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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 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

Kako smo v Kopru ocenili
osnutek novega statuta OZS
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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

Po odločitvi Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je javna
obravnava osnutka novega statuta OZS potekala v času od 15. julija do 15. avgusta
2013. Obrtni zakon, ki je začel veljati 28. aprila letos določa, da mora OZS svoj statut
uskladiti z zakonom v roku šestih mesecev po uveljavitvi zakona.

Brezplačno davčno svetovanje

•

vsako prvo in tretjo sredo v mesecu: od 11.00 do 13.00 ure (osebno na sedežu OOZ
Koper ali na tel.: 05/61 390 15) - ostale dni na tel.i: 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.

Javno obravnavo statuta OZS je 30. julija 2013, na svojih organih, izvedla
tudi OOZ Koper. Na javni obravnavi je osnutek statuta OZS predstavila
Elide Laginja, sekretarka OOZ Koper in članica delovne skupine za
pripravo statuta. Povedala, da je delovna skupina podprla večino
predlogov OOZ Koper, žal pa ni podprla predloga, da bi se s statutom
natančno določila sestava skupščine OZS, kar bi bilo po njenem mnenju
nujno potrebno, saj bi bila le na tak način zagotovljena transparentnost
delovanja skupščine OZS in odgovornost njenih poslancev.

Brezplačno pravno svetovanje

•
•

sreda: od 15.00 do 17.00 ure - osebno na sedežu OOZ Koper ali na tel.: 05/61 390 15
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

Slavko Vižintin

Mirko Tomšič

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 d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1800 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno.
Letno izide 10 številk glasila.

Naslovnica
Elide Laginja,
sekretarka OOZ Koper

Elide Laginja

Mirko Tomšič in Peter Babič sta menila, da bi moral nov statut bolj
odražati organizacijo s prostovoljnim članstvom, torej delovanje sistema
od spodaj navzgor, od člana preko OOZ do OZS, saj je sistem tudi tako
nastal - posebej pa zato, ker ga bodo vzdrževali prostovoljni člani. Ti ga
v bodoče ne bodo, kolikor ta ne bo zadovoljeval njihovih pričakovanj.
Statut ni tak kot bi si ga prostovoljni člani želeli, zato sta razmišljala, da bi
bilo morda najbolje, da bi ga v celoti zavrnili.
Večina prisotnih je podprla predlog Elide Laginja, da se statut vseeno
obravnava in se oblikujejo predlogi, s katerimi poskusimo doseči kar je
možno, saj v nasprotnem primeru to priložnost izgubimo, statut pa bo
vseeno sprejet.

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.

		

Članom nadzornega odbora, predsednikom sekcij, članom upravnega
odbora in drugim članom skupščine je nato predstavila vsebino osnutka
statuta OZS.

Mirjan Pobega

Vsi udeleženci javne razprave so bili soglasni, da bi moralo biti članstvo
v območnih zbornicah v skupščini OZS sorazmerno zastopano (določeno
število glasov na določeno število članov), saj je nelogično in nepošteno,
da imata območna zbornica s 150 člani in zbornica s tri tisoč člani
vsaka po en glas. V prostovoljnem članstvu je sorazmerna zastopanost
nujna, zato OOZ Koper mora na temu vztrajati, saj je to edini način, ki
zagotavlja enakovrednost članov vseh območnih zbornic. Taka rešitev
v nobenem primeru ne pomeni ukinjanja malih zbornic, kot hitijo
razlagati zagovorniki obstoječega sistema, ampak daje vrednost in težo
članstvu in ne glasovalnemu ustroju.
Prisotni so prepričani, da bi predlog OOZ Koper postavil pravo – pošteno
razmerje med združenji članov, ki so se prostovoljno odločili za članstvo in za
plačilo članarine. Z uvedbo prostovoljnega članstva bi pričakovali, da bodo vse
območne zbornice in OZS to novo situacijo sprejele kot dejstvo in pristale na rešitev, ki vsem OOZ zagotavlja
zastopanost v skupščini, vendar v pravičnem razmerju, saj je sistem odvisen od višine vplačane članarine.

Pogovor s sekretarko zbornice
Elide Laginja
Peter Babič

Mario Zadel

Silva Baruca Jakomin

Peter Babič: »Izvršilni odbor sekcije inštalaterjev - energetikov
je mnenja, da bi z zmanjšanjem števila članov skupščine
OZS dosegli kvalitetnejše delo skupščine. Tudi za sekcije ne bi
bilo nič slabše, kolikor bi v skupščini OZS članstvo zastopali
le predsedniki območnih zbornic. Sekcije morajo namreč
poskrbeti, da bodo oblikovale svoje interese, naloga vodstva
OZS pa mora biti, da jih zastopa. Brezpogojno.«

Sead Česa: »Danes vse tako zgleda kot, da se pripravljam
na otvoritve trgovine, vse sem lepo napisal, a strank ni. Šele
čez eno leto ali več bomo lahko pripravili ustrezen statut, saj
tega, ki ga pripravljamo sedaj, bo gotovo potrebno spremeniti.
Zbornice, ki bodo imele več članov, bodo morale imeti tudi
večji vpliv, saj bo organizacija odvisna od višine vplačane
članarine.«

Silva Baruca Jakomin: »Predsednik sekcije ne bi bil tako
uspešen pri delu sekcije, kolikor ne bi bil tudi poslanec v
skupščini OZS. Predsednik sekcije frizerjev OZS se je na skupščini
zelo zavzel za to, da se ne bi deregulirala dejavnost frizerstva in
je v temu tudi uspel. Ne strinjam se, da so v skupščini OZS samo
predstavniki OOZ, saj se nam lahko zgodi, da bodo to npr.
samo avtoprevozniki. Kdo bo potem zastopal frizerje?«

Večina prisotnih je ugotavljala, da se s statutom skuša
prikazati, da se vpliv in moč sekcijam zagotavlja s tem,
da se sekcijam zagotovi zastopanost v skupščini OZS. V
resnici pa ni tako, saj poslanci, ki bi zastopali sekcije, bi po
novem zelo težko zastopali članstvo v sekcijah, ker v statutu
skupščine sekcij sploh niso več predvidene. Ostali naj bi le
upravni odbori, v katerih pa bi bil le po en predstavnik za
posamezno dejavnost za celotno državo. Tako bi sekcije
dejansko izgubile svojo funkcijo zastopnika stroke in bi to
prepustile posameznikom.

Mario Zadel: »Sekcije so temelj delovanja zbornice, morajo
imeti glavno vlogo v zbornici in zato mora v vrhu zbornice biti
tudi nekdo, ki zastopa avtoprevoznike«.
Tamara Hlede: »Sekcije so temelj delovanja zbornice in moje
interese bom zagotovo najlažje in najbolje uresničevala preko
sekcije, zato je potrebno tudi v bodoče zagotoviti, kolikor bo
to seveda možno, da se bomo člani še naprej združevali po
dejavnostih. Le tako bomo lahko oblikovali svoje strokovne
interese, predloge in zahteve. Te pa morajo biti za vodstva
zbornic, za upravne odbore in skupščine obvezujoči, saj pri
strokovnih vprašanjih, ki zadevajo posamezno dejavnost, ne
morejo imeti drugačnih stališč. Na funkciji pa so zato, da
zastopajo naše interese.«
Sergej Pinter: «Prepričan sem, da se bomo čez eno leto
ponovno srečali, da bomo razpravljali o nekem novem statutu,
ki bo posledica katastrofalnega osipa članstva, ki bo v času
od novembra do januarja. To bo osip, ki ga niti ena projekcija
OZS ni pokazala. Menim, da je v tem trenutku pomembno
le, da v čim večji meri zaščitimo naše premoženje in našo
samostojnost.«

Udeleženci razprave so zato predlagali, da ostane poglavje,
ki govori o sekcijah tako kot je v veljavnem statutu in se
odločitev o morebitnem spreminjanju načina delovanja
sekcij prepusti prostovoljnim članom.
Prisotni so bili tudi proti temu, da bi se vodenje registra
območnih zbornic ali opravljanje drugih javnih pooblastil
financiralo iz prostovoljne članarine.
OOZ Koper je OZS predlagala še, da na seji skupščine
OZS, na kateri bo ta sprejela statut OZS, sprejme tudi
sklep o razpisu volitev.
OOZ Koper od svojega predloga za natančno opredelitev
sestave skupščine OZS in sorazmerno zastopanost članstva
v skupščini OZS ne more in ne bo odstopila, ker bi to
pomenilo, da bi dobršnemu delu svojega članstva odrekla
glas, kar bi posledično lahko kmalu pripeljalo tudi do
razpada organizacije. Za zaščito svojih interesov bo zbornica
uporabila vsa pravna sredstva.

Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je pozorno
spremljal in se aktivno vključeval v vse postopke od referenduma o obliki
članstva do sprejema novega obrtnega zakona. Sekretarka OOZ Koper Elide
Laginja je pri tem ves čas odgovorno, strokovno in iskreno zagovarjala interese
članov, zato se je upravni odločil, da se v glasilu zbornice objavijo tudi njena
razmišljanja o delovanju zbornice.
Na OOZ Koper ste prišli pred 14 leti. Ali se je zbornica v tem času kaj spremenila?
»Ko sem se zaposlila na zbornici je bila moja naloga pomagati pri ustanavljanju novih sekcij,
saj je članstvo to pogrešalo. V nekaj letih smo na zbornici uspeli organizirati v sekcije dobršen
del članstva, ki je tako postalo bolj aktivno in tudi bolj zahtevno. Delo s sekcijami mi je bilo v
izredno zadovoljstvo, saj sem z obrtniki in podjetniki vzpostavila pristen stik, ki ga imamo še
danes. Ta nam pomaga, da razumemo en drugega, si zaupamo in s tem delujemo v dobro
članstva. Seveda kolikor nam je dana možnost. In tu so največje spremembe. Čeprav naj bi
nam široka demokratična organiziranost omogočala upravljati to našo državo, imam občutek, da tako obrtniki in podjetniki, kot ostali državljani, v resnici na to nimamo velikega vpliva.
Več ali manj se dogaja vse v ozkih krogih raznih interesnih skupin, ki delujejo bolj prikrito kot ne.
In na splošno se širi občutek nemoči, apatije, ki jo je zaznati tudi znotraj zbornice.«
Ali menite, da se bo obrtno-podjetniški zbornični sistem ohranil?
»Prepričana sem, da se bo. Nemogoče je, da bi slovensko gospodarstvo, v katerem je približno
90% malih gospodarskih subjektov, ne bilo organizirano. Obrtniki in podjetniki morajo imeti
nekoga, da zastopa njihove interese, tako na lokalnem kot na državnem nivoju, na drugi strani
pa tudi država ne more ostati brez sogovornika. Gotovo bo prostovoljno članstvo povzročilo
določen izpad članstva in s tem sredstev za delovanje zbornic, zato bo potrebno naše delovanje organizirati bolj gospodarno, racionalno in omejeno na tisto kar članstvo res potrebuje.«
Kaj pa je tisto, kar po vašem mnenju članstvo najbolj potrebuje?
»V bistvu isto kot takrat, ko so člani samoiniciativno in prostovoljno ustanovili zbornico. To
je informiranje in svetovanje članom, predvsem pa zastopanje njihovih interesov. Menim, da
bi morali te interese zastopati bolj odločno in bolj transparentno. Pri ustvarjanju pogojev za
opravljanje dejavnosti svojih članov bi morala biti zbornica v pogajanjih in kolikor je potreb-

Tamara Hlede

Sergej Pinter

Sead Česa
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no, tudi v boju za njihove interese, odločna, prepričljiva in
vztrajna. Kolikor bi bilo tako, bi gotovo bili tudi uspehi večji
in se nihče od članov ne bi spraševal zakaj plačuje članarino. Naša zbornica članom nudi tudi različna predavanja
in seminarje, zanje organizira strokovne ekskurzije, obiske
sejmov, izlete in novoletne obdaritve otrok, organizira različne športne in rekreativne aktivnosti, nudi jim lahko razne
popuste, itd., a vse to le kot dodatne storitve in ugodnosti,
za katere se največkrat odloča članstvo samo, zato menim,
da bi tudi to pogrešali.«
Zbornica je nastala pred štirimi desetletji. Takrat so
bile razmere bistveno drugačne. Danes obrtniki in
podjetniki delujejo na skupnem evropskem trgu. Ker
je ta prost, daje veliko možnosti.
»Ne bi mogla reči, da je trg prav prost. Avtobusni prevoznik
mora npr. v vsaki državi EU skozi katero pelje pridobiti
davčno številko in se registrirati za namene DDV, oddajati
obračune DDV za prevožene kilometre po ozemlju vsake

države, ipd. Predstavljate si lahko kaj to pomeni za našega
podjetnika. Vsaka država ima namreč svoj sistem evidentiranja, obračunavanja in plačevanja DDV, vsaka ima svoje
obrazce in predvsem vsaka svoj jezik. Koliko časa jim to
vzame in koliko administrativnega dela jim to povzroči.
Res je, da lahko za ta namen v posamezni državi določijo
pooblaščeno osebo, a to stane. Trg bo res enoten in prost
takrat, ko tega ne bo. Mislim, da bi se dalo zadevo poenotiti in najti rešitev, ki bi bila za vse podjetnike ugodnejša.
Zakaj ne bi npr. vsi podjetniki v EU obračunavali DDV v svoji
državi na osnovi enotnih obrazcev za celo EU, nato pa bi
države medsebojno poračunale. S takimi in podobnimi
težavami se gotovo soočajo podjetniki tudi v drugih državah EU, zato mislim, da bi se dalo najti rešitev, če bi le za to
obstajala volja.«
Obrtniki in podjetniki ves čas zahtevajo ureditev plačilne nediscipline. Ali je res to tako težko urediti?
»Plačilne discipline, o kateri toliko govorimo, kljub številnim
predpisom, ki naj bi urejali to področje, državi še ni uspelo
uvesti. Dobro se spominjam Službe družbenega knjigo-
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vodstva (SDK), ki je včasih nadzirala spoštovanje plačilnih
rokov. Nihče niti pomislil ni, da bi zamudil plačilni rok. Če
ni imel denarja, blaga ali storitev pač ni naročal. Ko pa danes naši člani predlagajo, da bi se tak ali podoben sistem
ponovno uvedel, dobijo odgovor, da bi s tem, v odnosu do
drugih podjetnikov držav EU, postali nekonkurenčni, ker bi
drugi ponujali npr. daljši plačilni rok. Dolžina plačilnega
roka ni najbolj bistvena, saj je rok največkrat dogovorjen.
Bistveno je, da dolžnik v dogovorjenem plačilnem roku
svojo obveznost poravna. Plačilna nedisciplina pesti vso
Evropo, zato mislim, da je današnji čas taki rešitvi bolj naklonjen kot je bil le nekaj let nazaj. Kot člani in državljani
imamo svoje predstavnike na vseh nivojih, le bolj zahtevni
in vztrajni bi morali biti – vsi, od funkcionarja sekcije na
območni zbornici, do vodstva območne zbornice, vodstva
sekcij in OZS, predstavnikov v strokovnih organizacijah EU
in poslancev doma in v EU.«
Kako ocenjujete ali so v zadostni meri ustvarjeni po-

goji za delo v naši državi?
»Boli me, da se naši člani vsakodnevno borijo za preživetje,
medtem, ko se v Sloveniji registrira množica podjetij, za
katere jih ob registraciji nihče ne vpraša niti na katerem
naslovu – v katerem prostoru bodo opravljali dejavnost.
Dovolj je, da predložijo nek naslov, na katerem jim bo možno dostaviti pošto. Tako imamo množico podjetij za katere
ne vemo kje opravljajo dejavnost, ni možen nadzor nad
njimi in so kot taki vsekakor nelojalna konkurenca našim
podjetnikom. To je nedopustno, zato sem OZS predlagala,
da v predlog sprememb Zakona o gospodarskih družbah
vnese tudi natančno opredelitev sedeža. Predsednica Vlade
je nedavno izjavila, da Slovenija ni davčna oaza. Je! To je
postala kot država poštnih nabiralnikov. Drugo vprašanje,
o katerem menim, da bi bili morali znotraj obrtno-zborničnega sistema obrtniki in podjetniki - predvsem v okviru sekcij veliko več razpravljati, je Uredba o obrtnih dejavnostih,
ki je občutno sprostila vstop v dejavnost. Z novo uredbo, ki
je začela veljati 5. avgusta letos, so bili ukinjeni izobrazbeni
pogoji za približno dve tretjini obrtnih dejavnosti. Tako so
naši obrtniki in podjetniki dobili konkurente, ki lahko danes

sem menila, da bi bilo prav, da bi se morda najprej dogovovstopajo na trg, ne da bi predhodno dokazovali ali imajo
rili o tem kaj želimo s statutom doseči in šele nato k temu
za to ustrezen prostor in izobrazbo. Če upoštevamo, da jim
pristopiti. Na eni strani imamo namreč območne zbornice,
še sedeža, kjer se dejavnost dejansko opravlja ni potrebno
ki si želijo ohraniti čim več svojih pristojnosti in avtonomije
prijaviti, si lahko predstavljamo kaj to lahko povzroči na
trgu. In tako naši člani – tisti, ki so morali za opravljanje de- – in med njimi zbornice, ki si to lahko zagotovijo le s podjavnosti izpolnjevati vrsto pogojev – so prisiljeni vedno bolj poro OZS – in na drugi strani sekcije, ki želijo povečati svoj
pogosto poiskati delo tudi v sosednjih državah, kjer pa žal vpliv na odločanje v skupščini OZS, čeprav strokovna vprane veljajo enaka pravila kot v Sloveniji. Te države svoj trg še šanja posameznih dejavnosti niso v pristojnosti skupščine
kako ščitijo in dejavnosti vedno bolj regulirajo in postavlja- OZS. Pomembno vlogo ima še vodstvo OZS, ki kaže namen
jo nove in nove pogoje. Tudi tu bi se lahko vprašali kje je re- centralizirati obrtno zbornični sistem, kar se je pokazalo že
cipročnost med državami EU. Slovenija je število dejavnosti pri sprejemanju obrtnega zakona, s katerim so bili za to
ustvarjeni pogoji. Osebno stojim na stališču, da so temelj
za katere se zahteva izobrazbeni pogoj zmanjšala iz 64 na
delovanja sistema sekcije in da bi morala biti strokovna
25, v sosednji Avstriji jih je 80, tudi v Italiji in na Hrvaškem
stališča, zahteve ali predlogi oblikovani na sekcijah, za
jih imajo več. Po meni znanih podatkih v Italiji in Avstriji
organe zbornice zavezujoči, kar bi moralo biti opredeljeno
zahtevajo izpolnjevanje tudi nekaterih drugih pogojev.«
v statutu. O vprašanjih, ki so v pristojnosti skupščine OZS,
kot je sprejemanje aktov, odločanje o premoženju, o člaKakšna bo zbornica s prostovoljnim članstvom?
»Prostovoljno članstvo je za zbornico lahko priložnost. Čla- narini, ipd. pa bi morala odločati skupščina OZS, v kateri
bi vso članstvo zastopali samo predsedniki območnih
ni imajo priložnost, da dobijo organizacijo kot si jo želijo.

Ali jo bodo, je v veliki meri odvisno od njih samih - najprej
od tega ali se bodo odločili ostati člani in nato od vodstva,
ki ga bodo izbrali, od statuta, ki ga bodo sprejeli, od programa dela, ki ga bodo oblikovali, itd. Prostovoljno članstvo ne pomeni ukinitev zbornic. Prepričana sem, da si naši
člani tega kar so ustvarili skozi desetletja in kar služi samo
njim oz. nam, saj sem tudi sama članica, ne bomo dovolili
vzeti.«
Ste članica delovne skupine za pripravo novega statuta OZS. Ali menite, da boste uspeli v sedanjih razmerah uskladiti pričakovanja vseh?
V času javne razprave je prišlo s strani OOZ, sekcij OZS in
drugih, preko 300 predlogov in pripomb na osnutek statuta, zato je obstajala bojazen, da se bomo na delovni skupini težko uskladili. Pa ni bilo tako. Delovni skupini je na 4.
seji uspelo soglasno v celoti uskladiti besedilo statuta, kar
pomeni, da smo uspeli pripraviti statut, ki bi lahko bil ustrezen za celotno zbornico.
Veliko je bilo kontradiktornih predlogov, ki kažejo na to
kako zelo različni so interesi znotraj našega sistema, zato

zbornic. S tem bi zagotovili transparentnost delovanja OZS,
predvsem pa odgovornost predsednikov OOZ in skupščine
OZS. Člani bi tako imeli dve možnosti neposrednega vplivanja na odločitve. O strokovnih vprašanjih v dejavnosti bi
odločali v sekcijah, o upravljanju zbornice pa na organih
zbornice.
Kako boste člane prepričali, da ne izstopijo iz članstva?
»V zadnjih nekaj letih se je zvrstilo toliko pozitivnih in žal
tudi negativnih dogodkov, da bi bilo v tem trenutku, po
mojem mnenju, kakršnokoli prepričevanje neprimerno.
Člani se bodo o tem odločali sami na osnovi mnenja, ki so
si ga že ustvarili.«
Vsak od nas ima kakšen rek, kakšen pregovor, kakšno misel, ki mu pomaga skozi življenje. Jo imate
tudi vi?
»Imam jih nekaj, morda temu kontekstu najbolj ustreza
ta: Vse se bo dobro končalo. Če se ni, pomeni le, da se
še ni končalo.«
						
MR
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OZS
Sporočila za javnost

Davek na nepremičnine
poguben za malo
gospodarstvo!

Osnovno zdravstvo naj
bo dostopno vsem, ki so
potrebni zdravljenja!

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) po
današnjem usklajevalnem sestanku z Ministrstvom za
finance glede predloga zakona o davku na nepremičnine
vztraja na enaki obremenitvi nepremičnin v poslovni
in industrijski rabi kot do sedaj. Dodatne obremenitve
iz naslova davka na nepremičnine bi namreč po oceni
OZS pogubno vplivale na obrtnike in male podjetnike,
ki se že sedaj težko spopadajo s krizo ali so celo tik pred
propadom.

Predstavniki delodajalcev so po dobri uri razprave
protestno zapustili 240. sejo Ekonomsko-socialnega
sveta (ESS), zatem ko je z nje odšel minister za zdravje
Tomaž Gantar. Predstavniki Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije (OZS) so kljub temu uspeli predstaviti
nekatera svoja stališča glede zdravstvenega sistema.

»Naši člani, obrtniki in mali podjetniki, enostavno ne bodo
prenesli dodatnih davčnih obremenitev. Poleg tega pa predlog
ZDN tudi ni ustrezno pripravljen, saj ne vsebuje pravilnih
izračunov glede višjih davčnih obremenitev, zaradi česar se
tudi ni pravilno ocenilo njegovih učinkov na gospodarsko rast
in zaposlovanje,« je prepričana Božena Macarol, davčna
svetovalka pri OZS. In hkrati pojasnjuje: »Če bo obrtnik ali
podjetnik ohranil prodajne cene na sedanji ravni, bo izkazal
nižji dobiček ali celo izgubo ter s tem okrnil investicijsko
sposobnost in zmožnost zaposlovanja, če pa bo zaradi
visokega davka na nepremičnine dvignil svoje cene, bo s tem
zmanjšal svojo konkurenčno sposobnost.«
Predvideno povečanje davčnega bremena podjetij na
račun obdavčitve nepremičnin je povsem v nasprotju
s priporočili in mnenji Sveta EU glede reševanja
finančne krize v Sloveniji, ki predvidevajo pospešitev
gospodarske rasti in zaposlovanja. Zato OZS odločno
nasprotuje morebitnemu sprejetju predloga ZDN in Vlado
ponovno poziva k treznemu razmisleku.
Po izračunih OZS bo predvidena davčna osnova, ki bo po
novem temeljila na posplošeni vrednosti nepremičnin,
najmanj od 20 do 400 odstotkov višja od sedaj veljavne
osnove za obračun davka na nepremičnine po ZDO, ki jo
določajo občine na podlagi tega zakona po lastnih merilih.

VABILO
Brezplačna
finančna delavnica
Kako do kredita danes?
SmartFin in Regional Obala v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Koper
organiziramo trenutno najbolj aktualno finančno delavnico v Sloveniji Kako do kredita danes?

v ponedeljek, 7. oktobra 2013, ob 16.00 uri,
v Gledališču Koper, Verdijeva 3
Vsebina

•
•
•
•
•
•
•
•

»Razočarani smo nad odnosom ministra za zdravje glede tako
perečega vprašanja kot je pomanjkanje finančnih sredstev za
zdravstveno zavarovanje,« je po seji povedal Ivan Jani Ulaga,
predstavnik OZS v ESS.
V OZS so prepričani, da mora biti osnovno zdravstvo
dostopno vsem, ki so dejansko potrebni zdravljenja,
zato je vsakršno nepremišljeno zmanjševanje obsega
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
škodljivo. »Pri OZS varčevalne ukrepe vidimo zlasti v
učinkovitejšem in smotrnejšem upravljanju in izvajanju
zdravstvenih storitev, ne pa v krčenju obsega pravic iz
osnovnega zdravstvenega varstva,« pojasnjuje Ulaga.
V OZS poudarjajo, da so potrebne spremembe glede
definiranja javne zdravstvene mreže na primarni ravni
znotraj celotnega zdravstvenega sistema. Zdravstveni
sistem ima namreč še vedno velike notranje rezerve, od
organizacije dela pa vse do izvedbe javnih naročil, kjer
najbolj odteka denar iz zdravstvene blagajne. Rezerve so
tudi v pravičnejšem vplačevanju zdravstvenih prispevkov, ki
jih v blagajno prispevajo posamezne skupine zavarovancev.
V zdravstveni blagajni je po oceni OZS dovolj
denarja, zato ni potrebe po interventnem čezmernem
obremenjevanju gospodarstva in prebivalstva z novimi
prispevki. Zato je še toliko manj upravičeno pozivanje k
zmanjševanju pravic pacientov iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Potrebno je proučiti vsakega posameznega
porabnika zdravstvenih sredstev, zlasti pa najti tiste
posameznike, še zlasti dobavitelje blaga in storitev, ki so
neupravičeno priklopljeni na zdravstveni proračun. Boriti
se je potrebno proti korupciji, ločiti zdravstveno osebje od
naročanja materiala, zdravil, opreme, izvajanja investicij.
OZS se zavzema za tri temeljne stebre dobrega delovanja
zdravstvenega sistema:
•
za skrbnejšo, racionalnejšo porabo zdravstvenih
sredstev znotraj zdravstvenih zavodov in koncesionarjev,
•
za osebno odškodninsko odgovornost vodilnih in
vodstvenih kadrov za nepojasnjeno, nedokumentirano ali neupravičeno porabo denarnih in drugih sredstev,
•
podpirati je potrebno predvsem preventivno zdravstvo
in zdravstveno izobraževanje, za zdravo življenje in
aktivno sodelovanje posameznikov pri okrevanju, če jih
je bolezen že prizadela.

kako si zagotoviti in ohranjati boniteto?
kako se bomo zadolževali v prihodnje?
zakaj in kako investirati?
kako z obratnim kapitalom – terjatve, zaloge, dobavitelji?
kako se morajo obnašati banke?
likvidnost in plačilna sposobnost kupca
finančno načrtovane in denarni tokovi
pravila obvladovanja finančnih tveganj

Podrobnejša vsebina

Predavatelj

Strokovno delavnico bo vodil
dr. Jožko Peterlin
			

Na področju svetovanja in vodenju financ
v družbah se srečuje s problemi poslovno
finančnega odločanja, obvladovanja
finančnih tveganj in določanja
finančnega potenciala družbe. Peterlin
je tudi predsednik Združenja poslovnih
finančnikov Slovenije, član odbora
evropskega (EACT) in mednarodnega
(IGTA) združenja poslovnih finančnikov,
univerzitetni učitelj, ki se v svoji dolgoletni
finančni in računovodski praksi srečuje
z izkušnjami najboljših, še posebej na
področju doseganja načrtovanega
denarnega toka in decentraliziranega
vodenja finančne funkcije v podjetju. Je
avtor člankov, referatov in knjig, v katerih
predstavlja izkušnje, ki jih je pridobil pri
delu za podjetja, banke, raziskovalnem delu
in pri svetovanju na področju davkov in
kriznega poslovodenja. Izkušnje s primeri iz
prakse za prakso predstavlja na seminarjih
in strokovnih delavnicah.

Določanje bonitete podjetja
•
uspešnost ali učinkovitost finančnega poslovanja podjetja
•
določanje kapitalske ustreznosti podjetja
•
zgodnje opozorilni znaki kapitalske neustreznosti
•
kakšne so upravičene zahteve upnikov in lastnikov?
Obvladovanje obratnega kapitala in denarnih tokov
•
posojila so lahko odraz (ne)učinkovitosti obratnega kapitala
•
skladnost denarnih tokov sredstev z denarnimi tokovi dolgov denarni tokovi projektov
•
likvidnost in plačilna sposobnost podjetja
•
načrt denarnih tokov, kot model odločanja
Finančno načrtovanje
•
finančno načrtovanje - prednost ali ovira pri vodenju podjetja
•
uporaba orodij finančne analize za finančno načrtovanje
•
kako naj ovrednotimo uresničljivost načrtovanih aktivnosti
•
finančni načrt kot omejitve in priložnosti
Posebnosti računovodskih izkazov
•
računovodski izkazi po finančno
•
računovodske metode - zvijače, ki niso goljufije
•
ali je vaše podjetje res tako dobro kot se sliši?
Obvladovanje finančnih tveganj
•
obvladovanje finančnih tveganj (OFT) v podjetju
•
zaznava izpostavljenosti dejavnikom tveganja
•
varovanje obstoječih in načrtovanih poslov podjetja
Vsebina delavnice je pretežno podprta s primeri iz prakse.

Trajanje

Delavnica traja cca 4 ure.

Prijave

Prijavite se s prijavnico, ki je objavljena na spletni strani www.smartfin.si

Udeležba na delavnici je brezplačna!
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Delodajalec je dolžan zagotavljati določeno število
usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči (Pravilnik o
organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem
mestu, U.l.RS, št.136/06), zato Območna obrtno-podjetniška
zbornica Koper skupaj z Območnim združenjem Rdečega
križa Koper organizira

tečaje prve pomoči na delovnem mestu
Kdo se mora usposobiti za izvajanje prve pomoči:

•
•

Pravilnik
o prijavah
na področju
varnosti in
zdravja pri delu

Tečaji prve pomoči
na delovnem mestu
Vrste tečajev

•
•

osnovni (12-urni) tečaj in
obnovitveni (8-urni) tečaj prve pomoči na delovnem mesti

Cena

•
•

osnovnega tečaja skupaj z izpitom je 87,50 EUR in
obnovitvenega tečaja skupaj z izpitom je 58,52 EUR.

Cena vsebuje strošek izvedbe tečaja, izpita, izdajo potrdila in
DDV ter velja na posameznega tečajnika.

delodajalec ali določeno število njegovih zaposlenih,
s.p. brez zaposlenih. Za popoldanske s.p. ta obveza ne velja, Člani OOZ Koper imajo 10% popust na ceno tečaja
(velja v primeru, da je prijavljenih najmanj 30 članov)
ker jih Zakon o varnosti in zdravju pri delu ni opredelil
kot delodajalce. Šteje se, da so za izvajanje prve pomoči
Izvedba tečajev
usposobljeni tudi zdravstveni delavci, pripadniki enot za
prvo pomoč civilne zaščite ter delavci, ki so v zadnjih petih Tečaje bo RK Koper izvajal, ko bomo zbrali zadostno število
letih opravili izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil. kandidatov. Izvajali se bodo v učilnici Območnega združenja
RK Koper, Vojkovo nabrežje 6, Koper.

Koliko usposobljenih oseb mora zagotoviti
delodajalec

Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki
krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en
delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. V vsakem
posameznem primeru mora delodajalec na osnovi ocene
tveganja opredeliti ali je potrebna prisotnost delavca, ki je
usposobljen za izvajanje prve pomoči.

Obnavljanje znanja nudenja prve pomoči

Osebe, ki so pri delodajalcu odgovorne za izvajanje prve
pomoči, morajo znanje obnavljati na 5 let.

Točen termin in uro bomo prijavljenim
naknadno sporočili.
Prijava

Prijavite se s priloženo prijavnico,
ki jo pošljete na naslov
OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper,
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
ali na fax.št. 05/ 62 719 17.

Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Obrtnik

Datum
Stacionarni
telefon

na TRR

na blagajni OOZ

s smrtnim izidom, ali nezgodo pri delu,
zaradi katere je delavec nezmožen za
delo več kot tri delovne dni ter vsako
kolektivno nezgodo.
(2) Delodajalec prijavi nezgodo pri delu
iz prejšnjega odstavka na obrazcu iz
Priloge 1 tega pravilnika, ki je skupaj
z navodili za izpolnjevanje, objavljen
na spletnih straneh Inšpektorata
Republike Slovenije za delo.
3. člen
(prijava nevarnih pojavov)
(1) Delodajalec mora inšpekciji dela
takoj prijaviti vsak nevarni pojav.
(2) Delodajalec prijavi nevarni pojav
iz prejšnjega odstavka na obrazcu iz
Priloge 2 tega pravilnika, ki je skupaj
z navodili za izpolnjevanje, objavljen
na spletnih straneh Inšpektorata
Republike Slovenije za delo.
4. člen
(prijava poklicnih bolezni)
(1) Delodajalec mora inšpekciji dela
prijaviti vsako ugotovljeno poklicno
bolezen.
(2) Delodajalec prijavi poklicno bolezen
Inšpektoratu Republike Slovenije za
delo takoj, ko je seznanjen, da je bila
poklicna bolezen ugotovljena.
(3) Delodajalec prijavi ugotovljeno
poklicno bolezen iz prvega odstavka
tega člena na obrazcu iz Priloge 3 tega
pravilnika, ki je skupaj z navodili za
izpolnjevanje, objavljen na spletnih
straneh Inšpektorata Republike
Slovenije za delo.
5. člen
(pojmi)
Pojem »takoj« v tem pravilniku pomeni
v najkrajšem možnem času, brez

kakršnega koli odlašanja, glede na
komunikacijska sredstva, ki jih ima na
razpolago delodajalec.
6. člen
(način vlaganja prijav		
in obvestila)
Prijave iz tega pravilnika in obvestilo
iz Priloge IV Pravilnika o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti rakotvornim ali
mutagenim snovem (Uradni list RS, št.
101/05 in 43/11 – ZVZD-1) delodajalec
vloži na način, da jih pošlje po pošti,
po telefaksu, po elektronski pošti v
skenirani obliki ali izroči neposredno na
Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

3. Končni določbi
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik,
prenehata veljati Pravilnik o evidencah
in prijavah s področja varstva pri delu
(Uradni list SRS, št. 1/84, 18/87, 35/88,
56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)
in Navodilo o načinu prijavljanja in
raziskovanja nesreč pri delu (Uradni list
SRS, št. 9/78, 56/99 – ZVZD in 43/11 –
ZVZD-1).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ljubljana, dne 20. junija 2013
dr. Anja Kopač Mrak,
ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Ali bi prešli
na avtoplin?
Davčni
zavezanec

Plačano dne			

1. člen
Ta pravilnik določa obrazce za prijavo
nezgod pri delu, nevarnih pojavov
in ugotovljenih poklicnih bolezni ter
načine prijav.

2. člen
(prijava nezgod pri delu)
(1) Delodajalec mora inšpekciji dela
takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu

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

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

1. Splošna določba

2. Obveznosti delodajalca v
zvezi s prijavami in obvestilom

Prijavnica za tečaj
prve pomoči na delovnem mestu

GSM telefon

Z 9. julijem 2013 se je pričel uporabljati
Pravilnik o prijavah na področju
varnosti in zdravja pri delu, ki je bil
objavljen v Uradnem listu št. 54.
Zaradi pomembnosti njegove vsebine
ga objavljamo v celoti.
Obrazce za prijavo
nezgode – poškodbe pri delu, prijavo
nevarnega pojava in prijavo poklicne
bolezni dobite na sedežu zbornice ali
na spletni strani http://www.uradni-list.
si/1/content?id=113675&part=&highlig
ht=pravilnik+o+prijavah+na+podro%C
4%8Dju+varnosti+in+zdravja+pri+delu

11

Podpis in žig

DA

NE

ZADNJE
PRIJAVE

Ste morda že razmišljali o predelavi
vašega vozila za vožnjo na plin,
pa se za to niste odločili, ker je
bila investicija predraga?
Skupaj lahko stroške znižamo.
Kolikor bi skupaj iskali
ponudnika, bi gotovo lahko
iztržili ugodnejšo ceno, zato
člane zbornice vabimo, da nam
sporočite ali ste zainteresirani
za to, da bi zbornica med
ponudniki za storitve predelave in
servisiranja vozil na plinski pogon
poiskala za vas najugodnejšega
ponudnika. Pokličite nas na telefon zbornice 05/613-90-13 ali nam pišite na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si. Hvaležni
vam bomo za vaše izkušnje in predloge, ki jih bomo upoštevali pri pripravi povabila k oddaji ponudbe. Prosimo vas, da na
akcijo opozorite vse tiste naše člane, ki so morda to obvestilo spregledali in za katere menite, da bi lahko bili zainteresirani.
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Pomoč pri poslovanju
na čezmejnem območju

Foto: Jadranka Mičič

Na dan vstopa, 1. julija 2013, Republike Hrvaške v veliko družino Evropske unije smo Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola, Piran in Sežana ter SDGZ - Slovensko deželno
gospodarsko združenje iz Trsta in Obrtnička komora Istarske Županije iz Buzeta podpisali
sporazum o sodelovanju.
S sporazumom smo se podpisnice zavezale, da bomo sodelovali na mnogih področjih in
pomagale članom podpisnic, na podlagi napotnice matične zbornice oz. združenja, pri delu
in opravljanju storitev v sosednjih državah. Člani podpisnic sporazuma bodo pri koriščenju
storitev deležni 15% popusta.

Otvoritev trgovine Finali Trading
V lepem poletnem dnevu, 1. julija 2013, je podjetje Finali Trading d.o.o. na Liminjanski cesti 113
v Luciji odprlo velik prodajni center gradbenega materiala, železnin in materiala za urejanje
doma. Na izbiro je bogata paleta orodja, barv, lakov in drugih artiklov. To je velika pridobitev za
celotno obalo, posebej za občane Pirana in za obmejne prebivalce sosednje Hrvaške, ki imajo
sedaj možnost, da gradbeni material nabavijo po ugodnih cenah še bližje domu.
V trgovini je dobilo delo tudi več oseb, katere je izbris iz seznama brezposelnih na Zavodu
za zaposlovanje, napolnil s takim elanom, da so brez prisile in v ustvarjalnem duhu delali
tako rekoč noč in dan. Obljubili so, da se bodo razlikovali od drugih ponudnikov predvsem
po prilagodljivosti. Trgovino bodo sproti bogatili z vsem kar bodo stranke potrebovale, če pa
česa na zalogi ne bo, bodo to zanje naročili.
Za več informacij pokličite na telefone: 05/90 954 00 oz. 051/644 228
ali pišete na e-naslov: trgovina@finali-trading.si

Sekcija gradbincev
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Srečanje gradbincev severnoprimorske,
obalno-kraške in notranjske regije
Sekcija gradbincev pri OZS je, 6. junija 2013 na OOZ Nova
Gorica, organizirala sestanek za izvajalce gradbenih del, zaključnih gradbenih del in inštalacij severnoprimorske, obalno-kraške in notranjske regije. Med drugim so bili prisotnim
predstavljeni predlogi in razmišljanja o bodoči organiziranosti
in delovanju sorodnih sekcij z gradbenega področja v enotno
gradbeno sekcijo, ki bi delovala v pogojih prostovoljnega
članstva, in sicer o:
•
možnosti skupnega delovanja sekcij s področja graditve
objektov,
•
predlogih in idejah za vsebino skupnega delovanja sekcij,
strokovnih združenj,
•
predlogih za nov Statut OZS,
•
pridobivanju dodatnih sredstev za skupno delovanje sekcij, strokovnih združenj,
•
strokovnem združenju, ki bi povezovalo delo več sekcij,
katerega bi lahko vodil kolektivni organ-kolegij predsednikov sekcij,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

možnosti, da bi OZS, sekcija, po vzoru iz tujine lahko imela svojega odvetnika, zdravnika…
skupnem trženju gradbenih storitev preko svetovnega
spleta s pomočjo zunanjega izvajalca,
izdelovanju ponudb, predračunov, vzorcev pogodb, kalkulacij (računalniški program),
iskanju preprostejših rešitev kalkulacijskih programov v
excelu za enostavnejšo uporabo,
zbiranju podatkov o novogradnjah, izdanih gradbenih
dovoljenjih, povpraševanju večjih naročnikov,
tem, da naj sekcija ščiti svoje člane pred državo, jih seznanja s predpisi, novitetami…
ugodnostih za člane OZS - Mozaik podjetnih,
tem, da naj bi se takoj po uveljavitvi prostovoljnega članstva izvedle volitve v organe OZS in sekcij,
tem, da bi bilo potrebno pripraviti nabor storitev za člane
(OZS, sekcije, OOZ),
naboru storitev za člane (vsak bo našel nekaj zase).

Kakšna bo nova sekcija gradbincev
Člani izvršilnega odbora sekcije gradbincev OOZ Koper so se
na seji, dne 13. junija 2013 sestali zato, da bi se pogovorili o
organiziranosti in delovanju gradbene sekcije v prostovoljnem
članstvu in zato, da so se seznanili s spremembami predpisov,
ki urejajo področje gradbeništva ter se dogovorili o organizaciji
ogleda strokovnega sejma v jeseni.
Predsednik sekcije Zlatko
Kalšnik je povedal, da je s
strani vodstva sekcije gradbincev pri OZS bil podan
predlog za novo organiziranost sekcij s področja
gradbeništva v sistemu
prostovoljnega članstva.
Izvajalce del, torej člani sekcij gradbincev, inštalaterjevenergetikov, slikopleskarjev,
cementninarjev-kamnosekov ter kleparjev in krovcev
in morda še kakšne druge)
naj bi delovale združene
v eni sekciji. Trenutno še
ni dorečeno katere sekcije
naj bi se združile (nekje od
8 do 10), kako bi se nova
sekcija imenovala in kdo bi
jo vodil.
Predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin je dejal, da o tem ni mogoče povedati več, saj bo to odvisno od novega statuta OZS.
Sekretarka Elide Laginja, je poudarila, da o tem kakšno organizacijo želijo člani imeti oz. kako želijo biti organizirani, odločajo
obrtniki sami. Kolikor menijo, da s sedanjo organiziranostjo,

kjer so pod eno streho OOZ združene različne vrste dejavnosti,
ne uspejo zadovoljevati svojih interesov in smatrajo, da bi bilo
zanje bolje se organizirani samostojno znotraj dejavnosti, npr.
z ustanovitvijo zbornic dejavnosti znotraj OZS, bi bilo verjetno
tudi to možno, a bi bila za to potrebna daljša, temeljita in predvsem odkrita razprava širšega članstva .
Zlatko Kalšnik je prisotnim na kratko predstavil spremembe
predpisov, ki se nanašajo na gradbeništvo. Gradnja v lastni
režiji, ki jo določa Zakon o graditvi objektov, bo v zakonu ostala.
OZS se bori, da bi moral posameznik, ki želi graditi v lasti režiji
(do največ 300 m2) na Upravni enoti podati prijavo del. Iz napisne table, ki mora biti postavljena pred vhodom na gradbišče,
bo moralo biti razvidno, da ima izvajalec, ki gradi v lastni režiji,
gradbeno dovoljenje.
Pričakovati je, da bo prišlo do ukinitve odgovornega vodje posameznih del, katerega bo nadomestil t.i. koordinator del, ki bo
imel večja pooblastila in bo tudi kazensko odgovoren. Podoben
sistem imajo v Italiji.
Po navodilih EU tečejo pogovori o možnosti ustanovitve Paritetnega sklada za gradbeništvo kot ga imajo Italijani in Avstrijci.
Gre za sklad kateremu bo delodajalec mesečno odvajal sredstva namenjena za poplačilo delavcev za čas slabega vremena,
regresa za prehrano, letnega dopusta, odpravnine, izobraževanja delavcev ipd.
V proceduri je že predlog za ukinitev obvezne prijave kratkotrajnih del na višini.
Povedal je tudi, da se pripravlja nova Uredba o obrtnih dejavnostih, po kateri bo le za opravljanje dejavnosti visoke gradnje,
inštalacij, krovska dela in po novem tudi fasaderstvo potrebno
pridobiti obrtno dovoljenje.
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Sekcija gostincev in živilcev

Pohod po dolini Dragonje,
16. september 2013
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper vabi člane sekcij
gostincev in živilcev območnih obrtno-podjetniških zbornic
Notranjsko-primorske regije v

ponedeljek, 16. septembra 2013,
na jesenski pohod po dolini reke Dragonje
Zbirno mesto je 0b 10.00 uri na ranchu Tomšič v Pomjanu,
pri Kopru.
Dogodek je namenjen predvsem druženju stanovskih
kolegov.

Prijave

Udeležbo sporočite na OOZ Koper, telefon: 05/61 390 13
oz. 041/725 125 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
oz. predsedniku sekcije Mirku Tomšiču na tel. 041/649 339.

Cena:

Udeleženci plačate na zbirnem mestu 15,00 EUR po osebi.
V ceni je vključena hrana in pijača.

Rok prijave

četrtek, 12. september 2013
V slučaju slabega vremena se dogodek prenese na prihodnji
ponedeljek, 23. septembra 2013.
Vljudno vabljeni!
				

Sekcija kozmetikov

Uredba o kozmetičnih izdelkih
Kozmetični izdelki morajo v celoti izpolnjevati zahteve iz Uredbe normalnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe, zla(ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih, ki je bila objavljena v sti ob upoštevanju njegove predstavitve, označevanja, navoUradnem listu Evropske unije 30. novembra 2009 in se uporablja dil za uporabo in odstranjevanje ter drugimi informacijami s
od 11. julija 2013. Uredba o izvajanju Uredbe
katerimi je odgovorna oseba (za kozmetični
(ES) o kozmetičnih izdelkih je bila objavljena
izdelek, ki je proizveden v EU je to proizvajaSimboli uporabljeni na
v Uradnem listu RS, št. 61/2013, dne 19. julija
lec, ki ima sedež v EU) opremila izdelek. V prisekundarni/primarni
2013
meru, da je izdelek uvožen v EU je odgovorembalaži
na oseba uvoznik, ki je dal izdelke na trg EU.
Uredba uvaja pravila, s katerimi morajo biti sklaOdgovorna oseba mora voditi dokumentacijo o
dni vsi kozmetični izdelki dostopni na trgu, da
izdelku, vključno z oceno varnosti izdelka, jo sprose zagotovi delovanje notranjega trga, predti posodabljati in jo po potrebi dati na razpolago
vsem pa visoka raven varovanja zdravja ljudi in
nacionalnim organom tržne inšpekcije.
določa strožje varnostne standarde ter točnejše
informacije za potrošnike.
Nekaj obveznosti nosi tudi distributer izdelka, ki
mora, preden omogoči dostopnost kozmetičneZa določene snovi (prepovedane in omejene
ga
izdelka na trgu, preveriti ali je izdelek ustrezno
Napotilo na priložene
ali pripete informacije
snovi, barvila, konzervanse, UV filtre ter za snooznačen, ali so izpolnjene zahteve glede jezika in
vi, ki so razvrščene kot CMR snovi) se uredba
da ni pretekel datum minimalnega trajanja izdelka.
uporablja že od 1. decembra 2010, za priglasitev in obveščanje o izdelkih, ki vsebujejo nanoUredba Evropske komisije poleg tega določa še
materiale pa od 11. januarja letos.
skupne kriterije za trditve glede učinkovitosti kozmetičnega izdelka: proizvajalci, ki bodo
Uporaba barvil, konzervansov in UV-filtrov,
želeli svoj izdelek označiti s trditvijo, na primer
tudi iz nanomaterialov, bo morala biti izrecno
„učinkuje 48 ur“ na dezodorantu, bodo morali
dovoljena. Pri izdelkih, ki vsebujejo nanomateupoštevati šest skupnih kriterijev: skladnost z zaPo odprtju uporabno
riale, za katere uredba o kozmetičnih izdelkih
konodajo, resničnost, dokazno gradivo, odkritost,
do . . .
ne omejuje uporabe, bo Evropska komisija v
poštenost, odločanje potrošnikov na podlagi inprimeru pomislekov opravila popolno oceno
formacij. Nacionalni pristojni organi bodo te krivarnosti. Pri navajanju sestavin izdelka je treterije uporabili za preverjanje trditev na kozmetičba nanomateriale označiti z besedico „nano“ v
nih izdelkih.
oklepaju, ki sledi imenu snovi, na primer: titanov dioksid (nano).
Uredba natančno določa tudi katere informacije
za potrošnike morajo biti na embalaži izdelkov. InKozmetični izdelek, ki je dostopen na trgu, je
formacije tako na primarni kot sekundarni embaMinimalni rok trajanja
varen za zdravje ljudi, če je uporabljen pod
laži morajo biti v neizbrisni, čitljivi in vidni pisavi.

Sekcija frizerjev

Druženje
z gostinci iz Hrvaške
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper in predsednik sekcije
za gostinstvo in turizem pri OZS Mate Matjaž vabita člane
sekcij gostincev Notranjsko-primorsko regije na zaključek
gostinsko turistične sezone v

Sofinanciranje ogleda frizerskih dogodkov
Izvršilni odbor sekcije frizerjev OOZ Koper obvešča, da bo zbornica delno sofinancirala stroške naslednjih frizerskih dogodkov:

Informacije

Za podrobnejše informacije o stroških nastanitve se obrnite
na Mirka Tomšiča, predsednika sekcije gostincev in živilcev
OOZ Koper, na telefon 041/649 339.

Kampor, na hrvaški otok Rab,
od 30. septembra do 2. oktobra 2013

Prijave

Prevoz bo organiziran na podlagi števila prijav. O mestu in
uri odhoda boste prijavljeni obveščeni naknadno.
Nastanitev bo organizirana v apartmajih Mate Matjaža.

Rok prijave

Prijave zbiramo na OOZ Koper, telefon 05/61 390 13 ali
041/725125 oziroma Mirko Tomšič, telefon 041/649-339
petek, 20. septembra 2013

			

Vljudno vabljeni!

14. slovenski frizerski festival,
20. oktobra 2013, Cankarjev dom, Ljubljana

Salon International London 2013,
od 12. do 14. oktobra 2013, London

Za člane sekcije frizerjev OOZ Koper smo rezervirali nekaj vstopnic, zato ob naročilu le teh opozorite, da ste člani OOZ Koper.
Pohitite, da si zagotovite dobra mesta.

Zbornica bo članom sekcije frizerjev s poravnano članarino stroške obeh dogodkov sofinancirala v višini 70 % celotnega zneska, vendar ne več kot 100,00 EUR, na podlagi oddane vloge in
ustreznih dokazil (o plačilu in udeležbi).

Vstopnice lahko naročite na tel. 051/ 604 207 ali 01/565 51 71
oziroma preko e-maila: nolas@siol.net.

Ogled sejmov je v lastni režiji.
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Sekcija frizerjev

Trdo delo je vedno poplačano
Vodstvo sekcije frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zagovarja in zastopa interese
vseh frizerjev v državi. Članica in podpredsednica upravnega odbora sekcije je Silva Baruca
Jakomin, ki pravi, da je v letošnjem letu sekcija dosegla dva velika uspeha.
»Hitro in odmevno nasprotovanje ukrepu Ministrstva za finance, ki je za opravljane dejavnosti
frizerstva predlagalo tudi dvig davka na dodano vrednost iz 8,5% na 20%, je zagotovo pozitivno
vplivalo na to, da predlog ni dobil podpore. Člani UO sekcije frizerjev pri OZS smo zadevo preučili in
zbrali konkretne argumente ter jih posredovali vodstvu OZS, ki je pri predstavnikih Ministrstva za
finance uspelo predlog izpodbiti. Hitro smo reagirali tudi na predlog uredbe o obrtnih dejavnostih, ki
ga je v obravnavo dalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in sklicali sejo upravnega
odbora ter ponovno z argumenti enotno nastopili proti taki uredbi. Sekcija je vložila veliko truda in
uspela doseči, da se v Uredbi o obrtnih dejavnosti ohrani srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri
kot dokaz poklicne usposobljenosti, ki je pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja in za opravljanje
frizerske dejavnosti« je povedala.
Silva Baruca Jakomin je prepričana, da brez hitrih reakcij, tehtnih argumentov in trdega dela
ter podpore frizerjev na terenu, uspeha ne bi bilo. Hiter odziv članov zbornice je dokaz, da smo
lahko pri spreminjanju zakonodaje zelo učinkoviti, zato svoje člane poziva: »Bodite glasni!«

Sekcija za promet

Obvestila
Spremembe in dopolnitve
Zakona o pravilih
cestnega prometa
Uradni list RS, št. 63/2013;
http://www.uradni-list.si/1/
content?id=114184#!/Zakon-ospremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-pravilih-cestnega-prometa%28ZPrCP-B%29
S spremembami in dopolnitvami zakona, ki se bodo začele uporabljati s
1. septembrom 2013 se zasleduje glavne cilje prometno-varnostne politike:
•
strožja obravnava voznikov povratnikov,
•
jasneje določena pooblastila pooblaščenih uradnih oseb,
•
poenotenje določenih predpisanih
glob in stranskih sankcij za prekrške s področja varnosti cestnega
promet

Zaseg motornega vozila
Policist zaseže vozniku motorno vozilo,
s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je izpolnjen eden od
naslednjih pogojev:

1. Če je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan
za prekršek:
•
prekoračitve dovoljene hitrosti v
območju za pešce ali v območju
umirjenega prometa za več kot
20 km/h,
•
prekoračitve dovoljene hitrosti na
cesti v naselju za več kot 30 km/h,
•
prekoračitve dovoljene hitrosti
na cesti zunaj naselja za več kot
40 km/h,
•
prekoračitve dovoljene hitrosti na
avtocesti ali hitri cesti za več kot
50 km/h,
•
vožnje pod vplivom alkohola,
•
vožnje pod vplivom prepovedanih
drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
•
odklonitve odrejenega preverjanja
psihofizičnega stanja;

oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
4. Če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali
ponovil prekršek, zaradi katerega
mu je bila prepovedana nadaljnja
vožnja;
5. Vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste
kategorije oziroma tistih kategorij, v
katero spada vozilo ali skupina vozil, ki
jo vozi.

2. Če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;

Zaseženo motorno vozilo se takoj odda
sodišču, ki je pristojno za postopek o
prekršku, lahko pa se do izdaje sodbe o
prekršku hrani pri policiji.
Ob zasegu vozila policija odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje upravni
enoti, kjer ima lastnik vozila prebivališče ali sedež. Upravna enota podatek o
zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku pa
ta vpis izbriše.

3. Če je storilcu začasno odvzeto
vozniško dovoljenje, se mu izvršuje
varnostni ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja ali sankcija prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja

Za hujši prekršek se šteje prekršek,
za katerega je predpisana stranska
sankcija najmanj treh kazenskih točk
v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega

Sekcija za promet
vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi
vožnja brez veljavnega vozniškega
dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma
tistih kategorij, v katero spada vozilo ali
skupina vozil, ki ga vozi voznik v času
prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved
uporabe vozniškega dovoljenja.
Z dopolnitvijo določbe 27. člena se
v novem devetem odstavku zvišuje
globa iz sedanjih 250 eurov na 500
eurov in sicer se z globo 500 eurov
kaznuje za prekršek voznik, ki ne
ravna po predpisanem znaku, s
katerim ga pooblaščena uradna
oseba ustavlja ali ne upošteva njene
odredbe o prepovedi nadaljnje
vožnje, ali ki ne upošteva svetlobne
prometne signalizacije, ki označuje
eksperimentalno prometno ureditev.
Vozniku motornega vozila se izreče
tudi 5 kazenskih točk.

Obvestilo DARS-a
– diferencirano
cestninjenje glede na
EURO emisijske razrede
S strani GZS smo prejeli obvestilo
DARS-a, katerega vsebina se nanaša
tudi na naše člane. Opozarjajo na vse
več kršitev uporabe in nedovoljene
uporabe elektronskih medijev za diferencirano plačevanje cestnine (glede
na ekološki standard vozila). Uporabniki elektronske medije uporabljajo za
vozila, za katera le-ta niso registrirana,
praviloma za »bolj umazana« vozila, ki
do znižane cestnine niso upravičena.
Vsi uporabniki, ki so vložili zahtevek za
prilagoditev medijev za diferencirano
plačevanje cestnine so se na vlogi s
podpisom zavezali, da so s pravili elektronskih medijev seznanjeni.
Kolikor je DARS kartica ali tablica ABC
prilagojena za uveljavljanje plačevanja
znižane cestnine glede na ekološki
razred EURO, tak medij ni prenosljiv in
se sme uporabljati samo za plačevanje cestnine za to vozilo.
DARS opozarja, da bo zoper vse tiste, ki
bodo elektronske medije uporabljali
za vozila, za katera le-ti niso registrirani
ukrepali tako, da bodo napačno uporabljen medij takoj uvrstili na »stop listo«,
ponovno ga bo možno uporabljati
šele takrat, ko bo uporabnik poravnal
razliko med neupravičeno prenizko
zaračunano cestnino in plačal stroške
odstranitve medija s »stop liste«.

Dokler bo medij na »stop listi«, bo
za vozilo, na katerega je ta medij
registriran, možno plačevati zgolj
polno cestnino z gotovino ali plačilnimi
karticami. Prav tako bodo taki
uporabniki obravnavani kot kršitelji
po 77a. členu Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/2006 z nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami). Za
tovrstne prekrške je predpisana globa
od 300 EUR do 800 EUR.

Rusija
Rusija namerava s 14. avgustom 2013
izvajati dodatne jamstvene ukrepe
po TIR za blago v tranzitnih postopkih.
Rusija želi s tem ukrepom zagotoviti
pravočasno in polno plačilo vseh dajatev ob uvozu (samo v prvih 5 mesecih
letošnjega leta znaša dolg zaradi neplačanih dajatev že 10.100.000 rubljev).
V praksi to pomeni, da bo vsak TIR karnet, ki bo uporabljen za transport blaga
v ali preko Rusije deležen dodatne nacionalne garancije. V Rusiji je samo eno
podjetje (ustanovila ga je ruska carina),
ki bo zagotavljalo zahtevane garancije.
Stroški za izdajo garancij pa so znatno
višji od stroškov za izdajo TIR garancije
in lahko presežejo 1000 EUR za posamezen transport, odvisno od razdalje,
ki jo bo blago prepotovalo po Rusiji.
Za posebej občutljivo blago bo to
podjetje zagotovilo spremljavo med
prevozom po ruskem ozemlju, kar bo
prav tako povzročalo visoke stroške za
operaterje.

plačila bodo številni, pri čemer bodo
vinjete: dnevne, tedenske, mesečne,
polletne in letne.
Cestnino bodo dolžna plačevati tako
domača kot tuja tovorna vozila. Pri
čemer bodo domača podjetja cestnino
poravnavala ob registraciji vozila (ob
plačilu VED - Vehicle Excise Duty).
Višina cestnine bo odvisna od teže,
števila osi in obdobja trajanja vinjete. V
najpogostejših primerih bodo tujci plačevali nekje od 10 funtov za dnevno do
1.000 funtov za letno vinjeto.
Neplačilo cestnine se bo obravnavalo
kot kriminalno dejanje, za kar se lahko
izreče globa na sodišču do £1,000 (tisoč funtov) nekje imajo celo navedbo
£5,000 (pet tisoč).
Med drugim bo kontrolo vršila tudi
VOSA, ki bo lahko izrekala fiksne globe na licu mesta v višini £200 (dvesto
funtov) voznikom, ki ne bodo poravnali
cestnine in tudi vzela finančni depozit
od voznikov izven VB.

Več informacij v priponkah in v povezah:
•
https://www.gov.uk/government/
organisations/department-fortransport/series/hgv-road-userlevy
•
Zakonska podlaga - http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2013/7/
contents
•
Info za tisk: https://www.gov.uk/
government/news/fairer-deal-forGlede na to, da so napovedani ukrepi v
uk-hauliers-in-hgv-road-user-lenasprotju z Konvencijo TIR, trenutno še
vy-a
vedno potekajo pogajanja na ravni EU –
Pripravil: Igor Sep, GZS
Rusija. Nekaj dodatnih informacij boste 		
našli v prilogi.

13. avgusta 2013 smo prejeli neuradno
informacijo, da naj bi zvezna carinska
služba RF ugodila zaprosilom EU.
Predvideni nov režim izvajanja
jamstvenih ukrepov naj bi se preložilo
iz 14. avgusta na 14. september
letošnjega leta. V Vmesnem času
bodo poskušali poiskati rešitve v
zadovoljstvo obeh strani.

Velika Britanija
- cestnine
Obveščamo Vas, da bo Velika Britanija s
1. aprilom 2014 uvedla cestninjenje za
tovorna vozila nad 12t.
Sistem bo podoben kot je v državah
BENELUX-a, se pravi brez papirja, načini

Avstrija

Za vse tovornjake, vlačilce in povlačilce
z najvišjo dovoljeno skupno težo
nad 7,5 ton veljajo na področjih
sanacije drobnega prahu (glej priloga)
naslednje prepovedi:
•
od 1. junija 2012: prepoved vožnje
za tovornjake z vrednostjo izpušnih plinov EURO 0
•
od 1. januarja 2013: prepoved
vožnje za tovornjake z vrednostjo
izpušnih plinov EURO 1
•
od 1. januarja 2014: prepoved
vožnje za tovornjake z vrednostjo
izpušnih plinov EURO 2

Pripravila Natalija Repanšek,
strokovna sodelavka OZS
za javna pooblastila
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Sekcija instalaterjev-energetikov

Sekcija avtoserviserjev
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Kako si sekcija avtoserviserjev OZS
predstavlja novo zbornico
Sekcija avtoserviserjev pri OZS je 12. junija 2013 na OOZ
Sežana organizirala regijsko srečanje članov sekcij območnih
obrtno-podjetniških zbornic Obale in Krasa. Sekcija
avtoserviserjev pri OZS se je že dalj časa pripravljala na velike
spremembe, ki naj bi jih prinesel nov obrtni zakon, zaradi
česar je Skupščina sekcije avtoserviserjev pri OZS sprejela
določene usmeritve o nadaljnjem delu sekcije in tudi zbornice
kot celote. Predstavitev teh je bila osrednja točka srečanja.
Po informacijah sekretarja sekcije so vsi udeleženci
predlagane usmeritve soglasno podprli.

Inštalaterji-energetiki
o novi Uredbi o obrtnih dejavnostih
Člani izvršilnega odbora sekcije inštalaterjev-energetikov,
so na seji izvršilnega odbora dne 4. julija 2013, obravnavali
predlog Uredbe o obrtnih dejavnostih , ki smo ga na zbornico
prejeli 1. julija 2013 in za katerega je pristojno ministrstvo zbiralo pripombe in predloge do 8. julija 2013. Predlog uredbe
so člani v delu, ki se nanaša na dejavnosti, ki jih pokriva sekcija
inštalaterjev-energetikov, preučili in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter OZS posredovali naslednja dva
predloga:
1.

K vsem poklicnim kvalifikacijam, ki so predvidene kot
pogoj za opravljanje obrtne dejavnosti in pridobitev

2.

obrtnega dovoljenja, naj se doda zahteva po sedmih letih
praktičnih izkušenj v dejavnosti, z dokazili delodajalca o
opravljanju tega dela.
Za osebe, ki lahko pridobijo obrtno dovoljenje in so navedene v drugem delu druge točke uvoda obrazložitve
uredbe, naj se zahteva ustrezen mojstrski izpit.

•

•
•

Sekcija avtoserviserjev OZS je podala tudi svoje pripombe
na predlog novega statuta OZS, katerih bistvo je ureditev
položaja sekcij znotraj OZS.
Sekcija je med drugim predlagala, da:
•
bi položaj sekcij bil podoben ali celo enak kot položaj OOZ,
•
so sekcije samostojni sestavni deli OZS, ki samostojno
zastopajo interese svojih članov,
•
sekcije samostojno finančno razpolagajo z delom
članarine, ki pripada sekciji, v skladu z letnim finančnim

načrtom, s posebnega finančnega računa, ki ga ima vsaka
sekcija,
sekcije samostojno izvajajo kadrovske dejavnosti
(samostojno sprejemanje letnega kadrovskega načrta
sekcije, v skladu z letnim finančnim načrtom sekcije ter
samostojen izbor strokovnih kadrov, ki so s kadrovskim
načrtom določeni za delovanje sekcije),
je zastopanost sekcij v skupščini OZS sorazmerna glede
na število članov sekcije,
bi odločanje o skupnih nalogah OZS in OOZ potekalo na
naslednje načine:
1. upravni odbori sekcij predlagajo upravnemu odboru 		
OZS skupne naloge OZS,
2. upravni odbor OZS o njih razpravlja in na temelju 		
usklajevanja sprejme odločitev o programu
skupnih nalog OZS in višini sredstev, ki so potrebna
za njihovo financiranje,
3. na podlagi usklajene odločitve upravni odbor OZS
sprejme predlog programa in finančnega načrta za
skupne naloge OZS in določi predlog višine
članarine, ki je namenjena financiranju skupnih
nalog OZS.

V svojem predlogu so izrazili tudi nestrinjanje s tem, da se
težave z regulacijo poklicev prenašajo na breme obrtnikov in
zahtevali, da se tako pomembna gradiva v bodoče posredujejo območnim zbornicam pravočasno, predvsem pa, da se
jim zagotovi dovolj časa za obravnavo.

Inštalaterji-energetiki tudi o statutu OZS
Javna obravnava osnutka
novega Statuta OZS, je po
sklepu UO OZS potekala
od 15. julija 2013 do 15.
avgusta 2013. Predsednik
sekcije inštalaterjev-energetikov OOZ Koper Peter
Babič, je edini predsednik
sekcije, ki se je na OOZ Koper odločil, da statut predloži v obravnavo članom
izvršilnega odbora sekcije.
Člani odbora so ugotovili,
da statut ne odraža organizacije s prostovoljnim
članstvom, ampak je le
popravek starega statuta, ko je bilo članstvo v zbornici obvezno.
Menili so, da bi morali statut v taki obliki zavrniti, a glede na to,
da tak predlog verjetno ne bi dobil podpore, je izvršilni odbor
sekcije oblikoval naslednje pripombe:

•

•

Statut OZS v predloženem besedilu ne zagotavlja transparentnosti delovanja organov Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije, predvsem skupščine OZS, saj v statutu ni določena niti njena sestava. Določilo, da imajo v skupščini OZS
vsaka OOZ in vsaka sekcija po 1 poslanca je preohlapno,
saj samo po sebi to nič ne pove. Iz statuta ni znano niti koliko poslancev šteje skupščina kot tudi ne koliko poslancev
zastopa območne zbornice in koliko jih zastopa sekcije.
Sekcija inštalaterjev-energetikov je predlagala vodstvu
OOZ Koper, da zahteva, da se v statutu natančno določi
sestava skupščine OZS. Zaradi zagotovitve transparentnega delovanja – torej upravljanja OZS, je sekcija zahtevala,
da se v statutu navede, da skupščino sestavljajo poslanci
iz območnih obrtno-podjetniških zbornic, od katerih ima
vsaka od 62 zbornic po enega poslanca. Poslanec območne zbornice v skupščini OZS naj bi bil predsednik OOZ ali
njegov pooblaščenec. S tem bi zagotovili tudi odgovornost poslancev.

Predloge je sekcija posredovala vodstvu OOZ Koper.

Foto: OOZ Sežana

Znižana okoljska dajatev
Sekcija avtoserviserjev pri OZS člane obvešča, da je uspela
znižati okoljsko dajatev za fluorirane toplogredne pline oz. plin
R 134a za 5-krat!!! To pomeni, da boste od sedaj naprej avtoserviserji pri nakupu ene same jeklenke plina prišparali okoli 240
evrov!!! To za člane pomeni znižanje stroškov in sicer zgolj pri
nakupu ene jeklenke v višini letne članarine Obrtno-podjetniški zbornici. Po naših informacijah pa vsaj nekateri prodajalci
v Sloveniji od sedaj naprej tudi ne zaračunavajo več kavcije za
jeklenke.
Za ta dosežek so se v sekciji trudili več mesecev. Končno pa je
Vlada RS na predlog sekcije avtoserviserjev pri Obrtno-podje-

tniški zbornici Slovenije in skupine članov dne 30. maja 2013
sprejela novo Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Ta je začela veljati s 1. junijem 2013 in je prinesla 5-kratno zmanjšanje cene za enoto
obremenitev okoljske dajatve v delu, ki se nanaša na fluorirane
toplogredne pline, kar pomeni, da se je cena pri le eni jeklenki
zmanjšala za približno 240 evrov! Tako boste v bodoče plačevali
manj za R 134a in s tem prihranili.
Sekcija se zahvaljuje članom in nečlanom, ki so sekcijo avtoserviserjev na problem opozorili in so hkrati pomagali tudi pri
razgovorih in pogajanjih s pristojnim ministrstvom.
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Sofinanciranje
kadrovskih štipendij
delodajalcem
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 9. avgusta
2013 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto
2013/2014. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. marca
2014 oziroma do porabe sredstev.
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je
namenjeno delodajalcem, ki bodo štipendije izplačevali
od vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014 do
zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih
programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja,
študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih
in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih
programih.
Višina sofinanciranja sklada znaša 50 % dodeljene in
izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 %
minimalne plače.
Štipenditor je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal
sofinanciranje, najkasneje v treh mesecih po zaključku
izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi. Štipenditor
mora s štipendistom pogodbo o zaposlitvi skleniti s polnim
delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo
neposredno sofinanciranje kadrovske štipendije tega
štipendista.
Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije ali na tel.: 01/43 410 81.
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/
neposredno-sofinanciranje-kadrovskih-stipendijdelodajalcem-155-jr/

Sklepanje letnih učnih
pogodb
Začelo se je novo šolsko leto, zato bi vas radi opozorili na
nekaj pomembnih dejstev pri sklepanju učnih pogodb, ki so
pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v srednjem poklicnem izobraževanju.
Praktično izobraževanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju poteka v dveh delih. Del izobraževanja
poteka v šolskih delavnicah kot praktični pouk, del izobraževanja pa pri delodajalcu kot praktično usposabljanje z delom
(PUD). Z izobraževalnimi programi je v srednjem poklicnem
izobraževanju določen minimalni obseg praktičnega usposabljanja z delom in sicer 24 tednov oziroma 912 ur v treh
letih izobraževanja, kar je skoraj tretjina celotnega izobraževalnega programa. Šole na podlagi koledarja, ki ga za posamezno šolsko leto izda Ministrstvo za izobraževanje znanost
in šport, pripravijo plan izvedbe in razporeditev praktičnega
usposabljanja z delom pri delodajalcu.
Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se mora
skleniti pogodbeno razmerje. Individualna pogodba se

sklepa praviloma za vsa leta dijakovega izobraževanja (lahko tudi za eno leto), kolektivna pa praviloma za eno leto z
možnostjo podaljšanja. Razlika med pogodbama, ki pa je
bolj vsebinskega pomena, je ta, da se z individualno učno
pogodbo lahko čas praktičnega usposabljanja z delom poveča na račun praktičnega pouka, če se delodajalec in šola o
tem dogovorita. Obveznosti delodajalcev so pri eni in drugi
pogodbi identične, zato na Obrtno-podjetniški zbornici svetujemo sklepanje individualnih učnih pogodb seveda pa je
pogoj za sklepanje individualne učne pogodbe predhodno
verificirana obratovalnica.
Veseli nas, da vam lahko sporočimo, da smo iz letošnjega
državnega proračuna pridobili nekaj namenskih sredstev
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (materialni stroški, delovna in zaščitna oprema, stroški prevoza, nadomestilo prehrane v času praktičnega usposabljanja…) za
delodajalce, ki bodo sklenili individualne učne pogodbe.
Individualne učne pogodbe morajo biti sklenjene in poslane
na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška 71,
SI-1000 Ljubljana, s pripisom »učna pogodba« najkasneje
do 30. septembra2013.

Mitja Korunovski
Izobraževalni center OZS
Samostojni organizator za izobraževanje in usposabljanje

Ekonomsko odvisne
osebe
Zakon o delovnih razmerjih, ki je stopil v veljavo 12. aprila
letos, je v 213. in 214. členu opredelil ekonomsko odvisne
osebe.
Zakon določa, da je ekonomsko odvisna oseba samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za
plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah
ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev.
Oseba pa je ekonomsko odvisna takrat, ko najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.
Ekonomsko odvisni osebi je zagotovljeno omejeno delovno
pravno varstvo po samem zakonu o delovnih razmerjih. Zanjo veljajo odločbe zakona, ki urejajo prepoved diskriminacije, zagotavljanje minimalnih odpovednih rokov, prepoved
odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih
razlogov, zagotavljanje plačila za pogodbeno dogovorjeno
delo in uveljavljanje odškodninske odgovornosti.
Ekonomsko odvisna oseba, kolikor želi biti upravičena do
pravic po zakonu o delovnih razmerjih, je dolžna po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta, obvestiti
naročnika o obstoju ekonomske odvisnosti.
Ureditev dela in varstva ekonomsko odvisnih oseb bo podrobneje urejena v posebnem zakonu. Do takrat pa se
uporabljajo zgoraj opisane določbe.
Konec leta zato podjetja lahko že pričakujejo obvestila samostojnih podjetnikov, da so ekonomsko odvisne osebe.
Tem so podjetja dolžna zagotavljati pravno varstvo po 214.
členu ZDR-1.

Obvestila
Nova Uredba o obrtnih
dejavnostih
Dne 5. avgusta 2013 je v veljavo stopila nova Uredba o
obrtnih dejavnostih. Ta med drugim določa nove obrtne
dejavnosti:
•
proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic
•
obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila,
popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev,
uravnoteževanje koles
•
popravila vetrobranskih stekel in oken
•
inštaliranje pri gradnjah – dvigal, tekočih stopnic,
avtomatskih, samozapiralnih vrat, strelovodov, toplotne
in zvočne izolacije
•
druga specializirana gradbena dela – vrtanje in kopanje
jaškov, postavljanje kovinskih konstrukcij, postavljanje,
razstavljanje delovnih odrov in ploščadi
•
fasaderska in štukaterska dela
•
popravila strojev in naprav – za obdelavo lesa, plastike,
kamna ali drugih materialov, za obdelavo kovin, ročnih
obdelovalnih strojev, za splošne namene, metalurških
strojev in naprav, za rudarjenje in pridobivanje nafte
in plina, za živilsko in tobačno industrijo, za tekstilno
in usnjarsko industrijo, za varjenje ter trdo in mehko
lotanje, vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in
posebnih nastavkov za obdelovanje strojev
za opravljanje katerih je potrebno izpolnjevati ustrezno
minimalno poklicno usposobljenost in pridobiti obrtno
dovoljenje. Vsi, ki ste na dan uveljavitve nove uredbe te
dejavnosti imeli priglašene in vpisane v obrtni register, tega
ne potrebujete.
Uredba zmanjšuje število t.i. reguliranih obrtnih dejavnosti
v okviru glavnih dejavnosti iz 64 na 25. V primerjavi s
sosednjimi državami, imamo v Sloveniji bistveno manj
reguliranih dejavnosti. V Avstriji imajo denimo kar 80
reguliranih obrtnih dejavnosti. Pomena večje regulacije
obrtnih dejavnosti se zavedajo tudi v Nemčiji, na Hrvaškem
in v Italiji.
V Uredbi so navedene tudi obrtne dejavnosti, opravljanje
katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje in
varnost.
Pred prvim občasnim čezmejnim opravljanjem teh
dejavnosti mora fizična ali pravna oseba, ki je ustanovljena
in izpolnjuje pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti v
državi članici Evropske unije in Evropskem gospodarskem
prostoru ali Švicarski konfederaciji od Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije pridobiti dovoljenje za občasno
opravljanje obrtne dejavnosti. OZS tako preveri, ali
ta izpolnjujejo pogoje za občasno opravljanje obrtne
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Uredba o obrtnih dejavnostih je bila objavljena v Uradnem
listu RS št. 63/2013, dne 26. julija 2013.
Povezava na uredbo: http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/
Ur/u2013063.pdf#!/u2013063-pdf, od strani 7778-7782.
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Zakon o interventnih
ukrepih na področju dela
in starševskega varstva
Uradni list RS, št. 63/2013;
http://www.uradni-list.si/1/content?id=114178#!/Zakono-interventnih-ukrepih-na-podrocju-trga-dela-instarsevskega-varstva-%28ZIUPTDSV%29
Od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014 se uporablja
določba 2. člena zakona in sicer:
•
Delodajalec, ki v zgoraj navedenem obdobju
sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z
brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj
tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih
oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen
plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje,
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za
primer brezposelnosti.
Do oprostitve je upravičen delodajalec:
•

•
•

ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo
ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi
oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz
poslovnih razlogov,
ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen
čas z mlajšo brezposelno osebo ni imel blokiranega
transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno
osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne
prispevke za socialno varnost zaposlenim.

Delodajalec je dolžan plačati prispevke (delodajalca) za
socialno varnost za celotno obdobje zaposlitve te osebe:
•
•
•

če po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
tej osebi odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega
razloga ali
v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s
strani te osebe pred potekom 24 mesecev zaposlitve.
Spodbuda iz tega zakona ni združljiva s spodbudami
za zaposlovanje iz drugih predpisov (razvojna podpora
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015, spodbuda
za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo, spodbude za zaposlovanje..)

Od 1. avgusta 2013 velja, da izplačilo porodniškega
nadomestila ne more biti višje od dvakratnika vrednosti
povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z
uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
Ta določba velja do vključno leta, ki sledi letu, v katerem
gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega
proizvoda.
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Obvestila

Mozaik podjetnih
Kartica tisočerih
ugodnosti za velike
prihranke

Pozdrav z Une

Mozaik podjetnih je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s pomočjo obrtno zborničnega sistema pridobiva številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in
storitev izbranih dobaviteljev, partnerjev ali članov Mozaika
podjetnih.
Mozaik podjetnih sledi preprosti resnici: skupaj smo
največji kupec v Sloveniji. Združeni v veliki obrtno-podjetniški družini zato lahko na trgu kupujemo ceneje. S kartico Mozaik podjetnih, ki je identifikacijska kartica člana
OZS in kartica tisočerih ugodnosti, lahko odslej uveljavite
popuste pri nakupu izdelkov in storitev, pridobite brezplačne storitve ali izkoristite druge ugodnosti številnih zaika podjetnih, ki drugim članom, imetnikom kartice, pripartnerjev. Z redno uporabo kartice ustvarite prihran- znavajo posebne popuste. Izkoristite priložnost in se vključike, ki bodo na letni ravni lahko nekajkrat višji od članarine. te v veliko mrežo ponudnikov ugodnosti! Vaša ponudba bo
dostopna tisočem imetnikov kartice, ki koristijo ugodnosti
V Mozaik podjetnih vstopajo številni ugledni partnerji, po- doslej največjega obrtno-podjetniškega projekta.
nudba ugodnosti je vsak dan večja. Telekomunikacijske storitve, električna energija in plin, zavarovalniške storitve, repro- Ne prezrite tudi posebnih ugodnosti območnih obrtno-poddukcijski material, številne poslovne storitve, celo sejemski jetniških zbornic in se sami prepričajte, da so tisočere ugoprostor in oddih v termah – vse to je za imetnike kartice Mo- dnosti Mozaik podjetnih poslovna priložnost brez primere.
zaik podjetnih odslej občutno cenejše.
Kartico Mozaik podjetnih so vsi člani OZS že dobili. Kolikor
Veliko najrazličnejših ugodnosti pa prispevajo tudi člani Mo- je morda niste nam to sporočite, da preverimo in uredimo.

Iz Uradnega lista
•

št. 51/2013, 14. junij 2013
Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko
industrijo Slovenije

št.58/2013, 8. julij 2013
Višina povračil stroškov prehrane med delom in
službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

•

št. 54/2013, 24. junij 2013
Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

št. 59/2013, 12. julij 2013
•
Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za
uporabo vozil v cestnem prometu

št. 55/2013, 28. junij 2013
•
Ukaz o razglasitvi Zakona o uveljavitvi prehodnega
obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike
Hrvaške v Republiki Sloveniji po vstopu Republike
Hrvaške v Evropsko unijo (ZUPOZDD)
•
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo
zaposlitev
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
•
Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali
občasnega dela
•
Povprečni znesek za trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v maju 2013
•
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu
in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko
vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
•
Odpoved Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko
industrijo Slovenije vključno z njeno tarifno prilogo

•

•
•

Zanimivosti
Člani Rafting kluba Koper, ki so ga ustanovili nekateri iz
naše zbornice (predvsem gradbeniki), so bili zopet na
uradnem obisku na jugu Evrope. Iz različnih vzrokov, tudi
zaradi neplodne in škodljive evropske varčevalne politike, se
nas je zbralo samo za en čoln. Naš glasnogovornik je imel
srečo, organiziral je odpravo v najbolj primernem trenutku.
Udeležili smo se Maratonske regate Una 2013 v Bihaću od
5. do 7. julija, ko je nastopilo preko sto raftov s posadkami.
Glavni organizator je bil legendarni kajakaš Kiro, ki je našo četico
po ozvočenju predstavil kot edino iz Slovenije, pa najstarejšo
med nastopajočimi iz različnih držav. Sicer je bil to velik
občinski praznik, saj je vzporedno potekal mednarodni zbor
motoristov, vrstile so se različne prireditve in koncerti. Naša

Prejeli smo
Spoštovani,
V jubilejni 50. številki »Koprskih obrtniških novic«
(stran 17) – podpisnik članka Matej Rodela – o 20.
Primorskem sejmu piše: »Letos se je za nastop na
sejmu odločil samo en član koprske obrtne zbornice
…«
Ne vem, od kod je črpal informacije dotični Matej
Rodela, kdo je preveril resničnost in pregledal vsebino
članka (Elide – urednica ali Andreja – sodelavka)?
Na sejmu sta poleg mene – dolgoletnega aktivnega
člana obrtne zbornice – razstavljala vsaj še dva člana
naše zbornice (za druge nisem imel časa preverjati),
in sicer Franko Benčič in Sonja Pavlič, prav tako
dolgoletna člana, katera sta se strinjala z njihovo
omembo v zvezi s to zadevo.
Kot zanimivost naj še povem, da je na fotografiji
na omenjeni strani, kjer je g. podpredsednik
obiskal »edinega sodelujočega člana OOZKP na
20. Primorskem sejmu« viden tudi del mojega
razstavnega prostora. Ironično, ne!?

ekipa je sodelovala v drugem delu maratona, spustu po Uni od
Bihaća do Bosanske Krupe. Potekal je v nedeljo in trajal osem
ur in pol. Dolga pot je minila hitro, saj je pokrajina prelepa, Una
in obala se prelivata v neštetih zelenih odtenkih ki pomirjajo
dušo, zeleno je bilo še oblačno nebo, iz katerega pa ni padla
niti kaplja dežja. Glasnogovornik ima očitno zveze s tistim
zgoraj, saj je deževalo pred in po plovbi. Vmes so nas prestavili
okoli hidroelektrarne, nekje napol poti je bil tudi postanek
in prigrizek. Prireditelj je ob tem poskrbel tudi za kulturo.
Seveda ni šlo brez obvezne predstavitve etnoloških plesov,
nastopil je tudi posrečen nekakšen etno-rock-jazz ansambel.
Ogromno dela (tudi fizičnega) pri organizaciji so opravili tudi
zelo prijazni bošnjaški policisti. Ne glede na to, kaj si kdo misli
o Bosni, organizacija je bila več kot odlična, Tudi v duhu časa,
saj se očitno tudi tu zavedajo, da je tekmovalnost škodljiva.

št. 61/2013, 19. julij 2013
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih

Novice so izšle v nakladi 1800 izvodov, tolikokrat je
tudi zapisana neresnica. Ne bom niti ugibal, zakaj
tako. Če ste pa želeli izpostaviti, da se je samo ta član
odločil za sofinanciranje s strani OOZ Koper, potem bi
to morali tudi tako zapisati.
Lahko samo rečem: »Hvala lepa za takšno podporo
svojim članom«.
Koper, 25. junij 2013
						
		
Igor Čurin s.p, PROTERM. IC
		

Pojasnilo
Upravni odbor OOZ Koper je vse člane zbornice
pisno pozval, da sodelujejo na Primorskem sejmu
na skupnem razstavnem prostoru. Tako je bilo
letos in tudi prejšnja leta.
Upravni odbor je določil rok prijave in prijavljenim
članom zagotovil 50% sofinanciranje razstavnega
prostora. V roku se je prijavil le en član in o tem je
pisal sodelavec Koprskih obrtniških novic, ki so
glasilo zbornice.

št. 63/2013, 26. julij 2013
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju
trga dela (ZUTD-B),
•
Uredba o obrtnih dejavnostih
•

št. 64/2013, 30. julij 2013
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o
obrtnem registru

Z veseljem bi bili objavili tudi kakšen drug
prispevek o morebitnih drugih članih zbornice, ki
so bili prisotni na sejmu, če bi nas le o tem obvestili
ali izrazili tako željo.

•

št. 68/2013, 16. avgust 2013
Začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja
Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij
časovnega zamika programa in osebnega omrežnega
snemalnika
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•

Organizatorji so kakšen kilometer ali dva pred ciljem vse
udeležene posadke zbrali in v cilj smo pripluli skupaj. »Kapo
dol«, bi rekel Srečko. Tako bi lahko delovala tudi Evropska
skupnost, pa ne zmore.
						
B. S.

Kolikor smo koga s svojim ravnanjem prizadeli, se
mu opravičujemo.
		

Elide Laginja, urednica		

1
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 registrirala
zaščiteno označbo porekla za
kraški med

Borza priložnosti

Evropska komisija je uradno registrirala zaščiteno
označbo porekla za kraški med. To je za Slovenijo
šesta zaščitena označba porekla na ravni EU. Skupno
je z označbami kakovosti EU (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba in zaščitena tradicionalna
posebnost) zdaj zaščitenih sedemnajst kmetijskih
proizvodov iz Slovenije. Več informacij dobite na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2012:290:0007:0013:EN:PDF.

•

Letno poročilo evropske
komisije o carinskih ukrepih
za uveljavljanje pravic
intelektualne lastnine
Po navedbah letnega poročila Evropske komisije o
carinskih ukrepih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine so carinske službe EU v letu 2012 zaradi
suma kršitve pravic intelektualne lastnine zadržale
skoraj 40 milijonov izdelkov. Vrednost zaseženih izdelkov je bila sicer manjša kot leta 2011, a še zmeraj visoka
– skoraj milijardo evrov. Poročilo prav tako vsebuje statistične podatke o vrsti, poreklu in načinu prevoza ponarejenih izdelkov, ki so bili zadržani na zunanjih mejah EU.
Velik delež prestreženih izdelkov so bile cigarete (31 %),
naslednja največja kategorija (12 %) so bili raznovrstni
izdelki (npr. steklenice, svetilke, lepila, baterije, pralni
prašek), sledili pa so embalažni materiali (10 %). Leta
2012 so bili v 70 % primerov zaseženi poštni in kurirski
paketi, pri čemer je 23 % teh pošiljk vsebovalo zdravila.
Tudi v letu 2012 je bila glavna država porekla ponarejenega blaga Kitajska. Iz drugih držav so izvirali predvsem
izdelki specifičnih kategorij, npr. živilski izdelki iz Maroka,
CD-ji/DVD-ji in nekateri tobačni izdelki (predvsem
elektronske cigarete in tekoča polnila zanje) iz Hongkonga ter embalažni materiali iz Bolgarije. Okoli 90 % vseh
zaseženih proizvodov je bilo uničenih ali pa je bil v zvezi
z njimi začet sodni postopek za ugotavljanje kršitev.
Poročilo najdete na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-761_sl.htm.

Borza poslovnih priložnosti
Poljsko podjetje specializirano za obnovo rabljenih kartuš
vseh vrst mono in barvnih laserskih tiskalnikov, se zanima
za sodelovanje z mednarodnimi agenti ali distributerji.
Podjetje je odprto za zunanje izvajanje in ponuja podizvajalske pogodbe.
Šifra: EEN-avg-06
•
Vodilno italijansko podjetje na področju notranje opreme
in pohištva za športne dvorane in termalna kopališča
ponuja svoje izdelke za trženje ter za povečanje svoje
distribucijske mreže.
Šifra: EEN-avg-04
•
Francoski proizvajalec patentirane brezglutenske ekološke čokolade išče distributerje z izkušnjami na področju
ekoloških trgovin, delikates in lekarn.
Šifra: EEN-avg-12
•
Španski proizvajalec palic in stebrov za ulično razsvetljavo išče agente in distributerje z izkušnjami v elektro
sektorju. Podjetje ponuja vse vrste in velikosti palic,
stebrov, semaforjev, visokih drogov, konzol za žaromete
in svetilke ter sorodnih izdelkov, namenjenih zunanji
razsvetljavi javnega in zasebnega sektorja.
Šifra: EEN-avg-15
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si - T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja
in tehnologij
•

Latvijsko podjetje za proizvodnjo alkoholnih pijač išče
partnerja za razvoj in proizvodnjo PET plastičnih steklenic. Podjetje je pripravljeno na skupno sodelovanje prek
tehničnega sodelovanja.
Ref: 12 LV 58AD 3R9
•
Madžarsko podjetje je razvilo energijski varčni sistem
razsvetljave, ki poveča proizvodnjo agroživilskih proizvodov ter pospeši vzrejo prašičev ter govedi. Homogena
osvetlitev simulira naravno okolje. Podjetje je pripravljeno na skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih
dogovorov.
Ref: 12 HU 50S2 3PQX
•
Portugalska univerza je razvila inteligentno okno, ki
zagotavlja stalen nadzor prepuščanja svetlobe. Napravo
se lahko uporabi kot solarni panel ali pa tudi kot toplotni
izmenjevalec za povečanje energetske učinkovitosti
v stavbah. Pripravljeni so na skupno sodelovanje prek
licenčnega dogovora.
Ref: 13 PT 65BN 3SMF
Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si - T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si.

