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VABILO
Seminar
Zakon o tujcih
Člane OOZ Koper vabimo na seminar Zakon o tujcih ki bo v

torek, 28. februarja 2012, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
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

Že dalj časa se zavedamo, da v Sloveniji primanjkuje določenih profilov delovne sile, med brezposelnimi pa ali
ni ustreznih kandidatov, ali pa imajo ti omejitve zaradi katerih ne morejo ali ne želijo delati.

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

V aprilu 2011 je pričel veljati Zakona o zaposlovanju tujcev in delu tujcev ZZDT-1. Te spremembe prinašajo
bistvene novosti, ki bi jih moral poznati vsak delodajalec, ki zaposluje tujce. Dobro poznavanje te problematike,
kakor tudi ustreznih podzakonskih predpisov omogočata delodajalcu hitrejše zaposlovanje tujcev.

Uradne ure zbornice in strokovnih služb
•
•

Program izobraževanja

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

obravnava vrst delovnih dovoljenj,
obravnava režimov za zaposlovanje tujcev,
obravnava postopkov za zaposlovanje tujcev,
V sklopu predavanja bodo lahko udeleženci postavljali tudi svoja konkretna vprašanja.

•
•
•

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

Predavatelj

•
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.

Predaval bo Tomaž Bernik, samostojni strokovni sodelavec – pravnik iz Združenja delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije.

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 TUJCI” ali na blagajni OOZ Koper

Prijave

Brezplačno pravno svetovanje

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.

•
•

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.
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
Naša upokojenka in članica
skupine KD Istrski grmič Škofije na
Pustni povorki 2010 v Kopru,
kjer je predstavila »Domače
verdure iz Valmarina«

Rok prijave

četrtek, 23. februar 2012 oz. do zapolnitve mest.

Prijavnica za seminar Zakon o tujcih,
28. februar 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

Seminar Milice Gostiša Davčni
obračun in letno poročilo
za poslovno leto 2011
OOZ Koper, Izola in Piran skupaj organiziramo seminar na
temo Davčni obračun in letno poročilo za poslovno leto 2011
za samostojne podjetnike in pravne osebe, ki bo v

sredo, 29. februarja 2012, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Program seminarja

Na seminarju bo podrobno predstavljeno evidentiranje
poslovnih dogodkov v letu 2011 na podlagi:
•
SRS 39 in splošnih računovodskih standardov, ki so
vsebinsko pomembni za ugotovitev davčne osnove za
samostojne podjetnike in pravne osebe
•
Pravilnika o davčnih evidencah in poslovnih knjigah
za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (enostavno
knjigovodstvo, obdavčitev po normiranih odhodkih) - za
samostojne podjetnike
in
•
amortizacija
•
prevrednotenje osnovnih sredstev in naložbenih
nepremičnin - kdaj ga je smiselno narediti
•
davčne olajšave
•
izkaz poslovnega izida in Bilanca stanja
•
pregled praktičnega primera Davčnega obračuna
sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih
predpisov – vsebina obrazca

Predavateljica

Na seminarju bo predavala Milica Gostiša, svetovalka na
področju računovodstva, davkov in financ. Predavateljica
bo posebej opozorila na način knjiženja zahtevnejših
poslovnih dogodkov kot so: problem prevrednotenja;
krepitve, slabitve osnovnih sredstev, evidentiranje zalog,
obračun proizvodnje nedovršenih proizvodov in storitev ter

gotovih proizvodov, popravki napak, izločitev premoženja
v zasebno gospodinjstvo (nepremičnine) v času poslovanja
in vnos premoženja iz gospodinjstva po pričetku opravljanja
dejavnosti in med poslovanjem.

Trajanje seminarja

Seminar traja 5 šolskih ur, udeleženci prejmejo gradivo, prav
tako bodo udeležencem odgovarjali na njihova vprašanja.

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
Gostiša« ali na blagajni OOZ Koper.

Prijave

Član zbornice lahko prijavi eno osebo v okviru 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

četrtek, 23. februar 2012 oz. do zapolnitve mest.

Davčnem obračunu za leto 2011,
29. februarja 2012 na OOZ Koper.

Davčni
zavezanec

OOZ Koper, Izola in Piran organiziramo seminar Davčni obračun in letno poročilo za poslovno leto 2011, ki bo v

torek, 6. marca 2012, ob 9.30 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Za pravilno sestavo davčnega obračuna tako za samostojne
podjetnike kot tudi za pravne osebe za leto 2011, je nujno
poznavanje tako davčnih kot tudi postopkov določb veljavnih
zakonov (ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDavP-2). Na seminarju
boste osvežili vsa najpomembnejša izhodišča za pripravo
davčnega obračuna tako za s.p. kot tudi za pravne osebe in še
posebej poudarili, na kaj vse je potrebno pri sestavi davčnega
obračuna paziti, da ne pride do nepotrebnih zapletov in
posledično do davčnega nadzora. Udeleženci seminarja bodo
med drugim seznanjeni tudi z zadnjimi, najbolj aktualnimi
spremembami davčne zakonodaje in mnenji DURS-a.

Kratka vsebina seminarja

•

•
•

Preizkusili boste lahko vse SpinaliSove modele,
izkoristili promocijski popust
in si zagotovili brezplačno testiranje
v vaših poslovnih prostorih!

Prijavnica za seminar Milice Gostiša Davčni obračun in letno
poročilo za poslovno leto 2011,
29. februar 2012
DA

VABILO
Seminar
Dunje Verbajs Davčni
obračun in letno poročilo
za poslovno leto 2011

•
•

Preverite, zakaj je SpinaliS tako drugačen od
drugih stolov in nas obiščite na seminarju o

NE
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•

Rok za vložitev »davčnega obračuna za leto 2011« za samostojne
podjetnike in pravne osebe ter pravila v zvezi z informativnim
izračunom dohodnine posebej za samostojne podjetnike?
Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev – inventura!
Ugotavljanje davčne osnove, opredelitev prihodkov in odhodkov za
davčne namene skladno z ZDDPO-2 ter razlaga nekaterih določb ZDoh2, ki so še posebej pomembne za status samostojnega podjetnika;
Pravne podlage in metodologija za izpolnitev davčnega obračuna –
izpolnitev osnovnih podatkov v davčnem obračunu;
Davčno priznani prihodki: prihodki po SRS in popravki prihodkov –
zmanjšanje in povečanje na raven davčno priznanih prihodkov
(zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij,
transferne cene med povezanimi osebami, izvezem prihodkov iz
naslova predhodno nepriznanih odhodkov . . .);
Davčno priznani odhodki: odhodki po SRS in popravki odhodkov –
zmanjšanje in povečanje na raven davčno priznanih odhodkov
(problem prevrednotenja - krepitve, slabitve osnovnih sredstev;
transferne cene; strošek amortizacije kot davčno priznan odhodek

•
•
•
•
•

poslovanja; reprezentanca; rezervacije in pasivne časovne razmejitve;
stroški privatnega življenja zavezanca; izločitev premoženja v zasebno
gospodinjstvo (nepremičnine) v času poslovanja in vnos premoženja
iz gospodinjstva po pričetku opravljanja dejavnosti in med
poslovanjem; povračila stroškov med delom - uredba).
Možnosti zniževanja davčne osnove za leto 2011 s poudarkom na
olajšavah za investiranje (primerjalno za s. p. in pravne osebe);
Obdavčitev pravnih oseb za leto 2011 in način izračuna predhodne
akontacije za leto 2012;
Obdavčitev dohodka iz dejavnosti, poračun dohodnine za leto 2011
ter izračun predhodne akontacije davka za leto 2012 (davčne stopnje,
uveljavljanje splošne olajšave, olajšave za družinske člane . . .);
Sestava bilance stanja in izkaza poslovnega izida;
Odgovori na vprašanja;

Predavateljica

Seminar bo vodila samostojna davčna svetovalka Dunja
Verbajs, univ. dipl. ekon. , članica Zbornice davčnih
svetovalcev.
Na seminarju bo predavateljica ves čas izvajanja odgovarjala
tudi na zastavljena vprašanja in na takšen način skušala
odpravili dileme, ki se pojavljajo pri izvajanju davčnih
predpisov v praksi. Udeleženci bodo dobili tudi pisno gradivo.

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
Verbajs« ali na blagajni OOZ Koper

Prijava

Član zbornice lahko prijavi eno osebo v okviru 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

sreda, 29. februar 2012 oz. do zapolnitve mest.

Prijavnica za seminar Dunje Verbajs Davčni obračun in letno
poročilo za poslovno leto 2011,
6. marec 2012
DA
Davčni
zavezanec

ID za DDV

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

Priimek in ime udeleženca

Datum

Podpis in žig

GSM telefon

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

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

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

NE
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Delavnica
Naredite
najboljše
iz leta 2012

Vam življenje uhaja iz rok? Obstaja razkorak med vašim resničnim in
želenim življenjem? Vam hiter tempo in rutina jemljeta energijo. Želite
postaviti ravnovesje v vaše osebno in privatno življenje?
Prišel je vaš čas! Postanite ustvarjalec svojega življenja in zaživite
življenje, o katerem ste do sedaj samo sanjali. Naučite se tehnik ciljne
usmerjenosti in naravnajte svoj notranji kompas, ki vas bo vodil k
sreči,zadovoljstvu,uspehu… Pridružite se tistim močnim ljudem, ki
neuspeh prepoznavajo le kot eno izmed poti za dosego cilja.
Na triurni delavnici Naredite najboljše iz 2012 boste v
spodbudnem okolju sprožili svoje življenjske spremembe.

v sredo, 15. februarja 2012, ob 17.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

poslovne cilje, kakor tisti ki želijo ustvariti ravnovesje v svojem
življenju.

Kaj boste pridobili z udeležbo na delavnici?

V spodbudnem okolju skupine boste analizirali svojo situacijo,
spoznali kaj je za vas dejansko pomembno, kaj je tisto kar
vas omejuje, postavili cilje in v življenje vnesli potrebne
spremembe, ki vas bodo podpirale pri doseganju ciljev. S
seboj boste odnesli akcijski načrt.

Kdo bo z vami?

Iz vsebine . . .

Janko Selinšek, certificiran trener za izkustveno učenje,
svetovalec za motive in Wingwave coach.

•
•

Cena delavnice skupaj z gradivom znaša 50,00 EUR. Člani OOZ
Koper imajo 70% popust in je cena zanje (za eno osebo) 15,00
EUR. Račun za prijavnino, ki jo plačate na TRR : 2410 2905
7699 540 (Raiffeisen banka d.d.) ali v gotovini na delavnici,
vam bo izdal izvajalec delavnice.

•
•

•
•
•
•

Kako delujem? Kdo me pravzaprav vodi?
Kateri so znaki, ki mi nakazujejo da potrebujem
spremembo?
Kako spremeniti omejujoča prepričanja, da zaživim?
Kdo sem, kaj je zame pomembno, katere so moje
vrednote?
Katere vloge igram v svojem življenju in koliko časa jim
namenjam?
Kako želje preusmeriti v cilje?
Kaj je zame najpomembnejše v letu 2012?
Kako bo videti nova situacija?

Komu je delavnica namenjena?

Vsem, ki želijo naravnati svoj notranji kompas in izkoristiti
moč svojih potencialov. Tako tisti, ki si postavljajo osebne in

Cena in plačilo

Izvajalec in informacije

Fundere d.o.o., Starše 79, 2205 Starše, ID za DDV: 57428719,
telefon: 041/ 775 395, E-pošta: janko.selinsek@fundere.eu

Prijave

ponedeljek, 13. februar 2012.

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Kraj in datum

Telefon

E-pošta

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

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
d.o.o. (UIP) letos že šestič organizira natečaj za najboljši
poslovni načrt Podjetna Primorska, ki je namenjen vsem, ki
imate inovativno poslovno idejo in jo želite uresničiti.
Natečaj Podjetna Primorska je usmerjen k spodbujanju
nastanka novih inovativno naravnanih podjetij ter prispeva
k razvoju podjetništva v primorski regiji. Namen natečaja je
pospešiti prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov v
tržno uspešne podjeme kot tudi pospešiti prenos znanja iz
univerze v gospodarstvo in ustvarjanje spin off podjetij.

Kdo lahko sodeluje

Prijavnica za seminar Naredite najboljše iz leta 2012,
15. februar 2012
Davčni
zavezanec

Natečaj za najboljši poslovni načrt
Podjetna Primorska 2011/ 2012

DA

NE

Potek izbora

Natečaj poteka v obdobju od decembra 2011 do maja 2012.
Rok za oddajo osnutka poslovnega načrta (2 strani) je 14.
februar 2012. Na podlagi osnutkov strokovna komisija izbere
10 do 13 finalistov, ki s pomočjo mentorjev in brezplačnih
podjetniških delavnic pripravijo dokončne poslovne načrte
do 8. maja 2012.
Najboljši trije poslovni načrti bodo nagrajeni na svečani
podelitvi nagrad v maju 2012.

Prijave

Izpolnite prijavnico (osnutek poslovnega načrta) na spletni
Izbor je namenjen podjetnim študentom, akademikom, strani www.podjetnaprimorska ali www.uip.si ter jo
podjetnikom, inovatorjem in drugim posameznikom pošljite na e-naslov info@uip.si do 14. februarja 2012.
s Primorske, zamejstva in ostale Slovenije. Na natečaj se
lahko prijavi posameznik, skupina ali pravna oseba. Vsak Informacije
udeleženec, kot posameznik ali član skupine, lahko tekmuje www.podjetnaprimorska.si - www.uip.si
samo z enim poslovnim načrtom. Poslovne ideje morajo biti info@uip.si - tel. 05/611 79 50
inovativne.

. . . kjer kapljajo ideje
		
in rastejo podjetja . . .
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Verificirajte svojo obratovalnico

Delodajalci, ki bi želeli izvajati praktično usposabljanje z
delom, morate imeti verificirano obratovalnico.

Kaj je verificirana obratovalnica?

To je obratovalnica, ki izpolnjuje predpisane kadrovske in materialne pogoje za praktično usposabljanje dijakov.
Kadrovski pogoj je mojstrski izpit iz ustrezne stroke ali ustrezna strokovna izobrazba in opravljen pedagoškoandragoški seminar.
Materialni pogoj je obratovalnica v kateri je zagotovljena tehnična opremljenost učnega mesta in v kateri
so izpolnjeni minimalni pogoji, ki so potrebni za doseganje
zadovoljive kakovosti storitev ter realizacijo ciljev praktičnega usposabljanja dijakov.
Če se želite vključiti v proces poklicnega izobraževanja, kot mentor dijakom ali študentom pri praktičnem
usposabljanju, na Obrtno-podjetniško zbornico oddajte
priloženo vlogo za verifikacijo obratovalnice. Po končanem
postopku, ki je brezplačen, boste vpisani v register učnih
mest, ki ga vodi zbornica.
Na podlagi verificiranega učnega mesta imate
možnost z dijakom skleniti individualno ali kolektivno
učno pogodbo.

Individualna učna pogodba

Individualna učna pogodba se sklepa med delodajalcem in dijakom oziroma njegovim zakonitim zastopnikom.
Delodajalci s sklenjeno individualno učno pogodbo imajo
možnost prejeti letno nadomestilo za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom. Nadomestilo predstavlja prispevek
za kritje materialnih stroškov, delovne in zaščitne opreme,
stroškov prevoza, nadomestilo prehrane v času praktičnega
usposabljanja ipd. Ob vsakem začetku šolskega leta vam bo
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije nakazala nadomestilo na transakcijski račun vašega podjetja. Višina nadomestila
je odvisna od skupnega števila sklenjenih individualnih
učnih pogodb, giblje pa se v višini približno 600 € za dijaka v
posameznem šolskem letu.
Poleg nadomestila za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom lahko delodajalci pridobijo dodatna sredstva,
ki so namenjena kritju stroškov za nagrade dijakom in plače
mentorjev. Ta sredstva so predmet javnega razpisa, ki ga
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V veljavi nov Zakon o varnosti
in zdravju pri delu

razpiše Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in zanje
lahko zaprosite, ko je dijak v zaključnem letniku. Za vas objavo javnega razpisa spremljajo strokovni sodelavci na OZS
in vas bodo pravočasno obvestili o pogojih in rokih javnega
razpisa.

Kolektivna učna pogodba

Kolektivno učno pogodbo delodajalec sklene s šolo,
ki jo dijak obiskuje. S to pogodbo delodajalec lahko kandidira le za sredstva, ki jih razpiše Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendije.

Zakaj individualna učna pogodba?
•
•
•
•
•

Ker boste s sklenitvijo pogodbe vključeni v pedagoški
proces in boste aktivno prispevali k izobraževanju posameznih dijakov.
Ker boste s sklenitvijo individualne učne pogodbe izobraževali dijaka, za katerega se sami odločite.
Ker boste z ustreznim pristopom pri sklenitvi individualne učne pogodbe lahko s sredstvi oziroma subvencijo
države usposobili dijaka za svojega bodočega sodelavca.
Ker vam individualna učna pogodba omogoča večje
povračilo stroškov, vaše obveznosti pa so enake kot pri
kolektivni učni pogodbi.
Ker individualno učno pogodbo lahko vedno razdrete in
sklenete kolektivno učno pogodbo.

Individualno učno pogodbo dobite na spletni strani
OZS, na podstrani Izobraževalnega centra OZS www.ozs.si
in na OOZ Koper, kjer dobite tudi vlogo za verifikacijo obratovalnice.
Dodatne informacije dobite pri gospe Suzani Kljun,
strokovni sodelavki na e-naslovu: suzana.kljun@ozs.si ali
na tel. št.: 01 583 05 74.
Kolikor ste zainteresirani za verifikacijo vaše obratovalnice in torej za izobraževanje dijakov, nam to sporočite
na OOZ Koper, na tel. 05/61 390 00 ali 05/61 390 13.
V primeru, da bomo zbrali dovolj kandidatov bomo
organizirali pedagoško andragoški seminar v Kopru.

Treningi malega nogometa in košarke
Člane zbornice obveščamo,
da bodo v februarju pričeli treningi
malega nogometa in košarke,
ob četrtkih od 17.30 do 19.00 ure.
Treningi bodo potekali v telovadnici
Osnovne šole Dekani. Člane zbornice,
ki bi radi namenili nekaj svojega časa
rekreaciji v sproščeni družbi vabimo,
da se nam pridružite in nam to
sporočite na telefone:
05/61 390 13 ali 041/725125 ali
na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Za člane treh obalnih obrtno-podjetniških zbornic je bil
19. januarja 2011 v prostorih OOZ Koper organiziran seminar
z naslovom Novosti s področja varnosti in zdravja pri delu. S
3. decembrom 2011 je stopil v veljavo nov Zakon o varnosti
in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS 3.6.2011 in določa pravice in dolžnosti delodajalcev
in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepe za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Predavatelj Igor Antauer, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, je bistvene informacije, ki jih določa zakon, udeležencem podal na zanimiv način.
Prisotni so lahko postavljali tudi konkretna vprašanja s svojih
področij dela. Glede na aktualnost teme, ki je bila predstavljena, je bilo pričakovati večje število udeležencev, saj se je
iz vseh treh zbornic seminarja udeležilo le 16 slušateljev, od
katerih je bilo 10 članov OOZ Koper.

Letovanje v Termah Olimia

OOZ Tržič daje v najem generalno prenovljen, vrhunsko opremljen štiriposteljni apartma
v Termah Olimia, v naselju Lipa.

Cenik za najem apartmaja 2012
Cena 29,00 EUR na dan v času
•
od 3. do 9. januarja 2012  
•
od18. do 27.  februarja 2012  
•
od 22. aprila do 8. maja 2012  
•
od 26. junija do 28. avgusta 2012   
•
od 28. oktobra do 6. novembra 2012   
•
od 23. novembra do 28. decembra 2012

Cena 24,00 EUR na dan v času
•
od 9. januarja do18. februarja 2012   
•
od 27.februarja do 22. aprila 2012    
•
od 8. maja do 26. junija 2012      
•
od 28.avgusta do 28. oktobra 2012   
•
od 6. novembra do 23. decembra 2012

Cene vstopnic za bazen so za goste apartmaja ugodnejše kot za ostale-zunanje goste
v Termah Olimia. Uporaba bazenov v sklopu term se doplača na bazenu. V Podčetrtku poleg kopanja v bazenih lahko počnete še veliko drugih stvari. Neokrnjena narava,
dobro urejene poti, lepota krajev, odlična kulinarika in kapljica vas bo kar popeljala
na potep po Podčetrtku in okolici. Ogleda vredni so kulturno-zgodovinski spomeniki
(lekarna in samostan Olimje, cerkev Marije na pesku, cerkev Sv. Ema), ki so odprti za
javnost. Ob obisku vinskih kleti, ki so jih veliko povezali z Vinsko turistično cesto - VTC
10, boste lahko preizkusili odlična in kakovostna vina.

Informacije

Kolikor vas najem apartmaja zanima pokličite 031/365-842, 04/592 33 40
ali pišite na aleksandra.kojic@ozs.si .
Celoten razpis, vključno s cenami vstopnic za bazen in slike apartmaja si lahko
ogledate na spletni strani OOZ Tržič http://www.ooz-trzic.si/apartma.html
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Tretje redno obvezno
usposabljanje voznikov
Območne obrtno –podjetniške zbornice Izola, Koper in Piran
v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije
organiziramo usposabljanje

v soboto, 25. februarja 2012, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Usposabljanje je namenjeno voznikom, ki imate v vozniškem
dovoljenju veljavno kodo 95 in morate opraviti redno letno
7-urno usposabljanje zaradi podaljševanje kode:

Obvezen obisk tečaja
ali

Obseg usposabljanja 7 pedagoških ur
Rok prijave

sobota, 18. februar 2012 oz. do zasedbe prostih mest (23).

Vozniki, ki imajo vpisano kodo EU ”95” za 5 let:
5 tečajev (vsako leto enega)
Obseg: 1 dan x 7 ur
(skupaj v 5. letih 35 ur)

II. Preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih
priseljencev ter prevoz pokvarljivega blaga
•
uvod
•
kriminaliteta v Sloveniji
•
mobilni delavci kot žrtev kriminala
•
aktivna udeležba mobilnega delavca
•
preventivni ukrepi
•
odgovornost prevoznika
•
prevoz pokvarljivega blaga

Cena

1 tečaj v obdobju 5. let
Obseg: 5 dni x 7 ur = 35 ur

•

Podaljšanje veljavnosti kode EU ”95” za 5 let

•

Program usposabljanja

I. Nove tehnološke rešitve na tovornih vozilih in avtobusih
•
ekološki standardi in uporaba novih tehnoloških rešitev
za pogonske motorje
•
prenos navora in moči
•
pnevmatike
•
zavorni sistemi in nove tehnološke rešitve
•
uporaba pnevmatskih naprav na vozilih
•
sistemi varnosti in pomoč voznikom
•
standardi za jeklene vrvi in verige

član OOZ Koper (ena oseba) s poravnano članarino
plača participacijo v višini 10,00 € (vključno z DDV) na
TRR OOZ Koper, št. 1010 0003 5170 352, namen plačila:
seminar vozniki
zaposleni vozniki pri članih OOZ Koper plačajo polno
ceno 34,20 € (vključno z DDV)

Način prijave:

Izpolnjeno prijavnico, kateri priložite:
•
fotokopijo vozniškega dovoljenja
•
fotokopijo osebnega dokumenta
•
potrdilo o plačani kotizaciji
posredujte na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na fax: 05/62 71 917
Upoštevane bodo samo prijavnice s prilogami in
dokazilom o plačani kotizaciji.

Prijavnica za tretje redno obvezno usposabljanje
voznikov za leto 2012, 25. februar 2012
Podatki o kandidatu/ki:

Davčni
zavezanec

DA

NE

ID za DDV
Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj)
EMŠO

Opravljena kategorija za izpit (ustrezno obkrožite):
voznik za kategorijo

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):

Telefon - stacionarni

Telefon GSM

A - samoplačnik

Član OZS
C1

C1 + E

C+E

D

Kraj in datum

B - plačnik (podjetje)

B - naziv plačnika (podjetje)
Podpis in žig

Odlok prinaša vrsto novosti, kot so nova
vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje
prevozov, določitev maksimalnih cen za
prevoze, uvedba avto-taksi izkaznic, višina kazni, idr., zato smo na zbornici pripravili čistopis odloka, ki ga objavljamo
v celoti.
S 1. januarjem 2012 se je spremenila tudi
vrednost točke za obračun občinske takse, ki sedaj znaša 0,087 EUR. Občinska
taksa za pridobitev dovoljenja tako po
novem znaša 391,50 EUR. Upravna taksa
od 1. januarja 2012 pa znaša 22,66 EUR.

Odlok o avto - taksi
prevozih v Mestni
občini Koper
(Čistopis – zadnje spremembe označene poševno
in odebeljeno )
Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr.,
123/08, 28/10 in 49/11) in 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22.
decembra 2011 sprejel Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih (Uradni
list, št. 1/2012)

NE

1. člen
(1) Ta odlok določa organizacijo, način in posebne
pogoje opravljanja avto-taksi prevozov na
območju Mestne občine Koper.
(2) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak
pomen, kot ga določa Zakon o prevozih v
cestnem prometu.
2. člen
(1) Občinske ceste, vključno z avto-taksi
postajališči, lahko uporabljajo za opravljanje avtotaksi prevozov samo vozila pravnih in fizičnih oseb
z veljavno licenco za avto-taksi prevoze, ki imajo
občinsko dovoljenje za avto-taksi prevoze ter so
označena na način iz tretjega odstavka 3.člena in
prvega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Prevoz potnikov v območju Mestne občine
Koper in iz tega območja je dovoljen le z
dovoljenjem iz 3.člena tega odloka.

II. Dovoljenje za prevoz

B - naslov plačnika (podjetje)
E-pošta

DA

V Uradnem listu 6 . januarja 2012 je
bil objavljen Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o avto-taksi
prevozih v Mestni občini Koper, ki ga je
sprejel Občinski svet MO Koper na seji,
22. decembra 2011.

I. Splošne določbe

B - podatki plačnika (podjetje)

Priimek in ime
Datum, kraj in država rojstva

Nova občinska
pravila za taksiste

Telefon GSM

Telefon/faks - stacionarni

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

3.člen
(1) Občinsko dovoljenje za avto-taksi prevoze,
veljavno za koledarsko leto, izda organ občinske
uprave, pristojen za promet (v nadaljevanju:

pristojni organ) za posamezno vozilo na podlagi
pisne vloge, ki ji mora prosilec priložiti licenco ter
izvod licence za posamezno avto-taksi vozilo, ob
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1.
da je za vozilo plačana komunalna taksa iz
4. člena;
2.
da je barva njihove karoserije bela
(nekovinska);
3.
da vozilo na dan vložitve vloge ni starejše
od 12 let.
4. da priloži cenik avto-taksi storitev,
veljaven za koledarsko leto, za katerega se
izdaja dovoljenje.
(2) Vlagatelj zahtevka dokazuje izpolnjevanje
pogojev z ustreznimi dokumenti, ki so lahko
overjene fotokopije ali fotokopije, če so
pristojnemu organu predloženi tudi izvirniki na
vpogled.
(3) Pristojni organ določa konkretni postopek
ter daje vsa potrebna pojasnila glede pridobitve
dovoljenj oziroma potrdil, predvidenih s
tem odlokom, sprejema vloge za pridobitev
dovoljenj in potrdil, opravlja vsa strokovna in
administrativna opravila v zvezi s temi vlogami,
vodi evidenco izdanih dovoljenj in potrdil, določa
način označitve avto-taksi vozil, za katera je
izdano dovoljenje, ter izdaja ustrezne oznake.
4. člen
(1) Za pridobitev občinskega dovoljenja iz prvega
odstavka 2. člena se plača predpisana komunalna
taksa.
(2) Taksa se plačuje v letnem znesku vnaprej. Ob
pridobitvi dovoljenja med koledarskim letom, se
taksa obračuna v sorazmernem deležu preostanka
leta, vključno za celotni mesec, v katerem
dovoljenje prične veljati, razen za vozila, za katera
je bilo dovoljenje izdano tudi v preteklem letu. Že
plačana taksa se kot pravica lahko prenese drugo
vozilo pri istem imetniku licence.
(3) Pristojni organ na vlogo imetnika dovoljenja
odloči o vračilu že plačane takse na podlagi pisnih
dokumentov pristojnih organov v primerih:
•
prenehanja opravljanja dejavnosti;
•
odtujitve vozila, ki se ne nadomesti;
•
uničenja vozila.

III. Postajališča

5. člen
(1) Lokacijo postajališč za avto-taksi vozila z
odločbo določi pristojni organ.
(2) Za ureditev in vzdrževanje postajališč ter
njihovo čiščenje v skladu s standardi, ki veljajo za
avtobusna postajališča na območju mesta, skrbi
pristojni organ.
(3) Postajališče mora biti označeno s predpisano
prometno signalizacijo.
(4) Ob posebnih priložnostih lahko (večje
prireditve in podobno) pristojni organ določi
začasne lokacije postajališč.

IV. Organizacija, pogoji in način
opravljanja avto – taksi prevozov

6. člen
Avto-taksi prevozi se opravljajo:
•
z avto-taksi postajališč;
•
s kraja, ki ga določi naročnik;
•
z ustavitvijo prostega avto-taksi vozila med
njegovo vožnjo, če to ne ovira ali ogroža
druge udeležence v prometu.
7. člen
(1) Vozilo, s katerim se opravlja avto-taksi prevoze,
mora biti označeno skladno z Pravilnikom o
oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo
prevozi v cestnem prometu ter z oznako
(praviloma z nalepko), s katero se dokazuje
razpolaganje z veljavnim občinskim dovoljenjem
iz prvega odstavka 2. člena.
(2 Kadar je avto-taksi vozilo parkirano ali
ustavljeno na avto-taksi postajališču, mora biti
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voznik v avto-taksi vozilu ali neposredno ob vozilu,
tako da je vozilo lahko odklenjeno.
(3) Vozilo, s katerim se opravljajo avtotaksi prevozi, mora imeti na vidnem mestu,
praviloma na armaturni plošči, cenik avto-taksi
storitev, seznam maksimalnih tarif avto-taksi
prevozov na območju Mestne občine Koper in
avto-taksi izkaznico za voznika.
(4) Seznam maksimalnih tarif avto-taksi
prevozov na območju Mestne občine Koper
potrdi pristojni urad, na podlagi predloga
izvajalcev avto-taksi prevozov na območju
Mestne občine Koper. Župan s sklepom
lahko določi postopek sprejema seznama
maksimalnih tarif avto-taksi prevozov.
8. člen
(1) Vozniki avto-taksi vozil morajo imeti med
opravljanjem službe, na vidnem mestu, na
armaturni plošči vozila, pritrjeno avto-taksi
izkaznico za voznika s sliko, ki jo izda pristojni
organ.
(2) Avto-taksi izkaznico za voznika iz prvega
odstavka tega člena se imetniku licence izda
na njegovo vlogo ob izdaji dovoljenja iz 3.
člena pod pogojem, da aktivno obvlada tudi
italijanski jezik.
(3) Voznik, zaposlen pri imetniku licence pridobi
avto-taksi izkaznico iz prvega odstavka tega
člena na podlagi vloge imetnika licence in ob
predložitvi na vpogled:
•
veljavne pogodbe o zaposlitvi za polni
delovni čas;
•
veljavnega vozniškega dovoljenja in
•
dokumenta o aktivnem obvladovanju
slovenskega in italijanskega jezika.
(4) Aktivno obvladovanje slovenskega oziroma
italijanskega jezika po tem členu se dokazuje
z originalom ali overjeno kopijo zaključnega
oziroma zadnjega šolskega spričevala, z
navedbo ocene iz slovenskega oziroma
italijanskega jezika ali z overjeno kopijo
potrdila o opravljenem preizkusu aktivnega
obvladanja slovenskega in italijanskega jezika,
ki ga izda institucija, ki ima verificiran program.
(5) Evidenco o izdanih avto-taksi izkaznicah za
voznika vodi pristojni urad.
(6) Avto-taksi izkaznica vozniku omogoča
opravljanje avto-taksi prevozov pri imetniku
licence za opravljanje avto-taksi prevozov, pri
kateremu je zaposlen v času izdaje avto-taksi
izkaznice.
(7) Župan s sklepom določi obliko, vsebino
avto-taksi izkaznice za voznika, postopek
izdaje, stroške postopka in druge zadeve v zvezi
potrdilom-izkaznico voznika avto-taksi vozila.
9. člen
(1) Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno
z naročilom, sicer pa po najkrajši možni poti. V
primeru, da voznik ne more dokončati začete
vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času
zagotoviti potniku uporabo drugega avto-taksi
vozila.
(2) Voznik mora med prevozom imeti vključen
taksimeter.
(3) Naročnik določi, ali se bo z istim avto-taksi
vozilom peljalo več potnikov na isti ali različni
relaciji. O plačilu vožnje se potniki dogovorijo sami.
10. člen
(1) Voznik ne sme med delom brez opravičenega
razloga odkloniti naročila za prevoz oseb in
njihove prtljage.
(2) Opravičljivi razlogi za odklonitev naročila
prevoza oseb oziroma potnikov ali prtljage so:
•
če bi potnik lahko poškodoval vozilo zaradi
zaužitega alkohola ali mamil ali očitne
napadalnosti ali če bi potnik sam ali s svojimi
stvarmi, obleko ali na kakšen drug način
lahko poškodoval vozilo, razen v primerih,
ko je treba nuditi pomoč osebam, ki so se
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ponesrečile v prometni nesreči ali kako
drugače;
•
če bi potnikova osebna prtljago presegala
velikost prtljažnika vozila.
(3) Za prevoz živali se voznik in potnik dogovorita.
Voznik ima pravico odkloniti prevoz živali.
11. člen
Avto-taksi prevozov ni dovoljeno opravljati s
ponavljajočimi elementi linijskih prevozov (ob
istem času, na isti relaciji, z ustavljanjem na istih
mestih zaradi vstopov in izstopov potnikov).
12. člen
Prevozi z odhodom s taksi postajališča se
opravljajo po ustaljenem redu. Prvo vozilo v vrsti
prevzame naročilo, razen kadar naročnik izrecno
zahteva drugo vozilo na postajališču.
13. člen
Avto-taksi vozila oziroma njihovi vozniki nimajo
v dinamičnem prometu, pri parkiranju ali pri
ustavljanju nobenih posebnih pravic v primerjavi
z drugimi udeleženci v prometu, razen če so jim
te dane s konkretnimi določbami posameznih
predpisov ali s prometnim znakom.

V. Nadzor in kazenske določbe

14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka
opravljajo organi občinskega nadzora.
15. člen
Z globo 1000 eurov se za prekršek kaznuje
imetnika licence za opravljanje avto-taksi
prevozov, če:
1.
opravlja avto-taksi prevoze na območju
Mestne občine Koper z vozilom, ki nima
občinskega dovoljenja (prvi odstavek 2.
člena)
2. uporablja ali dopusti uporabo vozil za

opravljanje avto-taksi prevozov, ki ob
izvajanju dejavnosti niso opremljena na
predpisan način (7. člen)
3. omogoči ali dopusti da njegovo vozilo
pri opravljanju avto-taksi prevozov vozi
voznik, za katerega ni izdano potrdilo
pristojnega organa (8. člen).
16. člen
Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje
voznika avto-taksi vozila če:
uporablja avto-taksi postajališče brez
občinskega dovoljenja ali če vozilo, ki uporablja
postajališče, ni označeno na predpisan način
(prvi odstavek 2. člena);
opravlja prevoze v območju Mestne občine
Koper in iz tega območja brez dovoljena (drugi
odstavek 2. člena);
3. vozilo ni označeno z oznako (nalepko) s
katero se dokazuje razpolaganje z veljavnim
občinskim dovoljenjem (prvi odstavek 7. člena)
vozilo ni označeno s cenikom in seznamom
maksimalnih tarif avto-taksi prevozov na
območju Mestne občine Koper (četrti in peti
odstavek 7. člena);
ni v vozilu ali njegovi neposredni bližini, kadar
je vozilo na avtotaksi postajališču (drugi
odstavek 7. člena);
med opravljanje službe na armaturni plošči
nima pritrjenega avto-taksi izkaznice (prvi
odstavek 8. člena);
med prevozom nima vključenega taksimetra
(drugi odstavek 9. člena);
opravlja avto-taksi prevoze s ponavljajočimi
elementi linijskih prevozov (11. člen).
17. člen
Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje
voznika avto-taksi vozila če:

Pogodbe o zaposlitvi voznikov
avtobusov in taksijev
V praksi se je pojavilo veliko vprašanj o tem kakšno
pogodbo o zaposlitvi mora imeti voznik avtobusa ali taksija v vozilu
oziroma kakšno delovno razmerje mora imeti sklenjeno, zato je
Direktorat za promet Ministrstva za promet RS podal naslednje
mnenje:
Z drugim odstavkom 33. člena Zakona o prevozih v
cestnem prometu je določeno, da mora imeti voznik avtobusa in
vozila, ki opravlja stalne izvenlinijske prevoze v vozilu pogodbo o
zaposlitvi, voznik avtotaksi vozila pa mora imeti v vozilu pogodbo o
zaposlitvi za polni delovni čas.
Zakonodajalec je s takšnim določilom predvsem želel
preprečiti vse nelegalne oblike dela voznikov (npr. zaposlitev za 2
uri na teden, dejansko pa je voznik delal veliko več oziroma poln
delovni čas), zato zahteva po pogodbi o zaposlitvi ni bila uvrščena
med pogoje za licenco ali druge vsebinske določbe zakona ampak
le v člen, ki govori o obveznih dokumentih v vozilu. Določbe tega
člena se ne nanašajo na specialno urejanje delovnih razmerij
subjektov iz tega člena, med katere spadajo tudi taksisti. Zato
so seveda možne vse oblike zaposlitve, ki jih omogoča Zakon o
delovnih razmerjih in pri taksistih seveda vse oblike zaposlitve
za poln delovni čas.
Vozniki avtobusov in taksijev, ki so samostojni podjetniki,
seveda ne morejo imeti v vozilu pogodbe o zaposlitvi, saj niso
zaposleni in je zato dovolj, da imajo v vozilu dokazilo, da so
samostojni podjetniki.
Pri voznikih, ki kot samostojni podjetniki ponujajo vozniške usluge
enakovredno velja, da imajo v vozilu pogodbo o sodelovanju
(ali kakšno drugo pogodbo) s podjetjem za katerega opravljajo
storitve voznika.
Za voznike avtobusov velja, da imajo lahko pogodbo o
zaposlitvi za vse vrste zaposlitev, ki jih omogoča Zakon o delovnih
razmerjih (tudi za določen ali skrajšan delovni čas in tudi pri več
delodajalcih) .

1.
2.

ne opravi naročene vožnje skladno z
naročilom in po najkrajši možni poti (prvi
odstavek 9. člena);
brez opravičenega razloga odkloni
naročilo za prevoz potnika ali prtljage
(prvi odstavek 10. člena).

VI. Prehodne in končne določbe

18. člen
Pogoji, določeni glede barve karoserije v 3. členu,
ne veljajo za vozila, za katera je bil izvod licence
pridobljen pred 08. januarja 2001.
19. člen
Za dovoljenje iz drugega odstavka 4. člena se šteje
tudi dovoljenje za uporabo avto-taksi postajališč
po Odloku o avto-taksi prevozih (Uradne objave,
št. 47/00).
20. člen
Znanje italijanščine, kot pogoj iz 8.člena tega
odloka se ne zahteva za voznike oziroma imetnike
licence, ki imajo licenco pridobljeno oziroma
pogodbo o zaposlitvi sklenjeno pred uveljavitvijo
tega odloka.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati
Odlok o avto-taksi prevozih (Uradne objave, št.
47/00).
22. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Številka: 371-461/2011
Datum: Koper, 22. decembra 2011		
Župan Mestne občine Koper
Boris Popovič

Za voznike avto-taksijev pa se skladno z Zakonom o
delovnih razmerjih šteje, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za
poln delovni čas tudi, če ima voznik pogodbe z več delodajalci s
skrajšanim delovnim časom pod pogojem, da s temi pogodbami
voznik skupaj doseže poln delovni čas. Med vožnjo avto-taksi
vozila mora voznik imeti vse te pogodbe s seboj v vozilu, s čimer
dokazuje zaposlitev za poln delovni čas.

Evidenca prevoznikov odpadkov
Od 31. decembra 2011 velja nova Uredba o odpadkih, ki
je bila tudi podrobneje predstavljena v decembrski številki revije
Obrtnik in na spletnih straneh svetovalnega centra OZS.
Prevozniki, ki želijo prevažati odpadke, ki niso v
njihovi lasti, se morajo v ta namen še vedno vpisati v evidenco
prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje (ARSO), kot je to
veljalo po stari Uredbi o ravnanju z odpadki. Po novem pa v vlogah
ni več potrebno vpisovati posameznih odpadkov in pripadajočih
klasifikacijskih številk odpadkov, ampak le opredeliti ali se bodo
prevažali nevarni in/ali nenevarni odpadki.
Prevoznikom, ki so vpisani v evidenco prevoznikov po stari
Uredbi o ravnanju z odpadki, se ni potrebno na novo vpisovati, saj
potrdilo ostaja veljavno. Kolikor želijo biti registrirani za prevoz
vseh odpadkov (kot to dopušča nova zakonodaja), pa naj čim prej
vložijo novo vlogo na ARSO. ARSO po novem tudi ne preverja več ali
prosilec v primeru prevažanja nevarnih odpadkov izpolnjuje druge
pogoje, npr. ustrezno usposobljenost delavcev, ADR certifikat, … kar
ne pomeni, da to ni več obvezno. Smatra se, da je prosilec seznanjen
z obveznostmi, ki izhajajo iz drugih predpisov (cestno prometni
predpisi, varnost pri delu, ADR predpisi, …) .
Skladno z Zakonom o varstvu okolja sme prevoz
komunalnih odpadkov izvajati samo tisti prevoznik odpadkov, ki je
z aktom občine izbran za izvajalca javne službe prevoza komunalnih
odpadkov, o čemer pisno obvesti Ministrstvo za okolje in prostor, ki
ga potem vpiše v seznam prevoznikov odpadkov.
Vloga se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu, ki je objavljen
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na spletnih straneh ARSO :
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/ .
Potrebno je plačati 9,80 EUR upravne takse.
Vse relevantne spremembe morajo prevozniki sporočati
na ARSO najkasneje v 30. dneh od nastale spremembe (sprememba
imena, naslova firme, sedeža, …).
Vpis v evidenco se opravi za nedoločen čas, na željo prevoznika se
ga lahko iz evidence izbriše, izbris pa je možen tudi v drugih primerih,
npr ob neizvajanju naloženih ukrepov zaradi nepravilnega ravnanja z
odpadki s strani inšpekcije.
Prevoznik mora pri opravljanju prevoza odpadkov skrbeti,

da prevoz opravlja na način, da ni ogroženo človekovo zdravje in da
ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.
Kadar prevoznik prevaža nevarne odpadke, mora
pošiljko obvezno spremljati kopija evidenčnega lista, ki jo podpiše
tudi prevoznik. Prevoznik pa je o prevozu nevarnih odpadkov
dolžan voditi evidenco o opravljenih prevozih v obliki zbirke kopij
evidenčnih listov, ki so časovno urejeni. V kolikor gre za prevoze
po Uredbi o pošiljkah odpadkov pa je potrebno hraniti kopije
transportnih listin. Evidence je potrebno shranjevati najmanj 3
koledarska leta.

Obvestila

vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1,
F ali G.

Obvezni osnovni dokumenti, ki
jih mora imeti pri sebi voznik, ki
opravlja avto-taksi prevoze

Vračilo trošarine za komercilani
namen

•

Vozniško dovoljenje voznika (voznik ne
sme biti voznik začetnik),
•
Prometno dovoljenje vozila (vključno z
dokazilom o zavarovanju avtomobilske
odgovornosti in zavarovanju potnikov)
z vpisanim namenom uporabe oziroma
obliko nadgradnje,
•
Izvod licence (za opravljanje avto-taksi
prevozov),
•
Pisna pogodba o najemu, zakupu
vozila ali lizingu vozila – ali izvleček iz te
pogodbe (če prevoznik ni lastnik vozila;
v primeru lizinga, vpis prevoznika v
prometno dovoljenje ne zadostuje)
•
Pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas,
•
Na zadnji strani svetlobne table se
mora nahajati oznaka s podatki o
prevozniku in številki licence (prevoznik
jo pridobi pri izdajatelju licenc),
•
Obvestilo o maksimalni tarifi na
območju, za katero je bilo prevozniku
izdano dovoljenje ter obvestilo o
tarifi prevoznika oz. cenik (morata
biti nameščena tako, da sta vidna
uporabnikom prevoza). Cenik mora biti
izpisan s tiskanimi črkami najmanj 20
mm. Kadar je pritrjen na sprednji desni
notranji strani avto-taksi vozila, le-ta
ne sme prekrivati sovoznikove zračne
blazine.
•
Če je občina, v kateri prevoznik opravlja
avto-taksi prevoze, sprejela odlok o
avto-taksi prevozih, tudi dokumente,
ki jih ta akt predpisuje (dovoljenje
za opravljanje avto-taksi prevozov,
voznikova izkaznica, dokazilo o plačilu
letne občinske takse, . . .)
Opozorilo: prvi tehnični pregled se izvede
eno leto po prvi registraciji, nato vsakih
šest mesecev!

Kdo je voznik začetnik?

Voznik začetnik je voznik motornega
vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in
voznik motornega vozila dve leti od prve
pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede
na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki
Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi
voznik motornega vozila dve leti od prve
pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo
motornih vozil katere od kategorij A2, A
ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za

V uradnem listu RS, št. 5/2012 z dne
23.1.2012 je objavljen povprečni znesek
trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54.
člena Zakona o trošarinah za obdobje od
1. decembra 2011 do 31. decembra 2011
znaša 348,72 evrov na 1000 litrov.
Višina vračila je razlika med zneskom
povprečne trošarine, ki jo za posamezno
obdobje ugotovi minister za finance, in
najnižjim dovoljenim zneskom trošarine, ki
ga določa 7. člen Energetske direktive (330
€ za 1000 litrov od 1.1.2010). Višina vračila
za 1000 litrov plinskega olja za mesec
december 2011 tako znaša 18,72 EUR.

Pregled vozil po sporazumu ATP,
certifikat FRA, FRB, FRC

S strani podjetja Viator & Vrktor Storitve
d.o.o., Dolenjska c. 244, Ljubljana, smo
bili obveščeni, da pregledujejo vozila po
ATP sporazumu in izdajajo certifikate FRA,
FRB, FRC in tudi vse druge pripadajoče
certifikate. Za preglede imajo strokovno
usposobljen kader, kar izkazujejo z
certifikati o usposabljanju, ravno tako
imajo najnovejšo pripadajočo opremo
katera je umerjena in certificirana od zato
pristojnega organa, kar tudi dokazujejo z
zato pripadajočimi certifikati.

veljati zakon o obveznem razvrščanju vozil
v primeru zastoja na njihovih cestah. Pri
tem sam vzrok zastoja ni pomemben. Ob
zastoju na regionalnih cestah je potrebno
vozilo umakniti na skrajni desni rob vozišča
in tako po sredini ceste narediti dovolj
prostora za intervencijska vozila.
V primeru zastoja na cestah z dvema
voznima pasovoma v eno smer (hitre ceste
in avtoceste) se vozila na levem voznem
pasu (prehitevalni pas) pomaknejo čim bolj
levo, vozila na desnem voznem pasu pa se
umaknejo skrajno desno.
Na cestah s tremi ali več voznimi pasovi
velja podoben sistem. Vozila na zunanjem
levem pasu se pomaknejo skrajno levo, vsa
ostala vozila na drugih voznih pasovih pa se
pomaknejo čim bolj desno.
Kazen za neupoštevanje pravil razvrščanja
je 726 evrov, v primeru dodatnega oviranja
intervencijskih vozil pa tudi do 2.180
evrov. Omeniti velja, da podoben zakon
o pravilnem razvrščanju vozil v primeru
zastojev že od leta 2008 velja tudi v
Sloveniji. Kazen za neupoštevanje določil je
200 evrov.

Izračun letne dajatve za uporabo
vozil v cestnem prometu
Na spletni strani: https://e-uprava.gov.si/
storitve/edajatev/vstop.esju si lahko sami
naredite izračun letne dajatve za uporabo
vozil v cestnem prometu. Po uspešno
pridobljenem predračunu in opravljenem
plačilu letne dajatve v okviru storitve se
podatki o plačani letni dajatvi prenesejo v
Register vozil najkasneje naslednji delovni
dan.

Pravila glede razvrščanja v
primeru zastoja

V primeru prometnih nesreč je zelo
pomembna hitra pomoč udeležencem,
zato je tudi zelo pomembno, da se
intervencijskim službam omogoči hiter
dostop do kraja dogodka.
V Avstriji je s 1. januarjem 2012 pričel

(Vir: AMZS; video prikaz si lahko ogledate na
spletni strani: http://www.amzs.si/default.
asp?podrocje=7&novica=1507 )

Kosovo

Prvo zasedanje slovensko-kosovske
mešane komisije za mednarodni cestni
prevoz oseb in blaga
17. in 18. januarja 2012 se je v Ljubljani
sestala mešana komisija za mednarodni
cestni prevoz oseb in blaga.
Protokol mešane komisije je objavljen na
spletni strani: http://www.ozs.si/Portals/0/
Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20
odbori/Bojan/Kosovo-Ljubljana%2017.%20
in%2018.1.2012.pdf
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VABILO
Sekcija gostincev in živilcev

Sekcija za promet
Potrebujete upravljavca
prevozov?
Podjetjem, ki potrebujete zunanjega upravljavca prevozov (odgovorno osebo) za notranji in mednarodni transport blaga, ponujam
opravljanje nalog vodenja prevoznih dejavnosti, po pogodbi. Za vas
lahko opravljam vse naloge povezane s servisiranjem in vzdrževanjem vozil, preverjanjem prevoznih
pogodb in dokumentov, osnovnih
računovodstvom,
razporeditvijo
natovarjanj ali storitev po voznikih
in vozilih ter preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo.
Za informacije lahko pokličete na
tel. 031/400 143 - Sandra

Prevoz potnikov:
Delegaciji sta se dogovorili za izmenjavo
dovolilnic za vstop praznih avtobusov v
višini 50 kosov z možnostjo povečanja, na
zahtevo ene ali druge strani Izmenjava se
izvede najkasneje do 1. marca 2012.
Prevoz blaga:
Pogodbeni strani sta se dogovorili za
liberalizacijo bilateralnih in tranzitnih
cestnih prevozov blaga. Za prevoze v/
iz tretjih držav bo izmenjana kvota 200
dovolilnic, z možnostjo povečanja kvote, za
zahtevo ene ali druge strani. Dovolilnice
z veljavnostjo za leto 2012 bosta
pogodbenici izmenjali do 1. marca 2012.
Prevoznike, ki opravljajo prevoze v/iz
tretjih držav na območje Republike Kosova
prosimo, da delivcu že sedaj posredujejo
vloge za dodelitev dovolilnic iz kvote
nerazdeljenih. Do vstopa Republike Kosova
v sistem zelene karte, ki bo predvidoma
še v letošnjem letu, se pri vstopu v državo
zaračunava dodatno zavarovanje za vozilo.
Informacije o višini plačila boste našli na
spletni strani: http://www.iak-ks.com/CIU.

Italija

Omejitve prometa tovornih vozil v Italiji
za leto 2012, so objavljene na spletni
strani (OZS - O zbornici – Sekcije in odbori
- Sekcije za promet – Informacije): http://
www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/
OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/
Omejitve%20v%20Italiji%202012.pdf

			

(before VAT)

Class 3 EURO 1*-2		
Class 3 EURO 3 and higher
Class 4 EURO 1*-2		
Class 4 EURO 3 and higher

97,31 EUR
91,94 EUR
197,31 EUR
186,49 EUR

Črna Gora

Črna gora je pred poletjem leta 2008 na
hitro uvedla obvezno plačilo ekološke takse
za vsa vozila, tudi za vozila registrirana v
tujini. S 1. januarjem 2012 je bilo plačilo
ekološke takse ukinjeno.

HACCP – Ali je še obvezen?
mi, obravnave strokovne literature, ki je na voljo (spletne strani
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, drugo), ipd.
Pomembno je, da so vsi, ki delajo z živili in so zato
odgovorni za njihovo varnost primerno usposobljeni za
delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To prav tako velja za študente in
dijake in vse ostale navzoče v delovnem procesu!
To obenem tudi pomeni, da nosilci živilske dejavnosti ne potrebujejo
periodičnega usposabljanja na eno
leto o HACCP, ker to ni več zakonska
zahteva, seveda pa je zelo dobrodošlo,
če hodijo na izobraževanja, da se ob
opravljanju nadzora poleg znanja v
praksi pokaže tudi morebitna potrdila.
Priporoča se tudi, da se pripravi interni načrt usposabljanja (to lahko pripravijo nosilci sami), ni pa obvezno.
Načeloma ni nobene razlike glede
izobraževanja, če imajo nosilci dejavnosti izdelan lasten sistem ali pa
uporabljajo smernice dobre higienske
prakse. Zakonodaja je za vse enaka,
v kolikor pa imajo nosilci, ki imajo izdelane lastne sisteme predpisano izobraževanje v svojih dokumentih, pa se
morajo tega držati, ker inšpektorji pri
nadzoru izhajajo iz napisanega.

		

Ogled sejma
Sapore 2012, Rimini, Italija

Od 1. januarja 2012 so dražje tudi italijanske
cestnine. Cena prevoza preko tunela Frejus
in Mont Blanc za posamezno vožnjo (brez
davka) znašajo:
			
Single transit

Sekcija gostincev in živilcev

Velikokrat se člani obrnejo na zbornico z vprašanji v
zvezi z izvajanjem notranjega nadzora po HACCP sistemu in
usposabljanja za delo z živili, zato naslednje pojasnilo:
HACCP in izvajanje notranjega nadzora je obvezno za
vse, ki se ukvarjajo s prometom oz. proizvodnjo živil. Zakonske obveznosti so enake za vse
nosilce dejavnosti, ne glede na število zaposlenih.
Usposabljanje oseb za delo z
živili pa ni več obvezno že od leta 2007,
odkar je prenehal veljati Pravilnik o higieni živil, ki je usposabljanje predpisoval na eno leto. Vse od takrat nosilci
živilske dejavnosti nimajo več zakonske obveznosti, da se usposabljajo
pri zunanjih inštitucijah. Je pa seveda potrebno, da so vse osebe, ki
delajo in pridejo v stik z živili, ustrezno
usposobljene za svoje delo, tako da
jim nosilec dejavnosti daje ustrezna
navodila, jih nadzira ipd, kar zahteva
tudi Uredba 852/2004 o higieni živil.
Presoja o načinu usposabljanja je prepuščena nosilcu dejavnosti.
Lahko ga zagotavlja v obliki internega
usposabljanja, dajanja navodil, predvsem seznanjanja s smernicami - če se
te uporabljajo. Tu so nosilcem lahko v
pomoč smernice dobre higienske prakse. Ustrezno znanje se
lahko pridobi tudi preko sodelovanja s strokovnimi institucija-
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Člane sekcije gostincev in živilcev
OOZ Koper vabimo na ogled
mednarodnega sejma prehrambene
industrije in oskrbe s poudarkom na
olivnem olju, morski hrani, testeninah,
pivu in vinu ter inovacijah in trendih v
prehrani

V ceno je vključeno

Avtobusni prevoz po programu, cestnine, takse, pristojbine ter
dnevnice voznika, hotelsko – gostinske storitve na bazi polpenziona
v hotelu 3*, v dvoposteljnih sobah, vsi ogledi po programu: Ravenna,
San Marino, Rimini, sejemska vstopnica (brezplačen vstop), vodenje
oz. vodnika z licenco, organizacija potovanja in DDV.

Doplačila

Enoposteljna soba (1/1) 12 EUR na osebo, vstopnine od 5-10 EUR po
muzeju, zavarovanje rizika odpovedi cca 4 EUR po osebi ter vse kar
ni navedeno pod cena vključuje.

Sapore 2012, Rimini Fiera, Italija,
27. in 28. februarja 2012

Prijava

Program potovanja

1. dan: ponedeljek, 27. februara 2012
Odhod avtobusa ob 04.00 uri iz Kopra. Vožnja z vmesnimi postanki
mimo Benetk, Bologne do Ravenne. Sledi ogled nekaterih
zgodovinskih znamenitosti mesta Ravenna in nato ogled najstarejše
evropske republike San Marino. Možnost ogleda muzeja žganih
pijač oz. prosto za samostojne oglede in nakupe. Prevoz do hotela
v Riminiju, nastanitev in večerja. Po večerji možnost obiska nočne
zabave v mestu.
2. dan: torek, 28. februarja 2012
Po zajtrku celodnevni ogled strokovnega sejma Sapore 2012 vse do
približno 16.00 ure. Na željo gostov oz. v kolikor bo dopuščal čas je
možen skupinski ali individualni ogled mesta Rimini. Po končanih
ogledih sledi povratek proti domu, s prihodom v poznih večernih oz.
nočnih urah.

Cena potovanja		

160,00 EUR - min 20 oseb
135,00 EUR - min 25 oseb
125,00 EUR - min 30 oseb

Prijavnico pošljite na MIVAX d.o.o., Tolminskih puntarjev 4, 5000
Nova Gorica, ali na faks št. 05/3334505 ali skenirano na e-naslov
mivax@siol.net
Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu rezervacije v višini
50,00 EUR na TRR Nove KBM Nova Gorica, št. SI 56 0475 0000 0508
525, namen plačila »Rimini«. Preostali del boste poravnali na osnovi
računa, najkasneje 8 dni pred odhodom. Plačilo stroškov rezervacije
potrjuje sprejem rezervacije.

Rok prijave

do četrtka, 9. februarja 2012.

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

Kot sestavni del programa in pogodbe/voucherja, so vam kot
posebna tiskana priloga k programu na voljo na naši spletni strani
www.mivax.si.

Članom OOZ Koper (eni osebi) s poravnano članarino bo
zbornica povrnila stroške v višini 100,00 EUR na podlagi vloge,
ki jo bo član dobil na zbornici in kateri bo predložil dokazilo o
udeležbi in plačilu.

Prijavnica za sejem Sapore 2012, Rimini Fiera,
27. in 28. februar 2012

Član/ica OOZ Koper

Davčni
zavezanec

Naziv naročnika in plačnika (s.p.,d.o.o. , ...)

ID za DDV

Naslov

Št. TRR

Priimek in ime udeležencev

Riziko zavarovanja odpovedi

Enoposteljna soba

1.)

DA

NE

DA

NE

2.)

DA

NE

DA

NE

3.)

DA

NE

DA

NE

4.)

DA

NE

DA

NE

Telefon

Faks 		

GSM

E-pošta

Katarina Železnik Logar, svetovalni center OZS

Prijavnico pošljite na MIVAX d.o.o., Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, lahko na faks št.
05/3334505 ali skenirano na e-predal mivax@siol.net

Spletna stran

Kraj in datum

Podpis in žig

DA

NE
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VABILO
Sekcija kozmetikov

Sekcija gostincev in živilcev

Novoletni ples tudi za gostince
Predsedniki sekcij gostincev Notranjsko-Primroske regije so sprejeli
sklep,da se po več letih, na novo obudi
praznovanje novega leta za gostince. Organizacijo je prevzela Sekcja
gostincev in živilcev OOZ Koper. Tega
svečanega dogodka se je udeležilo 87
gostincev in pri njh zaposlenih delavcev in sicer iz OOZ Izola, Nova Gorica,
Piran, Postojna, Sežana in seveda Koper.
Gostitelj praznovanja je bil naš član
Aljoša Norbedo v svoji gostilni Al
mulino. V čudovitem še novoletno
okrašenem ambientu so udeleženci
proslavljali svoj “silvestrski večer”. Ob
polnoči so svečano razrezali novoletno
torto, veselo druženje pa je trajalo vse
do zgodnjih jutranjih ur.
Organizatorja naslednjega novoletnega plesa gostincev bodo predsedniki
sekcij gostincev Notranjsko-Primorske
regije določili na naslednjem srečanju,
ki bo v Ajdovščini.

V slovo Valerija Peroša, 1928 - 2011
Zadnje dni starega leta smo se na koprskem pokopališču poslovili od naše upokojene
članice, priznane domače gostilničarke Valerije Peroša.
Njena pot se je začela leta 1928 v vasici Montinjan nad Vanganelom, v družini v kateri so se
rodili trije otroci, ki so že leta 1939, po hudi bolezni izgubili očeta.
Valerija je končala italijansko šolo v Marezigah. Proti koncu vojne je kot mlada partizanka
pomagala pri osamosvojitvi Primorske in bila zato tudi odlikovana. Pri sedemnajstih letih
je zapustila rojstno vas in se s trebuhom za kruhom preselila v Koper. Našla si je skromno
sobico brez elektrike in službo v gostinskem podjetju Galeb, kjer je delala kot kuharica.
Leta 1950 se je poročila z Francem Perošo in rodila sta se jima dva otroka.
Bila je nanju ponosna, saj sta se pridno učila in prva v njeni in moževi družini doštudirala.
Valerija je bila svojemu poklicu predana in neizmerno je uživala v njem.
Zaposlila se je v znani koprski gostilni Stadion, kjer je pustila svoj največji delovni pečat.
Leta 1968 je to veliko gostilno, takrat eno redkih v Kopru, prevzela v svoje roke in začela
samostojno obrtniško pot, ki je trajala kar 25 let. Gostilna je bila takrat na robu propada,
gostov je bilo malo. Veliko noči je prebedela, saj se je bala, da si je naložila preveliko breme. A ji
je s pomočjo pridnih in zvestih sodelavk uspelo. Gostje so začeli prihajati in vse več jih je bilo.
Leta 1977 so gostilno Stadion porušili in na njenem mestu zgradili Banko Koper. Valeriji
so ponudili Pivnico na Gortanovem trgu, ki je bila takrat na zelo slabem glasu, a ji je spet
uspelo. Gostilno je spravila na noge in jo uspešno vodila do svoje upokojitve leta 1993, ko je
dopolnila petinštirideset let delovne dobe.
Po upokojitvi je pomagala sinu Franku, ki je za njo prevzel lokal. Na prelomu tisočletja pa se
je popolnoma odmaknila od svoje velike ljubezni: gostinstva.
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Sejem Cosmoprof Bologna,
10. marec 2012
Srednja zdravstvena šola Izola in sekcija kozmetikov OOZ
Koper vabita

v soboto, 10. marca 2012,
na ogled sejma kozmetike in frizerstva

Cena

Sejem je že več kot 40 let najpomembnejši dogodek na področju kozmetične industrije. Člani sekcije kozmetikov boste
potovali skupaj z dijaki Srednje zdravstvene šole Izola, kar
vam bo omogočilo edinstven stik z vašimi bodočimi kolegi.

Program

Odhod avtobusa bo v soboto, 10. marca 2012, ob 6.00 uri iz
Kopra. Povratek v Koper je predviden ob 22.00 uri.

Sekcija kozmetikov OOZ Koper bo svojim članom (velja za
eno osebo), ki imajo poravnano članarino, krila stroške prevoza. Stroške vstopnice si udeleženci krijejo sami.

Prijave

Prijave zbiramo na OOZ Koper na tel. št.: 05/6139-013 ali
041/725-125 oziroma na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Rok prijave

sreda, 15. februar 2012, do 12.00 ure.

Sodelovanje vodi k izoblikovanju kvalitetnega kadra
V sredini januarja so se v prostorih
zdravstvene šole srečali predstavniki Srednje zdravstvene šole Izola ter
vodstvo Sekcije kozmetikov OOZ Koper,
da bi uskladili in se dogovorili o načinu
sodelovanja z namenom, da bi izobrazili kader, ki bo strokovno usposobljen,
odgovoren in samostojen pri delu, kar
je cilj obeh strani. Vodstvo sekcije si je
najprej ogledalo prostore za praktično
izobraževanje dijakov in ugotovilo, da
sta tako njihova postavitev kot tudi
oprema zelo dobro načrtovani.
Zatem so predstavniki šole predstavili
delovanje šole ter splošni predmetnik
- smer kozmetični tehnik, sledila je tudi
izmenjava mnenj in predlogov. Obe
strani sta se strinjali, da je znanja na
področju pedikure, predvsem pa oskrbe diabetičnih nog v Sloveniji premalo,
zato bodo skupaj organizirali dvodnevno izobraževanje, na katerega bodo
kot predavatelja povabili priznanega
strokovnjaka podologa iz Nemčije.
Nadalje so se dogovorili, da bodo
vzpostavili pristnejši stik med delodajalci in dijaki. S tem namenom se bodo
skupaj udeležili ogleda sejma kozmetike in frizerstva Cosmoprof Bologna v
mesecu marcu.

Predstavniki šole so v zaključku srečanja povabili naše kozmetike na informativni dan, kjer bodo seznanjeni tudi
s podrobnostmi o programu kozmetični tehnik.

Z leve: vodja praktičnega pouka
Petra Mrhar, ravnateljica SZŠ
Miroslava Bažec, predsednica
sekcije kozmetikov OOZ Koper
Maja Kolnik Švara, člana IO
sekcije Tamara Hlede in Franc
Božjak ter strokovna sodelavka za
sekcije Maja Žemva.
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VABILO Sekcija frizerjev

Sekcija frizerjev

Tečaj Look & Learn
Stevo Hair Academy
Sekcija frizerjev OOZ Koper za svoje člane organizira tečaj
Look & Learn, v izvedbi Stevo Hair Academy v

soboto, 3. marca 2012, ob 15.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Prijave

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

Tečaj Vidal Sassoon
London, junij 2012

Cena in plačilo

Izobraževanje

Udeleženci plačajo participacijo za seminar v višini 18,00
EUR na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351
70352, s pripisom »Look & Learn” ali na blagajni OOZ
Koper

Izobraževanje bo potekalo v priznanem frizerskem centru
Sassoon Academy v Londonu. Stroški udeležbe bodo znašali
približno 1.155 angleških funtov za dve osebi.

Če bo prijavljenih manj kot 20 oseb bo seminar odpovedan.

Prijave bomo zbirali po vrstnem redu, do 15. februarja 2012,
na e-naslov maja.zemva@ozs.si, po faksu 05/627 19 17,
oziroma na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.

Rok prijave

sreda, 15. februar 2012

Prijave

Program »dva za ceno enega« je v akciji, zato mora biti
število prijavljenih parno. Sekcija frizerjev bo predlagala
Upravnemu odboru OOZ Koper, da udeležencem – članom
zbornice pokrije stroške v višini 300,00 EUR po članu (za eno
osebo) na podlagi vloge člana.

Doplačila

prevoz, prenočišče in riziko odpovedi 5% .

Prijavnica za tečaj Vidal Sassoon, junij 2012

Prijavnica za tečaj Look & Learn, 3. marec 2012

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

DA

NE

Stacionarni
telefon

Podpis in žig

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. TRR

Priimek in ime udeležencev

Spletna stran

DA

NE

DA

NE

1.)
Kraj in datum

2.)
3.)

GSM telefon
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Podpis in žig

4.)
Telefon

Faks 		

GSM

E-pošta

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
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

Sejem Cosmoprof Bologna,
11. marec 2012
Frizerje - člane OOZ Koper obveščamo, da zbiramo prijave za

obisk mednarodnega frizerskega
in kozmetičnega sejma v Bologni,
v nedeljo, 11. marca 2012

Zbornica bo organizirala skupni prevoz in bo članom s
poravnano članarino sofinancirala stroške udeležbe v višini
70%, vendar ne več kot 100,00 EUR.

Prijave

Član zbornice lahko prijavi eno osebo gospodarskega
subjekta-člana.

Prijavnico pošljete
na naslov: 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 participacije v
višini 30,00 EUR (DDV vključen).

Prijavnica za sejem Cosmoprof Bologna,
11. marec 2012

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

Plačilo

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

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Rok prijave

sreda, 15. februar 2012

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
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Zanimivosti

Sekcija instalaterjev-energetikov

Usposabljanje in izpit za
serviserje hladilnih naprav
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila na podlagi
javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor skupaj s podjetjem Termotehnika iz Braslovč izbrana za izvajalca usposabljanja in preizkusov strokovne usposobljenosti za serviserje
opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke.
Kandidat za serviserja se lahko vključi v program usposabljanja, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po
zaključenem programu usposabljanja kandidat pristopi k
izpitu.
Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi spričevalo s
katerim Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
potrjuje njegovo usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.
Kadar kandidat opravlja izpit prvič, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti tudi ustreznega programa usposabljanja in predložiti potrdilo o udeležbi v skladu s tretjim
odstavkom 20. člena Uredbe (fizična oseba, ki je kot serviser
opreme do uveljavitve nove uredbe pridobila dokazilo, da
je v skladu s 15. členom Pravilnika o ravnanju z odpadnimi
ozonu škodljivimi snovmi, končala program usposabljanja
in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za varno
ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, je morala pridobiti
spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja v
skladu z novo uredbo, najpozneje do 31. decembra 2010).

Pogoji za prijavo
Po 25. členu Uredbe mora kandidat izpolnjevati naslednje
pogoje:
•
starost najmanj 18 let in
•
končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične
smeri ali
•
končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri
in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih
del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
•
končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih
smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
•
končana najmanj višja strokovna izobrazba.

Način opravljanja izpita
Strokovna usposobljenost serviserjev se preverja z izpitom,
ki obsega:
•
teoretični del, kjer se preverja uporaba strokovno-teoretičnega znanja. Dovoljeno literaturo za teoretični del
izpita pripravi izvajalec izpita in sicer - Uredba o uporabi
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih (Ur.l. RS 41/10,) Uredba ES 1005/2009 o snoveh, ki
tanjšajo ozonski plašč, Uredba ES 842/2006 o določenih
fluoriranih toplogrednih plinih ter Seznam ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogradnih plinov

•

praktični del, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja za opravljanje
nalog.

Termini usposabljanj
Termini
usposabljanj

Teoretično usposabljanje
(na OZS, Celovška 71, Ljubljana)

marec 2012
junij 201
september 2012
december 2012

16. in 17. marec 2012
1. in 2. junij 2012
7. in 8. september 2012
7. in 8. december 2012

Praktično usposabljanje
(Termotehnika d.o.o.,
Orla vas 27, 3314 Braslovče)
23. in 24. marec 2012
8. in 9. junij 2012
14. in 15. september 2012
14. in 15. december 2012

Termini izpitov
Termini
marec 2012
junij 2012
september 2012
december 2012

Izpitni rok
26. marec 2012 (teoretični del)
30. in 31. marec 2012 (praktični del)
11. junij 2012 (teoretični del)
15. in 16. junij (praktični del)
17. september 2012 (teoretični del)
21. in 22. september (praktični del)
17. december 2012 (teoretični del)
21. in 22. december (praktični del)

Rok za prijavo
do 15. marca 2012
do 31. maja 2012
do 6. septembra 2012
do 6. decembra 2012

Cena

•

•

Kotizacija za štiridnevno udeležbo na usposabljanju za
člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti delodajalec, znaša 376,00 EUR brez DDV (cena z vključenim
DDV je 451,20 EUR).
Strošek izpita znaša 255,00 EUR (DDV oproščen).

Sekcija inštalaterjev-energetikov OOZ Koper bo svojim članom (velja za eno osebo) s poravnano članarino
ob predložitvi vloge ter ustreznih dokazil povrnila stroške v višini 100,00 EUR.

Prijave

Izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na spletni strani www.
ozs.si pod rubriko Za člane – strokovni seminarji in delavnice ali na OOZ, pošljete po pošti na naslov:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
IC OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana

Rok prijave

Do zasedbe prostih mest. OZS si v primeru premajhnega števila udeležencev pridržuje pravico do spremembe termina in
kraja izvedbe oz. odpovedi seminarja.

Kontakt

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na :
Mojco Poje, telefon: +386 1 583 05 20,
e-naslov: mojca.poje@ozs.si
Amro Škrgić, telefon: +386 1 583 05 81,
e-naslov: amra.skrgic@ozs.si

Novoletna križanka
Ponosni so na svoje očete
V uredništvu našega glasila smo se odločili, da bomo novice v decembrski številki obogatili tako, da jih bodo v roke z veseljem vzeli tudi najmlajši. Ob tem, da so lahko prebrali marsikaj o delu svojih staršev, smo
jim na zadnji strani v rešitev ponudili tudi nagradno križanko. Rdeča nit
križanke so bili različni poklici, ki so bili predstavljeni s slikami.
Na uredništvo smo do 30. decembra dobili kar nekaj rešitev in kot smo
obljubili, 11. januarja trem nagrajencem, ki so pravilno rešili križanko, podelili družabne igre Activity. Nagrade
za pravilno rešene križanke sodobili:
Kaja Bizjak in Matej Grižančič s Škofij
ter Ejona Rexepi iz Šmarij.
Nagrade je osnovnošolcem podelil
Slavko Vižintin, predsednik naše zbornice. V uredništvu smo se odločili, da
srečanje z najmlajšimi izkoristimo še
za predstavitev njihovega pogleda na
delo očetov, članov naše zbornice.
Kaja Bizjak, 9 let, obiskuje osnovno šolo Oskarja Kovačiča na Škofijah:
»Moj oče je obrtnik, električar. Popravlja
in veliko naredi na novo.« Naj ob tem
zapišemo, da je Kajin oče Andrej za
hčerko res le električar, ker dela z elektriko in žicami, je pa, kot pravijo, eden
največjih strokovnjakov za montažo
alarmno - varnostnih sistemov.
Je njegov poklic nevaren?
»Nevaren je. Moj tata dela ves dan,
zato ima malo časa za igranje z menoj.
Zato mi je križanko pomagala reševati
mama. V križanki so bili predstavljeni pek, avtomehanik, cvetličar, frizer,
steklar in . . . (spet se je malo zataknilo in s pomočjo sekretarke Elide, pri reševanju križanke pa z mamino, je bila rešitev opredeljena, op. p.). . . metalurg.«
Česa se v teh dneh veseliš?
»Nagrade: igre Activity in tega, da bomo s tatom kmalu šli na smučanje.
Na Kronplatz. Tam se imamo lepo in tam sem lahko veliko s tatom, ki je
priden in je najboljši tata.«
Matej Grižančič, 14 let, obiskuje 9. razred osnovne šole Oskarja
Kovačiča na Škofijah.
Križanka je bila namenjena otrokom. Tudi ti si otrok, ampak
malo starejši. Zakaj si se je lotil?

»Preprosto: zaradi igre Activity. Mikala me je nagrada in vesel sem, da
sem jo dobil. Križanka ni bila težka. Do težko opredeljivega metalurga pa
sem prišel s pomočjo gesel, ki so bila napisana navpično.«
Tvoj oče je avtoprevoznik. Mnogi šoferji za družbo na pot vzamejo žene, otroke. Greš tudi ti kdaj z njim?
»Ko sem bil majhen, sem bil enkrat z njim in to je bilo prvič in zadnjič.
Poklic šoferja mi ni všeč. Vem, da je zelo naporen in vem, da poklicni šofer
ne bom. Zato se bom vpisal na gimnazijo, da bom imel čas za razmislek
o poklicni usmeritvi.«
Se z očetom pogovarjata o njegovem delu?
»Moj oče je zgovoren, vendar se o
njegovi službi ne pogovarjava. O očetovi službi se večinoma pogovarjam
z mamo. Predvsem o tem, kam gre
na pot. Ponosen sem na očeta, ker je
veliko naredil za nas. Tudi za sestro, ki
hodi že na univerzo in študira matematiko. Nisem prepričan, da bom šel
po njeni poti. Res pa je, da me v šoli
najbolj veseli matematika.«
Ejona Rexepi, 8 let, osnovna šola
Šmarje: »Križanko sem reševala s pomočjo očeta. Pol ure sva jo skupaj reševala. Oče mi je pomagal rešiti pet ali
šest stvari. Sama sem spoznala skoraj
vse poklice oziroma obrtnike, ki so bili
predstavljeni, narisani v križanki. Moj
tata ni bil v križanki. Moj tata dela s
kamni.«
Kaj s kamni? Kipe, zidove, hiše . . . ?
»On je naredil eno veliko stavbo v
Šmarjah (vinsko klet Santomas Ludvika Glavine, op.p.) in še drugo dela.«
Vedno tako lepe stavbe kot je
tista v Šmarjah?
»Moj oče je povsod tako priden kot
je bil pri veliki stavbi. To vidim, ker
pridem tudi na delovišče. Nisem mu v napoto. Vprašati ga pridem, če je
utrujen in ko pridem jaz, si vedno vzame prosto in se z menoj pogovarja.
Tudi naloge mi pomaga narediti in hodi na govorilne ure.«
Si torej njegova ljubljenka?
»Sem. Bratec, ki ima štiri leta, je pa ljubljenček od mamice. Še posebej, ko
gre spat in gre ona z njim, da mu da ljubčka. Včasih pa tudi zaspi z njim.«
Kaj dela oče, ko pride iz službe? Počiva?
»Še doma dela. Zna narediti solato, pa tudi kaj drugega za pojesti. Tudi
mineštro. Ampak jaz raje vidim, da kuha mama in se jaz potem z očetom
pogovarjam. V šoli imam najraje glasbo in slovenščino.«
					

Ocenjevanje istrskih klobas
Klobase za veselje in povezovanje
Mirko Tomšič, predsednik Sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper je že peto
leto zapored v svoji gostilni na Pomjanu priredil »klobasiado«(ocenjevanje istrskih klobas). Ker je letošnja zima mila, je bilo kar nekaj takih, ki bi bili radi dali
oceniti svoje izdelke, pa so imeli koline kasneje kot lani in zato klobase še niso
bile dovolj suhe. Mirko Tomšič je napovedal, da bodo prihodnje leto ocenjevanje verjetno pripravili teden dni kasneje. Sicer pa se bo letos »klobasarjem«
ponudila še ena priložnost za preverjanje kakovosti klobas in sicer 11. februarja
na turistični kmetiji Tonin v Pučah (pri Bredi in Neviju Pucerju).
Tomšič si želi, da bi krog sodelujočih na ocenjevanju klobas povečali in to
na dva načina. K sodelovanju želijo privabiti še Kraševce, zamejske Slovence,
Hrvate, pa tudi Brkince in Notranjce in tako narediti ocenjevanje klobas za širšo
južno Primorsko.
V okviru tega bi del ocenjevanja bil posebej namenjen le istrski klobasi. »Slednje ne izdelujemo samo gostinci in mesarji. Tudi naši avtoprevozniki, zidarji,
kovinarji in drugi člani zbornice imajo to veselje.
To opažam že več let. Ocena klobas, ki bi jih prinesli člani naše zbornice, bi
bila zato lahko nekaj posebnega, ločenega in svojstven prispevek k druženju
in povezovanju našega članstva,« je prepričan Miro Tomšič.
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Besedilo in foto: D. G.

Besedilo in foto D.G.
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Javni razpisi

Nepovratna sredstva
za baterijska električna vozila

Nepovratna sredstva za podjetja,
ki imajo sedež na kmetiji

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev pravnim
osebam nepovratna sredstva za nova baterijska električna vozila.
Razpis je objavljen na spletni strani:
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
Cilj ukrepa: je prispevati ohranitvi okolja , nič emisij CO2.
Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev
znaša 300.000,00 EUR.
Kdo lahko kandidira:
•
gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki
opravljajo pridobitno dejavnost;
•
samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe,
ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem
oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: zasebniki)
Rok: Javni razpis je odprt do zaključka, oz. najkasneje do vključno
31. december 2012, do 24. ure.
Pri pripravi dokumentov in pridobitvi sredstev na razpisu vam
lahko pomaga naš član Bojan Tomc, tel. 041/ 716 915, fax: 05 626
02 35, e-naslovu: idea.tomc@siol.net

Informacija o odprtem javnem razpisu – nepovratna sredstva za
podjetja, ki imajo sedež na kmetiji Diverzifikacija v nekmetijske
dejavnosti za leto 2012.
Razpisno dokumentacijo najdete na naslovu MKGP – Ukrep 311
Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev
znaša 6.000.000,00 EUR.
Veliko članov zbornice prihaja iz podeželja in marsikdo deluje na
naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva. Te osebe oz. podjetja
opozarjamo na odprt javni razpis za dodeljevanje subvencij
(nepovratne spodbude) za investiranje v nekmetijsko dejavnost
(se pravi za vlaganje v podjetništvo, ki deluje na naslovu sedeža
kmetijskega gospodarstva). Cilj razpisa je namreč posodobitev
opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbujanje ustvarjanja
novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah.
Rok: Javni razpis je odprt do vključno 29. februarja 2012
Dodatno pomoč vam nudi:
Danijel Lamperger, vodja svetovalnega centra OZS,
tel. 01/5830 509 , e-naslov: danijel.lamperger@ozs.si

EU informacije

Čezmejno izpolnjevanje
obveznosti DDV

Evropska komisija je 13. januarja 2012 sprejela predlog za razvoj
enotne kontaktne točke za čezmejno izpolnjevanje obveznosti
v zvezi z DDV. Ta predlog je prvi korak k vzpostavitvi enotne
kontaktne točke za vse elektronsko opravljene storitve, ki jo
bodo podjetja lahko uporabljala od 1. januarja 2015. Predlog
Komisije obravnava vidike, kot so obseg sheme, obveznosti poročanja,
obračuni DDV, valuta, plačila, evidence itd., za katere so potrebna
skupna pravila. Poslovanje v več kot eni državi članici za podjetja

pogosto pomeni, da se morajo ukvarjati z več davčnimi upravami
v različnih jezikih, upoštevanje številnih obveznosti glede DDV pa
je lahko zelo obremenjujoče in drago. Enotna kontaktna točka za
čezmejno trgovanje v EU se bo najprej uporabljala za e-trgovino,
radiotelevizijske in telekomunikacijske storitve ter bo za izvajalce teh
storitev pomenila velik napredek pri poenostavljanju predpisov o
DDV v EU, saj bo podjetjem omogočila, da obračunajo in plačajo DDV
v državi članici, kjer imajo sedež, in ne tam, kjer je njihova stranka.
V prihodnosti bo Komisija poskušala postopoma razširiti uporabo
enotne kontaktne točke na drugo blago in storitve.
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/12/17&format=HTML&aged=0&
language=SL&guiLanguage=en

Iz Uradnega lista
št. 105/2011, 23. december 2011
•
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine
za leto 2012
•
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za oktober 2011
št. 106/2011, 27. december 2011
•
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za
energente
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost
•
Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi seznama tehničnih
specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih
vozil (1. dopolnitev)
•
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v novembru 2011
št. 107/2011, 29. december 2011
•
Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil
v cestnem prometu
•
Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2011
št. 108/2011, 29. december 2011
•
Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah
•
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
•
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2012
•
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado
RS in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij
št. 109/2011, 30. december 2011
•
Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje
okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2012
•
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja
pri delu
•
Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na

področju varnosti pri delu
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec
za varnost pri delu
•
Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in
usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
•
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
•
Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije od 1. 1. 2012 dalje
št. 1/2012, 6. januar 2012
•
Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
•
Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za
motorna vozila
•
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin,
obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja
varnosti cestnega prometa
•
Obvezna razlaga tretjega odstavka 16. člena za območje
II – objekt A2, druga alineja – vertikalni gabariti Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za »Gospodarsko obrtno in
razvojno cono Srmin«
•
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi
prevozih
št. 2/2012, 9. januar 2012
•
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za
energente
•
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za
nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
•
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaščiti stavb pred
delovanjem strele
•
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za december 2011
št. 3/2012, 13. januar 2012
•
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
•

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

Razvoj e-storitev »vse na enem
mestu« za reševanje vprašanj
glede čezmejne skladnosti DDV
Poslovanje v več kot eni državi članici za podjetnike
pogosto pomeni, da se morajo ukvarjati z več različnimi
obveznostmi glede DDV, kar je lahko zelo obremenjujoče
in drago za podjetja. Predlog, ki je bil sprejet 15.
januarjem 2012 s strani Evropske komisije je prvi korak k
elektronskim storitvam »vse na enem mestu«, ki bodo na
voljo podjetjem od 1. januarja 2015 dalje.
Kot je navedeno v sporočilu Evropske komisije decembra
lani o prihodnosti DDV (glej IP/11/1508) bo pristop k
storitvam »vse na enem mestu« za čezmejno trgovanje
najprej uporabljen za e-poslovanje, radiodifuzijo in
telekomunikacijske storitve. V prihodnosti si bo EK
prizadevala za širjenje tovrstnih e-storitev »vse na enem
mestu« tudi na druga področja storitev in blaga.
Več informacij lahko dobite na:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/
cfitemlongdetail.cfm?item_id=5705&lang=en&tpa_
id=0&displayType=news&nl_id=1014

Računovodsko poročanje:
zmanjšanje obremenitev za
mikro podjetja
Evropski komisar Barnier je pozdravil parlamentarno
glasovanje o zmanjšanju računovodske birokracije za
več kot 5 milijonov mikro podjetij: »Toplo pozdravljam
glasovanje Evropskega parlamenta o odobritvi ukrepov
za znatno poenostavitev življenja za več kot 5 milijonov
najmanjših podjetij v Evropi. Omogočanje tem podjetjem,
da izkoristijo zelo preprost sistem poročanja o finančnem
položaju bo pomenilo, da lahko več svojih sredstev
namenijo za vlaganje v svoja podjetja in zagotovavljanje
nadaljnje rasti. To je pomemben korak, ki bo koristil
celotnemu evropskemu gospodarstvu.«
Komisar Barnier vabi države članice, da v celoti sprejmejo
nova enostavnejša računovodska pravila in hkrati poziva,
da bi našli nove načine za zmanjšanje birokracije. Države
članice morajo zagotoviti, da prednosti poenostavitve
dosežejo vsa mikro podjetja v EU, ki predstavljajo okoli
75% vseh podjetij v EU. Kot zatrjuje komisar Barnier, so
tovrstne poenostavitve brezplačen način podpore malim
podjetjem in bodo prispevale k dolgoročni blaginji
Evropske unije.
Več informacij lahko dobite na: http://ec.europa.eu/

enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_
id=5692&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_
id=1014 k
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Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
Hrvaško podjetje, specializirano za proizvodnjo naprav iz termoplastov, ponuja posredništvo oziroma je
zainteresirano za vzajemno proizvodnjo.
Šifra: EEN-jan-11

•

Podjetje iz Velike Britanije, specializirano za oblikovanje in proizvodnjo športnih in reprezentančnih oblačil,
išče prodajne zastopnike.
Šifra: EEN-jan-13

•

Turško podjetje za izdelavo otroških igral, primernih za
otroška igrišča, fitnes opreme, sedežev iz sive litine in
kovine, išče prodajnega zastopnika.
Šifra: EEN-jan-33

•

Italijansko podjetje iz Neapeljskega zaliva, specializirano za gradnjo lesenih čolnov in plovil, obnovo in
opremo čolnov, išče prodajnega zastopnika.
Šifra: EEN-jan-34

•

Kontakt: M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si, T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja
in tehnologij
SME iz Italije je razvil celosten fotovoltaično-termalni
energetski sistem. Inovativni system zajame več energije kot tradicionalni PV sistemi (več kot 60% sončne
energije) in omogoča večjo proizvodnjo električne
energije. Poleg tega proizvede tudi toplotno energijo
v obliki tople sanitarne vode za ogrevanje. Podjetje
išče industrijsko-komercialne partnerje, ki jih zanimajo
instalacije PV solarno-termalni sistemov v njihovih
državah.
Ref: 11 IT 54V7 3NNV

•

Špansko podjetje je razvilo inovativni kontrolni GPS
sistem za otroke (vozače), starejše in gibalno ovirane. Gre za spletno aplikacijo, ki staršem ali drugim
omogoča nadzor in sporoča lokacijo otrok/starejših/
gibalno oviranih prek pametnih telefonov. Podjetje
išče partnerje za komercialno sodelovanje s tehnično
asistenco in licenčno sodelovanje.
Ref.: 11 IE 51S6 3KID

•

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

OBRTNIŠKI PLES 2012

V petek, 6. januarja 2012 smo za naše člane, upokojence ter njihove spremljevalce organizirali tradicionalni obrtniški novoletni
ples v restavraciji San Simon v Izoli, da bi, tako kot tradicija veleva, v Novo leto zakorakali s plesom in dobro voljo.
Vzdušje je bilo tudi tokrat nepozabno, za kar so poskrbeli prav vsi: skupina »Malibu«, ki je privabila večino prisotnih na plesišče,
osebje restavracije San Simon, Resort Hoteli Bernardin, ki se je zelo izkazalo s svojo prijaznostjo in dobro kuhinjo ter seveda vsi
prisotni, ki so ustvarili vtis, da so obrtniki in podjetniki tudi pri druženju kot ena velika družina.

SMUČANJE FORNI DI SOPRA 2012

Naši obrtniki so si tudi letos za destinacijo smučarskega enodnevnega izleta izbrali turistično vasico v vzhodnih Dolomitih, Forni di Sopra,
kamor so se odpravili v petek, 20. januarja 2012. Izbor lokacije je bil
vsekakor dober, saj je bilo smučišče skorajda izključno namenjeno
našim članom.
Izlet se je pričel v zgodnjih jutranjih urah, ko so se člani zbrali na postajališču v Kopru. Udeležba je bila tudi letos nad pričakovanji, vzdušje pa odlično, za kar je poskrbel tudi mlad harmonikar iz Movraža, ki
je potnike v avtobusu zabaval celo pot.

Čim so smučarji prispeli na cilj so se odpravili na bela, do takrat še
umetno zasnežena smučišča. Jasno vreme se je okrog poldneva nepričakovano prelevilo v pravi snežni metež, ki je nekaterim preprečil,
da bi se spustili v dolino in so zavetje poiskali v koči na vrhu smučišča.
Drugi so se umaknili na toplo v kočo, kjer jih je čakalo okusno in obilno kosilo, za katero je bil skrbnik koče deležen pohvale.
Po kosilu se je nebo ponovno zjasnilo, kar je omogočilo smučanje do
poznih popoldanskih ur, ko so se smučišča zaprla. Udeleženci so se
vrnili domov utrujeni, a zadovoljni.

