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Majhni vsakodnevni dosežki
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Uradne ure zbornice in strokovnih služb
•
•

Člane OOZ Koper vabimo na seminar Izvršnica in druge
novosti Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih , ki bo

in Božena Macarol, strokovna svetovalka,
specialistka za davčne zadeve in računovodstvo.

v torek, 18. decembra 2012, ob 10.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

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

Vsebina

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

•
vsako prvo in tretjo sredo v mesecu: od 11.00 do 13.00 ure (na sedežu OOZ Koper)
•
telefonsko na številki: 05/628 80 00
•
po e-pošti na naslovu: info@mm-intelekta.si
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 in pravnih oseb,
•
področje davčnih postopkov in pristojnosti davčnega organa in drugo.

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

za koga velja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
Spremembe minimalnega zneska in presečnega dne za
vstop v obvezni pobot
izjeme od obvezne prijave v obvezni pobot
najdaljši dovoljeni roki plačil
izvršnica – nov inštrument zavarovanja plačil
pogoji za uporabo izvršnice in vrstni red poplačil
primerjava izvršnice z obstoječimi oblikami zavarovanja
plačil (menica, bančna garancija)

Cena

Plačilo

Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper,
št. 10100 00351 70352,
namen »Izvršnica” ali
na blagajni OOZ Koper

Prijave

Član zbornice lahko prijavi eno osebo v
okviru gospodarskega subjekta - člana.

Trendi in novosti DDV v letu 2013

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

•

Prijavnici obvezno priložite
dokazilo o plačilu.

•
•

•

•
•

trendi na področju davčne zakonodaje pri nas in po svetu
predlogi za poenostavitev administriranja s poudarkom
na sistemu pavšalne obdavčitve in kaj ponuja Vlada RS
vpliv davčnih novosti v letu 2012 in 2013 na poslovanje
obrtnikov in lastnikov nepremičnin
kako izkoristiti višje olajšave za vlaganja v opremo in
raziskave ter razvoj.

Z vami bosta

Sabina Rupert, univ. dipl. prav.,
strokovna svetovalka na področju gospodarskega in civilnega
prava - generalistka OZS,

Rok prijave

do petka,
14. decembra 2012
oz. do zapolnitve
mest

Prijavnica za seminar Izvršnica in druge novosti Zakona
o preprečevanju zamud pri plačilih,
18. december 2012

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.

Davčni
zavezanec

Svetovalni center OZS

telefon 01/5830 810 - fax: 01/5830 583
e-naslov: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

ŠTEVILKA 45, DECEMBER 2012

INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE
ZBORNICE KOPER

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: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1800 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno.
Letno izide 10 številk glasila.
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Naslovnica
Vabilo Novoletni obrtniški ples
Seminar Izvršnica in novosti pri
preprečevanju plačilnih zamud

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Majhni vsakodnevni dosežki
poženejo v svet veliko več energije
kot redka herojska dejanja
(Robert Musil)

V novem letu vam želimo
veliko uspehov in zadovoljstva

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

Podpis in žig

DA

NE
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V vodstvu OZS tudi predsednik naše zbornice
Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na izredni seji, 15. novembra 2012 izvedla
nadomestne volitve funkcionarjev in organov OZS za mandatno obdobje 2010 do 2014 potem,
ko so ti bili razrešeni na izredni seji skupščine OZS, dne 30. oktobra letos.
S tajnim glasovanjem so bili izvoljeni:
za predsednika OZS gospod Alojz Kovšca
za podpredsednika OZS, ki je po funkciji predsednik Upravnega odbora OZS gospod Janez Kaker
za podpredsednika Skupščine OZS gospod Jernej Dolinar in gospod Simon Slokan
za predsednika Nadzornega odbora OZS gospod Žorž Petrovski

•
•
•
•

Skupščina OZS je, na predlog mandatarja, gospoda Janeza Kakerja, imenovala tudi 20 članski upravni
odbor, v katerem je kar šest članov iz Notranjsko Primorske regije (v seznamu označeni s poudarjeno
pisavo), ki zastopajo bodisi območne zbornice, bodisi sekcije OZS. V upravnem odboru OZS bo interese
svojih članov zastopal tudi predsednik OOZ Koper gospod Slavko Vižintin.
Novoizvoljeni Upravni odbor OZS:
Janez Kaker, predsednik UO - predsednik OOZ Mozirje
Aleš Pulko - predsednik OOZ Maribor
Marjan Hertiš - predsednik OOZ Ruše
Franc Vesel - predsednik OOZ Ribnica
Adolf Zupančič - predsednik OOZ Novo Mesto
Tomislav Smolej - predsednik OOZ Tržič
Slavko Vižintin - predsednik OOZ Koper in predsednik Sekcije steklarjev OZS
Daniel Zelko - predsednik OOZ Ljutomer
Roman Krivograd - predsednik OOZ Ravne na Koroškem
Marko Vrhovnik - predsednik OOZ Kamnik
Rado Raspet - predsednik OOZ Idrija
Slavko Šega - avtoprevoznik, OOZ Maribor
Viljem Kolar - gradbinec, OOZ Šentjur
Zoran Simčič - podpredsednik UO OOZ Nova Gorica
Miroslav Rednak - predsednik Sekcije živilskih dejavnosti OZS, OOZ Mozirje
Mate Matjaž-Tomi - predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem OZS, OOZ Piran
Janko Bačar - podpredsednik skupščine OOZ Ajdovščina
Peter Skapin - predsednik OOZ Ajdovščina
Tomaž Škrjanec - kovinar, OOZ Grosuplje
Zdenko Horvat - predsednik OOZ Šentjur, prostovoljni član

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Vabilo na
novoletni obrtniški ples
Spoštovani!
Člane zbornice in upokojene obrtnike vabim,
da se udeležite novoletnega obrtniškega plesa, ki bo
v petek, 11. januarja 2013, ob 20.00 uri, v restavraciji San Simon v Izoli.
Za glasbo bo poskrbela glasbena skupina Snežnik.
Člani zbornice (ena oseba) s poravnano članarino in upokojeni obrtnik plačajo prispevek 10,00 evrov.
Za spremljevalce je prispevek 20,00 evrov.
Prijavite se osebno na sedežu zbornice, najkasneje do četrtka, 3. januarja 2013.
Ob prijavi prejmete kupon, ki velja kot rezervacija.

Glede na visoko zastopanost predstavnikov Notranjsko Primorske regije v upravnem odboru je
pričakovati ali vsaj upati, da se bo glas obrtnikov iz naše regije tudi upošteval. V veliki meri pa bo
to odvisno od sposobnosti in predvsem od volje vseh predstavnikov območnih zbornic v regiji do
oblikovanja skupnih predlogov.

Pomagajmo
poplavljenim!

Da kljub tehnologiji in znanju ne moremo preprečiti naravnih ujm, smo bili
priča med 4. in 7. novembrom letos, ko so padavine nenadoma povzročile
visoke vodostaje rek in poplavile območja zelo velikih razsežnosti.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja načrt ukrepov
za odpravo škode v gospodarstvu, a gotovo pomoč države ne bo dovolj.
V poplavah je bilo prizadetih tudi veliko naših kolegov obrtnikov in
podjetnikov, ki so v teh že itak težkih časih, tako padli na kolena. Številni so
ostali celo brez svojih obratovalnic.
Člane OOZ Koper prosimo, da pomagate po svojih najboljših močeh tako,
da svoj prispevek nakažete na:
Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom,
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
TRR pri NLB: SI56 0201 3025 7684 878 - BIC banke: LJBASI2X
namen: poplave Koper - koda namena: CHAR - sklic: 00 10 – 1014
Za donirana sredstva lahko uveljavite olajšavo pri dohodnini v višini do
0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu. Zahvaljujemo se
vam za pomoč namenjeno tistim obrtnikom in podjetnikom, ki jo danes
najbolj potrebujejo.

					
Veselim se
						
srečanja z vami.				
				

									

Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper
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Prispevek za usklajevanje in
izvajanje kolektivne pogodbe
za obrt in podjetništvo
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list št. 73/08, 55/10 in 100/11) v
60. čl. med drugim določa, da delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za mesec november
plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem
delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP.
Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno dejavnost ali obrti podobno
dejavnost po Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti.
S plačilom prispevka omogočate delovanje Združenja delodajalcev v obrti in podjetnikov,
katero zastopa vaše interese tako pri sklepanju kolektivnih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju
vaših interesov pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, socialnih sporazumov in
zastopanju v mednarodnih organizacijah.
ZDOPS prosi vse, ki ste konec meseca novembra prejeli poziv za plačilo položnice, da svoj
prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2012 nakažete ob izplačilu
plač za november.
V primeru, da položnice niste prejeli pokličite na tel. št. 01/5830-572 ali 01/5830-577 ali pišite
na e-naslov: info@zdops.si , da se vam določi sklica za nakazilo sredstev na TRR ZDOPS št.
03160-1001022028 pri SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana.

Ali je kaj novega v zadevi SAZAS?
Gre za vprašanje, ki so nam ga v zadnjem mesecu postavili
številni naši člani. V tem obdobju so namreč številni prejeli od
Združenja SAZAS bodisi opomine pred izvršbo, bodisi sklepe
o izvršbi, tudi tisti, ki redno plačujejo nadomestila za javno
predvajanje glasbe v svojih gostinskih lokalih, salonih ipd.,
seveda po tarifi iz leta 1998.
Dejstva so naslednja:
•

da je še vedno veljavna tarifa iz leta 1998 in da Združenje SAZAS neupravičeno zaračunava
uporabnikom nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja SAZAS po tarifi iz leta 2006, za
katero je Vrhovno sodišče RS s sodbo,
opr. št. II Ips 160/2011, z dne 15.9.2011
izrecno odločilo, da ni bila pravilno
sprejeta in zato ne more imeti pravne veljave, torej je neveljavna; Združenje SAZAS kljub tej sodbi še vedno
izdaja račune po neveljavni tarifi
2006;

•

da pristojno sodišče v zadevah, v katerih odloča o zahtevkih Združenje SAZAS zoper naše člane za plačilo av- •
torskih nadomestil za javno predvajanje glasbe, razsoja v korist tarife 1998; v skladu s to sodno prakso sedaj
Združenje SAZAS v praksi v zadevah, v katerih je že razpisana glavna obravnava, praviloma umika tožbe kadar
je predmet spora »le« vprašanje stare-nove tarife oz. že
sam nasprotnim strankam ponudi poravnavo po stari tarifi, če je predmet spora še kaj več kot stara-nova tarifa.
Res pa je, da naj bi Združenje SAZAS sedaj nadaljevalno

pravno pot od Vrhovnega sodišča, kjer je bilo neuspešno, še naprej, in sicer na Ustavno sodišče, upajoč, da
pa bo morda Ustavno sodišče odločilo drugače, to je v
korist tarife 2006. Ker upa, da bo v naslednjih dveh letih Ustavno sodišče odločilo v korist tarife 2006 (torej
da bo odločilo drugače kot je odločilo Vrhovno sodišče
in pred njim že Višje sodišče in Okrožno sodišče), sedaj
vseeno vlaga nove izvršbe zoper nekatere uporabnike v
višini tarife 2006, torej tudi če je spor le iz naslova starenove tarifa. Razlog za takšne izvršbe: da zahtevki Združenju SAZAS ne bodo zastarali in da
ko bodo te zadeve prišle iz izvršbe na
pravdo, da bo morda Ustavno sodišče
tedaj že odločilo v korist tarife 2006.
Če pa se to ne bo zgodilo, bo Združenje SAZAS najverjetneje tedaj umikalo
tožbe, vsekakor pa bilo dolžno našim
uporabnikom povrniti vse priznane sodne stroške. Gre torej za SAZAS-ovo t.i.
»taktiziranje«. Na Obrtno-podjetniški
zbornici upamo, da bo Ustavno sodišče odločilo v korist stare tarife. Naša
stališča so potrdila do sedaj že 3 stopnje sodnih odločanj.
da je do nadaljnjega za določene kategorije gostincev,
članov OZS, veljavna tudi tarifa, ki jo je sprejel Svet za avtorsko pravo dne 18. junija 2008. Gre za tarifo, ki jo do sedaj Združenje SAZAS ni in jo ne uveljavlja v praksi. Združenje SAZAS tako tudi po sprejetju tarife s strani Sveta
za avtorsko pravo zaračunava tem članom nadomestilo
po tarifi iz leta 2006. Zaradi tega je negotovost glede veljavnosti tarif še večja. OZS v zvezi s tem opozarja, da je v
sodni praksi v tem trenutku veljavna izključno tarifa 1998.

•

da sta Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Združenje SAZAS po
več kot enoletnih pogajanjih letos
spomladi dorekli nov Sporazum
z novo tarifo. S tem Sporazumom
bi odpravili tudi negotovost glede veljavnosti tarif za v prihodnje.
Besedilo Sporazuma sta uskladili
obe strani, Upravni odbor Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije
ga je potrdil, po informacijah OZS
tudi Upravni odbor Združenja SAZAS. Sporazum bi bilo potrebno
le še podpisati. V tej fazi pa se je
Združenje SAZAS »umaknilo« in
odpovedalo podpis dogovorjenega Sporazuma in želelo spremeniti
že usklajena pogajalska izhodišča.
Vnovični poskusi zbližanja stališč
so se nazadnje izjalovili.

Iz vsega navedenega lahko zaključimo,
da obstaja določena negotovost glede
tega kaj bo v bodoče s zgoraj navedenimi tarifami.
Ali SAZAS lahko terja tudi 40,00 EUR
po Zakonu po preprečevanju zamud
pri plačilih za izvensodno izterjavo?
Združenje SAZAS je začelo v sklepih o
izvršbi in v pozivih k plačilu zneska po
opominu zaračunavati oz. napovedalo
zaračunavanje še dodatnih 40,00 EUR
stroškov izvensodne izterjave po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih.
Združenje SAZAS za takšno zaračunavanje 40,00 EUR stroškov po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (14. člen)
nima nikakršnega pravnega temelja.
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih se, namreč, uporablja le za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi
subjekti ali med gospodarskimi subjekti
in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti storitev,
druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (3. člen ZPreZP-1). Gospodarski
subjekti po tem zakonu pa so (6. člen):
•
gospodarske družbe;
•
samostojni podjetniki posamezniki
in
•
druge prave in fizične osebe, ki so
vpisane v Poslovni register Slovenije in opravljajo pridobitno dejavnost in gre za pogodbe, ki so v zvezi s to dejavnostjo.
Dejstvo je, da ima Združenje SAZAS
statusno-pravno obliko društva, ki je
registriran na upravni enoti, ter je neprofitna organizacija. Iz navedenega
izhaja, da SAZAS ne more »uporabljati«
ZPreZP-1 oz., da zanj ta zakon ne velja. S
tem pa tudi ne more uveljavljati oz. zaračunati stroškov po 14. členu ZPreZP-1.
Sabina Rupert, OZS

Po seminarju še tečaji
FotoBranja
V sredo, 21. novembra je v zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru potekal
uvodni seminar FotoBranja, ki ga je predstavil Matej Sedmak, edini licenčni
inštruktor v Sloveniji. Seminarja se je udeležilo 26 oseb. Začetki seminarjev
FotoBranja segajo v leto 1985 in so do danes precej dodelani.
Pri FotoBranju gre za metodo več različnih tehnik, ki
posameznika naučijo, kako obvladati večjo količino
gradiva, kako ga hitreje prebrati in si ga zapomniti.
Omogoča tudi hitro in učinkovito učenje tujih
jezikov.
Fotobranja se je potrebno lotiti kot igre, pri
kateri so pomembne tri stvari: povezani
možgani, osredotočenje ter sodelovanje
z drugimi. Inštruktor je med navzočimi
želel vzpostaviti sproščeno vzdušje in zato
praktično prezentiral različne vaje, ki so
hkrati dale poudarek na povezane možgane.
Vaje so nato slušatelji za njim ponovili. Sledilo
je delo v parih ter praktična seznanitev s
fotobranjem. Metoda fotobranja poteka
v petih korakih: priprava, predogled,
fotobranje, popregled ter aktivacija.
Prisotni so bili nad uvodnim seminarjem
navdušeni, kar je bilo vidno tudi iz prijav na
vikend tečaje FotoBranja, ki bodo potekali
23. novembra 2012 in 30. novembra2012
ter 14. decembra2012 in 25. januarja2013
v hotelu Bellevue na Šmarjetni gori nad
Kranjem.

Seminar je začel ob 18.00 uri, trajal pa naj
bi do 20.00 ure in čeprav so udeleženci
spoznavali hitro branje so zaključili šele ob
21.30 uri. Ne zato, ker ne bi bili uspešni ampak
zato, ker je bil seminar tako zelo zanimiv, za
kar gre vsa pohvala predavatelju.
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Nakup na javni dražbi se vam
lahko zelo izplača

Število javnih dražb iz leta v leto narašča, saj je vse več oseb in podjetij,
ki ne zmorejo poravnavati računov
ali odplačevati posojil. Vse več je
tudi stečajev in likvidacij podjetij v
katerih se izvaja javna prodaja njihovega premoženja na javni dražbi.
Javna dražba se uporablja za odprodajo stvarnega premoženja javnih
institucij (ministrstev, občin, skladov,
Durs-a in drugih ), pogosto jo zasledimo tudi pri zavarovalnicah in bankah.
Le-te v zastavo za zavarovanje vzamejo premične stvari, ki jih potem
poskušajo prodati in zanje, preko
javne dražbe, iztržiti kar največ. Pri
zavarovanju s hipotekami na nepremičninah pa morajo postopek speljati postopek preko sodišča, kot to velja
za ostale upnike.

Nakup na javni dražbi je lahko
zelo ugoden nakup
Konkretna izklicna (izhodiščna)
cena je del vsakokratne javne objave
o javni dražbi, prav tako ocenjena
vrednost. Izklicna cena je cena pod
katero se stvar na javni dražbi ne sme
prodati in od nje se začne dvigovanje
cene, če je prisotnih več ponudnikov.
Končna cena je cena po kateri se predmet dražbe na koncu proda in je odvisna od tega koliko so zanj udeleženci
javne dražbe pripravljeni plačati.

Nepremičnine in premičnine se
na 1. javni dražbi lahko prodajo
po ocenjeni ali višji ceni. Posebej
ugoden za kupca je lahko nakup
na 2. ali naslednji javni dražbi. Na
drugi javni dražbi lahko dobite nepremičnine tudi za 50 % ocenjene vrednosti, premičnine
V tujini so javne dražbe pogoste tudi v zasebni sferi, saj se tudi
pa celo za 1/3 ocenjene vrednosti, v primeru, da ste edini
podjetja sama odločajo za tak način odprodaje svojega prekupec in do draženja oz. zviševanja cene s strani drugih
moženja, saj z javno dražbo lahko dosežejo višjo ceno oziroma
možnih kupcev ne pride.
predmet prodaje lažje prodajo. Javna dražba se je uveljavila
kot uspešen način prodaje.
V stečaju pa je že na 1. javni dražbi možen nakup po nižji vrednosti od ocenjene vrednosti. Na 2. javni dražbi pa
Kako varen je nakup premičnin in nepremičnin na
celo po vrednosti nižje od 50 % ocenjene vrednosti.

javni dražbi (v stečaju)

Stvari se kupujejo po sistemu videno kupljeno in po nakupu
ni možno uveljavljati odgovornosti iz stvarnih napak. Kupec
premične stvari postane njen lastnik po plačilu kupnine in
prevzemom stvari. Premično stvar dobi kupec brez vseh
bremen.

Pri nepremičninah pa kupec postane lastnik šele z vpisom v
zemljiško knjigo. Določene stvarne pravice lahko na stvari
ostanejo, zato je potrebno pred nakupom zelo natančno preveriti dejansko situacijo o nepremičnini. Prav tako je potrebno
natančno prebrati samo odredbo oz. vabilo na javno dražbo.
Če kakšna pravica (pogosta je npr. služnost) na nepremičnini
ostane, je to tudi natančno zapisano in upoštevano pri določanju ocenjene vrednosti in na tej osnovi določene izklicne cene.
Nakup na javni dražbi je varen nakup saj je transparenten.
Vsakdo ima namreč možnost pred dražbo pridobiti vse podatke, pogledati cenilno poročilo in si ogledati stvar ter se nato
odločiti do katere cene na dražbi sodelovati.

Varščina
To je denarni znesek, ki ga mora plačati vsakdo, ki se želi
udeležiti javne dražbe za nepremičnino, ne glede v katerem
postopku se javna dražba izvaja. Znaša 1/10 (eno desetino)
ugotovljene vrednosti nepremičnine. Varščino je potrebno
nakazati na pravilen način in točno do določenega roka, kot
je določeno v objavi javne dražbe. V primeru, da varščina ni
plačana na pravi način ali v roku, oseba ne more sodelovati na
javni dražbi. Neuspeli ponudniki dobijo varščino nazaj, običajno v 15 dneh od datuma dražbe. Ponudniku, ki je na dražbi
uspel pa se znesek vplačane varščine odšteje od kupnine.
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Irena Zbil

Na spletni strani podjetja AvkcijaKliker d.o.o. www.auctionclicker.si dobite podatke o prodajah
na javnih dražbah (iz izvršb, stečajev, institucij
v lasti države-občine, skladi, ipd.) v Sloveniji in v
Hrvaški. Določen del podatkov je možno videti že z
brezplačno registracijo, dostop do vseh podatkov in
do vseh original dokumentov pa je plačljiv. Podjetje
je povezano v partnersko mrežo s podjetji iz Avstrije,
Nemčije, Nizozemske, Italije, Španije, Madžarske.
V vseh omenjenih državah lahko tudi nabavijo
predmete, ki se prodajajo na javnih dražbah, zlasti v
stečaju. Nakup strojev in opreme je na tak način
lahko zelo poceni.
Podjetje AvkcijaKliker d.o.o. organizira tudi zasebne
dražbe za prodajo strojev, opreme, prostorov, celo
samega podjetja ali njegovega deleža.

Na dogodku se bodo predstavili člani OOZ Koper:
Poročni salon - Atelje moje sanje (www.atelje-mojesanje.si)
Cvetličarna Gea (www.cvetlicarnagea.si)
Barbara Lenček Klepač - vizažistka
Zlatarna Tomovski - poročni prstani
Msa hair - svetovalci končnega izgleda-(www.msahair.com)
Slaščičarna Klasika - torte in peciva (www.klasika.eu)

. . . in drugi:
Branko Furlanič - fotograf (koordinator: www.fuf.si - tel. 041/338 975)
Glasbeniki Amanda Vidic, Tomaž Ocvirk in gost Matija Jahn
Bio hotel Koper - gostinske storitve (www.hotel-bio.si)
Biljana Babič - vizažistka
GT Design - oblikovanje in tisk (www.gt-design.si)
Oblačila Griff
Andrea Blaškovič - ples ter animacija
Steklarna Rogaška - poročna darila
Sanja Ilić Dorić - poročna oaza
Agencija Palma - poročna potovanja
Avtoelvis d.o.o. - prevoz s starodobnikom (www.avtoelvis.com)
Kleva Peter - video storitve (www.kleva.eu)

Zvišanja DDV za frizerje in cvetličarje ne bo
Kot veste je Vlada RS nameravala selektivno dvigniti stopnjo DDV. Na seznamu za »premestitev« z 8,5-odstotne znižane v
20-odstotno splošno stopnjo davka na dodano vrednost (DDV) so bili frizerji in izdajatelji časopisov ter ponudniki hrane
za hišne živali, čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev, storitev javne higiene, oddajanja športnih objektov ter
dobave lončnic, sadik in rezanega cvetja.
OZS in Sekcija frizerjev pri OZS sta že od začetka razmišljanja o uvedbi povišanja stopnje DDV-ja za frizersko dejavnost
opozarjali Vlado RS na skrajno negativne posledice takšnega dviga DDV-ja. Sedaj si lahko oddahnemo: vlada le ne bo udarila
s povišanjem davčne stopnje za 11,5 odstotne točke, ker je namreč nazadnje sklenila, da je mogoče proračunu enako dobro
kot z omejenim dvigom DDV pomagati tudi z nekoliko višjimi trošarinami.
Istočasno moramo poudariti in pohvaliti tudi napore vseh nas - in posebej kolegov frizerjev - ker smo preko medijev in z
lobiranjem pri lokalnih poslancih ter nosilcih oblasti uspešno prispevali k taki odločitvi Vlade RS.
(Vir: OZS in Delo)
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Izlet koprskih obrtnikov na Ptuj in Jeruzalem Ormož

Sekcija gostincev in živilcev

”Hej, pojdi z nami!”
V hladnem petkovem jutru smo se zbrali pred nekdanjo Sočo (se je še spomnite?). Maloštevilni obrtniki smo se
udeležili najverjetneje zadnjega izleta, organiziranega po dosedanjih možnostih našega združenja obrtnikov. Kakšno naključje je, da je zadnji izlet potekal po naši domovini. Enkrat
nekoč sem že napisal, da v življenju nisem dosti potoval, v
resnici sem vsa doživetja v tujih in bivših domačih krajih uresničil v okviru OOZ Koper. Torej po vseh teh poteh, deluje ta
izlet, če sem malo zloben, kot vrnitev na kraj zločina.
V Sloveniji velja Štajerska za bolj posebno pokrajino.
Svobodno misel in pogled omogočajo ravne daljave, po obrobjih posejane z oblimi hribčki, ki se pohlevno postavljajo
nad večkrat malce zamegljeno obzorje. Med hišami je zelo
malo ograj in plotov, tudi zaradi tega so ljudje bolj odprti in
manj preračunljivi kot drugod po svetu.
Da bi naš izlet verodostojno opisal mi prostor, ki mi
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Da bi nam prisluhnila država nas mora biti veliko

je dan na voljo, ne omogoča, zato na kratko: Obiskali smo sveto Ptujsko goro, ambiciozno družino Medved, ki se preživlja s
pridelavo medu in mizarstvom, poimenoval sem jih Čebelja
družina. V dveh kleteh smo tudi aktivno sodelovali pri krstu
vina. Seznanili smo se z obrtnikom, izdelovalcem oprave za
kurente. Ob tem se je naš predsednik Slavko oblekel in opremil z vso opravo teh tradicionalnih preganjalcev zime, tako,
da vam lahko zagotovim, da bo že jutri pri nas pomlad. Ne
bomo pozabili mehke pokrajine in občutja v jeruzalemskih
goricah, kjer se je večina naših članov dokončno sprostila.
Obiskali smo tudi Ptujski grad in muzej, pa še veliko drugega
je, kar v dveh stavkih ne znam napisati.
»Hej, pojdi z nami« je prava slovenska pesem, ki bi
bila še posebej primerna za današnji čas, ko se ruši in stigmatizira vsakršno enotnost ali združevanje. Torej upam, da to ne
bo zadnji zapis našega druženja!
Božo Stražar

VABILO
VABILO

		
Člani sekcije gostincev in živilcev so se zbrali na zboru članov 21. novembra
na Pomjanu. V uradnem delu zbora so razpravljali o osnutku programa dela, ki ga je
pripravil predsednik sekcije Mirko Tomšič. Povdaril je:
• sodelovanje na prireditvah, ki jih organizira Lokalna turistična organizacija Koper in sodelovanje z lokalnimi ustanovami kot so Regionalni razvojni center, Gospodarska zbornica, Društvo slovenskih oljkarjev in vinarjev ter sosednje Obrtno-podjetniške zbornice •
sodelovanje na prireditvah v organizaciji kolegov iz Iste - sodelovanje s Sekcijo gostincev
pri OZS • organizacijo izobraževanj za člane • organizacijo družabnih dogodkov, pohodov in novoletni ples gostincev Notranjsko-primorske regije.
		
Program dela so prisotni potrdili. Predsednik je dejal, da ga bo mogoče med
letom tudi dopolniti.
		
Zbora se je udeležil tudi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri
OZS Mate Matjaž. Predstavil je delovanje republiške sekcije in izrazil zadovoljstvo, ker je
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper že večkrat naslovila na republiško sekcijo dobro
pripravljene predloge in kvalitetno izoblikovane zahteve. Taka je bila npr. zahteva po spremembi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov ali pa vprašanje kako bo država povrnila škodo tistim gostincem, ki so vložili
velika sredstva v ureditev obratov s šolsko prehrano, zatem pa so v kratkem času, zaradi ukinitve subvencij za
organizirano dijaško prehrano, ostali brez dela in izgubili vložena sredstva.
Pri predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov ni šlo za to, da bi zakonu nasprotovali, potrebno pa bi bilo npr. natančneje definirati zaprti prostor, zakon posodobiti glede na odklone, ki so
se pojavili v praksi in odpraviti nejasnosti v zakonu.
Na vprašanje sekretarke zbornice ali so bili naši predlogi posredovani pristojnemu ministrstvu oz. kaj je
bilo do sedaj narejenega je Mate Matjaž dejal, da je v kratkem dogovorjeno srečanje z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem, s katerim se bodo o predlogu podrobneje pogovorili in v zakonu zadeve natančneje opredelili.

Sil ve s t ro vo v j a n u a rj u
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper vabi gostince in pri njih zaposlene delavce,
skupaj s stanovskimi kolegi Notranjsko-primorske regije, na praznovanje gostinskega
novega leta, ki bo v organizaciji OOZ Nova Gorica potekalo v

ponedeljek, 7. januarja 2013,
v restavraciji Primula v Solkanu

Lesarji

Lesarji v pričakovanju prostovoljnega članstva
Zbor članov Sekcije lesnih strok je bil prvi v vrsti zborov, ki se sklicujejo ob koncu leta in na katerih se pregleda opravljeno delo v iztekajočem letu. Iz poročila o delu sekcije lahko
razberemo, da v letu 2012 ta sekcija skoraj ni delovala. Člani
sekcije so poročilo potrdili brez razprave, katere ni bilo niti pri
naslednji točki dnevnega reda, pri kateri naj bi člani oblikovali
program dela za leto 2013.
Nihče od šestnajstih prisotnih ni namreč podal nobenega predloga. O predlogu novega Obrtnega zakona in o delovanju zbornice »po novem«, to je s prostovoljnim članstvom,
je spregovoril predsednik zbornice Slavko Vižintin. Povedal
je, da si želi, da bi po uveljavitvi prostovoljnega članstva čim
več članov ostalo v organizaciji. »Obrtniki in podjetniki bomo
vedno potrebovali organizacijo, ki nas bo zastopala« je zatrdil. Določila predloga novega Obrtnega zakona je predstavila
sekretarka zbornice Elide Laginja, ki je povedala tudi, da so
območne zbornice Notranjsko-Primorske regije aktivno sodelovale pri pripravi pripomb na ta zakon. Pripravile so skupne

predloge, ki so bili oblikovani soglasno. Predvsem so zbornice
izpostavile svoj status, ki naj bi s prostovoljnim članstvom, bil
status oseb zasebnega prava ter vprašanje premoženja OOZ
in OZS, ki mora ostati v lasti območnih zbornic ter članstva, ki
mora biti najprej članstvo v OOZ in s tem posledično v OZS in
ne obratno. OZS predlogov regije ni upoštevala, zato jih je OOZ
Koper, sicer po izteku roka javne razprave, poslala Ministrstvu
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Nenad Vračič, dolgoletni funkcionar naše zbornice je
povedal, da je zbornica organizacija, ki ne uživa več zaupanja
svojih članov, saj je namenjena zgolj temu, da se nekateri z njo
okoriščajo. Po njegovem mnenju je vodstvo zbornice še vedno
na nasprotni strani članov in ne zastopa njihovega interesa.
Žal konkretnih predlogov o tem kako bi lahko v bodoče ohranili in izboljšali to kar danes imamo, pa ne Vračič niti
drugi niso imeli.
»Vse naj se sesuje in naj se nato nastavi na novo!« je dejal Vračič.

V primeru zadostnega števila prijav (najmanj 8 oseb), bo organiziran skupni prevoz.
Stroške skupnega prevoza bo krila OOZ Koper.
Prijave: telefon 05/61 390 13, 041/725-125 ali na e-naslov andreja.kozlovic@ozs.si
Rok prijave: sreda, 19. december 2012
Prijavljeni boste vabilo z vsemi informacijami prejeli naknadno.

Sekcija gradbincev

Obseg gradbenih del se je
najbolj povečal v Sloveniji
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat se
je obseg gradbenih del v območju evra po sezonsko prilagojenih
podatkih septembra v mesečni primerjavi zmanjšal za 1,4 %, v EU pa
za 1,8%. Obseg gradbenih del se je zmanjšal v 11 članicah, povečal
pa v treh; največji padec beleži Portugalska, daleč največjo rast pa
Slovenija.
Obseg gradbenih del v mesečni primerjavi najbolj zmanjšal na
Portugalskem (-13,4 %), v Italiji (-8 %), Romuniji (-4 %) in Veliki Britaniji
(-3%), najbolj pa se je povečal v Sloveniji - za 17,1 %, Nemčiji (+ 2,7 %)
in na Švedskem (+ 1 %).

Sekcija gradbincev

Srečanje gradbincev,
18. in 19. januar 2013,
Terme Zreče

Obrnite nov list
v vašem
poslovanju!

Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, skupaj z Izobraževalnim centrom OZS,
tako kot vsa leta do sedaj, bo organizirala dvodnevno strokovno druženje - srečanje gradbincev v

v petek in soboto, 18. in 19. januarja 2013, v Termah Zreče
Program je še v pripravi. Ker najbolje poznate svoje potrebe in želje vas vabimo, da preko elektronske
pošte na naslov sekretarja sekcije: janko.rozman@ozs.si čim prej pošljete vaše predloge naslovov
tem, za katere želite, da jih uvrstijo v program srečanja. Verjetno vseh predlogov ne bodo mogli
upoštevati, prav gotovo pa se bodo organizatorji potrudili, da zagotovijo tiste, ki bodo dobile večjo
podporo. Za vaše sodelovanje se vam že sedaj najlepše zahvaljujejo.
Organizator pripravlja tudi zanimiv program za spremljevalke, zato jih nikakor ne pozabite pripeljati
s seboj (tudi za ta del programa so zaželjeni predlogi).
Namesto običajne skupščine sekcije v petek popoldan, tokrat načrtujejo zbor gradbincev iz vse
Slovenije, na katerem boste lahko izmenjali izkušnje in tudi slišali kakšno vzpodbudno besedo.
O podrobnostih, programu, možnosti prijave in vseh drugih informacijah boste pravočasno obveščeni.
Z morebitnimi vprašanji se že sedaj lahko obrnete na sekretarja sekcije Janka Rozmana.

Rezervirajte si termin že sedaj!

www.volksbank.si
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Hiter, enostaven
in ugoden
dolgoročen
Mikrokredit.*

Srečanje kleparjev krovcev,
1. in 2. februar 2013,
Terme Zreče
Sekcija kleparjev krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Izobraževalni center OZS bosta
organizirala dvodnevno strokovno druženje - srečanje kleparjev krovcev, ki bo v

petek in soboto, 1. in 2. februarja 2013, v Termah Zreče.
Program je še v pripravi. Organizatorji se bodo potrudili, da bodo pritegnili čim več proizvajalcev in
dobaviteljev materialov in opreme ter strokovnih in zanimivih predavateljev, tako, da bo poskrbljeno
za pester in strokovni nivo vsebine srečanja.
Pripravili bodo tudi zanimiv program za spremljevalke, zato jih nikakor ne pozabite pripeljati s seboj!
V večernem času prvega dne srečanja vas bo z atraktivnim zabavnim programom presenetila priznana
predstavnica slovenske estrade (podrobnosti ostajajo presenečenje).
O podrobnostih, programu, možnosti prijave in vseh drugih informacijah boste pravočasno obveščeni.
Z vsemi vprašanji se že sedaj lahko obrnete na sekretarja sekcije Janka Rozmana janko.rozman@ozs.si

Rezervirajte si termin že sedaj!

Lastnosti dolgoročnega Mikrokredita Volksbank:
• višina kredita: 25.000 EUR,
• 6% ali 7% fiksna letna obrestna mera,
• doba kredita do 22. 12. 2019,
• sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do porabe, vendar
najkasneje do 22. 12. 2013.
Edinstven dolgoročni vir, s katerim lahko:
• razširite prodajni asortiman,
• izkoristite možnost, da vam dobavitelj prizna cassa sconto,
• izvedete nakup različne opreme za vaše poslovanje,
• prenovite ali kupite poslovni prostor,
• realizirate druge poslovne ideje in aktivnosti.
*
Kreditojemalec je mikro poslovni subjekt, ki zaposluje največ 9 oseb in ima letni promet (letne prihodke)
in letno bilančno vsoto, ki ne presegata 2 milijonov EUR (podatki zadnjega poslovnega leta).
Pogoji veljajo na dan 19. 11. 2012.

Vabljeni v center finančnih rešitev.
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Sekcija avtoserviserjev

Sekciji frizerjev in kozmetikov

Z našo organizacijo želimo upravljati sami

Frizerji in kozmetiki želijo biti člani

Zbora članov sekcije avtoserviserjev, ki je bil 23. novembra 2012, se je udeležilo 20 članov. Prisotne je najbolj
zanimalo kaj bo prinesel nov obrtni zakon. Zanimalo jih je
predvsem kako bo potekal prehod iz obveznega v prostovoljno članstvo in ali bo Območna obrtno-podjetniška zbornica
Koper uspela ohraniti svoje premoženje.
Povedali so, da je to premoženje nedvomno last
naše zbornice. Glede na to, da obrtni zakon predvideva
možnost, da se območne zbornice lahko tudi ukinejo in
se njihovo premoženje prenese na OZS ali drugo zbornico, so predsedniku zbornice predlagali naj vodstvo OOZ
Koper prouči možnost, da čim prej ustanovi nek subjekt, ki
bi bil pravni naslednik te zbornice in na katerega bi se pre-

neslo tudi vso premoženje. Članarino bi raje plačevali zgolj
območni zbornici, saj zgolj to čutijo kot svojo organizacijo.
Zbor članov je odklonil povabilo Srednje tehniške
šole Koper za sodelovanje na Dnevu odprtih vrat, saj meni,
da si šola v resnici ne želi pravega sodelovanja z delodajalci
iz stroke. Vedno manj pozornosti namenja šola tudi praktičnemu pouku. Član sekcije, ki sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom, pri vmesnih preizkusih in pri zaključnih izpitih, je potožil, da se mnenja predstavnikov zbornice ne upoštevajo in da ti sodelujejo zgolj
formalno. Ni jim omogočeno postavljati vprašanja dijakom,
dajati mnenj in še manj ocenjevati, zato imajo občutek, da je
njihova prisotnost v takšnem kontekstu povsem nepotrebna.

Člani sekcije kozmetikov in sekcije frizerjev so se 24.
novembra zbrali na skupnem zboru. Sejna soba restavracije
Brič v Dekanih je bila pretesna, za vse, ki so se vabilu odzvali.
Tako frizerji kot kozmetiki so se odločili, da programa dela za
leto 2013 ne bomo sprejeli, saj bodo počakali uveljavitev novega Obrtnega zakona in sprememb, ki jih ta prinaša. Do takrat
bosta obe sekciji delovali »po starem« in izvajali naloge za katere se bosta sproti odločala njuna izvršilna odbora. Člani so
povedali, da si ne morejo zamisliti, da bi obrtniki in podjetniki
lahko uspešno vodili svoje obratovalnice ne da bi za njimi stala
organizacija, ki bi skrbela za zastopanje njihovih interesov pred
državnimi in drugimi organi ali inštitucijami.
Člani sekcije frizerjev so se, skupaj s predstavniki cvetličarjev in vrtnarjev OOZ Koper, npr. odzvali tudi na zadnje
napovedi o z višanju DDV iz 8,5% na 20% in so o svojem na-

Uredba EU o označevanju
pnevmatik

tisočimi malimi in srednje velikimi podjetji) ima namreč za evropsko
gospodarstvo strateški pomen, saj neposredno ali posredno zagotavlja 12 milijonov delovnih mest, 4 % BDP in 90 milijard evrov trgovinskega presežka.
Akcijski načrt vsebuje konkretne predloge za štiri politične
spodbude: A - izboljšanje tržnih pogojev, B - podpiranje industrije pri
dostopu na svetovni trg, C - spodbujanje naložb v napredne tehnologije in inovacije za čista vozila ter D - spodbujanje naložb v spretnosti in
usposabljanje za prilagoditev strukturnim spremembam ter predvidevanje potreb po zaposlovanju in potrebnih spretnostih.
Komisija namerava med drugim okrepiti sodelovanje z Evropsko investicijsko banko, da se zagotovi financiranje inovacij in poenostavi dostop MSP do kreditiranja. Inovacije v avtomobilski industriji bo spodbujal tudi celovit sveženj ukrepov za zmanjšanje emisij CO2, onesnaževal
in hrupa, spodbujanje izboljšav na področju varnosti v cestnem prometu ter razvijanje tehnološko naprednih inteligentnih prometnih sistemov. Standardni vmesniki za polnjenje električnih vozil v EU naj
bi zagotovil potrebno regulativno varnost za njihov lažji prodor na trg,
kar bo omogočilo proizvodnjo teh vozil v velikem obsegu.
Načrt za avtomobilsko industrijo je prvi rezultat strategije
Evropske komisije za novo industrijsko revolucijo, ki je bila predstavljena 10. oktobra. Avtomobilska industrija ima pomemben multiplikacijski učinek na gospodarstvo, zato lahko pripomore prizadevanjem za
ohranitev močne industrijske baze v Evropi.

Dne, 1. novembra je začela veljati uredba EU o označevanju
pnevmatik, sprejeta leta 2009. Pnevmatike, ki se prodajajo v EU, morajo
biti od 1. novembra dalje označene z nalepko z informacijami o lastnostnih pnevmatike glede na tri osnovna merila: učinkovitost porabe
goriva, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup. To bo
potrošnikom omogočilo boljše informacije pri nakupu pnevmatik, saj
bodo s kakovostnejšimi pnevmatikami prihranili gorivo in denar. Voznik povprečnega osebnega avtomobila, ki na leto prevozi 25.000 km
(10.000 mestne in 15.000 km medkrajevne vožnje), lahko na primer z
ustrezno izbranimi pnevmatikami prihrani gorivo v vrednosti 170–230
evrov letno. Ob upoštevanju razlike v ceni, saj so najbolj kakovostne
pnevmatike dražje, lahko voznik neto prihranke pričakuje v drugem
letu njihove uporabe (od 100 do 140 evrov).

Akcijski načrt CARS 2020

Evropska komisija je 8. novembra 2012 predstavila akcijski
načrt CARS 2020, s katerim želi do leta 2020 okrepiti konkurenčnost in
trajnost avtomobilske industrije in se odzvati na pereče probleme tega
pomembnega gospodarskega sektorja. Avtomobilska industrija kot
celota (proizvajalci vozil, prodajna veriga in poprodajni trg, vključno s

sprotovanju obvestili medije ter pozvali vse OOZ v Sloveniji, da
se pridružijo. Gotovo je tudi to prispevalo k ustvarjanju negativnega javnega mnenje, zaradi katerega je nato minister za
finance predlog umaknil.
V razpravi so se člani seznanili tudi s povabilom Srednje tehniške šole Koper na Dan odprtih vrat in se soglasno
odločili, da se vabilu ne morejo odzvati. Razlog - šola ne upošteva dovolj predlogov naših članov-predstavnikov stroke pri
oblikovanju praktičnega dela pouka!. Po mnenju članov šola
dijakom tudi ne zagotavlja dovolj strokovnega znanja, kar daje
vtis, da ji gre predvsem za število dijakov in da se ne obremenjuje preveč ali bodo ti dovolj kvalitetno pripravljeni za trg. Člani pričakujejo, da se bo sodelovanje v prihodnje izboljšalo.
Zboru je sledilo družabno srečanje, na katerem ni
manjkalo dobre volje.

Sekcija frizerjev

Znanje je popotnica
dobremu delu
V soboto, 24. novembra 2012 smo za
frizerje treh obalnih zbornic v zeleni
dvorani Območne obrtno-podjetniške
zbornice Koper organizirali brezplačni
seminar profesionalnih izdelkov za
nego las in barv znamke L'Oreal
Professionnel in tako zaključili niz
brezplačnih seminarjev, ki jih je naša
zbornica organizirala v tem letu.
Dogodka se je udeležilo 20 frizerjev,
največ iz naše zbornice, ki so bili nad
vsebino in izvedbo seminarja navdušeni.
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Breda Bavdaž Čopi

Naši člani
vrtov in sajenje vrtnic.
To je predvsem zasluga društvenega delovanja. Ko peljemo ljudi v vrtove sem
vedno znova navdušena nad tem, kako
ti presenetijo ljudi. Kako so navdušeni, ko
jih spoznavajo. Veliki rožni vrtovi v velikih evropskih mestih predstavljajo pravo
atrakcijo, in osebno si prizadevam, da bi
to cvetoče razkošje pripeljala v Slovenijo.
Z našim društvom smo tako obiskali že
vrtove v Baden Badnu, na Dunaju, v Barceloni, Madridu in Rimu. Podoben vrt imamo tudi v Trstu, to je park svetega Ivana.

nudi vsebino ter razkošje obiskovalcu. Javno zelenje ni samo pokošena trava, park je
mestna oprema. Lepi so tudi vrtovi v Trstu,
tamkajšnji park svetega Ivana bo dobil
svetovno priznanje za zgledno urejen vrt.
Sicer pa v teh kriznih časih na žalost ne
moremo govoriti o odpiranju novih javnih
parkov. Imamo pa vse več vrtov zasebnih
ljubiteljev.

Pri nas poznamo Portorož kot mesto
rož. A so vrtovi tam zgledno urejeni?
Kot pravo letoviško mesto ima za to vse
možnosti, a pravega poudarka še ni. Pri
Zakaj je vrtnica zanimiva za velika me- stavbi portoroške krajevne skupnosti smo
sta?
pred leti uredili mednarodno odmevni vrt
Ko vrtnica zacveti v vsej svoji lepoti, je to z žlahtnimi vrtnicami iz obdobja secesije,
res nekaj izjemnega. Sicer pa tudi čez leto a je pri prenovi promenade skoraj izginil.
podaja vtis, da so parki urejeni. Njena bar- Turistično združenje sicer vidi priložnost
vitost prinaša razkošje, ki ga ta mesta zna- v vrtnicah, zato smo tudi z žlahtnjenjem
jo uporabiti.
ustvarili vrtnico Portorož in jo registrirali. Z
množično zasaditvijo bi lahko dala podobo mestu, njena semena pa bi lahko prodajali kot turistične spominke. Za to pa je
potrebna podpora, a prve bodo zacvetele
že to pomlad. Zbiratelji bodo nad njimi
navdušeni.

Javno zelenje ni samo pokošena trava
Breda Bavdaž Čopi kot agronomka že vrsto let ureja primorske vrtove. Ko je leta 1995 sodelovala pri prenovi
rožnega vrta bolnišnice Valdoltra, se je med njo in vrtnicami rodila nepričakovana ljubezen, ki jo je sedemnajst
let pozneje popeljala na sam vrh Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic. Na kongresu v Južnoafriški republiki je
postala podpredsednica zveze in odgovorna za nadzor vzgoje vrtnic v državah vzhodne Evrope. Ko sem vstopil
v njeno pisarno na Semedeli sem zato pričakoval, da me bodo z vsakega prostega kotička pozdravljale vrtnice,
a ni bilo tako. „Doma imam samo nekaj vrtnic na vrtu zgoraj“ hiti povedati „moja pisarna je bolj knjižnica
vse mogoče literature o vrtnicah“. Usedla sva se za mizo, ki so jo v celoti prekrivale strokovne publikacije – od
monografij do revij in začela s pogovorom.
Vašo ljubezen do vrtnic že mnogo let
udejstvujete kot predsednica Društva
ljubiteljev vrtnic Slovenije, a začelo se
je precej nepričakovano, kajne?
Po poklicu sem agronom in delala sem v
koprski komunali. Kot diplomirani inženir
agronomije sem se ukvarjala z okrasnim
vrtnarstvom. Vrtnice predstavljajo nadgradnjo mojega okraševanja in opremljanja vrtov. Med prenavljanjem parka
v Valdoltri smo v devetdesetih letih ustanovili sekcijo hortikulturnega društva, iz
katere je leta 2003 nastalo Društvo ljubiteljev vrtnic. Eden izmed gonilnih sil pri
ustanovitvi je bil inženir Vladimir Vremec,
ki je načrtoval vrt v Valdoltri in zanj skrbi
še danes. Naše društvo trenutno združuje
150 članov, ki se aktivno udeležujemo srečanj in prirejamo prireditve, seveda najpogosteje v času cvetenja vrtnic. Imamo
tudi izobraževalna predavanja o vzgoji
in vzdrževanju vrtnic ter sodelujemo pri

Kakšen posel pa predstavljajo vrtnice?
Se prodajajo tako dobro kot rezano
cvetje na borzah, kakršna je na primer
na Nizozemskem?
Najprej morate vedeti, da so to grmaste
parkovne vrtnice, ki jih sadimo v lonce,
parke in vrtove. Vrtnica je žlahten cvet in
je vse bolj iskana, čeprav je bila pred leti
zapostavljena. Danes imamo na trgu več
kot 6.500 grmastih in drevesnih vrtnic.
Skoraj vsak zasebni vrt ima svojo vrtnico.
V srednjem veku so bile izredno dragoceNa letošnjem 16. kongresu se postali ne, danes pa je povsem vrtna rastlina, ki
podpredsednica zveze. Kakšne so vaše je barvita, dišeča in številnih oblik. Je zelo
naloge?
trpežna in stari vrtovi so pravi zakladniki
Moja naloga je združevanje vseh članic na genskega materiala. Cena vrtnic je od
področju vzhodne Evrope, obveščanje o osem do 15 evrov. Povpraševanje pa vse
novostih in povezovanje članstva. Poo- bolj narašča.
blaščena sem za Češko, Slovenijo, Avstrijo,
Madžarsko, Romunijo, Srbijo in Izrael. Obi- To je zelo zanimivo, saj bi v današnjih
skujem tudi značilne vrtove, kjer spozna- časih prej mislili, da se bodo ljudje odvam lastnosti tamkajšnjih vrtnic.
rekli takemu razkošju, kot je urejanje
obnavljanju in načrtovanju rožnih vrtov,
kot so na primer vrt v ljubljanskem Tivoliju
in v Kostanjevici. Z včlanitvijo v svetovno
zvezo, ki je nastala leta 1986 in združuje
več kot 100.000 ljubiteljev vrtnic, pa smo
začelo delovati tudi na svetovni ravni. Ena
izmed glavnih nalog zveze je tudi ovrednotenje in iskanje novih vrst vrtnic, ki jih
vzgojijo žlahtniteljiske hiše. V rožnih vrtovih s celega sveta tako posebna komisija
ocenjuje novosti.

Sklepam, da ste potemtakem tudi velika zagovornica parkov in zelenih površin v mestu?
Za naše društvo rada rečem, da goji
parkovno kulturo. Parki namreč predstavljajo naravno in barvno zatočišče za
mestno prebivalstvo. To se nam zdi zelo
pomembno in pri širjenju te zavesti smo
za zdaj uspešni.
V hortikulturi se že vrsto let, katere vrtove na Obali bi lahko izpostavili?
Zagotovo je to Valdoltra, ki je po dolgih
letih prvi obujeni rožni vrt pri nas. Ta je
hkrati tudi učilnica našega društva. V
njem imamo preko 250 vrst vrtnic. Valdoltra je zelo redek primer, ko si je inštitucija
ob prenovi uredila tudi vrt, ki ga uporabljajo pacienti in obiskovalci. Zanimiva je
še Izola, kjer je samo mesto pravzaprav
velik rožni park. Ko so pred več leti prenavljalo mesto, so parke zgledno uredili,
z gosto zasaditvijo, ki zahteva minimalna
vzdrževalna dela. Ko imamo pomembne
obiske, rada razkažem Izolo kot primer
zglednega mestnega zelenja. To je okras
s funkcijo, ki ne zahteva veliko izdatkov in
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Kako pa poteka žlahtnjenje vrtnice?
To je pravzaprav ustvarjanje nove vrtnice,
ki vedno nastane iz divjih rož – to so navadni šipki. Nato cvetove oplojujejo s križanjem in iskanjem želenih lastnosti. Žlahtnjenje traja sedem let. Žlahtnitelji iščejo
lastnosti kot so vonj, čas cvetenja, oblika
cvetu, barva, lepo oblikovano listje, pravilna rast in odpornost na bolezni. Ponavadi
to počnejo velike žlahtniteljske hiše, pri
nas pa samo ljubitelji. Zato imamo samo
eno vrtnico, ki je bila ustvarjena v Sloveniji
– to je vrtnica Prešeren.

Vrtnica je najverjetneje najbolj romantična roža, pa me zanima, kaj vas na
njej tako privlači.
Kot agronomu in krajinskemu arhitektu je
vrtnica rastlina, ki jo lahko uporabiš v vsakem vrtu. Njena raznolikost privlači, ker jo
lahko kot rastlino dobesedno bereš. Še
bolj kot sama rastlina pa me navdušuje rožni vrt, ki v sezoni cvetenja ponuja neverjetno razkošje barv in raznolikosti. Velikokrat rečem, da me spomladi šele cvetenje
rožnih vrtov zbudi. Moram pa priznati, da
vrtnica zame včasih izgubi svojo romantičnost, ker se z njo ukvarjam poslovno.
Poleg romantičnosti pa vrtnica nudi še veliko vsebine in zgodovine. Veliko jih nosi
ime po znanih osebnostih in tako imamo
vrtnico Helmut Kohl, vrtnico Adenauer
in celo vrtnico Maršal Tito. Ta rastlina ima
nekaj, kar lahko preiskuješ in vzgajaš. To
prinaša veliko veselja.
Matej Rodela
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Sejmi

Prijava

Sejem Expomego
21. – 24. februar 2013
Sejemsko razstavišče Gorica, Italija

Prijave za razstavljanje storitev in proizvodov so pisne s
prijavnico (prijavnico dobite interesenti na sedežu OOZ
Koper. Lahko vam jo posredujemo po e-pošti ali po faxu)
Za predstavitev na gostinsko-turističnem delu zbira OOZ
Nova Gorica informativne prijave.
Prijavo pošljite na OOZ Nova Gorica, Ul. Gradnikove
brigade 6, 5000 Nova Gorica, na faks št. 05/330 66 15
ali skenirano (s podpisom in žigom) na e-predal
boza.lovercic@ozs.si ali karmen.volk@ozs.si.

Rok prijave

do ponedeljka, 21. decembra 2012

Plačilo

Po prejetem predračunu, najkasneje do 11. februarja 2013

Dodatna informacije

Karmen Volk, tel. 05/33 066 10
ali Boža Loverčič Špacapan, tel. 05/33 066 05

Po dveletnem premoru se vrača eden najbolj obiskanih prodajnih sejmov v naši bližini. Sejem je namenjen predstavitvi
različnih storitev in proizvodov in je ena od najučinkovitejših
oblik promocije predvsem v lokalnem okolju. Za predstavitev so namenjene tri hale – dve za storitve in proizvode, ena
za gostinstvo in turizem. OOZ Nova Gorica se je z organizatorjem sejma Udine fiere dogovorila za ugodnejše cene
predstavitve na sejmu.
Cene razstavnih prostorov z osnovno opremo

•

•
•
•
•

Površina		
			

Redna cena
organizatorja

Za prijavljene na
OOZ Nova Gorica

14 m2			
28 m2			
42 m2			
56 m2			
Nad 85 m2		
Zunanji prostor 		
(neopremljen)
Vpisnina 		
El. priključek		
Zavarovanje		
Najem dodatne
opreme		

45,00 €/m2
35,00 €/m2
33,00 €/m2
31,00 €/m2
27,20 €/m2
8,00 €/m2

28,00 €/m2
28,00 €/m2
28,00 €/m2
28,00 €/m2
28,00 €/m2
6,40 €/m2

125,00 €		
15,50 €		
min. 25,00 €
Po ceniku
organizatorja

80,00 €
15,50 €
min. 25,00 €
-50% na cene
organizatorja

Cene razstavnih prostorov (razen zunanjega) vsebujejo
tudi osnovno opremo: bele pregradne stene (višina 250
cm), napisna tabla, osvetlitev, talna obloga. Globina
razstavnih prostorov je 3,5 m.
V primeru, da se odločite za prostor brez osnovne
opreme organizatorja, morate le tega opremiti z lastno
opremo, ki odgovarja pogojem organizatorja.
Najmanjša zakupljena razstavna površina je 14 m2.
Vpisnina je obvezen strošek vsakega razstavljavca in
zajema vpis v katalog razstavljavcev.
Fakultativni stroški so: električni priključek (2 kW)
zavarovanje (min. 25 € oz. glede na vrednost 		
eksponatov in opreme, pogoji zavarovanja so v 		
prilogi) najem dodatne opreme (mize, stoli, …, cenik z
upoštevanim 50 % popustom je v prilogi). 		

Primer izračuna glede na cenovne razrede (z osnovno
opremo, brez elektrike in zavarovanja):
Površina		
Redna cena
				

Za prijavljene na
OOZ Nova Gorica

14 m2			
28 m2			
42 m2			

472,00 EUR
864,00 EUR
1.256,00 EUR

741,00 EUR
1.105,00 EUR
1.511,00 EUR

12 razlogov, zakaj razstavljati na sejmu:
omogoča razstavljavcem predstavitev v
prestolnici Slovenije, ki je tudi središče
gospodarskega dogajanja
v tretjem letu LOS še vedno ponuja
promocijske cene že od 54,00 EUR/m2
opremljenega razstavnega prostora v
dvorani GR, zunanji prostor od 17,00
EUR/m2
sejem je najboljša priložnost za vašo
neposredno promocijo
je odličen prostor za navezovanje osebnih
stikov
ponuja možnost strokovnega svetovanja
v okviru sejemske promocije GR se širi
dober glas o vas
izpostavlja najboljše storitve in izdelke in
je ugledna referenca
preizkuša odzivnost trga in vaše
konkurence
vodi do novih kupcev in prodajnih poti,
omogoča neposredno prodajo na sejmu
ustvarja prepoznavnost vaše blagovne
znamke
učinkovito lansira vaše nove
proizvode/storitve in opredmetene
inovacije
omogoča vam, da tudi prek medijev širite
in popularizirate svoje storitve, izdelke in
blagovno znamko

Ali že imate kartico Obrtnik?

Člane OOZ Koper, ki še niste prevzeli kartice Obrtnik
vabimo, da se zglasite na OOZ Koper, Staničev trg 1 in osebno
prevzamete svojo člansko kartico.
S kartico Obrtnik se predstavite in poslujete ceneje!
Kartica Obrtnik je identifikacijska. Za telefonsko ali
elektronsko svetovanje imejte vedno pripravljeno svojo
številko kartice Obrtnik (člansko številko).
Funkcija kartice Obrtnik je tudi bonitetna – z njo lahko
koristite številne popuste:
•
storitve zbornice (svetovanja, usposabljanja, izobraževanja,
poslovna srečanja, …),
•
popuste in ugodnosti partnerjev Kartice Obrtnik,
•
popuste kolegov obrtnikov v promocijskih akcijah OZS.
Več v prilogi Kartice Obrtnik v reviji Obrtnik in na spletni strani
www.karticaobrtnik.si
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Obvestila
Novela Zakona o o davku na
dodano vrednost (ZDDV-1G)
V Uradnem listu RS, št. 83/2012, z dne 6. november 2012
je bila objavljena novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G), ki bo začela veljati in se uporabljati s 1. januarjem 2013. Pravilnik o izvajanju predhodno navedene
novele do danes še ni bil objavljen.
Glede na to, da novela ZDDV-1G prinaša tudi spremembo
limita iz 25.000 EUR na 50.000 EUR za obvezen vstop v
sistem DDV, naj vam zaradi večje jasnosti in v izogib raznim
dezinformacijam zapišem, da bo višji limit začel veljati šele
prvi dan drugega koledarskega meseca, ki bo sledil mesecu
objave obvestila o objavi Izvedbenega sklepa o dovoljenju
RS za uporabo višjega limita kot praga za obvezen vstop v
sistem DDV (obvestilo bo objavljeno v Uradnem listu), kar je
zapisano v prehodnih in končnih določbah novele zakona. O
tem vas bom tudi obvestila, saj bo morda želel kakšen davčni
zavezanec zaradi višjega limita tudi izstopiti iz sistema DDV,
vendar bo pri tem dejanju potrebno upoštevati tudi pravilo
poračuna vstopnega davka, saj bo šlo v takšnem primeru za
nenamensko rabo blaga, od katerega je bil predhodno odbit
vstopni DDV.
Na kratko navajam katere novosti prinaša s 1. januarjem 2013
novela ZDDV-1G.
Glavni namen tokratnih sprememb ZDDV-1G je bila
uskladitev zakona z Direktivami sveta Evrope, in sicer:
a) z Direktivo Sveta 2008/8/ES, se v sprejeti noveli
zakona zasleduje cilj izenačitve pravil glede določitve
kraja opravljanja storitev pri dolgoročnem najemu
prevoznih sredstev, in sicer ne glede na to ali je naročnik
storitev davčni zavezanec ali ne. Po 1.1.2013 bo dajanje
v dolgoročni najem prevoznih sredstev osebam, ki niso
davčni zavezanci obdavčeno po kraju, kjer ima najemnik
sedež. Kraj opravljanja storitev pri dajanju v dolgoročni
najem zasebnih čolnov, pa bo obdavčeno po kraju, kjer je
čoln dejansko dan na razpolago najemniku.

•

da se odpravijo ovire za elektronsko izdajanje računov
z zahtevo po enaki obravnavi elektronskih in papirnih
računov, s čimer se omogoča popoln prehod na izdajanje
elektronskih računov in zasleduje cilj spodbujanja
izdajanja elektronskih računov;
da se uvajajo poenostavljeni računi tudi v določenih
primerih izdaje računa med davčnimi zavezanci;
Dunja Verbajs, davčna svetovalka

EU informacije
Pravo zakonske zveze v EU
Svet notariatov Evropske unije (CNUE) je v sodelovanju z
Evropsko komisijo zagnal spletni portal o pravu zakonske
zveze, ki velja v državah članicah. Spletni portal www.coupleseurope.eu nudi pregled veljavne zakonodaje o pravicah,
ki izhajajo iz premoženjskih razmer ob sklenitvi zakonske
zveze in partnerstev in odgovarja na pravna vprašanja, ki
se porajajo številnim parom po Evropi, kot denimo, kakšne
so posledice razveze ali ločitve, kako lahko zakonca urejata
svoje premoženjsko razmerje, ali nacionalna zakonodaja zagotavlja posebno premoženjsko razmerje med zakonci za
večnacionalne pare.
Spletna stran, ki deluje v 21 uradnih jezikih EU, tudi v slovenščini, predstavlja nadaljevanje podobnega projekta Sveta
notariatov Evropske unije, ki se nanaša na pravila dedovanja
v državah članicah. Spletna stran o dedovanju v EU www.
successions-europe.eu deluje v 23 uradnih jezikih, tudi v slovenščini. Od maja 2010 jo je obiskalo že 600.000 obiskovalcev.

Ponovni razmislek o
izobraževanju
Evropska komisija je včeraj predstavila novo strategijo z naslovom Ponovni razmislek o izobraževanju, s katero države
članice spodbuja k takojšnjemu ukrepanju, da bodo mladi
pridobili spretnosti in kompetence, ki jih trg dela potrebuje
in s katerimi bodo doseženi cilji glede rasti in zaposlovanju.

b) z Direktivo Sveta 2010/45/ES, se v sprejeti noveli zakona Komisija v sporočilu poziva k temeljiti spremembi izobražezasledujejo cilji poenostavitve, posodobitve in uskladitve vanja z večjim poudarkom na učnih rezultatih – znanju, sprepravil glede izdajanja računov in uskladitev pravil glede tnostih in kompetencah učencev in študentov. Zgolj udenastanka obveznosti obračuna DDV pri transakcijah znotraj ležba v izobraževanju ne zadostuje več. Poleg tega je treba
Unije, in sicer:
znatno izboljšati pismenost in spretnosti računanja ter razviti
•
da se določijo enaka pravila za nastanek obveznosti ali okrepiti tudi podjetniške spretnosti in samoiniciativnost.
obračuna DDV pri dobavah in pridobitvah blaga znotraj Med drugimi predlaganimi ukrepi so novi cilji glede učenja
Unije. Tem pravilom sledijo tudi pravila za izdajo računa jezikov, smernice za ocenjevanje in razvoj podjetniškega izoz določitvijo skrajnega roka za izdajo računa pri dobavah braževanja ter analiza učinka na ravni EU o uporabi informablaga znotraj Unije. Vsled navedenega se po 1.1.2013 cijske in komunikacijske tehnologije in odprtih virov izobražespreminja tudi poročanje po rekapitulacijskih poročilih vanja. Priporočila iz nove strategije temeljijo na ugotovitvah
in sicer v smeri, da dobavitelj dobavo blaga znotraj Unije pregleda izobraževanja in usposabljanja za leto 2012, nove
poroča v rekapitulacijskem poročilu v istem obdobju vsakoletne raziskave Komisije o ponudbi spretnosti v državah
poročanja kot pridobitelj prijavi pridobitev znotraj Unije članicah.
v obračunu DDV;
•
da se natančneje določijo pravila, ki veljajo za Stopnja brezposelnosti mladih v Evropski uniji je skoraj 23 %,
izdajo računa – tudi navedbe novih klavzul npr. hkrati pa za več kot dva milijona delovnih mest ni primernih
»samofakturiranje« v primerih izdaje računa s strani kandidatov. V Evropi je potreben resen razmislek o tem, kako
kupca blaga ali naročnika storitev v imenu in za račun naj sistemi izobraževanja in usposabljanja zagotovijo spredavčnega zavezanca oz. »obrnjena davčna obveznost« tnosti, potrebne na trgu dela. V času obsežnih varčevalnih
v primeru, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik ukrepov in omejevanja sredstev za izobraževanje je ta izziv
storitve (spremembe členov 81., 82., 83. in 84.); še večji.

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

Evropska komisija je predstavila predlog za zmanjšanje emisij
fluoriranih plinov

Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
Nizozemsko podjetje, ki je specializirano za lesene
gradbene proizvode, išče agente in distributerje. Podjetje
prav tako ponuja, da postane distributer ali koproducent
(bodisi kot podizvajalec ali partner za skupno podjetje)
za nove lesene proizvode, ki ponujajo nove možnosti za
uporabo lesa kot gradbenega materiala na Nizozemskem.
Šifra: EEN-sept-06
•
Slovaško podjetje, distributer za proizvode za ogrevanje
in hlajenje, išče proizvajalce komponent in proizvodov, ki
se uporabljajo v sistemih ogrevanja in hlajenja.
Šifra: EEN-sept-10
•
Češki proizvajalec solarnih sistemov senčil (markize, rolete,
šotori) z dolgoletnimi izkušnjami doma in v tujini, išče
distributerje in nudi specializirano proizvodno storitev
tujim izvajalcem.
Šifra: EEN-sept-16

Evropska komisija je s predstavitvijo predloga za znatno zmanjšanje emisij fluoriranih plinov naredila pomemben korak k dolgoročnim ciljem varstva podnebja.
Emisije fluoriranih plinov, ki imajo do 23.000-krat močnejši
učinek segrevanja od ogljikovega dioksida, so se od leta
1990 povečale za 60 %, medtem ko so se emisije vseh drugih toplogrednih plinov zmanjšale. Cilj predlagane uredbe
je zmanjšati emisije fluoriranih plinov do leta 2030, in sicer
za dve tretjini glede na današnjo raven. Uredba prepoveduje tudi uporabo fluoriranih plinov v nekaterih novih napravah, kot so npr. gospodinjski hladilniki, če so na voljo učinkovitejše in podnebju prijaznejše nadomestne alternative.
O predlogu Komisije bosta razpravljala Evropski parlament
in Svet ter ju sprejela po rednem zakonodajnem postopku.
Več informacij na http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-12-840_en.htm.

•

Evropska komisija registrirala
zaščiteno geografsko označbo za
kraško panceto
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Borza inovacij, znanja
in tehnologij
Majhno češko podjetje, specializirano na področju uporabe rastlinskih odpadkov v energetske namene, je razvilo
proizvodnjo linijo, ki omogoča proizvodnjo peletov iz
različnih vrst žita in drugih rastlinskih snovi. Podjetje
išče partnerje za skupno sodelovanje prek različnih vrst
poslovnih pogodb.
Ref: 11 PL 63AV 3L94
•
Izraelsko podjetje je razvilo majhno mlekarno, ki lahko
dnevno obdela 1.000 - 30.000 litrov mleka na dan in pri
tem proizvede široko paleto mlečnih izdelkov. Podjetje
išče partnerje, kmetijske organizacije za skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih pogodb.
Ref: 10 IL 80ER 3IAW
•

To je za Slovenijo šestnajsti zaščiteni proizvod na ravni EU.
Doslej so pri EK med drugim registrirani ekstra deviško
oljčno olje Slovenske Istre, nanoški sir, sir tolminc, zgornjesavinjski želodec, kraški pršut, idrijske žlikrofe, kraški zašink
in bovški sir. Skupno pa je na evropski ravni zdaj zaščitenih
več kot 1000.

Korak bliže k enotnemu
evropskemu patentu
Nov kompromis Sveta ministrov EU glede uredbe o enotnem patentu, bi lahko pomenil konec leta trajajočemu
boju za enotni patent in enotno patentno sodišče. Cilj nove
ureditve je predvsem znižati stroške in poenostaviti celoten sistem varovanja in uveljavljanja pravic iz naslova
patenta, hkrati pa to pomeni tudi večjo odgovornost na
strani uporabnikov, ki bodo morali bolje in aktivneje skrbeti

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

za svoje pravice ter hkrati paziti na spoštovanje pravic tretjih,
vključenih v enotni evropski prostor. Uredba vzpostavlja instrument enotnega evropskega patenta z enotnim učinkom,
kar pomeni patent, ki je podeljen in velja na območjih v naslednjih sodelujočih državah članicah. Prednost je tudi enoten
postopek, ki se vodi pred Evropskim patentnim uradom (EPU)
in s katerim se skrajša čas ter znižajo stroški, vezani na prevod,
pristojbine in patentne zastopnike v postopku validacije pred
nacionalnimi uradi.
Več informacij dobite na http://www.iprhelpdesk.eu/
node/1431?pk_campaign=Newsletter153&pk_kwd=news1.

