ŠTEVILKA 30, JUNIJ 2011

INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Modra
Gorela
frizerka
že 40 let

Tečaji računalništva
Seminar Osnove računovodstva
in e-računovodstvo
Predstavitev
Suhomontažna gradnja
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Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
E: slavko.vizintin@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

Maja Žemva
sekcije
T: 05/61 390 13
E: maja.zemva@ozs.si

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

Uradne ure predsednika
•
Mojca Blažič
preizkušeni davčnik
in preizkušeni
računovodja z
licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister
poslovnih ved

sreda: od 8.00 do 12.00 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

Slavnostna seja
skupščine OOZ Koper
Kljub krizi z optimizmom
v prihodnost

3

»To zbornico smo oblikovali mi in politika nima pravice rušiti sitem, ki smo ga oblikovali pred
več kot 30 leti in v njem mnogi tudi nepoklicno delamo. Ne dovolimo, da nam posegajo v to
pravico! Upam, da je to zadnji poskus, da se ruši našo zbornico, da se nam podtakne neobvezno članstvo,« je med drugim na slavnostni seji skupščini naše Obrtno-podjetniške zbornice
dejal Štefan Pavljinjek, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Vzdušje v Zeleni dvorani našega obrtniškega doma je bilo v četrtek 19. maja zelo slovesno.
Še posebej zato, ker smo našim dolgoletnim članom podelili priznanja za vztrajnost in kot je
dejal Pavljinjek priznanja tistim, ki pošteno delajo, plačujejo davke in ne nazadnje tudi članarino za članstvo v zbornici. Letos je med našimi 1725 člani kar 103 prejemnikov priznanj za 10,
20, 30, 40 in 50-letno opravljanje dejavnosti. Za 40-letno opravljanje dejavnosti je priznanje
dobila Modra Gorela za Frizersko kozmetični salon “Modra”, ena najstarejših obrtnic v MO
Koper. Za 50-letno opravljanje dejavnosti pa CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbenštvo in druge poslovne storitve, tudi dolgoletni član naše zbornice.

Kmalu nove sekcije?
Na slavnostni skupščini je prvič pred večjim številom gostov in članov spregovoril tudi naš novi predsednik Slavko Vižintin. Njegov velik cilj je, da bi članstvo čim bolj motiviral za delo v zbornici, saj v
vsestranski aktivnosti članstva vidi temelj za notranjo in zunanjo moč zbornice. Poudaril je pomen
aktivnega delovanja sekcij. Teh je trenutno osem, pričakuje pa, da se bodo v sekcije kmalu organizirali še kovinarji in vsi, ki delajo v elektro dejavnosti, od koder je velik del zborničnega članstva.
»Z Mestno občino Koper zelo dobro sodelujemo. Skupaj zagotavljamo sredstva za ugodnejšo obrestno

•
•

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.
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: Maja Žemva
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 2000 izvodov
Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno.

Naslovnica
Frizerki Modri Gorela
so čestitali Slavko Vižintin,
predsednik zbornice,
Just Kozlovič, predsednik komisije
in Elide Laginja, sekretarka

mero za kratkoročna posojila za naše člane, občina enkrat letno obrtnikom in podjetnikom zagotavlja
nepovratna sredstva za investicije, za nastope na sejmih, za nova delovna mesta, ipd. Res je, da teh ni
veliko in kolikor bi bilo možno to kvoto dvigniti, bi ta sredstva marsikomu še kako prav prišla,« je dejal Vižintin in poudaril, da se tako obrtniki kot občina lahko pohvalijo z novonastajajočo obrtno-podjetniško
cono na Srminu, kjer bo prostore dobilo 48 članov zbornice. Ob tem dosežku ni pozabil na sicer novo, a
»pekoče« parkirišče za taksiste pri tržnici, kjer bi bilo nujno potrebno zagotoviti malo sence, kot tudi ne
na pričakovanja, da bodo domači avtoprevozniki, ko bo na vhodu v Luko urejen nov terminal za tovorna

vozila, imeli zagotovljene ugodnejše cene.

Prejemniki priznanj 2011

Potožil je še nad prometno ureditvijo v mestnem jedru, ki mnogim obrtnikom
povzroča preglavice, pa tudi škodo ter izrazil prepričanje, da bodo z županom
jeseni za nakopičene probleme našli primerne rešitve.

Prejemnik priznanja za 50-letno
uspešno opravljanje dejavnosti

Prejemnica priznanja za 40-letno
uspešno opravljanje dejavnosti

1. CPK d.d. - gradbeništvo

1. Modra Gorela - frizerstvo

Koprski župan obljublja
Župan Boris Popovič je na skupščini zagotovil, da bodo za nakazane probleme
našli rešitve. Tudi zato, ker izhaja iz družine s 57-letno podjetniško tradicijo in
zato težave malih podjetij, obrtnikov toliko bolj razume. Dejal je še, da je: »Položaj obrtništva in podjetništva v naši državi danes vse prej kot zavidljiv, dobro pa
so mi poznane tudi težave in prepreke, s katerimi se ti dve gospodarski panogi
vsakodnevno srečujeta in soočata. Še posebej danes, ko je vsepovsod močno
prisoten vpliv svetovne gospodarske krize, ki je po vsem svetu zasejala semena revščine, bede in velike brezposelnosti, katerim ni in ni videti konca. Vplivi
vsekakor niso, tega se še kako dobro zavedam, prizanesli niti vam podjetnikom
in obrtnikom. Na tej slovesnosti, na kateri koprska zbornica podeljuje nagrade
za visoke obletnice, ne gre govoriti o propadu skoraj vsega dobrega, kar smo v
slovenskem gospodarstvu sploh uspeli ustvariti, kajti najbolj so kriza in napačne
odločitve prizadele velika podjetja, ki so bila začasa
nekdanje skupne države prepoznavna tudi onkraj
naših meja.
Zadnja leta se nič kaj rožnato ne piše niti vam podjetnikom in obrtnikom, ki se zaradi okrnjenih pogojev
za svoje delovanje in visokih dajatev, ki jih je uzakonila naša država, dušite v dolgovih. Davki so tako visoki, da je preživetje malih ljudi dobesedno onemogočeno, da bi govorili o kakršnemkoli zaslužku, pa je
zaradi situacije, v kateri ste se znašli, naravnost nemogoče. Sam edino rešitev vidim v uvedbi najnižjih
davkov, ki jih Evropa še dopušča, in seveda v pavšalih,
ki jih poznajo vse evropske države, poznali pa smo jih
tudi v nekdanji Jugoslaviji, a je naša vlada za te prošnje preprosto gluha. In niti ne razmišlja, kaj bo, ko v
mestih ne bo mogoče najti nobene šivilje, čevljarja,
krojača, urarja in še marsikoga ne. Namesto tega ves
svoj trud brezglavo usmerja v spremembe in dopolnitve zakona o delu na črno in neskončni borbi proti
sivi ekonomiji, ki pa je v svetu, to si moramo priznati,
obstajala od nekdaj in je dokončno ne bomo mogli
nikoli izkoreniniti in je niti nobena pametna država,
roko na srce, noče izkoreniniti. Jo pa seveda kontrolira, saj je kontrolirana siva ekonomija lahko zelo dobrodošel socialni korektor. Za razumeti to pa bi moral
v vladi sedeti vsaj nekdo, ki se na realno ekonomijo in
realno življenje malih ljudi tudi zares razume.
Nasprotno od uradne Ljubljane se v Mestni občini Koper dobro zavedamo, da za hiter razvoj naše občine
in napredek potrebujemo tudi uspešne in perspektivne podjetnike. To spodbujamo in eden pomembnejših izzivov v tej smeri je, da pospešeno gradite
objekte, v katerih bo zaživela nova obrtna cona. Gre
za 28 tisoč kvadratnih metrov površine, ki jih je občina že komunalno opremila in je v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja; hale, ki jih gradite, pa bodo
končane do konca leta. Prepričan sem, da bo odprtje
obrtno – podjetniške cone s šestimi halami, v katerih
bodo zaživele dejavnosti kar 48 koprskih obrtnikov
in malih ter srednjih podjetnikov nedvomno zgodovinski dogodek za našo občino, saj smo z rešitvijo
prostorskih težav, s katerimi ste se srečevali vrsto let,
uspeli zadržati obrtništvo doma, na koprskih tleh.«

Prejemniki priznanj za 30-letno uspešno opravljanje dejavnosti

1. Stanko Baruca - elektroinštalaterstvo
2. Aldo Basiaco - avtoprevozništvo
3. Slavček Bržan - hidravlika
4. Zlatko Kalšnik Gradbeništvo Zlatko d.o.o. - gradbeništvo

5. Danilo Kodrič - montaža kovinskih izdelkov
6. Josip Šćulac Instalacije Šćulac d.o.o. - strojno inštalaterstvo
7. Robert Obad - mizarstvo
8. Severin Pavlica - prevoz oseb in blaga
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Prejemniki priznanj za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti

Prejemniki priznanj za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti

1. Adriaing d.o.o., gradbeništvo
2. Arcop, d.o.o. Koper, splošno čiščenje
3. Automatic Servis d.o.o., izdelava 		

36. Ivan Matoš, gradbeništvo
37. Mizarstvo Žavbi d.o.o., mizarstvo
38. Moplas, d.o.o., proizvodnja izdelkov iz

avtomatov za pijače

4. Avtoplus d.o.o. Koper, servisiranje vozil
5. Vinko Badžim, avtoprevozništvo
6. Adrijan Baruca, avtoprevozništvo in pralnica

7. Dušan Beržan, avtoprevozništvo
8. Doris Božič, gostinstvo
9. Darko Burić, avtomehanika
10. Mičo Cvijić, avtoprevozništvo
11. Dušan Dragičević, avtoprevozništvo
12. Izet Durmišević, gostinstvo
13. Emonec Kafe d.o.o. , proizvodnja kave

14. Enel-group, d.o.o. Koper, elektroinštalaterstvo
15. Aleksander Fratnik, sestavljanje kovinskih in
plastičnih izdelkov

16. Gia servis d.o.o., elektroinštalaterstvo
17. Kalif Glavaš, gostinstvo
18. Jožef Gojak, avtoprevozništvo
19. Valter Grižančič, popravilo orodij in naprav

plastičnih mas

39. Martin Pahor, popravila plovil
40. Denis Palčič, gostinstvo

41. Mitar Petrović, avtoprevozništvo
42. Sergej Pinter Pimetal d.o.o., izdelovanje
drobne kovinske galanterije

43. Irena Potočnik, frizerstvo
44. GOJA , površinska in toplotna obdelava kovin
45. Marjan Primožič, avtoličarstvo

46. Provin d.o.o. Ankaran, proizvodnja vina
47. Vladimir Ražman, gostinstvo
48. Regular d.o.o., strojno inštalaterstvo
49. Robex, d.o.o., gradbeništvo

Prejemniki priznanj za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti

Prejemniki priznanj za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti

20. Robi Grižon, avtoprevozništvo
21. Habitat d.o.o. Koper, zaključna gradbena

50. Rok d.o.o. Loka, Črni Kal, izdelovanje

dela

22. Hef d.o.o., zaključna gradbena dela
23. Diego Hrvatin, avtoprevozništvo
24. Iris, d.o.o., grafična dejavnost

25. Branko Jalovec, slikopleskarstvo
26. Jasa, d.o.o., krovska dela
27. Miloš Jerman, vulkanizerstvo
28. Miroslav Jodić, elektrotehnika
29. Branislav Katanić, gradbeništvo
30. Milan Klarica, avtoprevozništvo

31. Bojan Kocjančič, ključavničarstvo
32. Ivica Kocjančič, kopiranje
33. Marjan Lazar, avtoličarstvo
34. Franko Lisjak, gradbena mehanizacija in
oljarstvo

35. Viljem Mahne, elektroinštalaterstvo

drobnih kovinskih predmetov
51. RŠ & Hrast d.o.o., vrtnarstvo in urejanje
okolja
52. Scarbo, d.o.o., zaključna del v gradbeništvu
53. Velina Segulin, frizerstvo
54. Sirio, d.o.o., Koper, podjetje za nautiko

55. Mirjan Sirotič, avtoprevozništvo
56. Marko Smrdelj, mizarstvo
57. Silva Soršak, čistilni servis
58. Časlav Stevanović, avtoprevozništvo
59. Stanko Subotić, avtoprevozništvo
60. Neva Tomažič, kozmetika
61. Tommas d.o.o., dejavnost optikov

62. Aleksander Tripar, gostinstvo
63. Zorko Vergan, mesarstvo
64. Drago Viler, avtoprevozništvo
65. Za gradom, d.o.o., Koper, strojne
inštalacije
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Prejemniki priznanj za 10-letno uspešno opravljanje dejavnosti
1. Šukri Abdulaji, gostinstvo
2. Adriarent d.o.o., izposoja plovil in opreme
3. Luka Bliznac, gradbeništvo
4. Dragica Butinar, frizerstvo
5. Urška Čadež Čeperković, gostinstvo
6. Geaflor d.o.o., cvetličarstvo
7. Đuliano Gržinić, gradbena mehanizacija
8. Robi Hrvatin, gradbena mehanizacija
9. Innblue Bržan k.d., frizerstvo
10. Franko Jakomin, gostinstvo
11. Ana Kovačič Srblin, gostinstvo
12. Alenka Labinjan, frizerstvo

13. Linija mode d.o.o., proizvodnja spodnjega
perila

14. Irfan Lozić, pleskarstvo in fasaderstvo
15. Madea d.o.o., oglaševanje in tiskarstvo
16. Mojca Mikelič, frizerstvo
17. Negocom d.o.o., mehanska obdelava kovin
18. Dean Pavlič, gostinstvo
19. Plastitech d.o.o., proizvodnja komponent
za pisarniško opremo
20. PTS Jež & Co. k.d. Ankaran, proizvodnja

Elide Laginja, sekretarke OOZ Koper, krepko ohromili zbornično moč.

22. Stavbenik d.o.o., gradbeništvo
23. Termoklima Koper d.o.o., strojne 		
instalacije

24. Transkiper d.o.o., avtoprevozništvo in
gradbena mehanizacija

25. Xona Culaj & Co. d.n.o., druge instalacije
pri gradnjah

26. Zener d.o.o., gradbeništvo
27. Nataša Zlatič, cvetličarstvo
28. Natalija Živković, frizerstvo

Kdo naj predlaga spremembo zakona?

Poslanec Marjan Križman je dejal, da spremembe Obrtnega zakona ne podpira in da morajo obrtniki s svojimi stališči priti že na odbore Državnega zbora. Po njegovem bi bila
Štirje poslanci (Franco Juri, Sara Viler, Marjan Križman in najverjetnejša posledica neobveznega članstva množično
Luka Juri) so ocenili, da 16. maja ni bilo nujno poslušati že izstopanje iz zbornice in s tem izguba reprezentativnosti, kar
napovedana poslanska vprašanja in prišli so v Koper. Dva pomeni manj moči v odnosu do vlade, parlamenta. »Vlade,
med njimi sta dokazala novo demokratičnost, če hočete nee- parlamenti se menjajo. Interesi podjetnikov, obrtnikov pa se
notnost v t.i. vladni koaliciji in razkrila nasprotujoča si stališča. ne spreminjajo,« je še dejal Križman in dodal, da bi z uvedbo
Franco Juri: »Načelno mnenje stranke Zares do vseh zbornic prostovoljnega članstva odprli tudi nov zanimiv problem v

Poslanci predstavili stališča

okovja

21. Sead d.o.o., gradbeništvo

Prejemniki priznanj za 10-letno opravljanje dejavnosti so prejeli1 priznanja po pošti.

Srečanje s poslanci državnega zbora
Za ali proti obveznemu članstvu?

Z leve: Vladimir Ražman, Janez Marinčič, Slavko Vižintin, Bogdan Oblak in Rajko Kodrič.

Pobuda stranke Zares, da bi – kot je na obisku v naši zbornici
16. maja dejal poslanec Franco Juri – s spremembami Obrtnega zakona uvedli prostovoljno članstvo, je plod stališča
stranke, da se vse zbornice oblikujejo po načelu prostovoljnega članstva. »Izhajamo iz dejstva, da je prostovoljstvo bolj
učinkovito,« je prepričan Juri, ki meni, da bi lahko tudi zbornice kot je obrtno podjetniška s prostovoljnim članstvom
obdržale javna pooblastila. Za to je treba najti rešitve. Dejal
je še, da so predlog sprememb zakona oblikovali na pobudo
manjšine, ki ima pravico do svojih mnenj in stališč in da je
predlog spremembe zakona deloma tudi plod tega, da se v
več primerih zbornica obnaša bolj kot sindikat, ne pa kot javnopravna ustanova za podporo stroki.
Stališče vodstva zbornice na državni ravni je znano že od konca aprila. V pismu, ki so ga poslali na vlado, so jasno zapisali,
da so mnoge trditve predlagateljev (ko gre za vzporejanje zasebnopravnih in javnopravnih zbornic, njihovih funkcij...) zavajajoče in da predpisano obvezno članstvo ter s tem članarina zagotavljata neodvisnost in strokovno izvajanje zakonsko
določenih nalog zbornice.
Obvezno članstvo je – tako zagovorniki sedanje ureditve
– tudi podlaga za ugotavljanje in spremljanje skupnih interesov VSEH članov. V tem je tudi razlika med javnopravnim
konceptom ureditve z obveznim članstvom in zasebnopravnim konceptom s prostovoljnim članstvom, kjer je v ospredju
varovanje posameznih in skupinskih interesov članov zbornic,
ne pa vseh subjektov, ki bi lahko bili člani zbornice, a iz različnih razlogov niso. Zbornični sistem, ki ga z obveznim član-

stvom zagovarjajo v OZS, omogoča zastopanje interesov
vseh članov zbornice in ne le gospodarsko najmočnejših?
Vse, kar je bilo sprejeto na državni ravni, se je ponovilo tudi
na lokalni ravni.

Različne resnice o podpori (ne)obveznemu
članstvu
V ponedeljek 16. maja so se v Kopru zbrali člani vodstev dvanajstih primorsko – notranjskih območno-podjetniških zbornic in se dogovorili, da napovedanih sprememb Obrtnega zakona ne podpirajo. Tudi zato ne, ker so nekateri pogovori, ki
jih je imel Rajko Kodrič, predsednik izolske zbornice pokazali
celo to, da člani poslanske skupine, ki je predlog oblikovala, v
bistvu zakona ne poznajo dovolj dobro, da so proti predlogu v
stranki SDS na čelu z Janezom Janšo in da so, po besedah Brede Pečan, proti spremembam tudi v stranki SD. Zanimivo: sežanski predsednik zbornice Milan Škapin pa je dejal, da mu je
Miroslav Klun dejal nasprotno. Celo to, da mnogi poslanci SD
ne podpirajo obveznega članstva. Žal Kluna na srečanju ni bilo.
Nekdanji predsednik sežanske in državne OZS se je, podobno
kot poslanca Zvonko Černač in Eva Irgl, opravičil češ, da mora
biti na seji DZ v Ljubljani. Franc Rojc, novogoriški predsednik
OOZ je podvomil v podporo SDS obveznemu članstvu, češ,
da je poslanec SDS Andrej Vizjak na TV povedal, da nasprotuje obveznemu članstvu v obrtno-podjetniški zbornici. Janez
Marinčič iz Postojne pa je poudaril, da je v tem trenutku najpomembnejše prepričati čim več poslancev, da bodo glasovali proti predlagani spremembi zakona, ki bi tudi po mnenju

je, da je prostovoljstvo bolj učinkovito. Da lahko bolje vpliva
na delo zbornice. Ideja ni nova, je stara in se ne nanaša samo
na obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, ampak na vse. Vse
zbornice, ki se ukvarjajo z gospodarskimi, cehovskimi, specifičnimi interesi delujejo boljše, če imajo prostovoljno članstvo. Za regionalne zbornice to ne pomeni nobeno tveganje.
Če se gre v prostovoljni koncept, bi hkrati lahko obdržali javna pooblastila. To se da zakonsko urediti. V naši stranki in
koaliciji vidimo, da se je zbornica včasih bolj obnašala ne kot
javno pravna ustanova z vidika stroke, ampak kot sindikat.
Zakon še ni na dnevnem redu DZ in še je čas za predhodne
razprave.«
Na Jurijevo razpravo so se odzvali nekateri udeleženci sestanka z ugotovitvijo, da v Zaresu niso naredili analize in primerjav z več evropskimi državami (Italija, Francija, Grčija, Španija,
Luksemburg...), kjer je članstvo obvezno in da so prezrli sporočilo, ki je prišlo s Slovaške naj ne naredimo take napake kot
so jo oni z uvedbo prostovoljnega članstva.

zvezi z delitvijo premoženja. Tega je za več kot 100 milijonov
evrov in to bo zopet terjalo delitev, nove zakone... V končni fazi pa niti članarina (10 do 50 evrov) ni tako velika, da bi
terjala spremembo zakona, ki bi prinesel več negativnih kot
pozitivnih posledic. Križman je povedal še, da ima izkušnje s
članstvom v zbornici in da bi lahko še marsikaj racionalizirali (različne nagrade ali odpravnine, denimo)... Vseeno pa, po
Križmanu, mora prevladati stališče proti odpravi obveznega
članstva. Glavni argument za zavrnitev zakona pa je izguba
reprezentativnosti in dolgoročno poslabšanje pozicije vse
slovenske obrti. Zdaj je večina od okrog 50 tisoč članov z
okrog 200 tisoč zaposlenimi zadovoljnih z organizacijo, ki
samo z 270 zaposlenimi skrbi za reprezentativnost in čvrstost
obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. Konec koncev
pa so po Križmanu zbornica in njeni člani tudi tako intelektualno močni, da bodo, ko bodo čutili potrebo po spremembi
zakona, z večino sami poiskali poslansko skupino in predlagali spremembo. »Ni treba, da drugi delajo za vas,« je bil pomenljiv Križman.

Na{a sodelavka postala mamica
Strokovna sodelavka za
sekcije Andreja Kozlovi~ je v
sredo 1. junija 2011 postala
mamica deklici Ma{i, ki je ob
porodu tehtala 3590 gramov
in merila 54 cm.
Mamici Andreji, o~ku
Kristjanu Vranu in mali Ma{i
iskreno ~estitamo in jim želimo
veliko družinske sre~e.
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Tečaji računalništva PiNA
Znanje je najboljša investicija v vašo prihodnost

Spoštovani obrtniki!
Multimedijski center PiNA vam ponuja možnost razširiti
vaše računalniško znanje. Skupaj z obalnimi območnimi
obrtno-podjetniškimi zbornicami vam ponuja zelo zanimive
programe računalniškega izobraževanja:

4. Oblikovanje preglednic

Osnova uporabe programa Microsoft Excel 2007,
postavljanje in urejanje preglednic.
Termin: 11., 13., 15., 18., 20. in 22. julij 2011,
od 19.0 do 21.00 h (2 tedna: ponedeljek, sreda, petek)

Lokacija

1. Osnove dela z računalnikom

Vsi tečaji se izvajajo na sedežu društva PiNA na
Gregorčičevi 6 v Kopru.

Osnove uporabe računalnika in računalniških orodij.
Uporaba operacijskega sistema Windows XP SP2 ali
Windows 7.
1. termin: 2. in 9. julij 2011,
od 9.00 do 15.30 (2 soboti)
2. termin: 27. in 29. junij, 1., 4., 6., 8. julij 2011,
od 17.00 do 19.00 h (2 tedna: ponedeljek, sreda, petek)

Značilnosti tečajev

•
•
•

12 ur multimedijsko podprtih predavanj;
Učno gradivo (učbenik in domače naloge);
Zaključno preverjanje znanja.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev
trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na e-pošto:
maja.zemva@ozs.si

2. Osnove uporabe interneta

Uporaba internetnega brskalnika in iskalnika, odprtje in
uporaba predala elektronske pošte in uporaba spletnih
aplikacij.
1. termin: 16. in 23. julij 2011,
od 9.00 do 15.30 (2 soboti)
2. termin: 11., 13., 15., 18., 20. in 22. julij 2011,
od 17.00 do 19.00 h (2 tedna: ponedeljek sreda, petek)

Cena in način plačila

3. Oblikovanje besedil

Osnove uporabe programa Microsoft Word 2007. Pisanje,
pripravljanje in shranjevanje dokumentov, dopisov in
daljših tekstov.
Termin: 27., 29. junij, 1., 4., 6., 8. julij 2011,
od 19.00 do 21.00 h (2 tedna: ponedeljek, sreda, petek)

Cena tečaja je 72 € na udeleženca (z DDV). Društvo Pina bo
tečajnikom izstavilo račun, ki mora biti poravnan v 8. dneh
oz. pred začetkom tečaja.OOZ Koper bo svojim članom s
poravnano članarino povrnila stroške v višini 70%
na podlagi vloge, dokazila o opravljenem
tečaju in dokazila o plačilu.

Prijavnica za tečaje računalništva PINA

VABILO
Brezplačni
seminar
Osnove računovodstva
za podjetnike in
e-računovodstvo
V sodelovanju s SAOP d.o.o.,
ponudnikom programske
opreme za vodenje poslovanja podjetja, organiziramo
seminar za podjetnike, ki bi
radi osvojili ključna znanja o osnovah računovodstva. S pomočjo obdelave praktičnih primerov iz poslovne prakse boste
spoznali miniMAX - najbolj priljubljen spletni računovodski
program v Sloveniji, za enostavnejše in samostojno upravljanje z računovodskimi posli.

v sredo, 22. junija 2011, od 9. do 13. ure,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Prijava

•
•
•

Član/ica OOZ Koper
Davčni
zavezanec

Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Obrtnik

Kaj je računovodstvo/knjigovodstvo
Kako lahko izkoristimo poznavanje osnov
računovodstva v svojem poslu
E-računovodstvo prinaša številne koristi za podjetnika
Kako lahko naredim mesečni obračun plače v samo treh
korakih
Kako lahko s pomočjo dodatnih vsebin v rešitvi
miniMAX povečamo prihodke (spletna trgovina)?

Datum
2. termin

2. Osnove uporabe interneta

2. termin

1. termin

3. Oblikovanje besedil
Podpis in žig

4. Oblikovanje preglednic
GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po faxu: 05/6271 917
ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Udeležbo sporočite na strani www.minimax.si,
po telefonu na 05/61 390 13, na fax: 05/62 719 17
ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Za člane OOZ Koper s poravnano članarino je udeležba na
seminarju brezplačna. 					

						
				
Vljudno vabljeni!

VABILO

DA

NE

Jezikovni center Nista iz Kopra letos praznuje 20-letnico
delovanja. V začetku septembra bodo organizirali številne
brezplačne izobraževalne delavnice s skupnim naslovom
“Govorim tvoj jezik”. Delavnice v angleškem, italijanskem,
nemškem in ruskem jeziku bodo potekale:

od 5. do 10. septembra 2011,
v Jezikovnem centru Nista,
Šmarska c. 5/d, Koper
Tuji jeziki, ki jih boste lahko izpopolnjevali:

1. Osnove dela z računalnikom 1. termin

Prijava

Cena

Program
•
•

Predavateljica

Seminar bo vodila Lea Bevčič, direktorica
računovodskega servisa Krasula. Poleg delu v
računovodskem servisu se Lea čedalje več ukvarja s
predavanjem na podjetniških izobraževanjih. Pri svojih
predavanjih, ki so usmerjena predvsem v računovodske
ter finančne vidike vodenja podjetja, poudarja praktični
vidik, saj pridejo do izraza njene večletne izkušnje v
podjetništvu ter računovodstvu.

VABILO
Brezplačne
jezikovne delavnice
od 5. do 10. septembra 2011

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

Prijavljam se za tečaj
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angleščina
italijanščina
nemščina
ruščina

Učitelji Jezikovnega centra Nista vas bodo poučili o osnovnih frazah v tujih jezikih, s katerimi lahko vaše znanje tujih
jezikov še nadgradite!

Prijave

Prijave na brezplačne jezikovne delavnice sprejemajo
po elektronski pošti nista@siol.net
oziroma po telefonu 05/625 04 00

Rok prijave

najkasneje do 30. junija 2011

Organizator brezplačnih delavnic

Jezikovni center Nista,
Šmarska cesta 5/d,
6000 Koper

				

Vljudno vabljeni!
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Seminar o prenosu dejavnosti samostojnega podjetnika
na prevzemnika s.p. ali prevzemno družbo d.o.o.
Zadnji teden v maju so se na OOZ Koper seminarji kar vrstili. Prvi od treh,
z naslovom Prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na prevzemnika
s.p. ali prevzemno družbo d.o.o., je
potekal v torek, 24. maja 2011. Predavala je Milica Gostiša, strokovnjakinja
na področju davkov, računovodstva
in financ.

VABILO
Sekcija gradbincev

Brezplačna predstavitev
Suhomontažna gradnja
Člane sekcije gradbincev OOZ Koper vabimo na predstavitev
suhomontažne gradnje, ki bo

•
•

v sredo, 15. junija 2011, ob 18.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Prisotnim je bilo predstavljeno kakšne neprijetne davčne posledice
ima lahko napačno izpeljan prenos
podjetja. Udeležba je bila zadovoljiva,
seminar s strani predavateljice pa kot
ponavadi izpeljan profesionalno in
kvalitetno.
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Rimano mavčne gladilne mase za izravnavanje površin
notranjih prostorov
Ojačitveni vogalniki No-Coat, izjemna mehanska
odpornost Ostale novosti Rigips

Program
ob 20.30 uri: program GIZ Suha gradnja
predstavitev brošure in CD - Standardizirani popisi del,
pravila za obračun in normativi za suho gradnjo, ki jih je
izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

•

Seminar Predstavitve novosti v zakonodaji
Drugi seminar je potekal v sredo, 25.
maja 2011, ob 17.00 uri. Predavala je
Nataša Cehtl, univ. dipl. prav., svetovalka OZS, specialistka za gospodarsko in civilno pravo.
Udeleženci s seminarjem niso bili zadovoljni1. Nejasno podajanje snovi in
tudi vsebina, ki se ni ujemala z naslovom in glavnimi vsebinskimi točkami
navedenimi v vabilu, sta bila razloga,
da so udeleženci zahtevali, da se njihove pripombe posredujejo odgovornim, kar je bilo tudi storjeno.

Seminar o Zakonu o urejanju trga dela in inšpekcijski nadzor
na področju delovnih razmerij
Kot zadnji od treh je v četrtek, 26.
maja 2011 potekal seminar z naslovom Zakon o urejanju trga dela in
inšpekcijski nadzor, ki je bil izveden s
strani Melite Ambrož, univ. dipl. prav.
Seminar je izvedla v dveh delih. V prvem je obsežno predstavila Zakon o
urejanju trga dela, v drugem pa Zakon o delovnih razmerjih. Udeleženci
so ves čas aktivno sodelovali tako, da
so postavljali zahtevna in manj zahtevna vprašanja, na katera je predavateljica izčrpno odgovarjala tako, da se
je seminar precej zavlekel. So pa udeleženci odšli zelo zadovoljni.

ob 18. 00 uri: program Armstrong
Ekonomične rešitve spuščenih stropov (hitra montaža,
privlačen izgled, enostavno vzdrževanje, odpornost na
povišano vlago, ugodje zvoka)
•
Novosti v ponudbi akustičnih in design plošč Armstrong
•

Med odmori bo poskrbljeno za osvežilne napitke, na koncu
bo tudi prigrizek. Vsak udeleženec prejme brezplačno
gradivo z vsebino predavanj, izvod CD - Standardizirani
popisi del, pravila za obračun in normativi za suho gradnjo
in revijo Suha gradnja.

Informacije in prijave

ob 19.15 uri: program Rigips
Rigips zaščita prostorov pred elektromagnetnim
sevanjem ter očiščevanje škodljivih delcev v zraku
•
Rigips sistemi pasivne požarne zaščite prostorov
•
Hydropanel cementna plošča in njena uporaba v
suhomontažni gradnji
•

Zaradi lažje organizacije Vas prosimo, da svojo udeležbo
potrdite do ponedeljka, 13. junija 2011, na telefon
051/38-61-62, Milan Finec, tajnik GIZ suha gradnja ali na
e-mail naslov: giz@t-2.net, kjer lahko dobite tudi dodatne
informacije.
		

		

Pričakujemo Vas
in se veselimo druženja z Vami!

Sekcija kozmetikov

60. svetovni kongres
kozmetike v Seulu, 28. junij - 3. julij 2011
Člane sekcije kozmetikov OOZ Koper obveščamo, da
bo od 28. junija do 3. julija 2011 potekal 60. svetovni
kongres kozmetike v Seulu, Južna Koreja.
Več informacij o rezervaciji in prijavah na:
http://www.cidesco-korea2011.com
Članom s poravnano članarino, ki se bodo dogodka udeležili, bo sekcija kozmetikov OOZ Koper na podlagi dokazil povrnila stroške v višini 70%, vendar ne več kot 100 €.
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Sekcija gostincev in živilcev

Sekcija frizerjev
Obiskali smo sejem
COSMOPROF 2011
Člani sekcije frizerjev OOZ Koper
so se v mesecu marcu udeležili
sejma frizerstva Cosmoprof 2011 v
Bologni. Seznanili smo se z novostmi in trendi v frizerstvu ter udeležili
seminarja znane frizerske akademije Vidal Sassoon iz Londona. Bili so
navdušeni, zato so se tudi odločili
udeležiti se njihovega poletnega tečaja, na katerega pa se žal ne bodo
odpravili, saj so izbrani termini
zaradi prevelikega povpraševanja
že zasedeni.
Predsednica sekcije Silva B. Jakomin z mojstri akademije Vidal Sassoon iz Londona

Sekcija avtoserviserjev
Usposabljanje za serviserje in vzdrževalce klimatskih naprav v vozilih
V petek in soboto, 13. in 14. maja 2011 je v prostorih Srednje tehniške šole v Kopru potekalo obvezno usposabljanje za serviserje in vzdrževalce klimatskih naprav v vozilih, saj sta tako evropska kot
tudi slovenska zakonodaja poostrili uporabo fluoriranih toplogrednih plinov, med katere sodi tudi
hladilni plin R 134a za klimatske naprave v vozilih.
Predavanje ter izpit sta bila organizirana s strani
Šolskega centra Celje, udeležilo pa se ga je tudi
petnajst članov Sekcije avtoserviserjev OOZ Koper .

Zlato odličje za naj špargljev krožnik tudi letos
na Pomjan
Letos so se gostinski ponudniki Slovenske Istre že četrtič
pomerili v pripravi jedi iz divjih špargljev. Na tekmovanju so
se poleg restavracije Mediteran portoroškega hotela LifeClass,
restavracije Villa Andor iz Ankarana, Restavracije Carnevale iz
Škofij, Restavracije Hotela Marina iz Izole in Gostilne s prenočišči
pod Slavnikom udeležili tudi člani naše zbornice. Tam so
bili Istrska klet iz Pomjana, Istrska hiša kulinarike iz Pobegov,
restavracija Skipper, Gostilna Pri Emilu iz Vanganela, Domačija
Ražman in Okrepčevalnica Tripar Aleksander.
Naziv Naj špargljev krožnik Slovenske Istre 2011 je letos prejela
restavracija Mediteran s krožnikom Slavospev Slovenski Istri
(domači črni ravioli polnjeni z lignji in krompirjem z divjimi
špargljami, sotiranimi škampi in zrakom malvazije).
Zlato odličje za Naj špargljev krožnik pa je že tretje leto zapored
prejela Istrska klet Pomjan, kar dokazuje, da je Istrska klet
Pomjan na konstantno visoki kakovostni ravni, ki ne variira.
Istrska klet Pomjan je tudi edina restavracija, ki svoje jedi
pripravlja na osnovi dediščine in izvirnosti istrske kulinarike
prepletene z zgodbami in navadami ljudi na tem območju.
Komisija mogoče tega ne nagradi dovolj, saj že običajno največ
točk dodeljuje bolj »prestižno« pripravljeni hrani - največkrat
iz morja, ki spominja bolj na francosko kot na
istrsko kuhinjo.
Istrska klet Pomjan je zlato odličje osvojila s
krožnikom, ki so ga poimenovali Kaj će bet
danes za kalicjon? (za marendo-malico)
Ideja za krožnik izhaja iz običajev, navad od
nekdaj (anbot). Zgodba je naslednja: Anbot

so v štajonu šparg začeli z delom na njivah in ku vsako leto so
za pomuć jemali sosede en anka druge ljude, na žrnado, se zna,
žene so imele penšjer (skrb) za hrano in so jo nosile v planjerjih
zavito v tovajolih na njivo, taku so imeli anka tovajo ( prt). Ben
ma kaj ćem jes danes napravet za kalicjon? Ben, ben - glih ki je
štajon od šparg bom naredila pej anmalo fritaje. Sej znaste de
kaj je tu? Ma tu je en malo pancete ali klobase
pocvrte na ulju od ulk in zmešano z jajci inu
špargi. Ma tu je močna šustanca, bojo moži
delali ves dan!
No, Smiljana in Mirko Tomšič sta se potrudila in
jed predstavila na izviren a malo bolj moderen
način (drugače pa so sestavine enake ku enbot).

Prisotne je pred začetkom predavanja pozdravil
predsednik sekcije avtoserviserjev OOZ Koper,
Miro Veljak, ter jih hkrati povabil na ogled strokovnega sejma AUTOPROMOTEC 2011 v Bologno.

Avtoserviserji na sejmu v Bologni
Vabilu Sekcije avtoserviserjev OOZ Koper za ogled
sejma Autoprometec, ki se odvija vsako drugo leto
v Bologni, se je odzvalo le šest članov naše zbornice, katerim so se pridružili še trije udeleženci iz
Sežane. Na pot so se odpravili v deževnem vremenu, a Bologna jih je pričakala od sonca obsijana. Po
skupinskem fotografiranju so se člani razšli, saj so si
le na tak način lahko ogledali vse kar jih je zanimalo glede na njihovo stroko.
Miro Veljak je, po ogledu sejma povedal, da večjih
novosti na sejmu ni bilo videti, so pa bile opazne
izboljšave na orodjih in programih. Po njegovem
mnenju je največji napredek opazen v proizvodnji
čistil in raznoraznih pršil. Člani so bili z obiskom sejma vseeno zadovoljni, saj je bila to tudi priložnost
za druženje in kramljanje o zadevah, ki v njihovi
dejavnosti zadevajo vse.

Člani ocenjevalne komisije in udeleženci tekmovanja

16

Obvestila

Nov Zakon o zaposlovanju in delu
tujcev - ZZDT-1
V Uradnem listu št. 26/2011 je bil objavljen Zakon o zaposlovanju in
delu tujcev - ZZDT-1, ki je začel veljati 23. aprila 2011. Zakon spreminja pogoje glede registracije tujca kot samostojnega podjetnika in
širi krog upravičencev do prostega dostopa na slovenski trg dela.
ZZDT-1 v 21. členu določa, da se lahko tujec registrira kot samostojni
podjetnik, če predhodno pridobi osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, ali ima osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let ali prost dostop na trg dela v skladu s tem zakonom.
Kaj se šteje kot prost dostop na trg dela je določeno v 9. členu zakona, in sicer:
(1)
Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da tujec v
Republiki Sloveniji lahko opravlja delo, se zaposli ali samozaposli
brez delovnega dovoljenja, razen če mednarodna pogodba, ki
zavezuje Republiko Slovenijo, določa drugače ali če državni zbor
sprejme ukrepe iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona, v primeru
iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena.
(2)
Pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela imajo:
1. Družinski člani slovenskega državljana, ki svojo pravico dokazujejo
z dovoljenjem za začasno prebivanje za družinskega člana;
2. Državljani držav članic EU, EGP (Evropskega gospodarskega
prostora: države članice Evropske skupnosti, Islandije, Liechtensteina
in Norveške) in Švicarske konfederacije, ki svojo pravico dokazujejo z
državljanstvom države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije;
3. Družinski člani državljanov iz prejšnje točke, ki nimajo
državljanstva države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije
in imajo dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana

ali vizum za dolgoročno bivanje, s katerim tudi dokazujejo svojo
pravico do prostega dostopa na trg dela;
4. Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji;
5. Begunci, ki svojo pravico dokazujejo z dokumentom, izdanim na
podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito;
6. Tujci, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici
EU, po enem letu prebivanja v Republiki Sloveniji, dokler imajo v
Republiki Sloveniji veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, s
katerim tudi dokazujejo svojo pravico do prostega dostopa na trg
dela;
7. Tujci slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti, ki svojo
pravico dokazujejo z dovoljenjem za začasno prebivanje za tujca
slovenskega rodu.
(3)
Za družinske člane slovenskega državljana in družinske člane
državljana države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije iz 1. in 3.
točke prejšnjega odstavka se po tem zakonu štejejo osebe, ki jim je
zaradi združitve družine izdano dovoljenje za prebivanje v Republiki
Sloveniji ali vizum za dolgoročno bivanje.

Opravljanje storitev v Italiji in
Avstriji
Člane zbornice, ki se odločate, da bi svoje storitve ponujali v
sosednji Italiji ali v Avstriji in potrebujete informacije v zvezi z
opravljanjem dejavnosti v teh državah obveščamo, da na sedežu
OOZ Koper brezplačno dobite brošuri:
•
Poslovati v Italiji (pregled problematik in zakonodaje
•
Opravljanje storitev v Avstriji (splošne smernice).
Brošuri nudita splošen pregled o postopkih, ki jih morajo
podjetniki in podjetja upoštevati za zakonito in varno poslovanje
v teh dveh državah.

Javni razpisi - 3.del
Kako do evropskega denarja?
1. Vsebina

V zadnjem obdobju se vse več govori o financiranju podjetij z
evropskimi sredstvi. V dnevnem tisku lahko zasledimo podatke, da je
črpanje slabo, da nimamo dovolj dobrih projektov ter da moramo del
sredstev vračati. Na drugi strani pa imamo gospodarske subjekte, ki
želijo priti do razvojnih sredstev, a je to zelo težko. Praksa v zadnjem
obdobju kaže, da se izkoriščenost razpisanih sredstev povečuje, prav
tako pa je niz uspešno izvedenih projektov, ki so bili sofinancirani iz
evropskih skladov.
Vsekakor pa sofinanciranje projektov s strani evropske unije predstavlja vzvod za doseganje razvojnih ciljev unije, ki so bili zastavljeni z
Lizbonsko strategijo. Ti cilji so:
Cilj 1 – Kovergenca – zmanjšanje razlik med regijami
Cilj 2 – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje
Cilj 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje
Financiranje poteka preko programov evropske unije in preko skladov
kohezijske politike. Skladi kohezijske politike so inštrumenti, preko
katerih se zagotovi financiranje projektov. Ti skladi so:
•
Kohezijski sklad
•
Strukturna sklada
- Evropski sklad za regionalni razvoj
- Evropski socialni sklad
Projekti so lahko financirani s centraliziranimi ali decentraliziranimi
viri. Za prijavitelja to pomeni, da se na razpis mora prijaviti na evropski
organ neposredno (centralizirani), ali pa se lahko prijavi v Sloveniji
(decentralizirani). Vsekakor je enostavnejši in hitrejši postopek prijave
projekta v Sloveniji neposredno.

2. Viri financiranja v Sloveniji

Decentralizirano sofinanciranje se v Sloveniji izvaja s pomočjo opera-

tivnih programov, ki določajo razvojne prioritete in prednostne usmeritve. Centralni organ izvajanja kohezijske politike v Sloveniji je Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko (SVLR) kot organ upravljanja. Posredniška telesa (ministrstva)
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov, ki sodijo v njihov
resor. Agenti pa so tiste izvajalske inštitucije, ki skrbijo za izvedbo
sofinanciranja.
Za samega prijavitelja je najpomembneje poznati, kdo so agenti, ki
pokrivajo določena področja ter objavljajo razpise (inštrumente),
preko katerih se ta sredstva razdelijo.
Takšni agenti so Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno
razvojni sklad, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Eko
sklad in podobni.

3. Kaj se financira

Sredstva, ki se dodelijo upravičencu so strogo namenska. Niti evro
sredstev se ne dodeljuje nenamensko ter je potrebno dokazati upravičeno porabo. Financira se razvojne projekte, ki prispevajo doseganju
ciljev EU ter so skladni z operativnim programom, ki je osnova za
objavo razpisa.
Sofinanciranje poteka preko subvencij (nepovratnih sredstev), kjer
upravičenec dobi povrnjen del vloženih sredstev ali pa preko dodeljevanja ugodnih kreditov, ki imajo subvencionirano (nižjo) obrestno
mero in garancijo.
V samem razpisu je vedno navedeno, kateri so upravičeni stroški, ki se
sofinancirajo. Praviloma niso upravičeni stroški DDV, pogodbene kazni, nadomeščanje obstoječih kreditov in podobno. Za vsako prijavo
je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, ki opredeli stroške, ki
so predmet sofinanciranja. Glede na obseg in delež sofinanciranja je
ta dokumentacija različno obsežna in zahtevna. Za manjše projekte je
dovolj prijavni list z opisom projekta ter načrtovanega učinka, pri večjih pa je dokumentacija bistveno bolj zahtevna in vsebuje niz prilog
(npr. gradbeno dovoljenje).

17
4. Kdo lahko kandidira

Vsak razpis je namenjen določenemu krogu potencialnih prijaviteljev.
V samem tekstu je tako navedeno, kdo lahko kandidira in pod kakšnimi pogoji. Tako lahko kandidirajo fizične osebe, mikro, mala, srednja
ali velika podjetja, javni ali zasebni zavodi, društva, klubi, lokalne
skupnosti in podobno. Pogosto je navedena tudi ciljna populacija prijaviteljev z omejevalnimi kriteriji kot npr. mikro podjetje, ustanovljeno
največ pred 18 meseci ali ne morejo kandidirati podjetja iz dejavnosti
avtoprevozništva in podobno.
Izločevalni kriteriji so zelo jasno definirani in jih je potrebno upoštevati.
Vloga se namreč najprej preveri glede popolnosti, nato pa se preveri,
če izpolnjuje vstopne pogoje oz. ne izpolnjuje izločilnih. Vloga, ki ne
ustreza je izločena in nima možnosti za uspeh.

5. Priprava vloge

Priprava vloge je lahko zelo enostavna ali pa zelo zahtevna, odvisno
od pogojev razpisa. Vsekakor je potrebno natančno prebrati razpis in
razumeti vsebino. Napačno razumevanje lahko privede do velike količine vloženega dela in upanja na uspeh, ki pa ni realno. Vlogo lahko
pripravi prijavitelj sam ali pa to zaupa strokovnjaku. Zunanji strokovnjak sam ne more pripraviti vloge, prijavitelj mora sodelovati, saj sam
prevzema obveznost izpolnitve zapisanega v vlogi.
Po dosedanjih izkušnjah razpisovalci ob objavi razpisa tudi objavijo
kontaktne podatke za vsa pojasnila, kjer usposobljeni svetovalci
odgovorijo na vsa morebitna vprašanja.

6. Načela evropskega financiranja

Državne pomoči sodijo pod skupna evropska pravila za dodeljevanje
tovrstnih pomoči. Zato velja nekaj načel, ki so praviloma del vsakega
razpisa:
Načelo nujnosti
Državna pomoč mora biti nujno potrebna in je nihče ne more koristiti
za nazaj. Investicija, ki se že izvaja in je že začeta, ne more biti podprta
in sofinancirana.
Upravičeni stroški
Prijavitelj včasih ne upošteva upravičenih stroškov kot strogo pravilo.
Upravičen strošek je natančno definiran in vsi ostali stroški, ki bi jih
podjetnik želel uveljavljati v kasnejših fazah realizacije in niso predstavljeni v vlogi, so neupravičeni stroški.
Državne pomoči morajo zagotavljati širše učinke
Z državnimi pomočmi morajo biti ustvarjeni tudi širši gospodarski
učinki kot so večja povprečna dodana vrednost na zaposlenega in
nova delovna mesta.
Odobritev državne pomoči še ne pomeni izplačila 		
državne pomoči
Sama odobritev državne pomoči zaradi zadostnega števila pridobljenih točk iz razpisanih kriterijev še ne pomeni tudi dejanske realizacije
(izplačila) državne pomoči, pa naj bo to v obliki kredita, garancije ali
sofinanciranja. V primeru sofinanciranja s subvencijo mora upravičenec po izdanem sklepu izvesti investicijo v pogodbeno določenih
rokih, poravnati vse račune in po zaključku investicije vložiti zahtevek
za sofinanciranje s priloženi dokazili o izvedenih plačilih. Do izplačila
pride šele po uspešno opravljeni administrativni kontroli in kontroli
investicije na terenu.
Obljubljeno je potrebno izpolniti
S pridobitvijo državne pomoči se zadeva za podjetnika ni zaključila.
Upravičenec se je namreč zavezal, da bo obljubljene učinke tudi dosegel. Letno se spremlja doseganje učinkov upravičencev in po treh letih
od zaključka investicije se ponovno izvede celovito oceno učinkov, ki
se jo primerja z napovedjo učinkov investicije ob prijavi. Če podjetje
ne dosega obljubljenih učinkov, se lahko izvede določene ukrepe.
Najostrejši ukrep je tudi vračilo državne pomoči.
Obveščanje in informiranje javnosti
Podjetniki morajo upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to ureja Uredba Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni
list EU L št. 371, 27.12.2006) in določa posamezni javni razpis. Celotna
investicija mora biti ustrezno označena (nalepke, table).
Kontrola na terenu
Še pred izplačilom subvencije se opravi kontrolo na terenu. To pomeni,
da podjetje obišče svetovalec in preveri investicijo z vso ustrezno
dokumentacijo. Tudi v nadaljnjih fazah lahko podjetje obiščejo kontrolorji ostalih institucij povezanih s koriščenjem evropskih sredstev (npr.
predstavniki ministrstev, Računskega sodišča, Evropske komisije).
Hramba dokumentacije in dostopnost

Podjetje mora vse dokumente, ki so povezani s podprto investicijo
ustrezno arhivirati. Glede na določila posameznega razpisa se mora
s strani podjetja tudi zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v
zvezi z investicijo vsem potencialnim institucijam, ki so vključene v
kontrolo uporabe EU sredstev (predstavniki ministrstev, računskega
sodišča, Evropske komisije).
Ločeno stroškovno mesto
Podjetje mora za podprto investicijo voditi ločeno računovodsko spremljanje in evidentiranje poslovnih dogodkov. Namen takšnega ločevanja je boljši pregled evidenc vseh stroškov povezanih z operacijo.
Resničnost podatkov
Vse informacije, navedene v prijavi na javni razpis, morajo biti resnične, popolne in ustrezati dejanskemu stanju. Tudi vsaka kopija priloženega dokumenta mora biti resnična kopija originalnega dokumenta.
Vsako navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi je po pravu
Republike Slovenije kaznivo dejanje, v primeru morebitne sklenjene
pogodbe pa osnova za prekinitev le-te.
Obveščanje financerja o pomembnejših spremembah v poslovanju
V primeru, da je bil nad upravičencem pričet postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, je dolžan o postopku takoj obvestiti
ustrezno institucijo.

7. Pogoste napake

Sama prijava na razpis še ne pomeni uspeha. Podjetje mora oceniti
ali je predvidena investicija del njegovega razvojnega načrta. Nabava
opreme samo zaradi pridobivanja nepovratnih sredstev je nesmiselna, saj sam sistem vključuje toliko varoval, da je zloraba praktično
nemogoča.
Nadalje je potrebno preveriti, če podjetje sodi v skupino podjetij, ki
lahko sodelujejo na razpisu (glede velikosti, regije sedeža, dejavnosti,
števila zaposlenih ipd.) ter ali je kapitalsko ustrezno skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2, Ur.l. RS, št. 44/2007):
•
v primeru kapitalskih družb (d.o.o., d.d.), kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico
osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih
mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala;
•
v primeru osebnih družb (s.p.), kadar tekoča izguba skupaj s
prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih in če
•
je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Podjetje mora preveriti tudi, če slučajno ne izpolnjuje katerega od
izločilnih kriterijev, saj bo v tem primeru vloga zavrnjena takoj na
začetku.
Preverjanje rokov iz razpisa je prav tako pomembno, saj investicije ni
dovoljeno pričeti pred predpisanim rokom, prav tako pa jo je potrebno končati znotraj predvidenega roka. V kolikor to ni možno, je prijava
na razpis nesmiselna.
Najpogostejše napake, ki jih delajo podjetja, ki se prijavljajo na razpise
podjetniškega sklada, so:
•
prijavljajo tudi neupravičene stroške (na primer stroške dela,
medtem ko so med upravičenimi stroški javnega razpisa le stroški nakupa nove tehnološke opreme);
•
podjetja se nepravilno razvrstijo v velikostno skupino (mikro,
mala ali srednja podjetja) ali pa se prijavijo kljub omejitvam glede
upravičenosti do kandidiranja;
•
med viri financiranja navajajo lastne vire brez ustreznih dokazov
(depoziti, kratkoročni vrednostni papirji), lastni viri, ki so vezani v
osnovnih sredstvih, niso likvidni vir financiranja investicije in
•
prijavijo že začete naložbe.

8. Napotki za uspeh

V kolikor ustreza podjetje in investicija kriterijem iz razpisa, je potrebno pripraviti vlogo. Najbolje je, če pri pripravi sodeluje zunanji
strokovnjak z izkušnjami, saj nerazumevanje razpisne dokumentacije
ali površno branje lahko privede do tega, da bo vloga zavrnjena.
Priprava dokumentacije je povezana z določenimi stroški, zato mora
biti pripravljena tako kakovostno, da lahko pričakujemo uspeh na
razpisu.
Pomembno pa je, da je prijavljeni projekt del razvojnega programa
podjetja. Prijava samo zaradi pridobivanja sredstev ni smiselna, saj se
bo izvedba projekta izjalovila, lahko pa tudi nastane poslovna škoda
zaradi načrtovanja, ki je prilagojeno pogojem razpisa.
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EU informacije

Poslovna mreža v državah - članicah
Antonio Tajani, podpredsednik Evropske komisije, pristojen
za podjetništvo in industrijo, je 25. maja 2011 v Budimpešti na
konferenci z naslovom „Spodbujanje malih in srednjih podjetij za
prihodnost Evrope“ predstavil novo omrežje predstavnikov
malih in srednjih podjetij v državah članicah. Imenovanje
predstavnika MSP za Slovenijo še poteka, na konferenci v
Budimpešti pa bo Slovenijo v ta namen zastopal državni sekretar
na Ministrstvu za gospodarstvo Janko Burgar. Predstavniki ali
predstavnice malih in srednjih podjetij se bodo zavzemali za
interese malih in srednjih podjetij. Zlasti bodo preverjali pravilno uporabo evropske zakonodaje o malih in srednjih podjetjih
in zagotavljali podjetjem prijazne politike na državni, regionalni
in lokalni ravni. Ker na mala in srednja podjetja vplivajo politike
različnih vladnih področij, od davčnega in finančnega do regulativnega in izobraževalnega, naj bi predstavniki malim podjetjem pomagali, da se bodo lahko osredotočila na svojo osnovno dejavnost
in ustvarjala nova delovna mesta. Omrežje predstavnikov MSP
je del Akta za mala in srednja podjetja, s katerim želi Evropska
komisija ustvariti podjetjem prijazno Evropo in spodbuditi
ljudi k ustanavljanju lastnih podjetij. 23 milijonov malih in
srednjih podjetij je jedro evropskega gospodarstva in družbe,
saj pomenijo 98 % vseh podjetij in dve tretjini zaposlenih v celotnem zasebnem sektorju v EU. Več informacij na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/1
1/642&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Pravni okvir za intelektualne lastnine
Evropska komisija je danes, 25. maja 2011 sprejela celovito
strategijo za prenovo pravnega okvira pravic intelektualne
lastnine. Cilj strategije je omogočiti izumiteljem, ustvarjalcem,
uporabnikom in potrošnikom, da se prilagodijo novim okoliščinam
in izkoristijo nove poslovne priložnosti. Nova pravila se osredotočajo na ustrezno ravnovesje med spodbujanjem ustvarjalnosti in
inovacij na eni strani ter omogočanjem čim širšega dostopa do
blaga in storitev, zaščitenih s pravicami intelektualne lastnine, na
drugi strani. Strategija določa vrsto kratkoročnih in dolgoročnih

ukrepov na različnih področjih, kot so: patenti, blagovne znamke,
geografske označbe proizvodov, »dela sirote«, licenciranje
avtorskih pravic v več državah, digitalne knjižnice, kršitve
pravic intelektualne lastnine ter uveljavljanje teh pravic s pomočjo carinskih služb. Pravice intelektualne lastnine so eden od
motorjev gospodarske rasti v EU. Leta 2009 je vrednost največjih
desetih blagovnih znamk v EU povprečno znašala skoraj 9 % BDP.
Ustvarjalne gospodarske panoge, ki temeljijo na avtorskih pravicah, kot so programska oprema, knjižno in časopisno založništvo
ter glasbena in filmska industrija, so leta 2006 prispevale 3 % BDP v
EU ter vključujejo približno 1,4 milijona malih in srednjih podjetij z
8,5 milijona delovnih mest. Več informacij na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/1
1/630&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Novi predpisi o telekomunikacijah
Do 25. maja 2011 morajo države članice EU v nacionalno
pravo prenesti nove predpise EU o telekomunikacijah, ki naj bi
zagotovili bolj konkurenčen sektor telekomunikacij ter Evropejcem
omogočili boljše storitve in nove pravice v zvezi s telefoni, mobilnimi komunikacijami in internetom. Predpisi vključujejo pravico
potrošnikov, da v enem dnevu zamenjajo telekomunikacijskega operaterja, ne da bi morali obenem spremeniti svojo telefonsko številko, pravico do bolj jasnih informacij o storitvah za
potrošnike ter boljšo zaščito osebnih podatkov na spletu. Med
drugimi novimi sestavinami paketa je tudi boljši dostop do nujnih
storitev, vključno z enotno evropsko telefonsko številko 112 za klic
v sili. Nove nadzorne pristojnosti Evropske komisije in regulativne
pristojnosti Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) bodo zagotovile večjo ureditveno varnost in telekomunikacijskim operaterjem pomagale vzpostaviti enoten vseevropski
trg telekomunikacij. Komisija si je v tesnem sodelovanju z državami
članicami prizadevala za čimprejšnjo uveljavitev teh predpisov EU in
bo proučila možnost uvedbe postopka za ugotavljanje kršitev proti
državam članicam, ki predpisov v svojo zakonodajo niso prenesle
pravočasno. Več informacij na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/
622&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

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

Kaj menite o uporabi plastičnih
nakupovalnih vrečk?

Borza priložnosti

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o
ukrepih za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk.
Komisijo zanima, ali bi bila učinkovita uvedba
pristojbin in obdavčitve oziroma ali bi bile boljše druge
možnosti, na primer prepoved uporabe plastičnih
vrečk na ravni EU. Poleg tega se bodo zbirala mnenja
o povečanju prepoznavnosti biorazgradljive embalaže
in spodbujanju zahtev glede biorazgradljivosti
embalaže. Spletno posvetovanje je odprto do avgusta
2011.

Borza poslovnih priložnosti

Povprečen evropski državljan uporabi vsako leto približno
500 plastičnih nakupovalnih vrečk, in večina se jih uporabi
le enkrat. V letu 2008 se je v Evropi proizvedlo skupno
3,4 milijona ton plastičnih vrečk, kar ustreza teži več kot 2
milijonov osebnih avtomobilov. Plastične vrečke zaradi
svoje majhne teže in velikosti pogosto niso predmet
upravljanja z odpadki in končajo v morskem okolju, kjer je
lahko potrebnih tudi več kot sto let, preden se razgradijo.

za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti
pri delu
-Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april
2011
št. 36/2011, 16. maj 2011
-Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
-Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
-Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na
parkirišču ob Kolodvorski cesti
št. 37/2011, 20. maj 2011
-Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem
referendumu o Zakonu o malem delu, ki je bil 10. aprila 2011
-Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem
ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in
zavarovanju za primer brezposelnosti
-Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum
-Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti
gostinstva in turizma Slovenije
št. 39/2011, 25. maj 2011
-Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (ZRRLVKP)

Sejemski nastopi
Sodelovanje na
mednarodnih sejmih
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije člane
obvešča, da v drugi polovici leta 2011 organizira
naslednje skupinske sejemske nastope slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini:

Mednarodni sejem ZEPS Zenica
4. – 9. oktober 2011, Zenica, BIH
Mednarodni sejem TEHNOMA Skopje
18. – 22. oktober 2011, Skopje, Makedonija
Mednarodni sejem SASO Split
19. – 23. oktober 2011, Split, Hrvaška
Mednarodni sejem POHIŠTVO Beograd
14. – 20. november 2011, Beograd, Srbija

Majhno poljsko podjetje, ki proizvaja visoko kakovostno
oblazinjeno pohištvo, išče tujega investitorja. Družba ima
v lasti poslovni center v enem izmed največjih mest v jugozahodnem delu Poljske. Podjetje ponuja celoten center za
prodajo in išče primernega investitorja.
Šifra: EEN-maj-41

•

Podjetje iz Velike Britanije ima 30 letne izkušnje pri distribuciji električne energije, ki se jo pridobiva iz odpadkov.
Podjetje ponuja distribucijo električne energije in storitve
instalacije.
Šifra: EEN-maj-27

•

Izraelsko podjetje specializirano v proizvodnji naravne kozmetike, nudi kozmetične proizvode, ki so izdelani na bazi
učinkovin iz mrtvega morja, išče uvoznika ali distributerja
v Evropi, ki ima izkušnje in poslovne kontakte v kozmetični
industriji. Podjetje ponuja tudi možnost franšize.
Šifra: EEN-maj-70
Italijanski hotel išče prodajne agente in distributerje za
promocijo svojih storitve v tujini.
Šifra: EEN-maj-42
Kontakt: M: spela.seljak@zrs.upr.si, T: 05/663 77 39

Borza inovacij, znanja in tehnologij
•

Nekatere države članice so že sprejele ukrepe za zmanjšanje
uporabe plastičnih vrečk s cenovnimi ukrepi, sporazumi z
maloprodajnim sektorjem in prepovedjo uporabe določenih
vrst vrečk, vendar posebni ukrepi na ravni EU ne obstajajo.
Marca 2011 so okoljski ministri EU razpravljali o vplivu
plastičnih vrečk na okolje in zaskrbljenost, ki so jo izrazili,
kaže na potrebo po učinkovitem ukrepanju na ravni EU.
Namenposvetovanjajezbratitudimnenjaoustreznostizahtev
glede primernosti za kompostiranje in biorazgradljivosti
iz Direktive EU o embalaži. S posvetovanjem se zbirajo
mnenja o okoljskih, družbenih in gospodarskih učinkih,
ki bi jih lahko imeli ukrepi za izboljšanje zahtev glede
biorazgradljivosti embalaže, vključno s prepoznavnostjo
biorazgradljive embalaže pri potrošnikih.

Vaše prijave bo OZS sprejemala do 1. julija 2011.

Če bi tudi vi radi sodelovali v javnem posvetovanju, lahko
odgovorite na vprašanja v okviru posvetovanja na spletni
strani:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/
index_en.htm

Za informacije v zvezi s prijavo in izvedbo
pokličite Edino Zejnić na tel: 01/58 30 586
ali pišite na e-naslov: edina.zejnic@ozs.si.

Več informacij o Direktivi 94/62/ES o embalaži in
odpadni embalaži je na voljo na: http://ec.europa.eu/
environment/waste/packaging/index_en.htm

Vabila in prijavnice za razstavljanje na zgoraj
omenjenih sejmih dobite na OOZ Koper.

•

•

Iz Uradnega lista
št. 29/2011, 18. april 2011
- Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
št. 32/2011, 29. april 2011
- Uredba o izrabljenih vozilih
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom
- Poročilo o gibanju plač za februar 2011
št. 33/2011, 3. maj 2011
- Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D)
- Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2011
št. 34/2011, 6. maj 2011
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu
- Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo
prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2011
- Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o
Zakonu o malem delu, ki je bil 10. aprila 2011
- Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2011
št. 35/2011, 13. maj 2011
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku
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Švedski izumitelj je razvil pokrov za pločevinke pijač (uporabno pri sodi ali pivu), ki omogoča shranjevanje pijače za
poznejšo uporabo. Izumitelj išče partnerje za implementacijo omenjene novosti na trg.
Ref. 08 SE 67CJ 0IRK

•

Turško podjetje iz živilske industrije je razvilo sistem za
pripravo večje količine hrane. Podjetje išče partnerja za
nadaljnji razvoj omenjenega produkta.
Ref. 10 TR 99PD 3HDJ

•

Francosko agroživilsko podjetje išče partnerja, ki se ukvarja
z inovativnim pakiranjem čajev. Podjetje je pripravljeno
skleniti različne vrste sporazumov.
Ref. 11 FR 32I9 3L2X

Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si.

Utrinki s slavnostne seje skupščine OOZ Koper

