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Uradne ure zbornice in strokovnih služb
•
•
Mojca Blažič
preizkušeni davčnik
in preizkušeni
računovodja z
licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister
poslovnih ved

ponedeljek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje

•
sreda: od 11.00 do 13.00 ure - tel. 05/ 61 390 15 - (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
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

•
•

sreda: od 15.00 do 17.00 ure (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru:
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

Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev

•

vsak prvi ponedeljek v mesecu med 10.00 in 12.00 uro
(v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
Svetovanje zajema
•
svetovanje na področju financiranja razvojnih investicij in pridobivanja nepovratnih
sredstev iz EU skladov.
•
svetovanje posameznim članom pri pripravi prijavne dokumentacije oz. zahtevka za
financiranje za manjše razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Opozorilo: Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. Člane zbornice 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
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 2000 izvodov
Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno.

Naslovnica
Fotografija
iz lanskoletne prireditve
Prihod dedka Mraza med
otroke naših članov

Vabilo
na novoletni
obrtniški ples

Vljudno vas vabim na novoletni obrtniški ples,
ki bo v petek, 7. januarja 2011, ob 20.00 uri,
v restavraciji San Simon v Izoli.

Zaplesali bomo v ritmih Big banda Roberta Vatovca.
Program bo popestrila Nataša Tič Raljan v vlogi Ana Lize.
							
Vladimir Ražman, predsednik OOZ Koper

Za obrtnike in upokojene obrtnike je udeležba na plesu brezplačna.
Za spremljevalce je participacija 10,00 EUR.
Prijavite se osebno na sedežu zbornice, najkasneje do 24. decembra 2010.
Ob prijavi prejmete kupon, ki bo veljal kot rezervacija.
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Doživeli smo Švico
Radovednost je pomembna človekova lastnost. To je želja po znanju, zanimanje
za novosti, seznanjanje z ljudmi, spoznavanje zgodovine in neznanih običajev.
Radovedni ljudje tudi veliko potujejo, vznemirja jih vprašanje, kaj je za
naslednjim ovinkom in hribom, kakšna je pokrajina, kakšni so ljudje in s čim
se preživljajo. Večina radovednežev je v življenju in družbi uspešna, saj svoje
izkušnje, ki so jih pridobili pri učenju, branju in potepanju po domačih in
tujih deželah, tudi uporabijo. Tudi vsak domač problem, na katerega se med
potovanjem spomnijo, kasneje lažje rešijo. Ti ljudje ob besedi izlet zastrižejo z
ušesi. Zanje (med takimi je tudi moja žena), so izleti nekaj tako nepogrešljivega
kot hrana ali voda. Dolgo pred vsakim potovanjem uživajo v pričakovanju, po
povratku pa še lep čas obujajo spomine.
Sam nisem tako zagrizen popotnik, očitno se v mojih žilah pretaka še malo
kmečke krvi in sem zadovoljen tudi med našimi hribi in dolinami. Kot marsikdo
tudi jaz menim, da je pravi izlet tisti sindikalni, z avtobusom in vsaj nekaj znanci
in prijatelji. Na zadnjem izletu v režiji Obrtne zbornice Koper, je nekdo od
izletnikov izjavil, češ, kaj se toliko cijazimo, jaz se pripeljem do Lugana v šestih
urah. Morda. Stvar je videti takole: Avto, polno prtljage, sovoznik je soprog ali
soproga, zadaj otroci, vse to je že del premoženja. Šofer gleda cesto, pa znake,
table, pa odcepe, pa pozorno posluša sovoznika. Ta gleda cesto, pa znake,
table, pa odcepe, vmes strokovno svetuje vozniku. Takole gre šest ur. Potem
parkiranje! V Luganu? To ni to.
Dobra volja, najnujnejša prtljaga, nekaj žepnine, družba, vodič, pa pelje avtobus
v daljavo. Običajno je med udeleženci sindikalnih izletov tudi nekaj takih, ki niso
toliko radovedni, bolj jih zanima druženje, pogovarjanje (tudi preglasno) in tudi
prepevanje, ki na srečo včasih ni predolgo. Vsa ta mešana druščina na avtobusu
omogoča bolj sproščeno in manj zaspano potovanje.
Območna obrtno - podjetniška zbornica Koper je kot že tolikokrat omogočila
cenovno ugoden izlet. Na prvem sem bil leta 1982, ko smo potovali po poteh
Avnoja (Sem star a?), tokrat pa smo v začetku novembra obiskali Švico in
Liechtenstein. S tem izborom so načrtovalci zadeli žebelj točno v glavo, saj se
tam ne ubadajo s krizo kot pri nas. Sicer se pa ne strinjam da gre za krizo, prej
gre za usklajevanje želj in potreb z dejanskimi možnostmi. Ker se usklajevanje
pretežno izvaja v tako imenovanem realnem sektorju, v katerem smo tudi mi
obrtniki, bo to trajalo in se bo končalo ko se bo..., če se bo...

5
Torej Švica. Med visoke hribe stisnjena dežela, ki je znana
po urah, siru, čokoladi in bančništvu. Nevtralna država, ki
se pametno (zvito) drži v ozadju, se nikamor ne vmešava,
skrbi zase, trgovino in denar pa popolnoma obvlada. V
srednjem veku in renesansi so se vojskovali bolj med seboj, v
18. stoletju so se rešili tujega vpliva, njihov junak je Wilhelm
Tell. Pomembno je leto 1815 po Napoleonovem polomu,
ko so Švici zaradi njenih važnih visokogorskih prehodov
takratne evropske velesile zbrane na Dunaju podelile večno
nevtralnost. Preostala stoletja so Švicarji vodili premeteno
trgovsko politiko tudi med vojskujočimi se stranmi.
Lepa pokrajina, ki mestoma spominja na našo domovino,
vsebuje naravne in kulturne znamenitosti, ki so večinoma
pripravljene za obiske in oglede. Družba je zelo iznajdljiva,
na vsakem koraku naletiš na kakšen proizvodni obrat, pa ni
nobenih obrtniško - proizvodnih con. Na primer še kar velika
sirarna v vasi, tovarna čokolade praktično v naselju, tovarna
aluminija neposredno ob znanih slapovih, majhna
hidroelektrarna sredi starega dela Züricha. Svoje naravne
lepote uspešno tržijo, vse je opremljeno in zavarovano za
varen ogled. Za njihov slavni hrib Matterhorn, bi vsak planinec
dejal, kako so ga ponoči na tiho izklesali, da je dobil značilno
obliko, ki se nam venomer smehlja z ovojev čokoladic in
naslovnic skoraj slehernega turističnega vodnika.
O cenah njihove turistične ponudbe, hrane, pijače in ostalih
življenjskih potrebščin tu ne bomo govorili, saj so izredno
visoke in v popolnem neskladju z vsebino naših denarnic. Na
srečo pa so tisti naši obrtniki, ki so malo manj radovedni, pa
tembolj družabni, poskrbeli tudi za zgledno premagovanje
žeje in lakote. Kot je značilno za primorske izletniške odprave,
so med prtljago svoje mesto našli tudi pršut, panceta, vino,
različne zdravilne tekočine in še kaj. Te prtljage je zmanjkalo
že na poti med Luzernom in Zürichom.
Dogodivščin je bilo kar nekaj, ker ni prostora, bi samo omenil
socialno razsvetljenje dolgoletne šefice obrtne zbornice
Elide. Zgodilo se je drugega dne, ko so med večerjo prinesli
tudi posebej naročeno pijačo. Še preden smo odpili prvi
požirek, je pritekel plačilni in takoj začel obračunavati
naročeno tako, da je narod moral večerjo prekiniti in na dan
vleči denarnice. Gospa z uglednim imenom Elide se je vidno
razjezila. Plačilni Švicar je odhitel, prijazni natakar Alija iz Irana,
pa ji je ves nesrečen razlagal, kako šef nima časa in mora
streči v prvorazrednem delu restavracije, kamor je gospo tudi
odpeljal na ogled kristalnih lestencev in bleščeče posode.
Koprčanka se je s stisnjenimi zobmi nekako pomirila in čez čas
na dogodek pozabila. Upajmo.
Denar, varnost, točnost in natančnost. Ugotovili smo, da je
v Švici to najbolj pomembno. Vendar se še tako zadovoljen
obiskovalec ne more otresti občutka, da se pod lepim
površjem včasih skrivajo tudi neuglednosti kot so pohlep,
zvijačnost in stiskaštvo. Še kakšno desetletje ali dve nazaj
je bil švicarski bančni sistem tudi pribežališče za sumljive
in celo kriminalne finančne tokove, sčasoma pa je državi
očitno postalo neprijetno in je tovrstno poslovanje prevzela
kneževina Lihtenštajn, kjer smo tudi bili. Kot je rekel naš
vodič, tam ni kaj videti, še najbolj je prišel na svoj račun
znani kovinarski mojster iz Kampela, natančno si je ogledal
parkovne klopi, ki so bile postavljene na glavnem in edinem
trgu. Izjavil je, da so zelo lepe in lepo zavarjene.
Tu se je izlet končal. Sledila je še dolga in naporna vožnja proti
Kopru. Ker nas ni bilo cele tri dni, smo bili tokrat vsi radovedni,
kaj je novega doma. Pri meni je preostala družina medtem
pobrala skoraj vse oljke. Vsa čast !
				
Božo Stražar, član OOZ Koper
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Poziv članom OOZ Koper
k uskladitvi dejavnosti
Pri primerjanju podatkov iz Obrtnega registra in podatkov Poslovnega registra Slovenije ugotavljamo, da imajo nekateri samostojni podjetniki in pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d. in d.d.) v
obrtnem registru in posledično tudi na izdanih dokumentih, tudi obrtnem dovoljenju podatke,
ki se ne ujemajo s podatki Poslovnega registra Slovenije.
V izogib morebitnim nevšečnostim ob kontroli inšpekcijskih organov, pozivamo člane, ki imate
izdano Obrtno dovoljenje oz. Sklep o vpisu v obrtni register pred 22. februarjem 2008,
ko je bila sprejeta nova Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti,
da se zglasite na sedežu zbornice – obrti register, zaradi uskladitve dejavnosti.
Za več informacij pokličite na OOZ Koper,
Tatjano Ivančič, tel. 05/61 390 00

Prispevek za usklajevanje in izvajanje
kolektivne pogodbe za obrt in
podjetništvo
Spoštovani obrtniki in podjetniki !
Koncem meseca novembra 2010 ste tisti, ki imate zaposlena vsaj dva delavca (vključno z
nosilcem, če gre za s.p.) prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za
obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list št. 73/08 in 55/10).
60. čl. KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za mesec
november plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po
zaposlenem delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta prispevek so
dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost po
Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti in za druge delodajalce, ki
so člani stranke KPOP.
Ker verjamemo, da se zavedate pomembnosti svoje delodajalske organizacije ZDOPS in
ker na ta način omogočate njeno delovanje, zastopanje VAŠIH interesov tako pri sklepanju
kolektivnih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju vaših interesov pri sprejemanju zakonov in
drugih predpisov, socialnih sporazumov, zastopanju pri mednarodnih organizacijah,... vas
prosimo, da svoj prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2010 nakažete
po položnici, ki ste jo prejeli. V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da stopite z
nami v kontakt na tel. št. 01/58 30 572 ali na e-mail gordana.perko@zdops.si za določitev
sklica in nakazilo sredstev na TRR ZDOPS št. 25100-9709164136 pri PROBANKI d.d., Slovenska
56, Ljubljana.
Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec november 2010.
Skupaj smo močnejši !
Milan Škapin, predsednik združenja
Janez Šauperl, predsednik skupščine
Igor Antauer, generalni sekretar

Sekcija lesarjev

Konkurenca velikih obratov je
nadvladala
V sredo 17. decembra 2010 so se na zboru članov srečali člani sekcije lesnih strok.
Glede na vrsto neuspelih organizacij strokovnih ekskurzij, se postavlja vprašanje,
zakaj med člani ni zanimanja za izobraževanje in pridobivanje novih znanj.
Med prisotnimi se je v zvezi s tem razvila razprava, v kateri so vsi povedali, da
v njihovi dejavnosti trenutno vlada prevelika konkurenca in četudi si tehnološko
napreden, poln novih znanj in idej, težko preživiš. Kupna moč je predvsem na
obali zelo slaba, preveč je velikih nakupovalnih centrov, ki kupcem zagotavljajo
take ugodne pogoje nakupa in financiranja, ki si jih samostojni podjetniki ne
morejo privoščiti. Na trgu je le malo takih strank, ki želijo bodisi kuhinjo, dnevno
sobo ali spalnico po naročilu, za katero bi bili pripravljeni odšteti nekaj več. Vsak
obrtnik, naj bo to mizar ali steklar, je izdelek ustvaril najprej v svojih mislih in nato s
svojimi rokami, naredil je torej unikatni izdelek, katerega pa danes lahko na hitro
nadomesti industrija.
Prisotni so pripravili tudi osnutek programa dela. Ta obsega oglede specializiranih
sejmov, tako za mizarje kot steklarje in druge posameznike sekcije, ki se ukvarjajo
s specifično dejavnostjo kot je uokvirjanje slik. Člane izvršilnega odbora je zbor
pooblastil, da med letom organizira take aktivnosti, ki bodo za člane zanimive.
Člani so zbor nadaljevali ob večerji in v sproščenem vzdušju.
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Sekcija instalaterjev-energetikov

Sekcija za promet

Kaj storiti, da nas čas ne bo pohodil?

Za prevoznike se je naredilo veliko
- vsega se ne da

V gostišču Korone, v Brezovici pri Gradinu, so se v petek 12. novembra 2010 na
zboru članov zbrali člani sekcije inštalaterjev-energetikov.
Prisotnih je bilo 27 obrtnikov, ki opravljajo med seboj sorodne dejavnosti. Zbor je
vodil predsednik sekcije Peter Babič, ki se je v uvodnih besedah spomnil tudi na še
ne davno zelo aktivnega člana, preminulega Vladimirja Fekonjo.

Na zboru članov sekcije za promet, ki je potekal v petek 26. novembra 2010, se
je zbralo 28 članov, ki opravljajo dejavnost prevoza blaga ali oseb, taksi službe
in dejavnost s težko gradbeno mehanizacijo. Predsednik sekcije Mario Zadel je
prisotnim predstavil poročilo o izvršenih aktivnostih, ki jih je z raznimi pogajanji,
tako z državnimi kot lokalnimi institucijami, realizirala sekcija za promet pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije.

Prisotni so diskutirali o težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in predlagali
nekaj aktivnosti, ki bi jih želeli izvesti v naslednjem letu. Pogovarjali so se o možnih
vsebinah programa dela za naslednje leto in izpostavili obisk sejma v Frankfurtu
in v Hannovru. Pri tem so nekateri člani priporočili, da bi se v sklopu ogledov
posameznih sejmov udeležili tudi strokovnih seminarjev, ki jih sejemski razstavljavci
organizirajo. Na tovrstnih dogodkih izveš veliko novosti, spoznaš nove materiale in
načine dela, nove oblike pridobivanja energije, kar je danes na trgu nuja. Podprli
so predlog predsednika, da se razpored sejmov za leto 2011 objavi v Koprskih
obrtniških novicah, in izvede anketo med člani o tem kateri sejem bi si želeli ogledati.

Koprske prevoznike danes najbolj skrbi prihodnje zaprtje obstoječega kamionskega
terminala, ki bo dodobra ogrozil položaj domicilnih prevoznikov, kolikor le ti ne
bodo imeli nadomestnega parkirnega prostora. Kot kažejo napovedi Mestne občine
Koper, bo za tranzitne prevoznike, kot za prevoznike iz Kopra in okolice, deloval le
eden, na novo zgrajen kamionski terminal, ki se bo nahajal ob Ankaranski vpadnici,
tik pred vhodom v Luko Koper. Bojazen domicilnih prevoznikov je, da bodo sicer
lahko parkirali na novem terminalu, vendar pod pogoji, ki bodo veljali za tranzitne
prevoznike, saj bo terminal namenjen izključno delovanju pristanišča. To pomeni, da
bodo naši prevozniki na tem parkirišču morali plačevati tržno ceno parkirnine.

Člani naj tudi predlagajo katerih seminarjev se želijo udeležiti v okviru sejmov,
kot tudi drugih. Za organizacijo bo poskrbela zbornica pod pogojem, da bo za to
dovolj interesentov. Dokončen program dela za leto 2011 bodo člani izvršilnega
odbora pripravili na prvi seji naslednje leto.

Glede tega so prevozniki sklenili, da Mestno občino Koper povprašajo ali bo lokalna
skupnost zagotovila nadomestni kamionski terminal za domače prevoznike, kdaj,
kje in s kakšno kapaciteto ter pod kakšnimi pogoji. Interesenti za odkup ali najem
parkirnega prostora se bodo sestali na zboru naslednje leto, kjer bodo izoblikovali
konkretne predloge in Mestni občini Koper podali podatke o tem koliko prevoznikov
je zainteresiranih za najem ali odkup parkirnih prostorov za svoje tovornjake.
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Obvestila
Uveljavitev 6. amandmaja
AETR sporazuma
Prometni inšpektorat RS je OZS obvestil,
da je z 21. septembrom 2010 stopil v
veljavo 6. amandma AETR sporazuma,
ki izenačuje pogoje (z Uredbo (ES) št.
561/2006), ki se nanašajo na čas vožnje,
odmore in počitke. (V času prehodnega
obdobja so vozniki članic AETR zaenkrat
dolžni imeti v vozilu dokazila za 15
dni, po preteku treh mesecev torej
21. decembra 2010 pa stopi v veljavo
določilo o obveznosti za 28 delovnih
dni.)

Spremembe Pravilnika o
vračilu trošarine za komercialni
namen
Z 19. oktobrom 2010 stopijo v veljavo
spremembe Pravilnika o vračilu
trošarine za komercialni namen. V
prilogi sprememb pravilnika je objavljen
tudi novi Obrazec TRO-K, s katerim
upravičenec predloži zahtevek za
vračilo trošarine (objavljen na spletni
strani: http://www.uradni-list.si/files/
RS_-2010-082-04381-OB~P001-0000.
PDF ). Po novem lahko upravičenec
vloži zahtevek za koledarsko trimesečje

Sekcija za promet
(januar, februar, marec; april, maj,
junij; julij, avgust, september; oktober,
november, december) najpozneje
v šestdesetih dneh po preteku
koledarskega trimesečja, za katerega
uveljavlja vračilo.
Carina obvešča, da se bo vračilo
trošarine za koledarsko trimesečje
prvič izvedlo za nakupe plinskega olja,
opravljene od januarja do marca 2011
(prvo trimesečje leta 2011). Po mnenju
Carine kombinacija različnih obdobij
v okviru posameznega koledarskega
leta ni mogoča, zato prevoznikom do
nadaljnjega priporočamo, da se odločijo
za eno od zgoraj naštetih variant.

V Romuniji so spremenili
sistem vinjet
V Romuniji so v začetku oktobra 2010
spremenili sistem vinjet, ki so obvezne
za vožnjo po državnih cestah in
avtocestah. Z novim sistemom so uvedli
elektronske vinjete in opustili običajne
vinjete nalepke. Romunska vlada bo
z novim sistemom privarčevala pri
tiskanju vinjet in prodajalskih provizijah.
Tako lahko sedaj romunsko elektronsko
vinjeto vozniki naročite kar preko
spleta www.roviniete.ro, seveda pa
tudi sedaj ostajajo prodajna mesta na
mejnih prehodih ter na bencinskih
servisih v Romuniji. Ob nakupu e-vinjete

potrebujete podatek o registrski oznaki
vozila, ki se vpiše na potrdilo, ki sedaj
zamenjuje klasično nalepko. Voznik
mora to potrdilo oz. e-vinjeto hraniti
v vozilu ves čas vožnje po romunskih
cestah in ga mora ob kontroli tudi
pokazati. Stare vinjete bodo ostanejo v
veljavi še do konca njihove veljavnosti.
Tudi v novem sistemu je cena vinjet
odvisna od trajanja ter kategorije vozila.
Za osebna vozila je tako možno kupiti 7
dnevno vinjeto po ceni 3 evre, mesečno
za 7 evrov, 3 mesečno za 13 in letno za
28 evrov. Pri tem je potrebno omeniti
da letna romunska vinjeta velja leto dni
od dneva nakupa. Kazen za neuporabo
vinjete je precej visoka, za osebna vozila
od 250 do 500 evrov ter od 750 do 4.500
evrov za tovorna vozila.
(vir: AMZS)

Koristna spletna stran
Prevoznikom svetujemo, da
obiščejo spletno stran: http://
www.amzs.si/default.
asp?podrocje=7&novica=726 kjer
bodo našli podrobnejše informacije
glede obvezne zimske opreme doma in
v tujini.
Natalija Repanšek, Sekcija za promet OZS,
telefon: 01/583 05 26
e-naslov: natalija.repansek@ozs.si

Cvetličarji

Prodaja cvetja in sveč
na stojnicah
Večkrat se cvetličarji sprašujejo ali je, v primerih, ko občasno prodajajo
cvetje in sveče tudi na stojnicah in tržnicah dovolj, če imajo vpisano
dejavnost 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah (ki jo tudi
dejansko opravljajo v cvetličarnah) oziroma ali morajo poleg te
dejavnosti imeti vpisano tudi dejavnost 47.890 Trgovina na drobno
na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, kljub temu da v klasifikaciji
dejavnosti ni eksplicitno navedeno blago, ki ga prodajajo.
Cvetličarjem predlagamo, da v primerih, ko občasno prodajajo cvetje in
sveče tudi na stojnicah in tržnicah, registrirajo tudi postavko 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom.

Sekcija gostincev in živilcev

Bogat program dela sekcije gostincev
in živilcev
Le peščica gostincev se je zbrala na zaključnem zboru članov sekcije, ki je na
sedežu zbornice potekal 22. novembra 2010.
Prisotni so razpravljali o delu sekcije v iztekajočem se letu ter pripravili program
dela za leto 2011. Ta zajema:
•
čezmejno sodelovanje z gostinci,
•
sodelovanje z gostinci na tradicionalnem srečanju gostincev PrimorskoNotranjske regije,
•
izvedba usposabljanj na različnih področjih glede na potrebe članov in po
sklepu IO (varstvo pri delu, HACCP, prva pomoč na delovnem mestu,…),
•
obiske specializiranih sejmov, kot so VINITALY v Veroni, VINO FEST na
Hrvaškem, INGA v Zagrebu, GASTexpo v Ljubljani,
•
sodelovanje na tradicionalni fritaji velikanki, ki jo organizirajo člani sekcije,
sodelovanje na dnevih tartufov s kolegi iz Buzeta,
•
sodelovanje z vinarji na festivalu malvazije, na dnevih špargljev in oljčnega
olja, v organizaciji Mesten občine Koper
•
sodelovanje na strokovnem srečanju gostincev v organizaciji OZS
•
udeležba na strokovni ekskurziji, v sodelovanju s sosednjimi OOZ
•
sodelovanje na prireditvi »Sladka Istra«.
Predsednik je povedal, da je cilj vsakoletnega delovanja sekcije, da člane sproti
informira o novostih, ki zadevajo njihovo dejavnost ter jih servisira z ustreznimi
izobraževanji. Od članov samih je odvisno ali želijo pridobiti dodatna znanja ter
biti deležni aktivnosti, ki jih organizira sekcija. Gostinci so srečanje nadaljevali ob
kosilu, ki je bilo za njih pripravljeno v restavraciji Skipper, kjer so še v neformalni
obliki nadaljevali z razpravo.
Zbor je pooblastil izvršilni odbor sekcije, da po potrebi program tudi dopolni.
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Sekcija gostincev in živilcev

Naši obrtniki
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Med člani še dva nova mojstra

Kulinarične dobrote naših
gostincev v spremstvu
dobrih vin

se je predstavila s tartufovim namazom, bobiči in kruhom z
oljkami ter figovim zavitkom. Istrska klet iz Pomjana je za festival v prestolnici pripravila pašto na iglo v refošku, klobase
v refošku s polento, spekli so tudi okusen domači kruh in kot
sladico ponudili hroštole. Restavracija Skipper pa se je obiskovalcem predstavila z bakalajem na polenti, mariniranimi
sardoni na »bruschetti« in ribjim brodetom po moderno ter,
za ta čas popularno sladico, kakijevimi princeskami.
Na 13. slovenskem festivalu vin in 3. festivalu kulinarike, ki sta
Hotel Slon in Grand hotel Union sta v dveh dneh gostila
letos potekala 18. in 19. novembra 2010 v prostorih Hotela več kot 2700 obiskovalcev. Festival vin je bil torej dobra priSlon in Grand hotela Union v Ljubljani, so sodelovali tudi naši ložnost za dodatno razpoznavnost med gostinskimi mojstri
gostinci. Letos je festival prvič ponujal predstavitev kulina- Slovenije.
ričnih mojstrovin slovenskih gostiln, ki je bila glede na odziv
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper je sodelujočim
gostov, prava uspešnica. Tako so ugotovili mediji.
gostincem sofinancirala stroške udeležbe, saj v sekciji menijo,
Pri pripravi jedi so sodelovali gostilna »Domačija Ražman«, da je sodelovanje na tovrstnih prireditvah vedno dobro za
Istrska klet Pomjan in restavracija Skipper. Domačija Ražman člane in zato jih pri temu tudi podpira.

Navodila za izvajalce
gostinske dejavnosti
- registracija pri ZIRS

Opozorilo novim uporabnikom
Gostinski obrati, ki še niso registrirani najprej v sistemu izpolnijo
zahtevo za novo uporabniško ime in geslo. Na strani za vnos novega uporabnika je potrebno izpolniti osnovne podatke o objektu. Ko se izpolnijo vsa polja, se pritisne na gumb »pošlji zahtevo«.
Uporabniško ime in geslo, potrebna za vnos vloge, uporabnik prejme po elektronski pošti nekaj dni po prijavi.
Registracija obrata se opravi po prejemu uporabniškega imena
Vse izvajalce gostinske dejavnosti obveščamo, da je Zdravstveni in- in gesla.
špektorat RS (ZIRS) pristojen za nadzor nad varnostjo in prehransko
Obstoječi uporabniki
vrednostjo živil v gostinski dejavnosti. Obrati gostinske dejavnosti, Registrirani obrati so prejeli po elektronski pošti uporabniško
ki morajo obrat registrirati pri ZIRS so:
ime in geslo za dostop do vpisa vloge. Vsak obrat ima svoje uporestavracije, gostilne, okrepčevalnice, slaščičarne in kavarne, rabniško ime in geslo, s katerim obvešča ZIRS o spremembah.
začasni gostinski obrati, turistične kmetije, priprava in dostava Registriranim obratom, ki do sedaj še niso prejeli obvestila po
jedi (catering) in obrati, ki strežejo pijače.
elektronski pošti je na voljo zahteva za novo uporabniško ime
Postopek registracije in obveščanja o spremembah in geslo.
Nosilec gostinske dejavnosti je dolžan posredovati ZIRS vlogo
Registracija po pošti
o registraciji pred začetkom obratovanja.
Registracija oz. obvestilo o spremembi se lahko opravi pisno na
obrazcu iz Priloge 2 Uredbe o izvajanju delov določenih uredb
Nosilec gostinske dejavnosti je dolžan ZIRS obvestiti o:
Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
vsaki spremembi podatkov ali prenehanju obratovanja.
Uradni list RS, št. 72/2010
Ob spremembi nosilca dejavnosti v obratu je dolžan nosihttp://www.uradni-list.si/1/index?edition=201072
lec, ki je prenehal živilsko dejavnostjo, o prenehanju obvestiti
V primeru pisne registracije oz. obvestila o spremembi se
ZIRS. Novi nosilec živilske dejavnosti v tem obratu pa se mora
pri ZIRS registrirati. Registracija oz. obvestilo o spremembi je izpolnje-na vloga pošlje na območno enoto ZIRS, kjer obrat
potrebno ZIRS posredovati najmanj 15 dni pred začet-kom deluje, s pripisom »Registracija« na ovojnici.
obratovanja oz. 15 dni po vsaki spremembi/prenehanju delo- Pisno vlogo dobite člani tudi na sedežu OOZ Koper.
vanja.
Pisno vlogo pošljete na naslov:
Elektronska registracija (priporočeno)
Območna enota Koper, Trg Brolo 4 , 6000 Koper
Registracija oz. obvestilo o spremembi se praviloma opravi z
izpolnitvijo elektronskega obrazca: e-storitve-zirs.gov.si.

V ponedeljek, 8. novembra 2010 je v veliki Unionski dvorani
Grand hotela Union v Ljubljani, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, podelila mojstrske diplome že deseti generaciji.
Vseh mojstric in mojstrov je bilo v letošnjem letu 73. V desetih letih je mojstrski naziv pridobilo 2356 od skupno 3672
kandidatov. Mojstrski izpit se lahko opravlja za 51 različnih
mojstrskih nazivov. Največje število opravljenih mojstrskih
izpitov je za pridobitev naziva frizerska mojstrica.

izpite in na koncu še praktični preizkus znanja. Na mojstrski
izpit se je prijavila leta 2007 in takoj pričela z učenjem in s
polaganjem prvih vmesnih izpitov. Na zaključni izpit se je
pripravljala tako, da se je udeležila pripravljalnih tečajev, ki
so trajali dva dni. Za nalogo so kandidati za pridobitev naziva
mojster cvetličar morali okrasiti izložbo, pripraviti oziroma izdelati poročni šopek, žalni venec, šopek po izbiri, prosti aranžma in nasaditev lončnic v eno posodo.

Med našimi člani sta v letošnjem letu uspešno opravila
mojstrski izpit Nataša Zlatič, ki se lahko tako pohvali z nazivom cvetličarska mojstrica in Edin Kanurić, ki se bo pri svojem delu odslej izkazoval kot elektroinštalaterski mojster.
Nataša Zlatič nam je zaupala nekaj besed o tem zakaj se je
odločila pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita. Povedala
nam je, da se je zaradi pridobitve novih znanj in želje po še
večji strokovnosti podala v študij, ki je zahteval 4 teoretične

V zvezi z vsebino programa za pridobitev naziva mojstra je
Nataša povedala, da bi, po njenem mnenju, bilo potrebno dati
večji poudarek praktičnemu delu, programi bi morali biti tudi
bolje dodelani. Nataša je zelo zadovoljna, da je zaključila obdobje izobraževanja, v katerem je pridobila še dodatno znanje, ki
ji bo pomagalo pri svojem nadaljnjem delu.
Mojstrici Nataši in mojstru Edinu iskreno čestitamo.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje
upravičenih stroškov udeležbe
podjetja na mednarodnem sejmu
v tujini za leto 2011
JAPTI je objavil javni razpis za sofinanciranje upravičenih
stroškov udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu v tujini
za leto 2011. Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem
upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih
sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na
tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje
na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/
storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča
možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s

tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije
slovenskih podjetij. Financira se nastop na enem
mednarodnem sejmu v tujini, na katerem je vsaj 20 % tujih
razstavljalcev in je vpisan v mednarodni register sejmov.
Sofinanciranih bo 60 % upravičenih stroškov nastopa oz.
10.000 EUR, vendar mora podjetje v celoti zagotavljati lastna
sredstva za prokritje stroškov nastopa. Upoštevani bodo
stroški, ki bodo nastali od 1. januarja 2011 dalje.
Cilj razpisa je podpreti vsaj 60 slovenskih podjetij pri
nastopu na mednarodnem sejmu v tujini.
Več o razpisu na:
http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=110&l=sl.
Podrobnejše informacije po e- pošti: sejmi@japti.si.
Rok za oddajo vlog je 13. december 2010!
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Iz Uradnega lista

Št. 85/2010 z dne 29. oktober 2010
- ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah
(ZTro-K)

Št. 90/2010 z dne 12. november 2010
- PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe
določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Št. 90/2010 z dne 12. november 2010
- PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o pogojih, ki jih mora
izpolnjevati kadilnica

Št. 93/2010 z dne 25. november 2010
- UREDBA o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v
določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

Tudi s projektom (operacijo) SOCISKLAD do ustreznejših rešitev
za obrt in malo podjetništvo
Projekt (operacija) SOCISKLAD, ki ga OZS letos izvaja skupaj z ministrstvom za javno upravo, naj bi predvsem poglobil socialni dialog v Sloveniji, kar je tudi želja Evrope
ter spodbudil hitrejše reševanje številnih problemov v
gospodarstvu. Konkretni rezultati tega projekta bodo ustrezne spremembe vrste zakonov: zakona o delu na črno, zakona o izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja posameznega delovnega mesta predvsem za male gospodarske
subjekte, pa tudi zakona za ustanovitev sklada za odpravnine,
ki bi delodajalcem ob zaprtju firme zagotavljal sredstva za
poplačilo delavcev, in posredno še nekaterih drugih zakonov.
OZS je v okviru tega projekta letos opravila že vrsto aktivnosti,
s katerimi povezuje partnerje in ciljne skupine tega projekta.
Vanj se obrtniki in podjetniki vključujejo tako preko OOZ kot
tudi preko strokovnih sekcij, v izvajanje pa so vključeni tudi
funkcionarji in zaposleni v OZS in OOZ.

nih določb v zakon o delovnih razmerjih, bistveno izboljšavo
bi prav gotovo pomenila tudi ustanovitev sklada za odpravnine, na davčnem področju pa praksa, da vsak račun šteje.
Spodbudo legalnim institucionalnim oblikam dela bi verjetno
prispevala tudi davčna olajšava za prvo ustanovitev podjetja.

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

Napovednik

Borza priložnosti

Pomoč podjetjem
pri tehnološkem razvoju

Borza poslovnih priložnosti

Želite izboljšati svoj postopek ali obstoječi proizvod?
Potrebujete pomoč pri razvoju novega proizvoda?
Morda želite razširiti ponudbo svojih proizvodov ali
storitev? Ali pa ste vi tisti, ki ste razvili novo tehnologijo,
ki bi jo lahko ponudili tudi drugim podjetjem oziroma
potrebujete partnerja za nadaljnji razvoj?

V okviru projekta (operacije) SOCISKLAD je bila izvedena že
vrsta izobraževanj in usposabljanj. Posebej je potrebno izpostaviti forum obrti in podjetništva, ki se ga je udeležilo 365
udeležencev. Temu je sledilo pet delavnic, ena z mednarodno
udeležbo, pa tudi mednarodna konferenca in trije posveti in
tri okrogle mize. Na vseh teh dogodkih je bilo preko 530 udeležencev. Izobraževanja so se izvajala regijsko in tako pokrivala
celotno območje Slovenije.

Na treh različnih internih usposabljanjih se je doslej 22 udeležencev usposabljalo za komuniciranje in spoznavalo odnose z
mediji, 29 udeležencev za vodenje skupinskih procesov (moMed doslej opravljenimi aktivnostmi kaže posebej omeni- deriranje) in pridobivalo pogajalske veščine, 29 mediatorjev pa
ti dva izjemno važna dogodka, ki ju je pripravila OZS. To so je že usposobljenih za opravljanje mediacije in arbitraže.
bili letošnji Dnevi slovenske obrti v Portorožu, ko je izveObrtnikom in podjetnikom priporočamo, da še naprej pozorno
dla kar tri okrogle mize z zgoraj navedeno vsebino. V času
spremljajo spletno stran OZS in obvestila, ki jih prejemajo od
MOS pa sta posebej odmevali mednarodna konferenca o
OZS in OOZ o ponujenih priložnostih, da si naberejo potrebna
vplivu sive ekonomije na legalno ekonomijo in potrošnike
znanja za uspešen socialni dialog, od katerega je odvisen tako
ter delavnica za oblikovanje predlogov za zmanjšanje sive
položaj delodajalcev, kot tudi položaj zaposlenih. V prihodnjih
ekonomije. Večletna opozorila OZS, da s toleriranjem sive
mesecih izvajanja projekta - končal se bo sredi aprila s foruekonomije na moremo resno govoriti o prihodnjosti države,
mom obrti in podjetništva - bo OZS v sodelovanju z OOZ priso zaradi nevzdržnih razmer v našem gospodarstvu v tem
pravila več različnih seminarjev na srečanjih strokovnih sekcij.
času še posebej aktualna. Siva ekonomija je namreč pri nas
dobila že takšne razsežnosti, da nas uvršča v sam evropski OZS je o vsebinah, ki jih obravnava v sklopu tega projekta, dovrh. Zato ne preseneča, da so opozorilom OZS sedaj prite- slej izdala že nekaj publikacij, in sicer eno brošuro, tri zbornike,
gnili tudi veliki gospodarski subjekti, ki vse bolj občutijo krizo. sedem priložnostnih zloženk, del tega gradiva pa je izdala tudi
v obliki e-knjige. Navedene publikacije si lahko ogledate na
Sivo ekonomijo spodbuja vrsta dejavnikov, med njimi plačilspletni povezavi http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=5210
na nedisciplina, neustrezna davčna politika, rigiden trg dela,
brezposelnost, posebni zakonski položaji in izjeme ter toleOperacija SOCISKLAD: ”Krepitev socialnega dialoga na področju deranten odnos prebivalstva do nje. Ukrepi za njeno omejevanje lovnopravne zakonodaje s poudarkom na zmanjšanju dela na črno,
morajo torej delovati na njene generatorje, kar terja najprej ustanovitvi sklada za odpravnine in selektivnega izdelovanja izjav o
posege na zakonodajnem področju. Spremeniti bi morali več varnosti z oceno tveganja delovnega mesta”.
zakonov (zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na
črno, zakon o graditvi objektov, zakon o kmetijstvu). Potreb- Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega
ni so tudi določeni posegi v insolvenčno zakonodajo (ukinitev sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
instituta prisilne poravnave, uzakonitev obveznega pobota človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalterjatev, pri izvršbi skrajšati roke na sodiščih in izenačiti stečaj na in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbuespeja s stečajem d.o.o.-ja.. Nujna je tudi uvedba bolj fleksibil- janje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
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Belgijsko podjetje specializirano za trgovino z rabljenimi oblačili (uvoz, izvoz) si želi biti distributer za rabljena oblačila.
Šifra: EEN-nov-06

•

Nemško podjetje specializirano v proizvodnji in distribuciji slik, uokvirjenih grafik, digitalnega tiska na
umetniško platno, ročno izdelane oljne slike, išče proizvajalce in založnike takih proizvodov, kot tudi distributerje in prodajalce v EU.
Šifra: EEN-nov-16

•

Madžarski SPA (termalni) hotel išče trgovske posrednike (predvsem take ki so dejavni na področju turizma), ki bi ponujali njihove storitve v Evropi.
Šifra: EEN-nov-48

•

Srbsko podjetje specializirano za proizvodnjo video
materialov (3D animacije, oglasi, video predstavitve,
filmska produkcija in postprodukcija) išče trgovske
posrednike in ponuja podizvajalske aktivnosti.
Šifra: EEN-nov-21

•

Grško podjetje, ki deluje na področju nakita, od leta
2006 izdeluje in oblikuje vrhunsko kakovostne dragulje, ki temeljijo na najboljših ročno izdelanih kristalih
Swarovski. Podjetje išče distributerje za njihovo ekskluzivno proizvodnjo luksuznih draguljev v evropskih državah, Rusiji in ZDA.
Šifra: EEN-nov-33

•

Sodelavci Centra za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS
skupaj z vami identificirajo tehnologije, ki bi se jih lahko
preneslo v vaše podjetje oziroma identificirajo tehnologije,
proizvode, trge, ki bi lahko zadovoljili ugotovljene potrebe
vašega podjetja. Možen rezultat sodelovanja je oblikovana
tehnološka ponudba ali tehnološko povpraševanje, ki
se vnese v borzo inovacij, znanja in tehnologij.
V evropski borzi tehnoloških ponudb in povpraševanj so
zbrane tehnološke ponudbe in povpraševanja podjetij in
raziskovalnih institucij iz Evrope in ostalega sveta. Zbranih
je približno 4.900 aktivnih tehnoloških ponudb in povpraševanj, ki se dnevno dopolnjujejo z novimi.
Borza inovacij, znanja in tehnologij je dostopna preko naše
splete strani www.een.si. Aktualne tehnološke ponudbe in
povpraševanja lahko najdete tudi v naših mesečnih eNovicah, na katere se lahko brezplačno naročite. Nekaj tehnoloških ponudb in povpraševanj pa objavljamo tudi v vaših
Koprskih obrtniških novicah.
Kot člani mreže Enterprise Europe Network aktivno promoviramo zbrane tehnološke ponudbe in povpraševanja.
Vsak center, član mreže razvija v svoji državi močne lokalne
povezave, zato bo vaša tehnološka ponudba ali povpraševanje poslano primernim podjetjem ali raziskovalcem po
vsej Evropi.

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij
Islandsko podjetje ponuja ''zeleno'' tehnologijo za
proizvodnjo biološko razgradljivih palet. Z razvitim
strojem je možno izdelati palete Euro-dimenzije iz
100% recikliranega papirja. Podjetje išče partnerja
(mala in srednja podjetja) za skupno sodelovanje ali
sodelovanje preko tehničnega sporazuma s pomočjo
tehnične asistence.
Ref. 09 IS 81ET 3FGC

•

Podjetje iz Londona je razvilo nestrupen bio-razgradljiv odstranjevalec barv in lakov. Podjetje išče partnerja, ki bi omenjeni produkt proizvedel ter tudi tržil.
Zainteresirani so za skupno sodelovanje ali sodelovanje preko tehničnega sporazuma.
Ref. 10 GB 77DZ 3GQ0

•

Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 6337783
Več informacij na www.een.si.

OBVEŠČANJE ČLANOV OOZ KOPER
PO ELEKTRONSKI POŠTI
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper si prizadeva čim bolje in čim
hitreje obveščati svoje članstvo, saj se zaveda, da so le pravočasne informacije
učinkovite. Članstvo tako obveščamo z mesečnim glasilom, ki ga prejemate
vsi člani in upokojeni člani, na posamzne dogodke člane opozarjamo še z SMS
sporočili.
Obvestila, ki jih ne uspemo objaviti v mesečnem glasilu Koprske obrtniške novice, objavimo na spletni strani zbornice, žal pa nismo še uspeli uvesti obveščanja
po elektronski pošti.
Za tako obveščanje se žal ne moremo posluževati iz preprostega razloga, ker
imamo v bazi podatkov premalo e-mail naslovov. Z obveščanjem v elektronski
obliki bi veliko število članov ostalo brez informacij. Komuniciranje v e-obliki je
postalo del vsakdanjega načina komuniciranja in prav gotovo bi s takim načinom obveščanja lahko dopolnili obstoječe oblike obveščanja.
Kolikor bo zbornica uspela dopolniti bazo elektronskih naslovov do take mere,
da bo tako obveščanje učinkovito, vas bomo obveščali tudi po elektronski pošti.
Za ta namen vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec in ga osebno dostavite
na OOZ Koper1 pošljete na fax: 05/62 719 17 oziroma na e-mail
andreja.kozlovic@ozs.si

Izjava za obveščanje po elektronski pošti
Član OOZ Koper

Naslov

E-poštni naslov

Izjavljam, da s svojim podpisom na tej izjavi dovoljujem, da OOZ Koper
uporablja zgoraj navedeni elektronski naslov oziroma, kolikor bi prišlo
do spremembe, spremenjeni elektronski naslov, in sicer za obveščanje
o aktivnostih, ki jih organizira zbornica za svoje člane in drugo
nekomercialno obveščanje.

Datum

Podpis in žig

