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni
pogodbi,
•
stroške zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi
cenami in z običajnim poslovanjem
prijavitelja.
Najvišji možni odobreni znesek za
posamezno prijavo je 1.000,00 €.

V. Merila za ocenitev vlog
Za ukrepe pod A.:
•
finančna stabilnost in likvidnost
prosilca,
•
delež lastnih sredstev v investiciji,
•
inovativnost investicije,
•
pričakovani učinki tehnološke
posodobitve,
•
pričakovani učinki investicije na
razvoj delovnih mest.
Za ukrepe pod B.:
•
finančna stabilnost in likvidnost
prosilca,
•
izvajanje promocijske aktivnosti na
tujih trgih,
•
promocija izdelkov lastnega razvoja,
•
panožne povezave promocijskih
aktivnosti.
Za ukrepe pod C.:
Merila za subvencioniranje novih delovnih
mest in samozaposlovanja:
•
uresničljiv poslovni načrt ,
•
proizvodne dejavnosti ali poslovne
storitve s področja socialnega
skrbstva,
•
storitvene dejavnosti.
Merila za subvencioniranje dela plače
zaposlitve težje zaposljivih oseb:
•
finančna stabilnost in likvidnost
delodajalca
•
je mlajša od 25 let in iskalec prve
zaposlitve, ki je pridobil strokovno

•

ali poklicno izobrazbo pred manj kakor
dvema letoma,
ima poklic, ki se uvršča med suficitarne
na podlagi objavljenega seznama,
je starejša od 50 let,
je dolgotrajno brezposelna oseba, kar
pomeni, da je brezposelna 12 mesecev
v zadnjih 16 mesecih ali, če gre za
osebo, mlajšo od 25 let, je brezposelna
šest mesecev v zadnjih osmih mesecih,
sama skrbi za enega ali več otrok, ki so
stari manj od 26 let, če se redno šolajo,
ali katere zakonec je brezposeln,
invalid ali oseba, pri kateri je bila
ugotovljena zaposlitvena oviranost ali
upad delovne sposobnosti

VIII. Način pošiljanja in vsebina
vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezen razpisan
ukrep in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisnih
dokumentacijah.
q
Popolna vloga mora biti do vključno
•
5. maja 2010 do 12,00 ure oddana osebno
v Sprejemno pisarno Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali poslana kot
•
priporočena pošiljka do vključno dne
4. maja 2010 (datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva
Merila za subvencioniranje dela plače osebe, 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako
na sprednji strani: »Ne odpiraj – razpis
ki išče prvo zaposlitev:
podjetništvo – 410-44/2010 – obvezna
•
finančna stabilnost in likvidnost
oznaka razpisanega ukrepa« (npr. ukrep
delodajalca,
pod A., B., C. ali D .) in s polnim naslovom
•
delež zaposlenih delavcev za
pošiljatelja na zadnji strani.
nedoločen čas pri delodajalcu,
•
zaposlovanje na razvojno usmerjenih
Če kandidat prijavlja več ukrepov mora vlogo
delovnih mestih in projektih,
za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici
•
zaposlovanje suficitarnih poklicev (za
z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep
koprsko območje)
predložiti popolno razpisno dokumentacijo,
•
predložen program uvajanja.
sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Za ukrepe pod D.:
Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan način
•
finančna stabilnost in likvidnost
ali ne bodo prispele pravočasno se bodo
prosilca
štele za nepopolne in v nadaljnjem postopku
•
delež lastnih sredstev
ne bodo obravnavane.
•
velikost in vrednost projekta
•
panožne povezave – skupne prijave
•
•

Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe so
sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih
dokumentacijah. Vse prispele vloge bo
ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Koper. Na osnovi
rezultatov ocenjevanja vseh popolnih
vlog, višine zahtevanih sredstev s strani
kandidata in višine proračunskih sredstev
za leto 2010 bo strokovna komisija določila
višino sredstev za posamezen ukrep.

VI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena
razpisana proračunska sredstva je
proračunsko leto 2009. Upoštevani bodo vsi
izbrani realizirani ukrepi:
•
pod A. v obdobju od 1. oktobra 2009
do vključno 30. septembra 2010,
•
ostali ukrepi pa od 16. oktobra 2009
do vključno 15. oktobra 2010.

VII. Razpisni rok in razpisna
dokumentacija
Javni razpis se zaključi 5. maja 2010 ob
12,00 uri.
Razpisna dokumentacija obsega:
- navodila za izdelavo vloge,
- besedilo razpisa,
- prijavne obrazce za posamezen ukrep,
- vzorec pogodbe za sofinanciranje
posameznega ukrepa.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo
na spletnih straneh Mestne občine Koper:
www.koper.si., za člane Obrtne zbornice
pa je razpisna dokumentacija dosegljiva
tudi na Območni obrtni zbornici Koper,
Staničev trg 1, 6000 Koper in člane
Primorske gospodarske zbornice Koper v
Kopru, Ferrarska 2, vsak delovni dan med
9.00 in 12.00 uro.

IX. Odpiranje vlog in obveščanje
o izidu razpisa
Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog
začela 6. maja 2010 in v roku 30 dni od
zaključka razpisa vse kandidate s sklepom
obvestila o rezultatih razpisa.
Strokovna komisija bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo
kandidata, ki:
•
je ni vložila upravičena oseba,
•
ni pravočasna,
•
ni popolna.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki ne
izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne prispe
na Mestno občino Koper do5. maja 2010 do
12,00 ure.
Za nepopolno se šteje vloga:
•
ki ne bo poslana na način, kot je
navedeno v VIII. točki tega razpisa,
•
ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
•
ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne
dokumentacije.

X. Dodatne informacije v zvezi z
razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi z razpisom vsak delovni
dan med 9.00 in 12.00 uro na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne
občine Koper na tel. št. 05 6646 246 (Marko
Gorišek) in 05 6646 404 (Bruna SaksidaPišot), člani OZS tudi na OOZ Koper, tel. 05
6139 012 (Elide Laginja) in člani Primorske
gospodarske zbornice Koper na tel. št. 05
6625 832 (Irena Bartolič).
					
		
Mestna občina Koper
		
Župan			
		
Boris Popovič
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VABILO
Jezikovni
tečaji
italijanščine, angleščine
in slovenščine za tujce
Za člane OOZ Koper smo, v sodelovanju s Centrom za jezike in
medkulturno komunikacijo (CJMK), Fakultete za humanistične
študije Univerze na Primorskem, pripravili program poslovnih
tečajev jezika in medkulturne komunikacije.

32-urni poslovni tečaji tujih jezikov
Vabimo vas, da se prijavite na:
			

- 32-urni tečaj slovenščine za tujce

			
			
		

- 32-urni začetni tečaj italijanščine
- 32-urni nadaljevalni tečaj italijanščine
s povdarkom na konverzaciji

			
			
		

- 32-urni začetni tečaj angleščine
- 32-urni nadaljevalni tečaj angleščine
s povdarkom na konverzaciji		

Cena

Cena 32-urnega tečaja tujega jezika ali slovenščine,
za minimalno 10 tečajnikov, je 180,00 EUR (z DDV).
V primeru, da je prijavljeno manjše število tečajnikov, se cena
spremeni in znaša za 7 do 9 tečajnikov 186 EUR (z DDV).Cena
izpita za raven je 156 EUR (z DDV).
Članom OOZ Koper s poravnano članarino bo zbornica
sofinancirala stroške tečaja v višini 50% na podlagi vloge,
ki jo po opravljenem tečaju naslovite zbornici in kateri
predložite dokazilo o plačilu tečaja in potrdilo o opravljenem
tečaju.

Prijava

Prijavnico pošljete po pošti na naslov OOZ Koper, Staničev
trg 1, 6000 Koper ali po faxu 05/6271 917. Ob prijavi mora
udeleženec nakazati tečajnino na račun prejemnika: UP FHŠ,
Titov trg 5, Koper - poračun CJMK - številka: 0110 0603
0724 094 , namen: OOZ KP-”ime tečaja”. Plačilo tečajnine je
pogoj za potrditev prijave.

Obseg tečaja 32 ur sicer pripravi udeleženca za temeljne
interakcije v tujem jeziku, vendar ne omogoča pridobitve
certifikata za posamezno stopnjo po evropski lestvici za
jezikovno izobraževanje. Kolikor želijo kandidati tečaja,
ki imajo več predznanja, doseči raven A2 iz italijanščine
ali angleščine, lahko opravljajo poseben preizkus znanj,
zmožnosti in spretnosti (izpit).

Za informacije lahko pokličete na tel.: 05/902 69 33 ali
pošljete e-pošto na cjmk@soup.si.

Pred začetkom izvajanja tečajev kandidati prejmejo
poseben vprašalnik, v katerem bodo natančno opredelili
svoje potrebe. Na osnovi njihovih odgovorov bodo lektorji
Fakultete za humanistične študije pripravili natančen program
dela. Po opravljenem tečaju udeleženci prejmejo potrdilo o
opravljenem tečaju.

Posebno opozorilo: za zaposlene, ki so v rednem
delovnem razmerju pri vas in imajo največ V. stopnjo
izobrazbe lahko kandidirate za sofinanciranje stroškov za
jezikovne tečaje preko javnega razpisa »Znanje uresničuje
sanje« (več na spletni strani www.ozs.si, jeziček OPIS
obrtno-podjetniško izobraževalno središče)

Rok prijave

Prijavite se lahko do petka, 26. marca 2010.
Posamezne tečaje bomo izvedli samo pod pogojem, da se
zbere vsaj 7 kandidatov.

Prijavnica za jezikovne tečaje
italijanščine, angleščine in
slovenščine za tujce

Član/ica OOZ Koper
Davčni
zavezanec

Priimek in ime udeleženca

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Jezik, ki si ga želim učiti: (označi s križcem izbrani tečaj)

Datum

Tečaj slovenščine za tujce

Začetni tečaj angleščine

Začetni tečaj italijanščine

Nadaljevalni tečaj angleščine
Podpis in žig

Nadaljevalni tečaj italijanščine
GSM telefon

Stacionarni
telefon

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

DA

NE

II. nagrajeni spominek ”Pretorska palača” ; natečaj MO Koper leta 2008, avtorica Liljana Gaberc
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Delavnica
Izdelovanje spominkov

VABILO delavnica
Marketinška
Nemogoče

Člane OOZ Koper - izdelovalce domače in umetnostne obrti in druge
zainteresirane člane vabimo na izobraževalno delavnico Izdelovanje
spominkov

Vabimo vas na marketinško delavnico ”Nemogoče!”
v izvedbi LISAC & LISAC d.o.o., poslovno sodelovanje,
Ljubljana

v torek, 23. marca 2010, ob 15. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma
Staničev trg 1, Koper

v četrtek, 22. aprila 2010, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Program

Program

•
•
•
•

prof. dr. Janez Bogataj, predsednik strokovne komisije DUO pri OZS
- »Spominkarska regija Slovenske Istre« in »Spominkarska regija Kras«
ter možna tematska področja za izdelovanje spominkov,
Marjan Starc, predsednik sekcije ZSS pri TZ Slovenije - možnosti
trženja za izdelovalce spominkov, ki nimajo statusa s.p.,
Vilina Havser, podpredsednica sekcije ZSS pri TZ Slovenije oblikovanje turističnih spominkov in embalaža,
Goran Lesničar Pučko, sekretar sekcije domače in umetnostne obrti
pri OZS - pridobitev statusa DUO in nalepke »Art and Craft«.

Cena

Udeležba na delavnici je za člane OOZ Koper s plačano članarino
brezplačna.

Prijava

Prijavite se s prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1,
6000 Koper ali na fax: 05/6271 917

Rok prijave

sreda,17. marec 2010

9.00 h		
9.00 - 10.30 h
		
		
		
10.30 - 10.45 h
10.45 - 12.30 h
		
		
		
		
		
		
12.30 - 13.00 h
13.00 - 14.30 h
		
		
		
		
		
		
14.30 - 14.45 h
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14.45 - 16.00 h
		
		
		
		
		
		
		
		
16.00 h		

Obratni marketing.
Kako vnaprej ugotoviti, kaj bo delovalo in kaj 		
ne?
Odpravite strah pri kupcih in povečajte 		
prodajo.
Priporočilo: najmočnejše marketinško orožje da bo za vas še bolje delovalo.
Kaj smo se naučili in kako to uporabiti v 		
praksi?
Vprašanja in zaključek

Začetek seminarja
Edini trije načini, s katerimi boste v svojem 		 Cena
Polna cena delavnice je 200,00 EUR. Članom OOZ Koper s
poslu povečali prodajo in dobiček.
plačano članarino plača zbornica 50 % cene.
Skriti viri zaslužka tudi v vašem poslu.
Stranske dejavnosti kot vir zaslužka.
Način prijave
Odmor
Kako do neomejenih sredstev za 			 Delavnico bomo organizirali v primeru, če bo najmanj
10 udeležencev, zato vas prosimo, da najprej izpolnite
oglaševanje?
informativno prijavnico in jo pošljite po pošti na naslov
Koliko je vredna vaša stranka in posledice?
Kako do idej za povečanje prodaje in 		 OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax
05/6271 917.
dobička?
Kako s sodelovanjem (s konkurenco) do 		
večjega dobička?
Rok prijave
Odmor
do torka, 30. marca 2010
Kako s »podkupovanjem kupcev« do večjega 		
dobička?
Posebno opozorilo
Kako povečati prodajo brez popustov?
Vsi prijavljeni boste, po izteku roka za prijavo, pozvani k
Celotna slika marketinga in nešteto možnih 		 plačilu participacije 100,00 EUR, ki jih boste morali plačati na
zaslužkov za vaše podjetje.
TRR OOZ Koper, št. 1010 0003 5170 352, do 8. aprila 2010.
Kako povečati uspešnost vaših komercialistov,
prodajalcev za 30% in več?
Odmor

Vse zainteresirane obveščamo, da bo natečaj za izbor turističnega spominka
objavljen v naslednjih dneh na spletni strani www.koper.si

Prijavnica za delavnico
Izdelovanje spominkov

Informativna prijavnica
za delavnico Nemogoče
Davčni
zavezanec

DA

Davčni
zavezanec

NE

ID za DDV

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

Priimek in ime udeleženca

Datum

Podpis in žig

GSM telefon

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

GSM telefon

Stacionarni
telefon

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

Stacionarni
telefon

Informativno prijavnico 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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v četrtek, 18. in v petek, 19. marca 2010
od 16.00 - 20.30 h,
v učilnici OZ RKS Koper,
Vojkovo nabrežje 6, Koper
Kdo se mora usposobiti za izvajanje prve pomoči?

•
•

VABILO
Sekcija gradbincev

Tečaj prve pomoči
na delovnem mestu

Člane OOZ Koper ponovno opozarjamo na obveznost
zagotavljanja prve pomoči na delovnem mestu, kot
predpisuje Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za
prvo pomoč na delovnem mestu (UL RS, št.136/06). Vabimo
vse, ki še niste opravili Tečaja prve pomoči na delovnem
mestu, na izobraževanje, ki ga organizira Območno
združenje Rdečega križa Slovenije, Koper

delodajalec ali določeno število njegovih zaposlenih,
s.p. brez zaposlenih. Za popoldanske s.p. ta obveza ne velja,
ker jih Zakon o varnosti in zdravju pri delu ni opredelil kot
delodajalce. Šteje se, da so za izvajanje prve pomoči
usposobljeni tudi zdravstveni delavci, pripadniki enot
za prvo pomoč civilne zaščite ter delavci, ki so v zadnjih
petih letih opravili izpit iz prve pomoči za voznike
motornih vozil.

Predstavitev
sistemov YTONG in oken VELUX

Obnavljanje znanja nudenja prve pomoči

Osebe, ki so pri delodajalcu odgovorne za izvajanje prve
pomoči, morajo znanje obnavljati na vsakih 5 let.

12-urni tečaj (šolske ure) se bo izvedel v učilnici Območnega
združenja RK Koper, Vojkovo nabrežje 6, Koper in sicer v
četrtek in petek, 18. in 19. marca 2010,
od 16.00 do 20.30 ure.

Cena

Program predstavitve podjetja Xella porobeton SI

Polna cena tečaja je 82,00 EUR (z DDV). Članom OOZ Koper
s plačano članarino plača zbornica 50 % stroškov.

Izpolnjeno prijavnico in dokazilo o plačilu zneska 41,00 EUR
na TRR OZ RK Koper št.: 1010 0003 5369 105
(namen plačila: tečaj OOZ Koper),
pošljite po pošti na naslov:
OZ RK Koper, Vojkovo nabrežje 6,6000 Koper

YTONG sistem gradnje
Lastnosti YTONG materiala: naravne sestavine,
izolativnost, klimatski pogoji, način gradnje,
požarna odpornost, potresna gradnja
YTONG Multipor toplotna izolacija

Predaval bo vodja tehnične službe g. Uroš Klemen.
Podjetje Xella porobeton SI proizvaja in prodaja gradbeni material
blagovne znamke YTONG. Razvojne usmeritve Xelle so jasno začrtane.
Njihova osnovna skrb je zagotavljanje zdravega bivanja in življenjskega okolja ter ohranjanja narave.
Vse svoje sile usmerjajo v razvijanje naravnih gradbenih materialov in
sodobnih gradbenih rešitev, s katerimi omogočajo reševanje stanovanjskih in bivanjskih potreb po lastnih željah ob zagotavljanju nizkih
stroškov in ohranjanju nedotaknjenega življenjskega okolja.
Proizvodnja je naravi prijazna, saj uporabljajo naravne surovine in z
novimi tehnologijami manjšajo porabo energije.

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

Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Datum

Stacionarni
telefon

Prijavnico pošljite skupaj z dokazilom o plačilu tečaja na Območno združenje RK Koper, Vojkovo
nabrežje 6, 6000 Koper ali na fax 05/627 11 22 ali na E-mail: koper@rks.si

Podpis in žig

•

vgradnja strešnih oken VELUX v betonsko streho
uporaba originalne obrobe VELUX na kritino korec
zagotavljanje vodotesnosti pri strehah z nizkimi nakloni
(nad 15 stopinj )
uporaba zunanjega senčila za preprečevanje
pregrevanja prostorov poleti
zunanja roleta na strešnih oknih in povečana energijska
učinkovitost

Podjetje VELUX Slovenija je del podjetja VELUX, ustanovljenega na
Danskem pred več kot 60 leti. Poleg strešnih oken nudijo tudi vse
izdelke, ki so potrebni za vgradnjo, senčenje in dekoracijo strešnih
oken. Pohvalijo se lahko z izolativnim vgradnim setom, ki zagotavlja
še večjo energetsko učinkovitost vgrajenih strešnih oken VELUX. Za vse,
ki potrebujejo udobno in elektrificirano odpiranje je na voljo strešno
okno VELUX INTEGRA. Opremljeno je z elektromotorjem, daljinskim
upravljavcem s slovenskim menijem in senzorjem za dež, ki zapre
strešno okno, ko nanj pade le nekaj kapljic dežja. Več informacij o
izdelkih VELUX vam je na voljo na www.velux.si ali 01-724-68-68

Prijave in rok

Udeležba na predstavitvi je za člane zbornice s poravnano
članarino brezplačna. Svojo udeležbo sporočite ga. Andreji
Kozlovič na tel. 05/61 390 13, najkasneje do torka
16. marca 2010
					
Vabljeni!

Predstavitev izdelkov Aqua Block - Henkel Slovenija

Član/ica OOZ Koper

DA

•
•
•

Predavala bosta g. Gregor Sušnik in g. Rok Geister.
•
•
•

Davčni
zavezanec

Program predstavitve podjetja Velux Slovenija

•

Način prijave

Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki
krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en
delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. V vsakem
posameznem primeru mora delodajalec na osnovi ocene
tveganja opredeliti ali je potrebna prisotnost delavca, ki je
usposobljen za izvajanje prve pomoči.

GSM telefon

OOZ Koper v sodelovanju s podjetjem Xella porobeton SI
iz Kisovca pri Zagorju ob Savi in podjetjem Velux Slovenija
d.o.o. vabi na

brezplačno predstavitev novosti sistemov za
gradnjo YTONG in strešnih oken VELUX
v četrtek, 18. marca 2010 ob 18.00 uri,
v zeleni dvorani obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Kraj izvedbe in trajanja tečaja

Koliko usposobljenih oseb mora zagotoviti
delodajalec?

Prijavnica za tečaj prve pomoči
na delovnem mestu

11

NE

Podjetje Henkel Slovenija d.o.o. je v
februarja 2010 pripravilo predstavitev
izdelkov Aqua Block ter nekaterih komplementarnih izdelkov za člane OOZ
Koper, Izola in Piran.
Predstavili so tudi postopek kemičnega
sidranja, vodonepropustne premaze in
njihovo uporabo ter uporabo številnih
drugih proizvodov tega podjetja.
Gradbinci številne proizvode že poznajo, izvedeli pa so še za številne možnosti njihove uporabe.
Za kvalitetno predstavitev se lahko
zahvalimo še našemu članu, gospodu
Valentinu Prelovcu, ki je bil pobudnik
tega dogodka. Več o tem v marčevski
številki revije Obrtnik.
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VABILO
Sekcija za promet

Sekcija gostincev in živilcev

OOZ Koper v projektu
Gastronomski zakladi Istre

Obvezno redno
usposabljanje
voznikov tovora (7 ur)

Turistična organizacija Koper je za leto 2010 zasnovala nov kulinaričnoenološki projekt katerega tvorijo naslednje prireditve:
Festival Malvazije, 28. in 29. marca 2010, v Izoli
Festival Zlate oljčne vejice, med 16. in 19. aprilom 2010, v Kopru
Šparga fest, od 22. aprila do 2. maja 2010, v naseljih v Slovenski Istri
Praznik refoška, od 21. do 23. maja 2010, v Marezigah
Od vinarja do oljkarja, 25. junija 2010, po Slovenski Istri
Projekt je Mestna občina Koper
oziroma Turistična organizacija Koper
poimenovala Gastronomski zakladi
Istre.

Projekt se bo odvijal vse pomladne mesece in bo povezoval tiste
organizatorje, ki so se do sedaj vsak po svoje trudili promovirati
dobrote naše Istre. Del projekta bo tudi vrsta tematskih pokušin in
vodenih kulinaričnih večerov, ki se bodo odvijali od 21. marca tja
do 21. junija 2010.
Kot partnerje k projektu je Turistična organizacija Koper povabila tudi
Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola in Piran, društva in
druge organizacije.
OOZ Koper bo sodelovala pri imenovanju in koordinaciji dela
ocenjevalne komisije in pripravila pravilnik o ocenjevanju jedi iz
špargljev v okviru Šparga festa. V pripravi jedi iz špargljev bodo
sodelovali tudi gostinci člani OOZ Koper.
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Cena

Člane sekcije za promet OOZ Koper vabimo na obvezno redno
usposabljanje voznikov tovora,

•

v soboto, 20. marca 2010, ob 09.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•

Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo opravljati
vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, pred
iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske
unije.
Redno usposabljanje je potrebno opravljati vsakih pet
let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur.
Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja
obveznega tečaja in praktične izvedbe zahtevanih ciljev in
pridobitev znanj po predpisanem katalogu znanj, potrebnih
za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega
usposabljanja.
Kandidati, ki imate kodo vpisano za 2 leti, lahko opravite 14-urno
usposabljanje skupaj ali v dveh terminih po 7 ur in sicer:
•
kandidati, ki imajo vozniško dovoljenje kategorij
C1, C1+E ali C+E, najkasneje do 10. septembra 2010.

člani OOZ Koper plačajo participacijo v višini 10,00 EUR
(vključno z DDV) na TRR OOZ Koper, št.1010 0003 5170 352,
namen plačila: seminar vozniki
za zaposlene voznike pri članih OOZ Koper je cena 45,00 EUR
(vključno z DDV)

Način prijave

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

Priloge k prijavi

•
•

kopija osebnega dokumenta
kopija vozniškega dovoljenja

Rok prijave:

Do zapolnitve mest. V skupino bomo sprejeli največ 45 voznikov.
Kolikor bo interesentov več se bomo dogovorili za izvedbo še
enega seminarja. Datum bo določen naknadno.

Posebna ugodnost

Obrtno-podjetniško izobraževalno središče bo vsem udeležencem
usposabljanja izdalo potrdila o usposabljanju, prav tako pa bo
vodilo elektronsko evidenco rednih usposabljanj, tako da bodo
imeli udeleženci usposabljanj možnost izpisa že opravljenih in
manjkajočih obveznosti. Člani OZS boste ob izteku posameznega
obdobja usposabljanja lahko prejeli hitro in verodostojno
informacijo, prav tako vas bo OZS na podlagi teh evidenc lahko
pravočasno obveščala o manjkajočih obveznostih.

Prijavnica za redno usposabljanje voznikov tovora na OOZ Koper
Obvezna priloga pri prijavi: kopija veljavnega vozniškega dokumenta in kopija osebnega dokumenta

Podatki o kandidatu/ki:

B - podatki plačnika (podjetje)

Priimek in ime
Davčni
zavezanec

Datum, kraj in država rojstva

DA

NE

DA

NE

ID za DDV
Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj)
EMŠO

Opravljena kategorija za izpit (ustrezno obkrožite):
voznik za kategorijo

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):

Telefon - stacionarni

Telefon GSM

A - samoplačnik

Član OZS
C1

C1 + E

C+E

Kraj in datum

B - plačnik (podjetje)

B - naziv plačnika (podjetje)
Podpis in žig
B - naslov plačnika (podjetje)
E-pošta

Telefon GSM

Telefon/faks - stacionarni

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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Informacije
Kršitve zakonodaje na
področju prevoza oseb
Prometni inšpektorat RS in Davčna
uprava RS sta v mesecu novembru in
decembru 2009 izvedla skupen inšpekcijski nadzor pri prevoznikih oseb.
Inšpektorji Prometnega inšpektorata so
ugotovili skupno 67, davčni inšpektorji
pa 18 kršitev zakonodaje. V nadzor je
bilo vključenih 22 naključno izbranih
prevoznikov (13 samostojnih podjetnikov in 9 pravnih oseb) s celotnega
območja Republike Slovenije.
Predmet davčnega nadzora so bile
poslovne knjige in dokumentacija za
obdobje od 1. januarja 2009 do 30. septembra 2009. Prometni inšpektorji pa
so izvajali nadzor predvsem s področja
preverjanja izpolnjevanja pogojev za
opravljanje posameznih vrst prevozov,
pogojev, ki veljajo za vozila in voznike
ter načina razporejanja voznikov na
vožnje, torej s področja socialne zakonodaje.
Ugotovljene so bile naslednje kršitve:
-kršitev zakonodaje predvsem s področja socialne zakonodaje oz. neustreznega organiziranja dela voznikov
; dovoljeni čas vožnje in upoštevanje
predpisanih odmorov in počitka,
- kršitve zakonodaje glede vzpostavitve
evidenc delovnega časa voznikov ter
izvajanjem notranje kontrole,
- v zvezi z obveščanjem Direkcije RS za
ceste o priglasitvi posebnih linijskih
prevozov in zagotavljanjem pogojev
za delo voznikov,
- nepravilnosti v zvezi s sklenjenimi
podjemnimi pogodbami, saj so prevoze opravljali vozniki brez sklenjenih
pogodb, oziroma v zvezi z izplačili na
podlagi podjemnih pogodb,
- zavezanci za davek niso v celoti izdajali računov za vse storitve oz. za vse
opravljene prevoze potnikov,
- zavezanci za davek v poslovnih knjigah niso evidentirali vseh prihodkov
in v obračunih DDV-O izkazali premalo
izstopnega DDV.
Glede na ugotovitve oz. število in vrsto
nepravilnosti bodo prometni in davčni
inšpektorji nadaljevali z ciljnimi nadzori. Osnovni cilj nadzora bo vsekakor
delovanje prevoznikov oseb v skladu
z zakonodajo. Vse uporabnike storitev
prevoza pozivamo, da vselej zahtevajo
račune za opravljene storitve, prevo-

Sekcija za promet
zniki pa seveda lahko izkoristijo institut
samoprijave.

Enoten način opravljanja
kabotaže v vseh državah EU
V skladu z Uredbo ES št. 1072/2009
bo od 14. maja 2010 veljal enoten
način opravljanja kabotaže v vseh
državah EU.
Cestni prevoznik, ki ima licenco Skupnosti
bo od 14. maja 2010 lahko opravljal kabotažni prevoz blaga z vozilom tako, da:
- lahko pripelje v državo kjer bo opravil
kabotažo z natovorjenim vozilom in
potem lahko prepelje tri kabotažne
prevoze z tem, da je zadnji razklad kabotažnega prevoza v času sedmih dni,
šteto od dneva, ko je razložil pripeljano
blago iz druge države;
- v primeru, če vstopijo v drugo državo
brez naloženega tovora, lahko v času
treh dni odpeljejo le en kabotažni
prevoz.

V praksi se je že pokazalo, da so Madžarski policisti na območju Madžarske
kaznovali slovenskega avtoprevoznika
z 1500€ kazni, ker gasilni aparat ni
bil označen z standardom serije EN3.
Zamenjavo nalepke lahko opravite
pri najbližjem pooblaščenem servisu
gasilnih aparatov.

Italija - povišanje cestnin
V Italiji se je s 1. januarjem 2010 zvišala
cestnina - zvišanje glede na upravljavca
avtoceste znaša od 0,74 % do 15,83
%. Za družbo Autostrade per I'talia, ki
upravlja preko 70 % AC omrežja znaša
zvišanje v povprečju 2,4%. Na odseku
AC Milano-Turin odstotek zvišanja cestnine znaša več kot 15%. Zvišale so se
tudi pristojbine za tunele MONT-BLANC
(2,05%) in FREJUS (3,5%).

Slovaška
- težave zaradi uvajanja
e-cestninjenja

Kot dokaz za tovrstne prevoze je poZaradi uvajanja sistema satelitskega
trebno imeti v vozilu dokumentacijo iz
cestninjenja na Slovaškem so od
katere so razvidni podatki o pošiljatelju, 1. januarja 2010 na nekaterih mejnih
prevozniku, prejemniku, datumu dostaprehodih nastajale do 10 kilometrov
ve, kraju in datumu prevzema blaga ter
dolge kolone tovornjakov.
kraj določen za dostavo, opis vrste blaga,
maso oz. količino in registrske tablice
Situacija je bila najbolj kritična na
motornih vozil in priklopnikov.
mejnem prehodu Svrčinovec–Mosty
u Jablunkova (CZ), kjer je bila kolona
Brez omejitev se lahko prevaža kabotatovornjakov 4. januarja dolga 10 kiloža v primeru prevoza za lastne potrebe
metrov, nekateri vozniki pa so čakali
in pri prevozu medicinskih izdelkov, pritudi več kot 24 ur. 7-kilometrska kolona
pomočkov, opreme in drugih izdelkov,
je 5. januarja nastala tudi na mejnem
ki se zahtevajo za medicinsko oskrbo
prehodu Bratislava-Rusovce–Rajka (H),
pri pomoči v nujnih primerih, zlasti pri
na mejnem prehodu Trstená–Chyzne
naravnih katastrofah.
(PL) so morali vozniki več ur čakati na
mrazu. Do 12 ur so čakali tudi vozniki
Za opravljanje kabotaže veljajo zakoni
na mejnem prehodu Vyšný Komárnik–
in drugi predpisi te države, ki urejajo
Barwinek (PL). 7. januarja so se začele
kolone ustvarjati tudi na mejnem
prevozno pogodbo, teže in dimenzije
prehodu Brodské-Břeclav (CZ), kjer so
vozil, zahtev v zvezi s prevozom določenih kategorij blaga (nevarne snovi,
vozniki čakali do 9 ur, a se je kasneje
pregrambenih proizvodov in živih živali), čakalna doba znižala na dobro uro.
časa vožnje in počitkov ter DDV-ja na
Pojavljajo se tudi različne druge težave
prevozne storitve.
povezane s cestninjenjem. Prevozniki
Zamenjava nalepk ”Navodila” velikokrat ne vedo, koliko dejansko za
prevoženo pot plačujejo, težave so tudi
na gasilnih aparatih v vozilih
z izračuni cestnine preko kalkulatorja
Vse avtoprevoznike pozivamo k
na spletni strani www.emyto.sk, ki v
zamenjavi nalepk navodila na gasilnih
določenih primerih niso natančni. Teaparatih. V Evropski uniji se na vozilih
žave povzroča tudi dejstvo, da cestninlahko uporabljajo samo gasilni apaske ceste niso označene s posebnimi
rati z serijo standardov EN3, nekateri
prometnimi znaki in da se cestnina
gasilniki v Sloveniji imajo na nalepki
zaračunava po odsekih. Nezadovoljni
navodila napisano zagotovilo USMGA.
avtoprevozniki so od začetka januarja
To zagotovilo ne velja več za gasilne
blokiralai že kar nekaj prometnic in ni
aparate na vozilih, pri teh gasilnikih je
izključeno, da se bodo protesti avtoprepotrebno zamenjati nalepko navodila.
voznikov v prihodnjih dneh še zaostrili.
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Sekcija za promet
Poljska – zvišanje cene dnevne
vinjete
S 1. januarjem 2010 se je spremenila
cena dnevne vinjete na Poljskem - zvišala se je iz 38 na 46 zlotov.
Ostale cene vinjet: 7-dnevna, mesečna,
letna ostajajo nespremenjene.
Za BUS ostaja nespremenjena.

Avstrija - pridobitev
kontrolnih listov za
opravljanje kabotaže
Kabotaža se lahko opravlja le 30 dni
znotraj časovnega obdobja 60 dni v
koledarskem letu. Vozila, s katerimi se
opravlja kabotaža morajo zapustiti ozemlje vsaj enkrat v koledarskem mesecu.
Izdajatelj kontrolnih listov:
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie

Stubenring 1,
A-1010 WIEN
tel.: +43(1)711-00-5458,
fax.: +43(1)711-00-15863
V vlogi morate navesti te podatke:
- naziv in naslov podjetja, ki ima izdano
licenco Skupnosti in bo opravljalo
kabotažo,
- številko licence skupnosti,
- začetni datum opravljanja kabotaže
- število potrebnih kontrolnih listov
Uporaba: Podjetje mora poskrbeti, da
bo v vsakem vozilu, ki bo opravljalo
kabotažo prisoten kontrolni list. Vozniki
morajo biti seznanjeni s pravili kabotaže v Avstriji ter pravilnim izpolnjevanjem kontrolnih listov (obvezno morajo
biti vpisani naslednji podatki):
1. Reg. številka vozila s katerim se
opravlja kabotaža
2. Začetni datum opravljanja kabotaže

VABILO

VABILO

3. Mesto naklada
4. Končni datum opravljanja kabotaže
5. Mesto razklada
6. Datum izstopa vozila iz Avstrije

Češka - nove cene za uporabo
avtocest
Od 1. februarja 2010 bodo veljale nekatere spremenjene cene uporabe čeških
avtocest in hitrih cest, in sicer bodo v
petek od 15.00 do 21.00 ure višje cene
kot za ostale dni v tednu.

Hrvaška - novi avtocestni
odseki
Dne, 9. februarja 2010 je na Hrvaškem
pričel veljati odlok, s katerim je bilo določeno odprtje odseka hrvaških avtocest
za prevoz nevarnih snovi, in sicer :
A7 GP Rupa (R. Slovenija) – Matulji –
Orehovica – čvorište Sv. Kuzam (D8)

Sekcija lesarjev

Ogled mednarodnega sejma
Interio, Sarajevo, BiH,
19. in 20. marec 2010
Sklad za izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih
Maribor in Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor
vabita vse člane OZS na

ogled mednarodnega sejma pohištva,
notranje opreme in strojev za lesno
industrijo Interio, v Sarajevu,			
19. in 22. marec 2010
Trajanje prireditve: 18. - 22. marec 2010, od 9.00 -17.00 ure
Razstavni prostor: Sejmišče Skenderija Sarajevo
Razstavljalci: cca. 300 domačih in tujih
Obiskovalci: cca. 25.000 domačih in tujih
Datum potovanja: 19. in 20. marec.2010

Program potovanja

1. dan - petek, 19. marec 2010
Odhod avtobusa ob 01.00 uri, kraj odhoda po dogovoru.
Vožnja na relaciji Maribor – Ljubljana – Sarajevo. Vmes
krajši postanki. Po prihodu v Sarajevo celodnevni obisk
Mednarodnega sejma INTERIO 2010. Sledi ogled mesta in
mestnih znamenitosti: katedrala, Mestna hiša, Baščaršija z
džamijo, ohranjena muslimanska hiša, Gazi Husrev -begova
medreča, Sinagoga,… Nato vožnja do hotela, nastanitev,
večerja in nočitev.

2. dan - sobota, 20. marec 2010
Po zajtrku vožnja do letališča oz. ˝tunela˝, mesto prehoda
okupiranega Sarajeva in nato nadaljevanje vožnje do izvira
reke Bosne. Prosto, na željo obisk Baš Čaršije in ob cca. 13.00
uri odhod avtobusa na relaciji Doboj – Ljubljana – Maribor.
Na željo gostov možnost kosila v Doboju v lastni režiji. Prihod
domov v večernih urah.

Cena potovanja

139,00 EUR, ob prijavi najmanj 45 oseb
160,00 EUR, ob prijavi najmanj 30 oseb
V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu (TV, klima,
hladilnik) Doplačilo: 1/1 soba 15,00 EUR , cestnine, takse in
pristojbine ter dnevnice šoferja, hotelsko – gostinske storitve na
bazi polpenziona , hotel 4*, vsi ogledi po programu, sejemska
vstopnica 1 dan, vstopnine: muslimanska hiša, ˝tunel˝, vodenje
vodnika z licenco, nezgodno zavarovanje potnikov v času
potovanja, 20% DDV, organizacija potovanja.

Informacije za člane OOZ Koper

Članom OOZ Koper s poravnano članarino bo zbornica krila
stroške v višini 50%. Prijavnico dobite člani OOZ Koper na
zbornici. Kolikor bo dovolj prijavljenih bomo organizirali tudi
dodatni prevoz. Za dodatne informacije pokličite Andrejo
Kozlovič, tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125.

Rok prijave: sreda, 10. marec 2010
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Sekciji frizerjev in kozmetikov

Strokovni dan
za frizerje in kozmetike
Člane sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov vabimo na
brezplačni strokovni dan

v torek, 30. marca 2010, ob 12.00 uri,
v zeleni dvorani obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Teme strokovnega dneva
I. del - od 12.00 do 13.15 ure
Predstavitev Pravilnika o minimalnih sanitarno
zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske
nege in drugih podobnih dejavnosti.
Pravilnik bo predstavila gospa Breda Kralj, svetovalka na
Direktoratu za javno zdravje Ministrstva za zdravje RS.

VABILO

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104/2009, dne
18. decembra 2009, veljati pa je začel 2. januarja 2010. Nosilci
frizerske in kozmetične dejavnosti morate uskladiti svojo
dejavnost v skladu s pravilnikom v dveh mesecih od dneva
uveljavitve.

II. del - od 13.30 do 15.00 ure
Predavanje na temo »Ko pride davčni inšpektor«
•
kako postopa davčni inšpektor, ko pride k zavezancu
v obratovalnico,
•
katere so najpogostejše nepravilnosti, ki jih ugotavlja,
•
siva ekonomija v Sloveniji.
Predavanje bosta vodili predstavnici DURS-a Irena
Rehberger-Ujčič in Martina Živič.

Cena

Za člane zbornice s poravnano članarino je udeležba
brezplačna.

Prijava in rok prijave

Prijave sprejema AndrejaKozlovič, telefon 05/61 390 13,
do petka 26. marca 2010

Posebno vabilo

Po strokovnem predavanju bo sledil zbor članov obeh
sekcij, kjer se boste prisotni dogovarjali o nadaljnjih skupnih
aktivnostih v sekcijah. Člani boste prejeli vabilo z redno
pošto v naslednjih dneh.

SekcijaVABILO
instalaterjev-energetikov

10. srečanje
instalaterjev-energetikov
12. in 13. marec 2010
OZS vabi vse člane sekcij instalaterjev-energetikov na 10. srečanje

v petek, 12. in soboto, 13. marca 2010,
v Dolenjske toplice,
v Kulturno kongresni center
Kotizacija

Kotizacija za udeležbo znaša za člane OZS 50,00 EUR (z DDV),
za ostale udeležence je kotizacija 129,00 EUR (z DDV).
Kotizacijo za udeležbo na srečanju predhodno nakažite
na račun št.: 2510 0970 4715 134, sklic 00 200018.
Doplačilo za udeležbo na družabnem večeru
za spremljevalce je 40,00 EUR (z DDV).

Splošni pogoji prijave

Prijavnico (dobili jo boste skupaj s programom srečanja
na vaš naslov) in potrdilo o plačilu kotizacije pošljite
na naslov: OZS, OPIS, Celovška 71, 1000 Ljubljana,
po e-pošti: opis@ozs.si ali po faxu 01/583 05 60,
nakasneje do petka, 5. marca 2010

Naši obrtniki
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Dimitrij Vivoda kandidat za Obrtnika leta 2010
Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice
Koper je izbral kandidata za priznanje Obrtnik leta 2010, ki
ga bo v maju 2010 podelila Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. Kandidat iz vrst koprskih obrtnikov je Dimitrij
Vivoda iz Pobegov.
Dimitrij Vivoda je registriral dejavnost Slikopleskarstvo
1. januarja 1989, leta 2000 pa je ustanovil še podjetje Barval d.o.o. V podjetju, ki se ukvarja predvsem s slikopleskarstvom, fasaderstvom in montažerstvom je v zadnjih petih
letih v povprečju zaposlenih 25 delavcev.
Dimitrij Vivoda nosi mojstrski naziv, je sodni cenilec in izvedenec stroke, se pa odlikuje tudi po tem, da se zavzema
za težave obrtnikov in da skuša po svojih močeh, preko
organov OOZ Koper in z aktivnim delom v sekciji Slikopleskarjev in črkoslikarjev OZS doseči čim boljše pogoje dela
za obrtnike.

VABILO

Dimitriju Vivodi je 48 obrtnikov, kupcev parcel v obrtnoposlovni coni na Serminu v Bertokih, zaupalo tudi vodenje
podjetja Konzorcij Sermin d.o.o., ki so ga ustanovili zato, da
bo izpeljalo izgradnjo obrtne cone.

VabilaVABILO
OZS za udeležbo na
skupinskih sejemskih
nastopih
OZS svoje člane vabi, da se predstavijo na skupinskih
nastopih slovenskih obrtnikov na naslednjih sejmih:

Sejem EXPOKOS
Priština, Kosovo
od 5. – 9. maja 2010
Sejem EXPOKOS je s strani obiskovalcev in razstavljavcev
prepoznan kot največji dogodek s področja gradbeništva in
obnovljivih virov energije na Kosovem.
V lanskem letu se je na sejmu predstavilo več kot 300
podjetij iz 17-ih držav ter ga obiskalo preko 54.500 obiskovalcev.
Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani:
www.kosovafair.com.
Sejem je namenjen predstavitvi naslednjih dejavnosti s
področja: gradbeništva, tehnike, konstrukcije, lesne industrije,
kovinske industrije, obnovljivih virov energije.

Sejem TEHNIKA
Beograd, Srbija
od 11. – 15. maja 2010
Sejem TEHNIKA je najpomembnejši gospodarski in
tehnološki poslovni dogodek v Srbiji in JV Evropi.
V lanskem letu se je na sejmu predstavilo preko 850 podjetij
iz 23-ih držav in ga obiskalo preko 26.000 obiskovalcev. Več
informacij je na voljo na spletni strani: www.sajam.com.rs.

Sejem je namenjen predstavitvi naslednjih dejavnosti s
področja elektroenergetike, elektronike, razsvetljave, telekomunikacij, ogrevanja, hlajenja, klimatizacije, procesne tehnike,
varjenja, logistike in transporta, inovacij in novih tehnologij.

Sejem GRADNJA & OBNOVA Sarajevo, BiH
od 18. – 21. maja 2010
Sejem GRADNJA & OBNOVA je ena največjih sejemskih prireditev sarajevskega Centra Skenderija in ga tradicionalno obišče
okrog 30.000 obiskovalcev, na njem pa na 24.000 m2 razstavne
površine razstavlja okrog 400 razstavljavcev iz 15-ih držav. Več
informacij na voljo na spletni strani: www.skenderija.ba.
Sejem je namenjen predstavitvi dejavnosti s področja
gradbeništva, plastike in gume, obrti, orodjarstva in orodjarskih
strojev, opreme za ogrevanje in hlajenje, klimatizacije in sanitarije, razsvetljave, , elektrotehnike in elektronike, komunalne
opreme in opreme za zaščito okolja, prometa, logistike in novih
tehnologij.
JAPTI za omenjene sejme financira najem
neopremljenega razstavnega prostora!
Rok za prijavo je 19. marec 2010!
Več informacij o spomladanskih poslovnih srečanjih in sejmih
ter ostalih dogodkih je objavljeno tudi na naši spletni strani
www.ozs.si/sejmi in www.ozs.si/poslovnasrecanja.
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Iz Uradnega lista

V UL RS, št. 12/2010 z dne 19. februarja 2010 je objavljena

Uredba o omejitvah in prepovedih
zaposlovanja in dela tujcev
1. člen
Ta uredba določa omejitve in prepovedi novega zaposlovanja in dela
tujcev po področjih dejavnosti, podjetjih, poklicih in iz določenih regionalnih področij, na podlagi katerih Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) ne sme izdajati delovnih
dovoljenj.
2. člen
(1) Izdaja novih dovoljenj za delo za sezonsko delo ni dovoljena.
(2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve lahko neizkoriščeni
del kvote, namenjene za sezonska dela, razporedi za katerikoli drug
namen, določen v prvem odstavku 3. člena Uredbe o določitvi kvote
delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na
trgu dela (Uradni list RS, št. 8/10).
(3) V primeru da se del kvote iz prejšnjega odstavka nameni za
zaposlovanje tujcev, se dodatna kvota razdeli v skladu s 6. členom te
uredbe.
3. člen
(1) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike, tujcem s
prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki nimajo dovoljenja
za prebivanje v Republiki Sloveniji, razen za zastopanje srednjih in
velikih gospodarskih družb.
(2) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike podružnic gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s sedežem v Republiki
Sloveniji, tujcem s prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki
nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, razen zastopnikom podružnic srednjih in velikih gospodarskih družb.
(3) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za zaposlitev za zaposlovanje brez
kontrole trga dela večinskih lastnikov gospodarskih družb, tujcem s
prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki nimajo dovoljenja za
prebivanje v Republiki Sloveniji, razen večinskim lastnikom srednjih
in velikih gospodarskih družb.
(4) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike podružnic gospodarskih družb s sedežem v tretjih državah, tujcem s prebivališčem
na območju Republike Kosovo, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v
Republiki Sloveniji.
4. člen
Ni dovoljena izdaja novih dovoljenj za zaposlitev delodajalcem, ki na
podlagi že izdanih dovoljenj za zaposlitev v roku štirih mesecev od
izdaje dovoljenja za zaposlitev tujca niso prijavili v socialno zavarovanje. Prepoved velja do prijave v socialno zavarovanje vseh tujcev, ki
jim je bilo izdano dovoljenje za zaposlitev pred več kot štirimi meseci.
5. člen
(1) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za zaposlitev delodajalcem za poklice iz zabavnega in artističnega programa v nočnih lokalih, za tujce, ki
za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum, razen za tujce, ki
so državljani držav, ki imajo z Evropsko unijo sklenjen sporazum o
vizumskih olajšavah.
(2) Dovoljeno izvajanje zabavnih in artističnih programov v nočnih
lokalih se omeji le na eno lokacijo, ki je v lasti ali najemu delodajalca,
in jo delodajalec navede pri vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev.
(3) Izvajanje zabavnih in artističnih programov na drugih lokacijah se
šteje za zaposlitev oziroma za delo na črno in se kaznuje v skladu z
določbami zakona, ki ureja prepoved dela in zaposlovanja na črno.
6. člen
Kvota neizkoriščenih dovoljenj za zaposlitev od 8.800 dovoljenj,
določenih z Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010,
s katero se omejuje število tujcev na trgu dela (Uradni list RS, št. 8/10),
se od dneva uveljavitve te uredbe omeji na območja posameznih
držav tako, da se razdeli na naslednji način:
– 95 odstotkov za tujce s prebivališčem na območju držav Bosne in
Hercegovine, Republike Črne Gore, Republike Hrvaške, Republike
Makedonije in Republike Srbije in
– 5 odstotkov za tujce s prebivališčem na območju drugih tretjih
držav.
7. člen
(1) V primeru da je kvota dovoljenj za zaposlitev iz prejšnjega člena

izkoriščena, se lahko dovoljenje za zaposlitev izda v okviru nerazporejene kvote v višini 1.000 delovnih dovoljenj iz tretjega odstavka
3. člena Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s
katero se omejuje število tujcev na trgu dela (Uradni list RS, št. 8/10).
(2) Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda tujcu z izobrazbo, primerljivo najmanj z višješolsko oziroma višjo strokovno izobrazbo na šesti
ravni v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), kateremu
bo delodajalec izplačeval plačo najmanj v višini 2,5 minimalne plače.
(3) Zavod lahko preverja višino izplačanih plač tujcem iz prejšnjega
odstavka.
(4) V primeru da delodajalec ne izplača plače v višini, določeni v
drugem odstavku tega člena, se dovoljenje za zaposlitev razveljavi,
delodajalcu pa v času veljavnosti te uredbe ni dovoljeno izdati novih
dovoljenj za zaposlitev.
8. člen
Za namen izvajanja te uredbe se za tujce, ki v potnem listu nimajo
vpisanega prebivališča, šteje, da imajo prebivališče na območju
države, ki je potni list izdala.
9. člen
Ta uredba ne velja za vloge za izdajo delovnih dovoljenj, ki so bile
vložene do dneva njene uveljavitve.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in velja do 30. aprila 2010 oziroma do njene
razveljavitve pred tem datumom.
V Uradnem listu RS, št. 13/2010 z dne 22. februarja 2010 je objavljen
Zakon o minimalni plači (ZMinP), katerega objavljamo v celoti.

Zakon o minimalni plači (ZMinP)
Člane zbornice – samostojne podjetnike - opozarjamo, da določila o postopnem prehodu na določeno višino minimalne plače,
zanje ne veljajo.
I. Splošne določbe
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje,
pod katerimi se lahko izplačuje prehodni znesek minimalne plače ter
način njenega določanja in objave.
2. člen
(opredelitev pravice do minimalne plače)
(1) Delavka oziroma delavec (v nadaljevanju besedila: delavec), ki pri
delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, ima pravico
do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, določene v skladu s tem zakonom.
(2) Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem
delovnem času.
(3) Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega
dela minimalne plače.
3. člen
(kazalniki za določanje zneska minimalne plače)
Pri določitvi minimalne plače se upošteva:
– rast cen življenjskih potrebščin;
– gibanje plač;
– gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast;
– gibanje zaposlenosti.
4. člen
(višina minimalne plače)
Minimalna plača za delo opravljeno od prvega dne naslednjega
meseca po uveljavitvi tega zakona je 734,15 evrov.
5. člen
(redno usklajevanje minimalne plače)
(1) Minimalna plača se enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen
življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi
uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni
rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na
december predpreteklega leta.
(2) Znesek minimalne plače, določen po prejšnjem odstavku, velja za
plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.
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6. člen
(pristojnost določanja zneska minimalne plače in način objave)
Znesek minimalne plače v skladu s 3. in 5. členom tega zakona določi
ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem
posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
7. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju besedila: inšpektorat za
delo).
II. Kazenske določbe
8. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 3.000 evrov do 20.000 evrov se kaznuje delodajalec:
– ki delavcu ne izplača plače v skladu s 4. in 5. členom tega zakona,
razen v primeru postopnega prehoda na določeno višino minimalne
plače na podlagi sklenjenega sporazuma v skladu z 9. in 10. členom
tega zakona;
– ki v primeru postopnega prehoda na določeno višino minimalne
plače na podlagi sklenjenega sporazuma ne izplača plače v skladu z
9. in 10. členom tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se manjši delodajalec, ki zaposluje
deset ali manj delavcev in stori prekršek iz prejšnjega odstavka,
kaznuje z globo od 1.500 eurov do 8.000 eurov.
(3) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba delodajalca – pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem
organu ali samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
III. Prehodne in končne določbe
9. člen
(pogoji za postopen prehod na določeno višino minimalne plače)
(1) Delodajalec, pri katerem bi izplačevanje minimalne plače, v
višini določeni v skladu s tem zakonom, povzročilo velike izgube in
ogrozilo obstoj podjetja ali imelo za posledico odpovedi pogodb o
zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev, lahko v
prehodnem obdobju, ki ne sme trajati dlje kot do 31. 12. 2011, posto-

pno preide na izplačilo minimalne plače v višini, določeni v skladu s
tem zakonom.
(2) O postopnem prehodu, z določitvijo natančne dinamike prehoda,
se je delodajalec iz prejšnjega odstavka v roku dveh mesecev po
uveljavitvi tega zakona dolžan posvetovati in skleniti pisni sporazum
s sindikatom pri delodajalcu, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja
delovna razmerja, če tega ni, pa s svetom delavcev ali z delavci na
zboru delavcev.
(3) Z namero sklenitve sporazuma in s sklenjenim sporazumom mora
delodajalec seznaniti inšpektorat za delo.
10. člen
(način prehoda na določeno višino minimalne plače)
(1) V primeru sklenitve pisnega sporazuma v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, je dolžan delodajalec upoštevati, da plačilo ne
sme biti nižje od prehodnega zneska minimalne plače, ki je:
– za delo opravljeno od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona dalje, 654,69 evrov;
– za delo opravljeno od 1. januarja 2011 dalje pa 685,25 evrov, povečanih za rast cen življenjskih potrebščin v letu 2010, po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
(2) V času posvetovanja v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, vendar ne dlje kot dva meseca po uveljavitvi tega zakona, mora
delodajalec pri izplačilu plač upoštevati prehodni znesek minimalne
plače, najmanj v višini, določeni v prvi alineji prejšnjega odstavka.
(3) Znesek iz druge alineje prvega odstavka tega člena, določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije najkasneje do 31. januarja 2011.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o določitvi
minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06 in 36/08), razen 4. člena,
ki velja do spremembe predpisa, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
12. člen
(veljavnost)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dogovor z združenjem SAZAS ni uspel
Svet za avtorsko pravo je določil novo tarifo za uporabo glasbe v gostinskih lokalih članov Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenija (v nadaljevanju OZS), ki bodo po novem znašali znatno več.
OZS je pred časom na vrhovno sodišče RS podala pritožbo nad odločitvijo Sveta za avtorske pravice o nadomestilih, ki jih morajo obrtniki in podjetniki plačevati združenju
SAZAS. Afera neupravičenega dviga avtorskega nadomestila za kar 70%, katerega so bili deležni podjetniki že leta
2007, še ni dobila epiloga. Po skupni akciji »S tišino do poštenih tarif«, s katero naj bi tedaj člani enotno nastopili k
odklopu vseh naprav, ni prinesla želenih rezultatov. Od tedaj naprej so potekala pogajanja z združenjem SAZAS, ki
pa so se z razsodbo Vrhovnega sodišča za obrtnike slabo
končala, saj je Vrhovno sodišče RS razsodilo v prid SAZAS.
Avtorska nadomestila bodo po odločbi Sveta za
avtorsko pravo odslej za bifeje in bare znašala 0,80
odstotka od prihodka uporabnika, za okrepčevalnice
in picerije 0,56 in za restavracije 0,32 odstotka od prihodka uporabnika.
Iz Sazasa so sporočili, da celotni tako zbrani denar razdelijo med avtorje, ki so glasbena dela ustvarili, ter imetnike
pravic glasbenih avtorskih del. Za stroške dela administrativne službe se od celotnega zbranega denarja porabi 22
odstotkov, kar vse redno letno pregleduje pooblaščeni
neodvisni revizor
Obrtno-podjetniške zbornica je po navedbah odločna,
da se bodo skupaj s Sazasom skušali še pogovarjati in poiskati primernejšo rešitev, preučila pa bo tudi vse pravne
poti in se morda pritožila na evropsko sodišče.
Vse kar lahko članom svetujemo je, da odstranite audio
naprave iz lokalov, so povedali predstavniki OZS.
					
Vir: OZS

Odgovornost obrtnika do potrošnika
V mesecu februarju 2010 je bil na zbornici organiziran seminar
o pravicah potrošnikov, ki ga je vodila univ. diplomirana
pravnica Katja Pahor iz Primorskega pravnega centra, ki je
članom zbornice, na konkretnih primerih pojasnila, kako se
lahko danes dobro obveščeni potrošniki zavarujejo pred
slabo opravljenimi storitvami in v primeru, da jim je bilo
prodano blago z napako, pa še v drugih primerih. Predavanje
je bilo za obrtnike še toliko bolj pomembno zato, ker ti
nastopajo tako v vlogi potrošnikov kot v vlogi prodajalcev
blaga in storitev.

SEMINAR DAVČNI OBRAČUN 2009 DOBRO OBISKAN
Tudi tokrat je bil seminar »Davčni obračun za leto 2009« dobro obiskan. Koprskih članov je
bilo 24, seminarja so se udeležili tudi člani iz OOZ Izola in OOZ Piran. Slušatelji so izvedeli
veliko novosti, ki jim bodo koristile pri pripravi davčnega obračuna za preteklo leto. Davčna
svetovalka Dunja Verbajs jim je podala vse potrebne informacije o pravnih podlagah za pripravo obračuna, vsebini obrazca za davčni obračun, o določbah, ki jih je potrebno upoštevati
pri izpolnjevanju posameznih postavkah, o davčno priznanih odhodkih, o olajšavah in o
vsem drugem kar je za zavezance pomembno pri izpolnjevanju davčnega obračuna.

