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Kdor zna,
velja

Program dela za leto 2012
Seminar Nov Zakon o varnosti
in zdravju pri delu
Seminar Gotovinsko
blagajniško poslovanje
Vabilo na obrtniško smučanje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria

Letni zbor članov

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
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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.

»Za nami je burno leto, za nami so prve predčasne parlamentarne volitve, za menoj pa je tudi dobre pol leta na čelu
koprske obrtno podjetniške zbornice«. Tako je predsednik
zbornice Slavko Vižintin začel svoj nagovor članom, katerim
je poročal o delu in načrtih zbornice. Člani so se letos na zboru zbrali tretjič in čeprav so se lahko zbora udeležili s spremljevalci, je bila udeležba nekoliko nižja kot preteklo leto.
Slavko Vižintin je povedal, da od nove Vlade RS pričakujemo več posluha za problematiko obrtništva in malih
podjetnikov kot ga je imela dosedanja, saj je 83 odstotkov zahtev, ki jih zagovarja
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ostalo nerealiziranih. Vladi bo OZS predlagala, da kot podlago za izvajanje učinkovitih reform, ki jih mora čim prej tudi
izvesti,uporabi zahteve slovenske obrti in podjetništva, ker te izhajajo iz realnega
življenja.
Med težave, ki najbolj tarejo obrtnike in podjetnike je na prvo mesto postavil plačilno disciplino. Zaradi plačilne nediscipline in neodgovornosti posameznikov
se rojevajo hudi problemi. Ko se eden v verigi petih, ki so poslovno povezani med
seboj neodgovorno obnaša, lahko ogrozi normalno poslovanje drugih štirih.
Država mora stopiti na prste sivi ekonomiji, pri preprečevanju katere je še
vedno precej neuspešna. Inšpektorji so uspešni pri tistih, ki redno delajo in vodijo
poslovne knjige, dela na črno pa ne znajo učinkovito preganjati. Zdaj država ponuja še davčne blagajne.

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.

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.

Silva Baruca Jakomin

Miro Veljak

Mario Zadel

Maja Kolnik Švara

Peter Babič

Matej Hudovernik

Zlatko Kalšnik

Miro Tomšič

INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE
ZBORNICE KOPER

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.

Naslovnica
Marjan Markežič je restavriral
stol, na katerem je leta 1996
sedel papež Janez Pavel II.,
ko je bil na obisku v Sloveniji.
Stol se nahaja v koprski stolnici.
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VABILO
Seminar
Novosti s področja varnosti
in zdravja pri delu
Člane OOZ Koper vabimo na seminar Novosti s področja varnosti in zdravja pri delu, ki bo v

četrtek, 19. januarja 2012, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
Na seminarju boste izvedeli novosti in bistvene informacije s področja varnosti in zdravja pri delu, saj je novi
Zakon o varnosti in zdravju pri delu stopil v veljavo s 3. decembra 2011.

Vižintin je načelno za take blagajne, čeprav se sprašuje kako bo to izvajal,
ko bo prišel na teren, na delo nekam, kjer teh blagajn iz povsem tehničnih razlogov ne bo moč uporabiti. »Običajno sem na teren s seboj nosil orodje, steklo, po
novem bi moral še blagajno. Tistemu, ki dela na črno, pa s seboj ni potrebno nositi
nič!« je še povedal.
Veliko je težav, ki jih imajo obrtniki tudi doma – v Kopru, zato upa, da se bo
v kratkem sestal z županom, s katerim bomo poiskali možne rešitve za prometne
težave v mestnem jedru, za dolgoročno ureditev parkiranja za domicilne avtoprevoznike, za ureditev taksi službe, idr. Vsekakor upa tudi, da bo v letu 2012 Mestna
občina Koper ponovno namenila nekaj nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva in skupaj z zbornico poiskala možnost zagotovitve
najugodnejše obrestne mere za kratkoročna posojila za koprske obrtnike in podjetnike, kar je v letu 2011 odpadlo zaradi znanih zapletov s statusom občine.
Prisotne je spomnil na čas velikih podjetij, ki so dajala pečat našemu prostoru in za katera smo radi govorili kolikim ljudem dajejo kruh in koliko ljudi živi
od njih. Takrat se o malih privatnikih praviloma ni govorilo. Danes pa so prav mali
privatniki, obrtniki, mala in srednja podjetja tisti, ki odločilno prispevajo k temu, da
kriza v kateri smo, ni še bolj občutena. Poudaril je, kako izjemno pomembno je, da
člani ostanejo čim bolj povezani, enotni in številčni, zato se zavzema za ohranitev
obveznega članstva. Bolj bo članstvo številčno in povezano, več bo lahko zahtevalo, predvsem bo pa bolj uspešno.
Navzočim so o delu sekcij na kratko poročali tudi predsedniki sekcij, ki so
prisotne povabili k aktivnejšemu delovanju v sekcijah in v zbornici. O aktivnostih,
ki jih bodo sekcije organizirale v letu 2012, bodo člani sproti obveščeni v Koprskih
obrtniških novicah.
Predsednik zbornice je v imenu upravnega odbora zbornice zaželel članom, da bi v negotovem letu, ki je pred nami, bilo problemov čim manj.
Udeleženci zbora so si v nadaljevanju ogledali stand-up komedijo Tadeja
Toša, se do solz nasmejali in se nato še nekaj časa zadržali v preddverju gledališča,
kjer so ob prigrizku in dobri kapljici še veselo pokramljali.

Na seminarju po poudarek predvsem na naslednjih temah

obveznosti delodajalca po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu,
pravice in dolžnosti delavcev,
naloge strokovnega delavca, naloge medicine dela,
dolžnosti samozaposlenih oseb,
sprejeti pravilniki.
V sklopu predavanja boste lahko udeleženci postavljali tudi svoja konkretna vprašanja.

•
•
•
•
•

Predavatelj

Predaval bo Igor Antauer, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ali
Tomaž Bernik, samostojni strokovni sodelavec – pravnik ZDOPS.

Trajanje seminarja

Seminar bo trajal 3 šolske ure.

Cena in plačilo

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo v višini 10,00 evrov (DDV vključen) na TRR OOZ
Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, s pripisom »seminar VPD” ali na blagajni OOZ Koper

Prijave

Član zbornice lahko prijavi eno osebo gospodarskega subjekta-člana. Prijavnico pošljete 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

ponedeljek, 16. januar 2012 oz. do zapolnitve mest.

Prijavnica za seminar Novosti s področja
varnosti in zdravja pri delu,
19. januar 2012

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon

Stacionarni
telefon

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

Podpis in žig

DA

NE
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Seminar
Novosti pri blagajniškem
poslovanju 2012

Člane OOZ Koper vabimo na seminar Novosti pri blagajniškem
poslovanju, ki bo v

•
•

petek, 27. januarja 2012, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•

Smemo izplačati zaposlenim potne stroške v gotovini?
Ali smemo prejeti plačilo kupca v gotovini višjih zneskov?
Ali moramo res pisati prejemke, izdatke in dnevnik?

Predavateljica

Na seminarju se bomo seznanili s predpisi o blagajniškem
poslovanju (računovodskimi, davčnimi, finančnimi in o
preprečevanju pranja denarja), poseben poudarek pa dali
vidiku davčnega postopka ter kako ta pravila vpeljati v prakso.
Spregovorili bomo tudi o pravilih vodenja blagajniške knjige,
o listinah ter knjiženju poslovanja, povezanega z gotovinskim
vplačili in izplačili. Na seminarju bomo torej dobili splošen
pregled ureditve gotovinskega poslovanja in praktične
napotke za ureditev poslovanja v vaši organizaciji.
Posebej bomo izpostavili novosti, ki so začele veljati v
decembru 2011 ter novosti, ki jih pričakujemo v letu 2012.

Program

•
•
•

Kateri predpisi v zvezi z blagajniškim poslovanjem
moram poznati in kaj določajo?
Ali in kdaj moramo polagati na plačilni račun gotovino,
prejeto v blagajno?
Koliko gotovine smemo prejeti od kupca in kaj z njo?

•

Kaj smemo plačevati z gotovino?
Ali moramo poročati o blagajniškem poslovanju in če,
komu?
Kako vodimo blagajniško knjigo? Ali res moramo
sestavljati blagajniški dnevnik, blagajniški prejemek in
blagajniški izdatek?
Blagajniško poslovanje in glavna knjiga

Kristinka Vukovič iz Inštituta za računovodstvo, Ljubljana.

Trajanje

2 šolski uri

Cena

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo
v višini 10,00 evrov (DDV vključen).

Plačilo

Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, s
pripisom »Seminar Blagajna” ali na blagajni OOZ Koper

Prijave

Član zbornice lahko prijavi eno osebo gospodarskega
subjekta-člana.
Prijavnico pošljete 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

petek, 20. januar 2012 oz. do zapolnitve mest.

Prijavnica za seminar Novosti pri blagajniškem
poslovanju 2012, 27. januar 2012
Davčni
zavezanec
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon

Stacionarni
telefon

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

Podpis in žig

DA

NE

Spremembe
pri gotovinskem plačevanju
od 27. decembra 2011
S spremembo 1. točke prvega odstavka 23. a člena
Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni
list, št. 101/2011) je določeno obvezno nakazovanje na
transakcijski račun vseh dohodkov iz delovnega razmerja
iz prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini,
razen pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Namen spremembe je zagotavljanje večje transparentnosti in učinkovitejšega
nadzora nad izplačevanjem osebnih prejemkov in s tem povezanih davčnih obveznosti ter prispevkov za socialno varnost.
V 3. točki prvega odstavka je znesek dividend in
obresti, ki jih ni potrebno nakazovati na TRR, znižan iz 125 €
na 50 €.
V 7. točki prvega odstavka je črtana izjema nakazovanja na TRR glede prejemkov od industrijskih in drugih
odpadkov, saj fizične osebe v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki, le teh ne smejo prodajati. Znesek
prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in
izdelkov domače obrti pa je iz 125 € znižan na 50 €.
S spremembo drugega odstavka se je znesek plačil,
ki jih ni potrebno nakazati na TRR, iz 420 € znižal na 50 €, saj
se s tem prepreči namerno zniževanje zneskov zgolj zaradi izpolnitve pogojev za gotovinsko plačilo. Z znatnim znižanjem
tega zneska se to lahko prepreči, saj zaradi bančnih provizij
za posamezno plačilo poslovni subjekti ne bodo motivirani
zneske po posameznem računu zmanjševati pod 50 €. Vir: MF
						

OZS o nameravani spremembi pravilnika ni bila
obveščena, zato ji tudi ni bilo omogočeno oblikovanje ustreznih pripomb in predlogov k tej
spremembi. Ministra za finance Franca Križaniča
poziva, da prouči možnost zadržanja izvajanja
pravilnika ter omogoči uporabnikom, da izrazijo
svoje pripombe in predloge ter na podlagi tega
sprejme ustrezen sklep (več na www.ozs.si)

In kaj torej lahko sploh plačam v gotovini?
Zakon o davčnem postopku določa, da morajo
pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki,
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in
drugi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago
in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom
nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri
ponudnikih plačilnih storitev.
Plačil izjemoma ni potrebno nakazovati na transakcijske račune,
•
če gre za plačila v manjših zneskih ali
•
če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih.
Od 27. decembra 2011 torej po spremenjenem 23.
a členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
izplačevalec dohodka ni dolžan nakazovati na transakcijske račune:
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I. Dohodkov iz delovnega razmerja iz 8. točke drugega
odstavka 37. člena Zakona o dohodnini, torej pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova (obveznega, obveznega
dodatnega in prostovoljnega dodatnega) pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, razen izplačil odkupne vrednosti
v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb.
Od 27. decembra 2011 je torej obvezno na
transakcijske račune nakazovati tudi:
•
plače, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo
za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,
•
regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč,
•
povračila stroškov v zvezi z delom in ostale
dohodke iz delovnega razmerja, razen, kot je že
bilo zapisano, pokojnin.
II. Dohodkov, ki so v skladu z 20. do 32. členom ZDoh-2
izvzeti iz obdavčitve z dohodnino, torej:
•
pomoči in subvencije (20. člen),
•
dohodki, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih
ugodnosti, po posebnih zakonih (21. člen),
•
dohodki iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za
primer brezposelnosti (22. člen),
•
dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (23. člen),
•
dohodki, povezani z zagotavljanjem varnosti, zaščite in
reševanja (24. člen),
•
dohodki v zvezi z izobraževanjem (25. člen),
•
dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo
(26. člen),
•
odškodnine (27. člen),
•
vrnitev premoženja (28. člen),
•
dohodki, povezani z družinskimi razmerji (29. člen),
•
drugi dohodki v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki
(30. člen),
•
dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti (31. člen) in
•
drugo;
III. Dividend in obresti, ki ne presegajo 50 €;
IV. Dividend, obresti in drugih plači v zvezi s premoženjem,
za katerega se opravljajo skrbniške storitve oziroma storitve
gospodarjenja, če se izplačujejo na račune skrbniških storitev
oziroma storitev gospodarjenja;
V. Prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in prevoza, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi
imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi
predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo
navedenih stroškov;
VI. Prejemkov iz 2., 4. in 5. točke 107. člena ZDoh-2; torej:
•
prejemkov, namenjenih pokritju dokumentiranih
stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo
opravljeno fizični osebi ( 2. točka), ki:
•
jo napoti ali pozove državni ali drug organ zaradi
izvajanja dejavnosti tega organa;
•
prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva
sodeluje prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih,
dobrodelnih, vzgojno izobraževalnih, zdravstvenih,
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kulturnih, športnih, raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih zbornic, v dejavnostih verskih
skupnosti in v dejavnostih političnih strank, pod
pogojem, da so navedene dejavnosti nepridobitne
dejavnosti;
•
prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva
sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez
(za sodelovanje se šteje tudi delovanje v organih
društev in njihovih zvez), zaradi uresničevanja
ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva
ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne
dejavnosti teh društev; in v zvezi s tem prejme le
povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do
višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu
vlade iz 44. člena tega zakona;
•
dnevnih povračil stroškov po pravilih EU, kadar je izplačilo opravljeni fizični osebi, ki sodeluje v projektu tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja, in v zvezi s tem prejme le navedene prejemke (4. točka);
•
prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi,
ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi
s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin,
ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44.
člena tega zakona (5. točka).
VII. Prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov ter
izdelkov domače in umetnostne obrti, ki ne presegajo 50 €;
VIII. Sredstev, v primeru prenosa sredstev vlagatelja iz enega
vzajemnega sklada v drug vzajemni sklad iste družbe za
upravljanje, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način
sledljivosti prehodov med vzajemnimi skladi;
IX. Sredstev, v primeru neplačila z zastavno pravico zavarovane
terjatve iz naslova investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
X. Drugih dohodkov, če se prejemnik dohodka v primeru
naravne in druge nesreče, kot je opredeljena po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, odpove dohodku
za namene pomoči v teh nesrečah, pod pogojem, da so od
dohodka odvedeni vsi davki v skladu z zakonom o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek, in je dohodek
nakazan na transakcijski račun organizacije, ki ima v skladu
z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ali transakcijski račun samoupravne
lokalne skupnosti.
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in pravna oseba, je
dolžna plačila za dobavljeno blago in opravljene
storitve nakazati na transakcijski račun pravne osebe
ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če je posamično plačilo večje od 50 € (ne več od 420 € kot je veljalo
do 26. decembra2011).
Plačila s kartico ostanejo nespremenjena.

Napoved seminarjev
Davčni obračun
sreda, 29. februar 2012, seminar Davčni Obračun,
predavateljica Milica Gostiša
torek, 6. marec 2012, seminar Davčni obračun,
predavateljica Dunja Verbajs
Vabili bosta objavljeni v mesecu februarju.

Sklep o načinu
plačevanja članarine Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije
od 1. januarja 2012 dalje
Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS,
št. 40/04-UPB1 in št. 102 / 07) in na podlagi 18. in 53/a člena
prečiščenega besedila Statuta Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije, sprejetega na seji Skupščine Obrtne zbornice Slovenije dne 18. decembra 2007, je Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na svoji 7. redni seji dne 20. decembra
2011 sprejela

Sklep o načinu plačevanja članarine
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
od 1. januarja 2012 dalje
I.

Članarino plačujejo člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
fizične ali pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v
Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in
umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.

Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo članarino v višini po določbi četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
Velikost podjetja – člana se določi mesečno na podlagi zadnjih znanih podatkov o številu zaposlenih, ki se pridobijo od pristojnih organov za zbiranje le-teh. V primeru, ko
za člana podatek o številu zaposlenih ni dosegljiv oziroma ni
znan, se podjetje – člana za plačevanje članarine razvrsti v
točko 2 četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona, razen
članov, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti, ki se ga za plačevanje članarine razvrsti v točko 1
četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
V primeru, ko podjetje iz prvega odstavka tega sklepa postane član zbornice tekom koledarskega leta, se ga za
plačevanje članarine razvrsti glede na razpoložljive podatke
o številu zaposlenih ob vpisu, in sicer v skladu s 4. odstavkom
39. člena Obrtnega zakona, razen člana, ki osebno opravlja
dejavnost domače in umetnostne obrti, ki se ga za plačevanje članarine razvrsti v točko 1 četrtega odstavka 39. člena
Obrtnega zakona.
Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
te točke sklepa, član, ki osebno opravlja dejavnost domače in
umetnostne obrti in ne presega letnih skupnih prihodkov iz
poslovanja po določbi petega odstavka 39. člena Obrtnega
zakona, ne plačuje članarine.

III.

Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas
prekinitve ne plača članarine.

IV.

Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi dejavnosti, po katerih so obvezni člani KGZS,
se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

V.

V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem

dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici
s prvim dnem naslednjega meseca. V
primeru, ko preneha član zbornice z
opravljanjem dejavnosti tekom meseca
do vključno petnajstega v mesecu, za ta
mesec ne plača članarine. V primeru, ko
preneha član zbornice z opravljanjem
dejavnosti po petnajstem v mesecu,
preneha obveznost plačevanja članarine zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.

Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije člane obvesti o višini in načinu
plačila članarine.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli
mesec in se plačuje na prehodni - transakcijski račun OZS. Fizične in pravne
osebe, ki postanejo člani zbornice med
letom, se seznani o odmeri članarine, s
smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
V kolikor član delno ali v celoti
ne poravna članarine v skladu z drugim
odstavkom te točke, se izda v skrajšanem ugotovitvenem upravnem postopku odločba o odmeri članarine za
ustrezno obračunsko obdobje. Odločba
se izda po uradni dolžnosti in je takse
prosta. Neplačana članarina, odmerjena po odmerni odločbi, zapade v plačilo
na dan vročitve predmetne odločbe. V
primeru, da član ne poravna odmerjene
članarine po upravni odločbi, se poda
predlog za začetek postopka upravne
izvršbe pristojnemu organu.
Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni na Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije.

VII.

Prostovoljni člani postanejo
člani OZS s pisno pristopno izjavo za
dobo najmanj enega leta. Po poteku
tega obdobja se članstvo avtomatično
podaljša za dobo enega leta. V primeru
odjave iz registra prostovoljnih članov,
mora član podati pisno izjavo o izstopu
najmanj en mesec pred izstopom.

VIII.

Članarina zbornice se lahko
zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke
tega sklepa le na podlagi pisne vloge
člana za vsak primer posebej, če tako
odloči Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča Upravni
odbor OZS. Predlog za zmanjšanje ali
odpis članarine po tem sklepu pripravi
in posreduje Upravnemu odboru OZS
območna obrtno-podjetniška zbornica
skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev
Upravnega odbora OZS ni obvezujoče.
Štefan Pavlinjek,
predsednik Skupščine OZS
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Program dela
Območne obrtnopodjetniške zbornice Koper
za leto 2012

S programom dela OOZ Koper za leto 2012 opredeljujemo temeljne naloge
in aktivnosti, ki jih bo OOZ Koper izvajala v letu 2012, skladno s finančnim načrtom.
Naloge so razdeljene v dva sklopa. V prvega so vključene naloge, ki jih bomo izvajali na
osnovi 37. člena Obrtnega zakona in jih bomo financirali iz članarine, v drugega pa so
vključene druge aktivnosti, za katere se odloči skupščina OOZ Koper oziroma upravni
odbor in se financirajo iz drugih prihodkov (tržne dejavnosti).
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo tudi v letu 2012 nadaljevala z
usmeritvijo, da članom za plačano članarino, zagotovi izvajanje nalog, ki jih nalaga obrtni zakon, v največji možni meri.
Upravni odbor bo proučil možnost uvedbe dodatne prostovoljne članarine za
OOZ Koper.
OOZ Koper tudi v letu 2012 oz. do takrat, ko bo članstvo obvezno, za svoje člane
ne bo opravljala storitev, katerih namen je ustvarjanje dobička, z izjemo prihodkov od
kapitala oz. drugih prihodkov. Prihodke pridobljene z opravljanjem tržne dejavnosti bo
zbornica namenila aktivnostim, za katere se bo odločilo članstvo oz. vodstvo zbornice.
Z dopolnjevanjem aktivnosti, ki se izvajajo na nivoju OZS in OOZ Koper bo
članstvu dejansko zagotovljen celoten spekter storitev, ki mu jih zagotavljajo obrtni zakon ter programi dela obeh organizacij.

Naloge, ki se financirajo iz članarine

Naloge, ki jih zbornica lahko financira iz članarine so opredeljene v 37. členu
Obrtnega zakona (Uradni list RS,št. 40/2004, Uradni list RS, št. 102/2007).
Tudi v letu 2012 bo delovanje zbornice usmerjeno v opravljanje nalog, ki so
opredeljene v zakonu in v tem programu, ki je podlaga za njeno delo.
Člani OOZ Koper lahko koristijo sredstva iz članarine pod pogojem, da imajo
poravnano članarino in pod drugimi pogoji, ki jih določijo organi zbornice oz. sekcije.

Naloge, ki se financirajo iz drugih virov - tržne dejavnosti

Obrtni zakon v 41. členu določa, da območna obrtno-podjetniška zbornica
zagotavlja sredstva za opravljanje svojih nalog tudi iz:
•
posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi,
•
plačil za opravljene storitve,
•
drugih virov.
Višino teh sredstev določi skupščina zbornice v skladu s statutom in statutom OZS.
Prihodke od tržne dejavnosti OOZ Koper predstavljajo pretežno prihodki od
kapitala (najemnine in obresti). Izjema so plačane kotizacije članov za aktivnosti, ki se ne
pokrivajo iz članarine in kotizacije nečlanov za izobraževanja ali storitve, ki jih zbornica
nudi izključno svojim članom.
Upravni odbor OOZ Koper je pooblaščen za določitev višine sofinanciranj, participacij in kotizacij za aktivnosti, ki jih izvaja zbornica.

Financirano iz članarine
1. Spremljanje in obravnavanje problematike obrti ter skrb
za njen skladen razvoj
Za spremljanje in obravnavanje problematike obrti ter za skrb za njen skladen
razvoj so v prvi vrsti zadolženi in odgovorni organi območnih obrtno-podjetniških
zbornic kot tudi organi OZS Slovenije. Pri tem imajo veliko vlogo tudi sekcije, ki problematiko najbolje poznajo po posameznih dejavnostih.
V letu 2012 se napovedujeta poglabljanje gospodarske krize in splošna recesija,
zato bo potrebno posvetiti veliko pozornosti sprotnemu ugotavljanju položaja obrti in
malega podjetništva ter sproti predlagati ukrepe za izboljšanje položaja podjetij.
To bo še eno leto negotovosti tudi za delovanje obrtno-podjetniškega sistema.
Zaradi gospodarske krize in iz interesov določenih političnih struktur se namreč vedno
bolj odločno in množično postavljajo zahteve po ukinitvi obveznega članstva, kar je
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napovedalo kar nekaj strank v času volilne kampanije pred predčasnimi državnozborskimi volitvami.
Program dela OOZ Koper je nastavljen na neposrednem
delu s člani, njihovem zastopanju na lokalni ravni in na povezovanju z ostalimi OOZ ter aktivnem delovanju v OZS.
OZS pričakuje od Vlade RS in Državnega zbora RS podporo ukrepom, ki so v prid obrti in malemu podjetništvu. OZS je
v letošnjem letu pripravila zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki pa so ostale povečini, v 83 odstotkih nerealizirane. OZS
zato poudarja, da bo morala nova vlada za dosego večje konkurenčnosti, ponovni zagon gospodarstva, za ustvarjanje novih
delovnih mest in blaginje v Sloveniji, izpeljati nekaj ključnih reform. OZS bo konstruktivno sodelovala s predlogi za spremembe
zakonodaje oziroma reforme.
Zastopanje interesov obrti in malega podjetništva
v letu 2012 pri Vladi RS, DZ RS in drugih pristojnih organih bo
usmerjeno predvsem v ureditev naslednjih področij:

• zmanjševanje sive ekonomije:

Tako kot do sedaj, bo OZS tudi v prihodnje vztrajala na našem
predlogu, da je najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje obsega
sive ekonomije nova ureditev dohodninske obdavčitve, ki bi
vse državljane spodbudila, da bi od ponudnika blaga ali storitev zahtevali račun – predlog »vsak račun šteje«;

• spremembe davčne zakonodaje:

V Zahtevah slovenske obrti in podjetništva 2011 je OZS predlagala ustanovitev »slabe banke«, ki bi rešila slabe terjatve malih.
Podpirala bo tudi razširitev olajšave za investiranje ter pavšalno
obremenitev za mikro in mala podjetja, ki bi zmanjšala administrativno obremenitev in finančne izdatke za računovodstva

• spremembe delovno-pravne zakonodaje:

Trenutno veljavni Zakon o delovnih razmerjih je potrebno na
novo definirati, saj ni primerljiv z delovno zakonodajo v drugih, predvsem najrazvitejših državah Evropske unije.
Zaradi referenduma v letu 2011 ostaja odprto vprašanje pokojninske reforme in s tem možnosti ustanovitve Sklada za
odpravnine ter obrtniškega pokojninskega sklada, ki bi lahko
deloval v okviru Sklada obrtnikov in podjetnikov;

• ureditev plačilne nediscipline:

Obrtniki in mali podjetniki so pri svojem poslovanju pogosto
vezani na opravljanje poslov za večje gospodarske družbe, te
pa jim poslov velikokrat ne plačajo. Zato se bo OZS še naprej
zavzemala za ukinitev prisilne poravnave, da bi s tem preprečila legalno krajo premoženja malih.
OOZ Koper od OZS pričakuje, da si bo v letu 2012 na
prvem mestu in najbolj odločno prizadevala predvsem za ureditev plačilne nediscipline.
Delovanje OOZ Koper bo tudi v letu 2012 usmerjeno
predvsem v delo s člani, v delovanje sekcij in v neposredni vsakodnevni stik s člani, saj brez tega ni možno spremljati problematike obrti.
Učinkovito zastopanje interesov članstva prinaša koristi vsem
članom in je ključnega pomena za položaj in nadaljnji razvoj obrti in podjetništva, zato bomo predloge, pobude in zahteve, ki jih
bomo pridobivali od članstva posredovali Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije, saj je zastopanje interesov obrti in malega
podjetništva tako na nacionalni kot evropski ravni, v pristojnosti
in ena od osnovnih nalog OZS.
Z OZS bomo sodelovali na vseh področjih, tako preko
organov zbornic in sekcij, kot tudi med strokovnimi službami.
Vključevali se bomo v aktivnosti, ki jih bo organizirala OZS in bili
pri tem vezni člen med članstvom in OZS. Prizadevali si bomo, da
bi čim več zahtev naših obrtnikov bilo upoštevanih v zahtevah
slovenske obrti, z njimi bomo seznanjali javnost in skušali ustvarjati obrtnikom ugodno javno mnenje.
Pri uresničevanju svojih zahtev bi bili obrtniki vsekakor bolj uspešni, kolikor bi se bolj povezovali tudi z obrtniki in
podjetniki sosednjih zbornic. Posebej to velja na področju posameznih dejavnosti tako, da je potrebno tudi v letu 2012 delovati
v tej smeri. Sekcije naj se povezujejo, sklicujejo skupne sestanke,
organizirajo skupna izobraževanja, strokovne ekskurzije, ipd.
Opažanja, težave in predloge, ki prihajajo iz posamezne

branže, se na tak način lahko bolj kvalitetno opredeli in posreduje v nadaljnjo obravnavo oz. reševanje, kar tudi povečuje možnost za uspeh.

Delovanje sekcij

Tudi v letu 2012 bo zbornica namenila veliko pozornost
delovanju sekcij, kot temeljni obliki združevanja članov. Z delovanjem sekcij želimo doseči, da se članstvo v čim večjem številu
vključi v delovanje zbornice ter tako sodeluje pri odločanju o
pomembnih vprašanjih, ki zadevajo stroko in obrt nasploh. Cilj
strokovnih sekcij je biti blizu članstvu, čim hitreje prepoznati njegove potrebe in zagotoviti njihovo uveljavitev.
S povezanostjo v strokovnih sekcijah člani opozarjajo
na specifične probleme posameznih panog in lahko predlagajo
tudi rešitve ter se za njihovo uveljavitev usklajujejo z različnimi
sogovorniki. Tudi zato je zakonodaja vse bolj prijazna do podjetniškega okolja, administrativne ovire pa izginjajo.
Specializirani strokovni sejmi, kjer se predstavljajo tudi
sekcije pomenijo dodatno promocijo obrtnih dejavnosti, promocijo obrtnih poklicev in končno tudi promocijo samih obrtnikov.
Obiski strokovnih sejmov in strokovne ekskurzije pa prispevajo k
širjenju znanja in s tem k večanju kakovosti storitev naših članov.
Zaradi tega bodo sekcije tudi v letu 2012 posebno pozornost
namenile raznim strokovnim izpopolnjevanjem, predvsem s področja novih tehnologij in materialov, obisku strokovnih sejmov,
ipd. Pri obravnavanju posameznih vprašanj bomo sekcijam, v
kolikor bo to potrebno, zagotovili tudi zunanjo strokovno pomoč.
Delovanje sekcij, izobraževanje in usposabljanje članov
sekcij ter obiske strokovnih sejmov, organizacijo strokovnih ekskurzij, ipd. bo zbornica sofinancirala iz obvezne članarine, skladno s finančnimi možnostmi oz. finančnim planom zbornice in s
kriteriji za sofinanciranje aktivnosti, ki jih je sprejel upravni odbor
zbornice in potrdila Skupščina OOZ Koper, 24. marca 2011. Sekcije
imajo svoje programe dela, ki jih izvršilni odbori sekcij prilagajajo
sprotnim potrebam članstva.

Izobraževanje članov

Skladnega razvoja obrti ni možno zagotoviti brez
izobraževanja obrtnikov, zato bomo člane vzpodbujali k vsem
oblikam izobraževanja. Tudi v letu 2012 bomo članom ponudili
različne oblike izobraževanj (seminarjev, delavnic, tečajev), ki jih
bomo organizirali bodisi sami ali jih bo pripravila OZS.
Poleg »splošnih« izobraževanj, kot so jezikovni in računalniški tečaji, bomo za člane organizirali tudi dodatna strokovna specialistična izobraževanja. Izobraževanja za katera bosta
izkazali interes tudi sosednji OOZ Izola in Piran, bomo organizirali
skupaj, saj je to vsekakor bolj gospodarno, na tak način zagotavljamo tudi višjo udeležbo članov in kontakt med njimi.
Vsem zainteresiranim bomo še naprej posredovali potrebne informacije za prijavo na mojstrske izpite, za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in tudi za druge oblike izobraževanj.
OOZ Koper bo v letu 2012 med člani ponovno izvedla
anketo o zainteresiranosti za ustanovitev sklada obrtnikov in
podjetnikov – članov OOZ Koper za izobraževanje in usposa-

bljanje delavcev pri njih zaposlenih.

Informiranje članov

Člane bomo redno obveščali o novostih, ki so pomembne pri njihovem vsakdanjem delu in o aktivnostih zbornice (izobraževanjih, sejmih, drugih aktivnostih) predvsem preko glasila
Koprske obrtniške novice, ki bo praviloma izhajalo mesečno
(z izjemo poletnih mesecev) oz. po potrebi. Z glasilom bomo
dopolnjevali informiranje, ki je članom zagotovljeno že z revijo
Obrtnik. V primerih, da obveščanje v glasilu ne bo možno (terminsko), bomo člane obveščali v pisni, telefonski in elektronski
obliki ter z SMS sporočili. Člane bomo izjemoma informirali preko
spletne strani, ki pa jo zaradi pomanjkanja kadra ne uspemo
sproti osveževati in bogatiti kot bi želeli, pa tudi obrtniki se tega
medija toliko ne poslužujejo. Članom bomo dajali informacije
osebno na sedežu zbornice, tistim članom, ki še nimajo lastnega
dostopa do interneta, bomo tega zagotavljali na zbornici.

Svetovanje članom

Članom bo splošna svetovanja nudila strokovna služba
zbornice in svetovalci iz področja računovodstva in davkov, iz
področja prava in pridobivanja finančnih sredstev. Svetovanja za
katera ni potrebna izdelava posebej prilagojenih gradiv, zagotavlja zbornica iz članarine. Zbornica bo uvedla tudi druge oblike
splošnega svetovanja, v kolikor bodo člani za to izkazali interes.
Za zahtevnejša individualna svetovanja bomo člane
napotili na svetovalce Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Svetovanja, ki zahtevajo individualno obravnavo s preučitvijo
razmer in dajanjem konkretnih nasvetov s pravno veljavo, OZS
članom zagotavlja proti plačilu.

Sejmi

Nastop na MOS v Celju, na Primorskem sejmu v Kopru,
na LOS v Ljubljani ali na drugih sejmih bomo organizirali le pod
pogojem, da bodo člani za to izrazili interes. Sodelovanje je
možno v okviru sekcije ali v okviru zbornice. Člane bomo vzpodbujali tudi k predstavitvi na sejmih v tujini, v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Kolikor bodo člani izkazali
interes, jim bo zbornica omogočala tudi obiske sejmov.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo sodelovala z vsemi institucijami, ki delujejo na našem območju in
sodelovanje s katerimi doprinese k razvoju obrtništva.

2. Zastopanje interesov članov pred
organi lokalnih in regionalnih skupnosti
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper deluje
na območju Mestne občine Koper, zato bomo na tem nivoju
direktno zastopali naše člane ter jim nudili pomoč pri reševanju
vsakdanjih vprašanj in težav, ki se pojavljajo v okviru lokalne skupnosti.
Zbornica si bo v letu 2012 prizadevala:
•
urediti ali vsaj omiliti prometne težave s katerimi se srečujejo njeni člani v mestnem jedru,
•
najti ustrezno rešitev za ureditev kamionskega terminala za
domicilne prevoznike in
•
zagotoviti boljše pogoje dela za koprske taksiste.
Pobude posameznih članov, bomo na zbornici obravnavali bodisi na sekcijah, bodisi na organih zbornice, o njih zavzeli
stališča in ravnali skladno z njimi.
Lokalno skupnost bomo spodbujali in od nje zahtevali,
da za vsa področja, ki so v njeni pristojnosti, našim članom zagotovi ugodnejše pogoje dela. Z Mestno občino Koper bomo
nadaljevali sodelovanje tako na področju zagotavljanja sredstev
za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva, kot tudi pri
izvedbi javnega razpisa za ustvarjanje ugodnejših pogojev za
podjetništvo, spodbujali bomo naše člane k vključitvi v projekte,
ki vplivajo na revitalizacijo mestnega jedra in oživljanju podeželja, ipd.

3. Vodenje obrtnega registra
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo tudi v
letu 2012 vodila obrtni register na področju svojega delovanja, to
je za območje Mestne občine Koper. Pri tem bomo:
•
izdajali in spreminjali obrtna dovoljenja,
•
izdajali sklepe o vpisu obrti podobnih dejavnosti v obrtni
register.
•
vodili obrtni register kot centralno informacijsko bazo,
•
registrirali podjetnike in enostavne družbe ter njihova statusna preoblikovanja kot e-VEM točka,
•
poskrbeli za izbris subjektov, ki bodo dejavnost iz PRS odjavili,
•
vpisovali prostovoljne člane zbornice,
•
izdajali izpise iz registra,
•
izdajali kartice Obrtnik.

Zbornica sodeluje tudi pri postopku izdaje licenc za prevoze v cestnem prometu. Tudi v letu 2012 bomo strankam svetovali in pomagali pri izpolnjevanju vlog in zbiranju dokumentacije.

4. Opravljanje nalog, ki so pomembne za
celovito delovanje obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema, ki nam jih poveri OZS
Za zagotovitev enotnega delovanja celotnega obrtnopodjetniško zborničnega sistema se bomo aktivno vključevali v
vse dogodke in razprave znotraj OZS. Tudi v letu 2012 se bomo
redno udeleževali sestankov predsednikov in sekretarjev OOZ ter
predsednikov in sekretarjev strokovnih sekcij kakor tudi drugih
sestankov, ki jih bo organizirala OZS in so potrebni za delovanje
sistema kot celote. Prav tako bomo aktivno sodelovali z območnimi zbornicami Notranjsko-primorske regije in tako skušali
prispevati h kvalitetnejšemu in predvsem bolj usklajenemu delu,
katerega cilj je, da bi bilo delo OZS čim bolj po meri članstva.
Svetovali bomo našim članom, ki so poslanci skupščin
sekcij OZS ali člani njihovih upravnih odborov, kolikor bodo potrebovali pomoč pri opravljanju svojega dela v sekcijah.
Udeleževali se bomo organiziranih usposabljanj in
izobraževanj za zagotovitev višje stopnje informacijske, komunikacijske, strokovne in jezikovne pismenosti zaposlenih kot tudi
funkcionarjev zbornice in vodstev sekcij.
Skrbeli bomo za vzdrževanje računalniškega sistema.
Poleg vseh naštetih nalog je za delovanje sistema potrebno opravljati še vrsto »servisnih« nalog, ki jih bomo opravljali
gospodarno, strokovno in pravočasno.

Financirano iz prihodkov
od tržne dejavnosti
Druge naloge zbornice, ki se izvajajo po programu za potrebe članstva

Zbornica bo tudi v letu 2012 sredstva iz tržne dejavnosti
namenila za tiste aktivnosti, katere so člani že v preteklih letih
ocenili kot pozitivne in katere prispevajo k ustvarjanju pripadnosti organizaciji. Med te spadajo predvsem: novoletni obrtniški
ples, prireditev Dedka Mraza, šport in rekreacija, izleti in družabna srečanja ter drugo.

Načrtovana kadrovska struktura za uresničitev
programa dela

Na dan 31. decembra 2011 so bile na OOZ Koper zaposlene tri delavke za nedoločen čas. Že šesto leto imamo neizpolnjen kadrovski plan. Zaradi neprestanih - takih ali drugačnih
sprememb, katerim se ne bomo izognili niti v letu 2012, smo
nove zaposlitve že pred časom »zamrznili«. V letu 2012 zaposlujemo eno delavko več in sicer za določen čas zaradi nadomeščanja
delavke na porodniškem dopustu.
V primeru pridobivanja dodatnih del, zlasti projektov
ali drugih del, ki se ne bi financirala iz obvezne članarine, bi se
lahko dodatno zaposlovalo, a le v primeru, da bi se opravljanje
teh del ne bi dalo zagotoviti z drugimi občasnimi oblikami
zaposlovanja. V letu 2012 se planira tudi občasno študentsko
delo, brez katerega ne bi zmogli izvesti vseh nalog, ki se pojavijo
nenapovedano ali v večjem obsegu in jih je potrebno opraviti v
določenem roku.
Koper, 21. december 2011

		

Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper

Program je obravnaval in sprejel Upravni odbor OOZ Koper,
dne 13. decembra 2011
Program je sprejela Skupščina OOZ Koper,
dne 21. decembra 2011
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Restavrator Marjan Markežič

Mož, »ki reže mize«, je
popravil tudi stol za papeža

Pred tem je iz lesa delal modele za okvirje Tomosovih mopedov - med
večjimi deli so tudi stara lekarna v Pretorski palači v Kopru, korne klopi v
Minoritskem samostanu v Piranu, portal rektorata Univerze na Primorskem
ter vrata samic v zaporih.

Med našimi člani, obrtniki je
kar nekaj takih, ki so lahko deležni posebne pozornosti. Eni zato, ker vztrajajo v poklicih, ki dobesedno izumirajo
(modni krojač Nikola Šantić-Miki, pa
čevljarja kot sta Aleksander Vukovič in Ignac
Dominič. . .) ali pa so poklici, ki so nekaj
nevsakdanjega, za nekatere iskanega, za
nekatere odvečnega, za nekatere nedosegljivega. Eden takih poklicev je zanesljivo
restavratorstvo. Za pridobitev znanj na področju restavratorstva so šole, velikokrat
pa v te vode zaplujejo ljudje s čisto vsakdanjim poklicem in posebno nagnjenostjo do
ohranjanja starega.
Marjan Markežič je že eden takih,
ki imajo poseben odnos do starega. Kot mizar seveda do lesa oziroma izdelkov iz lesa.
O tem, kako je postal mizar, kako je zašel v
restavratorstvo so se z njim pogovarjali šolarji OŠ Oskarja Kovačiča na Škofijah.
Radio Koper je v oddajo »Nedelja z mladimi« enkrat mesečno vpeljal
tudi predstavitev zanimivih poklicev. V decembru so najmlajšim (otrokom v vrtcu in
šolarjem) na obisk pripeljali mizarja - restavratorja. Po domiselnih in iskrenih (pa

tudi resničnih) otroških ugotovitvah, da je
»mizar tisti, ki reže mizo«, ali tisti, ki dela »v
garaži - mizarnici in ima kladivo, vijake in
žago«, so se osmošolci z Markežičem dalj
časa zadržali v prijetnem pogovoru. Za
Radio Koper ga je posnela novinarka Tjaša
Škamperle, mi pa za predstavitev Markežiča
povzemamo nekaj najbolj zanimivih delov.
Letos mineva 42 let, odkar dela
kot mizar, z restavratorstvom pa se ukvarja
že več kot 20 let. Na šolo je prinesel staro
omarico iz češnje. Omarici so manjkali nekateri deli, ki jih je Markežič
izdelal na novo in nadomestil stare. Otrokom je
pojasnil, da je star kos
pohištva treba najprej
lepo očistiti, s pomočjo
zaplinjevanja ali posebnih premazov uničiti črve,
ki so načeli les, nato pa po
potrebi dodati nove dele,
ki morajo biti enaki starim,
kajti: »Dober restavrator je
tisti, ki naredi izdelek, ki je
kar se da podoben originalu. Ljudje namreč hočejo za
spomin predmete, ki se jih
spomnijo iz mladosti, pa so
bili stari že, ko so jih imele
njihove babice. Ko se je
razvila sodobna pohištvena industrija, pa so
pogosto končali kje na podstrešjih.«
»Razlika med novim in starim pohištvom je že v obliki, velikosti. Staro pohištvo je
bilo unikatno, majhno, iz t.i. masivnega, plemenitega lesa. Prevladovali so češnja, oreh,
lipa, smreka. Danes je več plastike kot masivnega lesa. Dela se v serijah,« staro z novim
primerja Markežič in dodaja, da je zanj najboljši les za pohištvo les češnje, hruške, oreha, lipe, ki je mehka, malo je oljke. Vse to pa
mora biti domač, plemenit les. Ne afriški, ali
pa ameriški.
»Kje dobim les? Zdaj ni več težko.
So trgovine, ki imajo precej te ponudbe. Pa
tudi na internetu se danes najde marsikaj.
Les mora biti suh in domač, evropski. Evropski oreh, denimo, je povsem drugačen kot
ameriški. Drugačna je struktura lesa, barva
in to je treba paziti. Še posebej, ko gre za
restavriranje izdelkov,« pojasnjuje Markežič in dodaja, da še ni bilo izdelka, ki ga
ne bi uspel popraviti, obnoviti. Če je delo
zahtevno, restavriranje traja dalj časa, a
če naročnik izdelek ceni, se vse izplača.
Seveda je pri vsem treba biti zelo natančen
in potrpežljiv.
Markežič - kot otrok na deželi ni
(tako kot danes) razmišljal o svoji poklicni

karieri - se spominja, da ga je po končani
osnovni šoli sovaščan, sicer mizarski mojster v tedanjem Obrtnem centru, povabil
naj gre za vajenca mizarja in Marjan je šel.
V Škofji Loki je končal lesno poklicno šolo,
nekaj časa še delal v Obrtnem centru potem pa dobil službo v Tomosovem inštitutu.
Kot izjemno natančnemu mizarju, so mu
zaupali izdelovanje lesenih prototipov za
okvirje mopedov. Nato je kot oblikovalec
mizar delal še v MAK-u in izdeloval razne
modele za računalniška ohišja, za različne

VABILO
Obrtniško
smučanje
v Forni di Sopra v Italiji
Člane zbornice vabimo na enodnevni smučarski izlet v
Forni di Sopra v

petek, 20. januarja 2012
Program

Odhod avtobusa bo ob 6.30 uri iz avtobusne postaje na
Piranski ulici (pri Oviesse). Na smučišče v Forni di Sopra
bomo prispeli okrog 9.00 ure. Smučali bomo ves dan do
poznega popoldneva. V restavraciji na smučišču se bomo
okrepčali. Povratek v Koper v večernih urah.

Vodji izleta

Aleš Rot, GSM 041/ 692 395,
vodja odbora za šport in rekreacijo OOZ Koper,
Edo Pust, GSM 041/685 427, Smučarski klub Capris

50,00 EUR. Član zbornice (ena oseba) s poravnano
članarino plača participacijo 20,00 evrov. Razliko krije
zbornica. V ceni je vštet prevoz, celodnevna smučarska karta
in en obrok po izbiri iz pripravljenega jedilnika v restavraciji
na smučišču.

			

D. G.

Rok prijave

ponedeljek, 16. januar 2012
oziroma do zapolnitve mest na avtobusu.

Plačilo

Cena

poliuretanske odlitke, mize oziroma opremo za delovna mesta z računalnikom itn. Že
42 let dela kot mizar in po prvih 20 letih mizarstva ter industrijskega oblikovanja v lesu
so ga k sodelovanju povabili v piranskem
Zavodu za spomeniško varstvo.
Začel je restavrirati okvirje za slike,
različna cerkvena vrata. Počasi so naročila
postajala vse večja, dela vse zahtevnejša.
Kot pravi Markežič so večja dela, ki mu bodo
ostala v trajnem spominu, rekonstrukcija
kornih klopi v Minoritskem samostanu v
Piranu in stara lekarna v Kopru. Za slednjo
so od starega pohištva bili ohranjeni le spodnji predalčki in en stebriček. Vse ostalo je
narejeno na novo. Seveda po predlogi, načrtu muzeja in Zavoda za spomeniško varstvo, ki za take načrte najamejo izkušene
arhitekte. Markežič je sodeloval pri restavriranju lesenih delov stola, na katerem je leta
1996 sedel papež, ko je bil v Postojni. Stol je
tapeciral Zmago Cafuta, pozlatila pa Mira Ličen Krmpotič. Marjan Markežič je restavriral
(na novo naredil) tudi velika vrata oziroma
portal Univerze na Primorskem, obnovil vrata samic v starem koprskem zaporu . . . Skratka, dela mu ne zmanjka, manjka pa takih, ki
bi mu sledili, pa tudi takih, ki bi zaposlovali
restavratorje.
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Člani zbornice s plačano članarino plačate participacijo
20,00 EUR (z DDV) na sedežu zbornice ali na TRR:
OOZ Koper, 1010 0003 5170 352
Namen plačila: Smučanje

Način prijave

Prijavnico in dokazilo o plačilu pošljite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali
na fax 05/6271 917
Na prijavnici obvezno izpolnite rubriko GSM.

Opozorilo

V primeru izredno slabega vremena bo izlet preložen,
o čemer vas bomo obvestili preko SMS obvestil.

Prijavnica za obrtniško smučanje
v Forni di Sopra, 20. januar 2012
Davčni
zavezanec
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico in dokazilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete
po faxu: 05/6271 917

Podpis in žig

DA

NE
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Licence – nove vloge

Dne 4. decembra 2011 so stopile v veljavo tri nove
Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za
opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, št. 1072/2009 o
skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega
prevoza blaga in št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do
mednarodnega trga avtobusnih prevozov.
Zaradi navedenega je OZS pripravila nove obrazce
vlog. Ločimo vlogo za izdajo nacionalne licence in vlogo za
izdajo licence Skupnosti za opravljanje mednarodnega prevoza
blaga oz. mednarodnega prevoza potnikov.
V primeru vloge za izdajo licence Skupnosti oz. vloge
za obnovo licence Skupnosti, mora vlagatelj vlogi priložiti tudi
izjavo upravljavca prevozov. Upravljavec prevoza lahko vodi
prevozne dejavnosti največ 4 različnih podjetij, ki se izvajajo z
največjim skupnim kombiniranim voznim parkom 50 vozil. Če je
upravljavec prevozov samostojni podjetnik sam ali je zaposlen

Obvestila
Izterjava kazni za prometne prekrške

Evropski parlament je 6. julija 2011 potrdil Direktivo o čezmejnem
pregonu za povzročitelje prekrškov v cestnem prometu, s katero
bo omogočena izterjava kazni za prometne prekrške, storjene v
katerikoli državi članici EU. Povzročitelji prometnih prekrškov izven
meja domače države tako ne bodo več ostali nekaznovani. Nova
zakonodaja predvideva izsleditev in kaznovanje kršiteljev v domači
državi s sodelovanjem med organi pregona. Direktivo mora potrditi
še Svet EU, nova pravila pa bodo začela veljati najkasneje v dveh
letih po sprejetju. Direktiva zajema glavne vzroke prometnih nesreč
z najhujšimi posledicami, in sicer: hitrost, vožnjo pod vplivom alkohola
in drog, neuporabo varnostnega pasu in uporabo mobilnega telefona
med vožnjo.

Dokazovanje eko standarda vozil

Slovensko-ukrajinska mešana komisija za mednarodni cestni prevoz
blaga in potnikov je sklenila dogovor o tem, da se v primeru uporabe
dovolilnic za vozila ekološkega standarda EURO II ali EURO III, ekološki
standard vozila dokazuje z certifikatom proizvajalca. V primeru
prevoza z dovolilnico, ki je namenjena nižjemu ekološkemu razredu,
je možno opraviti prevoz z vozilom višjega ekološkega standarda.
Celotni zapisnik (v slovenskem in ukrajinskem jeziku) seje komisije,
ki se je odvijala med 22. in 23. novembrom 20111 v Portorožu, je
objavljen na spletni strani: http://www.ozs.si/Portals/0/Media/
Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/Zapisnik-slo-ukrmesana-komisija-Portoroz-2011.pdf

Začasna nastanitev za voznike - tujce
na pavzi v Sloveniji

Vozniki-tujci, ki morajo opraviti pavzo v Sloveniji in ne gredo domov
in potrebujejo začasno bivanje, se lahko obrnejo na podjetje SOBCA
d.o.o.,Pot na Rakovo jelšo 131,1000 Ljubljana, tel. 041 615 209 –

Napoved obveznega
usposabljanja voznikov
•
•

v soboto, 25. februarja 2012 se bo izvajal program
tretjega obveznega usposabljanja voznikov
v soboto, 26. maja 2012 se bo izvajal program
tretjega obveznega usposabljanja voznikov

Vabili bosta objavljeni v mesecu februarju in maju.

Sekcija avtoserviserjev

Sekcija za promet
le v enem podjetju, je število vozil neomejeno.
Notranji upravljavec prevozov je lahko samostojni
podjetnik sam ali pri njemu zaposlen upravljavec prevozov
(pogodba o zaposlitvi in pooblastilo tej osebi za opravljanje
nalog upravljavca prevozov).
Podjetje, ki ima zunanjega upravljavca prevozov (to
ni samostojni podjetnik sam ali pri njem zaposlen upravljavec
prevozov), mora vlogi priložiti tudi pogodbo, sklenjeno
z zunanjim upravljavcem prevozov (svetovalna pogodba,
pogodba o prokuri ali kakšna druga oblika pogodbe, z
navedenimi nalogami iz 4 člena 2. b. odstavka Uredbe
(ES) št. 1071/2009). Pogodba mora vsebovati podrobno
določene naloge, ki jih mora upravljavec prevozov opravljati
učinkovito in neprekinjeno. Naloge, ki jih je potrebno
podrobno določiti obsegajo predvsem naloge povezane z
opravljanjem servisiranja in vzdrževanja vozil, preverjanjem
prevoznih pogodb in dokumentov, osnovnim računovodstvom,
razporeditvijo natovarjanj ali storitev po voznikih in vozilih ter
preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo.
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Avtoserviserji zadovoljni z delom sekcije
V prijetnem ambientu domačije Ražman v Gračišču so se
na zaključnem zboru 2. decembra 2011 zbrali člani Sekcije
avtoserviserjev OOZ Koper, z namenom doreči program dela
za prihodnje leto, katerega je v grobem že osnoval izvršilni
odbor sekcije. Prisotni so sklenili tudi v prihodnjem letu
aktivno spremljati spremembe zakonov, ki urejajo njihovo
področje ter podpirati prizadevanja krovne organizacije
pri reševanju sprotnih težav. Člani so pohvalili delo Sekcije
avtoserviserjev OZS, predvsem zaradi informativnega cenika
za vulkanizerje, ki ga je slednja pripravila in je bil s strani

članstva pozitivno ocenjen. Prisotni so sklenili sekciji OZS
priporočiti izdelavo takih cenikov tudi za ličarje, kleparje
ter pralnice avtomobilov. Predsednik sekcije Miro Veljak je
prisotnim podal informacijo o poskusni včlanitvi Sekcije
avtoserviserjev OZS v organizacijo CETRO, ki združuje
prodajalce avtomobilskih pnevmatik na območju Evropske
unije. Člani so se dogovorili, da si bodo tekom leta ogledali
sejem avtomobilistike v Celju, na naslednjem zboru članov v
mesecu marcu pa bodo dokončno oblikovali program dela
za tekoče leto.

Komac Vojko, ki jim lahko uredi bivanje na dveh lokacijah v bližini
ljubljanske obvoznice (Ljubljana Moste in Ljubljana Vič). Z voznikom
se sklene najemna pogodba, na osnovi katere voznik prijavi bivališče.
Voznik v sobi zadolži svojo omarico s ključem. Voznik plača 50EUR
mesečno in ima za to ceno na voljo bivališče, prijavo bivališča, svežo
posteljnino, možnost pranja perila, uporabo hladilnika, možnost
kuhanja, uporabo TV, kabelske TV, INTERNET-a in hrambo pošte.
Cena velja do 7 nočitev na mesec, kar je več, se obračuna vsaka
nadaljnja nočitev 5 EUR.

Zimska oprema vozil v Italiji

V Italiji je do sedaj veljalo, da je zimska oprema obvezna le v primeru
sneženja in zimskih voznih razmer. Po novem pa se vsaka italijanska
regija lahko sama odloča kdaj in kakšno zimsko opremo bo zahtevala
od voznikov na cestah na njihovem območju. Tako se je večina regij
na območju severne in osrednje Italije odločilo za datumsko določeno uporabo zimske opreme, ki vključuje ali 4 zimske pnevmatike ali pa
4 letne in v opremi dodatne snežne verige.
V pokrajini Furlanija-Julijska krajina je na avtocestah Trst –
Benetke in Palmanova – Udine – Trbiž obvezna uporaba zimske opreme vse od 15.11. do 15.4., ne glede na vozne razmere. Podobno je
tudi na večini ostalih regionalnih cestah v tej regiji. Le na nekaterih
regionalnih cestah je zakon nekoliko blažji in zahteva zimsko opremo
le med 15.11. in 31.3.
Na območju Benečije (Veneto) je na avtocesti od Benetk do
Brescie zimska oprema obvezna v terminu od 1.11. do 31.3., na ostalih
avtocestah in regionalnih cestah v tej regiji pa od 15.11. do 15.4. 		
Podobno je tudi v ostalih italijanskih regijah npr. Emilia - Romagna
(Bologna) kjer je zimska oprema obvezna od 1.11. do 15.4., v Toskani
je na glavni avtocesti A1, ki pelje od Milana proti Rimu, zimska oprema obvezna od 1.11. - 15.4., na vseh ostalih avtocestah in regionalnih
cestah pa od 15.11. do 15.4.
V regiji Trentino (Bolzano in Trento) zimske opreme niso datumsko omejili ampak so sprejeli zakon tako, da je zimska oprema na
vseh pomembnejših cestah obvezna le v času sneženja in poledice,
na lokalnih cestah znotraj Bolzana pa je zimska oprema obvezna od
15.11. do 31.3.
Zimsko opremo najdlje zahtevajo na cestah v dolini Aoste,
kjer je na avtocestah, ki peljejo proti predoroma Mont Blanc in St. Bernard obvezna vse od 15. 10. do 15.4.
Z novimi predpisi glede uporabe zimske opreme želi
italijanska policija zmanjšati število prometnih nesreč in zastojev
v zimskem času, hkrati pa so želeli prilagoditi zakon razmeram in
predpisom v sosednjih državah, kjer je zimska oprema prav tako
datumsko določena. Ceste, kjer je obvezna uporaba zimske opreme, morajo biti označene s posebnim prometnim znakom. Kazen za
neuporabo zimske opreme je 80 evrov oz. 39 evrov na cestah znotraj naselij, ob tem pa lahko policija tudi prepove nadaljnjo vožnjo.

						

Vir: OZS

Sekcija kozmetikov

Kozmetiki želijo biti na tekočem
Iztekajoče se leto so tudi člani in članice Sekcije kozmetikov
OOZ Koper zaključili z zborom članov 3. decembra 2011. V
preteklem letu so člani med drugim predlagali vključitev
republiške sekcije v organizacijo CEPEC, pričeli pa so tudi z
aktivnostmi, ki bodo pripomogle k sodelovanju ter promociji
poklica pri Srednji kozmetični šoli Izola, s predstavniki katere
se bodo na skupni seji srečali že v začetku novega leta.
Z namenom izobraževanja članov sekcije so se prisotni

odločili v marcu prihodnje leto obiskati kongres kozmetikov,
organizirali bodo tudi tečaje na področju pedikure, manikure,
ličenja, refleksne masaže ter športne masaže. Za seznanjenost
na področju novosti v svoji branži bodo tudi letos poskrbeli
za obisk domačih in mednarodnih sejmov. Med sejmi
lepote in kozmetike v Parizu, Barceloni, Zuerichu, Beogradu,
Muenchenu in Bologni, bodo izbrali najustreznejše.
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Sekcija gostincev in živilcev

Kakšne težave tarejo gostince in živilce?
V obrtniškem domu v Kopru so se v torek, 29.
novembra 2011, v večernih urah zbrali člani Sekcije gostincev
in živilcev z namenom pregledati delo sekcije v preteklem
letu ter začrtati smernice za uspešno delo v prihodnjem letu.
Na poročilo o delu sekcije v letu 2011 nihče od
zbranih ni imel pripomb, prispevalo pa je k temu, da so se tudi
tisti člani, ki niso sodelovali pri aktivnosti sekcije, seznanili z
dogodki, ki so se odvijali v okviru sekcije. Prisotni so se odločili,
da bodo tudi v letu 2012 skoraj vse aktivnosti ponovili, saj se
vodstvo sekcije trudi, da postanejo tradicija. To so: čezmejno
sodelovanje na Dnevih tartufov v Buzetu ter Gastronomskih
zakladih Istre, ogledi sejmov, sodelovanje pri pripravi »fritaje
velikanke«, sodelovanje na festivalu sladokuscev Sladka Istra,
pohod s stanovskimi kolegi iz drugih zbornic po dolini reke
Dragonje in še bi lahko naštevali. Člani so se zavezali, da se
ne bodo družili samo ob prijetnih dogodkih. Povezano bodo
delovali predvsem pri reševanju težav, ki pestijo njihove vrste.
Ena izmed najbolj perečih je prav gotovo posledica
kadilskega zakona, ki je kadilce postavil pred vrata gostinskih

lokalov. Zakon je zavaroval nekadilce pred škodljivimi vplivi
cigaretnega dima. Ponudniki gostinskih storitev so morali
poiskati rešitve za kadilce in so večinoma pred lokali postavili
take in drugačne tende, za katere so odšteli tudi po več deset
tisoč evrov. Takoj po uveljavitvi zakona se je na trgu pojavil
ponudnik tend, ki jih je izdeloval in postavljal tako, da bi s tem
gostinec izpolnil določila zakona. Kasneje pa so inšpektorji na
terenu ugotavljali, da rešitve niso utrezne. Člani zbora so se
spraševali na podlagi česa se pravzaprav ustreznost ugotavlja,
kakšna so merila, kako se dokazuje, da je za zaposlene, ki
strežejo kadilce, ozračje neustrezno, ipd.
Sekcija bo zato v letu 2012 izvedla vrsto aktivnosti
z namenom, da se zadeve natančno definirajo in stanje na
tem področju uredi tako, da bodo lahko gostinci in pri njih
zaposleni nemoteno delali.
Drugi predlog, ki so ga člani oblikovali na zboru je
združitev prispevkov za SAZAS, ZAMP, IPF in ostala združenja
na enem plačilnem nalogu, predlagali pa bodo tudi, da se limit
za plačevanje z gotovino dvigne iz 400€ na najmanj 1000€ .

Sekcija frizerjev
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Izobraževanje je pot do kvalitete
Na zaključnem zboru v začetku meseca decembra so
člani Sekcije frizerjev OOZ Koper potrdili program dela sekcije
za leto 2012. Ta bo tudi letos pester skupek različnih aktivnosti,
ki bodo izvedene tekom tega leta. Koprski frizerji se bodo še
naprej zavzemali za učinkovit nadzor nad delom na črno, ki po
njihovem mnenju najbolj pesti ravno njihovo branžo.
Odklonilno stališče članov do uvedbe davčnih blagajn se tudi v letošnjem letu ne bo spremenilo. Na področju
izobraževanja, ki gotovo pripomore h kvalitetnejšim storitvam ter promociji višje ravni frizerskih storitev, nameravajo
v naslednjem letu ponoviti že utečen program, ki vključu-

je oglede frizerskih sejmov doma in v tujini ter organizacijo
seminarjev v izvedbi najvidnejših in priznanih predstavnikov slovenske frizerske avantgarde. Organizacija tečajev na
področju retorike, poslovne uglajenosti in motivacije delavcev pa so novosti, ki jih je sekcija vključila v svoj program.
Sekcija se bo promovirala na različnih področjih, kot so javne
prireditve v občini, z zloženkami in reklamnim materialom.
Poklic in delo frizerja pa bo sekcija predstavila dijakom na informativnih dnevih Srednje tehniške šole Koper. S
slednjo bodo sodelovali tudi v naslednjem letu, predvsem na
srečanjih mentorjev in predstavnikov šole.

Sekcija instalaterjev-energetikov

Več sodelovanja z OZS
Sekcija frizerjev

Tečaj
spenjanja las
Sekcija frizerjev OOZ Koper je v
začetku decembra organizirala tečaj
oblikovanja svečanih pričesk pod
vodstvom kreativnega vodje MIČ
STYLING akademije. Prisotnim je
demonstriral oblikovanje kodrov s
figarom, sodobne valove ter tri različne
načine svečanega spenjanja las, frizerji
pa so tehnike nato preizkusili na svojih
modelih oziroma lutkah.
Na tečaj so bili povabljeni vsi člani
sekcije, udeležile pa so se ga štiri
članice in dve zaposleni delavki pri
naših članih.

Člani sekcije instalaterjev –energetikov so se zbrali
na zboru 3. decembra 2011. Na zboru so pregledali opravljeno
delo v letu 2011 in začrtali aktivnosti za to leto.
Sklenili so, da bodo v letošnjem letu spremljali kaj se
bo dogajalo na področju zakonodaje, ki vpliva na njihovo dejavnost. Organizirali bodo različna izobraževanja in usposabljanja, katera se bodo odvijala ob ponedeljkih in torkih v popoldanskih urah, saj je ta čas za instalaterje najbolj primeren.
Sekcija bo za svoje člane organizirala obisk sejma v Milano in
jih povabila k udeležbi na Primorskem sejmu. Predsednik sekcije se je zavezal, da bo med letom redno poročal o delu Sekcije instalaterjev energetikov OZS tako, da bo kratka poročila ob-

javil v Koprskih obrtniških novicah. Obljubil je tudi, da bo zbor
članov v letošnjem letu sklical dvakrat - enkrat v zgodnji jeseni
(september), da se pregleda do tedaj opravljeno delo in se do
konca leta mogoče še kaj organizira ter ob izteku leta, ko se bo
ponovno pripravil program za naslednje leto. Sekcija bo svoje
člane spodbujala k udeležbi na poslovnih in drugih srečanjih,
ki jih bo organizirala Sekcija instalaterjev-energetikov OZS.
Zbor članov je Sekciji instalaterjev-energetikov OZS
predlagal, da v upravni odbor sekcije imenuje enega predstavnika iz obalno-kraške regije, Upravnemu odboru OOZ Koper
pa je sekcija dala pobudo, da bi se ponovno organizirale športne igre obrtnikov.
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Sekcija gradbincev

Sekcija gradbincev

15. strokovno srečanje
sekcije gradbincev na Bledu
Sekcija gradbincev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vabi svoje člane na
15. strokovno srečanje sekcije gradbincev, ki bo

v petek, 13. in soboto, 14. januarja 2012,
v konferenčni dvorani Jupiter hotela Golf, Bled
Predvideni program

petek, 13. januar 2012
8.30
Prihod in evidentiranje udeležencev
9.00
Otvoritev srečanja
9.15
Zavod RS za zaposlovanje: sodelovanje
med delodajalci in Zavodom RS za
zaposlovanje, možnost zaposlovanja
brezposelnih, zaposlovanje tujcev,
subvencije in vzpodbude
11.15
Odvetnica Mojca Furlan: Oblikovanje
cene pri sklepanju gradbene pogodbe,
cena na enoto, cena na ključ
14.00
Pokrovitelji srečanja: Predstavitve
pokroviteljev srečanja (3 x 30 minut)
16.00
Skupščina Sekcije gradbincev
19.30
Večerja z družabnim srečanjem, 		
restavracija hotela Golf
petek, 13. januarja 2012, v popoldanskem času bo
potekal tudi »Ladies program«:
14.00
Kako se urediti v 15 minutah – 		
delavnica ličenja
16.00
Vrtnice v kulinariki in kozmetik

Cena nočitev

Hotel Golf:
•
enoposteljna soba 98 EUR,
•
dvoposteljna soba 120 EUR
Hotel Park:
•
enoposteljna soba 75 EUR,
•
dvoposteljna soba 104 EUR

sobota, 14. januar 2012
9.30
Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni
inštitut ZRMK: Stanje na podrocju
energetske ucinkovitosti in izrabe
obnovljivih virov energije v stavbah ter
cilji 2020
10.30
Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni
inštitut ZRMK: Projekt Inteligent 		
energy BUILD UP Skills Slovenija
Barbara Vrhovnik, Janko Rozman,
OZS: Usposabljanje gradbenih 		
izvajalcev za energetsko učinkovito
gradnjo
11.30
Lea Pisani: Moč komunikacije s 		
celovito podobo, Kaj bi želeli povedati
s svojo podobo in komunikacija z
oblačili, predstavljanje, rokovanje,
naslavljanje in poslovni bonton,
kultura oblačenja

Prijave

•
•
•
•

Prijavite se lahko na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, do 10. januarja 2012.
V primeru zadostnega števila prijav bo organiziran skupni prevoz.
Stroške kotizacije bo udeležencem poravnala Sekcija gradbincev OOZ Koper,
stroške nočitve in prevoza si plačate sami.
Aktivnosti, ki jih organizira zbornica so namenjene le članom s poravnano
članarino.

VABILO

Razpis za podelitev
Znakov kakovosti v graditeljstvu 2012
Na spletni strani www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011090.pdf. je
objavljen nov

javni razpisa za podelitev Znakov kakovosti v
graditeljstvu 2012, Uradni listi RS, št. 90/2011
Ocenjevanje in podeljevanje bo izvajal razpisovalec Gradbeni
inštitut ZRMK in sicer za:
•
Okna, vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi stenami,
Notranja vrata – vrata v stanovanju in drugih bivalnih prostorih,
Zidni blok za podometno gradnjo zidov,
•
Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja
plinskih grelnikov,
•
Sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode,
ogrevanje zgradb ali ogrevanje bazenske vode,
•
Hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne vode, segrete s
pomočjo sprejemnikov sončne energije,
•
Sistemi kanalizacijskih cevi,
•
Strešne kritine za pokrivanje poševnih streh,
•
Betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in
povoznih površin,
•
Plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega kamna,
•
Betonski robniki,
•
Izvedba cementnih estrihov,
•
Izvedba betonskih zaključnih tlakov,
•
Izvedba polimernih talnih oblog in premazov,
•
Izvedba vodotesne zaščite betonskih in AB konstrukcij,
•
Razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
•
Izvedba obnove ostrešij oziroma kritin na stavbah kulturne
dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s
sestavinami kulturne dediščine,
Izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
Izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in stavbah
s sestavinami kulturne dediščine,
Storitev krovsko – kleparskih del,
Storitev montaže stavbnega pohištva,
Storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramičnimi ploščicami,
Storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim oziroma umetnim
kamnom,
Betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
Separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,
Asfaltni obrati,
Konstrukcije za zaščito pred hrupom,
Izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
Izvedba hidroizolacij v predorih.

Pridobivanje znaka je prostovoljno. Dobitniki ZKG bodo imeli
priložnost promovirati pridobljeno priznanje v okviru sejmov ali
drugih javnih in strokovnih prireditev.
Javni razpis bo odprt do 2. novembra 2012. Ocenjevanje se bo
izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih
pogojev in meril za ocenjevanje za posamezno področje.
Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in obrazec za
prijavo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo
pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK – Gradbenem
centru Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel: (01) 280-81-81,
faks: (01) 280-81-91, e-pošta: zkg@gi-zrmk.si, spletna stran: www.
gcs.gi-zrmk.si/gcs

Razpis za sodelovanje na 12. državnem prvenstvu
mladih kleparjev in krovcev Slovenije,VABILO
29. - 30. 3. 2012
Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije objavlja razpis za sodelovanje na

12. državnem prvenstvu mladih kleparjev in
krovcev Slovenije, 29. do 30. marca 2012,
na sejmu MEGRA, GornjaRadgona
Pogoji sodelovanja:

I.
Prijavijo se lahko ekipe kleparjev in krovcev – nosilcev
dejavnosti in zaposlenih delavcev iz posameznih obratovalnic oz.
podjetij, združenih iz posameznih obratovalnic, Območnih obrtnih
zbornic, posameznih regij in šol.
II.
Ekipa šteje 2 (dva) tekmovalca, ki nista starejša od 26 let (da
do novembra 2012 ne bosta dopolnila 26 let), da sta redno zaposlena
kot kleparja krovca, ali obiskujeta izobraževalni program za kleparja
krovca, ter mentor, ki ne sodeluje v tekmovanju.
III.
Prijave za 12. državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev
pošljite na naslov OZS, Sekcija kleparjev in krovcev, Celovška
71, 1000 Ljubljana, zadnji rok prijave je 28. januarja 2012. Obrazec
za prijavo se nahaja tudi na spletni strani OZS - Sekcija kleparjev in
krovcev http://www.ozs.si/ Ob prijavi je potrebno obvezno navesti

tudi številko – velikost delovne obleke in v celoti izpolniti vse podatke.
IV.
Tekmovalna komisija izbere maksimalno 6 (šest) prijavljenih
ekip (v primeru več kot 6 prijavljenih ekip bodo izvedeni regijski
predizbori). Ekipam nato komisija pošlje navodila za sodelovanje
(vrste in način izvajanja del, materiali, predpisana orodja in pribor,
skice tekmovalnih panojev z dimenzijami in delovnimi materiali itd).
V.
Člani izbranih ekip in mentorji morajo pred tekmovanjem
tekmovalni komisiji predložiti dokumente o veljavnih opravljenih
preizkusih iz varstva pri delu in požarni varnosti.
VI.
Tekmovalne ekipe ocenjuje komisija na ocenjevalnih listih.
Kriteriji ocenjevanja so: natančnost izdelave, optimalna poraba časa,
izraba materialov, ročne spretnosti, izvedba določene naloge, čistoča
in red na delovišču, upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in
požarne varnosti in končni izgled.
VII.
Prve tri uvrščene ekipe prejmejo priznanja, pokale in
denarne nagrade v protivrednosti: za prvo mesto 500 eur, za drugo
mesto 300 eur in za tretje mesto 100 eur.
VIII. Vse morebitne dodatne informacije na OZS, Sekcija
kleparjev in krovcev, Janko Rozman, tel.: 01/58 30 540 ali 031 347
201, e pošta: janko.rozman@ozs.si
Franček Stropnik,
		
predsednik organizacijskega odbora tekmovanja
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Tekmovalke in tekmovalci se bodo v lo~enih kategorijah pomerili v alpskem smu~anju in bordanju.
Poskrbljeno bo za zabavno dru`enje s pestrim celodnevnim programom, ki bo med drugim
vklju~eval test smu~i priznanih znamk, dru`abne igre na snegu, ve~erjo in podelitev nagrad ob `ivi
glasbi in {e mnogo zanimivosti.
Tekmovanja se lahko udele`ijo vsi samostojni podjetnikiin d.o.o.-ji, ki so ~lani obrtno-podjetni{kih
zbornic, zaposleni delavci pri obrtnikih, upokojeni obrtniki, {tipendisti, vajenci in u~enci pri
obrtnikih ter delavci zaposleni v OOZ in OZS.
Vsak tekmovalec izpolni prijavnico (prijavnico dobite na spletni strani OOZ Maribor), jo
dostavi na OOZ Koper odkoder bo posredovana na naslov organizatorja OOZ Maribor
Rok prijave je 25. januar 2012
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Obvestila

Pomembni datumi za fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost
31. jan

28. feb

31. mar

30. jun

30. nov

Pomembni datumi
za pravne osebe
Davek

Ime vloge

X

Davek od
dohodkov
pravnih oseb

Obračun davka od
dohodkov pravnih
oseb*

Dostava podatkov
za odmero davka
od dobička od
odsvojitve IFI

X

Davek na bilančno Obračun davka na
vsoto bank
bilančno vsoto bank

Dodatni davek
od dohodkov
članov
poslovodstev
in nadzornih
organov

Dostava podatkov
za odmero
dodatnega davka
od dohodkov članov
poslovodstev in
nadzornih organov

X

Dohodnina

Dostava podatkov
za odmero
dodatnega davka
od dohodkov članov
poslovodstev in
nadzornih organov

Dohodnina

Zahtevek za
ugotavljanje
davčne osnove
z upoštevanjem
normiranih
odhodkov

Davek

Ime vloge

Dohodnina

Dostava podatkov
za odmero
dohodnine

IFI

Dohodnina

DDV

DDV

Dostava podatkov
o dohodku od
prihrankov v obliki
plačil obresti
Zahtevek za vračilo
DDV davčnemu
zavezancu, ki nima
sedeža v Sloveniji

X

Dostava podatkov
za odmero davka
od dobička od
odsvojitve IFI

X

Dodatni davek od
dohodkov članov
poslovodstev
in nadzornih
organov

Dostava podatkov za
odmero dodatnega
davka od dohodkov
članov poslovodstev
in nadzornih
organov

X

Dohodnina

Dostava podatkov
o dohodku od
prihrankov v obliki
plačil obresti

DDV

Zahtevek za vračilo
DDV davčnemu
zavezancu, ki nima
sedeža v Skupnosti

DDV

DDV-O: Obračun
davka na dodano
vrednost za
obdobje**

DDV

RP-O:
Rekapitulacijsko
poročilo***

X

X

DDV-O: Obračun
davka na dodano
vrednost za
obdobje*

* Če z ZDDV-1 ni določeno drugače, mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV do zadnjega
delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali je za davčno
obdobje za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.
Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko
poročilo iz 90. člena ZDDV-1, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku
davčnega obdobja.
					
Vir: spletna stran: durs.gov.

31. mar

30. jun

X
X

IFI

28. feb

X

Dostava podatkov za
odmero dohodnine

Dohodnina

X

31. jan

X

X

* Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora predložiti obračun davka od dohodkov pravnih
oseb (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta
in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega
poslovnega leta za preteklo poslovno leto.
** Če z ZDDV-1 ni določeno drugače, mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV do zadnjega
delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali je za davčno
obdobje za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.
Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko
poročilo iz 90. člena ZDDV-1, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku
davčnega obdobja.
*** RP-O: Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu organu
do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar 2010 jih
predloži do 20. 2. 2010).

Prijava prispevkov za socialno varnost družbenikov
in obračun dohodka družbenika za poslovodenje
S 1. januarjem 2012 ni več možna oddaja obrazca
REK-1 (kot delovno razmerje) za družbenika. Od tega dne
so zavarovanci na podlagi 040 samo še fizične osebe. To pomeni, da si bodo morale fizične osebe (družbeniki) pridobiti
kvalificirano digitalno potrdilo ali pa dati pooblastilo svoji
družbi, da zanj oddaja obrazce preko portala e-davki.
Tudi na področju zavarovanja za primer brezposelnosti bo še nekaj posebnosti. Družbeniki, ki so poslovodne
osebe in so bili na dan 31. decembra 2010 vključeni v socialna
zavarovanja s šifro podlage 040, skladno s 180. členom Zakona
o urejanju trga dela (ZUTD) ohranijo status zavarovancev za
primer brezposelnosti do prenehanja pravnega razmerja, ki je
bilo podlaga za zavarovanje. Čeprav zavarovalna podlaga 040
od 01.01.2011 dalje nosi le tri socialna zavarovanja pokojninsko

in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in starševsko zavarovanju, le to ne bo vplivalo na vzpostavljeno zavarovanje za brezposelnost. Ti zavarovanci po samem zakonu
ohranijo zavarovanje za primer brezposelnosti, zato je Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za te zavarovance
programsko vzpostavil prijavo v zavarovanje za primer brezposelnosti s šifro podlage 112, s pričetkom zavarovanja 1. januarja 2011. Pri vseh zavarovancih s podlago 040, pri katerih je
v evidenci evidentiran zavezanec za prijavo družba bo najkasneje do 31. decembra 2011 spremenjen zavezanec za prijavo
in sicer na fizično osebo (enako kot velja za prijave po podlagi
040, vložene po 1. januarju 2011). S 1. januarjem 2012 pa bodo
vsi zavezanci za prijavo v evidencah socialnih zavarovanj po
podlagi 040 in 112 fizične osebe.

Glede na to, da so nekateri družbeniki kot fizične osebe že zavezanci za prijavo (obrazec PODO-OPSVZ),
kako je v tem primeru z davčno obravnavo njihovih dohodkov in prispevkov.
Dohodki in prispevki družbenikov so davčno priznani,
ampak je pri tem potrebno biti bolj pozoren, kot pa v primeru,
če si je družbenik obračunaval plačo na podlagi obrazca REK-1.
Da so prispevki in dohodki davčno priznani izhaja tudi iz pojasnil DURS-a, številka: 4200-208/2009-01031-04. Pogoj za to je 11.
člen ZDDPO-2, ki pravi da, je osnova za davek rezidenta in nerezidenta za aktivnosti, ki jih opravlja v poslovni enoti ali prek
poslovne enote v Sloveniji, dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami ZDDPO-2. Dobiček je presežek prihodkov nad odhodki,
ki so določeni s tem zakonom. Po določbi prvega odstavka 29.
člena ZDDPO-2 se za ugotavljanje dobička priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu.
Med davčno priznane odhodke sodijo tudi odhodki,
povezani z delom, ki je potrebno pri pridobivanju prihodkov.
Kadar ima družbenik enoosebne družbe, ki je hkrati tudi poslovodja družbe, s svojo družbo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
na podlagi katere obračunava plačo in prispevke in socialno
varnost, veljajo obračunane plače in prispevki za socialno varnost za davčno priznani odhodek dela na podlagi določbe
35. člena ZDDPO-2. Tudi za primere, ko družbenik enoosebne družbe, ki je hkrati poslovodja, nima sklenjene pogodbe o
zaposlitvi s svojo družbo, odhodki, ki zadevajo družbenikovo
delo v družbi (torej tudi prispevki, obračunani od zavarovalne
osnove, če jih za družbenika obračuna in plača družba v svoje
breme), veljajo kot davčno priznani odhodek po splošni določbi prvega odstavka 29. člena ZDDPO-2, ob pogoju, da družba
deluje in da ustvarja obdavčljive prihodke po ZDDPO-2.
Na podlagi Zakona o dohodnini ( v nadaljevanju
ZDOH-2) se od dohodka iz poslovodenja obračuna davek na
podlagi 37. člena, ki pravi da se za dohodek iz delovnega raz-

merja štejejo tudi dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in
nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi
poslovnega razmerja. V skladu s 127. Členom ZDOH-2, je glavni delodajalec oseba, pri katerem zavezanec dosega pretežni
del dohodka iz delovnega razmerja. Akontacija dohodnine se
izračuna tako, da se za posamezni dohodek uporabijo stopnje
dohodnine in lestvica iz 122. člena ZDOH-1 in se preračunajo
na 1/12 leta. Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka, ki
ga izplača glavni delodajalec, se upošteva 1/12 zneska olajšave
iz prvega odstavka 111. člena (splošna olajšava), prvega in drugega odstavka 112. člena (osebne olajšave), petega odstavka
113. člena (posebna osebna olajšava) in iz 114. člena (posebna
olajšava za rezidenta, ki vzdržujejo družinske člane).
Primer obračuna dohodka za poslovodenje in prijava prispevkov na obrazcu PODO-OPSVZ Družba prijavi dohodek na obrazcu REK-1, vrsta dohodka 1108. Na primer, da
se poslovodni osebi izplača dohodek za vodenje družbe
bruto znesek 2000 EUR, potem je akontacija dohodnine ob
upoštevanju splošne olajšave 464,48 EUR. Družbenik kot fizična oseba je zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov za
socialno varnost na podlagi obrazcu PODO-OPSVZ , to lahko zanj po pooblastilu naredi tudi družba, zato je potem
bruto dohodek zmanjšan še za plačilo prispevkov. Torej je
izračun sledeč: 2000 EUR bruto dohodek – akontacija dohodnine 464,48 EUR – prispevki za socialno varnost 325,61
EUR. Neto mesečno izplačilo med letom je 1209,91 EUR.
Informativni izračun dohodnine.
Glede nato, da DURS v informativnem izračunu ne
bo avtomatično zajel čez leto prijavljeni podatkov iz obrazca
PODO-OPSVZ, ki jih je fizična oseba družbenik plačevala med
letom, bo zato moral družbenik kot fizična oseba dati ugovor
na informativni izračun, s čimer si bo za znesek plačanih prispevkov znižal davčno osnovo za obračun dohodnine.
		
Marko Ocvirk, svetovalec specialist, univ. dipl. ekon.

Ionizacijski javljalniki požara
Vse od leta 2002, ko je bil sprejet nov Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, na Upravi RS za jedrsko varnost RS (URSJV) posebno pozornost namenjajo uporabi in servisiranju ionizacijskih javljalnikov požara (JAP). JAP so ene najbolj
razširjenih naprav za široko potrošnjo, ki vsebujejo vir sevanja.
Priglasitev uporabe in servisiranja ionizacijskih javljal		
nikov požara
Ker občasno še vedno prihaja do večjih nepravilnosti v zvezi z uporabo
in servisiranjem ionizacijskih javljalnikov požara, želi URSJV uporabnike
in serviserje ponovno opozoriti, da je njihovo uporabo potrebno priglasiti in evidentirati v registru virov sevanja. Po prenehanju uporabe
je potrebno ionizacijske javljalnike požara v roku treh mesecev predati Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO). Pristojni inšpektorji tudi
ugotavljajo, da kljub aktivnemu pristopu k reševanju problematike, še
vedno obstajajo podjetja, ki montirajo in demontirajo JAP brez ustreznih dovoljenj pridobljenih za izvajanje sevalnih dejavnosti in upoštevanja osnovnih načel varstva pred ionizirajočimi sevanji. Nekatera
podjetja se ukvarjajo tudi s shranjevanjem, prevozom, servisiranjem in
celo odlaganjem JAP brez ustreznega nadzora in vodenja evidenc. Pri
tem seveda lahko pride do izpostavljenosti tako zunanjemu sevanju,
kot tudi notranji kontaminaciji oseb.
Kdo v Sloveniji sme vzdrževati in servisirati ionizacijske 		
javljalnike požara?
Vzdrževanje in servisiranje JAP je sevalna dejavnost. Servisiranje lahko
izvajajo le organizacije, ki imajo veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti za tovrstna dela.
Kdo izvaja redne preglede (nadzor in meritve)?
Za JAP velja, da je nadzor in meritve potrebno izvesti najmanj enkrat
na pet let. Pregled izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji
(ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. ali Institut ''Jožef Stefan'').
Demontaža ionizacijskih javljalnikov požara
Demontažo JAP lahko izvajajo le podjetja, ki jim je URSJV izdala dovo-

ljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.
Prevoz ionizacijskih javljalnikov požar
Prevoz ionizacijskih javljalnikov požara mora potekati kot to določajo
Zakon o prevozu nevarnega blaga in predpisi, ki izhajajo iz Zakona o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Povzetek obveznosti imetnika ionizacijskih javljalnikov
požara
•
Priglasitev na URSJV, ki vire vpiše v centralni register virov sevanja
(Priglasiti je potrebno tudi vse spremembe v številu ionizacijskih
javljalnikov požara, spremembo njihove lokacije ali spremembo
lastništva). Postopek priglasitve je podrobneje opisan na spletnih
straneh URSJV (http://www.ursjv.gov.si)
•
Zagotoviti nadzor in meritve virov sevanja, ki jih izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji pred začetkom uporabe in
nato najmanj na pet let. Seznam pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji je objavljen na spletni strani URSJV.
•
Po prenehanju uporabe je potrebno ionizacijske javljalnike požara, v roku 3 mesecev predati izvajalcu javne službe za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki - Agenciji za radioaktivne odpadke, drugemu uporabniku ali jih vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju. V
roku 8 dni po predaji vira sevanja je potrebno na URSJV dostaviti
listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos lastništva in odgovornosti.
•
Demontažo ionizacijskih javljalnikov požara lahko izvede le podjetje, ki je pred tem pridobilo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti saj lahko pride do poškodbe vira in posledično do kontaminacije zraka, delovnih površin ali okolja. Pri tem lahko pride do
notranje kontaminacije človeka.
Podrobnejše informacije so na voljo v 28. Sevalnih novicah, november 2011 ter na spletnih straneh Uprave RS za jedrsko varnost, kjer
opozarjajo tudi na najpogostejše težave podjetij, ki sodelujejo pri obnovi požarnih sistemov v starejših stavbah.
				
Katarina Železnik Logar , OZS
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EU informacije

Nov program za krepitev
poslovne konkurenčnosti ter
malih in srednjih podjetij
Evropska komisija je 30. novembra 2011 predstavila nov program za
krepitev poslovne konkurenčnosti ter malih in srednjih podjetij COSME
s proračunom 2,5 milijarde evrov v obdobju 2014–2020. Ta finančni
instrument bo v veliki meri nadaljeval dejavnosti v okviru sedanjega
Programa za konkurenčnost in inovacije. Novi program je zlasti namenjen podjetnikom, predvsem malim in srednjim podjetjem (MSP), pa
tudi državljanom s težavami pri ustanavljanju in razvoju lastnih podjetij za samozaposlitev ter organom držav članic za večjo podporo pri
njihovih prizadevanjih za učinkovite reforme politik. Splošni cilji programa so: izboljšati dostop do financiranja za MSP v obliki kapitala in
dolga s finančnimi instrumenti (instrumentom za naložbe v fazi rasti in
instrumentom za posojila); izboljšati dostop do trgov v Uniji in v svetu
ter podpreti mednarodno industrijsko sodelovanje; in spodbuditi podjetništvo z ukrepi za razvoj podjetniških spretnosti in pristopov, zlasti
med novimi podjetniki, mladimi in ženskami. V rast usmerjene podporne storitve za podjetja bodo zagotovljene prek mreže Enterprise Europe Network, kar jim bo olajšalo širitev poslovanja na enotnem trgu,
program pa bo zagotavljal poslovno podporo MSP tudi zunaj EU. Program naj bi na leto pomagal 39.000 podjetjem, ki bi tako letno ustvarila
ali ohranila 29.500 delovnih mest ter dala na trg 900 novih proizvodov,
storitev ali postopkov.
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/147 &format=HTML&aged=0&lan
guage=SL&guiLanguage=en

Sporočilo o prihodnosti
sistema davka na dodano
vrednost - DDV
Evropska komisija je 6. decembra 2011 sprejela sporočilo o prihodnosti
sistema davka na dodano vrednost – DDV. V njem so zajete osnovne
značilnosti novega sistema DDV ter prednostni ukrepi za enostavnejši,
učinkovitejši in zanesljivejši sistem DDV v EU. Predlagani novi sistem
DDV se osredotoča na tri glavne cilje. Prvič, da mora biti sistem DDV
prijaznejši podjetjem, saj bi enostavnejši in preglednejši sistem DDV
zmanjšal administrativna bremena podjetij in spodbudil čezmejno trgovino, kar bo prispevalo k rasti. Drugi cilj je učinkovitejši sistem DDV, ki
bo podpiral prizadevanja držav članic za fiskalno konsolidacijo in trajnostno gospodarsko rast. Razširitev davčnih osnov in omejitev uporabe znižanih davčnih stopenj bi lahko ustvarili nove prihodke za države
članice brez potrebe po zvišanju stopenj. Tretji cilj je preprečiti velike
izgube prihodkov zaradi neplačanega DDV in goljufij, saj se ocenjuje,
da trenutno okoli 12 % celotnega DDV, ki bi moral biti plačan, ni bilo
pobranega. Komisija bo zato leta 2012 predlagala uvedbo mehanizma
za hitro odzivanje, da se izboljša odziv držav članic na domnevne goljufije, raziskala pa bo tudi, ali je treba okrepiti mehanizme za boj proti
goljufijam, in preučila možnost uvedbe čezmejne revizorske skupine
za izboljšanje nadzora. Komisija je poleg tega ugotovila, da vprašanje
prehoda na sistem DDV z obdavčitvijo po načelu porekla ni več relevantno. DDV se bo še naprej pobiral v namembni državi (tj. državi, kjer
potrošnik živi), Komisija pa bo razvijala sodoben sistem DDV Evropske
unije, ki bo temeljil na obdavčitvi po načelu porekla. Sporočilo predvideva tudi pregled sistema stopenj DDV na podlagi naslednjih vodilnih
načel: ukinitev znižanih stopenj, ki ovirajo dobro delovanje notranjega trga; ukinitev znižanih stopenj za blago in storitve, poraba katerih
se odvrača z drugimi politikami EU; ter določanje iste stopnje DDV za
podobno blago in storitve ter upoštevanje tehnološkega napredka v
zvezi s tem. Komisija bo ta pregled začela leta 2012 in po posvetovanju
z zainteresiranimi stranmi in državami članicami pripravila predloge do
konca leta 2013.

Boljši dostop malih in srednjih
podjetij do finančnih sredstev
Evropska komisija je 7. decembra 2011 predstavila strategijo za
spodbujanje boljšega dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do
finančnih sredstev z akcijskim načrtom EU, ki vključuje povečanje
finančne podpore iz proračuna EU in Evropske investicijske banke ter
predlog uredbe, ki določa enotna pravila za trženje skladov tveganega
kapitala. V akcijskem načrtu so predstavljene različne politike za lažji
dostop 23 milijonov evropskih MSP do finančnih sredstev, kar bo
prispevalo h gospodarski rasti. Cilj predlaganih ukrepov je ohranjanje
kreditnega toka za MSP in izboljšanje njihovega dostopa do kapitalskih
trgov, in sicer z večjo izpostavljenostjo trgov in MSP za vlagatelje ter
z zmanjšanjem regulativnega in upravnega bremena. Evropska
investicijska banka bo poleg ukrepov, predstavljenih prejšnji teden
v okviru programa za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME 2014–
2020), ohranila svojo dejavnost posojanja MSP v višini približno 10
milijard evrov. Tvegani kapital, ki zagotavlja osnovna finančna sredstva
za zagon podjetja,namreč predstavlja pomemben vir dolgoročnih
naložb v mlada in inovativna mala in srednja podjetja (MSP). Prav
premajhen obseg in možnost zagotavljanja le nizkih stopenj kapitala
sta skladom preprečevali, da bi imeli pomembnejšo vlogo pri
zagonskem financiranju, zato so MSP še vedno odvisna od kratkoročnih
bančnih posojil. Predlog uredbe tako uvaja enotni pravilnik za trženje
skladov pod oznako »Evropski skladi tveganega kapitala“. Skladi s to
oznako bodo morali imeti vloženega vsaj 70 % kapitala sponzorjev
v MSP, podjetjem bodo morali zagotavljati lastniško ali navidezno
lastniško financiranje, ne bodo uporabljali finančnih vzvodov, poleg
tega pa bodo morali upoštevati enotna pravila in standarde kakovosti
pri pridobivanju sredstev v EU. Predlog opredeljuje tudi merila za
ustrezne skupine vlagateljev v te sklade in vsem upraviteljem tovrstnih
skladov tveganega kapitala zagotavlja »evropski potni list za trženje«,
ki bo omogočal dostop do ustreznih vlagateljev v EU.
Več informacij je na voljo na spletnih straneh: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1513&format=HTML&aged=
0&language=SL&guiLanguage=e

Iz Uradnega lista

št. 96/2011, 28. november 2011
•
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za
energente
•
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za oktober 2011
št. 98/2011, 2. december 2011
•
Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v
cestnem prometu
št. 100/2011, 9. december 2011
•
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega
poklicnega izobraževanja Voznik
št. 101/2011, 12. december 2011
•
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za
energente
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davčnem postopku
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
požarnem redu
•
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za november 2011
št. 103/2011, 16. december 2011
•
Uredba o odpadkih
•
Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
•
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevam
•
Zakona o gradbenih proizvodih
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.eu/rapid/pres- št. 104/2011, 21. december 2011
Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega
sReleasesAction.do?reference=IP/11/1508&format=HTML&aged=0&la •
izvršilnega postopka
nguage=SL&guiLanguage=en
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Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
•

Poznavanje državljanskih pravic
Državljani EU morajo poznati svoje državljanske pravice,
da bi lahko izkoristili prednosti EU, denimo možnosti za
življenje in delo drugod v Evropski uniji. Mnogi ljudje ne
poznajo pravic, ki jih imajo kot državljani EU, zato jih ne
morejo uresničevati. Anketa iz leta 2010 je pokazala, da
samo 43 % ljudi ve, kaj pomeni biti „državljan Evropske
unije“, in skoraj polovica jih je menila, da o svojih pravicah
„niso dobro obveščeni“. Program Evropa za državljane želi
pomagati ljudem, da bi te pravice spoznali, in okrepiti
občutek evropske identitete. Sedanji 7-letni program se
bo končal leta 2013. Poročilo o državljanstvu iz leta 2010
je opredelilo glavne ovire pri uresničevanju pravic in 25
ukrepov za odpravo teh ovir. Komisija je mnogo ukrepov
že začela izvajati. Državljanstvo EU daje ljudem pravico,
da živijo, delajo, potujejo in kupujejo kjer koli v 27 državah
članicah, pod enakimi pogoji kot v matični državi.
Več informacij lahko dobite na:
http://ec.europa.eu/news/justice/111216_sl.htm

Nova spletna posvetovalna
platforma EPU
Evropski patentni urad je vzpostavil novo spletno
posvetovalno platformo za predloge sprememb
evropskega patentnega prava in evropske patentne
prakse. S to široko zasnovano platformo, ki je odprta za
vse, želi omogočilti uporabnikom patentnega sistema
zgodnejše vključevanje v zakonodajni postopek Evropske
patentne organizacije.
Kako bo platforma delovala? EPU bo objavil na svoji
spletni strani predhodne predloge sprememb evropskega
patentnega prava in prakse, kot so večje spremembe
Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju
evropskih patentov (EPK), Pravilnika o pristojbinah ali
preizkuševalske prakse. Javnost bo nato povabljena, da
predloži pripombe k predlogom in vsi odgovori bodo
skrbno analizirani. S tovrstnim sodelovanjem javnosti
želi EPU izboljšati preglednost in narediti spremembe
sprejemljivejše za uporabnike patentnega sistema.
Prvi uporabniški posvet se je že začel in zadeva
predlagano spremembo tretjega odstavka 53. pravila EPK.
Zaključil se bo 20. januarja 2012.
Več informacij lahko dobite na: http://www.uil-sipo.si/
uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/novaspletna-posvetovalna-platforma-epu/

Špansko podjetje, specializirano za proizvodnjo
parnih bojlerjev, išče proizvajalce lesenih sekancev,
peletov, madljevih in oljčnih koščic.
Šifra: EEN-dec-17

Nemško podjetje, specializirano za zračne kompresorje, sušilce zraka, zračne filtracijske sisteme, išče prodajnega zastopnika za svoje proizvode oziroma storitve.
Šifra: EEN-dec-22

•

•

Švedsko podjetje, specializirano za oblikovanje in
kreativne produkte iz plastike, išče komercialno sodelovanje za nov izdelek – ušesne čepke. Podjetje išče
distributerje, ki imajo vzpostavljene stike s trgovsko
mrežo lekarn in farmacevskih trgovin.
Šifra: EEN-dec-25

Dansko-špansko podjetje, specializirano za posebne
naprave, ki odpravljajo težave v industriji (prašičja,
perutninska), ki imajo stranski produkt oster vonj
amoniaka, prašnih delcev, plesni, išče zastopnika za
prodajo.
Šifra: EEN-dec-28

•

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij
SME iz Italije je razvil novo tehnologijo za daljinsko
nadzorovanje prodajnih avtomatov. Rešitev ponuja
lastnikom prodajnih avtomatov informacije o prodaji
ter stanju na zalogi surovin ter izdelkov. Podjetje išče
partnerje, ki bi želeli vpeljati omenjeno rešitev prek
licenčne pogodbe ali komercialnega sporazuma s
pomočjo tehnične asistence.
Ref: 11 LT 57AB 3NB4

•

Izumitelj iz Irske je razvil inovativni napenjalec za napenjanje žice v vinogradih. Napenjalec je enostaven,
varen, primeren za hitro uporabo v vinogradih ter tudi
primeren za druge namene uporabe. Izumitelj išče
partnerje, distributerje kmetijskega orodja in pripomočkov za skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe ter proizvodnega dogovora.
Ref: 11 IE 51S6 3KID

•

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

VABILCE ZA DARILCE

Ko je bil zadnji mesec leta 2011 že v polnem teku, smo na 19. dan v poznopopoldanskih in
večernih urah v goste povabili otrokom najljubšega dobrega moža, Dedka Mraza.
V koprskem gledališču si je 156 otrok naših članov v dveh skupinah ogledalo poučno gledališko
igrico z naslovom »Imej se rad!«, v kateri so skupaj s starši in starimi starši aktivno sodelovali ter
skozi igro spoznavali družinske odnose.
Ko je mačja družina otrokom pomahala v slovo
ter zapustila prizorišče, so otroci končno dočakali
težko pričakovanega starega moža, oblečenega v sivo
kučmo in plašč. Zapeli so mu pesmico »Siva kučma,
bela brada«, on pa jim je v zameno prinesel lepa in
praktična darila. Z njim so še malo poklepetali, se mu
lepo zahvalili ter zadovoljni odšli.
Nekateri otroci se, zaradi bolezni ali drugih
zadržkov, dogodka žal niso udeležili. Starše le-teh
naprošamo, naj z vabilcem, ki jim je bilo poslano po
pošti, prevzamejo darila na sedežu OOZ Koper.

