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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 11.00 do 13.00 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 petek: 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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Ogled Mednarodnega 
obrtnega sejma v Celju
 
Člane zbornice in upokojene obrtnike vabimo na ogled 
 
43. mednarodnega obrtnega sejma 
v Celju, v torek, 14. septembra 2010
 
Tradicionalni Mednarodni obrtni sejem je  največja sejemska 
in poslovna prireditev v Sloveniji in se že vrsto let uvršča tudi 
med največje tovrstne sejemske prireditve v Evropi. MOS 
so si za odskočno desko izbrali tako domači kot številni tuji 
razstavljavci, zato je to pomemben sejem, ki utrjuje svojo 
vlogo poslovnega stičišča med državami članicami EU in 
ostalimi državami v Evropi. 
 
Odhod   
Ob 7.30 uri iz avtobusne postaje pred Zelenim parkom 
(bivša blagovnica Soča) v Kopru.

Prijave      
Prijavite se osebno na OOZ Koper, Staničev trg 1 v Kopru,  
do četrtka, 9. septembra 2010  do 12.00 ure oziroma do 
zapolnitve mest na avtobusu. 
                        
Participacija
Stroške prevoza, krofa in kave na Trojanah ter vstopnice krije 
zbornica. Ob prijavi plačate le participacijo v višini 5,00 EUR. 
Morebitni drugi udeleženci plačajo polno ceno  20,00 EUR. 

Povratek               
Sejmišče bomo zapustili ob 18.00 uri. 
 
Na ta dan se bodo v okviru sejma odvijale številne 
izobraževalne delavnice in seminarji, ki jih organizira OZS.  
Na dogodke se morate predhodno prijaviti. 
    

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v sejemsko 
dogajanje na MOS že po »tradiciji« vpeta kot organizator 
oziroma nosilec številnih aktualnih izobraževalnih dogodkov, 
delavnic, strokovnih posvetov, okroglih miz, svetovanj ipd. 
Tako bo tudi letos ponudila pester vsebinski nabor tem in 
skušala s tam posredovanimi informacijami, ugotovitvami 
in spoznanji oborožiti obrtnike in podjetnike v njihovih 
prizadevanjih za premagovanje gospodarske krize. 
Pomemben delež v omenjenih dogodkih bodo imele 
tudi teme, ki jih obdeluje projekt (operacija) SOCISKLAD, 
predvideno pa je tudi poslovno srečanje za podjetja lesne 
stroke v okviru čezmejnega projekta Slovenija-Avstrija Alpe 
Adria Holz/Les. 
             Štefan Pavlinjek, predsednik OZS

Program izobraževalnih 
dogodkov na MOS 2010
 
četrtek, 9. september 2010
10.00 – 12.00
Seminar: ZAKONODAJNI PAKET ZA PROIZVODE; 
SPREMEMBE, NOVOSTI, POENOSTAVITVE 
Predavala bo mag. Emilija Bratož, svetovalka OZS
10.00 – 13.00
Posvet v okviru projekta (operacije) SOCISKLAD: OCENA 
TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU ZA MALE DELODAJALCE 

– BOLJ FLEKSIBILEN PRISTOP OB UPOŠTEVANJU NAČELA 
»MISLIMO IN RAVNAJMO NAJPREJ ZA MALE« 

Posvet bo vodil Marjan Ravnik, svetovalec generalnega 
sekretarja OZS. Kotizacija je financirana iz projekta 
(operacije) SOCISKLAD. 
10.00 – 16.00
Podjetniška točka:  PODJETNIŠKO SVETOVANJE Z 
UVELJAVLJENIMI STROKOVNJAKI IZ SVETA PODJETNIŠTVA 
Kartica Obrtnik 
10.00 – 16.00
Poslovno srečanje: MEDNARODNA KONFERENCA 
»POSLOVANJE V SLOVENIJI« IN MEDNARODNO POSLOVNO 
SREČANJE MSP SLOVENIJE IN DRŽAV EU TER JV EVROPE 
V okviru dogodka bo organizirano tudi Poslovno srečanje 
MSP lesnih dejavnosti v okviru čezmejnega projekta 
Slovenija – Avstrija Alpe Adria Holz/Les. 
12.15 – 14.15 
Seminar: ALI S SVOJO DEJAVNOSTJO POVZROČAM VPLIVE 
NA OKOLJE IN KATERE? 
Predavala bo Katarina Železnik, svetovalka OZS.
14.30 – 17.30 
Seminar: ENERGIJA USPEHA SE SKRIVA V ZDRAVEM 
NAČINU ŽIVLJENJA! 
Predaval bo Gašper Predanič, strokovnjak s področja 
športnega prehranjevanja in aktivnega načina življenja. 

petek, 10. september 2010
9.00 – 12.00
Seminar: RAZVOJ ORGANIZACIJE ZA POSLOVNI USPEH
Predavala bosta mag. Igor Krajnc in Miha Bavec, GENROA 
poslovno svetovanje, organizacijski razvoj in izobraževanje. 

Aktualni posveti, predavanja in delavnice 
na 43. MOS v Celju
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10.00 – 16.00
Podjetniška točka: PODJETNIŠKO SVETOVANJE Z 
UVELJAVLJENIMI STROKOVNJAKI IZ SVETA PODJETNIŠTVA 
Kartica Obrtnik 
12.15. – 14.15  
Seminar: KAKO IN ZAKAJ BLAGOVNA ZNAMKA OMOGOČI 
BOLJŠO PRODAJO IN VEČJO VREDNOST POSLA 
Predaval bo Andrej Pompe, Brand Business School.
14.00 – 17.00
Mednarodna delavnica v okviru projekta (operacije) 
SOCISKLAD: PREDSTAVITEV SKLADA ZA ODPRAVNINE 
V AVSTRIJI in ITALIJI 
Delavnico bo vodil Dušan Bavec, svetovalec OZS.
Kotizacija je financirana iz projekta (operacije) SOCISKLAD. 
14.30 – 17.30  
Seminar: RAZVOJ ORGANIZACIJE ZA POSLOVNI USPEH
Predavala bosta mag. Igor Krajnc in in Miha Bavec, 
GENROA poslovno svetovanje, organizacijski razvoj in 
izobraževanje. 

ponedeljek, 13. september 2010 
9.00 – 11.00
Seminar: ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO IN BLAGAJNIŠKO 
POSLOVANJE 
Predaval bo Marko Ocvirk, svetovalec OZS.
10.00 – 13.00
Mednarodna konferenca v okviru projekta (operacije) 
SOCISKLAD: VPLIV SIVE EKONOMIJE NA LEGALNO 
EKONOMIJO IN POTROŠNIKE 
Konferenco bo vodil Pavel Sedovnik, namestnik 
generalnega sekretarja OZS.  
Kotizacija je financirana iz projekta (operacije) SOCISKLAD. 
10.00 – 16.00
Podjetniška točka: PODJETNIŠKO SVETOVANJE Z 
UVELJAVLJENIMI STROKOVNJAKI IZ SVETA PODJETNIŠTVA 
Kartica Obrtnik 
11.15 – 13.15
Seminar: NAJNOVEJŠE SPREMEMBE ZAKONA O IZVRŠBI IN 
ZAVAROVANJU (ZIZ-H) 
Predavala bo Sabina Rupert, svetovalka OZS.
13.30. – 15.30 
Seminar: POTNI NALOG – GA SPLOH POTREBUJEMO?
Predavala bo Janja Perme, svetovalka OZS.
15.45  – 17.45
Seminar: KAJ MORA PAZITI PODJETNIK, KO SKLEPA 
POGODBE? 
Predavala bosta Iztok Mohorič, univ. dipl. pravnik, in 
Klemen Valter, univ. dipl. pravnik.
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Istrski obrtni sejem v Puli 
Brezplačno se lahko 
predstavite na Hrvaškem

Obrtnička komora Istarske županije  organizira že 
13. Istrski obrtni sejem – sejem proizvajalcev in opreme za 
proizvodnjo, ki se bo odvijal

od četrtka, 7. oktobra 
do nedelje, 10. oktobra  2010
v Puli, Hrvaška

Soorganizatorji sejma so Istarska županija, Mesto Pula, hrvaška 
obrtna zbornica in hrvaška gospodarska zbornica. Organizatorji 
pričakujejo nastop okrog 180 razstavljavcev iz  Hrvaške, Slovenije in 
Italije ter približno 15.000 obiskovalcev.  
 
Ponudba za sodelovanje
Istrska obrtna zbornica nam je ponudila možnost, da bi se na sejmu 
predstavila tudi obrt v naši regiji oz. naši obrtniki. Za ta namen nam 
zagotavlja nekaj brezplačnega prostora.
 
Člane OOZ Koper, ki bi se želeli predstaviti na tem sejmu vabimo, da 
to sporočite sekretarki OOZ Koper Elide Laginja, najkasneje 
do 8. septembra na tel. 05/61 390 12 ali 05/61 390 00. 
 
OOZ Koper bo sodelovala tudi pri kritju morebitnih drugih stroškov 
vašega sodelovanja na sejmu. O obliki in načinu sodelovanja se 
bomo dogovorili, ko bo znano število prijavljenih.

Tečaj prve pomoči 
na delovnem mestu
Člane OOZ Koper obveščamo, da sta razpisana termina tečaja prve 
pomoči na delovnem mestu, 

15. septembra in 6. oktobra 2010,
na Območnem združenju Rdečega križa, 
Vojkovo nabrežje 6 v Kopru.
 

Informacije in prijave OOZ Koper: 05/61 390 00.
Predhodna prijava je obvezna.

torek, 14. september 2010
10.00 – 12.00  
Delavnica v okviru projekta (operacija) SOCISKLAD:
OBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA ZMANJŠEVANJE SIVE 
EKONOMIJE  
Delavnico bo vodil Pavel Sedovnik, namestnik generalnega 
sekretarja OZS.  
Kotizacija je financirana iz projekta (operacije) SOCISKLAD. 
10.00 – 12.00  
Seminar: KAKO POSLOVATI, DA SE ČIM BOLJ IZOGNEMO 
RIZIKOM NEPLAČIL 
Predavali bodo svetovalci OZS. 
10.00 – 16.00
Podjetniška točka: PODJETNIŠKO SVETOVANJE Z 
UVELJAVLJENIMI STROKOVNJAKI IZ SVETA PODJETNIŠTVA 
Kartica Obrtnik 
12.15 – 14.15 
Seminar: ZA TISTE, KI INVESTIRAJO ALI ZAPOSLUJEJO, SE ŠE 
VEDNO NAJDEJO UGODNI VIRI – KAKO DO NJIH? 
Predavala bosta mag. Larisa Vodeb in Daniel Lamperger, 
svetovalca OZS. 
13.00 – 15.00 
Delavnica v okviru projekta (operacije) SOCISKLAD:
BO SKLAD ZA ODPRAVNINE RAZBREMENIL DELODAJALCE 
Delavnico bo vodil Dušan Bavec, svetovalec OZS. 
Kotizacija je financirana iz projekta (operacije) SOCISKLAD. 
14.30 – 17.30
Seminar: AKTUALNO NA PODROČJU DELOVNO SOCIALNE 
ZAKONODAJE  
Predavala bo Staša Pirkmaier, svetovalka OZS.

sreda, 15. september 2010
10.00 – 12.30  
Konferenca: VSI ASPEKTI DRŽAVNIH POMOČI IN POSTOPKI 
POROČANJ V PROGRAMIH ČEZMEJNEGA SODELOVANJA  
Konferenco bo vodil mag. Andrej Poglajen, pomočnik 
generalnega sekretarja OZS.  

Udeležencem je zagotovljen brezplačni vstop za ogled 
sejma!
 
Na dogodke se je  potrebno predhodno prijaviti: 
preko spleta www.ozs.si, na e-naslov opis@ozs.si ali po 
telefaksu 01/583 05 60.
 
Program seminarjev in delavnic je objavljen na spletni strani 
www.ozs.si

ZADNJE
  PRIJAVE

Predavanje Zakaj je 
pomembno, da podjetnik 
svojega dohodka 
ne reinvestira v celoti 
nazaj v podjetje?
Člane OOZ Koper vabimo na brezplačno predavanje, ki bo 
 
v četrtek, 23. septembra 2010, ob 18.00 h,
v sejni sobi OOZ Koper (1. nadstropje),
Staničev trg 1, Koper
  
Vsebina predavanja 
• tveganja, ki jih podjetnik in podjetje srečujeta pri 

poslovanju,
• kako se lahko pred njimi zaščitite in
• kaj na tem področju dopušča zakonodaja 
Ciljna skupina
• samostojni podjetniki 
• mikro in mala podjetja

Čas trajanja predavanja 
30 - 40 minut in dodaten čas za vprašanja 
 
Predavateljica
Adriana Radaković, 
Premoženjsko svetovanje, Gračišče 3g, 6272 Gračišče, 
tel.: +386 5 65 72 000, 
fax: +386 5 65 72 001, 
mob: +386 41 371 944 
 
Prijava
Vašo udeležbo prosim spročite na OOZ Koper, 
ga. Andreji Kozlovič, tel. 05/61 390 13. Za člane Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Koper je udeležba na 
seminarju brezplačna.
     Vabljeni!

VABILO

VABILO
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Odprto pismo 
Ali so javni razpisi krivi za propad 
čistilnih servisov na Primorskem?
Veliki čistilni servisi uničujejo majhne z dampinškimi cenami. 
Današnji javni razpisi potekajo tako, da ni več pomembna 
kvaliteta, zaupanje, strokovnost, čas odzivnosti, dodana 
vrednost, pomembna je le cena. Naročniki storitev, kljub 
opozorilom, da gre za dampinške cene in nepošteno 
konkurenco povejo, da pri javnih razpisih velja načelo najnižja 
ponudba je najugodnejša. Najnižjo ceno pa ponudnik 
največkrat lahko zagotovi tako, da zaposluje na črno, česar bi 
se morali zavedati tudi naročniki storitev, saj so po 4. členu, ki 
govori o soudeležencu dela na črno tudi oni soodgovorni. 
 
Varčevanje na račun kvalitete povzroča večje stroške za sanacije 
kot posledico slabo opravljenih storitev katere je sicer zelo težko 
dokazati. Nedavno zaključen javni razpis na katerem je bil 
izbran servis z najnižjo ponudbo je ponudil navzgor zaokroženo 
ceno 0,79 €/m2 + DDV. Če to množimo z normirano kvadraturo 
na zaposlenega 1200 m2 za 8 urni delovnik pridemo do 
izračuna, da ta zaposleni ustvari delodajalcu mesečni prihodek 
945,95 € + DDV. S tem prihodkom mora servis pokriti plačo 
delavca, vse dodatke iz delovnega razmerja ter vsa uporabljena 
čistila, čistilna sredstva. Najnižji strošek na zaposlenega, ki 
vsebuje minimalno neto plačo (562 €), prispevke (287 €), 
prehrano (88 €), minimalni regres za letni dopust (52,5 €) in 
minimalna cena za nadomeščanje za čas koristenja letnega 
dopusta (82 €), znaša 1072 € + DDV. Ta strošek na zaposlenega 
ne zajema bolniške in nujno potrebnega nadomeščanja 
odsotnega delavca, stroškov prevoza, čistil, čistilnih sredstev, 
delovnih oblačil, izobraževanja, idr. Kot vidimo je cena golega 
in bosega delavca, ki nikoli ne zboli in čisti zgolj z vodo in 
rokami višja od ponujene cene 945,95 € + DDV. Pri tem je 
potrebno upoštevati tudi postopen dvig plač (1171,42 €/mesec + 
DDV) in najnižjo realno ceno po polnem dvigu plač (1282,65 €/

mesec + DDV). Stroškovnik za najnižjo realno ceno za postopen 
in polni dvig je izdelal upravni odbor sekcije čistilcev objektov 
in je objavljen v Obrtniku 5/2010, stran 34.
 
Ponujene cene so nizke zgolj zato, da se na razpisih uspe, 
kasneje pa ponudnik z naročnikom lahko sklepa anekse. 
Vodstvo je zadovoljno, morda tudi kakšna politična stranka, 
vendar ali so zadovoljni tudi zaposleni? Praksa kaže, da so 
v podjetjih, ki podpirajo dampinške cene zaposleni pogosto 
nezadovoljni, ker delajo v slabših pogojih dela in zato tudi 
pogosteje zbolevajo. S kasneje podpisanimi aneksi pa cena 
storitev z lahkoto preseže vse ostale ponujene cene na razpisu, 
ki so bile previsoke. Tako naročniki za slabšo storitev plačujejo 
več. Žal.
 
Za povečanje konkurenčnosti in predvsem ohranjanja kvalitete 
storitev bi se pri izvedbi javnih razpisov morala uvesti prednost 
lokalnih izvajalcev storitev. Če to prikažemo v številkah, bi že 
10% prednosti za lokalne izvajalce, v teh težkih časih pomenilo 
veliko večje možnosti za obstoj, ter nižjo raven nezaposlenosti. 
Ali bi lahko podjetja, ki ponujajo sedaj 0,79€/m2 nadomestila 
teh 10% prednosti s še nižjo ceno? Tudi največji optimist bi ob 
tem vprašanju zastal in dobro razmislil kaj bi odgovoril.
 
Čeprav naš znan pregovor pravi, da je up kruh bednika, upanje 
zadnje umira.
            
  (Ime in priimek avtorja hranimo na zbornici)

Bili smo na 
Primorskem sejmu 
Prijeti je treba za vsako delo
Primorski sejem, ki je letos potekal od 3. do 6. junija, že 17 
let podjetjem in posameznim razstavljavcem nudi dodatno 
poslovno priložnost. Letos jih je bilo približno 200, med nji-
mi tudi naši obrtniki, ki jim je Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Koper omogočila predstavitev praktično v središču 
dogajanja. To je bilo na približno 2400 kvadratnih metrih 
večnamenske dvorane Bonifika in v njeni bližnji okolici. 
Letos je bil zunanji razstavni prostor manjši, saj v neposredni 
bližini poteka gradnja športno poslovnega kompleksa z 
bazenom. Naše obrtnike smo vprašali o vtisih.

Tamara Koren Štuber
ATELJE MOJE SANJE, poročne in svečane obleke; Karica d.o.o.
 
»Na sejmu smo letos bili prvič. Z dneva v dan je bil večji odziv in 
smo kar zadovoljni, čeprav opažam, da je bilo mlajših obisko-
valcev malo manj. Naše podjetje je mlado, delujemo šele dve 
leti in nastop na sejmu se nam je zdela dobra priložnost za se 
predstaviti ljudem. Da odpreva to dejavnost sva se s prijatelji-
co odločili pred dvema letoma. Jaz sem že znala šivati in sem 
se s tem ukvarjala že prej, tako da zdaj to znanje prenašam v 
dejavnost, pripravljamo pa tudi konfete in druge stvari. Skratka, 
poskrbimo, da so posebne priložnosti res najlepši dnevi naših 
strank.«

Lovro Muženič
ME GUSTA, dostava hrane in pijače na dom, Lovro Muženič s.p.
 
»Na sejmu smo nastopili prvič pod okriljem OOZ Koper. Smo 
zelo zadovoljni. Odziv je bil dober, zanimanja je bilo veliko že 
prvi dan. Nekaj dni smo imeli celo težave z dostavo pic, saj je 
bilo toliko ljudi, pa tudi težko je bilo parkirati v okolici Bonifike. 
Močno se občuti, da je zaradi gradenj v okolici sejem izgubil 
zunanje razstavljalne površine. Dejavnost sem prevzel šele pred 
kratkim in iskal sem način, kako začeti s promocijo. Glede na to, 
da smo Me gusta, smo se odločili, da pripravimo »megustacijo«. 
Vse drugo je odvisno od okusa. Za to pa je treba dobro poskrbeti, 
saj le tako lahko ugodimo strankam.«

Franko Benčič
OCV d.o.o., hladilni sistemi in toplotne črpalke
 
»Ljudi na sejmu je bilo letos presenetljivo veliko. Tu se 
predstavljam že od vsega začetka sejma, v povprečju na vsaki 
dve leti. Sejem je v tem času pridobil zahtevnejše stranke, ki pri-
hajajo do nas s konkretnimi prošnjami. Vedo, kaj hočejo. Včasih 
so najprej vprašali, koliko kaj stane, zdaj pa se o ceni pogovar-
jamo le ob koncu. Bolj jih zanima primernost izdelka za njihovo 
lastno uporabo. Kriza pa se vseeno kar pozna. Trenutno nam je 
država z razpisom za subvencije za varčne sisteme oziroma to-
plotne črpalke nekoliko olajšala stanje. Ostajamo optimistični.«

Peter Babič
FER ART, instalaterstvo in kovinske konstrukcije, 
Peter Babič s.p.

»Obisk sejma ni bil presenetljiv. So se pa pri naši stojnici 
ustavljale stranke, ki so hotele izvedeti kaj več o nas. Vzpo-
stavili smo precej stikov. Stranke so vedno boj zahtevne, 
zato se moramo še toliko bolj truditi, se prilagajati in iti s 
časom naprej. Da ne zaostanemo za potrebami in zahte-
vami strank. Te zdaj največ sprašujejo po grelnih napravah 
na alternativne vire, zanimajo se za filtre za vodo. Ljudje 
želijo čisto okolje, čisto vodo. Na sejmu se predstavljamo že 
pet let in v tem času smo se prilagodili, spremenili pristop 
do strank in se bolj pripravimo. Spomnim se, da smo prvo 
leto na sejem prišli brez prospektov, brez izdelanih cenikov. 
Zdaj vse to pripravimo že prej, oblikujemo tudi že ponud-
be. Smo tudi bolj suvereni in rezultati se kažejo, mi pa 
postajamo bolj opazni. To pa nam omogoča tudi OZ Koper, 
ker smo vezani na okolje, ki ni tako veliko. Tudi z njihovo 
pomočjo skušamo čim več iztržiti že tu in tako se nam ni 
treba podati na širše območje Slovenije. Se pa kriza pozna 
in treba je poprijeti za vsakršno delo, tudi najmanjša.«



Banka VolksBank d.d.

kratkoročni in dolgoročni krediti 
– Banka VolksBank kot partner 
pomaga sloVenskim mikro podjetjem
aktualna ponudBa je namenjena mikro podjetjem, ki želijo sVoj posel 
osVežiti in zagotoViti rast V prihodnje, za uspeh na domačem ali za Vstope 
na tuje trge. konkurenčni pogoji so nadgrajeni z indiVidualno in oseBno 
oBraVnaVo naših Bančnih sVetoValceV.

Ste mali podjetnik, ki išče 
sredstva za rast svojega poslo-
vanja? Ste do sedaj naleteli na 
nerazumevanje vašega poslov-
nega izziva in neoseben pristop 
bančnih svetovalcev? Ste želeli 
do dolgoročnih sredstev, pa vam 
to ni bilo omogočeno? Če ste 
vsaj na eno vprašanje odgovorili 
z DA, imamo v Volksbank d.d. 
rešitev za vas.

V banki Volksbank smo se odlo-
čili, da z izjemno konkurenčno 
ponudbo priskočimo na pomoč 
mikro podjetjem. Zajetno 
vsoto denarja smo rezervirali za 
spodbujanje vašega poslovanja, 
ki ga bomo v obliki kratkoroč-
nih in predvsem dolgoročnih 
kreditov pod zelo ugodnimi 
pogoji razdelili do konca leta 
2010. 

Zakaj ravno mikro podjetja? 
Volksbank d.d. je že od vstopa 
na slovenski trg partner mikro 

in malih podjetij in z odločitvi-
jo o dodatni pomoči slovenskim 
mikro podjetjem svojo pozicijo 
še utrjujemo. Mikro podjetja 
predstavljajo enega ključnih 
elementov našega gospodarstva. 
Za izboljšanje splošnega stanja 
v državi, Slovenija potrebuje 
osvežitev nekdaj dobrih poslov, 
predvsem pa rast in preboj 
mikro podjetij. V banki verja-
memo v visok potencial mikro 
podjetij - tako na domačem, kot 
tudi na tujih trgih.  

Dolgoročno kreditiranje je tisto, 
ki omogoča tako osvežitev posla 
kot tudi rast v prihodnje, prav 
zato  mikro podjetjem v okviru 
te ponudbe ponujamo pred-
vsem dolgoročne kredite z roč-
nostjo tudi do 15 let. Aktualna 
ponudba ni osredotočena na 
posamezne gospodarske panoge, 
ampak velja za vsa področja in 
vse gospodarske panoge, od 
visoko tehnoloških do turizma 

in storitev. Prav tako aktualna 
ponudba ni omejena samo na 
komitente naše banke, ampak 
je na voljo vsem slovenskim 
mikro podjetjem, pri čemer je 
pogoj ta, da letni prihodki pod-
jetij ne presegajo višine 700.000 
EUR, višina vseh kreditov iz 
dejavnosti pri vseh bankah pa 
ne presega 300.000 EUR.

Poleg izjemnih pogojev kredi-
tiranja se bomo strokovnjaki 
Volksbank d.d. potrudili tudi za 
povsem individualno in oseb-
no obravnavo vsake stranke in 
skupaj z vami preverjali različne 
možnosti za dosego zastavljene-
ga cilja. Zavedamo se namreč, 
da je segment mikro podjetij 
zelo dinamičen in je fleksibil-
nost tista ključna vrlina, ki jo 
moramo imeti, če želimo biti 
dober partner našim strankam. 
Zainteresirane stranke bomo 
zato po potrebi obiskali tudi 
na vašem naslovu, predvsem 

pa bomo skupaj z vami poiskali 
najbolj ustrezno rešitev za in 
ponudbo prilagodili vašemu 
konkretnemu poslovnemu 
izzivu. Svetovalci banke bomo 
tako na voljo za pregled mo-
žnosti nadaljnjega poslovanja in 
brezplačno osebno svetovanje 
vsem strankam, ki se boste ogla-
sile pri nas kot lastniki oziroma 
vodstvo podjetja ali tudi kot 
posamezniki.

Na spletni strani www.
karticaobrtnik.si boste našli 
prijavnico, v katero vpišite ime 
vašega podjetja, ID za DDV, 
kontaktni telefon oz. e-mail 
naslov ter informacijo o tem, 
kakšen kredit potrebujete (za 
osnovna ali obratna sredstva), 
mi pa vam bomo na podlagi teh 
podatkov posredovali ponud-
bo oz. se z vami dogovorili za 
osebni sestanek.
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Sekcija  za  prometVABILO
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Seminar
Rokovanje s tahografi

Glede na podatke iz terena obstaja problematika, ki je povezana z 
uporabo tahografov (uporabo selektorja opravil, izpolnjevanjem 
zapisnih lističev in tiskanjem izpiskov iz digitalnih tahografov), zato v 
izvedbi podjetja SG biro, d.o.o. iz Ljubljane, organiziramo  praktičen 
seminar »Rokovanje s tahografi«, ki bo

v soboto, 25. septembra 2010, ob 9.00 h, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Program seminarja
• Razlaga pojmov: vožnja, delovni čas, počitek, odmor, čas 

razpoložljivosti 
• Izpolnjevanje tahografskih vložkov – ročni zapisi na tahografski 

vložek 
• Rokovanje z analognimi tahografi – upravljanje selektorja 

delovnih opravil 
• Rokovanje z digitalnimi tahografi – ročno vnašanje podatkov v 

digitalni tahograf 
• Printerski izpisi iz digitalnega tahografa in ročni zapisi na 

izpisne lističe
Seminar je zasnovan praktično in temelji na predstavitvi z 
računalniškim simulatorjem, ki je identičen tahografom vgrajenih v 
vozilih. 

Predavatelj 
V obliki odprte komunikacije z udeleženci bo predaval 
Danijel Kumberger, iz Policijske uprave Slovenije.

Trajanje
Seminar traja predvidoma dve šolski uri.
 
Cena
Za člane zbornice s poravnano članarino je udeležba na seminarju 
brezplačna.
 Način prijave
Prijavite se spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, 
na fax. 05/ 627-19-17 ali na 
e-pošto andreja.kozlovic@ozs.si, 

Rok prijave 
najkasneje do srede 22. septembra 2010.
 
Seminar bomo izvedli le, če bo najmanj 15 prijavljenih.

Prijavnica za seminar
Rokovanje s tahografi

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



Optiki
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Sekcija za promet

Uredba komisije (EU) št. 581/2010, z dne 1. julija 2010, o 
najdaljših obdobjih za prenos ustreznih podatkov z enot v 
vozilu in voznikovih kartic (Besedilo velja za EGP).

Evropska komisija je ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene 
socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi 
uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 ( 1 ) in zlasti člena 10(5)(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:
(1) Potrebni so redni prenosi podatkov, zabeleženih na enoti v vozilu 
in voznikovi kartici, da bi omogočili učinkovit nadzor nad tem, kako 
voznik in podjetje izpolnjujeta določbe o času vožnje in času počitka 
iz Uredbe (ES) št. 561/2006.
(2) Z določitvijo najdaljših obdobij, v katerih se ustrezni podatki pre-
nesejo z enote v vozilu in voznikove kartice, bodo pogoji za cestno 
prometna podjetja po vsej Evropski uniji bolje usklajeni.
(3) Za določitev najdaljših obdobij, v katerih je treba prenesti podat-
ke, se štejejo samo dnevi z zabeleženo dejavnostjo.
(4) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. ok-
tobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov ( 2 ) se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov v skladu s to uredbo.
(5) Da bi zmanjšali upravno obremenitev za podjetja, je primerno 
opredeliti ustrezne podatke, ki jih je treba prenesti.

(6) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljene-
ga na podlagi člena 18(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 ( 3 ) 

sprejela naslednjo uredbo:
1. člen

1. S to uredbo sta določeni najdaljši obdobji, v katerih se ustrezni 
podatki prenesejo z enote v vozilu in voznikove kartice za namene 
člena 10(5)(a)(i) Uredbe (ES) št. 561/2006.
2. Za namene te uredbe „ustrezni podatki“ pomenijo vse podatke, 
zabeležene na digitalnem tahografu, razen podrobnih podatkov o 
hitrosti.
3. Najdaljši obdobji, v katerih se prenesejo ustrezni podatki, ne 
presegata:
(a) 90 dni za podatke z enote v vozilu;
(b) 28 dni za podatke z voznikove kartice.
4. Ustrezne podatke je treba prenesti tako, da se pri tem ne izgubijo 
nobeni podatki.

2. člen
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije. Uporablja se od devetdesetega dne po objavi.

Ta uredba je v skladu s pogodbama v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2010

Za Komisijo: José Manuel BARROSO, predsednik

Uredba komisije (EU) o najdaljših obdobjih za 
prenos ustreznih podatkov z enot v vozilu in 
voznikovih kartic
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Sekcija  frizerjev

Sekcija frizerjev vabi člane na: 

-11. slovenski frizerski festival,
ki bo, v nedeljo, 10. oktobra 2010 v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
Cena vstopnice v predprodaji znaša 60,00 EUR , redna cena vstopnice je 72,00 EUR.

- seminar STEP BY STEP,
v izvedbi MIČ styling akademije, ki bo v sklopu 11. Slovenskega frizerskega festivala. 

Sekcija frizerjev bo udeležencem sofinancirala stroške vstopnice na festival in kotizacije za 
seminar v višini 50%. Sofinanciranje se odobri  le članom s poravnano članarino, po predložitvi 
vloge ter dokazila o plačilu in udeležbi. 

- Salon International London
Sejem Salon International London, bo potekal od 16. do 18. oktobra 2010.
Sekcija frizerjev bo udeležencem sofinancirala stroške ogleda sejma v višini 50%, vendar ne 
več kot 100,00 evrov. Sofinanciranje se odobri  le članom s poravnano članarino, po predložitvi 
vloge ter dokazila o plačilu in udeležbi. Program ogleda sejma še ni bil izbran in ga boste člani 
prejeli naknadno.  

V sklopu sejma SALON INTERNATIONAL LONDON bodo potekali različni seminarji 
svetovno znanih frizerskih hiš. 

Vstopnica na posamezen show seminar znaša cca 95.00 angleških funtov, kar je cca 100,00 EUR.  
Sekcija frizerjev bo udeležencem sofinancirala stroške seminarja v višini 50%. Sofinanciranje se 
odobri  le članom s poravnano članarino, po predložitvi vloge ter dokazila o plačilu in udeležbi. 
 

Prijave na vse dogodke se bodo zbrale  na zboru članov sekcije frizerjev, ki bo 
 
v četrtek, 16.septembra 2010, ob 19.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
 
Vabilo na zbor boste člani sekcije prejeli teden dni pred zborom.

Sekcija  lesnih strok

Vhodna slovensko-srbska poslovna konferenca v 
sektorju lesno-pohištvene industrije
Med 20. in 21. septembrom 2010 bo v Ljubljani potekala vhodna 
slovensko - srbska poslovna delegacija v sektorju lesno - pohištvene 
industrije, ki jo JAPTI organizira skupaj s SIEPA - srbsko sorodno 
agencijo za promocijo izvoza in investicij. V tesnem sodelovanju 
z Ministrstvom za gospodarstvo, Veleposlaništvom Republike 
Srbije v Sloveniji ter Republike Slovenije v Srbiji, Ministrstvom za 
zunanje zadeve, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Združenjem za gozdarstvo ter Združenjem  lesne in pohištvene 
industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcijo lesnih strok pri 
Obrtni zbornici Slovenije, Kmetijsko - gozdarsko zbornico Slovenije 
in Službo Vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in lokalno 
samoupravo, smo začeli s pripravljalnimi aktivnostmi s ciljem 
promocije internacionalizacije podjetij v lesno – pohištveni industriji. 
 
Ker gozd v Sloveniji pokriva skoraj 60 % površine, v Srbiji nekaj 
več kot 20 % površine, to nakazuje možnosti sodelovanja, ki ga 
omogočajo lesni potenciali v okviru lesno – pohištvene industrije.     

JAPTI želi v povezavi s partnerji tako v Sloveniji kakor v Srbiji spodbuditi 
slovenska in srbska podjetja k novim oblikam medsebojnega 
sodelovanja. Zato smo skupaj s partnerji začeli s pripravo platforme za 
izvedbo poslovne delegacije iz Srbije v Slovenijo z namenom srečanja 
srbskih in slovenskih podjetij s področja lesno-pohištvene industrije. 
Cilj poslovne konference je predstavitev novih oblike sodelovanja 
med podjetji iz obeh držav, možnost skupnega nastopa na tretjih trgih, 
izvedba učinkovitega B2B med podjetji ter izvedba obiska srbskih 
podjetij v nekaterih slovenskih podjetjih s področja lesno-pohištvene 
industrije. 

Pozivamo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da sporočijo 
svoj interes po sodelovanju na omenjenem dogodku na e-mail: 
tanja.drobnic@japti.si  do 8. septembra 2010. 

Jesenske aktivnosti 

ZADNJE
  PRIJAVE

Vpis v register medicinskih 
pripomočkov

Agencija za zdravila (JAZMP) je vsem optikom pred časom poslala Poziv k vpisu v 
register medicinskih pripomočkov. 
Predstavniki Sekcije optikov OZS so se z JAZMP dogovorili, da za člane zbornice 
pripravijo izobraževanje predvsem glede novosti, ki jih prinaša Zakon o 
medicinskih pripomočkih, podzakonski akti in seveda vpis v register. 
Strokovno izobraževanje bo  

v četrtek, 9. septembra 2010, 
v popoldanskem času, 
v prostorih OZS na Celovški 71, Ljubljana
 
Ob pripravi tega obvestila, ura in program izobraževanja še nista bili znani.  
Več o tem bo objavljeno na spletni strani Sekcije optikov OZS na www.ozs.si

VABILO

VABILO
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Obisk svetovalcev v vašem podjetju
 
V okviru storitev mreže Enterprise Europe Network izvaja-
mo tudi obiske podjetij. Namen obiskov je poleg predsta-
vitve naših storitev, predvsem navezava osebnega stika 
in seznanjanje s stanjem, usmeritvami in načrti podjetij. V 
primeru, da vas naše storitve zanimajo, izdelamo okviren 
načrt sodelovanja, t.i. akcijski plan, v katerem je natančno 
določeno, katere storitve bo CSG UP ZRS zagotovil vašemu 
podjetju ter kdaj. V kolikor ste zainteresirani za brezplačen 
obisk naših strokovnjakov, nas kontaktirajte.
 

Aktualne novice 
Nov logotip EU za označevanje ekoloških  

živil
 
S 1. julijem 2010 so začeli veljati novi 
predpisi EU o označevanju ekolo-
ških živil. Z novim logotipom, tako 
imenovanim, »Euro-leaf« bodo morali 

biti označeni predpakirani ekološki prehrambeni izdelki, ki 
so proizvedeni v kateri koli državi članici EU in izpolnjujejo 
potrebne standarde. Uporaba logotipa ostaja neobvezna 
za nepakirane in uvožene ekološke izdelke. Nosilci dejavno-
sti imajo za izpolnjevanje novih predpisov o označevanju 
proizvodov na voljo dvoletno prehodno obdobje.  Več 
informacij o logotipu si lahko preberete na spletni strani EU 
namenjeni ekološkemu kmetijstvu www.organic-farming.
europa.eu. 
 
Nov portal e-pravosodje
 
V Evropski uniji je začel delovati portal e-pravosodje, ki na 
spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu omogoča 
dostop do hitrih odgovorov na najrazličnejša vprašanja o 
pravnih predpisih in praksah v državah članicah Evropske 
unije v 22 uradnih jezikih EU, tudi v slovenščini. Portal bo 
v pomoč državljanom, podjetnikom, odvetnikom in sodni-
kom pri odgovorih na različna pravna vprašanja. Podjetjem 
portal omogoča dostop do registrov plačilne nesposobnosti 
in zemljiških knjig ter informacij o pravu, ki se uporablja, ter 
o čezmejnih postopkih.

Obvestila

UP ZRS 
Center za sodelovanje zgospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper 
T: 05/663 77 80 
E: een@zrs.upr.si  
http://csg.zrs-kp.si, ww.een.si

Utrinki iz srečanja »Poslovne priložnosti za obrtnike«
14. junija 2010 je v prostorih Obrtniškega doma v Kopru potekalo srečanje med člani Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Koper in svetovalci Centra za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS. Na srečanju je bil obrtnikom predstavljen nabor storitev, 
ki jih ponuja Center za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS. Z zainteresiranimi smo se dogovorili o nadaljnjem sodelova-
nju, ki že aktivno poteka. 

Borza poslovnih priložnosti 

• Romunsko podjetje specializirano v proizvodnji izdelkov 
iz lesa, plute, slame, protja in pohištva, išče trgovske 
posrednike za svoje lesene izdelke. Podjetje prav tako 
išče partnerja za vzajemno proizvodnjo, za sestavne 
dele, ki ji potrebujejo pri izdelavi pohištva za otroke. 
Šifra: EEN-jul-06 

• Srbsko podjetje specializirano v proizvodnji pekarskih 
izdelkov, išče partnerja za distribucijo svojih pekovskih 
proizvodov in za podizvajalske aktivnosti. Šifra: EEN-
jul-14 

Kontakt: E: spela.seljak@zrs.upr.si  T: 05/6637739

Več informacij na www.een.si.

 

Borza inovacij, znanja in tehnologij  

• Italijansko podjetje je razvilo avtomatski stroj za distri-
bucijo vina, olja ter tekočin. Podjetje išče veletrgovce 
vina ter olja hkrati pa je pripravljeno skleniti komercialni 
dogovor s tehnično asistenco. Ref. št. 10 IT 52T2 3HIV 

• Rusko podjetje je razvilo aparat za pripravo vode brez 
uporabe umetnih filtrov in kemičnih dodatkov. Pripra-
vljeni so skleniti sodelovanje s tehnično asistenco. Ref. št. 
09 RU 86FG 3FN5 

• Francosko podjetje ponuja inovativno metodo za shra-
njevanje svežega sadnega soka. Obstojnost soka 14 dni. 
Ref. št. 08 FR 33j7 0J5X 

Kontakt: E: simon.cotar@zrs.upr.si  T: 05/ 6337783

Borza priložnosti

Ta dokument je nastal s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino 
dokumenta je odgovoren UP ZRS. Dokument v ničemer ne odraža 
stališča Evropske unije. 

Evropska komisija je 20. julija objavila razpise v okviru 7. 
okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj za leto 
2011 v vrednosti 6,4 milijarde EUR. 7. okvirni program so-
financira projekte s področja raziskav in razvoja, sodelujejo 
pa lahko raziskovalne institucije, izobraževalne organizacije, 
podjetja, gospodarska združenja, lokalne skupnosti, neprofi-
tne organizacije in posamezniki.  
 
Tako kot septembra lani, bomo tudi letos v okviru mreže 
za uspešno črpanje evropskih sredstev, ki je bila med člani 
SGRZ ustanovljena marca 2009, organizirali informativne 
dneve, na katerih bomo predstavili posamezne razpise 7. 
okvirnega programa in organizirali t.i. projektne borze, kjer 
bi predstavili projektne ideje udeležencev in se dogovarjali 
o potencialnih skupnih projektih.   
 
Namen informativnih dni je predstaviti posamezne razpise, 
prioritetna področja razpisov, pogoje sodelovanja na razpi-
sih, primere že uspešnih projektov ter predvsem predstaviti 

konkretne ideje udeležencev informativnih dni ter jih pove-
zati v potencialne projektne konzorcije. Informativni dnevi 
bodo potekali
 
v četrtek, 9. in petek,10. septembra 2010 
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, 
Dimičeva 13, Ljubljana. 
 
V nadaljevanju je program informativnih dni, kratek opis 
razpisov in obrazec za predstavitev projektnih idej. 
 
Prijave in projektne ideje zbira Maja Ferlinc na e-naslovu 
maja.ferlinc@sbra.be, ki je na voljo tudi za dodatne infor-
macije. 
 
Vljudno vabljeni! 
   Dr. Boris Cizelj,
   direktor Slovenskega gospodarskega in 
   raziskovalnega združenja, Bruselj

Informativni dnevi 
& projektne borze,
9. - 10. 9. 2010, v Ljubljani
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petek, 10. september 2010
 
od 10.30 do  13.00 ure bodo potekale tri vzporedne delavnice: 
 
7. ICT – informacijska in komunikacijska tehnologija
10.30  Predstavitev razpisa (dr. Andreja Umek Venturini, MVZT) 
11.30  Predstavitev uspešnega projekta  
11.45  Predstavitev projektnih idej 
12.30  Diskusija 
 
8. Promet
10.30  Predstavitev razpisa (dr. Fedor Černe, MP, tbc) 
11.30  Predstavitev uspešnega projekta  
11.45  Predstavitev projektnih idej 
12.30  Diskusija 
 
9. KBBE – Hrana, kmetijstvo in biotehnologija
10.30  Predstavitev razpisa (dr. Marija Škerlj, MVZT, 
 dr. Peter Dovč, Biotehnična Fakulteta) 
11.30  Predstavitev uspešnega projekta  
11.45  Predstavitev projektnih idej 
12.30  Diskusija 
od 14.00 do 16.30 ure bosta potekali  dve vzporedni delavnici: 
 
10. Znanje v družbi
14.00  Predstavitev razpisa (dr. Radojka Verčko, MVZT) 
14.45  Predstavitev uspešnega projekta  
15.15  Predstavitev projektnih idej 
15.45  Diskusija 
 
11. Nanoznanosti, nanotehnologije, materiale in nove 
proizvodne tehnologije
14.00  Predstavitev razpisa (dr. Bojan Jenko, MVZT) 
14.45  Predstavitev uspešnega projekta  
15.15  Predstavitev projektnih idej 
15.45  Diskusija 
 
Informacija o najavi razpisov 7. okvirnega programa je objavljena 
na spletni strani http://www.ozs.si/default.asp?ID=20627, 
kjer najdete podrobnejše informacije o programu.

S spremembo 6. točke 15. člena ZTro, objavljeno 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.
 
CURS je prejel obvestilo o spremembi DPC cigaret, ki ga je v 
skladu z desetim odstavkom 51. člena ZTro prijavila družba 
ARC-Kranj, d.o.o., za cigarete s trgovskimi imeni Benson & 
Hedges Gold, Camel NF Filters, Camel NF Blue, Camel Filters, 
Camel Filters 100`s, Camel Blue, Camel Blue 100`s, Camel Silver 
in Camel Orange. 

V nadaljevanju je razpredelnica s starimi in novimi DPC ter 
razliko trošarine za 1000 kosov za vsako od navedenih vrst 
cigaret:

četrtek, 9. september 2010
 
1. Zdravje (info dan bo predvidoma v prostorih          
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana) 
10.30  Predstavitev razpisa (Agata Zupančič,     
 MVZT in dr. Patrik Kolar, Evropska Komisija - TBC) 
11.30  Predstavitev uspešnega projekta  
11.45  Predstavitev projektnih idej 
12.30  Diskusija 
 
2. Regije znanja in raziskovalni potencial
14.00  Predstavitev razpisa (dr. Boris Cizelj, SGRZ) 
14.45  Predstavitev uspešnega projekta  
15.15  Predstavitev projektnih idej 
15.45  Diskusija 
 
3. Okolje
10.30  Predstavitev razpisa (dr. Erika Glasenčnik, MVZT) 
11.30  Predstavitev uspešnega projekta  
11.45  Predstavitev projektnih idej 
12.30  Diskusija
od 14.00 do 16.30 ure bodo potekale tri vzporedne delavnice: 
 
4. Energija
14.00 Predstavitev razpisa (mag. Milena Černilogar Radež) 
14.45  Predstavitev uspešnega projekta  
15.15  Predstavitev projektnih idej 
15.45  Diskusija 
 
5. Varnost 
14.00 Predstavitev razpisa (dr. Branko Lobnikar, MVZT, tbc) 
14.45  Predstavitev uspešnega projekta  
15.15  Predstavitev projektnih idej 
15.45  Diskusija 
 
6. Družbeno-ekonomske vede
14.00  Predstavitev razpisa (mag. Tatjana Švajger MVZT) 
14.45  Predstavitev uspešnega projekta  
15.15  Predstavitev projektnih idej 
15.45  Diskusija

Predviden program informativnih dni & projektne borze

Obveznost plačila razlike trošarine 
ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

 Zavezanci morajo v tem primeru opraviti popis zalog cigaret 
na dan 31. 8. 2010 in carinskemu organu dostaviti zapisnik o popisu 
cigaret ter obračun razlike trošarine do 15. 9. 2010. Obveznost za 
plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 30. oktober 2010.

Benson & Hedges Gold 3,1      3,2           2,30723 
Camel NF Filters  3,1      3,2           2,30723 
Camel NF Blue  3,1      3,2           2,30723 
Camel Filters  2,9      3,0           2,30723 
Camel Filters 100`s  2,9      3,0           2,30723 
Camel Blue  2,9      3,0           2,30723 
Camel Blue 100`s   2,9      3,0           2,30723 
Camel Silver  2,9      3,0           2,30723 
Camel Orange  2,9      3,0           2,30723

Trgovsko 
ime cigaret

Nova DPC
za zavojček 
v eurih

Stara DPC 
za zavojček 
v eurih

Razlika 
trošarine 
v eurih za
1000 kosov
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Novosti na finančnem področju: 

1. Blagajniško poslovanje 
2. Opozorila Banke Slovenije glede poslovanja z 

gotovino  
3. Uvedba novega plačilnega instrumenta – univerzalni 

plačilni nalog 
4. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja 

terorizma

Blagajniško poslovanje 
S 1. januarjem 2010 je prenehal veljati blagajniški 
maksimum in s tem je prenehalo veljati obvezno polaganje 
prejete gotovine na banke.
 
V povezavi s blagajniškim poslovanjem in z akcijo DURSA, 
ko je pričel s poostrenim nadzorom nad sivo ekonomijo, je 
DURS ugotovil veliko nepravilnost pri davčnih zavezancih. 
Žal pa so posledično bile izrečene tudi zelo stroge sankcije 
tudi za male prekrške. Globa pa je 2000 evrov. 

Za gotovino prejeto od strank mora biti vzpostavljena 
evidenca to je blagajniška knjiga - dnevnik. Na podlagi 
verodostojnih dokumentov morajo biti izdani blagajniški 
prejemki ali izdatki. V vsakem trenutku mora biti stanje 
blagajne identično stanju menjalnine, prejete gotovine, 
kartic, čekov, darilnih bonov. V kolikor se stanje ne ujema 
davčni inšpektorji izrečejo sankcijo v obliki globe, čeprav bi 
morali v mnogih primerih izreči le opomin ali opozorilo. 
 
 

Opozorila Banke Slovenije glede 
poslovanja z gotovino 

Banka Slovenije prosi člane OZS, zlasti to velja za gostince in 
trgovce, naj sproti odvajajo bankovce za 5 evrov v kreditne 
institucije. 
• Mnogi gostinci, trgovci in drugi obrtniki zadržujejo pri 

sebi 5-evrske bankovce kot menjalnino, zato bankovci 
ne pridejo do bank, te pa iztrošenih zato ne morejo 
zamenjati. Po uredbi sveta (ES) št. 44/2009 so države 
dolžne skrbeti za dobro kakovost bankovcev v obtoku, 
da bi jih bilo mogoče lažje prepoznavati oziroma težje 
ponarejati. Omenjeno zadrževanje bankovcev za 5 € ta 
postopek ovira, zato je v obtoku veliko teh bankovcev 
zelo slabe kakovosti. Banka Slovenije ocenjuje, da je 
neprimernih več kot polovica (51 %) bankovcev za 5 
€, kar je največ med vsemi. V letu 2009 je bilo sicer na 
novo izdanih za več kot 50 % novih bankovcev za 5 €, 
a je število neprimernih oziroma slabih še vedno zelo 
visoko. Eden izmed vzrokov pa je tudi ta, da se 5-evrski 
bankovci ne izdajajo preko bančnih avtomatov. 
Bankovcev za 5 € torej ne zadržujte, ampak jih čim prej 
odvedite! 

Glede na direktivo EU (2010/191/EU) glede uporabe in 
učinkih eurobankovcev in eurokovancev kot zakonito 
plačilno sredstva Banka Slovenije obvešča: 

• Da se ne sem omejevati sprejema bankovca za 200 ali 
500 evrov, oziroma, da se jih ne sprejema kot plačilno 
sredstvo. To se lahko omeji, le če ni denarja za vračilo. 
Oziroma, če se z 500 evrskim bankovcem plačuje 
izredno male vrednosti. Ne sme pa se preprečiti, če se 
hoče plačati vrednost blaga za 350 evrov s 500 evrskim 
bankovcem. 

• Tudi zaokroževanja ne sme biti, kot naprimer 
zaokroževanje na 5 ali 10 centov. Plačilno sredstvo sta 
tudi kovanca za 1 in 2 centa. 

• Zbirateljski kovanci izdani v Sloveniji so plačilno 
sredstvo samo v Sloveniji. 

Preprečevanje in zaščita pred ponarejanjem 
• Iz obtoka je potrebno izločiti vse bankovce slabe 

kvalitete. Predvsem pa bankovce po 5 evrov, katerih je v 
obtoku 51%  slabe kavlitete. 

• Izloči se bankovce, ki so označeni z barvo, ki preprečuje 
krajo bankovcev. 

• Ter ostale bankovce, ki so lahko ponarejeni. 

V Sloveniji je bilo uradno ugotovljenih za 1891 bankovcev. 
Da bi bili trgovci obveščeni o vseh novostih na področju 
ponaredkov in uporabi detektorjev denarja, bi lahko 
organizirali tudi delavnice o ugotavljanju ponaredkov in o 
načinu dela z evro in tujo gotovino. 
 

Uvedba novega plačilnega 
instrumenta – univerzalni plačilni 
nalog
 
Združenje bank Slovenije v okviru projekta vzpostavitve 
enotnega območja plačil v evrih (SEPA - Single Euro 
Payments Area) s 1.11.2010 predvideva uvedbo novega 
plačilnega instrumenta univerzalni plačilni nalog UPN, ki bo 
postopno nadomestil obrazec posebna položnica, obrazec 
BN02 in obrazec RP01. Spremembe na področju plačilnega 
prometa so pomembne za vse uporabnike plačilnih storitev, 
tako za podjetja kot potrošnike in javni sektor.  
 
En obrazec univerzalni plačilni nalog se bo uporabljal za 
vsa sledeča plačila: 

• gotovinsko plačilo  
• negotovinsko plačilo v Republiki Sloveniji 
• negotovinsko plačilo izven Republike Slovenije  
• polog gotovine  dvig gotovine  
• plačilo humanitarnega prispevka 

Kako se pripraviti v podjetjih
 
V podjetjih se kupcem pošiljajo skupaj z računi tudi obrazci 
za plačilo (posebna položnica za fizične osebe in obrazec 
BN02 – za plačila pravnih oseb). Ker teh obrazcev ne bo več, 
bo potrebno pripraviti računovodske programe, tako da bo 
izpis ustrezal novemu obrazcu UPN. K pripravam pa sodi še 
nabava in priprava logotipov na novem obrazcu UPN.  

Več o tem si preberite še na spletni strani OZS: 
http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=-1&ID=20405

Novosti na finančnem področju

Obvestila
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b) finančnega zakupa (lizinga), 
c) izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev (na 
primer menic in potovalnih cekov), pri 
čemer ne gre za plačilno storitev v skladu z zakonom, ki 
ureja plačilne storitve in sisteme, 
d) izdajanja garancij in drugih jamstev, 
e) upravljanja naložb za tretje osebe in svetovanja v zvezi 
s tem, 
f ) oddajanja sefov, 
g) posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih 
poslov, 
h) zavarovalnega zastopstva pri sklepanju pogodb o 
življenjskem zavarovanju, 
i) zavarovalnega posredništva pri sklepanju pogodb o 
življenjskem zavarovanju, 
j) računovodskih storitev, 
k) storitev davčnega svetovanja, 
l) podjetniških ali fiduciarnih storitev, 
m) prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter 
izdelkov iz njih, 
n) trgovanja z umetninami, 
o) organiziranja ali izvajanja dražb ali 
p) prometa nepremičnin 
(v nadaljnjem besedilu: organizacije). 

5. člen (naloge in obveznosti organizacij)  

(1) Zaradi odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma morajo organizacije pri opravljanju 
svojih dejavnosti izvajati naloge, določene v tem zakonu in 
na njegovi podlagi sprejetih predpisih. 
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka obsegajo: 
1. izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (v nadaljnjem 
besedilu: pregled stranke) na način in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon; 
2. sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter 
predložitev dokumentacije uradu po določbah tega zakona; 
3. imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenke 
(v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) in namestnikov 
pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo; 
4. skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje 
delavcev oziroma delavk (v nadaljnjem besedilu: delavec) ter 
zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog 
po tem zakonu; 
5. priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in 
transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja 
denarja ali financiranja terorizma; 
6. zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje s 
tem zakonom predpisanih evidenc; 
7. izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja 
denarja in financiranja terorizma v lastnih podružnicah in 
hčerinskih družbah v večinski lasti v tretjih državah; 
8. izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah tega 
zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. 
 
6. člen (tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma) 

(1) Tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma je 
tveganje, da bo stranka izrabila finančni sistem za pranje 
denarja ali financiranje terorizma oziroma da bo neko 
poslovno razmerje, transakcija ali produkt, posredno ali 
neposredno, uporabljen za pranje denarja ali financiranje 
terorizma. 
(2) Organizacija mora izdelati analizo tveganja in z njo 
določiti oceno tveganja posamezne skupine ali vrste stranke, 
poslovnega razmerja, produkta ali transakcije glede na 
možne zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma. 

Zakon o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma
 
 
Ker inšpektorji pri poslovanju naših članov ugotavljajo, 
kar nekaj nepravilnosti v zvezi Zakonom o preprečevanju 
pranja denarja in financiranju terorizma, v nadaljevanju 
opozarjamo, na tiste naloge in opravila, ki jih morajo v 
zvezi s tem zakonom izvesti podjetja. Gre predvsem za tista 
podjetja, ki opravljajo posle, kot je posredovanje kreditiranja 
fizičnih oseb, pri tako imenovanih BANK KREDITIH sklenjenih 
preko interneta. Zakon nalaga trgovcu veliko nalog in  
izpolnjevati mora veliko pogojev. Poleg omenjenega pa 
mora imeti dobro organizirano administracijo in temu 
primerno urejeno evidenco. 
 
Naloge: 

1. Izvajanje ukrepov za poznavanje stranke na način in 
pod pogoji, ki jih določa ta zakon; 

2. Sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter 
predložitev dokumentacije uradu 

3. Imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenke in 
namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za 
njihovo delo 

4. Skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje 
delavcev oziroma ter zagotovitev redne notranje 
kontrole nad opravljanjem nalog

5. Priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank 
in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja ali financiranja terorizma 

6. Zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje 
s tem zakonom predpisanih evidenc 

7. Izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja 
denarja in financiranja terorizma v lastnih 
podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti v 
tretjih državah 

8. Izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah tega 
zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisih 

• Organizacija mora izdelati analizo tveganja in z 
njo določiti oceno tveganja posamezne skupine 
ali vrste stranke, poslovnega razmerja, produkta ali 
transakcije glede na možne zlorabe za pranje denarja ali 
financiranje terorizma. 

• Organizacije morajo zagotoviti redno notranjo kontrolo 
nad opravljanjem nalog odkrivanja in  preprečevanja 
pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu. 

• Organizacija mora ob vseh pomembnih spremembah 
svojih poslovnih procesov, kot so na primer uvedba 
novega produkta, uvedba nove tehnologije ali 
organizacijske spremembe, opraviti ustrezno analizo. 

• Hramba podatkov. Organizacija mora hraniti podatke  
in pripadajočo dokumentacijo deset let po prenehanju 
poslovnega razmerja.  

   
Pomembni členi
 
Zavezanci:  pravne in fizičnih osebah, ki opravljajo posle 
v zvezi z dejavnostjo: 

a) dajanja kreditov oziroma posojil, ki vključuje tudi: 
potrošniške kredite, hipotekarne kredite, 
faktoring in financiranje komercialnih poslov, vključno s 
forfetiranjem, 

Obvestila
35. člen, (prepoved uporabe anonimnih produktov)
 
Organizacija strankam ne sme odpirati, izdajati ali zanje 
voditi anonimnih računov, hranilnih knjižic na geslo ali 
prinesitelja oziroma drugih produktov, ki bi posredno ali 
neposredno omogočali prikrivanje identitete stranke.
 
 
Pregled stranke preko tretjih oseb
 
24. člen,  (prepustitev pregleda stranke tretji osebi)
 
(1) Organizacija lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, 
izvajanje ukrepov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 7. 
člena tega zakona pri sklepanju poslovnega razmerja zaupa 
tretji osebi. 
(2) Organizacija mora predhodno preveriti, ali tretja 
oseba, ki ji bo zaupala izvedbo pregleda stranke, 
izpolnjuje vse pogoje, predpisane v tem zakonu.
(3) Pregleda stranke, ki ga je za organizacijo opravila tretja 
oseba, organizacija ne sme sprejeti za ustreznega, če je tretja 
oseba v okviru tega pregleda istovetnost stranke ugotovila 
in preverila brez navzočnosti le-te. 
(4) Organizacija, ki zaupa pregled stranke tretji osebi, se 
s tem ne razbremeni odgovornosti za pravilno izvedbo 
pregleda stranke po tem zakonu. 
 
26. člen, (izjeme v zvezi s strankami):
 
Ne glede na prvi odstavek 24. člena tega zakona organizacija 
ne more zaupati izvedbe pregleda stranke tretji osebi, kadar 
je stranka; 
1. tuja pravna oseba, ki ne opravlja ali ne sme opravljati 
trgovske, proizvodne ali druge dejavnosti v državi, v kateri je 
registrirana; 
2. fiduciarna ali druga podobna družba tujega prava z 
neznanimi oziroma prikritimi lastniki ali upravljavci. 
 
40. člen, (določitev pooblaščenca in njegovega namestnika)
 
(1) Organizacije morajo za posamezne naloge odkrivanja in 
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki 
so določene v tem zakonu in predpisih, sprejetih na njegovi 
podlagi, imenovati pooblaščenca in enega ali več njegovih 
namestnikov. 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena organizacijam, ki 
imajo zaposlene manj kakor štiri delavce, ni treba določiti 
pooblaščenca in izvajati notranje kontrole po tem zakonu. 
 
44. člen, (obveznost rednega izobraževanja)
 
(1) Organizacija mora skrbeti za redno strokovno 
usposabljanje in izobraževanje vseh delavcev, ki opravljajo 
naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in 
financiranja terorizma po tem zakonu. 
(2) Strokovno usposabljanje in izobraževanja iz prejšnjega 
odstavka tega člena se nanaša na seznanjanje z določili 
zakona ter na njegovi podlagi izdanih pravilnikov in 
notranjih aktov, s strokovno literaturo glede preprečevanja 
in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, s 
seznami indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, 
v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali 
financiranja terorizma. 
(3) Organizacija mora pripraviti program letnega 
strokovnega usposabljanja in izobraževanja za 
preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja 
terorizma najpozneje do konca marca za tekoče leto.

Notranja kontrola in upravljanje s tveganji
 
45. člen, (obveznost redne notranje kontrole)
 
Organizacije morajo zagotoviti redno notranjo kontrolo 
nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja 
denarja in financiranja terorizma po tem zakonu.
 
45. a člen,  (upravljanje s tveganji)
 
Organizacija mora ob vseh pomembnih spremembah 
svojih poslovnih procesov, kot so na primer uvedba novega 
produkta, uvedba nove tehnologije ali organizacijske 
spremembe, opraviti ustrezno analizo, kako ti dejavniki 
vplivajo na izpostavljenost organizacije tveganju pranju 
denarja ali financiranja terorizma. V skladu z ugotovitvami 
organizacija sprejme ustrezne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma.
 
 
Hramba podatkov
 
79. člen, (rok hrambe podatkov pri organizaciji, odvetniku, 
odvetniški družbi ali notarju)
 
(1) Organizacija mora hraniti podatke, ki jih je pridobila 
na podlagi 8., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22, 22.a, 
27., 29, 30., 31., 32. in 34. člena tega zakona, in pripadajočo 
dokumentacijo deset let po prenehanju poslovnega 
razmerja, opravljeni transakciji, vstopu stranke v igralnico 
oziroma igralni salon ali pristopu k sefu. 
(2) Organizacija mora hraniti podatke in pripadajočo 
dokumentacijo o pooblaščencu in namestniku 
pooblaščenca, strokovnem usposabljanju delavcev, 
izvajanju notranje kontrole in upravljanju s tveganji iz 40., 
44., 45. in 45.a člena tega zakona štiri leta po imenovanju 
pooblaščenca in namestnika pooblaščenca, opravljenem 
strokovnem usposabljanju ter izvedenih notranji kontroli in 
analizi vplivov, ki jih v zvezi s tveganjem pranja denarja ali 
financiranja terorizma predstavljajo spremembe poslovnih 
procesov organizacije. 
 
84. člen, (evidenca o dostopu nadzornih organov do 
podatkov, informacij in dokumentacije)
 
(1) Organizacija, odvetnik, odvetniška družba ali notar mora 
voditi ločeno evidenco o dostopu nadzornih organov iz 85. 
člena do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega 
odstavka 76. člena tega zakona.
 
(2) Evidenca iz prvega odstavka tega člena obsega naslednje 
podatke: 
1. naziv nadzornega organa; 
2. osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega 

organa, ki je vpogled opravila; 
3. datum in ura vpogleda v podatke. 

(3) O vsakem dostopu nadzornih organov iz 85. člena 
tega zakona do podatkov iz prvega odstavka tega člena 
mora organizacija, odvetnik, odvetniška družba ali notar 
najpozneje v treh delovnih dneh od vpogleda v te podatke 
pisno obvestiti urad.

   Marko Ocvirk, univ. dipl. ekon., 
   svetovalec specialist OZS

Obvestila
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Št. 42 z dne, 28. maj 2010
- UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi 
carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in 
krajevni pristojnosti
 

- PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih 
za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav 
živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere 
pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter 
za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v 
živalskih vrtovih
 

- PRAVILNIK  o spremembah Pravilnika o veterinarskih 
pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
 

- PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in 
trgovci z živalmi
 

- PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi 
piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz 
tretjih držav
 
Št. 43 z dne, 31. maj 2010

- ZAKON o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem 
postopku  (ZDavP-2C) 
 

- ZAKON o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb  (ZDDPO-2E)
 

- ZAKON o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini 
(ZDoh-2G)
 
Št. 48 z dne, 14. junij 2010

- PRAVILNIK o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih 
svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze
 

- ODREDBA  o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari 
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami 
Zakona o gradbenih proizvodih
 
Št. 50 z dne, 24. junij 2010

- UREDBA o Standardni klasifikaciji poklicev 2008

Javni razpisi

Iz Uradnega lista
- PRAVILNIK o vrsti, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu 
dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o 
davčnem postopku šteje za plačnika davka
 

- PRAVILNIK o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora 
pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka 
oziroma pooblaščencu
 

- PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov 
rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca 
davčnemu organu
 
Št. 51 z dne, 28. junij 2010

- ZAKON O DOHODNINI uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-
UPB6)
 

- UREDBA o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in 
cestnini
 

- SPREMEMBE CENIKA cestnine za uporabo cestninskih cest 

Št. 52 z dne, 30. junij 2010
- UREDBA o prenehanju veljavnosti uredb o določitvi zneska 
trošarine za alkohol in alkoholne pijače
 

- KOLEKTIVNA POGODBA o višini regresa za letni dopust v letu 
2010 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
 
Št. 55 z dne, 12. julij  2010

- SPREMEMBE  in dopolnitve kolektivne pogodbe za obrt in 
podjetništvo
 
Št. 56 z dne, 15. julij 2010

- ZAKON  o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 
(ZTro-J)
 
Št. 57 z dne, 16. julij  2010

- SKLEP o ceniku dimnikarskih storitev
 
Št. 58 z dne, 20. julij 2010

- UREDBA o določitv i zneska specifične in stopnje 
proporcionalne trošarine za cigaret

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na mednarodno poslovno srečanje, pripravljeno 
v okviru mreže New  Alpe Adria  Chamber Network, 
s podjetji iz Italije, Avstrije in Hrvaške. Srečanje bo potekalo 
 
v ponedeljek, 11. oktobra 2010,
v prostorih Gospodarske zbornice v Udinah, Italija 
 
Vsebina obsega sledeče panoge:  
• prehrambeni izdelki  
• proizvodnja pijač  
• vinarstvo  
• stroji za predelavo hrane  
• stroji za prehrambeno industrijo  
• stroji za pakiranje  
• oprema za hotele in industrijske kuhinje 
• pohištvo in oprema za restavracije, bare, pekarne in catering podjetja.  

Okvirni program poslovnega srečanja
Ponedeljek, 11. oktober 2010 
10.30 – 11.15  Sprejem in registracija udeležencev  
11.15 – 11.30  Pozdravni nagovor - g. Giovanni Da Pozzo,
  predsednik Gospodarske zbornice Udine  
11.30 – 13.30  Poslovni individualni razgovori (“match-making”), 
  po predhodnem razporedu  
13.30 – 14.30  Poslovna kosilo  
14.30 – 16.00  Poslovni individualni razgovori (“match-making”), 
  po predhodnem razporedu  
 
Program bo potekal v angleškem jeziku. Udeležba na poslovnem srečanju je za člane 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije brezplačna. Prevoz si udeleženci uredijo v lastni režiji. 
 
Rok za prijavo 
22. september 2010
 
Informacije
Za vse dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo pokličite Gregorja Primca 
na tel: 01/ 58 30 557, ali pišete na elektronski naslov: gregor.primc@ozs.si

Vljudno vabljeni! 
     Pavel Sedovnik, namestnik generalnega sekretarja OZS 

Mednarodno poslovno srečanje   

MSP Slovenije, Italije, Avstrije 
in Hrvaške v Udinah

VABILO

VABILO

Javni razpis za neposredno 
sofinanciranje kadrovskih 
štipendij delodajalcem za 
šolsko/študijsko leto 2010/2011 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis 
za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za dijake 
in študente v šolskem letu 2010/2011. 

Višina razpisanih sredstev je 3.000.000 EUR. 
 
Predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje 
kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od 

vključno šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka 
izobraževanja. 

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične 
teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter 
traja do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do 
vključno 31. marca 2011. 
 
Dodatne informacije so na voljo pri Bogdani Fink na 
e-naslovu bogdana.fink@sklad-kadri.si ali Kseniji Yoder 
Batič na e-naslovu ksenija.yoder-batic@sklad-kadri.si, na 
spletni strani sklada, vsak delovni dan v času uradnih ur pa 
tudi telefonsko na številki 01/434-10-80 oz. 01/434-58-84.
 
Razpisna dokumentacija: 
http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=1064




