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Predavanje
Pogoji za upokojitev
Predstavitev Kako se bomo
upokojevali po novem
Vabilo Obrtniško smučanje

Kaj nam prinaša nov
pokojninski zakon?

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper
T: 05/61 390 00 • F: 05/62 719 17 • E: ooz.koper@ozs.si • Internet: www.ooz-koper.si

Iz zbora članov
„Danes so dovoljene sanje,

jutri je nov dan“

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
T: 05/61 390 13
E: andreja.kozlovic@ozs.si

Uradne ure zbornice in strokovnih služb
•
•

ponedeljek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

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

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister
poslovnih ved

sreda: od 8.00 do 12.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje

•
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

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.

Svetovalni center OZS

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

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.

Naslovnica

To je misel izrečena dan po osamosvojitvi Slovenije. Misel, ki se je zapisala v zgodovino in misel s katero
je predsednik OOZ Koper, Slavko Vižintin začel svoj nagovor na letnem zboru članov, v ponedeljek, 10.
decembra 2012 v Gledališču Koper. »Zdi se, kakor da smo dvajset let sanjali in prišel je nov dan, a takega nismo pričakovali. Spet se moramo boriti za svoj obstoj, za svoj posel, za svoj kruh. Množice se spet zbirajo pred
Državnim zborom, a tokrat ne proslavljajo, temveč opozarjajo, da tako ne gre več« je povedal.
Predsednik je članom na kratko poročal o delu zbornice v letu 2012. Zbornica združuje1750 članov
od morja do Hrvojev v zaledju Slovenske Istre, od tega je 1250 samostojnih podjetnikov, 500 pa
gospodarskih družb. Za člane je zbornica organizirala številna izobraževanja, promocijske
akcije, obiske sejmov, strokovne ekskurzije, športne in družabne aktivnosti. Vse dogodke
je zbornica svojim članom zagotavljala proti plačilu minimalne participacije. Članom je
nudila brezplačno pravno svetovanje in svetovanje iz področja računovodstva in davkov
ter pridobivanja finančnih sredstev. V letu 2012 je zbornica izdala 10 številk informativnega glasila Koprske obrtniške novice, ki izidejo v 1800-ih izvodih. Zbornica je prvič
sodelovala tudi na akciji Očistimo Slovenijo.
Osrednji del svojega nagovora pa je Slavko Vižintin namenil posledicam referenduma o članstvu, ki je bil aprila 2012 in spremembam obrtnega zakona. Tako je
povedal: »Cilj naše organizacije je, da nudi oporo vsem koprskim obrtnikom in stično točko, kjer se lahko povežemo in držimo skupaj tudi v težkih časih. Samo skupaj lahko kljubujemo spremembam, ki so pred nami in ostanemo steber naše
družbe, tudi ko se vsem zdi, da ni več poti iz krize. Nikoli si ne bi mislili, da bodo
velika podjetja propadla s tako lahkoto. Nikoli si nismo predstavljali, da bo toliko ljudi ostalo brez dela. Samo še malo gospodarstvo je ostalo, samo še mi
držimo našo deželo pokonci in samo mi lahko s trdim in vzornim delom
ljudem pokažemo, da lahko premagamo ovire na naši poti. Obrtno
zbornico moramo pri tem uporabiti kot orodje za doseganje
tega cilja, kot tkivo, ki nas povezuje.
Tudi na OOZ Koper smo na referendumu glasovali za prostovoljno članstvo in če tudi je
bila udeležba zelo nizka, vodstvo zbornice spoštuje odloči-
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znikov brez morale, obrtna zbornica smo mi, obrtniki. Tisti, ki imamo vsak dan roke v delu, tisti, ki pošteno služimo svoj denar, tisti, ki še edini poganjamo gospodarstvo naše države. Zato ne smemo tako hitro
obupati nad našo organizacijo.
V časih, ko vse oblike družbenega združevanja in država blaginje razpadajo, smo tudi mi, tako ali drugače na
udaru. In kakor sem že dejal, samo skupaj smo lahko močni. Slovenski obrtniki lahko vplivamo na potek političnih odločitev, glasno lahko zagovarjamo naše interese v pisarni predsednika vlade in imamo velik vpliv na naše
neposredno okolje. Ampak samo, če držimo skupaj, če smo povezani, če sodelujemo.
Sam vidim obrtništvo kot zadnjo bojno linijo, ki še ščiti našo državo pred tem, da bi zgrmela na dno. Po razpadu
velikih, smo ostali samo še manjši, a številčni, prilagodljivi in povezani. Verjeti moramo v svoje delo, v svojo organizacijo in dajati moramo zgled naši družbi.
Spoštovani, najtežje je začeti, pravijo. In mi smo na začetku novega dne. Pričakovanja so velika, pot je negotova,
in iz nič moram spet nekaj ustvariti. Vendar, če ne mi, kdo?«

Miro Tomšič

Mario Zadel
Zlatko Kalšnik
Matej Hudovernik

Slavko Vižintin
Maja Kolnik Švara
Silva Baruca Jakomin

Predsedniki sekcij so nato na kratko poročali še o delu sekcij, o čemer obširneje poročamo na straneh sekcij.

Miro Veljak
Peter Babič

tev članstva in ga tudi zagovarja. Za tem stojim kot predsednik. Sem pa tudi član upravnega odbora Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije, ki se je odločil, da podpira obvezno članstvo.

Zboru je sledila gledališča igra Šentjakobskega gledališča. Z namišljeno in zrežirano zamudo ansambla,
nato s prav tako zrežiranimi zapleti, so igralci uspeli ustvariti vtis, da gre tudi v gledališču vse narobe. S
svojo drugačnostjo igra ni pustila nikogar ravnodušnega, prisotne je vznemirila in jih nasmejala. Prijetno
vzdušje se je v preddverju gledališča nadaljevalo še kakšno urico.

Po mnenju upravnega odbora OZS bi prostovoljno članstvo pomenilo naključno sestavo članstva, kjer bi lahko
finančno močnejši drugim vsilili svoja stališča. Poleg tega prostovoljno članstvo ne pomeni več svobode, ampak
več države, ker ne bi bili dovolj močni, da bi nanjo vplivali.
Tako sem se znašel na razcepu, zato bom naslednje misli izrekel kot steklar Slavko Vižintin. Osebno sem glasoval
za obvezno članstvo. Prepričan sem, da nas lahko samo taka oblika članstva poveže in ohrani številčno močne.
Vendar popolnoma razumem odločitev članov, da podprejo drugačno rešitev. Zakaj bi nekoga silili, da bi bil član,
če si tega ne želi. Verjamem, da je razlog za izstop članarina. A povedati moram, da ta predstavlja nizko ceno v
primerjavi s tem, kar bi morali plačati, če bi izgubili zbornico. Ostali bi brez ustanove in premoženja, ki smo ga
sami ustvarili, več let gradili in s katerim še vedno sami upravljamo. Novi zakon predvideva tudi ukinitev območnih zbornic, njihova lastnina pa se prenese na obrtno zbornico Slovenije ali pa na drugo območno zbornico. In
če se zbornice ne bodo znale prilagoditi prostovoljnemu članstvu, se to lahko zares zgodi.
V predlaganem zakonu pa je skrita še ena past.
Predvideno je namreč, da bo zbornica ostala oseba javnega prava, kar bi nam lahko povzročilo velike težave.
Zbornica bi namreč prejemala članarino od prostovoljnih članov z namenom, da zagovarja in zastopa interes
članov. Če bo zbornica ostala oseba javnega prava, pa ne bi več delovala zgolj v interesu članstva, ampak v interesu javnosti. Članstvo prav tako ne bi nadzorovalo zbornice, to bi počela država. Denar pa bi šel iz našega žepa.
Vem, da sta javnost in tudi del članstva zadnje čase izgubila zaupanje v obrtno zbornico. Le kdo ne bi. Nepravilnosti, ki so prišle na plan – od nesramno visokih plač, odpravnin, nagrad in drugih prejemkov, so marsikoga
prizadele, razjezile in odvrnile od naše organizacije. Vendar obrtne zbornice ne predstavlja tistih nekaj posame-

Humanitarna pomoč članov OOZ Koper
poplavljencem
Kljub sodobni tehnologiji in znanju ni moč preprečiti naravnih nesreč.
Ob nesrečah velikih razsežnosti, kot so bile poplave v začetku meseca
novembra, ki so jih povzročile padavine in posledično visoki vodostaji rek,
so ljudje nemočni. Le opazujejo lahko kako jim narava odnaša tisto za kar
so delali in živeli, kako jim uničuje domove.
V takih trenutkih lahko pomagajo le reševalci. Ko pa ti odidejo lahko
pomagamo tudi vsi ostali. V zadnjih poplavah so bili oškodovani tudi
številni obrtniki in podjetniki in nekaj območnih zbornic je zaprosilo za
pomoč. Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper se je odločila
pomagati tako, da je svoje člane pozvala naj prispevajo po svojih
zmožnostih, upravni odbor zbornice pa je oškodovancem namenil en
evro po članu, kar je zneslo 1.746,00 evrov, ki jih je OOZ Koper nakazala
Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom.
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VABILO
Brezplačna
predstavitev
novosti novega
pokojninskega zakona

Predavanje
Pogoji za upokojitev
PRISPEVKI

Člane OOZ Koper vabimo na predavanje Pogoji za upokojitev, Cena
ki bo v
VIŠINA Član OOZ Koper (ena oseba) s poravnano članarino plača
PENZIJE participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen)

četrtek, 24. januarja 2013, ob 10.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Program

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

splošni upokojitveni pogoji v letu 2013
”olajšave” pri upokojevanju
prednosti in slabosti bonusov in malusov
značilnosti delne upokojitve
možnost opravljanja dejavnosti po upokojitvi
dvig najnižjih zavarovalnih osnov
sprememba sistema zavarovalnih razredov
varstvo pričakovanih pravic
kaj nam še prinaša novi zakon ZPIZ-2
MALUS
razprava, vprašanja in odgovori

Plačilo

BONUS
Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper,
št. 10100 00351 70352, namen »seminar upokojitev”
ali na blagajni OOZ Koper

Prijave

Prijavnico pošljete na:
OOZ Koper, Staničev
trg 1, 6000 Koper
STAROST
ali na fax: 05/6271 917
ZA ali na e-pošto:
andreja.kozlovic@ozs.si
PENZIJO
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Kako se bomo upokojevali
po novem?
Kako se bodo povišali
prispevki za socialno
varnost?
Novosti in rešitve, ki
jih prinaša dodatno
pokojninsko zavarovanje.

Člane OOZ Koper vabimo na predstavitev novosti novega pokojninskega zakona v

četrtek, 31. januarja 2013, ob 10.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
Predstavniki Prve osebne zavarovalnice d.d. vam bodo predstavili novosti, ki jih
prinaša ZPIZ-2 in možnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Rok prijave

ponedeljek, 21. januarja 2013, do 12.00 ure oziroma do
zasedbe prostih mest.

Prijave

Prijave zbiramo na sedežu OOZ Koper - telefon 05/ 61 390 00 ali 05/61 390 12

Rok prijave

Predavatelj

DELOVNA
Predaval bo Dušan Bavec,
strokovni svetovalec OZS DOBA
specialist za delovno in socialno pravo.

petek, 25. januar 2013

ZPIZ-2

Udeležba je brezplačna!

Trajanje

Predavanje bo trajalo 4 šolske ure.

DELO PO
UPOKOJITVI

”OLAJŠAVE”
DELNA
PENZIJA

Predavanje Pogoji za upokojitev
24. januar 2013
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)
Davčni
zavezanec
Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Obrtnik

Datum
GSM telefon

Stacionarni
telefon

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

na TRR

na blagajni OOZ

Podpis in žig

DA

NE

Sestala se je skupščina Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper
V četrtek, 21. decembra 2012 se je sestala skupščina OOZ
Koper, na kateri je bilo prisotnih 26 od 31 članov. Skupščine
se je udeležilo tudi vseh pet članov nadzornega odbora.
Na dnevnem redu skupščine sta bila tudi pregled realizacije
prihodkov in odhodkov OOZ Koper za obdobje I-VIII 2012 ter
kronološko poročilo o dogodkih povezanih s spremembo
obrtnega zakona.

da bi morala skupščina prejeti realizacijo do 30. novembra
2012. Slavko Vižintin in Vojko Valič sta pojasnila, da bo
ob sklicu naslednje seje skupščine članom predložena
realizacija prihodkov in odhodkov za celotno leto. Pregled
realizacije do 31. avgusta 2012 je bil tokrat predložen zgolj
kot informacija več glede na to, da je bila skupščina že
sklicana.

Na skupščini se je zapletlo že pri sprejemanju dnevnega
reda, ko je član skupščine Aldo Kocjančič predlagal, da se
iz dnevnega reda črta obravnava kronološkega poročila o
dogodkih povezanih s spremembo obrtnega zakona, ker da
so člani gradivo prejeli prepozno. Sekretarka zbornice Elide
Laginja je pojasnila, da je bilo gradivo (kronološko poročilo)
poslano z vabilom teden pred sejo. Članom skupščine so bili
19. decembra 2012, po elektronski pošti posredovani le še
predlogi amandmajev OZS iz gradiva za sejo UO OZS, ki je
bila dne 17. decembra 2012.

Člani skupščine na realizacijo niso imeli pripomb in so jo
vzeli na znanje. V nadaljevanju so pohvalili kronološko
poročilo dogodkov v zvezi s spremembo obrtnega
zakona, ki z vidika OOZ Koper prikazuje kaj se je dogajalo
od referenduma dalje. Peter Babič je opomnil na to, da
v poročilu manjka navedba, da je v tem času odstopil
Vladimir Ražman, predstavnik OOZ Koper v skupščini OZS.
Vladimir Ražman je obrazložil, da je odstopil zato, ker je
predsednik Vižintin nanj izvajal pritiske, kar je Slavko Vižintin
odločno zanikal. Predsednik Vižintin je povedal, da je želel
le zagotovilo, da bo Ražman na skupščini OZS glasoval
skladno s sklepom OOZ Koper, ki je zahtevala odstop
celotnega vodstva OZS. Zagotovila ni dobil, Ražman pa je
po vztrajanju predsednika izjavil, da bo glasoval po svoji
vesti in nato odstopil.

Po sprejemu predlaganega dnevnega reda pa se je ponovno
zapletlo. Skupščina se je seznanila s pregledom realizacije
prihodkov in odhodkov OOZ Koper na dan 31. avgusta
2012, izdelavo katerega je naročil in pregledal upravni
odbor zbornice, ki je ugotovil, da ne na prihodkovni, ne
na odhodkovni strani ni bistvenih odstopanj od planiranih.
Tudi večina članov skupščine ni imela pripomb na realizacijo,
a Aldo Kocjančič in Peter Babič sta ostro vztrajala na tem,

Na predlog Petra Babiča so člani skupščine sprejeli sklep,
da se s 1. januarjem 2013 članom skupščine pošiljajo tudi
zapisniki sej upravnega odbora OOZ Koper.
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Brezplačna predstavitev
Xmodul- temelji
učinkovitosti in delovanje
iz najmočnejše točke

9

VABILO
Obrtniško
smučanje
v Forni di Sopra v Italiji
Plačilo

Člane OOZ Koper vabimo na brezplačno predstavitev Xmodula temeljev učinkovitosti in delovanja iz najmočnejše točke

Člane zbornice vabimo na enodnevni smučarski izlet v
Forni di Sopra v

v ponedeljek, 21. januarja 2013,
od 18.00 do 20.00 ure,
v zeleni dvorani obrtniškega doma,
v Kopru, Staničev trg 1

torek, 5. februarja 2013

Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper,
št. 1010 0003 5170 352, namen »smučanje”
ali na blagajni OOZ Koper

Program

Prijave

Današnji tempo življenja je intenziven, hiter, zahteven in
najpomembnejše stvari prelagamo na jutri, ki nikoli ne pride.
Statistika kaže, da večina nikoli ne izživi lastnih potencialov
ravno zato, ker ne poznajo svoje najmočnejše točke.
Ne uvrstite se med njih!
V podjetju Suportal Team Ltd iz Londona stojijo za tem, da vsaka oseba najde svoje najmočnejše
točke in deluje na njihovi podlagi! Tako ljudje dobijo jasnost, pogum in postanejo učinkovitejši.
Uporaba najmočnejše točke posamezniku zagotavlja izjemne dosežke v prihodnosti! Znotraj podjetja
prenašajo znanje in pristope tudi v Slovenijo. S tem namenom organizirajo dogodek »Xmodul«; Temelji
učinkovitosti in delovanje iz najmočnejše točke, ki je namenjen slovenskim podjetjem in podjetnikom.
Na dogodku izkusite praktične in učinkovite metode za povečanje vaše učinkovitosti.

Odhod avtobusa ob 6.30 uri iz avtobusne postaje na Piranski
ulici (pred Oviesse). Zaradi omejitev časa vožnje, ki jih
določa zakon, bo odhod iz smučišča in povratek proti domu
ob 17.00 uri.

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

Vodji izleta

Na prijavnici obvezno izpolnite rubriko GSM.

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

Rok prijave

Cena

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

Najkasneje do en teden prej - do torka, 29. januarja 2013
- zato, da imamo dovolj časa, da morebitna prosta mesta
ponudimo za polno ceno še drugim – npr. zaposlenim pri
naših članih) oziroma do zapolnitve mest na avtobusu.

Opozorilo

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

Iztočnice so naslednje

•
•
•
•
•

delovanje na podlagi najmočnejše točke posameznika, tima in podjetja.
predstavitev »4 stebrov učinkovitosti«, ki povzročijo 80% vseh rezultatov!
rešitev z razmišljanjem »out of the box«.
napoved trendov Rogerja Hamiltona za naslednjih 10 let v gospodarstvu. Leta 2000 je natančno
predvidel stanje, ki ga živimo danes. Na simpoziju v Londonu je skupini 500 podjetnikov podal
napoved trendov za naslednjih 10 let!
demonstracija najmočnejše točke ob uporabi brezplačnega DISC testa osebnosti 		
(vrednost: 160 EUR)

Komu je namenjena predstavitev

Dogodek je namenjen vsem, ki razmišljate drugače, hkrati pa ste pripravljeni uporabiti svoje
najmočnejše točke in talente na področju podjetništva, kariere in izdelkov prihodnosti za povzročitev
prebojnih rezultatov.

Prijave

Prijavnica za obrtniško smučanje
v Forni di Sopra, 5. februar 2013
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Prijavite se na OOZ Koper, tel.05/61 390 00 ali 05/61 390 12

Davčni
zavezanec

Rok prijave

četrtek, 17. januar 2013

Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Obrtnik

Opozorilo

Delavnico bomo izvedli ob najmanjšem številu 30 prijavljenih.

							

Udeležba je brezplačna!
Datum
GSM telefon

Suportal Team Ltd je angleško podjetje, ki ga je ustanovil
Slovenec Aleš Adamič.
Njihove osnovne dejavnosti so svetovanje, trening in
coaching posameznikov, podjetij in korporacij.

Stacionarni
telefon

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

na TRR

na blagajni OOZ

Podpis in žig

DA

NE
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VABILO
Sekcija
instalaterjev-energetikov

Sekcija instalaterjev-energetikov
Zbor članov

Vzemimo zbornico v naše roke
Na zboru članov sekcije instalaterjev-energetikov, ki je v domačiji Ražman v Gračišču potekal 7. decembra 2012 je bilo
prisotnih 26 članov. Člani sekcije so sprejeli predlagani program dela za leto 2013, ki so ga člani izvršilnega odbora pripravili na zadnji seji. Med aktivnostmi, ki jih želi vodstvo sekcije za svoje člane organizirati sta obisk strokovnega sejma v
Frankfurtu in obisk enega od strokovnih sejmov ali v Novem
Sadu ali v Beogradu, sodelovanje na Primorskem sejmu ter
organizacija strokovnih seminarjev. Prisotni so poudarili, da
se želijo med letom večkrat srečati, zato so predlagali sklic
zbora članov tudi med letom.

Brezplačni seminar
Armaflex-izoliranje strojnih
instalacij z izolacijo v ceveh in ploščah
Seminar obsega praktično delo-praktično izoliranje modelov
instalacij po Armaflex navodilu za instalacijo izolacije v
ceveh in ploščah, zato udeleženci s seboj prinesite delovno
obleko.

obveznim ali prostovoljnim članstvom, bi se tokrat odločil za
prostovoljno.

V razpravo se je vključil član sekcije Branko Koruza, direktor
podjetja Termoklima Koper d.o.o., ki je dejal: «Ne predstavljam
si, da ne bi bil član zbornice. Počutil bi se zelo slabo, »švoh« in
nekako sam v celem kupu različnih situacij, katerim ne bi bil kos.
Če se angažiraš, če si aktiven, se ti vplačana članarina povrne,
ne samo v subvencioniranem izletu ampak v zelo koristnih informacijah, ki so nam nujno potrebne za obstoj in jih na zbornici
dobimo. Povsod po svetu obstajajo organizacije kot je naša, bodisi s prostovoljnim ali obveznim članstvom. Moramo biti člani
Med člani je bilo opaziti tudi razočaranje kot posledico do- v nekem stanovskem združenju, ki nas bo ščitil in nas v našem
godkov, ki so se odvijali na republiški zbornici, o čemer je imenu zagovarjal. Sam sem imeli priliko spoznati kaj pomeni
spregovoril predsednik sekcije Peter Babič. Osebno je zelo biti član Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Ko sem iskal
razočaran nad OZS in njenim vodstvom. Nečednosti okrog pomoč, sem jo tudi dobil. Če enačimo vplačano članarino s stoizplačil visokih honorarjev je razjezilo vse člane, ki se v tem ritvami, ki jih od zbornice dobimo, lahko mirno rečem, da mi je
kriznem času skušajo prebroditi skozi finančne težave. Orga- zbornica vplačano članarino že velikokrat z raznimi storitvami
nizaciji kot je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, zaradi tudi povrnila. Kakšna je zbornica in kako deluje pa je odvisno od
minulih dogodkov, veliko članov ne zaupa več. Peter Babič nas samih. Sami se moramo angažirati, da bo združenje obrtnije pri tem dodal, da kolikor bi ponovno glasovali o sistemu z kov še naprej delovalo in od nas bo odvisno kakšno bo«. .
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Sekcija instalaterjev-energetikov za svoje člane organizira
brezplačni seminar Armaflex - izoliranje strojnih instalacij z
izolacijo v ceveh in ploščah v

petek, 25. januarja 2013, ob 8.30 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Pri uporabi Armaflex izolacij v ceveh in ploščah je poleg
pravega načina dela in lepljenja pomembno tudi osnovno
poznavanje funkcije izoliranja. Praktični nasveti vam bodo
pri vašem vsakdanjem delu dobrodošli.

Predstavitev teoretičnih osnov

•
•
•
•
•
•
•

področje uporabe Armaflex izolacij
zaščita pred rosenjem
toplotni mostovi
toplotne izgube in prihranki
zakonodaja
zunanje instalacije
primeri nestrokovnega dela v praksi

VABILO

S pravilno tehniko dela in lepljenja se v največji meri
izognete reklamacijam, pa še v prednosti boste pred kolegi.
Vsak udeleženec naknadno prejme potrdilo firme Armacell.

Predavatelj

Seminar bo vodil Mile Stanovnik, predstavnik podjetja
Armacel

Trajanje seminarja

Seminar bo potekal od 8.30 do 16.00 ure.

Prijave

Prijave zbiramo na telefon 05/613-90-13
ali na e-pošto: andreja.kozlovic@ozs.si.

Za člane sekcije instalaterjev-energetikov s poravnano
članarino je udeležba na seminarju brezplačna.
Maksimalno število udeležencev je 15.

Rok prijave

torek, 22. januar 2013

VABILO

Ogled sejma ISH Frankfurt
12.-14. marec 2013
Sekcija instalaterjev-energetikov organizira za svoje člane

ogled sejma ISH Frankfurt,
od 12. do 14. marca 2013
O točni uri odhoda boste prijavljeni pravočasno obveščeni.
Glede na število prijavljenih bo organiziran skupni letalski
prevoz in nastanitev v hotelu.

Prijave

Prijavite se pri predsedniku sekcije Petru Babiču,
na tel. 041/399-007

Rok prijave

petek, 11. januarja 2013

Cena

Ob prijavi plačate akontacijo, dokončna cena pa še ni znana,
ker je le ta odvisna od števila prijavljenih.

Sofinansiranje

Članom sekcije s poravnano članarino (ena oseba) bo
zbornica ogled sejma sofinancirala v višini 70 % vendar ne
več kot 300,00 EUR, na podlagi oddane vloge in dokazil o
plačilu in udeležbi.
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Sekcija gradbincev
Zbor članov

Članarina v Koper
Na zborih članov sekcij, ki so se vrstili v mesecu novembru in
decembru, smo ponovno dobili potrditev, da se člani obračajo na našo območno zbornico z veliko mero zaupanja. Kaj
bo s koprsko zbornico, se sprašujejo tudi gradbinci. Če bo
nov obrtni zakon določil prostovoljno članstvo, bi člani raje
plačevali članarino območni zbornici. Gradbinci so se srečali
na zboru članov, dne 30. novembra 2012, na katerem so zelo
zavzeto sodelovali in na vodstvo naslavljali vprašanja ali bi
lahko kot zbornica samostojno delovali.

ker bo to bistveno vplivalo na odločitev članov, ko se bodo
odločali ali ostajajo člani ali izstopajo. Velika večina članov si
želi, da bi članarino plačevali obrtni zbornici koper.

Glede na problematiko, ki se je zadnje mesece dogajala na
področju odlaganja in predelave odpadkov na odlagališču, ki
je v upravljanju člana zbornice, podjetja Finali trading d.o.o.,
sta poročala predsednik sekcije Zlatko Kalšnik in sekretarka
zbornice Elide Laginja. Naša zbornica je pokazala velik posluh za težave s katerimi se je soočal naš član in tudi številni
»Kaj smo lahko društvo?«, je energično povprašal eden od drugi gradbinci, o čemer smo pisali že v decembrski številki
prisotnih. Vseh 21 prisotnih si je želelo, da bi bil odgovoren Obrtniških novic. V zvezi z zadevo se je naša zbornica povezapritrdilen. Izrazili so ogorčenost nad tem, da bi lahko lastni- la s pravno službo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki
na, ki so jo generacije obrtnikov gradile tudi s samoprispevki, je posredovala pri koprskem županu in na pristojnem ministrodšla v druge roke. Glede na trenutno situacijo so se prisotni stvu, da bi se zadeva rešila.
člani v en glas izrekli, da pooblaščajo vodstvo koprske zbornice, da poskusi doseči, da se pripombe obrtnikov na terenu Z zaprtjem deponije bi bili oškodovani vsi, ki se ukvarjajo z
upoštevajo pri pripravi dokončne verzije obrtnega zakona in gradbenimi odpadki, zato so bili člani mnenja, da je potrebno
da se v obrtni zakon vnese delitveno razmerje med članarino, pri rešitvi problematike, ki je nastala, nastopati enotno.
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Sekcija gradbincev

Obvezna prijava kratkotrajnih nevarnih del na
višini (krovstvo, tesarstvo,kleparstvo, fasaderstvo,
montaža oken . . .) Inšpektoratu RS za delo
Obvestilo za javnost z dne 18. decembra 2012
Na Inšpektoratu RS za delo že od leta 2009 dalje izvajamo
devet mesečne usmerjene nadzore gradbišč s področja
varnosti in zdravja pri delu. Do sedaj je bil naš nadzor usmerjen
predvsem na gradbišča, ki se morajo, v kolikor izpolnjujejo
pogoje za prijavo po Uredbi o zagotavljanjuvarnosti in
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS,
št. 83/05, v nadaljevanju Uredba), prijaviti na Inšpektorat RS
za delo 15 dni pred začetkom del. Zaradi večje prisotnosti
inšpektorjev za delo na gradbiščih se je od leta 2009 do 2011
raven varnosti in zdravja na slovenskih gradbiščih vidno
izboljševala, v zadnjem letu pa opažamo rahlo poslabšanje,
predvsem zaradi propada velikih gradbenih podjetij in
pojava večjega števila novih, manjših delodajalcev.
V gradbeni dejavnosti še vedno obstajajo izvajalci,
ki ne upoštevajo nobenih minimalnih zahtev iz priloge IV
Uredbe oz. zanjo nekateri še sploh niso slišali. Vsak dan
lahko po vsej državi še vedno vidimo delavce na strehah in
improviziranih odrih, ki ne upoštevajo zakonodaje s področja
varnosti in zdravja pri delu in s tem neposredno ogrožajo
svoje zdravje in življenje, prav tako pa tudi zdravje in življenje
mimoidočih. Pri tem prednjačijo: krovci, tesarji, kleparji,
fasaderji in monterji oken.
V letu 2013 bomo ponovno izvedli poostren in usmerjen
nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih in sicer tako, da bomo nadzor iz klasičnih
gradbišč razširili tudi na kratkotrajna nevarna dela na višini:
krovstvo, tesarstvo, kleparstvo, fasaderstvo, montaža oken itd.
Ta dela večinoma ne izpolnjujejo pogojev, ko je zahtevana prijava
gradbišča po Uredbi, zato bomo njihovo prijavo na
inšpektorat zahtevali po 40. členu Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/11), ki določa,
da mora delodajalec pred začetkom delovnega
procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za
nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti

inšpekcijo dela. Na gradbiščih – deloviščih bomo preverjali
izvajanje ukrepov, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz
priloge IV Uredbe, uporabo in zagotavljanje uporabe osebne
varovalne opreme. Prav tako pa bomo nadzirali izpolnjevanje
obveznosti naročnikov, koordinatorjev za varnost in zdravje
pri delu in (glavnih) izvajalcev. Poleg varnosti in zdravja pri
delu se bo hkrati izvajal nadzor tudi s področja delovnih razmerij.
Na Inšpektoratu RS za delo zato pozivamo izvajalce
kratkotrajnih nevarnih del na višini (krovci, tesarji, kleparji,
fasaderji, monterji oken ...), da dela, katera ne bodo zajeta
v prijavah gradbišč po Uredbi (novogradnje, rekonstrukcije
– trajajo 500 človek x dni in več) in se bodo izvajala na
višini več kot 2 m, pred začetkom delovnega procesa dosledno
prijavijo na predpisanem obrazcu krajevno pristojni (po kraju
dela) območni enoti Inšpektorata RS za delo po “klasični”
pošti, elektronski pošti ali faksu.
Člani OOZ Koper dobite obrazec tudi na sedežu
zbornice.
Poostreni nadzor v zvezi s prijavami in upoštevanjem
predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu pri
kratkotrajnih nevarnih delih na višini bo Inšpektorat RS za
delo začel izvajati z 1. marcem 2013.
Dosledno izvajanje določil 40. člena ZVZD-1 pomeni
za delodajalce sicer administrativno obveznost, ki pa je
zanemarljiva ob posledicah nezgod pri teh delih. Pri delih na
manjših gradbiščih in deloviščih ter vzdrževalnih delih se je v
letu 2012 smrtno poškodovalo 7 delavcev. S tem prispevkom
želimo opozoriti delodajalce na obveznost prijave pričetka
del v skladu s 40. členom ZVZD-1 in jih predvsem ozavestiti
o nujnosti izvedbe varnostnih ukrepov pri takšnih delih,
saj je le na takšen način možno zmanjšati
število delovnih nezgod s težjimi posledicami,
inšpektorjem pa po opravljenem pregledu ne bo
potrebno tako ali drugače ukrepati.
Vir: Franc Rančigaj, glavni inšpektor RS za delo
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Sekcija frizerjev

Ogled sejma Salon
International des Inventions
10.-14. april 2013, Ženeva (Švica)
Člane sekcije frizerjev OOZ Koper obveščamo in vabimo na ogled 41.
mednarodni sejem inovacij Salon International des Inventions de Geneve
– Geneva Inventions, ki bo potekal v

Ženevi v Švici, od 10. do 14. aprila 2013
Na dogodku, ki je ena največjih tovrstnih predstavitev na svetu,
inovatorji vsako leto svoje izume predstavijo potencialnim kupcem
in investitorjem. V letošnjem letu se je na Geneva Inventions 2012
predstavilo 1000 inovacij iz 46 držav. Med 60.000 obiskovalci s petih
celin je po podatkih organizatorja več kot 50 % strokovnih obiskovalcev.
Sejem je tudi medijsko zelo odmeven, saj ga je letos obiskalo 650
novinarjev, objavljenih pa je bilo več kot 4.000 člankov.
Organizatorji sejma Inventions Geneva vljudno vabijo vse zainteresirane
inovatorje, da se predstavijo na sejmu.

Informacije

Edina Zejnić, referent za mednarodno sodelovanje pri OZS,
tel. 01/58 305 86, e-naslov: edina.zejnic@ozs.si

Sekcija gostincev in živilcev
Naša gostinca Miro Tomšič iz Istrske kleti Pomjan in Vlado Ražman iz Domačije Ražman sta 5. decembra 2012 v
mestu Palazzolo na Siciliji, v organizaciji Regionalnega razvojnega centra Koper v okviru projekta Ohranjanje in
spoznavanje kulinarične dediščine, predstavila tipično istrsko kulinariko. V restavraciji «da Andrea», katera nosi ime
po enem izmed najbolj priznanih italijanskih kuharjev, sta na kulinarično-degustacijskem dogodku istrsko-sicilijanskih
jedi v harmoniji s hrano ponudila tudi istrska lokalna vina. Pripravila sta skupaj 5 hodov, ki sta jih vsem prisotnim tudi
predstavila v italijanskem jeziku.

Sekcija za promet
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Zbor članov

Odslej tudi odbor taksistov
Na zboru članov sekcije za promet, ki je potekal 1. decembra 2012 je bilo prisotnih 42 članov. Kakor na vseh ostalih
zborih članov, so se tudi člani sekcije za promet dogovarjali
o pripravi programa dela za naslednje leto. Glede na to, da
bo delovanje zbornice v prihodnje precej odvisno od določil
novega obrtnega zakona, so tudi predstavniki sekcije za promet mnenja, da naj sekcija do sprejetja novega zakona deluje
tako kot do sedaj.
Tretja točka dnevnega reda je narekovala izvolitev tri članskega odbora taksistov in predsednika odbora taksistov. Med
prisotnimi člani je bilo 8 predstavnikov taksistov, ki so v tri
članski odbor izvolili Žarka Gajška, Dževada Čandića in
Fadila Cerića. Za predsednika odbora je bil izvoljen Žarko

Gajšak. Imenovanje odbora taksistov znotraj sekcije so spodbudile velike težave s katerimi se ti srečujejo pri svojem delu,
predvsem pri sprejemu in odvozu potnikov na koprskem potniškem terminalu. Taksisti so podali pobudo, da bi na potniškem terminalu postavili info-taksi točko, ki bi delovala že v
letu 2013. Pobudo bodo v mesecu januarju predstavili tudi
Mestni občini Koper.
Člani sekcije za promet OOZ Koper so v nadaljevanju zbora
podprli ajdovske prevoznike, ki zahtevajo, da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v pogajanjih z Ministrstvom za promet
zagovarja stališče, da so do subvencij upravičena vozila EVV in
EURO 6, ki so prvič registrirana v Republiki Sloveniji, saj obstaja
bojazen, da bi bila do subvencij upravičena le nova vozila.
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Obvestila

Razpis za mikrokredite za mikro in mala podjetja za leto 2013

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih
za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Slovenski podjetniški sklad je 21. decembra 2012 objavil
razpis za mikrokredite za mikro in mala podjetja (P7
2012).

Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne
ocene, Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi
pogoji:

Namen javnega poziva je:

Vsa dokumentacija je na voljo na njihovi spletni strani:
http://www.podjetniskisklad.si/65/2012/-mikrokrediti-zamikro-in-mala-podjetja.html ali na sedežu OOZ Koper.

Pogoji za pridobitev mikrokredita

bonitetna ocena podjetja mora dosegati
vsaj bonitetno oceno SB1 - SB7 izhajajoč iz
obrazca S.BON-1 (Ajpes)

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mali podjetniki, ki
imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih
in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 10 milijonov EUR.

Upravičeni stroški

vsi stroški poslovanja

Maksimalna višina kredita

od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Obrestna mera

3,5 % fiksna obrestna mera

Stroški odobritve

0,5 % enkratno, ob odobritvi

Zavarovanje

2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega
lastnika podjetja

Trajanje kredita

od 12 do 60 mesecev

Moratorij

do 6 mesecev

da se delodajalcem ponudi centralizirano oddajanje
potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb
med dijaki in študenti,
da lahko študentje in dijaki najdejo vse razpisane
kadrovske štipendije na enem mestu,
študentom in dijakom nuditi podporne informacije
pri odločanju za smer izobraževanja pred vpisnimi roki,
da se sklad seznani s potrebami delodajalcev po
kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske
potrebe delodajalcev za namen priprave in objave
javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij
delodajalcem.

•
•
•
•

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014 naj oddajo tisti delodajalci, ki bodo za izbrane kadrovske štipendiste pri skladu
v okviru javnega razpisa uveljavljali sofinanciranje teh
kadrovskih štipendij.
Sklad priporoča, da prijavo potrebe oddajo tudi tisti delodajalci, ki sofinanciranja ne bodo uveljavljali, vendar
želijo javno objavo in promocijo svojih potreb v zbiru
kadrovskih štipendij.

Potrebe morajo delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddati preko spletne strani sklada http://www.
sklad-kadri.si/ tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in
oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice, kjer so na voljo tudi
podrobnejša navodila o načinu oddaje.
Prijavo potreb oddajte do vključno 15. februarja 2013.
Prijavo bo sicer možno oddati tudi po tem datumu, vendar
bodo potrebe po kadrovskih štipendijah, prejete do zgoraj
navedenega roka, zaradi skladovih promocijskih aktivnosti
pred vpisnimi roki deležne večje medijske pozornosti in
izpostavljenosti med dijaki in študenti.
Informacije:
Mitja Korunovski:
e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si - tel.: 01/583 08 18
•
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije:
e-naslov: kadrovske[@]sklad-kadri.si - tel.: 01/434 10 80
•

Uradne ure:
Vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure,
ob sredah tudi od 14.00 do 16.00 ure.

•

Prijeten oddih v zelenem in modrem . . .
. . . za povrnitev moči in energije . . .
. . . v počitniških objektih OOZ Novo mesto
Obrtnikom in podjetnikom vseh Območnih obrtno-podjetniških zbornic skupaj z njihovimi ožjimi družinskimi člani so
na voljo objekti v TERMAH:
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www.terme3000.si

www.terme-olimia.com

www.terme-dobrna.si

V objektu v Moravskih Toplicah in Termah Olimia lahko letuje največ 7 oseb, v Dobrni pa 4 osebe. Kapacitete je možno
koristiti vse leto. Več informacij si preberite na spletni strani www.obrtniki.eu v rubriki za člane/počitniške kapacitete
oziroma poiščite možnosti dodatnih aktivnosti na spletnih straneh term.
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c) Terme 3000 Moravske
o bivanja
vni vstop so vštete v cen
- 4 karte za enkraten dne

HIŠICA V
TER MIN
BIVANJA

HIŠICA V
PODČETRTKU
Terme OLIMIA

STANOVANJE

TOPLICAH
V DOBRNI

noč
Bivanje v času počitnic*/
teden
Bivanje v času počitnic/

30 €

12 €

50 €

210 €

84 €

350 €

oč
Bivanje izven počitnic/n
den
Bivanje izven počitnic/te

25 €

12 €

50 €

175 €

84 €

350 €

*Ce

Olimia, drugje
kega termina le v Termah
na je odvisna od počitniš

obje. Cene so navedene

je enotna ne glede na obd

brez DDV.

Za informacijo o prostih terminih oz.
rezervacijo počitniških namestitev
pokličite v tajništvo OOZ Novo mesto.
Kontakt: Tel: 07 33 71 580,k senija.klobucar@ozs.si

Razpis je odprt do 31. decembra 2013.
Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale
znotraj obdobja upravičenih stroškov, to je od 1. oktobra
2012 do 31. decembra 2014.
Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 6. javnega razpisa)
niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV, in sicer: izdatki
za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup
poslovnih prostorov,…) in nematerialne investicije (nakup
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja) ter obratna sredstva (nakup materiala,
blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije,
plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…).Kredit lahko
krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Dodatne nformacije na Slovenskem podjetniškem skladu:
Bojana Mikeln - telefon 02/234 12 74,
Boris Ritlop - telefon 02/234 12 88,
mag. Boštjan Vidovič - telefon 02/234 12 64 		
ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskikslad.si

•
•
•

EU informacije
EU nad davčne utaje
Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za učinkovitejši odziv
EU na davčne utaje in izogibanje davkom. Načrt določa celovit
sveženj kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, ki bodo državam
članicam pomagali zaščititi njihove davčne prihodke in izterjati več
milijard evrov, ki jim zakonito pripadajo. Komisija je sprejela tudi
dve priporočili, da bi države članice spodbudila k takojšnjemu in
usklajenemu reševanju najbolj perečih problemov. Prvo priporočilo
predvideva odločno stališče EU proti davčnim oazam, ki presega
sedanje mednarodne ukrepe. Z uporabo skupnih meril države
članice spodbuja, da identificirajo davčne oaze in jih uvrstijo na
nacionalne črne liste. Oblikovani so bili tudi posebni ukrepi, da bi zadevne države zunaj EU prepričali, da uporabijo evropske standarde
upravljanja. Drugo priporočilo zadeva davčno načrtovanje. Predlaga
načine za odpravljanje pravnih formalnosti in vrzeli, ki jih nekatera
podjetja izrabljajo, da se izognejo plačilu pravičnega deleža. Države
članice tudi poziva, da okrepijo konvencije o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in tako preprečijo primere, ko do obdavčenja sploh
ne pride. Druge ključne pobude iz današnjega akcijskega načrta
zadevajo oznako davkoplačevalcev, davčno identifikacijsko številko
EU, pregled določb o preprečevanju zlorab v ključnih direktivah EU
in skupne smernice za sledenje denarnim tokovom. Za nadaljnje
izboljšanje dela na področju škodljive davčne konkurence so države
članice tudi pozvane, naj okrepijo prizadevanja za kodeks ravnanja
EU o obdavčitvi podjetij. Komisija bo na podlagi današnjega akcijskega načrta oblikovala nova aktivna orodja za spremljanje in preglednice dosežkov, da se omogoči uspešno nadaljevanje boja proti
davčnim utajam in izogibanju davkom. Akcijski načrt in priporočila
bodo zdaj predstavljeni Svetu finančnih ministrov EU in Evropskemu
parlamentu.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1325_sl.htm

Reševanje čezmejnih pravnih
sporov
Evropski ministri za pravosodje so včeraj sprejeli reformo, ki bo
podjetjem in potrošnikom omogočila lažje reševanje čezmejnih
pravnih sporov. Nova pravila EU določajo, katero sodišče je pristojno v čezmejnih zadevah in kako se sodne odločbe, izdane v eni
državi članici EU, priznavajo in izvršujejo v drugi. Zakonodaja, ki
jo je Komisija predlagala decembra 2010, naj bi utrdila enotni trg
in skrajšala sodne postopke. Predlaga odpravo dragega postopka
„eksekvature“, po katerem morajo podjetja najprej začeti zamuden
in drag sodni postopek za priznanje sodb v civilnih in gospodarskih zadevah v drugi državi članici EU. Z opustitvijo tega upravnega postopka naj bi podjetja in potrošniki prihranili do 48 milijonov
evrov letno. Današnje sprejetje reforme s strani ministrov za pravosodje na zasedanju Sveta EU sledi podpori, ki jo je 20. novembra
2012 izglasoval Evropski parlament . Uredba bo začela veljati po
objavi v Uradnem listu EU v prihodnjih tednih, uporabljati pa se bo
začela dve leti pozneje.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1321_sl.htm

Posodobitev evropskih pravil o
čezmejni insolventnosti podjetij
Evropska komisija je predstavila nov predlog za posodobitev
evropskih pravil o čezmejni insolventnosti podjetij, da bi tako
omogočila sicer gospodarsko sposobnim podjetjem novo priložnost. Komisija predlaga posodobitev sedanjih pravil o čezmejni
insolventnosti iz leta 2000. V novih pravilih, ki so obogatena
z desetletnimi izkušnjami, pozornost ne bo več v tolikšni meri
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namenjena likvidaciji, temveč bo bolj poudarjen razvoj novega
pristopa za pomoč podjetjem pri premagovanju finančnih težav,
hkrati pa bodo pravila varovala pravico upnikov do povračila
denarja. Nova pravila bodo izboljšala učinkovitost in uspešnost
čezmejnih postopkov v primeru insolventnosti, ki po ocenah letno
prizadene okoli 50.000 podjetij v EU. To je prvi korak k evropski
kulturi „sanacije in reševanja“ za pomoč podjetjem in posameznikom v finančnih težavah. Poleg predloga za posodobitev pravil o
čezmejni insolventnosti je Komisija objavila tudi sporočilo o politiki,
ki opredeljuje tista področja nacionalne zakonodaje o insolventnosti, pri katerih obstaja največje tveganje, da bodo ustvarjala
podjetjem neprijazno okolje in ovirala razvoj učinkovitega okvira
za insolventnost na notranjem trgu. V dinamičnem sodobnem gospodarstvu je insolventnost nekaj vsakdanjega. Približno polovica
podjetij preživi manj kot pet let, okrog 200.000 jih gre v EU vsako
leto v stečaj in četrtina teh stečajev je čezmejne narave. A izkušnje
kažejo, da se podjetniki, ki jim je prvič spodletelo, iz svojih napak
učijo in so v drugem poskusu večinoma uspešnejši. Do 18 % vseh
uspešnih podjetnikov je bilo v prvem poskusu neuspešnih. Zato je
pomembno, da se uvedejo sodobni zakoni in učinkoviti postopki, s
katerimi bodo podjetja, ki imajo dovolj gospodarskega potenciala,
lažje prebrodila finančne težave in dobila novo priložnost.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1354_sl.htm

Obdavčevanje avtomobilov
Evropska komisija je 14. 12. 2012 predstavila sporočilo, v katerem
pojasnjuje pravila EU za obdavčevanje avtomobilov in predlaga
ukrepe za okrepitev enotnega trga na tem področju. S tem želi
zmanjšati težave, na katere državljani in podjetja pogosto naletijo
pri selitvi avtomobilov med državami članicami, ter odpraviti ovire
za čezmejni najem avtomobilov. Davki za registracijo avtomobilov
in takse za uporabo cest med državami članicami EU niso usklajeni. To v nekaterih primerih povzroča dvojno obdavčevanje in
razdrobljenost enotnega trga za osebna vozila. Komisija je na tem
področju že pripravila več zakonodajnih predlogov za obdavčevanje avtomobilov, vendar se države o njih niso uspele dogovoriti.
Komisija je proti državam članicam sprožila že več kot 300 postopkov za ugotavljanje kršitev zakonodaje EU zaradi diskriminacije
pri nacionalnih predpisih o registraciji avtomobilov in taksah za
uporabo cest. Med danes predlaganimi ukrepi za izboljšanje stanja
na tem področju so zagotavljanje boljših informacij o obdavčitvi avtomobilov v čezmejnih razmerah, povračilo dela davka za
registracijo avtomobilov, ki se začasno prepeljejo v drugo državo
članico, ter oblikovanje določb za začasno uporabo vozil, zlasti
najetih avtomobilov, ki so registrirani v drugi državi članici. O sporočilu Komisije bodo zdaj razpravljali Evropski parlament, Ekonomsko-socialni odbor in Svet EU. Komisija želi s temi razpravami in
tehničnimi razpravami z državami članicami obuditi svoj predlog o
obdavčevanju avtomobilov iz leta 2005.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1368_en.htm

Zdravniški recepti v EU
Evropska komisija je sprejela enotne predpise za vso Evropsko unijo o naboru minimalnih elementov na zdravniških receptih, ki jih
pacienti prenesejo iz ene države članice EU v drugo. Nove določbe
bodo omogočale enoten način opredelitve pacienta, napotnega
zdravnika in predpisanega zdravila, države članice pa jih morajo v
nacionalne zakonodaje prenesti najpozneje do 25. oktobra 2013.
Uskladitev zdravniških receptov tako za zdravila (farmacevtske
izdelke) kot medicinske pripomočke bo pomagala izboljšati preverjanje čezmejnih receptov. To bo po ocenah prineslo dodatnih
200.000 izdanih receptov letno, pacientom in zdravstvenim ustanovam pa koristilo z zmanjšanjem zamud in prekinitev zdravljenja
ter dodatnih stroškov. Število predpisanih čezmejnih zdravniških
receptov je po ocenah nizko, saj znaša le približno 2,3 milijona
receptov letno ali od 0,02 do 0,04 % vseh receptov v EU. Vendar je
za nekatere skupine pacientov izboljšanje priznavanja čezmejnih
receptov zelo pomembno; to velja zlasti za paciente, ki živijo na

obmejnih območjih ali v manjših državah članicah ter za ljudi s
kroničnimi ali redkimi boleznimi.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1422_en.htm

Nova pravila EU o davku na
dodano vrednost (DDV)
V torek, 1. januarja 2013, so začela veljati nova pravila EU o davku
na dodano vrednost (DDV), ki bodo bistveno poenostavila delovanje podjetij v Evropi. Na podlagi novih pravil je postalo elektronsko izstavljanje računov enakovredno izstavljanju računov na
papirju, tako da lahko podjetja izberejo način obračunavanja DDV,
ki jim najbolj ustreza. S tem povezano znižanje upravnih stroškov
bi lahko podjetjem omogočilo prihranke do 18 milijard evrov letno.
Poleg tega lahko zdaj države članice podjetjem s prometom, manjšim od 2 milijona evrov letno, ponudijo možnost računovodstva
na podlagi nastanka plačil. To pomeni, da lahko upravičena mala
in srednja podjetja odložijo plačilo DDV, dokler kupec ne plača
računa, kar jim pomaga preprečevati likvidnostne težave. Druga
direktiva o obračunavanju DDV je bila sprejeta julija 2010, države
članice pa so jo morale v nacionalne zakonodaje prenesti do 1.
januarja 2013.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1377_en.htm

Iz Uradnega lista
št. 90/2012, 30. november 2012
•
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe
gostinstva in turizma Slovenije
št. 93/2012, 7. december 2012
•
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z
baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
št. 94/2012, 10. december 2012
•
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem
postopku (ZDavP-2F)
•
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
(ZDoh-2L)
•
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I)
št. 96/2012, 14. december 2012
•
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
št. 97/2012, 14. december 2012
•
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto
2012
št. 99/2012, 18. decembra 2012
•
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in
podjetništvo
•
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s spremembami
in dopolnitvami (uradno prečiščeno besedilo),
•
Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in
turizma Slovenije
št. 102/2012, 21. december 2012
•
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in
obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2012
•
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za
vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave
za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost za leto 2012
•
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih
dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2012
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost
•
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine
za leto 2013

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 sprejela
predlog za spremembo
direktive o tobačnih izdelkih
Evropska komisija je sprejela predlog za spremembo
direktive o tobačnih izdelkih, ki ga je pripravljala več
let. Zakonodajni predlog vsebuje nova in strožja pravila
glede izdelave, predstavitve in prodaje tobačnih
izdelkov. Prepoveduje cigarete, tobak za zvijanje in
brezdimne tobačne izdelke z značilnimi močnimi
aromami ter predpisuje obvezno uporabo slikovnih
zdravstvenih opozoril na embalaži cigaret in tobaka za
zvijanje.
Predlog ureja tudi čezmejno spletno prodajo
tobačnih izdelkov in predvideva tehnične rešitve za
preprečevanje nezakonite trgovine z njimi. Poleg tega
Komisija predlaga ukrepe za izdelke, ki do zdaj niso bili
posebej zakonsko urejeni, kot so elektronske cigarete
in zeliščni izdelki za kajenje.
Obstoječa prepoved tobaka za oralno uporabo (snusa)
se ohranja. O predlogu bosta zdaj razpravljala Evropski
parlament in Svet EU. Pričakuje se, da bo sprejet v letu
2014, veljati pa naj bi začel v letu 2015 ali 2016.
Več na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-121005_sl.htm.

Novi okoljski predpisi EU
o gorivih za plovila
Dne, 17. decembra 2012 so začeli veljati novi okoljski
predpisi EU o gorivih za plovila, ki bodo znatno
zmanjšali onesnaževanje zraka in njegove posledice
za zdravje ljudi. Onesnaževala zraka, ki jih povzroča
pomorski promet, se prenašajo na dolge razdalje in
posledično vse bolj poglabljajo probleme, povezane
s kakovostjo zraka, v številnih evropskih mestih. Brez
ukrepanja bi emisije žvepla, ki jih povzroča pomorski
promet, do leta 2020 na pomorskih področjih v EU
presegle skupne emisije žvepla, ki jih povzročajo
kopenski viri. Na podlagi revidirane zakonodaje se bo ta
trend ustavil, s čimer se bodo zmanjšale emisije žvepla
in koncentracije trdnih delcev.
Na podlagi novih predpisov se bo največja vsebnost
žvepla v gorivih za plovila do januarja 2020 postopno
zmanjšala s sedanjega 3,5 % na 0,5 %. Države članice
bodo morale najpozneje do 17. aprila 2014 spremeniti
svojo obstoječo zakonodajoo kakovosti goriv za plovila
ter jo uskladiti z novo direktivo.
Več informacij na http://ec.europa.eu/environment/air/
transport/index.htm.
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Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
Francoski specialist v visoko kakovostnih kozmetičnih
proizvodih išče poslovne partnerje za distribucijo elektro
estetičnih naprav in kozmetičnih proizvodov.
Šifra: EEN-dec-06
•
Vodilno špansko podjetje za solarne energetske rešitve
išče poslovno sodelovanje – distributerja ter podizvajalska dela v projektih in instalacijah na področju solarne
energije.
Šifra: EEN-dec-60
•
Rusko podjetje, specializirano za izvajanje visoko kakovostnih storitev na področju energetsko varčnih tehnologij
ter v proizvodnji in dobavi opreme za razsvetljavo, išče
trgovske posrednike (distributerje, predstavnike, agente)
in nudi franšizo.
Šifra: EEN-dec-32
•
Avstrijsko podjetje, specializirano za suhi led in peskan
granulat za čiščenje, išče distributerje.
Šifra: EEN-dec-50
•

Borza inovacij, znanja
in tehnologij
Poljsko podjetje je razvilo inovativno tehnologijo za
kompostiranje z uporabo vseh vrst organskih odpadkov.
Podjetje išče partnerje za sodelovanje prek join-venture
skupnega sporazuma in komercialnega sporazuma s
pomočjo tehnične asistence.
Ref: 11 PL 63AV 3KCH
•
Hrvaški inovator ponuja orodje za cepljenje sadnega
drevja in vinske trte. Orodje ima posebno obliko rezilnega noža, ki omogoča enostavno cepljenje. Inovator se
zanima za proizvajalce vrtne opreme za skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe in tehničnega sodelovanja.
Ref. 12 HR 89GM 3PH7
•
Škotsko podjetje je razvilo in patentiralo inovativno
rešitev za pakiranje morskih sadežev z vakumom. Rešitev
zagotavlja uporabo lahke in enostavne, okolju prijazne
embalaže. Podjetje išče proizvajalce plastike za skupno
sodelovanje prek licenčne pogodbe.
Ref: 12 GB 46P4 3QDM
•
Grška oljarna, ki proizvede 200 ton olivnega olja na leto,
išče nove in konkurenčne rešitve za embaliranje visokokakovostnega ektra deviškega oljčnega olja. Pripravljeni
so skleniti skupno sodelovanje prek tehničnega dogovora ali komercialnega dogovora s pomočjo tehnične
asistence.
Ref. 12 GB 46P4 3QD4
•

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

DEDEK MRAZ - NESKONČNO DOLGA PRAVLJICA
V ponedeljek 17. decembra 2012 smo za otroke naših članov priredili praznično vzdušje. V koprskem gledališču je kar 196 otrok
neučakano pričakalo najljubšega dobrega moža s sivo kučmo in belo brado, Dedka Mraza. Igrica z naslovom »Mali medo« je, zaradi
velikega števila otrok, bila izvedena dvakrat. Največje veselje so otroci doživeli, ko je Dedek Mraz prikukal skozi rdečo zaveso, takrat so
najprej zagledali zvrhan koš daril in na obrazih se jim je pričaral nasmeh. Otroci so mu v en glas zapeli pesem »Siva kučma, bela brada«,
on pa jim je v majhne ročice stisnil tudi kakšen bombonček. Z njim so poklepetali, se fotografirali in domov odšli razigrani in zadovoljni.

Starše otrok, ki na dogodek niso
mogli priti, vabimo, da darilo čimprej
prevzamejo na sedežu zbornice.
Dodatne fotografije lahko naročite
pri Foto Belvedere
v Čevljarski ulici v Kopru.

