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Uradne ure zbornice in strokovnih služb
• 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 četrtek: od 16.00 do 18.00 ure
Pravno svetovanje zajema
• dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov 
• pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju formularnih listin v delovno pravnih 

zadevah, sestave odpovedi , ipd.
• pregledovanje in ustno svetovanje glede dokumentov, pogodb in drugih že 

pripravljenih listin

Brezplačno 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.

Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavki: Andreja Kozlovič, Maja Žemva
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 2000 izvodov

Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper 
T: 05/61 390 00  •  F: 05/62 719 17  •  E: ooz.koper@ozs.si  •  Internet: www.ooz-koper.si

Vladimir Ražman
predsednik OOZ Koper

T: 05/61 390 14
E: vladimir.razman@ozs.si

Elide Laginja
sekretarka OOZ Koper
T: 05/61 390 12
E: elide.laginja@ozs.si

Tatjana Ivančič
obrtni register
T: 05/61 390 11
E: tatjana.ivancic@ozs.si

Andreja Kozlovič
sekcije
T: 05/61 390 13
E: andreja.kozlovic@ozs.si

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. 

Mojca Blažič
preizkušeni davčnik 

in preizkušeni 
računovodja z 

licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister 

poslovnih ved

Naslovnica
OZS zahteva od 

Vlade RS odločne ukrepe 
za odpravo  velikih težav  v 

poslovanju obrtnikov

Ali bo potrebna državljanska 
nepokorščina?

 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije si že dalj časa prizadeva za odpravo oziro-
ma spremembo predpisov, ki članom zbornice povzročajo velike težave v poslova-
nju in nekonkurenčnost. OZS grozi tudi z državljansko oziroma obrtniško-podjetni-
ško nepokorščino, kolikor se Vlada ne bo zavezala k odpravi težav.
 
 
OZS je zahtevala ukrepe na naslednjih področjih:  

1. Plačilna nedisciplina  
2. Siva ekonomija  
3. Delovno-pravna zakonodaja  
4. Podaljšanje veljavnosti Zakona o delnem povračilu nadomestila za plače  
5. Javna pooblastila  

1. Plačilna nedisciplina
  
Problem plačilne nediscipline občutijo predvsem mikro in mala podjetja, in to v največji meri tista, 
ki so podizvajalci pri raznih večjih podjetjih, saj so se na nekaterih področjih, kot je gradbeništvo, 
plačila dobesedno ustavila. Doslej je bilo sprejetih nekaj ukrepov za izboljšanje plačilne discipline, 
vendar nam dejansko stanje kaže na to, da ti niso dosegli želenih rezultatov. Prav zaradi tega meni-
mo, da bi bilo nemudoma potrebno:  
• na podlagi EU direktive o zamudah pri plačilih – 30 dnevni plačilni rok – je potrebno nemudo-

ma pripraviti in sprejeti  ustrezen zakon, s katerim se bo navedena direktiva implementirala v 
slovensko zakonodajo;  

• nujno je potrebno uzakoniti obvezen pobot, ki naj bo določen na vsakih 60 dni in katerega bo 
po zakonu potrebno prijaviti vse zapadle terjatve;  

• potrebna je ponovna sprememba insolvenčne zakonodaje v smeri, da se institut prisilne po-
ravnave ukine kot zakonski institut ali pa se sistemsko uredi zaščito in pravice malih upnikov; 
izvršba ne zadrži plačila;  

• neplačevanje podizvajalcev, ki se dogaja v praksi, terja ponovne spremembe Zakona o javnem 
naročanju in sicer v delu, ki se nanaša na neposredno plačilo podizvajalcem v celotni verigi.  

2. Siva ekonomija
  
Obseg sive ekonomije je v Sloveniji izredno visok, kar pomeni, da se na letni ravni na sivem trgu, to-
rej izven uradnih evidenc, obrne skoraj 10 milijard evrov. Takšen obseg sive ekonomije ne pomeni 
samo nelojalne konkurence vsem tistim, ki delajo legalno, temveč pomeni tudi višjo obremenitev 
vseh, ki plačujejo davke in prispevke, saj tako velik obseg pomeni tudi izredno velik izpad prihod-
kov javnih blagajn. 
  
Na OZS smo prepričani, da je potrebno k zmanjševanju obsega sive ekonomije pristopiti celovito, 
za kar smo pripravili tudi posebno brošuro, skupaj s predlogi ukrepov. Zagotovo pa so najpo-
membnejši ukrepi za zmanjšanje sive ekonomije naslednji:  

•  Predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki ga je sprejela vlada 
30.12., je zagotovo bistveno boljši od sedaj veljavnega zakona, kljub temu pa menimo, da bi z 
zakonom morali še zmanjšati izjeme, ki se ne štejejo kot delo oziroma zaposlovanje na črno, v 
večji meri je potrebno naročniku dela na črno dati odgovornost za takšno dejanje v tej smeri, 
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da je naročnik dolžan opraviti nekatera dejanja, s katerimi lahko ugotovi, ali naroča posel pri 
legalnem ali ilegalnem subjektu, ter še nekaj manjših dopolnitev.   

• Za bistveno zmanjšanje obsega sive ekonomije je potrebno odpraviti nekatere izjeme oziro-
ma posebne položaje v naši zakonodaji, in sicer je potrebno v Zakonu o graditvi objektov 
ali črtati možnost graditve objektov v lastni režiji ali pa na takšen način dopustiti graditev le 
manjših, pomožnih objektov do velikosti največ 20m2.   

• V Zakonu o kmetijstvu je potrebno popolnoma na novo določiti obseg dopolnilnih dejav-
nosti na kmetiji, ki morajo biti vezane izključno na primarno kmetijsko dejavnost, tako kot je 
to urejeno v sosednjih Avstriji in Italiji. Vse druge dejavnosti, ki jih sedaj kmetje opravljajo kot 
dopolnilne dejavnosti, pa naj se v prihodnje opravljajo kot klasične pridobitne dejavnosti, v 
statusni obliki samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe, torej pod enakimi pogoji, kot 
te dejavnosti opravljajo drugi gospodarski subjekti.  

•  »Vsak račun šteje«
Z represivnimi ukrepi obsega sive ekonomije zagotovo ne bomo bistveno zmanjšali, po naši 
oceni lahko da pomembne rezultate le stimulativen ukrep za vse državljane. Ta ukrep mora 
biti naravnan tako, da bo vzpostavil samokontrolo med državljani na eni strani in na drugi 
strani, da bodo državljani za to tudi nagrajeni. V sklopu tega predlagamo, da se popolnoma na 
novo uredi obdavčitev dohodkov državljanov – dohodnina (»vsak račun šteje«), in to tako, da 
je v načelu vsak evro obdavčljiv, razen v primerih, ko se izkaže njegova poraba z verodostojno 
listino – računom, pogodbo itd.   

3. Delovno-pravna zakonodaja

Zakonodajalec naj z zakonom ureja le minimalne pravice. V Zakon o delovnih razmerjih (v nadalje-
vanju ZDR) je potrebno vključiti zahteve delodajalcev, katere omogočajo primerljivo fleksibilnost in 
konkurenčnost delovne sile. Predlagamo, da se v zakon vključijo naslednje strukturne spremembe:  

• Odpovedni roki 
Skrajšati odpovedne roke, če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec. 
Odpovedni rok je:  

- 30 dni, če ima delavec manj kot 15 let delovne dobe pri delodajalcu, 
- 60 dni, če ima delavec najmanj 25 let delovne dobe pri delodajalcu.  

• Odpravnina  
- Znižati odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz 
razloga nesposobnosti.  

- Odpravnino ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi enotno znižati na eno petino osnove za 
vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto. 

- Višina odpravnine ne sme presegati tri-kratnika osnove iz prvega odstavka 109. člena ZDR, 
če v kolektivni pogodbi ni določeno drugače. 

- V letu 2011 ustanovitev tripartitnega sklada za odpravnine.  

•  Zaradi staranja delovne sile je potrebno prilagoditi delovnopravno zakonodajo
V okviru delovnopravne zakonodaje je potrebno proučiti definicijo »starost«, ki opredeljuje 
starejšega delavca, predvsem pa, ali je še ustrezno, da ZDR (kot predpis, ki določa minimalne 
standarde) določa pravice, ki zaradi stroškov pomembno vplivajo na zaposljivost starejšega 
delavca (dodatek za minulo delo, letni dopust, odpravnina ob upokojitvi).   

• Minimalne pravice
Predlagamo, da zakon ureja le minimalne pravice. Vse ostale pravice, katere so stvar dogo-
vora med socialnimi partnerji, se obvezno izločijo iz ZDR  (dodatek na delovno dobo, regres, 
povračila stroškov v zvezi z delom, odpravnina ob upokojitvi). Uredijo se na ravni kolektivnih 
pogodb in pogodb o zaposlitvi.  

4.  Podaljšanje veljavnosti Zakona o delnem povračilu nadomestila za 
plače ali primerna sprememba zakona:
  
S strani OZS smo že v mesecu juliju na seji ESS podali predlog za podaljšanje veljavnosti Zakona o 
delnem povračilu nadomestila za plače, saj smo že takrat zaznali naraščanje problemov na po-
dročju gradbeništva, ki se je izkazalo za upravičeno, saj je prav v sedanjem času gradbeništvo v 
največji krizi. Zakon, ki je bil sprejet, je ob svojem sprejemu koristil predvsem večjim podjetjem, v 
bistveno manjši meri so ga koristili majhni podjetniki, kar se je pokazalo tudi v tem, da predvidena 
sredstva za povračila nadomestila plače niso bila izkoriščena. Glede na dejansko stanje  predlaga-
mo, da se naš predlog realizira takoj.  

Ukrep pomemben predvsem za gradbince – subvencioniranje čakanja na delo je nujen ukrep, ki 
trenutno lahko najbolj pozitivno učinkuje na delodajalce, da bodo s svojimi obstoječimi kadri uspe-
li prebroditi zimsko sezono.  

5. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o prevozih v cestnem prometu
  
Zagotoviti 30-dnevni plačilni rok za prevoznike s solidarnostno klavzulo.   

6. Javna pooblastila
  
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo že večkrat poudarili, da želimo ostati izdajatelj licenc 
in delivec dovolilnic in da nasprotujemo prenosu teh dveh pooblastil na Carinsko upravo Republike 
Slovenije. V treh dopisih, ki so bili posredovani Ministrstvo za promet, smo navedli tudi razloge za 
svoje nasprotovanje. 
  
Po informacijah, ki jih imamo, se je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevo-
zih v cestnem prometu ZPCP 2 od 29.9.2010, ko smo ga v pripombe prejeli tudi na Obrtno-podjetni-
ški zbornici, spremenil in obsega preko 50 členov. 
  
Ker besedila spremenjenega predloga nismo prejeli, prav tako pa nismo bili vabljeni na nobenega 
od usklajevalnih sestankov, konkretnih pripomb v obliki amandmajev ne moremo posredovati, 
zato ponovno predlagamo, da se v vseh členih predloga zakona, ki se nanašajo na izdajo licenc in 
delitev dovolilnic, besedilo »Carinska uprava Republike Slovenije« oziroma »CURS« nadomesti z 
besedilom »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije« oziroma  
»OZS in GZS«.  
  
Našo zahtevo, da ostanemo izdajatelj licenc in dovolilnic, utemeljujemo tudi s sledečimi dejstvi:  

• Potrebno je vedeti, da je OZS sistem izdajanja licenc in vodenja vseh postopkov postavila 
popolnoma samostojno, da je v vzpostavitev tega sistema vložila velika finančna sredstva, prav 
tako pa je veliko vlagala v usposabljanje lastnih kadrov, ki delajo na teh postopkih. Prav tako je 
potrebno vedeti, da licenc od uzakonitve teh nikoli ni izdajal noben državni organ.  

• Dovolilnice za mednarodni promet je do leta 2000 izdajalo Ministrstvo za promet RS, ki pa je 
izdajanje teh preneslo na obe zbornici (OZS in GZS). Ob prevzemu izvajanja tega pooblastila 
smo potrebovali precej časa, da smo vzpostavili red na tem področju, da smo vzpostavili ažur-
ne evidence in da smo s programsko opremo zagotovili prijazen in transparenten postopek 
izdajanja dovolilnic.  

• Izvajanje obeh javnih pooblastil smo ves čas posvečali veliko pozornost, tako za sprotno 
usposabljanje kadrov, kakor tudi posodabljanju programske opreme in čim bolj racionalnemu 
organiziranju službe, kjer sedaj opravlja to delo na OZS le 5,5 delavcev.  

Zaradi dogajanja glede pokojninske reforme (referendum, odločitev Ustavnega sodišča) OZS te 
tematike zaenkrat ni vključila v svoje predloge. 
 
       Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 
 
 

Upravni odbor  OZS je na seji, 27. januarja  2011 ugotovil, da so vse OOZ (62)  in strokovne sekcije pri OZS 
(32)  podprle aktivnosti, ki so bile in bodo izvedene,  s strani vodstev OZS glede realizacije zahtev sloven-
ske obrti in podjetništva do vlade,  za reševanje alarmantnega položaja obrti in mikro gospodarstva. 
 
Upravni odbor OOZ Koper je v zvezi s tem zavzel stališče, da mora OZS nadaljevati z aktivnostmi,  s 
katerimi se bo izvajal pritisk na Vlado RS. Pritisk na Vlado RS naj OZS  izvaja na vseh srečanjih, ki jih ima s 
predstavniki ministrstev in v medijih. 
 
UO OZS je, glede na neizpolnjene zahteve slovenske obrti in podjetništva, odločil, da se 
aktivnosti za vse oblike državljanske nepokorščine nadaljujejo v skladu s terminskim 
planom.
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VABILO

VABILO

Seminar Davčni obračun 
in  letno poročilo za 
poslovno leto 2010  

Člane OOZ Koper vabimo na seminar Davčni obračun 
in  letno poročilo za poslovno leto 2010  za samostojne 
podjetnike in pravne osebe
 
v četrtek, 3. marca 2011, ob 9.30 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Vsebina  

Evidentiranje poslovnih dogodkov v letu 2009 na podlagi 
vsebine:  

• SRS 39 in splošnih računovodskih standardov, ki so 
vsebinsko pomembni za ugotovitev davčne osnove za  
samostojne podjetnike in pravne osebe  

• Pravilnika o davčnih evidencah in poslovnih knjigah za 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost   

• Posebej bomo opozorili na način knjiženja zahtevnejših 
poslovnih dogodkov kot so: problem prevrednotenja; 
krepitve, slabitve osnovnih sredstev, evidentiranje 
zalog, obračun proizvodnje nedovršenih proizvodov 
in storitev ter gotovih proizvodov, popravki napak, 
izločitev  premoženja v zasebno gospodinjstvo 
(nepremičnine) v času poslovanja in vnos premoženja 
iz gospodinjstva po pričetku opravljanja dejavnosti  in  
med poslovanjem.  

• Davčne olajšave  
• Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja  

• Pregled praktičnega primera: Davčni obračun  
sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih 
predpisov – vsebina obrazca

Predavateljica 
Seminar bo vodila Milica Gostiša, svetovalka na področju  
računovodstva, davkov in  financ, ki bo udeležencem tudi 
odgovarjala na vprašanja. 

Udeleženci prejmejo gradivo.  
 
Trajanje seminarja
Seminar bo trajal 5 šolskih ur. 
 
Cena
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo  
v višini 10 evrov (DDV vključen) osebno na blagajni 
zbornice ali na TRR, št. 1010 0003 5170 352, 
s pripisom: davčni obračun
  
Prijave
Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na OOZ Koper, 
Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917  ali na 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu

Rok prijave
do ponedeljka, 28. februarja 2011
oziroma do zasedbe prostih mest.  

Prijavnica za seminar 
Davčni obračun in letno poročilo 
za leto 2010, 3. marec  2011

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po 
faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Sekcija  za promet

Sekcija za promet ima novo vodstvo

V soboto, 15. januarja 2011 se je v Zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru 
odvijala seja zbora članov Sekcije za promet, kjer so prisotni izvolili novo vodstvo. 
Volitev se je udeležilo štirinajst članov, ki so za mandatno obdobje 2011-2015 
ponovno potrdili predsednika, ki je interese Sekcije za promet zastopal že 
preteklo mandatno obdobje, in sicer gospoda Maria Zadela. 
 

Novi-stari predsednik sekcije, ki je bil tudi mandatar za sestavo izvršilnega odbora 
sekcije, je v odbor predlagal naslednje člane: 
• Srabotič Rafaela, ki je častni član OOZ Koper 
• Pavlič Franka, ki bo skupaj z gospodom Srabotičem v sekciji zastopal 

interese špedicijske dejavnosti 
• Lorbek Gregorja, predstavnika dejavnosti prevoza oseb 
• Vodopija Mateja, ki bo predstavljal dejavnost gradbene mehanizacije. 

Vsi predlagani so se s kandidaturo strinjali ter bili soglasno izvoljeni s strani zbora 
članov.  

Čestitke novoizvoljenemu predsedniku ter članom izvršilnega odbora.
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Sekciji  frizerjev in kozmetikov
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Drugo redno obvezno 
usposabljanje voznikov

VABILO

VABILO

Območne obrtno –podjetniške zbornice Izola, Koper in Piran 
v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 
organiziramo usposabljanje

v nedeljo, 6. marca 2011, ob 8.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
                                                            
Na drugo redno obvezno usposabljanje vabimo vse voznike:  
• ki imate v vozniškem  dovoljenju za kategorije C1, 

C1+E, C+E in D veljavno kodo 95 do 10. septembra 
2011 

• in ste že opravili prvo 7-urno  redno usposabljanje v 
letu 2010.

Vabljeni ste tudi vozniki, ki ste prvo sedemurno usposablja-
nje že opravili lani in morate za podaljšanje kode opraviti 
35-urno redno usposabljanje.  
 
Rok prijave
najkasneje do ponedeljka, 28. februarja 2011 
oziroma do zasedbe prostih mest (23). 

Cena   
• Člani OOZ Koper  s poravnano članarino plačajo  

participacijo v višini 10,00 EUR (vključno z DDV) na TRR 
OOZ Koper, št. 1010 0003 5170 352, namen plačila: 
seminar vozniki       

• zaposleni vozniki pri članih OOZ Koper plačajo polno 
ceno  45,00 EUR (vključno z DDV).  

Način prijave:
Izpolnjeno prijavnico, kateri priložite:   
• fotokopijo vozniškega dovoljenja     
• fotokopijo osebnega dokumenta    
• potrdilo o plačani kotizaciji   

posredujte na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali na fax: 05/62 71 917 

Upoštevane bodo samo prijavnice s prilogami in 
dokazilom o  plačani kotizaciji.

Prijavnica za redno obvezno usposabljanje voznikov
 na OOZ Koper, 6. marec 2011

Podpis in žig

Kraj in datum

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

Podatki o kandidatu/ki:

Priimek in ime

EMŠO

Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj)

Telefon GSM Telefon - stacionarni

Datum, kraj in država rojstva

Opravljena kategorija za izpit (ustrezno obkrožite):
voznik za kategorijo           C1 C1 + E    C + E                 D

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):      A - samoplačnik                       B - plačnik (podjetje)                     

B - naziv plačnika (podjetje)

E-pošta Telefon GSM Telefon/faks - stacionarni

B - naslov plačnika (podjetje) 

Član OZS DA NE

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

    B - podatki plačnika (podjetje) 

Obvestilo
Drugo redno obvezno usposabljanje voznikov 

bomo organizirali tudi v nedeljo, 10. aprila 2011, 
ob 8.00 uri na istem kraju v Kopru.

 
Vabilo bo objavljeno v marčevski številki 

Koprskih obrtniških novic.

Sekcija za promet

Frizerji in kozmetiki so volili skupaj 

Ponedeljkov večer 17. januarja 2011 je 
potekal v duhu volitev vodstva sekcij 
frizerjev in kozmetikov.

. 
Člani Sekcije frizerjev so soglasno 
izvolili edino kandidatko za 
predsedniško mesto za mandatno 
obdobje 2011-2015 Silvo  Baruca 
Jakomin, ki je interese sekcije 
zastopala že preteklo mandatno 
obdobje. 

Sledilo je glasovanje za člane 
izvršilnega odbora sekcije frizerjev. 
Izvoljeni so bili: 
• Budan Žana  
• Daničić Tin  
• Gorjan Melina in  
• Potočnik Irena.  

Z volitvami so nadaljevali člani Sekcije 
kozmetikov ter sklenili, da predsednica 
sekcije za mandatno obdobje 2011-
2015 ostaja Maja Kolnik Švara.
 Predsednica je nato, kot mandatarka 
za sestavo izvršilnega odbora, 
predlagala naslednje kandidate:  
• Hlede Tamaro  
• Božjak Franca in  
• Zahtila Lauro  
Predlagani so kandidaturo sprejeli in 
bili soglasno izvoljeni. 
 
Izvoljenim iskreno čestitamo in želimo 
uspešno delo.
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Obleka – kaj, kdaj, kako?  
 
 Za člane sekcij frizerjev in kozmetikov je 17. januarja 2011, v zeleni 
dvorani Obrtniškega doma v Kopru, potekal kratek  a izredno zanimiv semi-
nar z naslovom Naravna obarvanost in izbor barv oblačil in barv las po CMB 
London. Seminar je vodila gospa Lea Pisani, svetovalka za celovito podobo 
osebnosti. 
 Lea Pisani je zaključila študij oblikovanja tekstilij in oblačil v Ljubljani, 
je predavateljica na Visoki šoli za dizajn, hkrati pa se ukvarja tudi  z individual-
nim svetovanjem ljudem različnih starosti in poklicev. 
 Udeležencem predavanja je najprej predstavila simboliko barv ter nji-
hovo ujemanje z različnimi barvnimi tipi ljudi, sledila je kratka praktična predsta-
vitev različnih barvnih vzorcev na prisotnih. Na koncu je predavateljica predsta-
vila še prvi slovenski priročnik na temo kulture oblačenja z naslovom »Obleka- 
kaj, kdaj, kako?«, ki ga je napisala sama. Na 372-ih straneh najdemo namige za 
ustrezno oblačilo za prav vsako priložnost, k celovitejši podobi pa prispeva tudi 
zadnje poglavje, ki predstavlja nakit in modne dodatke slovenskih oblikovalcev.  
 Prisotni so izrazili željo, da bi zbornica na to temo in z isto predavate-
ljico organizirala obsežnejši seminar, ki bi ga ponudila vsem svojim članom.

Sekcija gradbincev

Seminar toplotnoizolacijski 
sistem JUBIZOL II. stopnja 
 

Program seminarja

Ogled JDS

Ogled TRC

Uvodna predstavitev

Novosti v ponudbi JUB-ovih fasadnih 
toplotnoizolacijskih sistemov 
Predstavitev spletnega programa za 
izračun gradbenofizikalnih lastnosti 
JUBIZOL FASADE 
Požarnovarnostne smernice za načrto-
vanje kontaktnih fasadnih toplotnoizo-
lacijskih sistemov

Izbrani detajli JUBIZOL FASADE (izvedba 
dilatacij in tesnjenje fasadnih fug, …)

Kosilo

Dodatno sidranje kontaktnih fasadnih 
toplotnoizolacijskih sistemov za pre-
vzem vetrnih obremenitev.  
Napotki za vgradnjo dodatne izolacije 
na že toplotno izolirane fasadne ploskve 
Vzdrževanje in sanacija toplotnoizolira-
nih fasadnih površin

Podelitev Certifikatov

Tema Nosilec Čas Opombe

Klavdij Grošelj

Blaž Marušič

Jelka Slatinšek

Iztok Kamenski

Blaž Marušič in
Dušan Peklar

Blaž Marušič in
Borut Gruden

8.00 - 8.30 h 

8.30 - 9.00 h

9.00 - 9.15 h

9.15 - 11.00 h

11.00 - 12.00 h

12.00 - 12.45 h

12.45 - 14.45 h

14.45 - 15.00 h

teoretično

teoretično

teoretično

teoretično

teoretično in
praktično

teoretično in 
praktično

JUB Akademija vabi  fasaderje na brezplačni seminar 
Toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL II. stopnja, ki bo  

v torek, 22. februarja 2011, ob 8.00 uri 
v Tehnološko raziskovalnem centru JUB, 
Dol pri Ljubljani 28

Organizator nas bo pričakal ob 7.30 uri 
pred razstavnim salonom JUB Design 
Studio v Dolu pri Ljubljani. Predavanje bo 
trajalo  do 15.00 ure. 

V sklopu praktičnega izobraževanja vas 
prosimo, da seboj prinesete delovno 
obutev.

Prijave
Udeležbo na seminarju sporočite na OOZ 
Koper, tel. 05/61 390 00 
ali 041/725 125 ali 
e- naslov andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave 
do torka, 15. februarja 2011 
 
Sekcija gradbincev OOZ Koper bo 
organizirala in krila stroške skupnega 
prevoza, ki je odvisen  od števila 
prijavljenih. 
 
    Vljudno vabljeni!
 
 

Sekcija gradbincev

Gradbinci v naslednje mandatno obdobje z 
novo-staro zasedbo

V petek 21. januarja 2011 si je v prostorih zbornice Sekcija gradbincev 
izglasovala novo vodstvo. Člani sekcije so se odločili, da volitve izvedejo z javnim 
glasovanjem. Za predsednika sekcije za novo štiriletno mandatno obdobje so bili 
predlagani trije kandidati. Člani so izbirali med Jankom Toškanom, Dimitrijem 
Vivodo in Zlatkom Kalšnikom. Po glasovanju so vodenje Sekcije gradbincev 
ponovno zaupali Zlatku Kalšniku,  ki je sekcijo vodil že preteklo mandatno 
obdobje. Zlatko Kalšnik je nato, kot mandatar, predlagal še sestavo izvršilnega 
odbora, ki je bila izglasovana s strani zbora članov. 

Izvršilni odbor, poleg predsednika sekcije, sestavljajo še naslednji člani: 
• Šav Gracijano - predstavnik gradbincev,  
• Kapič Nurija - predstavnik gradbincev,  
• Česa Sead - predstavnik  pleskarjev,  
• Knez Edi - predstavnik kleparjev in krovcev,  
• Šavron Peter- predstavnik zaključnih del v gradbeništvu,  
• Toškan Janko - predstavnik cementninarjev.  

Novoizvoljenemu vodstvu iskreno čestitamo.VABILO

VABILO

Članom sekcije gradbincev OOZ Koper, ki se bodo udeležili 
strokovnih srečanj, ki jih za naslednje branže:  
• gradbinci,  
• kleparji in krovci,  
• slikopleskarji in črkoslikarji,  
• keramičarji in pečarji  
• cementninarji, kamnoseki in teracerji  
• polagalci talnih oblog,   

organizirajo strokovne sekcije OZS, bo OOZ Koper povrnila 
stroške kotizacije v celoti. Ostale stroške (prevoz, nočitev, in 
drugo) krijejo udeleženci sami. 

Pogoj povračila stroška kotizacije je poravnana članarina 
zbornici. 

Skupaj z vlogo, kateri je potrebno specificirati stroške, 
predložijo člani še potrdilo o plačilu.

Sofinanciranje udeležbe članov na strokovnih srečanjih
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Novo vodstvo tudi za instalaterje-energetike
V ponedeljek, 24. januarja 2011 so tudi člani Sekcije instalaterjev-energetikov 
na seji zbora članov,  v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice, izvolili 
predsednika ter člane izvršilnega odbora za mandatno obdobje 2011-2015. 
Kot ostale sekcije, ki so do tedaj izvedle volitve, so tudi instalaterji- energetiki 
vodenje prihodnjega mandatnega obdobja zaupali predsedniku, ki jih je vodil že 
v preteklem mandatu. Po njihovih besedah sodeč, so  bili z njegovim  preteklim 
delom zelo zadovoljni. Novoizvoljeni predsednik Peter Babič, je nato,  kot 
mandatar prisotnim predlagal, da v se v izvršilni odbor izvolijo naslednji člani:  
• Furlan Deni  
• Kocjančič Aldo  
• Benčič Franko  
• Čurin Igor.  
Vsi predlagani so se s kandidaturo strinjali in bili tudi izvoljeni. 
  
Čestitamo!

Sekcija  instalaterjev-energetikov

      Na seminarju o novostih na področju 
davka na dodano vrednost, ki ga je 18. ja-
nuarja 2011 na naši zbornici izvedla mag. 
Suzana Tokić, je bilo prisotnih 42 obrtni-
kov, članov treh obalnih zbornic.  
  Predavateljica se je dotaknila zani-
mivih tem, ki so bile primerne tako za 
računovodje kot za direktorje in ko-
mercialiste v podjetjih. Slušatelji so 
nas predavanju  pridobili vse potrebne 
informacije, ki jim bodo služile pri ob-
računavanju DDV in poročanju o tem.  
Davčna svetovalka je predstavila tudi 
spremembe v zakonodaji, ki se kažejo 
predvsem v zvezi z univerzalnimi poštni-
mi storitvami, novostmi pri obdavčitvi 
stanovanjskih objektov, pravicami do od-
bitka DDV pri poslovni in neposlovni rabi 
nepremičnin, odbitek DDV za storitve in 
blago, nabavljeno pred identifikacijo za 
DDV (velja za male davčne zavezance), in 
drugo.  

Zanimanje za davke vselej aktualno 

Tovrstni seminarji so vselej  dobro obiskani, kajti se tematika znova in znova spremi-
nja kar pomeni, da je poznavanje davkov skrb, ki jo morajo imeti tudi obrtniki. 

Program potovanja na sejem IHS - z avtobusom

Odhod 16. marec 2011
Trajanje 3 dni
Število potnikov 45
Cena (na osebo) 270,00 EUR
Rok prijave 15. februar 2011 oz. do zasedbe mest

1. dan - sreda, 16. marec 2011  
MARIBOR - CELJE - LJUBLJANA -  BIEBESHEIM AM RHEIN
Zjutraj odhod avtobusa iz Maribora (ob 5.00 h), Celja ( ob 6.00 h) 
in Ljubljane (ob 7.00 h). Vožnja skozi Karavanke, mimo Salzburga, 
Münchna in Mannheima do Biebesheima. Po prihodu namestitev v 
hotelu, večerja in nočitev. 

2. dan - četrtek, 17. marec 2011 
BIEBESHEIM -  FRANKFURT - BIEBESHEIM AM RHEIN 
Po zajtrku vožnja v Frankfurt. Celodnevni ogled sejma ISH 2011. Proti 
večeru vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 

3. dan - petek, 18.marec 2011 
BIEBESHEIM - WERNAU -  LJUBLJANA -  CELJE - MARIBOR
Po zajtrku vožnja do mesta WERNAU. Ogled proizvodnih prostorov 
podjetja BOSCH THERMOTECHNIK, kamor spadajo tudi proizvodi 
družbe JUNKERS. Kosilo. Po kosilu vožnja z vmesnimi tehničnimi 
postanki mimo Münchna, čez Avstrijo v Slovenijo – Ljubljano, Celje in 
Maribor. 

Program potovanja na sejem IHS - z letalom

Odhod 17. marec 2011
Trajanje 2 dni
Število potnikov 49
Cena (na osebo) 590,00 EUR
Rok prijave do zasedbe prostih mest

1. dan - četrtek, 17. marec 2011 
BRNIK - FRANKFURT Na letališču Brnik se boste zbrali ob 6.30 uri. 
Let letala Adria Airways ob 7.55 h proti FRANKFURTU. Po pristanku 
vožnja do sejmišča in celodnevni ogled sejma ISH 2011. Ob 18.15 vožnja 
do hotela. Namestitev v hotelu. Večerja in nočitev.
 
2. dan - petek, 13.marec 2011  
FRANKFURT - BRNIK 
Po zajtrku vožnja do sejmišča. Nadaljevanje ogleda sejma ISH 2011. Ob  
22.10 uri polet letala proti Sloveniji. Pristanek na Brniku ob 23.25 h.

OOZ Koper bo svojim članom, ki imate poravnano članarino, sofinancirala stroške strokovne 
ekskurzije na sejem v Frankfurt v višini 70%, vendar ne več kot 300 evrov.

VABILO

VABILO

Strokovna ekskurzija 
sejem ISH 2011 v Frankfurtu
od 16. do 18. marca 2011

Sekcija instalaterjev- energetikov OOZ Koper vabi svoje člane na strokovno     
ekskurzijo na obisk bienalnega sejma ISH 2011 v Frankfurtu v Nemčiji. 

Prijave sprejemajo na sedežu turistične agencije KONDOR v Kamnici, Nad 
elektrarno 14. Po prejetju vaše prijave vam bodo poslali račun. Število 
potnikov je omejeno, zato bo upoštevan vrstni red prijav. Splošni pogoji    
Kondor TA so sestavni del tega programa. 

Dodatne informacije dobite po telefonu 02/ 62 40 630
 
Prijavo pošljete po pošti na naslov 
TA Kondor, Nad elektrarno 14, 2351 Kamnica 
oz. po faxu 02/ 62 40 632.
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Tržni inšpektorat RS med drugim izvaja nadzor nad spoštova-
njem in izvrševanjem določil Zakona o gradbenih proizvodih 
(Uradni list RS, št. 52/2000 in110/2002 - v nadaljevanju ZGPro) 
ter njegovih podzakonskih aktov.
 
Tržni inšpektorji Tržnega inšpektorata RS bodo v skladu s svojimi 
pooblastili v letu 2011 izvajali sistematične nadzore nad dajanjem 
v promet gradbenih proizvodov iz skupine stavbnega pohištva, 
za katera veljajo objavljeni in obvezni harmonizirani standardi. 
 
Gradbeni proizvodi morajo za dajanje v promet ustrezati ve-
ljavnim predpisom: Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni 

list RS, št.52/00 in 110/02- v nadaljevanju ZGPro), ki povzema 
zahteve evropske Direktive o gradbenih proizvodih (Construc-
tional products directive, 89/106/EEC), Pravilniku o potrjevanju 
skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list 
RS, št. 54/01- v nadaljevanju Pravilnik) ter v Odredbi o sezna-
mu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti 
gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih pro-
izvodih (Uradni list RS, št. 94/2010- v nadaljevanju Seznam) 
objavljenim harmoniziranim standardom SIST EN za proizvod. 
 
Po ZGPro je gradbeni proizvod vsak proizvod, ki je izdelan za 
trajno vgradnjo v gradbene objekte in je lahko dan v promet, 
če je skladen s tehnično specifikacijo iz 6. člena (ti proizvodi 
morajo biti tudi CE označeni) ali iz 7. člena (ne smejo biti CE 
označeni) Zakona o gradbenih proizvodih.  

Harmonizirani standardi za gradbene proizvode iz skupine 
stavbnega pohištva določajo zahtevane lastnosti, preskusne 
metode, sisteme potrjevanja skladnosti, predpisane listine o 
skladnosti ter označevanje proizvodov.  

Po teh standardih, ki so za dajanje v promet gradbenih proi-
zvodov, po preteku predhodnega obdobja obvezni, si mora 
proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik, po izvedenih harmo-
niziranih postopkih ugotavljanja skladnosti, pridobiti certifikat 
ali poročilo, če je tako predpisano. Pred dajanjem proizvodov 
v promet pa mora potrditi skladnost gradbenega proizvoda z 
izdano ES izjavo o skladnosti ter označiti proizvod s CE oznako 
in predpisanimi informacijami. Kolikor v objekte niso vgraje-
ni ustrezni proizvodi, ki so opremljeni na predpisani način, se 
lahko pojavijo težave npr. pri tehničnem pregledu objekta. Ob-
veznost uvoznikov in distributerjev je, da zagotovijo, da proi-
zvodi, ki jih dajo v promet ustrezajo zgoraj opisanim zahtevam.  

V kolikor gre za proizvod, za katerega pravilno uporabo je po-
trebno poznavanje lastnosti proizvoda in namena uporabe in 
se prodaja potrošnikom, mu morajo biti priložena tudi ustre-
zna navodila za uporabo in/ali vgradnjo v celoti v slovenskem 
jeziku (2. in 33. člen Zakona o varstvu potrošnikov).  

Vsi zgoraj navedeni predpisi ne veljajo samo za stavbno pohi-
štvo ampak za vse gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v grad-
bene objekte.   

Tržni inšpektorji lahko kontrolirajo katerikoli gradbe-
ni proizvod, v letu 2011 pa se bodo podrobno posvetili 
stavbnemu pohištvu.  

Več o  zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete tudi 
v odgovorih na pogosta vprašanja na :   http://www.ti.gov.si/
si/pogosta_vprasanja/gradbeni_proizvodi/. 

  Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat  

Opozorilo vsem, ki dajejo v promet stavbno pohištvo

Inšpekcijski nadzori stavbnega pohištva v letu 2011

Člani zbornice lahko navodilo za izpolnjevanje zahtev 
zakonodaje na tem področju dobite na OOZ Koper ali pa 
nas pokličite in vam ga posredujemo po elektronski pošti. 
 
Za pomoč pri vzpostavitvi sistema ugotavljanja 
skladnosti in pripravo dokumentacije pred posredo-
vanjem svojih proizvodov na trg ali njihovo vgradnjo,  
pokličite na svetovalni center OZS, mag. Emilijo Bratož, 
univ. dipl. inž., svetovalko za tehnično zakonodajo in 
standarde,  na tel. 01 58 30 814 ali pišite po elektron-
ski pošti na emilija.bratoz@ozs.si. 
 
Cena svetovalne pomoči:  
• tolmačenje zahtev predpisov   
• tolmačenje in neuradni prevod standardov (cena 

48,00 EUR)  
• priprava priročnika notranje kontrole proizvodnje 

(cena 140,00 EUR) 
• izdelava CE oznak v skladu s standardom  
• izdelava izjave o skladnosti.  

Dodana storitev poleg navedenih cen se obračunava po 
tarifi svetovalne ure glede na porabljeni čas in obseg sve-
tovanja.

Sekcija  lesnih strok Obvestila
Kako poslovati v Italiji
 
Prednosti italijanskega trga so velikost, bližina in dobra cestna 
povezanost
 
Prednosti italijanskega trga so gotovo velikost, bližina in dobra 
cestna povezanost, a tudi to, da so slovenski državljani na trgu dela 
izenačeni z italijanskimi, slabosti pa poplava predpisov in birokracija.

Nekaj koristnih nasvetov, kako poslovati v Italiji:
 
1. Kar velja v Sloveniji, ni nujno pravilo tudi v Italiji
Podrobno se pozanimajte o predpisih s področja gospodarstva, 
financ in vaše dejavnosti. Marsikdo se opeče, ko izkušnje iz Slove-
nije samodejno prenese na italijanske razmere. Primer: odpadke z 
gradbišča smejo na odlagališče odvažati le pooblaščeni upravljavci 
odpadkov; če to počne gradbinec brez pooblastila, ga lahko oglobi-
jo in mu celo zaplenijo vozilo.
 
2. Pomoč stane, a se na koncu splača
Dela se lotite šele, ko imate v rokah vse potrebne papirje. Če boste 
poskušali sami ugotoviti, kaj potrebujete za neki posel, in potem do-
kumente tudi sami pridobiti, vas to na koncu utegne stati več časa in 
denarja, kot če poiščete pomoč. V džungli predpisov se ne znajdejo 
niti Italijani, pomagajo si s stanovskimi organizacijami, specializi-
ranimi agencijami in zastopniki, ki za plačilo izpeljejo birokratske 
postopke.
 
3. Pozor pri reguliranih dejavnostih
Za te dejavnosti je treba pridobiti kvalifikacijo, kar lahko postane 
misija nemogoče, saj prek tega mehanizma nekatere poklice ščitijo 
pred tujo delovno silo. Postopke, ki lahko trajajo tudi štiri mesece, se 
splača opraviti tistim, ki se v Italiji posla lotevajo dolgoročno, drugi 
raje poiščite domačega podizvajalca ali zaposlite kvalificirani kader 
iz Italije. Med reguliranimi poklici so kozmetičar, frizer, trgovec, gosti-
nec, prevoznik, inštalater in popravljavec avtov.
 
4. Upoštevajte kulturne razlike
Brez osnovnega znanja italijanščine bo šlo težko: še vedno velja, 
da pri sosedih redki govorijo angleško. S slovenščino si, razen na 
obmejnem območju, ne boste dosti pomagali. Ko dobite posel, je 
zaradi morebitnih bližnjih srečanj z birokracijo in inšpekcijo pame-
tno imeti pri sebi vsaj osnovne dokumente o dejavnosti v italijanšči-
ni. Če greste v Italijo dolgoročno, razmislite o zaposlitvi italijansko 
govorečih kadrov.
 
5. Vprašajte tiste, ki vedo
Veliko znanja in izkušenj ima SDGZ v Trstu (http://www.sdgz.it/). Ta 
ima tudi status slovenskega poslovnega kluba v tujini in prejema 
podporo gospodarskega ministrstva in JAPTI. Koristna naslova sta še 
predstavništvo slovenskega gospodarstva v Milanu (lara.cernetic@
japti.si) in slovensko veleposlaništvo v Rimu (vri@gov.si). 
    
                             Vir:podjetniški portal JAPTI

Bodite pozorni pri izbiri poslovnih 
partnerjev
 
V  preteklosti vas je zbornica  že večkrat opozarjala na to, da bodite 
pozorni na ponudbo podjetij Inštituta za oglaševanje d.o.o. in  Aka-
demije za razvoj podjetništva d.o.o., nad poslovanjem katerih se je 
nabrala cela vrsta pritožb članov.  
 
O načinu dela teh dveh podjetij, je OZS objavila številne članke, ki 
so bili povzeti skoraj v vseh medijih. Kljub temu pa se še marsikateri 
član ujame v »trike« teh  podjetij, zato vas opozarjamo, da naj ne 
podpisujete ali naročate (običajno po telefonu) storitev od podjetij, 
ki jih ne poznate, pa če tudi so te storitve na prvi pogled zastonj!  

Članke, ki so bili objavljeni na to temo si lahko preberete na spletnih 
straneh: 
http://www.ozs.si/default.asp?ID=19040  
http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=News&id=268
 
OZS je pred časom imela tudi sestanek z direktorjema zgoraj ome-
njenih podjetij, na katerem jih je opozorila na zavajajoče poslovanje, 
vendar svojega poslovanja bistveno niso spremenili. 
 
Obe podjetji sta bili prijavljeni tržni inšpekciji. Čeprav je na prvi po-
gled poslovanje teh podjetij zavajajoče, so v teh podjetjih, na 
podlagi pregledov inšpekcijskih služb, poslovanje organizirali 
tako, da je to legalno. Pri morebitnem poslovanju s tema
podjetjema  bodite zato še posebej pozorni.

Sejemski dvojček v Celju: 
Flora in Poroka, 
od 18. do 20. marca 2011
 
Konec lanskega leta so se člani UO sekcije cvetličarjev in vrtnarjev 
OZS s predstavniki Celjskega sejma dogovorili, da se tudi v letu 2011 
nadaljuje s pred dvema letoma zastavljenim koncept sodelovanja na 
sejmih Flora in Poroka. 

 

Sejem Flora
 
Da bo razstavljanje na sejmu dostopno čim širšemu krogu članstva 
OZS, bo prostor za razstavljanje v okviru te skupinske predstavitve 
v sejemski dvorani K za vse člane OZS zastonj. Organizatorji bodo 
poskrbeli tudi za osnovno sejemsko opremo (talne površine, pregra-
de, obrobe,…) tako,  da bo strošek za razstavljavce res zanemarljiv. 
 
Člane zbornice vabimo, da do 20. februarja 2011 pošljejo na OZS 
prijavnico za sodelovanje na tej promocijski predstavitvi v sejemski 
dvorani K, s katero bodo lahko opozorili na svojo dejavnost, proizvo-
dnjo, storitve,.. čim širšo domačo in tudi del tuje javnosti. 
http://www.florist.si/novica.aspx?id=237

 
 

Sejem Poroka
 
Poleg možnosti cenovno zares ugodne sejemske predstavitve v dvo-
rani K bo v sosednji dvorani L v okviru 10. sejma Poroka letos prvič 
potekala promocijska razstava poročnih šopkov, na kateri bodo 
lahko sodelovali cvetličarke in cvetličarji. 

Namen razstave je promocija slovenskih cvetličarn in njihove 
kreativnosti. Cvetličarji bodo lahko brezplačno predstavili enega ali 
več poročnih šopkov ciljni publiki, ob šopku bodi reklamirali svojo 
dejavnost, pri tem pa so lahko še bogato nagrajeni. 
     
Več o tem v vabilu cvetličarjem k sodelovanjuba spletni strani:
http://www.florist.si/novica.aspx?id=238

Rok za prijavo na ta del skupne prireditve je 5. februar 2011. 
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Razpis P2 – Sofinanciranje zagona 
podjetij v subjektih inovativnega 
okolja
 
Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2011 ponovno ponudil 
subvencije za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju 
ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih 
podjetij.
 
V sredini meseca februarja 2011 bo Slovenski podjetniški sklad 
objavil razpis P2 – Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih 
inovativnega okolja. 
 

Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej 
podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in 
ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti 
pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 
Na razpis se bodo lahko prijavila podjetja, ki so vključena v subjekte 
inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 18 mesecev od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Seznam subjektov inova-
tivnega okolja je dosegljiv v evidenci subjektov inovativnega okolja, 
podjetja pa svojo vključenost dokazujejo s pisnimi potrdili le-teh 
in izjava SIO-ja (subjekti inovativnega okolja), v katerem SIO poda 
mnenje o usposobljenosti podjetniškega tima za zagon podjetja in 
kvaliteti poslovnega načrta. 
 
Za informacije se lahko obrnete na Cveta Križana, svetovalca 
OOZ Koper za to področje (glej 2. stran Koprskih obrtniških novic)

Iz Uradnega lista
Št. 104/2010 z dne 23. december 2010

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju 
Zakona o davku na dodano vrednost 
 
Št. 106/2010 z dne 27. december 2010

- Zakon o motornih vozilih  
 
Št. 106/2010 z dne 27. december 2010

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-
2H) 
 
Št. 107/2010 z dne 29. december 2010

- Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije od 1. 1. 2011 dalje 
 
Št. 109/2010 z dne 30. december 2010

- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
 
Št. 109/2010 z dne 30.v

- Zakon o voznikih (ZVoz) 
 
Št. 109/2010 z dne 30. december 2010

- Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil 
in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih 
podjetnikov posameznikov 
 
Št. 110/2010 z dne 31. december 2010

- Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve 
za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 
izrabljenih gum 
 
Št. 110/2010 z dne 31. december 2010

- Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja 
zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2011
 
Št. 110/2010 z dne 31. december 2010

- Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Št. 110/2010 z dne 31. december 2010
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na 
dodano vrednost
 
Št. 1/2011 z dne 7. januar2011

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
stanovanjskih stavb in stanovanj
 
Št.3/2011 z dne 14. januar 2011

- Znesek minimalne plače in prehodni znesek minimalne plače 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem 
usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih 
naprav 

- Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije 
za december 2010 

- Splošni akt o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in 
evidenco iskalcev zaposlitve 

- Aneks št.2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet  
(Uradni list RS, št. 35/09
 
Št.4/2011, 21. januar 2011 

- Aneks, št.2  h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet 
(Uradni list RS, št. 35/09 

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniških dovoljenjih 
- Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o elektronskem poslovanju v 
postopkih zaradi insolventnosti 

- Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v 
decembru 2010 

- Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v 
letu 2010
 
Št.5/2011, 24. januar 2011

-Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za 
energente 

-Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Velnes 
 
 

EU informacije
Direktiva EU o pravicah pacientov 
na področju čezmejnega zdravstve-
nega varstva 
 
Evropski parlament je 19. januarja 2011  potrdil direktivo EU o pravi-
cah pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Di-
rektiva pojasnjuje pravice državljanov do dostopa 
do varnega in kakovostnega zdravljenja znotraj 
meja EU ter do povračila stroškov zanj. Zlasti bo v 
pomoč državljanom, ki potrebujejo specializirano 
zdravljenje, na primer tistim, ki potrebujejo posta-
vitev diagnoze ali zdravljenje redke bolezni, ki v 
njihovi državi članici ni na voljo. 

Direktiva bo vzpostavila tesnejše sodelovanje med 
državami članicami na področju zdravstvenega 
varstva, na primer z vzajemnim priznavanjem 
zdravniških receptov. Evropski zdravstveni strokovnjaki bodo lahko 
izmenjevali primere najboljših praks in uživali prednosti inovacij na 
področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije in e-zdravja. 

Države članice bodo morale vzpostaviti vsaj eno nacionalno kontak-
tno točko, ki bo pacientom zagotavljala vse ustrezne informacije o 
čezmejnem zdravstvenem varstvu. Nacionalne vlade držav članic 

imajo zdaj 30 mesecev za prenos ukrepov iz te direktive v nacional-
no zakonodajo.  
 
Več informacij je na voljo na spletni strani:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/11/32&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguag
e=en) 

Druga faza 
posvetovanj o direktivi 
o delovnem času
 
Evropska komisija je začela z obvezno drugo fazo 
posvetovanja s predstavniki delavcev in delodajal-
cev o spremembah in dopolnitvah direktive o de-
lovnem času. Hkrati je objavila poročilo o izvajanju 

direktive o delovnem času v državah članicah. 

Dogovor med državami članicami o spremembi te direktive je leta 
2008 uspelo doseči Sloveniji, ko je predsedovala svetu EU, a ga je 
nato leto dni kasneje zavrnil evropski parlament, ker s češkim pred-
sedstvom v spravnem postopku niso mogli najti kompromisa.

Obrtniško smučanje 2011
Letošnje obrtniško smučanje je ponovno potekalo v objemu čudovitih vrhov Vzhodnih Dolomitov,  v 
enem najlepših turističnih krajev v Furlaniji-Julijski krajini, prikupni majhni turistični vasici Forni di Sopra. 

V četrtek, 20. januarja 2011 so obrtniki OOZ Koper v zgodnjih jutranjih urah odpotovali na celodnevno 
smučanje, ki ga je organiziral Smučarski klub Capris. Potovanje z avtobusom so si popestrili z obilico 
dobre glasbe ter sproščenim in prijetnim vzdušjem ob zvokih harmonike Daničić Tina. Vodja odbora za 
šport Aleš Rot je povedal, da je bilo smučarjem tudi vreme izredno naklonjeno, saj so kljub slabi vremenski 
napovedi užili precejšnjo mero sončnih žarkov ter se 
spuščali po skoraj praznih smučiščih. Kraj slovi tudi po 
odličnih kulinaričnih specialitetah, s čimer pa se večina 
udeležencev verjetno ne bi strinjala, je povedal.  

Pozno popoldne so se zadovoljni udeleženci odpravili na 
pot proti domu. 



Ponovno vas vabimo, da posredujte predloge za 
Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2011 
- do 18. februarja 2011

Vaše predloge zbiramo do vključno  18. februarja 2011 
Posredujete jih lahko preko spleta na e-naslov: elide.laginja@ozs.si ali nam jih pošljete po faksu na  št.  05/6271 917
Dodatne informacije dobite pri mag. Maji Rigač, na e-naslovu: maja.rigac@ozs.si ali na telefon 01/58 30 807

Predlagatelj: 
(ime in priimek, naziv podjetja, naziv OOZ)

Naslov:

Dejavnost:

E-pošta oz. številka telefona, GSM:

Zahteva št. 3:

Zahteva 3Predlog za njeno rešitev (če ga imate):

Zahteva št. 1:

Zahteva 1Predlog za njeno rešitev (če ga imate):

Zahteva št. 2:

Zahteva 2Predlog za njeno rešitev (če ga imate):
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Borza poslovnih priložnosti 

• Hrvaško podjetje specializirano za distribucijo morske/
navtične opreme, išče partnerja/investitorja za širjenje 
dejavnosti v vzhodni jadranski regiji. Podjetje se po-
nuja kot trgovski posrednik, franšizni partner in nudi 
prometno/logistične storitve. Možno je tudi skupno 
podjetje, podizvajanje in prodaja/nakup podjetja ali 
njegovega dela.       

Šifra: EEN-jan-18  
• Poljsko podjetje nudi strokovno prevajanje in tolmače-

nje v naslednjih jezikih: angleščini, španščini, poljščini, 
v kakršni koli kombinaciji. Podjetje ponuja podizvajal-
ske pogodbe/zunanje izvajanje dejavnosti.   

Šifra: EEN-jan-2  
• Češka družba, ki proizvaja LED svetilke, išče distribu-

terje in trgovce na debelo za svoje izdelke.   
Šifra: EEN-jan-31
 
Kontakt: M: spela.seljak@zrs.upr.si, T: 05/6637739
 
 
Borza inovacij, znanja in tehnologij   

• Turško podjetje, specializirano v pakiranju kruha išče 
know-how za pakiranje kruha z dolgim rokom trajanja 
(od 45-60 dni). Podjetje išče partnerje, kot so pekarne 
za skupno sodelovanje preko licenčne pogodbe ali 
komercialnega dogovora s tehnično asistenco.   

Ref: 10 TR 99PD 3IAD   
• Italijansko podjetje, ki je dejavno na področju pakira-

nja živil ponuja patentiran inovativni izdelek, kozarec 
z že vgrajeno (žlico, vilico, slamico) iz polipropilena. 
Podjetje se zanima za sodelovanje s podjetji, ki so 
dejavna na področju pakiranja živil prek licenčne 
pogodbe ali komercialnega dogovora s pomočjo 
tehnične asistence.   

Ref: 08 IT CAAP 0JUQ 
 
Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 6337783
 
 
Več informacij na www.een.si.

Borza priložnosti

Ecolabel – okoljska marjetica  

Znak za okolje Evropske unije (ecolabel flower oziroma 
okoljska marjetica)  odlikuje proizvode oziroma storitve, ki 
zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila 
glede uporabnosti. Okoljska marjetica pomeni za njenega 
pridobitelja dodano vrednost in konkurenčno prednost 
na rastočem trgu blaga in storitev.

 
 
 

 
Znak za okolje podeljuje Agencija Republike Slovenije za 
okolje z upravno odločbo na način in pod pogoji, določeni-
mi s predpisi EU, pri čemer mora oseba, ki je znak pridobila, 
plačati tudi posebno pristojbino za vlogo ter letno pristojbino.  
 
Kaj morate storiti za pridobiti znak okoljske marjetice:    

1. Preverite, ali se vaš proizvod uvršča v skupino 
proizvodov, ki so upravičeni za pridobitev znaka. 
To lahko preverite na  http://ec.europa.eu/ecolabel in 
izberite “product groups”  

2. Preverite, ali izpolnjujete pogoje. Za znak za okolje se 
lahko prijavijo proizvajalci, uvozniki in ponudniki storitev. 
Prijavijo se lahko tudi trgovci in prodajalci, vendar samo 
za proizvode, ki se tržijo pod njihovimi lastnimi blagovni-
mi znamkami  

3. Kontaktirajte pristojni organ. Če ste proizvajalec, 
uvoznik ali prodajalec, kontaktirajte nacionalni pristojni 
organ (Agencija RS za okolje). Prejeli boste prijavnico z 
določeno pristojbino (300-1.300 EUR s 25% popustom 
za mala in srednja podjetja ter za podjetja iz držav v 
razvoju).   

4. Izpolnite prijavo. Nacionalni pristojni organ bo presodil 
prijavo. Če so izpolnjeni kriteriji, t.j. dokumentacija 
urejena in pristojbina plačana, pristojni organ obvesti 
Evropsko komisijo o podelitvi.  

5. Dobro izkoristite podelitev. Poleg dodane vrednosti  
boste s podeljenim znakom za okolje imeli koristi od 
vseh tržnih pobud s strani Evropske komisije in nacional-
nih pravnih oseb ter boste lahko uporabljali obstoječa 

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 komunikacijska orodja, kot je na primer “Zelena trgovina”, 
www.ecolabel.com, za oglaševanje svojih proizvodov.   

Več informacij lahko dobite na: 
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/
ECO%20Label/ in
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 
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Člane zbornice sodelujete pri nastajanju Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2011, saj bomo le z združenimi močmi lahko oblikovali 
kvalitetne zahteve. OZS bo vladne predstavnike in zainteresirano strokovno javnost seznanila z zahtevami slovenskih obrtnikov in 
podjetnikov na Forumu obrti in podjetništva 2011, ki bo 13. aprila 2011 v Ljubljani.

VABILO

VABILO



Novoletni obrtniški ples

Tudi letošnjega obrtniškega plesa se je  udeležilo več kot 300 oseb – članov zbornice  in njihovih spremljevalcev.  
Za glasbo je na plesu poskrbel Big band Roberta Vatovca, ki je željne sprememb in žive glasbe  navdušil, druge - tiste, ki so 

pričakovali običajno glasbo pa malo manj.  Razpoloženje je s svojimi pikantnimi šalami in anekdotami popestrila 
Ana Liza, ki je prisotnim  tudi zapela in tako razkrila, da je tudi glasbeni talent.  

Prisotni se niso mogli upreti zvokom harmonike Tomaža Boškina, absolutnega svetovnega  prvaka 2010 v igranju na 
klavirski harmoniki. Na plesišču je kar zavrelo. Mnogi so plesali tudi ob petju našega obrtnika Franka Miklavčiča, 

drugi so uživali v svoji družbi ob dobri hrani in pijači.


