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Vabilo
Novoletni obrtniški ples

Seminar Naučite se 
časovno razmejevati

Sodelujte pri pripravi zahtev 
obrti in podjetništva 2012

V novo leto 
v novem 
domu



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
• 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 
• 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
•  naročanje po telefonu: 05/653 00 20 
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 - sodelavka: Maja Žemva
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 2050 izvodov
Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno.
Letno izide 11 številk glasila.

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

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

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
Koprski obrtniki, Mestna občina 

Koper, Rdeči križ, krajani, podjetja 
in mnogi drugi  dobrotniki so 

omogočili Šavletovim iz Brezovice, 
da so spet dobili  topel dom
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Maja Žemva
sekcije
T: 05/61 390 13
E: maja.zemva@ozs.si

»V nesreči se je zgodila tudi sreča. Mnogi ljudje so namreč z odprtim sr-
cem pomagali Šavletovim. Take množične akcije so redke. Ne morejo pa 
se zgoditi brez vas, ki ste danes tukaj,« je 29. novembra 2011 v prelepem, 
skoraj pomladnem dnevu, pred hišo Šavletovih v Brezovici pri Gradinu 
gostom, ki so se zbrali pred obnovljeno (poleti pogorelo) hišo, dejala 
Irena Sirotič, predsednica Območnega združenja RKS Koper. Ob šte-
vilnih donatorjih je posebej pohvalila obrtnike ter podjetnike iz MO 
Koper, ki so se, na pobudo Dimitrija 
Vivode, odzvali pozivu za pomoč dru-
žini, ki ji je strela 5. junija zažgala hišo. 
Prenova hiše, od katere so po požaru 
v bistvu ostali le obodni zidovi, se je 
začela poleti in nadaljevala še v jesen. 
Dobrotniki, posamezniki, podjetniki 
in zlasti obrtniki, so se odzivali posto-
pno, vztrajno in tako imajo Šavletovi 
hišo, ki morda niti leta 1930, ko je bila 
zgrajena, vsaj v notranjosti, ni bila tako 
lepa in prijazna kot je danes. Pod v fa-
sado vgrajenim kamnom, na katerem 
je zapisana letnica gradnje, je po no-
vem še plošča z imeni vseh donatorjev. 
V jesenskih mesecih je, po poletnem 
velikem zagonu, obnova potekala malo 
počasneje kot si je zamislil pobudnik akcije Dimitrij Vivoda. Na slovesno-
sti ob zaključku del pa se je, v njemu lastnem slogu, malo za šalo, malo za-
res opravičil za »moje tečne klice« in dodal: »A uspelo nam je! Obrtniki so 
si v težkih časih odškrnili čas in pomagali, trgovine so nam dale izjemne 
popuste in dokazali smo, da smo tudi v tem delu Slovenije sposobni na-
rediti nekaj velikega, humanega.« Davorka Šavle pa je v imenu tričlan-
ske družine dejala, da sami tega, kar je bilo narejeno, nikoli ne bi zmogli. 
Čeprav so nekateri imeli pomisleke, da v najhujši avgustovski vročini in 
soncu ni preveč primerno delati strehe, obrtniki, ki so se odzvali pozi-
vu za solidarnostno pomoč pogorelcem v Brezovici, niso mislili enako. 
Najmanj in prav streho je treba pred 
morebitno deževno jesenjo narediti 
poleti, so bili odločeni. In prvi, ki so se 
sredi julija, potem, ko so v sekciji grad-
bincev podprli pobudo Dimitrija Vivo-
de, podali na hišo Šavletovih v Brezovici 
št. 3, so bili delavci podjetja Grafist d.o.o. 
 
Samir Halilagič, delovodja z Grafista, 
je sredi avgusta, ko je delovišče obiskal 
predsednik zbornice Slavko Vižintin, 
povedal: »Najtežje je bilo na začet-
ku, ko smo morali odstraniti pogorele 
strešne grede. Bilo je tudi zelo nevarno. 
Stene na spoju s streho so bile zrahlja-
ne, grede zoglenele, nenosilne... Nekaj 
smo si pomagali s stroji, večino pa je bilo 
treba narediti »na roke«. Ker je večkrat deževalo, smo morali streho vsak 
večer pokrivati in potem zjutraj odkrivati. Delavci so bili črni od saj. V po-
letni vročini so se včasih »svetili« v znoju, včasih pa jih je »stuširal« dež.« 
Ostrešje so delali po fazah. Po četrtinah. Najprej so naredili eno četrtino, 
jo pokrili, pa potem drugo ... Ko so objekt očistili, so stene na vrhu za-

Streha solidarnosti za 
Šavletove v Brezovici
Od julija je več kot 70 delavcev pomagalo obnoviti pogorelo hišo 
Šavletovih – Zlatko Kalšnik, predsednik koprske sekcije gradbincev: Prva 
tako velika solidarnostna akcija koprskih obrtnikov – Šavletovi so veseli, 
malce razočaran je obrtnik Edi Knez, zadovoljen pa »tečni« Dimitrij Vivoda.  
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Zlatko Kalšnik, predsednik sekcije gradbincev: »Akcija je bila 
zelo uspešna.Malo nas je oviralo vreme. Posebej bi rad poudaril, da 
je to bila, kot vem, prva res velika solidarnostna akcija na Primor-
skem, da se je toliko obrtnikov odločilo za solidarno pomoč na enem 
objektu. Do zaključka del je v akciji sodelovalo več 25 obrtnikov. Na 
hiši je skupaj delalo več kot 70 mojstrov in delavcev vseh profilov. 
Glede na to v kakšnem stanju je bila stavba pred požarom, sem 
malo za šalo pomislil, da je imel lastnik s tem, ko mu je strela udari-
la v hišo, mogoče celo več sreče kot, če bi zadel 30.000,00 evrov na 
loteriji, saj je vrednost opravljenih del in materiala ocenjena v višini 
80.000,00 evrov«.

Obnovo hiše družine Šavle so omogočili:
MESTNA OBČINA KOPER in župan BORIS POPOVIČ
KRAJANI in KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KOPER
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KOPER
Dimitrij VIVODA, pobudnik akcije
GRADBENIŠTVO ZLATKO d.o.o.
GRAFIST d.o.o.
ELEKTROINVEST d.o.o. Koper
SCARBO d.o.o.
Darjo VIDIC s.p.
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.,  DE KOPER 
Franc  STEPANČIČ s.p.
KOMUNALA KOPER d.o.o.-s.r.l.
M KUK d.o.o.
Mauro JAKOMIN 
GORIŠKE OPEKARNE d.d.
Nurija KAPIĆ s.p. 
Zvonko EĆIMOVIĆ  s.p.
Edi KNEZ s.p. 
TEHNO BETON d.o.o.
BARVAL d.o.o.
TEHNOMARKET d.o.o. Koper
Valter GRIŽON s.p. 
Slavko VIDOVIĆ
HABITAT d.o.o. Koper
Davorin ŠINIGOJ s.p. 
HEF  d.o.o.
Sead ČESA  s.p.
PORFID  d.o.o.
Slavko  VIŽINTIN s.p.
Luka BLIZNAC s.p.
Stipo KLJAJIĆ s.p.
Jasmin ČANAĐIJA s.p.
LIONS CLUB ISTRA Ankaran
Peter BABIČ s.p.
Jadranko LONIĆ  s.p.

FINALI OBALA  d.o.o.
GRIM COMMERCE d.o.o. Koper
JASA d.o.o.
ADRIAING d.o.o. Koper
GAL -1 d.o.o.
Gianfranco  NOVAK s.p.
VTS d.o.o. 
TEGRAM d.o.o. Koper
SIMAR d.o.o.
I.M. 2000 d.o.o. Koper
PLANINVEST d.o.o. Portorož
ŠEHU d.o.o.
P.G.M. INŽENIRING d.o.o.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRADIN 
Emil CERKVENIK s.p.
Romana BUCAR 
Elena CEPAK
INSTALACIJA d.o.o., PE Ankaran
Ivanka VOROS 
Radenko JUGOVAC  s.p.
LOVSKA DRUŽINA  »ISTRA« Gračišče
MERCATOR d.d.
ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA IN PARTNERJI d.o.o.
PACORINI LTD d.o.o.
RADIO CAPRIS
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
SANOFORM d.o.o.
TELEKOM SLOVENIJE d.d.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
BANKA KOPER  d.d.
KRAJANI LUKINOV, GRAČIŠČA in SOČERGE
ŠKOFIJSKA  KARITAS Koper
ZAPOSLENI na MESTNI OBČINI KOPER
ZAPOSLENI na mejnem prehodu SOČERGA in DRAGONJA
STATING d.o.o.
in  drugi, ki so finančno in materialno prispevali

Za belež v notranjosti hiše je poskrbela ekipa 
pleskarjev na čelu z Brkom Česo (foto: Iztok Umer)

Milka Šavle, Dimitrij Vivoda, Davorka Šavle, 
Rudi Kocijančič, Danijel Cep in Slavko Vižintin na 
slovesnosti v Brezovici, 29. novembra 2011

Koprski obrtniki, Mestna občina Koper, Rdeči križ Koper, 
KS Gradin, krajani, podjetja in mnogi drugi  dobrotniki so 
omogočili Šavletovim, da so spet dobili  topel dom

lili z betonskim vencem. V strešni konstrukciji iz zelo močnih 
gred je tako zdaj vgrajenih okrog 20 kubičnih metrov lesa, za 
venec pa so porabili vsaj 15 kubičnih metrov betona.   

Na začetku je M-KUK d.o.o. postavil gradbeni oder, nato je 
Grafist začel z obnovo konstrukcije. Ko je bila konstrukcija pri-
pravljena so se nam pridružili drugi gradbinci člani koprske 
zbornice. Avgusta so streho pokrivali s kopami, Edi Knez je 
montiral žlebove . . .    

Krovska dela so izvajali 
Gradbeništvo Zlatko d.o.o., 
Bliznac Luka s.p. in Kapić 
Nurija s.p. Med delavci na 
strehi je bil tudi naš obrtnik 
Edi Knez.  Zakaj? »Za pomoč 
sem se odločil takoj, ko smo na 
IO sekcije gradbincev sklenili, 
da bomo pogorelcem ponu-
dili pomoč. Tu imam dela za 
dva dni. Zmontiral bom nekaj 
manj kot 80 metrov metrov 
žlebov in cevi in vse kar spada 
zraven. Material je doniral moj 
poslovni partner Tehno market 
d.o.o. Za pomoč sem se odločil 
tudi zato, ker sem iz teh krajev, 

razen tega sem v šolo v Gračišču hodil skupaj s Šavletovima. Ve-
dno sem za take akcije. Seveda, če vidim, da se s tem nihče ne 
okorišča. Če se odločimo, da gremo nekaj delati, moramo enako 
delati vsi od »a« do »ž«. V MO Koper sem se edini žlebar prijavil 

za pomoč. Sem malo razočaran. So obrtniki kleparji in gradbin-
ci, ki so celo iz te KS, iz Gradina in Gračišča, torej živijo tukaj, pa 
se niso prijavili. Nekateri se izgovarjajo, da bi pomagali, če bi jih 
prosili, če bi vedeli. Pa to ni povsem tako. V medijih je o solidar-
nostni akciji veliko pisalo, poziv zbornice (sekcije gradbincev) 
članom je bil jasen. Ljudje se premalo zavedajo, da se v tako ko-
čljivi situaciji danes znajde lahko vsak, danes Šavletovi, jutri lah-
ko tudi jaz sam, ali pa tisti, ki »ni vedel« za akcijo...« pravi Knez.
 
Nurija Kapić iz Kampela: »Ta-
koj, ko so dali idejo, sem se pri-
javil. Z dvema delavcema po-
magam pri pokrivanju strehe. 
Žal se moji kolegi premalo od-
zivajo na take in druge pobude, 
ki prihajajo z zbornice. Celo na 
piknik ne pridejo, na različne 
predstavitve, strokovne ekskur-
zije. Vedno isti se srečujemo. 
Vedno isti smo aktivni. Ne vem, 
zakaj se nekateri nočejo k zade-
vi niti približati. Plačajo članari-
no in nočejo blizu. Le če imajo 
kakšne večje probleme pridejo 
do predsednika, sekretarke, si-
cer pa ne. Zanimivo pa je, da 
potem, ko prvič pridejo na srečanje članov sekcije, ugotovijo, da 
vse skupaj le ni bav-bav in se nato odzivajo. Zelo aktivnih je v 
sekciji le okrog 10 odstotkov članov«.
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Seminar
Naučimo se 
časovno razmejevati 

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

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

Seminar 
Naučimo se časovno razmejevati
21. december 2011

Člane OOZ Koper vabimo na  seminar Naučimo se časovno 
razmejevati, ki bo v   

sredo, 21. decembra 2011, ob 9.00 uri, 
v sejni dvorani OOZ Piran,  
Liminjanska ulica 96, Lucija  
 
Na kratkem seminarju boste skupaj preučili kaj pomenita 
upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter ”going 
concern” v praksi. Kaj je to AČR in PČR? Kdaj smemo in kdaj 
moramo časovno razmejevati in kako to storimo? Katere 
stroške, prihodke, izdatke in prejemke lahko računovodja 
knjiži kot aktivne ali pasivne časovne razmejitve, kako to 
vpliva na računovodske izkaze, kako do vpliva na davčno 
bilanco, kako jih obravnavajo računovodski standardi, na vsa 
ta vprašanja si bomo skupaj poskušali odgovoriti, istočasno 
pa bomo podali tudi praktične primere in zglede knjiženj.
 
Program     
• Kaj so časovne razmejitve, vrste in primeri.    
• Kako časovno razmejujemo?    
• Časovne razmejitve v računovodskih izkazih.    
• Zgledi knjiženj.   

Komu je seminar namenjen
Kratek seminar je namenjen članom OOZ Koper, ki 
jih tematika zanima in njihovim tako knjigovodjem in 
računovodjem. Časovne razmejitve so prisotne prav v vsakem 
gospodarskem subjektu in če jih v bilanci ni, taka bilanca 
zagotovo ni sestavljena z vso skrbnostjo računovodskega 
strokovnjaka. Zato vabljeni k osvežitvi in poglobitvi znanj 

iz časovnega razmejevanja. Za vas smo pripravili praktične 
primere, ki jih bomo reševali in pojasnjevali skupaj.

Predavateljica
Seminar bo vodila predavateljica Inštituta za računovodstvo 
Kristinka Vukovič. 

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal 3 šolske ure, 
udeleženci bodo prejeli gradivo.
  
Cena
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo  
v višini 10,00 evrov  (DDV vključen), ostali člani plačate polno 
ceno 50,00 evrov (DDV vključen ). 
    
Plačilo
Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, 
s pripisom  »seminar  razmejitve” ali na blagajni OOZ Koper.
 
Prijave
Član zbornice lahko prijavi eno osebo gospodarskega 
subjekta - člana. 

Prijavnico  pošljite na: 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali na fax: 05/6271 917 ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si 
Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu.
 
Rok prijave
sreda, 14. december 2011 
oz. do zapolnitve mest. 

Vabilo na novoletni obrtniški ples

”Na svetu je toliko  dobrih ljudi 
In mnogo velikih otrok 
In toliko malih, neznatnih stvari 
In toliko dobrih rok…” 
    Kajetan Kovič

Želimo vam vse dobro v            
    prihajajočem letu 2012 

                  

Spoštovane članice in člane zbornice ter upokojene obrtnike 
vabim, da se udeležite novoletnega obrtniškega plesa,  
v petek, 6. januarja 2012, ob 20.00 uri, 
v restavraciji San Simon v Izoli. 

Za glasbo po poskrbel ansambel MALIBU. 

Veselim se srečanja z vami! 

Slavko Vižintin, 
predsednik OOZ Koper

Za obrtnike in upokojene obrtnike je udeležba na plesu brezplačna. 
Za spremljevalce je participacija 10,00 EUR. 
Prijavite se osebno na sedežu zbornice, 
najkasneje do 23. decembra 2011, do 12.00 ure. 
Ob prijavi prejmete kupon, ki velja kot rezervacija.
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Sodelujte pri pripravi 
zahtev slovenske obrti 
in podjetništva 2012  
 

Letošnje leto se zaključuje z volitvami poslank in poslancev 
v Državni zbor Republike Slovenije. Bodoči poslanci in 
ministrski zbor, skratka nova vlada, se bo konstituirala v 
začetku naslednjega leta. Za dosego večje konkurenčnosti, 
ponovnega zagona gospodarstva, ustvarjanje novih 
delovnih mest in blaginje v Sloveniji bo morala izpeljati nekaj 
ključnih reform. Ukrepi potrebni za dvig konkurenčnosti, za 
prijazno poslovno okolje z boljšim dostopom do financiranja, 
zlasti za obrtnike, mikro, mala in srednja podjetja, bodo 

učinkoviti le, če bodo nastali na podlagi predlogov in pobud 
iz realnega življenja. OZS bo zato novi vladi predlagala, da 
zahteve slovenske obrti in podjetništva uporabi kot podlago 
za izvajanje temeljnih strukturnih reform, ki jih mora izvesti v 
prvem letu svojega vladanja. Prav zato bo v zahtevah največji 
poudarek na nujnih reformnih ukrepih (davčna, delovno-
pravna in socialno-zdravstvena reforma) in tistih za izboljšanje 
poslovnega okolja ter za zmanjšanje sive ekonomije.    

Vladne predstavnike in zainteresirano strokovno javnost bo OZS z zahtevami obrtnikov 
seznanila na Forumu obrti in podjetništva 2012, ki bo 21. marca 2012 v Ljubljani.
Vabimo vas, da sodelujete pri oblikovanju Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2012 

in s tem postavite osnovna izhodišča za pripravo temeljnih reform, ki jih Slovenija 
potrebuje za izhod iz krize in zagotovitev ponovne gospodarske rasti.  

Vaši predlogi naj vsebujejo tudi ustrezne ukrepe oziroma predloge rešitev. 
Obrazložene predloge pošljite najkasneje 

do 20. januarja 2012 na e-naslov: zahteve2012@ozs.

Prispevek za usklajevanje in 
izvajanje kolektivne pogodbe 
za obrt in podjetništvo  
 

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP - Uradni list št. 73/08 in 55/10) v 60. členu 
med drugim določa, da delodajalci enkrat letno, ob izplačilu plač za mesec november, plačajo  

prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega 
• Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) in 
• Sindikatu obrtnih delavcev Slovenije (SODS).   

Prispevek je namenjen plačevanju stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta prispevek so dolžni 
plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost po Uredbi o 
določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti in za druge delodajalce, ki so člani 
stranke KPOP.    

Plačilo prispevka ZDOPS
Prispevek nakažete  s položnico, ki ste jo delodajalci že prejeli. 
Dopis skupaj s položnico velja kot račun in je temelj za knjiženje (mnenje DURS). V primeru, da 
položnice niste prejeli, pokličite na tel.: 01/58 30 572 ali pišite na e-naslov: info@zdops.si za 
določitev sklica in nakazilo sredstev na TRR ZDOPS št. 25100-9709164136 pri PROBANKI d.d., 
Slovenska 56, Ljubljana.    

Plačilo prispevka SODS    
Prispevek nakažete Sindikatu obrtnih delavcev Slovenije na TRR št.: 61000-3130000033 pri 
Delavski hranilnici Ljubljana, Miklošičeva 5 ali na TRR št.: 03100-1001709303 pri SKB d.d. 
Ajdovščina 4, Ljubljana, s sklicno oznako: 20-11. 
   
Kot že navedeno  sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec november 2011.

Naša  nova mojstra

Z mojstrskim nazivom do več dela
 
 

Mojstrska diploma je za vsakega obrtnika, podjetnika dokaz 
kakovosti. Letos so 10. novembra na slovesnosti OZS v Lju-
bljani, v navzočnosti predsednika države dr. Danila Türka, 60 
obrtnikom oziroma podjetnikom podelili mojstrski naziv, ki 
mojstrom do naročnikov storitev (vsaj teoretično) odpira vra-
ta bolj na široko kot drugim.   

V koprski območni obrtno podjetniški zbornici je med 1800 
člani trenutno 29 takih, ki se ponašajo s tem nazivom. Neka-
terim mojstrski naziv za večje posle ni potreben, so pa taki, 
ki za uspešnejše poslovanje potrebujejo tak naziv. Lani sta 
si mojstrski naziv priborila dva obrtnika, letos pa tudi dva. 
Deni Furlan je postal mojster strojnih instalacij, Karim Vinčec 
pa mojstrica kozmetične nege. Oba sta morala opraviti enole-
tni tečaj, nekaj teoretičnih izpitov in seveda praktični preizkus 
usposobljenosti za pridobitev naziva.   

Deni Furlan je končal poklicno kovinarsko šolo, se tri leta ka-
lil v podjetju Uniem, nato pa sklenil, da gre na svoje. Začel je 
dobesedno z »ničle«, pravi. Zakaj?   

»Želel sem se potrditi in zaenkrat uspevam. Kot mlad podjetnik 
imam zaenkrat dovolj dela. Večinoma montiram centralno kur-
javo, vzdržujem in obnavljam kotlovnice v različnih objektih ter 
opravljam druga vzdrževalna. Z mojstrskim izpitom bom lahko 
prevzel tudi večja dela na objektih, kar doslej nisem mogel. Za-
poslenih nimam, zato se pa povezujem s kolegi, da skupaj pre-
vzamemo večja dela. Če se lotevaš kaj večjega, v kriznih časih 
brez sodelovanja ne gre. Zaposlovanje delavcev pa je danes,
žal, za nas in delavce preveč tvegano.«    

In zakaj je mojstrica želela postati 
Karim Vinčec, studio za pedi-
kuro in nego telesa Vitality: »Za 
mojstrski izpit sem se odločila, 
ker menim, da je to lahko pred-
nost, zame pa je to bila tudi nuj-
nost. Sem namreč medicinska 
sestra, hkrati pa me je delo na 
področju kozmetike, različ-
ne nege telesa (od nog do 
glave) privlači. Zato sem 
se kot podjetnica želela 
še dodatno izobraziti 
in zaenkrat sem do-
segla enega od mo-
jih ciljev.«  D. G.

Med prvimi je Deniju Furlanu čestital Slavko 
Vižintin, predsednik OOZ Koper

Podelitev mojstrskih nazivov je potekala v navzočnosti predsednika države dr. Danila Türka in drugih  uglednih gostov

 Karim Vinčec 
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Obiskali smo Budimpešto
Za člane zbornice je bil tudi letos organiziran letni izlet. Tokrat smo si ogledali  
Budimpešto na sosednjem Madžarskem.  Izleta se je udeležilo 39 oseb. 
 
Na pot smo se podali sredi noči in  v meglenem dopoldnevu prispeli v 
Budimpešto. Po prihodu smo si ogledali  mesto,  si ogledali  nekaj zgodovinskih 
znamenitosti, ki jih je v Budimpešti na pretek, in se sprehodili po centralni  tržnici, 
kjer smo opravili prve nakupe. Večer smo preživeli  v  Državni operi, ki sodi med 
najlepše v Evropi.  Ogledali smo si operno predstavo Giuseppe  Verdija Rigoletto. 
Opera je vsakomur od nas pustila svojevrsten pečat.  Nekateri smo ugotovili, da je 
bila to le prva od oper, ki si jih bomo še ogledali, drugi so bili fascinirani nad sceno, 
kostumi in veličastnostjo odra, tretji so ugotovili, da opera  ni zanje.  Nikomur pa 
ni bilo žal, da je bil tam.
 
Naslednji dan smo po zajtrku nadaljevali pot ob kolenu Donave. Dan je hitro 
minil, saj je bila vožnja ob Donavi zanimiva, kraji, ki smo jih obiskali pa pravljični. 
Ogledali smo si  trdnjavo  Kralja Matije Korvina, ki ga Slovenci poznamo kot Kralja 

Pogled na madžarski parlament v Pešti z obzidja Ribiške trdnjave na Budimski strani. 
Tudi v megli ima Budimpešta poseben čar.

Maja  in Tamara v čudoviti budimpeštanski operi

.Medtem, ko sta si Tina in Nada po 
dolgi hoji malo oddahnili  . . . 

. . . sta Aleš in Slavko »zapela« La donna 
è mobile iz opere Rigoletto. 

Na poti domov je utrinke iz izleta, 
kot pozoren sopotnik  in nadarjen   
pisec, strnil  Božo

Celotna vasica Tihany je muzej na odprtem

Domača gostilna-csarda Kurta Kocska–v vasici Tihany 

Značilna muzejska hiša v vasici Tihany, v kateri je 
prodajalna izdelkov domače in umetnostne obrti 

Na sprehodu po zanimivih ulicah Visegrada

Matjaža v Visegradu  in  se sprehodili po starodavnem  
mestecu. Večer smo zaključili v tipični madžarski csardi v 
središču Budimpešte. Za prijetno vzdušje so poskrbeli lokalni 
muzikantje s plesalci. Povratek v hotel nam je razkril lepoto 
mesta  v soju uličnih luči. Kot bi pogledal v škatlico z dragulji.
 
Na  dan odhoda smo se odpeljali proti Blatnemu jezeru na 
polotok Tihany, kjer smo obiskali istoimensko muzejsko 
vasico, kjer še vedno gojijo stare obrti (lončarstvo, vezenine). 
Ogledali  smo si Andrejevo cerkev, najbolj znamenito in 
obiskano romarsko cerkev na Madžarskem.
 
Po severni strani  Blatnega jezera smo se zadovoljni in polni 
prijetnih vtisov vrnili  v  Slovenijo.



Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v praksi
Po kratkem premoru  so se na OOZ Koper ponovno pričeli seminarji na temo 
delovnih razmerij. Konec oktobra je predavateljica Melita Ambrož priso-
tnim postregla z informacijami  iz naslova prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 
Namen delavnice je bil članom predstaviti zakonsko podlago prenehanja pogod-
be o zaposlitvi, primere iz sodne prakse ter obvezne postopke, ki morajo biti pri 
takšni odpovedi spoštovani oziroma izvedeni. Člani so bili s kvalitetno izvedenim 
seminarjem ter razumljivim podajanjem snovi zadovoljni. Žal je priložnost izkori-
stilo premalo članov.

Vključitev v zavarovanje in obdavčitev dohodkov 
poslovodij družbenikov

V petek, 18. novembra 2011, je v dopoldanskih urah potekal seminar z naslovom 
»Vključitev v zavarovanje in obdavčitev dohodkov poslovodij družbenikov«. Preda-
vateljica Beti Božnar iz Inštituta za računovodstvo je slušateljem podala informacije 
o različnih možnostih zavarovanja poslovodnih oseb ter s tem povezanimi obve-
znostmi plačevanja prispevkov za socialno varnost.    

Glede na aktualnost vsebine seminarja smo se nadejali višje udeležbe.
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Program dela 2012 

Člani Sekcije za promet so se  26. novembra 2011, srečali na Domačiji Ražman v 
Gračišču, da so pregledali delovanje sekcije v preteklem letu in zasnovali program 
dela za prihajajoče leto. V naslednjem letu so sklenili ponoviti nekatere aktivnosti, 
ki so bile izpeljane v letu 2011 (predvsem obvezno usposabljanje voznikov) in 
obiskati enega izmed mednarodnih sejmov, ki je  za sekcijo najbolj zanimiv.  
Na zboru so prisotni izpostavili tudi vprašanje kamionskega terminala, subvencij 
za nakup EURO 5 in EURO 6 vozil in še veliko drugih problematik, ki v tem obdobju 
tarejo avtoprevozništvo. Izraženo je bilo tudi nezadovoljstvo zaradi  prekratkih 
uradnih ur pisarne OZS.   
Prevozniki so zbor zaključili z družabnim srečanjem . . . 

 Upravni organ pristojen za izdajo vozniških do-
voljenj (upravna enota), kot dokaz o pridobljeni vozniški 
kvalifikaciji, vpiše kodo Skupnosti (kodo 95) v vozniško 
dovoljenje ali izkaznico o vozniških kvalifikacijah.  
   Za izkaznice zaprosijo  predvsem vozniki iz tretjih 
držav, saj pri delodajalcu v Republiki Sloveniji v času 6 me-
secev od prijave začasnega prebivališča ne morejo pridobiti 
slovenskega vozniškega dovoljenja. Zgoraj navedene izkazni-
ce je po javnem pooblastilu izdelovalo podjetje CERIS d.o.o. 
Ljubljana, ki je v začetku meseca novembra prenehalo z obra-
tovanjem. Vloge voznikov, ki so bile sprejete na upravnih eno-
tah, so zato do danes ostale nerešene.  
   Na številne pozive OZS  je Ministrstvo za promet 
pristopilo k razrešitvi nastale situacije in upravnim enotam 
poslalo navodilo o izdajanju začasnih potrdil, s katerimi 

se bodo vozniki lahko izkazali pred slovenskimi in tujimi 
nadzornimi organi. Potrdila se bodo izdajala do vzpostavi-
tve sistema izdajanja izkaznic. Na podlagi potrdila, ki ga bo 
izdala upravna enota (začasno bo nadomeščalo izkazni-
co), bo možno pridobiti potrdilo za voznike nedržavljane 
EU pri izdajatelju licenc.     
 Ob kontroli slovenskih in tujih nadzornih orga-
nov bodo vozniki vse do pridobitve izkaznice o vozniških 
kvalifikacijah morali predložiti potrdilo izdano s strani 
upravne enote.    
 Ministrstvo za promet je o tem že obvestilo nadzor-
ne organe  PIRS, Policijo in CURS  ter izdalo navodilo uprav-
nim enotam.    
 O težavah z izdajo izkaznice so obveščeni tudi evrop-
ski ministri za promet in nadzorni organi v državah članicah EU.

Izkaznice o vozniških kvalifikacijah

Sekcija za promet
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Gradbinci aktivno naprej
Člani Sekcije gradbincev OOZ Koper so se 25. novembra 2011 srečali na zaključnem 
zboru članov na domačiji Ražman v Gračišču. Udeležba članov na zaključnem zboru 
članov je bila tudi letos visoka, razpoloženje pa kot vedno ko se zberejo, prijetno.               
Člani so sprejeli program  dela za leto 2012, v katerem ne manjka raznovrstnih 
aktivnosti, katerih glavni nameni so izmenjava osebnih strokovnih izkušenj,  
izobraževanje in druženje. Udeleženci so se v razpravi osredotočili  na aktualne 
težave  v gradbeništvu. Povedali so, da še posebej v današnjih razmerah pogrešajo 
zbornico kot dober servis članstva. Članarine ne plačujejo zato, ker je ta obvezna 
in jo morajo plačevati, ampak zato, da dobijo pomoč, ko jo potrebujejo.  Od OZS bi 
pričakovali veliko več.   Med drugim so izrazili nezadovoljstvo tudi nad komunikacijo 
s predstavniki krovne organizacije.  

          Druženje je najpomembnejše!
 
Člane Sekcije gradbincev OOZ Koper, ki vas zanima igranje malega nogometa 
obveščamo, da se formira  

          ekipa malega nogometa
 
Kolikor ste zainteresirani in si želite nekaj  prostega časa preživeti 
športno aktivni in v družbi kolegov, vas prosimo, da to sporočite 
Maji Žemva - telefon 05/61 390 13.
 
V primeru, da bo zbrano zadostno število kandidatov, bodo treningi  potekali 
enkrat tedensko v prostorih dvorane Bonifika v Kopru. 
O terminu boste prijavljeni obveščeni naknadno.

Sekcija gradbincev

Kdo je odgovorni vodja  posameznih  del 
na gradbišču, kdo je odgovorni vodja 
gradbišča, kdo odgovorni vodja del, to so 
vprašanja s katerimi se člani večkrat obr-
nete na zbornico, zato upamo, da vam 
bodo podatki v nadaljevanju v  pomoč.
 
1. Izvajalec
Objekt sme graditi, rekonstruirati ali odstra-
njevati pravna ali fizična oseba, ki ima kot 
gospodarska družba ali zadruga dejavnost 
gradbeništva vpisano v sodni register 
oziroma ima kot samostojni podjetnik 
posameznik takšno dejavnost priglašeno 
pri pristojni davčni upravi (s.p.). Za izva-
janje del v gradbeništvu poleg navedene 
registracije ni potrebnih pridobiti posebnih 
dovoljenj.  
Izvajalec mora imeti na zakonit način 
zagotovljeno:  
• sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje 

pogoje za odgovornega vodjo del, 
kadar izvaja vsa dela na gradbišču,   

• sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje 
pogoje za odgovornega vodjo posa-
meznih del, kadar izvaja posamezna 
dela na gradbišču    

Izključevanja   
• nadzornik nikoli ne sme biti izvajalec,    
• projektant in nadzornik sta lahko ista 

oseba,    
• investitor, projektant in izvajalec so 

lahko iste osebe.     

1.1. Odgovorni vodja del, odgovorni 
vodja gradbišča in odgovorni vodja 
posameznih del     
Izvajalec, ki prevzame celotno gradnjo, 
mora imenovati odgovornega vodjo del. 
Izvajalec, ki prevzame le določena dela, 
pa mora imenovati odgovornega vodjo 
takšnih posameznih del.
Če pri gradnji enem gradbišču sodeluje več 
izvajalcev, mora investitor izmed odgo-
vornih vodij del, ki so jih določili ti izvajalci, 
imenovati odgovornega vodjo gradbišča.  
 
1.1.1. Pogoji za odgovornega 
vodjo del
Odgovorni vodja del izvajalcu odgovarja 
za skladnost vseh del z gradbenim dovo-
ljenjem, gradbenimi predpisi in predpisi s 
področja zagotavljanja varnosti in zdravja 
pri delu na gradbiščih. 
Pogoji za vodenje so: opravljen strokovni iz-
pit, ustrezna izobrazba in zadostne delovne 
izkušnje. 
Odgovorni vodja del mora imeti gradbeno 
izobrazbo oziroma tehnično, kot je arhitek-
turna, strojna, elektro in podobno. Glede 
na stopnjo izobrazbe mora imeti ustrezne 
delovne izkušnje na enakem področju dela, 
kot opravlja vodenje del, npr. za gradnjo 
cest, mora imeti ustrezne delovne izkušnje 
s cestogradnje. Za pridobivanje delovne 
izkušnje se šteje doba po pridobljeni stopnji 

izobrazbe.  
Dolžina potrebnih delovnih izkušenj je od-
visna tudi od zahtevnosti objekta. Objekte 
delimo na zahtevne, manj zahtevne in eno-
stavne (podrobneje so našteti v poglavju 3. 
Vrste objektov). 
Izpolnjevati mora naslednje pogoje:   
Opravljen mora imeti strokovni izpit za 
odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni 
zbornici (IZS ali ZAPS) in glede na stopnjo 
izobrazbe in vrsto objekta je predpisana 
naslednja delovna doba:   
• univerzitetna izobrazba gradbene ali 

podobne tehnične stroke,   
• 5 let delovnih izkušenj in vpis v imenik 

zbornice za zahtevne objekte,   
• 3 leta delovnih izkušenj,   
ali   
• visoka strokovna izobrazba gradbene 

ali podobne tehnične stroke,   
• 7 let delovnih izkušenj in vpis v imenik 

zbornice za zahtevne objekte,   
• 5 let delovnih izkušenj,   
ali   
• višja strokovna izobrazba gradbene ali 

podobno tehnične stroke,    
• 10 let delovnih izkušenj in vpis v imenik 

zbornice za zahtevne objekte,   
• 7 let delovnih izkušenj.   

V prehodnih določbah Zakona o graditvi 
objektov so izjeme od zgoraj naštetih 
pogojev:

- oseba z izobrazbo tehnika,    
• ki je dne 9. 11. 1996 izpolnjevala po-

goje za strokovno vodstvo na podlagi 
določb Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 34/86),   

• je opravila strokovni izpit pred 9. 11. 
1996,   je imela dne 9. 11. 1996 20 let 
delovnih izkušenj,  izpolnjuje pogoje 
za odgovornega vodja del ali odgo-
vornega nadzornika za zahtevne 
objekte,   

- oseba z višjo univerzitetno izobrazbo,  
• ki je dne 9. 11. 1996 izpolnjevala pogoje 

za strokovno vodstvo pri gradnjah 
objektov občanov in civilnih pravnih 
oseb po določbah zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 34/86),   

• imela opravljen strokovni izpit,   
• ter 5 let delovnih izkušenj pri gradnjah, 

izpolnjuje pogoje za odgovornega 
vodja del ali odgovornega nadzor-
nika za manj zahtevne in enostavne 
objekte,   

- ne glede na izobrazbo oseba,    
• ki je bila 1. 1. 2003 vpisana v imenik 

pooblaščenih inženirjev,   
• in ima opravljen strokovni izpit v 

skladu s sedanjimi predpisi, izpolnjuje 
pogoje za odgovornega vodjo del in 
odgovornega nadzornika nad vsemi 
vrstami gradenj.

Če samostojni podjetniki posamezniki ali 
ustanovitelji gospodarske družbe oziroma 
zadruge sami ne izpolnjujejo s tem zako-
nom predpisanih pogojev za odgovornega 
vodjo del, mora imeti takšna pravna oziro-
ma fizična oseba takrat, ko izvaja gradnjo, s 
pogodbo o zaposlitvi, s pogodbo o delu v 
skladu z obligacijskimi razmerji, preko koo-

peracije ali na drug zakonit način zagotovlje-
no sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje 
na podlagi tega zakona predpisane pogoje 
za odgovornega vodjo del.    

1.1.2. Pogoji za odgovornega 
vodjo gradbišča   
Kadar na enem gradbišču izvaja gradnjo več 
izvajalcev, mora investitor izmed odgo-
vornih vodij del izbrati odgovornega vodjo 
gradbišča. Vodja odgovarja za usklajevanje 
dela vseh odgovornih vodij del in odgovor-
nih vodij posameznih del.  
Izpolnjevati mora enake pogoje kot odgo-
vorni vodja del.   

1.1.3. Pogoji za odgovornega vodjo 
posameznih del   
Odgovorni vodja posameznih del izvajalcu 
odgovarja, da posamezna dela potekajo 
v skladu z gradbenim dovoljenjem, grad-
benimi predpisi in predpisi s področja 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na 
gradbiščih. 
Pogoji za odgovorno vodenje posameznih 
del so enaki, kot opisani pri odgovornem 
vodju del. To so: opravljen strokovni izpit, 
ustrezna izobrazba in zadostne delovne 
izkušnje. Za vodenje posameznih del so 
predpisane krajše delovne izkušnje, kajti 
potreben je manjši obseg poznavanja stro-
kovnega področja. 
Posameznik lahko vodi več posameznih 
del, pogoj so le potrebne izkušnje. 
Izpolnjevati mora naslednje pogoje: 

- opravljen mora imeti strokovni izpit 
za odgovorno vodenje del pri pristojni 
poklicni zbornici (IZS ali ZAPS)  in 

- glede na stopnjo izobrazbe in vrsto 
objekta je predpisana naslednja delovna 
doba:   
• za višjo strokovno izobrazbo gradbene 

ali podobno tehnične stroke,   
• 2 leti delovnih izkušenj,   
• ali   
• za tehnično izobrazbo gradbene ali 

tehnične stroke,   
• 3 leta delovnih izkušenj,  
ali   
• delovodski izpit (opravljen pri Gospo-

darski zbornici Slovenije na podlagi 
Pravilnika o delovodskih in poslovod-
skih izpitih (Uradni list RS, št. 15/99) ali 
mojstrski izpit (opravljen pri Obrtni 
zbornici Slovenije na podlagi Pravilni-
ka o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, 
št. 101/04) s področja izvajanja del pri 
gradnja,     

• 5 let delovnih izkušenj.    
Če samostojni podjetniki posamezniki ali 
ustanovitelji gospodarske družbe oziroma 
zadruge sami ne izpolnjujejo pogojev iz 
prejšnjega odstavka, izpolnjujejo pa pogoje 
za odgovorno vodenje posameznih del 
oziroma imajo zagotovljeno sodelovanje 
posameznika, ki izpolnjuje s tem zakonom 
predpisane pogoje za odgovorno vodenje 
posameznih del, lahko izvajajo samo tista 
posamezna dela pri gradnja, za katerih 
vodenje so usposobljeni sami oziroma je 
usposobljen takšen posameznik.

Odgovorne osebe 
na gradbišču
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Le peščica na zaključnem zboru članov

Izšel je priročnik Standardi in 
opisi za parketarska dela
 
Vsem, še posebej polagalcem talnih oblog, ki se zavedajo potreb trga, je sedaj 
na voljo izjemen priročnik Standardi in opisi za parketarska dela, publikacija, v 
kateri je zbrano in objavljeno veliko predpisov, podatkov in znanj.  
 
V publikaciji je zbrana večina  predpisov in standardov na področju 
zaključnih del v gradbeništvu, opisana je večina materialov, ki se uporabljajo 
v parketarstvu in tudi vse faze izvedbe, od prevzema do predaje del. V 
priročniku so podrobno opisana tudi merila ocenjevanja položene talne 
obloge in dovoljena odstopanja, opisani pa so tudi splošni pogoji poslovanja 
polagalca podov.  
 
Članom OZS je publikacija Standardi in opisi za parketarska dela na voljo 
po ceni 14,00 EUR za posamezni izvod, za vse ostale interesente (nečlane) 
pa znaša cena za izvod 20,00 EUR (DDV že vključen). Naročila sprejema: 
Sekcija polagalcev talnih oblog pri OZS, 
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, E-pošta: miran.rade@ozs.si

Člani Sekcije lesnih strok so bili letos prvi, ki so pripravili plan dela za prihodnje 
leto,  in sicer že 24. novembra na zaključnem zboru članov. Zbora se je udeležilo le 
sedem članov, vendar so s svojo prisotnostjo ter razpoloženjem dokazali, da je za 
obstoj na tržišču poleg kvalitetno opravljenega dela pomembno tudi sodelovanje, 
druženje ter solidarnost med stanovskimi kolegi.    
Sledila je pogostitev, kjer so si prisotni izmenjali izkušnje in mnenja o težavah, ki jih 
pestijo ter časih, ki prihajajo. 

Sekcija lesnih strok Sekcija  instalaterjev-energetikov

Trije seminarji, štiri podjetja:  Termoklima Koper, Caleffi, Su-
nerg in Technibel.  V oktobru in novembru  so se vsa štiri 
predstavila članom Sekcije inštalaterjev-energetikov OOZ Ko-
per v prostorih Obrtniškega doma Koper ter jih seznanila z 
novostmi na področju ogrevanja in hlajenja.    
Člani so se seznanili z novostmi s področja talnega ogrevanja, 

Inštalaterji spoznali novosti s področja ogrevanja in hlajenja
 

toplotnih črpalk, sončnih sistemov, fotovoltaike ter klimat-
skih naprav.  Predstavljeni  so jim bili tudi bolj vzdržljivi in 
zmogljivejši sončni paneli s poenostavljeno montažo, izraču-
ni moči naprav, nenazadnje pa tudi možnosti kreditiranja ter 
subvencij. Prisotni so bili s predstavitvami zadovoljni, saj se je 
za vsakega od njih našlo kaj zanimivega.

seminar Temoklima in Caleffi

seminar Sunerg

seminar Technibel
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Opredelitev športnega objekta v času prireditve 

Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Inšpektorat RS za 
šolstvo in šport je podalo obrazložitev 12. člena Zakona 
o omejevanju porabe alkohola (ZOPA).
 
Glede na to, da se v praksi soočate s problemom oz. 
različnimi mnenji o tem, kaj opredeliti kot športni objekt, 
v katerem je eno uro pred začetkom in med športno 
prireditvijo prepovedana prodaja oziroma ponudba 
alkoholnih pijač, pojasnjujemo:
 
Zakon o omejevanju alkohola (ZOPA, UL RS, št. 15/2003, v 
nadaljevanju ZOPA) v drugi alinei 12. člena določa, da je 
prepovedana prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač v 
športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno 
uro pred začetkom in med športno prireditvijo.
 
Zakon o športu (UL RS št.22/98) v 17. členu opredeljuje 
športni objekt za športno dejavnost opremljene in urejene 
površine in prostore. Glede na to, da je namen prepovedi 
prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač med športno 
prireditvijo tudi zagotavljanje javnega reda in miru ter 

varnosti obiskovalcev športne prireditve, pa je potrebno, v 
kontekstu izvajanja ZOPA športni objekt razumeti širše:
 
Športni objekt, na katerega se nanaša besedilo 12. 
člena ZOPA, obsega celoten športni objekt, dele 
objekta in/ali pripadajoče objekte, ki so v funkciji 
športne prireditve, čeprav se v njih neposredno 
ne izvaja športna dejavnost, temveč so namenjeni 
obiskovalcem prireditve (npr. hodniki, tribune, 
gostinski lokali, stojnice s prodajo in ponudbo 
alkoholnih pijač, trgovine, ipd).
 
Namen ZOPA je obiskovalcem športne prireditve preprečiti 
pitje alkoholnih pijač pred in med športno prireditvijo. 
Prodaja in ponudba alkoholnih pijač tako ni dovoljena, če je 
eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo mogoč 
dostop do prodajalca ali ponudnika alkoholne pijače v 
športnem objektu, iz športnega objekta ali pa je prostor, kjer 
se prodaja ali ponuja alkoholne pijače v funkciji športne 
prireditve. 

Na podlagi 12. a člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, 
št. 64/2011) mora vzdrževanje reda na prireditvi z varnostniki 
in v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, zagotoviti 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
v svojih poslovnih prostorih organizira prireditve kot svojo 
redno dejavnost (več kot 12 x v letu) s tem, da nudi mehansko 
ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in sicer, če:        
prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata 
(obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkohol-
nih pijač), prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za 
prosti čas (obratovanje diskotek in nočnih klubov - brez strež-
be pijač) ali prireditve organizira po 23. uri.    

Prav tako mora vzdrževanje reda z varnostniki in v skladu s 
predpisi, ki urejajo zasebno varovanje zagotoviti organizator, 
ki opravlja gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prosto-
rih občasno organizira javno prireditev s tem, da nudi živo ali 
mehansko glasbo  za ples ali družabni program.     

Vzdrževanje reda na javni prireditvi
Pojasnilo  Ministrstva za notranje zadeve

Če okrepčevalnica na tematskih večerih nudi zgolj hrano 
in živo glasbo, ki pa ni namenjena za ples ali drugemu dru-
žabnemu programu (npr. nastopu drugih plesnih parov, ple-
salk...)  niti udeleženci ob njej dejansko ne plešejo, gre za pri-
reditev, ki jo na podlagi 12. člena Zakona o javnih zbiranjih ni 
potrebno prijaviti na pristojni policijski postaji, niti na njej ni 
potrebno zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki oziroma s 
predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, kot to določa 12. a člen 
Zakona o javnih zbiranjih.  Je pa organizator takšne prireditve 
dolžan zagotoviti vse ukrepe za vzdrževanje reda na priredi-
tvi, kot jih določata druga in tretja alineja prvega odstavka 25. 
in 27. člen Zakona o javnih zbiranjih. 
     
Kolokor je živa glasba namenjena za ples ali drug družabni 
program, ali če bi gosti tematskih večerov ob živi glasbi ple-
sali, pa je potrebno na prireditvi zagotoviti varovanje z var-
nostniki oz. v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.

Silvestrovo v januarju
 

Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper vabi gostince in pri njih zaposlene delavce na 
praznovanje gostinskega novega leta, 

ki bo potekalo, skupaj s stanovskimi kolegi Notranjsko-primorske regije, v 

ponedeljek, 9. januarja 2012, ob 19.00 uri 

Lokacija dogodka bo znana naknadno in bo odvisna je od števila prijavljenih, 
prav tako tudi cena, ki pa ne bo višja  40 EUR po članu. 

Informativne prijave zbiramo na tel.: 05/61 390 13, 041/725-125  ali na e-naslov maja.zemva@ozs.si 
Rok prijave: petek, 16. december 2011.

Sredi  novembra se je večina predsednikov Sekcij gostincev in 
živilcev OOZ Notranjsko-primorske regije udeležilo srečanja, 
ki se je uvodoma začelo z ogledom vinske kleti Ražman v 
Gračišču, nadaljevalo z ogledom oljarne Morgan na Grintavcu, 
zaključilo pa s posvetom v Istrski kleti na Pomjanu.  
    
Srečanje predsednikov sekcij in predstavnikov gostincev 
OOZ iz Notranjsko-primorske regije je omogočilo druženje 
ter izmenjavo mnenj in izkušenj, namenjeno pa je bilo izbiri 
aktivnosti, ki jih bodo sekcije za člane regije organizirale v 
prihajajočem letu. Predlogi so bili različni, prisotni so se po 
razpravi odločili, da bodo skupaj za člane sekcij organizirali 
naslednje aktivnosti: 
• praznovanje gostinskega novega leta, ki ga bo januarja 

organizirala Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper  
  

• ogled sejma Sapore v Riminiju februarja 2012    
• nastopi na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju in na 

Ljubljanskem obrtnem sejmu.   

Prisotni so bili enotnega mnenja, da so tovrstni posveti 
nujni za kakovostno in aktivno delovanje sekcij, zato se 
bodo vnaprej srečevali dvakrat letno.  Izrazili so željo ter 
pripravljenost za sodelovanje, saj bo druženje članov sekcije 
gostincev v regiji spodbudilo povezanost članov in njihovo 
prepoznavnost.    

Srečanja se je udeležil tudi predsednik Sekcije za gostinstvo 
in turizem OZS, Mate Matjaž - Tomi, ki je tovrstno delovanje v 
okviru regije toplo pozdravil, prisotne pa pozval k udeležbi na 
dnevih slovenskega turizma 8. in 9. decembra 2011 v Portorož. 

Povezani v novem letu
Srečanje predsednikov sekcij gostincev in živilcev OOZ Notranjsko-primorske regije

Javni razpisi

Upravni odbor Stanovanjskega sklada delavcev na področju samostojnega osebnega dela Koper 
objavlja    
razpis stanovanjskih posojil za adaptacijo, gradnjo in nakup 
stanovanja oziroma stanovanjske hiše v znesku 30.000,00 EUR    

Pravico do stanovanjskega posojila po tem razpisu imajo delavci:    
• ki so zaposleni za nedoločen čas pri samostojnih podjetnikih na območju Mestne občine Koper ter 

delavci, zaposleni pri d.o.o., pod pogojem, da se je samostojni podjetnik preoblikoval v d.o.o.     
• ki so sami ali njihovi zakonci lastniki ali solastniki objekta, za katerega potrebujejo posojilo;     
• ki bodo stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljali za stalno bivanje.   
 
Pravico do posojila pridobi delavec, če izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določa Pravilnik o reševanju 
stanovanjskih vprašanj delavcev, z upoštevanjem dodatnih sklepov skupščine in Stanovanjske komisije. 
 
Pogoji vračanja: 
• obrestna mera je določena v višini stopnje rasti cen življenjskih potrebščin (inflacije) in 1 % realne 

letne obrestne mere;   
• višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti posojilojemalca, višine razpoložljivih sredstev, 

števila prosilcev ter delovne dobe pri s.p. oziroma obrtništvu;    
• posojilo je treba zavarovati pri zavarovalnici;     
• anuiteta posojila bo izračunana na osnovi predvidene 2,00 % stopnje rasti cen življenjskih 

potrebščin in 1 % realne obrestne mere;       
• odplačilna doba je največ 5 let, odvisno od višine posojila in kreditne sposobnosti prosilca.    
• posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.    

Prijave bo Stanovanjski sklad sprejemal do srede, 21. decembra 2011.    

Vlogo za posojilo in obrazce dobite na sedežu Stanovanjskega sklada, Trg Brolo 2, Koper 
(v prostorih Obalne sindikalne organizacije), vsako sredo od 13.00. do 15.00. ure 
ali v času po predhodnem dogovoru. 
Dodatne informacije dobite pri sekretarki Marti Mihelčič, na telefon 031/384-160.

             Nevenka Kariž, predsednica Stanovanjskega sklada

Razpis posojil  za adaptacijo, gradnjo in nakup stanovanja oziroma 
stanovanjske hiše v znesku 30.000,00 EUR



Stališče OZS v zadevi SAZAS 
je bilo pravilno!
  
Vrhovno sodišče RS je izdalo sodbo, s katero je potrdilo 
pravilnost stališča OZS, da so bili člani OZS vse od leta 1998 
dolžni plačevati nadomestila za uporabo glasbenih avtor-
skih del iz repertoarja SAZAS, kot so določena v Tarifnem 
delu Pravilnika SAZAS-a iz leta 1998 in ne po tistem iz leta 
2006, kar je zahteval SAZAS. 
 
 V skladu z navedeno sodbo Vrhovnega sodišča, opr. št. II Ips 
160/2011, datirano 15.9.2011, tarifa iz leta 2006 ni bila pravil-
no sprejeta in zato ne more imeti pravne veljave, s tem pa ni 
prišlo do spremembe tarife iz leta 1998. 
  
Uspeh je pripisati tudi vse članom, ki so zbornici zaupali in 
sledili njenim predlogom in navodilom, da naj ne plačujejo 
SAZAS-u po tarifi iz leta 2006, ter tako zavrnejo  plačila, ki so 
presegala nadomestila po tarifi iz leta 1998. Številni člani so 
se morali soočati z različnimi pritiski, izsiljevanji, skrbmi in 
obveznostmi, zato gre vsem njim zahvala za uspeh. 
 
Tarifa iz leta 1998 pa ne bo obstala v nedogled. Veljavna za-
konodaja nudi SAZAS-u možnost veljavnega dviga tarif, zato 
bo potrebno s SAZAS-om skleniti sporazum o novih tarifah 
in pri tem izpogajati čim ugodnejše pogoje. 
 
Morda se bodo v praksi pojavile še kakšne težave z uvelja-
vljanjem tarife iz leta 1998.  SAZAS bo verjetno še poskusil 
izsiljevati plačilo po tarifi 2006 z računi in opomini, vendar 
se člani temu lahko uprete. Če se tovrstni problemi vseeno 
pojavijo in jih sami ne boste zmogli rešiti, vam  je OZS na 
voljo za pomoč. 
 

Za dodatne informacije lahko pokličete strokovno sveto-
valko OZS Sabino Rupert, tel.01/58 30 822 ali ji pišete na 
e-naslov: sabina.rupert@ozs.si
 
Kolikor spadate med tiste, ki so redno plačevali nadomestila 
SAZAS-u po stari tarifi in potrebujete vzorec odgovora na 
opomin SAZAS pokličite na OOZ Koper, tel. 05/ 61 390 00. 
Vzorec vam lahko pošljemo po faxu ali po e-pošti.

2. ljubljanski obrtno-podjetniški 
sejem LOS,
21. - 24. marec 2012
 
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani marca 2012 bo 
potekal  2. ljubljanski obrtno-podjetniški sejem LOS. 
 
OZS želi koncept lanskoletnega sejma nadgraditi v smislu 
slovenske trobojnice: promocija obrtnih poklicev, razstavni 
del in del, ki bo namenjen prodaji blaga in storitev obrti in 
podjetništva. Pripravlja pa tudi nekaj novosti, ki bodo LOS še 
obogatile in ga v zavesti vse Slovenije trdneje pozicionirale. 
 
Ceno razstavnega prostora je OZS za tiste, ki so razstavljali 
že v letu 2011, ohranila v enakem znesku kot prvič, za ostale 
razstavljavce je cena malenkost višja, a glede na primerljive 
sejme, tako doma kot v svetu, vseeno zelo konkurenčna.  
 
Prvi dan sejma bo organiziran Forum obrti in podjetništva 2012, 
OZS bo izvedla tudi številne spremljajoče in dodatne aktivnosti 
za promocijo sejma in obiska. 
 
Razpisno gradivo (prijavnice in pogoji razstavljanja) dobite na 
spletni strani OZS: www.sejemlos.si 

pa je treba pospešiti vseevropsko sodelovanje, da se čim bolje 
izkoristijo javna sredstva. Strategija določa tudi, da je treba 
vzpostaviti enotni virtualni portal za informiranje malih in 
srednjih podjetij, ki želijo poslovati zunaj meja EU, ter okrepiti 
obstoječe politike EU, da se evropskim malim in srednjim 
podjetjem zagotovi hitrejša mednarodna rast. Pri izvajanju 
te strategije bodo partnersko sodelovale vse institucije EU in 
zainteresirani udeleženci s strani malih in srednjih podjetij. 
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1318&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguag
e=en 
 

Nov program davčne in carinske 
politike FISCUS
 
Evropska komisija je kot del zakonodajnih predlogov v 
okviru večletnega finančnega okvira, 9. 11. 2011, sprejela 
predlog novega programa davčne in carinske politike FISCUS. 
Program, ki se bo predvidoma začel izvajati leta 2014, bo 
trajal 7 let, njegov proračun pa bo znašal 777,6 milijona evrov. 
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EU informacije
Malo podjetje – velik svet
 
Evropska komisija je, 9. novembra 2011, predstavila sporočilo 

„Malo podjetje, velik svet – novo partnerstvo za možnosti 
malih in srednjih podjetij v svetu“. Sporočilo poudarja, da 
je za izhod iz krize bistveno, da evropska mala in srednja 
podjetja bolje izkoristijo priložnosti novih, hitro rastočih 
trgov, kakršni so Kitajska, Indija in Rusija ali regije, kot sta 
Jugovzhodna Azija in Latinska Amerika. Mala in srednja 
podjetja, ki jih je v Evropi 23 milijonov, zagotavljajo dve 
tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju in so v zadnjih 
petih letih ustvarila okoli 80 % novih delovnih mest v EU, 
vendar jih je le 13 % mednarodno dejavnih zunaj meja EU. 
Komisija si zato prizadeva za celovitejšo in učinkovitejšo 
strategijo, da bi tem podjetjem pomagala pri uveljavljanju 
na mednarodnih trgih. V danes predstavljeni strategiji EU 
so predvidene okrepitev obstoječih podpornih storitev 
na prednostnih trgih, boljša struktura upravljanja mreže 
Enterprise Europe in boljša uskladitev programov za podporo 
na ravni EU za povečanje njihove učinkovitosti. Spodbujati 
je treba skupine in mreže, da se doseže večja mednarodna 
uveljavljenost malih in srednjih podjetij, na prednostnih trgih 

Obvestila
Program FISCUS bo podpiral sodelovanje med carinskimi in 
davčnimi organi ter drugimi udeleženci za izboljšanje njihove 
učinkovitosti in zmanjšanje neusklajenosti pri njihovem delu, 
ki lahko ovira notranji trg. Program določa tudi možnost 
pomoči posameznim državam, če bi to zahtevali posebni 
izzivi. Olajšal bo povezovanje v omrežja, skupne ukrepe in 
usposabljanje za osebje carinskih in davčnih uprav, hkrati 
pa bo financiral tudi najmodernejše sisteme informacijske 
tehnologije, ki bodo omogočili razvoj samostojnih e-uprav 
na področju carine in obdavčenja. S skupnim razvojem 
informacijske tehnologije lahko z vsakim skupno porabljenim 
evrom države članice prihranijo najmanj štiri evre pri stroških. 
Cilji programa FISCUS so zaščita finančnih interesov Unije in 
držav članic, spodbujanje trgovine, zagotavljanje varnosti 
državljanov EU, izboljšanje zmogljivosti carinskih in davčnih 
organov ter izvajanje zakonodaje EU na teh področjih. 
Komisija predlaga, da se posebna pozornost nameni tudi 
boju proti goljufijam, zmanjšanju administrativnih bremen in 
sodelovanju s tretjimi državami. O osnutku uredbe bosta zdaj 
razpravljala Svet in Evropski parlament, sprejeta pa naj bi bila 
do konca leta 2012, tako da bi se novi program lahko začel 
izvajati 1. januarja 2014. Vzporedno bodo potekala pogajanja 
o večletnem finančnem okviru za celotni proračun EU.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP
/11/1328&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLangua
ge=en 
 

Jesenska gospodarska napoved 
Evropske komisije
 
Slovenija bo letos imela 1,1-odstotno gospodarsko 
rast, prihodnje leto bo padla na 1 odstotek in se leta 
2013 dvignila na 1,5 odstotka, v jesenski gospodarski 
napovedi ocenjuje Evropska komisija. Padanje 
gospodarske rasti letos in prihodnje leto je predvsem  
posledica slabšanja razmer v drugih državah EU, saj 
gospodarska rast v Sloveniji temelji na izvozu, doma 
pa je padec rasti posledica slabih razmer na področju 
gradbeništva. Za EU in evroobmočje Evropska komisija 
ugotavlja, da se je gospodarsko okrevanje ustavilo in da 
obstaja tveganje nove recesije.

Povzetek napovedi za Slovenijo

     2010   2011   2012   2013 

Rast BDP v %     1,4    1,1   1,0    1,5

Inflacija v %     2,1    1,9   1,3    1,2

Brezposelnost v %    7,3    8,2   8,4    8,2

Proračunski primanjkljaj 
v % BDP      5,8    5,7   5,3    5,7

Javni dolg v % BDP 38,8 45,5 50,1 54,6

Vir: Evropska komisija
 
Napoved za Slovenijo
Konec letošnjega leta bo delež gradbeništva v slovenskem 
gospodarstvu predvidoma dosegel polovico obsega, ki ga je 
ta sektor imel sredi leta 2008, ko je bil na vrhuncu. Analitiki 
Evropske komisije izpostavljajo tudi problem kreditiranja 
in spomnijo, da je NLB kot največja banka v državi letos 
poleti kljub spomladanski dokapitalizaciji komajda naredila 
obremenilni (stresni) test. Dodatno obstaja še realna možnost, 

da bodo cene nepremičnin občutno padle, kar bo razmere še 
dodatno poslabšalo. 
Zaposlenost bo še naprej padala, stopnja brezposelnosti 
bo letos dosegla 8,2 odstotka, prihodnje leto se bo povečala 
na 8,4 odstotka in se leta 2013 spet spustila na 8,2 odstotka. 
Rast plač se bo v zasebnem sektorju letos in prihodnje leto 
znižala, brez dodatnih ukrepov pa se bo nadaljevala rast plač 
v javnem sektorju. Ob zmerni rasti produktivnosti se bodo 
stroški na enoto dela v letošnjem in prihodnjem letu ob tej 
predpostavki povečali za 1 odstotek, v letu 2013 pa za 1,4 
odstotka. 
Inflacija bo letos dosegla 1,9 odstotka, prihodnje leto bo padla 
na 1,3 odstotka in v letu 2013 na 1,2 odstotka. Proračunski 
primanjkljaj Slovenije bo letos dosegel 5,7 odstotka, k temu 
bo 0,7 odstotka BDP prispevala dokapitalizacija NLB in 0,4 
odstotka  plačilo Slovenskim železnicam. V letu 2012 se bo po 
oceni Evropske komisije proračunski primanjkljaj znižal na 5,3 
odstotka BDP, a se bo v letu 2013 spet povečal na 5,7 odstotka 
BDP, predvsem na račun izdatkov za socialno varnost, ker bo 
treba izplačati več nadomestil za brezposelnost. V skladu 
z Maastrichtskimi kriteriji je zgornja meja za proračunski 
primanjkljaj 3 odstotke BDP. 
Vlada v letu 2011 ni izvedla ukrepov za povečanje prihodkov, 
prilagajala je le trošarine za tobak in goriva, opozarja Evropska 
komisija. Javni izdatki pa bodo večji za 4,4 odstotka zaradi 
povečanja števila brezposelnih in upokojencev, ter zaradi 
povečanja socialnih pomoči za slednje. Dodatno breme za 
letošnji proračun je dokapitalizacija Adrie Airways v višini 1,3 
odstotka BDP. Za obresti za kredite pa bo država letos zaradi 
poslabšanja bonitetne ocene države morala odšteti 2 odstotka 
BDP, lani so ti stroški znašali 1,6 odstotka BDP. 
Koristne informacije: jesenska gospodarska napoved: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf 

Odprava dvojnega obdavčevanja
 
Evropska komisija je, 11. novembra 2011, sprejela sporočilo 
o dvojnem obdavčevanju, v katerem predlaga konkretne 
ukrepe za odpravo tega perečega problema za enotni trg 
EU. Namen predlaganih ukrepov je odpraviti ovire za bolj 
konkurenčno gospodarstvo in omogočiti, da postane EU 
privlačnejša za naložbe in poslovanje. Kot kažejo rezultati 
javnega posvetovanja Komisije, več kot 20 % sporočenih 
primerov dvojnega obdavčevanja podjetij zadeva zneske 
v višini nad 1 milijon evrov, 35 % primerov dvojnega 
obdavčevanja posameznikov pa se nanaša na vrednosti, 
večje od 100.000 evrov. Številni državljani in podjetja so 
davčno preobremenjeni samo zato, ker delujejo v več kot 
eni državi članici, po drugi strani pa mnogi izkoriščajo 
razlike med nacionalnimi sistemi za izogibanje plačevanju 
davkov. Obstoječa zakonodaja EU držav članic ne obvezuje k 
preprečevanju nediskriminatornega dvojnega obdavčevanja. 
Čeprav skušajo dvojno obdavčevanje omiliti z ukrepi, kot so 
dvo in večstranske konvencije o dvojnem obdavčevanju, to 
državljanom in podjetjem ne zagotavlja ustrezne zaščite 
zaradi različnih pomanjkljivosti (npr. preozko področje 
uporabe, nepoenotene določbe posameznih držav, 
administrativna bremena, dolgi časovni roki za razreševanje 
sporov itd.) 
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/11/1337&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLang
uage=en 
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Spletne goljufije in nepoštene 
prakse
 
Podjetja, posamezniki in civilne organizacije v EU so 
vse pogosteje žrtve sleparskih družb, ki se poslužujejo 
nepoštenih poslovnih praks. Te lahko obsegajo 
izpuščanje pomembnih informacij ter dajanje napačnih 
ali zavajajočih informacij o ponudbi, zlasti v obliki 
zavajajočega oglaševanja pod logotipom Evropske 
unije. Sleparji tako izkoriščajo ranljivost podjetij, zlasti 
manjših, pri poslovanju v drugih državah EU, in se 
zaradi pomanjkanja pravil na evropski ravni skrivajo za 
nacionalnimi mejami.      

Ena najbolj običajnih praks so goljufije s poslovnimi 
imeniki. Družbe, ki izdajajo te imenike, podjetjem 
pošiljajo obrazce, v katerih jih prosijo, naj posodobijo 
svoje podatke, domnevno brezplačno. Ko podjetja v to 
privolijo pa ugotovijo, da so podpisala pogodbo in, da 
morajo plačati precejšen letni znesek – običajno v višini 
1.000 eur. Evropske institucije so zabeležile 13.000 pritožb 
glede goljufij s poslovnimi imeniki, kar naj bi bil le vrh 
ledene gore. Podjetja nepoštenih praks, katerih žrtve so, 
pogosto namreč niti ne prijavijo, saj zato nimajo časa ali 
pa ne vedo, na koga bi se lahko obrnila.     

Žrtve niso le majhna podjetja, pač pa tudi predstavniki 
svobodnih poklicev, na primer zdravniki in pravniki, pa 
tudi veliki gospodarski subjekti.      

Da bi se podjetja bolje zaščitila in nepoštenim podjetjem 
preprečila, da se še naprej skrivajo za nacionalnimi mejami 
in izkoriščajo luknje v pravilih, je Evropska komisija začela 
spletno javno posvetovanje, s katerim želi zbrati 
več informacij o  vrsti in obsegu nepoštenih praks. 
Po zaključku posvetovanja, ki poteka do 16. decembra 
2011, bo v prvi polovici leta 2012 predstavila možnosti za  
ukrepe na ravni EU, ki bi lahko vključevali tudi spremembe 
obstoječe zakonodaje. S tem bi pred nepoštenimi 
praksami na evropski ravni zaščitili tudi podjetja in ne le 
potrošnikov.     

Več informacij lahko dobite na: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/11/1224&format=HTML&aged=0&language=SL&gu
iLanguage=en

2322
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, www.een.si

Borza poslovnih priložnosti 

• Podjetje iz Srbije, ki je specializirano za proizvodnjo 
orodij za tisk, išče partnerje za več vrst sodelovanja: 
posredniške dejavnosti (distributerji), franšize, vza-
jemno proizvodnjo, združitev in zunanja izvajanja 
(nudijo in iščejo partnerje)  

Šifra: EEN-nov-10       

• Srednje veliko srbsko podjetje specializirano v proi-
zvodnji in montaži kovinskih konstrukcij, išče partnerje 
za vzpostavitev skupnega podjetja. Prav tako podjetje 
ponuja svoje proizvodne zmogljivosti za vzajemno 
proizvodnjo na področju kovinskih konstrukcij       

Šifra: EEN-nov-14    

• Poljsko podjetje, ki se ukvarja z zagotavljanjem 
storitev na področju predelovanja plastike z uporabo 
tehnologije vbrizgavanja, išče partnerje za vzajemno 
proizvodnjo in nudi storitve kot podizvajalec.    

Šifra: EEN-nov-28

Kontakt: M: spela.seljak@zrs.upr.si, T: 05/663 77 39

 
Borza inovacij, znanja in tehnologij   
• Francosko podjetje, specializirano za proizvodnjo 

kozmetičnih izdelkov je razvilo tretjo generacijo na-
ravne kozmetike, ki temelji na osnovi rastlinskih celic 
v sterilnem okolju. Podjetje išče poslovne partnerje, ki 
so aktivni na področju kozmetike in so pripravljeni na 
skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe.     

Ref: 10 FR 38m9 3HU2     

• Romunski raziskovalec je odkril novo metodo za 
usmerjanje energije, ki poveča produktivnost za 30% 
in hkrati zmanjša stroške. Raziskovalec išče podjetja, 
ki bi želela uporabiti in implementirati novo metodo 
prek komercialnega dogovora s pomočjo tehnične 
asistence.       

Ref: 11 RO 75DU 3MYC
 
Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 633 77 83

Več informacij na www.een.si.

Borza priložnosti

Pozitivni učinek mobilnih 
delavcev iz Bolgarije in Romunije
 
Evropska komisija je, 11. novembra 2011 objavila novo poročilo, 
ki kaže, da mobilni delavci iz Bolgarije in Romunije na splošno 
pozitivno vplivajo na gospodarstvo držav prejemnic. Ti delavci 
prispevajo k bolj raznoliki usposobljenosti ter zapolnjujejo 
vrzeli v sektorjih in na delovnih mestih s pomanjkanjem 
delovne sile, kot so gradbeništvo, zasebna gospodinjstva 
in gostinstvo. Ocene kažejo tudi pozitiven učinek prostega 
gibanja romunskih in bolgarskih delavcev na dolgoročni BDP 
EU z okoli 0,3-odstotnim povečanjem v državah EU-27 (0,4 % za 
države EU-15). 
Študije niso ugotovile znatnega vpliva na brezposelnost ali 
plače lokalnih delavcev v državah prejemnicah. Podatki kažejo, 
da so v državah EU-15 plače v povprečju samo 0,28 % nižje, 
kot bi bile brez mobilnih delavcev iz Bolgarije in Romunije. 
Poročilo poudarja, da ni dokazov, da bi delavci, mobilni znotraj 
EU, nesorazmerno koristili ugodnosti, ter da je učinek teh 
migracijskih tokov na nacionalne javne finance zanemarljiv 

Iz Uradnega lista
št. 83/2011, 21. oktober 2011  
• Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, 

ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije   
• Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok    

Pravilnik o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam 
ni treba uporabljati varnostnih pasov    

• Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 
Slovenije za september 2011   

št. 84/2011, 21. oktober 2011      
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

aditivih za živila     
• Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 102. člena in 103. 

člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ter četrti odstavek 40. člena Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov niso v neskladju 
z Ustavo     

št. 86/2011, 28. oktober 2011    
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe 

določenih nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi    Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
september 2011       Poročilo o gibanju plač za avgust 
2011    

št. 87/2011, 2. november 2011    
• Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev 

odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih 
gospodarskih družb (ZPUOOD)    

• Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-L)     

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(ZZRZI-C)     

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence (ZPOmK-1C)    

• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska 
trošarine za energente    

št. 91/2011, 14. november  2011    
• Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 

(ZGD-1E)    
• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente     
• Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po 

zakonu o davkih občanov za leto 2012      
• Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen     

št. 93/2011, 18. november  2011    
• Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o 

obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila 
dohodnine    

• Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri 
ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, 
državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije 
malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, 
subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve 
plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu 
družinskega pomočnika     

• Pravilnik o izpitnih centrih za voznike motornih vozil      
• Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 

namen v oktobru 2011    

št. 94/2011, 25. november  2011    
• Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine 

in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011        
• Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za 

leto 2011     
• Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2011     
• Poročilo o gibanju plač za september 2011

ali pozitiven. Glavni namembni državi za te mobilne delavce 
sta bili Italija in Španija. Podatki kažejo, da je konec leta 2010 
v EU-25 stalno prebivalo dvakrat več Bolgarov in Romunov 
(2,9 milijona) kot leta 2006. V relativnem smislu pa državljani 
iz Bolgarije in Romunije s stalnim prebivališčem v državah 
članicah EU-25 predstavljajo le 0,6 % celotnega prebivalstva teh 
držav. 
Trenutno velja druga faza sedemletnega prehodnega obdobja 
za državljane Bolgarije in Romunije, ki se bo zaključila konec 
leta 2011. Deset držav članic (Belgija, Nemčija, Irska, Francija, 
Italija, Malta, Nizozemska, Avstrija, Luksemburg, Združeno 
kraljestvo) trenutno še vedno omejuje dostop delavcev iz 
Bolgarije in Romunije. 
Od 31. decembra 2011 bodo lahko omejitve uveljavljale samo, 
če uradno obvestijo Komisijo o resnih motnjah na trgu dela ali 
njegovi ogroženosti. Prehodne ureditve se bodo nepreklicno 
zaključile 31. decembra 2013.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/11/1336&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLangu
age=en
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Dragi bralci, rešite križanko, jo izrežite in do 30.10.2011 pošljite na naslov: 
Območna obrtno-podjetniška zbornica • Staničev trg 1 • SI-6000 Koper

Med prejetimi pra-
vilno izpolnjenimi
križankami bomo
izžrebali 5 nagra-
jencev, ki bodo 
prejeli družabno 
igro ACTIVITY.

Križanko izpolnil:    , starost          let

Naslov:        

Krizanka  21.06.2011  14:17  Page 1

Dragi člani, nagradna križanka je namenjena vašim otrokom,  ki naj jo izpolnijo in do 
30. decembra 2011 pošljejo na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Nagradna križanka za otroke:
Ugani narisane poklice

Križanko izpolnil (ime, priimek)        Starost

Naslov

NAGRADE
Med prejetimi pravilno 
izpolnjenimi križankami 

bomo izžrebali 
3 NAGRAJENCE, 

ki bodo prejeli dužabno igro 
ACTIVITY


