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Nižja članarina

Številne storitve
in ugodnosti
za člane

O novem statutu OZS
Vabilo
Zbor članov OOZ Koper
Sklep o določitvi članarine

Stanovanjski krediti za delavce

Skupščina OZS sprejela nov statut in določila članarino

Staničev trg 1, 6000 Koper - telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17
E-naslov: ooz.koper@ozs.si - spletna stran: www.ooz-koper.si
Uradne ure strokovnih služb: ponedeljek in petek: od 8.00 -12.00 ure - sreda: od 8.00 -12.00 ure in od 14.00 - 16.00 ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8.00 -12.00 ure

Slavko Vižintin

predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: slavko.vizintin@ozs.si

D AV K I

i n

Elide Laginja

R A Č U N O V O D S T V O

Brezplačno davčno svetovanje

•
•
•

Mojca Blažič

preizkušena davčnica in
računovodkinja
z licenco S.I.R

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.: 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

P R AV O
Brezplačno pravno svetovanje

•
•

Janez Starman
odvetnik

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 - 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

J AV N I

Tatjana Ivančič

sekretarka OOZ Koper
T: 05/61 390 12
E: elide.laginja@ozs.si

obrtni register
T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

•

pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev po zahtevah Zakona o varnosti
in zdravju pri delu in podzakonskih predpisov
pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev (prijava poškodbe pri delu, delovne
dokumentacije za oceno delazmožnosti na ZPIZ,…)
zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov

•
•
•
•

izvedba seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in
varstva pred požarom
izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil
ekološke meritve (osvetljenost, hrup, temperatura)
usposabljanja za viličariste, strojnike TGM

Cveto Križan

magister poslovnih ved

Statut OZS, ki ga je Upravni odbor OZS sprejel in potrdila skupščina OZS, je prinesel naslednje novosti:

Članstvo
•

•
•
•

Z D R AV S T V E N E S T O R I T V E
Dispanzer medicine dela, prometa in športa Izola

•

15% popust na zdravstvene storitve

•

V Dispanzerju medicine dela, prometa in športa Izola,
Ul. oktobrske revolucije 11, v Izoli imajo člani OOZ Koper
15% popust za zdravstvene preglede.

•

Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.
Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico
na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7.00 - 8.30 ure. Zdravnica bo opravljala
preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik
podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr. 8.205 ) in očala v primeru, da jih
uporabljate. Bodite tešči!

I N F O R M A C I J E

O Z S

Prijava na spletni portal OZS

Na portal www.ozs.si se prijavite z:
•
uporabniškim imenom: vašo številko kartice Mozaik
podjetnih (vpisana tako na čelni strani kartice kot na
hrbtni strani pod črtno kodo)
•
geslom, ki ste ga prejeli z računom za članarino za
september 2013 in je navedeno na dnu računa
Če gesla ne najdete posredujte zahtevek preko e-pošte na
registracija@ozs.si. Geslo bo na e-mail, s katerega boste
zahtevek poslali, posredovano v najkrajšem možnem času.

naročanje po telefonu: 05/65 300 20

Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.

Statut Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Urnik za stranke: od ponedeljka do petka od 8.00 - 14.00 ure 		
- na sedežu ZVD Koper, Pristaniška 12, Koper ali na telefon 05/63 090 35

R A Z P I S I

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.

Obrtni zakon, ki je začel veljati 28. aprila letos in je uvedel prostovoljno članstvo, določa,
da morajo OZS v roku šestih mesecev, območne obrtno-podjetniške zbornice pa v roku devetih mesecev
od uveljavitve zakona, uskladiti svoje statute z zakonom. Poslanci skupščine OZS so 22. oktobra 2013,
torej v zakonitem roku, sprejeli nov statut OZS in določili višino in način plačevanja članarine, ki jo bodo
plačevali prostovoljni člani OZS in OOZ od 1. novembra 2013 dalje.

Storitve za člane OOZ Koper z 20% popustom

•

Brezplačno svetovanje iz področja
pridobivanja finančnih sredstev

•

Andreja Kozlovič

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

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti
in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom

•

Članarina nižja - za člane
številne storitve in ugodnosti
»Danes so težki časi za gospodarstvo, še posebej pa so težki za obrtnike in male podjetnike.
V takšnih časih je zbornica, ki zastopa njihove interese in skrbi za njihove potrebe, še toliko
bolj pomembna. Večja podjetja si lahko privoščijo svoje pravnike in druge strokovnjake, za
male poslovne subjekte pa naša zbornica predstavlja neke vrste splošno službo, kjer dobijo
pomoč in vse potrebne informacije v okviru članarine,« je povedal podpredsednik OZS in
predsednik UO OZS Branko Meh.

VA R S T V O P R I D E L U
Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

•

Svetovalni center OZS

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

Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1500 izvodov
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Naslovnica
Iz zbora članov
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statut določa način včlanjevanja v zbornico in določa, da je za včlanitev pristojna OOZ po poslovnem
naslovu člana, po naslovu stalnega prebivališča člana pa kolikor član nima poslovnega naslova
registriranega v PRS. Za člane, ki nimajo poslovnega naslova registriranega v RS ali niso državljani RS,
je pristojna OOZ po izbiri člana (2. člen)
v članstvo se vstopi z vložitvijo vstopne izjave (16. člen)
fizična ali pravna oseba postane član zbornice za obdobje najmanj enega leta (16. člen)
pravice in obveznosti člana v zbornici zastopa:
fizična oseba - osebno,
samostojni podjetnik – osebno podjetnik, zakoniti zastopnik ali prokurist,
pravna oseba – lastnik, družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist
pri čemer mora biti status razviden iz PRS ali drugih uradnih evidenc (16. člen)
član lahko izstopi iz članstva na podlagi pisno podane izjave o izstopu iz članstva. Izstopno izjavo
lahko vloži kadarkoli med letom. Kadar član vloži izstopno izjavo do 30. septembra tekočega
koledarskega leta, mu članstvo preneha s pričetkom naslednjega koledarskega leta
kolikor bo član podal izstopno izjavo v času med 1. oktobrom . in 31. decembrom mu bo članstvo
prenehalo s 1. januarjem naslednjega leta po letu, v katerem je podal izjavo. Član ne more izstopiti
v koledarskem letu, v katerem je vstopil v članstvo (16. člen)
člana se iz članstva lahko tudi izključi kolikor grobo krši dobre poslovne običaje ali poslovno moralo
oziroma s svojimi ravnanji škodi ugledu zbornice ali ne izpolnjuje svojih obveznosti in odgovornosti
(17. člen)

Območje delovanja območnih zbornic
Statut OZS določa, da območne zbornice ohranijo obstoječe območje delovanja. Spremembe območja
delovanja posamezne OOZ se lahko opravijo na podlagi usklajenega predhodnega sklepa skupščin OOZ,
ki spreminjajo območja delovanja (5. člen).

Upravljanje z zbornico
•
•
•
•
•
•
•
•

zbornico upravljajo aktivni člani v organih zbornice ter vsi člani v drugih oblikah delovanja in
odločanja (19.člen)
v organe zbornice so lahko izvoljeni le aktivni člani, to so fizične in pravne osebe, ki kot glavno
dejavnost opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji (3. člen)
statut določa, da je najvišji organ OZS - skupščina OZS, ki jo sestavljajo poslanci iz OOZ in sekcij
OZS, od katerih ima vsaka po enega, ta pa je praviloma predsednik OOZ oz. sekcije (21. člen)
v druge oblike delovanja zbornice so lahko izvoljeni tudi drugi člani (18. člen)
člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih zbornice neprofesionalno in so lahko izvoljeni oz.
imenovani le pod pogojem, da imajo poravnano članarino in druge obveznosti do zbornice (19. člen)
neporavnane finančne obveznosti člana do zbornice so razlog za odpoklic oz. razrešitev člana s
funkcije (19.člen)
predsednik OZS je hkrati tudi predsednik upravnega odbora OZS (39.člen)
število članov upravnega odbora OZS je iz 22 zmanjšano na 11 do 15 (33. člen)
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5
Sekcije
Skupščine sekcij so ukinjene. Statut določa, da sekcije vodi upravni odbor sekcije, ki ga izvoli volilna
skupščina sekcije za dobo 4 let. Volilno skupščino sekcije sestavlja po en poslanec za določeno dejavnost
ene ali več OOZ, ki jih imenujejo oziroma izvolijo OOZ. Upravni odbor sekcije šteje od 5 do 7 članov,
izjemoma do 11 članov, odvisno od števila članov posamezne sekcije (45.čl.).

Dejavnosti zbornice
Dejavnosti poslovnih in delodajalskih združenj je bila dodana še cela vrsta drugih komplementarnih
dejavnosti, ki bodo zbornici omogočale večji nabor storitev tako za člane kot za pridobivanje sredstev
na trgu (13.čl).

Naloge, ki se financirajo iz članarine
Naloge, ki jih OZS financira iz svojega dela članarine so ostale v bistvu nespremenjene in jih navajamo
kot informacijo:
•
spremljanje in obravnavanje problematike dela obrti, skrb za njen skladen razvoj, oblikovanje stališč
in predlogov obrti za spremembe gospodarskega sistema in gospodarske politike
•
naloge zastopanja interesov gospodarstva v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij
in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike na nacionalni ravni in na
ravni EU
•
naloge po obrtnem zakonu in statutu, ki se opravljajo po programih kot infrastrukturne storitve za
potrebe članstva oziroma obrt
•
posamične oblike svetovanj in izvajanja strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot splošni
napotki, ki ne zahtevajo izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana po načelih
svetovalnih organizacij
•
naloge informiranja in splošnega strokovnega svetovanja članstvu
•
delovanje organov zbornice.
S članarino se zagotavljajo tudi materialno kadrovski pogoji za delovanje zbornice ter sredstva za
investicije, projekte in druge dogovorjene naloge zbornice (58. člen)
Poslanci skupščine OZS so v besedilo statuta OZS vnesli še naslednja določila oz. spremembe:
•
predsednik zbornice, predsednik nadzornega odbora in direktor zbornice (prej generalni sekretar)
so materialno in kazensko odgovorni za škodo, ki bi jo naklepno ali iz hude malomarnosti povzročili
zbornici ali njenim članom
•
direktorja zbornice imenuje in razrešuje skupščina OZS na predlog predsednika upravnega odbora
OZS
•
za predsednika zbornice je lahko izvoljen predstavnik aktivnega člana zbornice, ki je državljan RS in
ni upokojen
•
glede na izkazan interes članov v zbornici se kot oblike samostojnega strokovnega delovanja in
odločanja ustanavljajo sekcije za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti, če so za
to izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna sredstva za njeno delovanje
(opomba: členi niso navedeni, ker ob pripravi tega besedila še nismo razpolagali s čistopisom)

Članarina
Poslanci skupščine OZS so sprejeli sklep o določitvi članarine, ki velja od 1. novembra 2013 do
31.decembra 2014 (v nadaljevanju) in sklep o razdelitvi sredstev pridobljenih iz članarine, po katerem bo
za delovanje OZS namenjenih 30% sredstev, za delovanje OOZ pa 70% (prej 37,5% : 62,5%).

Za člane MOZAIKA podjetnih,
ugodni nakupi v trgovini
Big Bang Koper.
Ne spreglejte!

Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04-UPB1, št. 102/07, št. 30/13 in št. 36/13- popr.)
in na podlagi 24. člena Statuta Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, sprejetega na seji Skupščine
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije dne 22. oktobra 2013, je Skupščina Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije na svoji 16. redni seji dne 22. oktobra 2013 sprejela

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
in območnim obrtno-podjetniškim zbornicam
od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014
I.
Članarino plačujejo vse fizične in pravne osebe, ki so skladno
z določbami Obrtnega zakona in Statuta Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica)
člani zbornice.
II.
Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo članarino v višini:
•
član, ki na podlagi pridobljenega certifikata osebno sam
opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti plačuje
10 evrov mesečno,
•
fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske
družbe v katerih je edini lastnik, družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost plačujejo 18 evrov mesečno,
•
člani, ki zaposlujejo delavce plačujejo 27 evrov mesečno.
Velikost podjetja – člana se določi za obračunsko obdobje
na podlagi podatkov o številu zaposlenih, ki se pridobijo od
pristojnih organov za zbiranje le-teh. Podatki o številu
zaposlenih se pridobijo prvega dne v mesecu za katerega se
obračunava članarina.
V primeru, ko za člana podatek o številu zaposlenih ni dosegljiv oziroma ni znan, podjetje - član plačuje članarino v
višini 18,00 EUR.
Članu, ki najkasneje do konca meseca februarja tekočega
leta plača letno članarino (12 članarin za tekoče koledarsko
leto) v enkratnem znesku, se prizna popust v višini enomesečne članarine.
Članu, ki se prizna popust pri plačilu letne članarine v enkratnem znesku, se v posameznem obračunskem obdobju ne
usklajuje število zaposlenih in posledično tudi ne mesečna
članarina.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega
zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
Članu, ki je v postopku stečaja, se za čas tega postopka članarina ne obračunava.

IV.
V primeru, ko fizična ali pravna oseba pristopi v članstvo tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca.
Članom, ki pristopijo v članstvo med koledarskim letom se
v letu pristopa ne prizna popust za vnaprejšnje plačilo članarine v enkratnem znesku, za obdobje do konca tekočega
koledarskega leta.
V.
Članarina se obračunava mesečno, za kar zbornica izda članu
račun.
Plačilo članarine zapade v plačilo 15. v mesecu za pretekli
mesec.
Član je dolžan poravnati zbornično članarino vse dokler je
član zbornice, pod pogoji, kot to določa Statut OZS.
VI.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz
I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča Upravni odbor
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na podlagi kriterijev,
ki jih Upravni odbor določi s posebnim sklepom. Predlog za
zmanjšanje ali odpis članarine po tem sklepu pripravi območna obrtno-podjetniška zbornica skupaj z mnenjem, ki
ga posreduje strokovni službi OZS. Odločitev o vlogi člana
sprejme Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je dokončna.
Mnenje OOZ o vlogi člana ni zavezujoče za odločitev Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
VII.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije objavi višino in način
plačila članarine na svoji spletni strani.

Izstop iz članstva
Člani, ki želijo izstopiti iz zbornice, morajo na OZS ali na OOZ poslati ali osebno dostaviti izstopno izjavo,
ki mora vsebovati podatke o poslovnem subjektu, davčno številko in originalen podpis. Za člane, ki bodo
izstopno izjavo poslali do vključno 27. januarja 2014, bo članstvo izbrisano s prvim dnem naslednjega
meseca.
Iz članstva bo mogoče izstopiti tudi kasneje, in sicer tako, da bo član, ki bo podal izstopno izjavo do
30. septembra tekočega leta iz članstva izbrisan s 1. januarjem naslednjega koledarskega leta.
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Računovodski servisi
- v prid ali v škodo svojih strank?

Do 31. oktobra 2013 je iz članstva OOZ Koper izstopilo
približno 300 članov, kar predstavlja 18 % članstva. Iz izstopnih izjav, ki smo jih prejeli na OOZ Koper smo razbrali nekaj
zanimivosti, med katerimi prav gotovo izstopa dejstvo, da je
bilo veliko izstopnih izjav poslanih iz računovodskih servisov,
na kar so nas opozorili tudi nekateri naši člani, ki tega ne odobravajo. Nekateri so nas tudi opozorili, da jim je njihov računovodja svetoval in predlagal, da se izpišejo iz zbornice.
Prejeli smo tudi številne izjave o izstopu, ki so jih za svoje
stranke šablonsko izpolnjevali v nekaterih računovodskih servisih. Računovodski servis Konto Obala d.o.o. si je na primer
dovolil izpolniti in z imenom člana (predvidevamo, da njegove stranke) podpisati izjavo, na kateri je celo navedel, da ta
ne posluje z žigom, čeprav smo pred tem od istega člana že
prejeli z drugačnim lastnoročnim podpisom in žigom opremljeno izjavo.
Računovodski servisi si očitno obetajo korist od osipa
članstva, saj računajo na to, da bodo njihove stranke čim
manj obveščene in da bodo tako postale še bolj odvisne od
njih. To jim bodo zagotovo tudi zaračunali.
Član bi se moral sam vprašati, zakaj mu računovodski
servis svetuje izpis iz članstva obrtne zbornice. Vprašati bi se
moral ali mu bo računovodski servis svetoval tudi iz področja delovno pravne zakonodaje, varovanja okolja, tehnične
zakonodaje in specifične zakonodaje za posamezna področja
dejavnosti …, to kar danes, med drugim, dobi za članarino na

zbornici. Če da, prosimo člane, da nam sporočijo kateri je ta
računovodski servis.
Ali bo računovodski servis prevzel tudi vlogo zastopnika
oz. zagovornika obrtnikov in malih podjetnikov?
Odgovor na zastavljena vprašanja je preprost. Tudi računovodje so podjetniki, ki skrbijo za svoj dobiček. Do tega imajo vso pravico, saj so na trgu. A tudi na trgu veljajo določena
pravila. Dober in uspešen računovodski servis si vsekakor želi
uspešnih strank, ki to ne morejo biti, kolikor niso informirane,
se ne izobražujejo in se ne povezujejo za dosego skupnih interesov drobnega gospodarstva.

Seznam računovodskih servisov, ki pošiljajo izstopne izjave

Anis biro d.o.o.
Studiocriss d.o.o.,
MFIN d.o.o.,
Unifakt d.o.o.,
Datanet d.o.o.,
Konto Obala d.o.o.,
Primc Erna s.p.,
Kozlovič Jadranka s.p.,

Kolodvorska cesta 1,
Šmarska cesta 7 C,
Šmarska cesta 5 D,
Šmarska 7A, 		
Vojkovo nabrežje 10,
Semedela 55, 		
Gažon 4 c, 		
Vojkovo nabrežje 10,

6000 Koper
6000 Koper
6000 Koper
6000 Koper
6000 Koper
6000 Koper
6274 Šmarje
6000 Koper

Država upokojenim s.p. odvzema pridobljene pravice
V torek, 24. oktobra 2013 je na sedežu obrtne zbornice v
Kopru potekalo predavanje namenjeno samostojnim podjetnikom s statusom upokojenca, ki svojo dejavnost opravljajo
kot dopolnilno dejavnost in morajo do 31. decembra 2013,
skladno s ZPIZ-2, uskladiti lastnost zavarovanca, kar pomeni,
da se bodo morali odločiti ali se odpovedati delu pokojnine
ali dejavnosti.
Predavanje je zbornica organizirala z namenom, da svojim članom zagotovi vse informacije in pomoč, ki sta potrebni
za tako težko odločitev.

Sedaj pa so se znašli v situaciji, ko jim država vzame še
tisto malo, kar so si sami ustvarili.
Če bi namreč želeli upokojenci še naprej opravljati dejavnost, bi se morali s 1. januarjem 2014 odpovedati polovici
svoje pokojnine in se delno reaktivirati. Posledično bi morali
plačevati prispevke od polovične osnove, ki jo imajo redni samostojni podjetniki - do sedaj so plačevali le pavšal. Vsekakor
hud udarec, ki bi ga OZS želela preprečiti, zato je predlagala
spremembo 406. člena ZPIZ-2 in podaljšanje prehodnega obdobja še za dve leti.

LetniVABILO
zbor članov Območne
obrtno- podjetniške
zbornice Koper
Spoštovani člani!
Vabim vas na letni zbor članov OOZ Koper, ki bo

v torek, 10. decembra 2013, ob 19.00 uri,
v Gledališču Koper, Verdijeva ulica 3
Tudi v letošnjem letu vam bom, skupaj s predsedniki sekcij, poročal o dogodkih, ki so v zbornici
zaznamovali leto 2013 in napovedali bomo aktivnosti za leto 2014.
Zbornica prestaja zelo občutljivo obdobje prehoda iz obveznega v prostovoljno članstvo.
Vodstvo OOZ Koper želi, da bi vsi, ki ste se odločili ostati člani zbornice, v naslednjem letu 		
od organizacije dobili čim več tistega kar od nje pričakujete.
V veliki meri bo to odvisno tudi od tega koliko bo vsak od nas prispeval k temu. Pa ne samo v plačani
članarini, ampak v aktivnem sodelovanju pri oblikovanju programa dela zbornice.
Zbor članov naj bo zato tudi ena od priložnosti, da se sliši vaš glas.
Vabim vas, da na zboru predstavite svoja razmišljanja in podate svoje predloge.
Kolikor želite pred tem te posredovati pisno, jih prosim, posredujte najkasneje do 30. novembra
na naslov elide.laginja@ozs.si in obljubim vam, da boste odgovore prejeli na zboru.
Zboru bo sledila gledališka predstava Jureta Ivanušiča Od tišine do glasbe, ki vam bo gotovo
polepšala decembrski čas.

Od tišine do glasbe je najuspešnejša slovenska glasbena monokomedija, ki je z več kot 250 ponovitvami
navdušila prek 50.000 gledalcev vseh starosti in poklicev! Izvrsten dramski igralec in pianist Jure Ivanušič
nas bo popeljal skozi celotno zgodovino glasbe - od njenih prvih zametkov v prazgodovini preko klasike,
jazza, šansona, rock'n' rol la, vse do sodobne popularne glasbe. V tej predstavi je tudi klasična glasba
zabavna, zabavna glasba pa postane klasika. Pa še zelo zabavno je!

Po predstavi se bomo v preddverju gledališča, ob prigrizku in kozarčku penine poslovili še
od starega leta.

Prijava in vstopnice

Davčna svetovalka Dunja Verbajs in pravnica Melita
Ambrož sta 40 prisotnim članom OOZ Koper in OOZ Piran
natančno predstavili možnosti, ki jih imajo in predvsem finančne posledice odločitev, ki jih bodo sprejemali.
Predavanje je bilo drugačno od mnogih do sedaj, saj je
bilo čutiti stisko podjetnikov, ki so za čas delovne dobe plačevali prispevke za pokojnino in se odločili, da dejavnost
ohranijo zato, ker je bila pokojnina prenizka za preživetje in
pa zato, da bi še ostali dejavni, ker pač delo osmišlja njihovo
življenje.

Območni obrtno-podjetniški zbornici Jesenice in Sežana
pa sta OZS predlagali, da nemudoma pristopi k pripravi vloge
za oceno ustavnosti tega dela ZPIZ-2.
Med udeleženci predavanja je bila večina zelo razočaranih nad načinom reševanja gospodarske krize na račun tistih,
ki se še trudijo preživeti sebe in svoje zaposlene in demotiviranih, da bi obdržali dejavnost, zato so se že odločili, da bodo
vrata svojih obratovalnic zaprli.
Bo Sloveniji šlo tako kaj bolje?

Prijava je obvezna. Rok prijave petek, 22. november 2013.
Udeležba na zboru je za člana zbornice (eno osebo) brezplačna.
Za spremljevalce je ob prevzemu vstopnic potrebno plačati 20,00 evrov.
Vstopnice prevzamete na sedežu zbornice.
Vstopnice bomo delili do zapolnitve mest.
				

		

Vabljeni!

							
			

Slavko Vižintin, predsednik
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Stranke zaupajo mojstrom
Z mojstrskim nazivom
več strokovnosti

9

Bili smo na obrtnem
sejmu v Puli

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 14. septembra 2013
v Modri dvorani Celjskega sejma podelila mojstrske diplome.
Prejelo jih je 120 mojstric in mojstrov, ki so mojstrski izpit
opravili do meseca septembra v letu 2012 in 2013.

IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS

VABI K VPISU NA
MOJSTRSKI IZPIT
V času od 10. do 13. oktobra 2013 se je na skoraj 1.000 m2
pokritih in zunanjih odkritih sejemskih površinah, ki so se nahajale neposredno ob znameniti puljski areni, predstavilo 167
razstavljavcev, med katerimi so bili obrtniki in podjetniki, razna podjetja in obrtna ter gospodarska združenja iz Hrvaške,
Srbije in Slovenije.

Tretji pristopni rok v letu 2013
je 17. december
(rok za oddajo popolnih vlog je do 6. decembra 2013).

Zakaj bi se odločili za
pridobitev naziva mojster?
• ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo
• ker daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih
strokovnih šolah
• ker boste lahko kot mentor v obratovalnici
izobraževali dijake
• ker boste izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za
opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti
• ker boste lahko odgovorni vodja posameznih del na
objektu (poklici, vezani na Zakon o graditvi objektov)
• ker boste lahko uporabljali blagovno znamko
MOJSTER, ki predstavlja znak kakovosti obrtnih
izdelkov in storitev.

Izpopolnite in nadgradite svoje znanje,
ter si zagotovite uspeh in konkurenčnost
vašega podjetja!

Dodatne informacije
telefon: 01 58 30 500,
e-naslov: ic@ozs.si

www.ozs.si

»Zznanjemdoodličnosti
invečjekonkurenčnosti!«

Med mojstrskimi diplomanti sta tudi dva naša člana Andrej Zonta in Sandi Blaževič, ki sta bogatejša za še en izobrazbeni naziv.
Postala sta mojstra avtomehanike.

Območna obrtno-podjetnika zbornica Koper se je predstavila skupaj z OOZ Izola, OOZ Piran, OOZ Sežana in OOZ Radovljica na skupnem, 50 kvadratnih metrov velikem razstavnem
prostoru.

Andrej Zonta je član zbornice od leta 2011 in ker za dejavnost,
ki jo je želel opravljati, ni izpolnjeval izobrazbenih pogojev, se
je odločil pristopiti k izvajanju mojstrskega izpita. Vpisal se je
leta 2010, ko je bil še zaposlen delavec pri drugemu delodajalcu.
Z željo napredovati in stopiti na samostojno delavno pot, se je
odločil, da si pridobi mojstrski naziv, ker bo s tem pridobil večjo strokovnost in s tem tudi večje zaupanje pri svojih strankah.
Splošni del izpitov je opravljal na Obrtno-podjetniški zbornici
v Ljubljani, strokovno-teoretični del pa je potekal na Tehniškem šolskem centru v Mariboru. Mojstrsko zaključno delo je
opravil v eni izmed koprskih delavnic pod nadzorom mentorja.
Andrej Zonta je obžaloval, da se podelitve mojstrskih diplom
ni udeležil nihče od vodstva zbornice, še posebej zato, ker je
predsedniku sekcije avtoserviserjev posredoval informacijo,
da bo pridobil mojstrski naziv in da bo podelitev potekala
določenega dne in je pričakoval, da bi mu kdo segel v roko.
Pričakoval je tudi, da bi njegov dosežek omenili v letnem poročilu o delu sekcije, ki ga sekcija obravnava na zaključnem
zboru članov.
Andrej Zonta se za svoj dosežek zahvaljuje zaposlenim na
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Območni obrtnopodjetniški zbornici Koper za prijaznost, vsem kolegom iz
stroke, s katerimi je preživel celotno izobraževalno obdobje,
predvsem pa gospodu Milošu Jermanu, ki mu je omogočil
uporabo avtoservisne delavnice za opravljanje mojstrskega
zaključnega dela.
Obema mojstroma iskreno čestitamo in jima želimo obilo
poslovnih uspehov.
(Ob nastanku tega prispevka je bil Sandi Blaževič nedosegljiv, zato žal
njegove izjave ne moremo objaviti.)

Naš del razstavnega prostora smo opremili s ponudbo za
mladoporočence Ateljeja Moje sanje iz Karica d.o.o., ki jo je
dopolnila ponudba cvetličarstva Geaflor d.o.o., Fotofantasy
Mirjana Pobege s.p., Zeliščarstva Jelke Svetina s.p., Pimetala d.o.o., restavratorja Marijana Markežiča s.p. in Steklarstva Slavko Vižintin s.p.
Sodelujoče slovenske zbornice smo s Slovenskim dnevom,
ko smo obiskovalcem predstavili tipične slovenske jedi obale,
Krasa in Gorenjske, še dodatno obogatile sejem.

Sekcija gradbincev
Člane sekcije obveščamo, da bomo, kolikor bo dovolj
interesa, na sedežu OOZ Koper s Slovenskim inštitutum za
standardizacijo organizirali seminar

Trajnostna gradnja z vidika nove uredbe
CPR - kako graditi v prihodnje?
Tematika

•
•

•

ZADNJE
PRIJAVE

standardizacija na področju trajnostne gradnje ter
primeri iz prakse
nova uredba CPR (Uredba o gradbenih proizvodih)
in vidik trajnostne gradnje
zakonodaja na področju trajnostne gradnje v Sloveniji,
uporaba meril trajnostne gradnje in kaj le ta prinaša

Prijave in dodatne informacije

Rok prijave

na tel. 05/61 390 13 ali na e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si

petek, 15. november 2013
Cena
Kotizacija znaša 180,00 EUR + 22 % DDV.
OOZ Koper bo svojim članom s poravnano članarino
sofinancirala stroške v višini 100,00 EUR (z DDV) na podlagi
vloge ter dokazila o udeležbi in plačilu.
V primeru, da zaradi majhnega števila prijav, 		
seminar ne bo organiziran v Kopru, se ga lahko
udeležite 21. novembra 2013 v Ljubljani.
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Obvestila
Prevoz gozdno lesnih
sortimentov

Z 10. avgustom 2013 so stopile v veljavo spremembe Zakona o gozdovih
(Uradni list RS št., 63/2013). 17.b člen
med drugim določa, da mora gozdno
lesne sortimente, ki so naloženi na
prevozno sredstvo, ali pri prevozu,
spremljati prevozni dokument (prevoznica) s podatki o izdanem dovoljenju za
posek dreves s strani Zavoda (odločba
o izbiri dreves za posek, dovoljenje za
krčitev gozda), dobavitelju, kupcu, vrsti
in količini gozdno lesnih sortimentov,
datumu, času in namenu prevoza, če:
•
se prvič dajejo na trg
•
so namenjeni začasnemu skladiščenju pred prvim dajanjem na trg ali
•
so namenjeni za lastno uporabo.
Gozdni lesni sortimenti so posekan les
gozdnih drevesnih vrst, in sicer s skorjo
ali brez nje, in obsegajo: les v okrogli
obliki, razcepljen ali v drugi obliki (veje,
korenine, panji in tvorbe), ter lesne
sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu.
Prevoznica ni potrebna za veje in vrhače, ki so ostanki sečnje, ter za gozdno
lesne sortimente, premera do deset
centimetrov, če so naloženi oziroma
se prevažajo s traktorsko ali gozdarsko
prikolico. Prevoznik je dolžan imeti
prevoznico pri sebi in jo pooblaščeni
uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.
Podatke o dobavitelju, kupcu, vrsti
in količini gozdno lesnih sortimentov ter datumu, času in namenu prevoza na prevoznico vpiše prevoznik.
Prevoznik prevoznico dobi od lastnika gozda. Po opravljenem prevozu
gozdno lesnih sortimentov prevoznik
izpolnjeno prevoznico izroči prvemu
kupcu gozdno lesnih sortimentov
(Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov
pomeni fizično ali pravno osebo, ki so ji
bili gozdno lesni sortimenti prvič dobavljeni, odplačno ali neodplačno). Kopijo
prevoznice je dolžan prvi kupec gozdno lesnih sortimentov najkasneje v
desetih dneh po opravljenem prevozu
poslati lastniku gozda, ki mora kopije
prevoznic hraniti najmanj pet let od
datuma prejema.
Lastniku gozda prevoznico izda Zavod
na podlagi izdanega dovoljenja za posek dreves in vsebuje številko dovoljenja za posek dreves, zaporedno številko

Sekcija za promet
prevoznice ter žig izdajatelja. Pod eno
številko dovoljenja za posek dreves se
lahko izda več prevoznic. Prevoznice,
ki se ne uporabijo za prevoz gozdno
lesnih sortimentov, mora lastnik gozda hraniti najmanj pet let od datuma
izdaje. Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov ter fizična ali pravna oseba, ki
začasno skladišči gozdno lesne sortimente pred prvim dajanjem na trg ali
ima gozdno lesne sortimente za lastno
uporabo, mora hraniti prevoznico najmanj pet let od datuma izdaje.
Določbe se smiselno uporabljajo tudi
za prevoz gozdno lesnih sortimentov,
pridobljenih iz gozdnih drevesnih vrst,
ki rastejo zunaj gozda. Prevoznico s
podatki o parcelni številki in katastrski
občini zemljiške parcele, zaporedni
številki prevoznice ter žigom izdajatelja
lastniku zemljišča izda Zavod.
Določbe se ne uporabljajo za gozdno lesne sortimente, ki se uvažajo
iz tretjih držav ali vnašajo iz drugih
držav članic Evropske unije. V teh
primerih mora prevoznik pooblaščeni
uradni osebi za nadzor dokazati, da
so gozdno lesni sortimenti uvoženi iz
tretje države oziroma vneseni iz druge
države članice Evropske unije.
Prevoznico mora v fizični obliki v originalnem izvodu hraniti:
•
prvi kupec gozdnih lesnih sortimentov ter fizična ali pravna oseba,
ki začasno skladišči gozdne lesne
sortimente ali ima gozdne lesne
sortimente za lastno uporabo, po
opravljenem prevozu gozdnih lesnih sortimentov;
•
lastnik gozda, če se izdana prevoznica ne uporabi za prevoz gozdnih
lesnih sortimentov.
Policija, carinski organi in gozdarski
inšpektorji imajo za namene preverjanja
istovetnosti prevoznice neposredni dostop do podatkov o izdanih prevoznicah.
Za kršitelje je predpisana globa v višini
od 5.000 eurov do 50.000 eurov (pravna oseba, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik), če se prevoz opravlja brez prevoznice ali pa prevoznica
ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov
(višina globe za odgovorno osebo: od
1.500 eurov do 3.500 eurov in za posameznika od 300 do 2.000 eurov).
Obrazec prevoznica in navodila za
izpolnjevanje dobite na OOZ Koper.
Informacije na tel.: 05/61 390 13.

Kreditiranje – nakup tovornih
vozil EURO VI

Na spletni strani Slovenskega okoljskega javnega sklada http://www.ekosklad.
si/html/aktualno/main.html je objavljen
Javni poziv za kreditiranje okoljskih
naložb 50PO13, ki nudi ugodno kreditiranje tudi za nakup vozil (za prevoz
tovora) z vgrajenim EURO 6 motorjem.
Javni poziv je odprt do porabe sredstev
oziroma do 30. novembra 2013.

Potrdilo za voznika, ki ni državljan držav Evropske skupnosti (iz 5. člena Uredbe ES št.
1072/2009)
Voznik – državljan tretjih držav, ki
opravlja komercialni prevoz blaga
z vozilom nad 3,5 t (za te prevoze je
zahtevana licenca) mora imeti v vozilu
tudi Potrdilo za voznika, ki ni državljan
držav Evropske skupnosti. To potrdilo
na zahtevo prevoznika vozniku izda
izdajatelj licenc (OZS oziroma GZS). Z
navedenim potrdilom se potrjuje, da
je tak voznik zaposlen pri prevozniku
in dela skladno z zakoni in drugimi
predpisi o pogojih zaposlitve in poklicnega usposabljanja voznikov. V kolikor
bo voznik zamenjal delodajalca, mora
»novi« delodajalec pridobiti za voznika
tudi drugo-novo potrdilo.
Potrdila za voznika pa ne potrebuje
voznik – državljan tretjih držav, ki ima
v Republiki Sloveniji pridobljeno dovoljenje za stalno prebivanje ter ima
v dovoljenju označbo, da je rezident
za daljši čas. V primeru nadzora mora
voznik pokazati dovoljenje za stalno
bivanje z navedeno označbo (veza: 8.
in 11. člen Direktive Sveta 2003/109/ES,
Zakon o tujcih).

CEMT certifikat o skladnosti
s tehničnimi in varnostnimi
zahtevami za motorna vozila

Za leto 2014 bo manjši del kvote dovolilnic CEMT še vedno veljal za vozila
ekološkega standarda EURO III. Lahko
si priskrbite certifikate za vozila »varno
EURO III« (vzorec dobite na sedežu
zbornice) le še do 31. 12. 2013. S 1. januarjem 2014 teh obrazcev ne bo več
na razpolago, kajti možno bo zaprositi
le za certifikate za vozila EURO IV in
višje.

Sestanek slovensko-hrvaške
mešane komisije o mednarodnem cestnem prevozu

3. in 4. oktobra 2013 je na Bledu potekal sestanek slovensko-hrvaške mešane komisije o mednarodnem cestnem
prevozu:

•

prevozi za/iz tretjih držav se bodo
tudi v prihodnje odvijali na podlagi
dovolilnic CEMT ali dovolilnic za/
iz tretjih držav (primer: prevoz na
relaciji Hrvaška – Bosna ali Hrvaška
– Srbija…),
•
prevoz blaga iz ene ali druge
države v Švico se lahko opravlja le
na podlagi licence Skupnosti (Sporazum – EU L 114/91 z dne 30. 4.
2002). Za Hrvaško velja prehodno
obdobje 2+2 leti v zvezi prepovedi
opravljanja kabotaže. To pomeni,
da v tem obdobju prevozniki ene
in druge strani ne morejo opravljati kabotaže. To velja tudi za prevoze blaga z vozili do 3,5 t največje
dovoljene mase. Izpostavljen je bil
tudi problem plačevanja cestnin
v Republiki Hrvaški, saj je slovenskim prevoznikom onemogočeno
koristiti ENC naprave, kar posledično pomeni, da ne morejo dosegati
popustov, ki so jih deležni hrvaški
prevozniki.
•
glede prevoza potnikov je bilo
dogovorjeno, da se občasni prevoz
potnikov med državama članicama
(EU) v tranzitu preko države, ki ni
članica EU, opravlja na podlagi EU
potniške spremnice. Prevozniki
ne potrebujejo knjigo potniških
spremnic temveč samo potniško
spremnico, na podlagi katere se
opravlja prevoz (EU potniška spremnica ali Interbus),
•
slovenska stan je izpostavila problematiko načina zaračunavanja
vstopnega davka za prevoze
potnikov. Obe strani sta soglašali,
da obračun DDV-ja pri prevozu
potnikov v vseh državah članicah
otežuje prevoze ter prevoznikom
povzroča dodatne administrativne
stroške, zato bosta obe strani predlagali svojim pristojnim organom,
da se poenostavijo postopki plačil,
Protokol sestanka je objavljen na spletni strani: http://www.ozs.si/Portals/0/
Media/Dokumenti/OZS/Sekcije

Rusija

V preteklih septembrskih novicah smo
povzeli informacijo, da namerava Rusija
s 14. septembrom 2013 izvajati dodatne
jamstvene ukrepe za prevoz blaga pod
TIR-om. Na spletni strani GIZ Intertransporta (http://www.intertransport.si/
wp-content/uploads/STU-and-DVTUof-FCS-of-Russia.docx ), ki je uradni
nosilec sistema TIR v Sloveniji, je objavljena informacija, ki navedbo potrjuje,
vendar le za carinske izpostave sibirskih
in daljnovzhodnih regij (meje s Kitajsko,
Mongolijo in Kazahstanom; glej zemljevid v zgornji povezavi), medtem, ko naj
bi TIR postopki po uveljavljenem režimu
izvajali do 1. decembra 2013. V primeru
težav se lahko poslužujete priporočil, ki
jih je pripravil IRU in so objavljena na
spletni strani: http://www.iru.org/cmsfilesystem-action/webnews2013/

Kazahstan

Preko ministrstva pristojnega za promet
smo prejeli informacijo, da je bila v Kazahstanu sprejeta nova cestno-prometna
zakonodaja, ki se nanaša predvsem na:
•
uvedbo računalniškega nadzora
mas in dimenzij vozil v gibanju;
•
zvišanje globe za prekrške kot so
npr. nepopolno izpolnjene dovolilnice ali neobstoj potrebne dovolilnice (do 500 MCI);
•
globe se zaračunavajo na mestu
storitve prekrška. V primeru zavrnitve plačila globe lahko nadzorni
organi zadržijo dokumente in prepovejo nadaljnjo vožnjo;
•
s 1. januarjem 2014 na mejah ne bo
več možno kupiti tranzitnih dovolilnic;
•
vožnja s tovornimi vozili, ki presegajo dovoljene mere in mase na glavnih cestah (general motor roads) s
1. januarjem 2015 ni dovoljena; posebne dovolilnice za te prevoze bo
možno dobiti pri lokalnih inšpekcijskih kontrolnih organih kot tudi pri
carinskih organih na mestu vstopa
v Kazahstan.

Slovaška
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S 1. oktobrom 2013 Slovaška ukinja
t.im. »ticket«, ki ga je bilo mogoče koristiti za tranzit države na 4 tranzitnih
odsekih (informacija je objavljena:
https://www.emyto.sk/web/10136/
show-news-detail//journal_content/56_
instance_8aib/10136/20130909_ukoncenie_ticketingu/news_detail ). Prevoznikom se bo potrebno registrirati in tudi v
primeru tranzita pridobiti OBU napravo.
Več o cestnini na slovaškem si lahko
preberete na spletni strani: https://www.
emyto.sk/web/guest/how-to register
ali http://bratislava.embassy.si/index.
php?id=2127#c3557

Belorusija, Moldavija

Na spletni strani:http://www.ozs.si/
Ozbornici/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Informacije.aspx sta objavljena
zapisnika mešanih komisij:
•
seja slovensko-beloruske mešane
komisije za področje mednarodnega cestnega prevoza (Portorož, 28.
in 29. avgust 2013) – za leto 2014 bo
predlagana popolna liberalizacija
(ukinitev vseh vrst dovolilnic za prevoznike obeh držav);
•
zapisnik zasedanja slovensko-moldavske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz (Kišinjov, 11.
in 12. september 2013) - ne prinaša
nobenih sprememb.

Madžarska

Tudi na Madžarskem je možno vložiti
vlogo za povračilo DDV-ja (iz naslova cestnine). Postopek poteka preko e-davkov
(http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/
StartPage/StartPage.aspx ), povsem
enako, kot to opravljate za ostale države
(npr. Avstrijo...). V mesecu oktobru že
lahko vložite zahtevek za povračilo za
mesece oj julija do septembra 2013.Več
informacij v zvezi s povračilom DDV-ja je
na spletni strani. https://hu-go.hu/media/
events/thumbnails/5457/1373964303Na
tionalTaxandCustomsAdministration.pdf
Natalija Repanšek, strokovna sodelavka OZS

Redno usposabljanje voznikov - termini za zamudnike
Voznike, ki v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 niso opravili rednega letnega usposabljanja po programih za tekoče leto
obveščamo, da se lahko prijavijo na spodaj razpisane termine za »zamudnike«, ki jih organizira Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije, na Celovški cesti 71 v Ljubljani.
Lokacija		

Datum				

Ura		

Program usposabljanja

OZS Ljubljana

sobota, 16. november 2013

7.00 -13.00 h

leto 2012

OZS Ljubljana

nedelja, 17. november 2013

7.00 -13.00 h

leto 2013

OZS Ljubljana

sobota, 23. november 2013

7.00 -13.00 h

leto 2010

OZS Ljubljana

nedelja, 24. november 2013

7.00 -13.00 h

leto 2011

Za informacije se obrnite na Mojco Poje, organizatorko za izobraževanje in usposabljanje pri OZS,
na tel. 01/50 305 20 ali e-naslov: mojca.poje@ozs.si.

E
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Sekcija frizerjev

Steve Turner v Sloveniji

Kje se skriva uspeh gostilne

Člane sekcije frizerjev obveščamo, da spletni portal MyHairDressers.com
organizira frizerske dogodke, na katerih se vam bo predstavil Steve Turner,
eden trenutno najbolj iskanih frizerjev in učiteljev iz Velike Britanije.

V zeleni dvorani Obrtniškega doma je 21. oktobra 2013 potekalo predavanje, ki ga je organizirala sekcija gostincev in živilcev,
na temo Zgodba in ambient gostinskega lokala. Mag. Emilija Bratož je udeležencem podala nekaj napotkov za kvalitetnejšo
gostinsko dejavnost, ki bi gosta prepričala, mu nudila zgodbo in doživetje ter mu v zavest vtisnila željo po vračanju.
Čeprav je izvršilni odbor sekcije menil, da bi bila tematika za člane zanimiva, smo se predavanja udeležili le trije člani.

Show

•
•

Sekcija gostincev in živilcev
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v četrtek, 28. novembra 2013, ob 20.30 uri, 		
v Casinoju Perla, v Novi Gorici
v soboto, 30.novembra 2013, ob 18.00 uri, 		
v Casinoju Mond, v Šentilju pri Mariboru

Cena

39,99 EUR z DDV. Pri plačilu dobite še brezplačno
enomesečno naročnino na MyHairDressers.com

Seminar (delavnica) za največ 12 udeležencev

•
•

petek, 29. novembra 2013, 				
v Novi Gorici ali Kopru
nedelja, 1. decembra 2013, 				
v Mariboru

V določenem delu predavanja smo razpravljali tudi o tem kakšno je dejansko stanja gostiln na terenu. Nekaterim
gostilnam, tako pri nas kot na Hrvaškem, uspe ohranjati obisk gostov, kljub temu, da nimajo posebnega ambienta in
tudi posebne ponudbe ne. Zakaj je tako, na predavanju nismo našli pravega vzroka ne odgovorov.

Mirko Tomšič

Cena

120,00 z DDV. Pri plačilu dobite še brezplačno
šestmesečno naročnino na MyHairDressers.com

Prijave in informacije telefon 03/49 033 05 ali 070/226 117, E-naslov: info-si@myhairdressers.com
Rok prijave petek,15. november 2013
Zbornica bo članom sekcije frizerjev s poravnano članarino stroške posameznega dogodka sofinancirala v višini 70%
na podlagi oddane vloge in ustreznih dokazil o plačilu in udeležbi.

Tempelj ugodja v frizerskem salonu MSA
Frizerski salon MSA je plod ženskega dela družine Pavlič, ki so ga zasnovale v letu 2008
Poznavalci in seveda obiskovalci
frizerskega salona vedo, da je ekipa MSA vedno sledila novostim,
posegala je po neobičajnem in
strankam nudila najboljše kar trg
ponuja. Pravijo, da ko slediš svojim pozitivnim prepričanjem, se
pot odpira in srce te vodi naprej.

Koprski gostinci smo se odločili, da sezono zaključimo na
Rabu, kot vsako leto doslej. Letos smo organizirali tudi srečanje
s tamkajšnjo zbornico - komoro.
Srečanje je potekalo v lepem vzdušju, na 408 m nadmorske
višine, v restavraciji Kamenjak, s prekrasnim razgledom na otok
Rab in bližnje otoke. Srečanja smo se udeležili trije gostinci člani koprske zbornice in sicer: gostilna Istrska klet Pomjan,
gostilna Jakomin iz Kubeda in Nevija Crvelin iz Kava bar Boris. Skupini se je pridružila tudi gostinka iz gostilne Trije lovci.
Iz rabske strani so se udeležili srečanja predsednik zbornice
Želko Duminčić, občinski svetnik Sanjin Pende, predsednik
gostincev Ivica Poljak in sekretarka gostincev Verica Plješa.
Pogovori so potekali v prijetnem vzdušju ob hrani in pijači
značilni za Rab.

Prepričanje, da frizerski salon ni
le delavnica za pričeske, ampak
je točka, kjer se srečujejo njihove
stranke, kjer se izražajo mnenja,
kjer se govori o kozmetiki in negi,
kjer se spregovori o osebnih dosežkih pa tudi problemih, je njihovo vodilo do zagotovljenega
uspeha. Koliko krat so s strankami skupaj reševale svet, vedo
povedati le njihova ogledala.
Prišel je čas za dopolnitev njihove ponudbe in zato so v njihovem salonu na Kolodvorski cesti
1 v Kopru, 9. oktobra 2013, odprle vrata novo zasnovanemu konceptu salona, kjer nega las
postane nekaj več. Mali tempelj ugodja so zasnovale za vse
tiste, ki si želijo zasebnosti, naj bo to zaradi trenutnega počutja,
posebnega dogodka, religioznih vzrokov ali osebne izbire. V
skrbno zamišljenem ambientu ponujajo svetovne tehnološke
novosti. Pravijo, da so prve v Evropi, ki so zasnovale tak koncept salona.
Obiščite jih, da se lahko prepričate.

Srečanje s predstavniki zbornice Rab

Predsednik zbornice Slavko Vižintin in predsednica sekcije
frizerjev Silva Baruca Jakomin, sta se z veseljem odzvala povabilu na otvoritev. V svojem govoru je predstavnica salona
povedala, da sta jim Obrtna zbornica Koper in sekcija frizerjev
v vseh letih njihovega delovanja, stali ob strani in jim še vedno
pomagata, ko je to potrebno. Poudarili so tudi pomembnost
sodelovanja s koprsko frizersko šolo, saj pravijo, da zelo radi
delajo z dijaki, na katere z veseljem prenašajo svoje znanje in
miselnost.
					
Monika Pavlič

Ugotovili smo, da imajo hrvaški gostinci podobne probleme kot mi, vendar imata država in občina do njih večji posluh.
Kjer je le mogoče jim gredo na roko, posebno dobro sodelujejo z občino Rab. Pogovarjali smo se o problemih v gostinstvu,
med drugim tudi o davčnih blagajnah. Ugotovili smo, da niso
gostinci tisti, ki so največ prikrivali državi ampak, da je iz drugih dejavnosti pobranih trikrat več dajatev kot pri gostincih.
Ugotovili smo tudi,da je za gostince poslovanje na hrvaškem
bolj prijazno in enostavnejše, ker lahko veliko zadev rešujejo
na nivoju pokrajin.
Sekcija gostincev OOZ Koper je kolege iz Hrvaške povabila
na obisk v Koper, kar so gostitelji z veseljem sprejeli.
Mirko Tomšič
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Organizacija javne prireditve
Bliža se čas martinovanja in veselega decembra, ko se občutno poveča
tudi število javnih prireditev. Zato, da
bi te organizirali v skladu s predpisi in
predvsem varno, je Služba za odnose
z javnostmi Ministrstva za notranje
zadeve odgovorila na najbolj pogosta
vprašanja v zvezi s tem.
Kakšne so zahteve in predpisani
postopki, da se bo prireditev martinovanja oz. tudi druge prireditve
izvedla skladno z zakonom?
Uvodoma bi želeli opozoriti, da
je treba najprej presoditi ali gre v
konkretnem primeru za javno prireditev, saj se v nasprotnem primeru
določbe Zakona o javnih zbiranjih
ne uporabljajo. Zakon o javnih zbiranjih namreč v 4. členu določa, da je
javna prireditev vsako organizirano
zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne,
verske ali druge aktivnosti tako, da je
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. ZJZ
opredeljuje organizirano prireditev
kot prireditev, pri kateri organizator
razglaša oziroma poziva k udeležbi z
javno objavo oziroma vabili, posredovanimi tistim, ki naj se prireditve udeležijo. Tako npr. ne gre za javno prireditev, če »martinovanje« v gostilni
praznuje »zaključena« družba, ki se je
za praznovanje vnaprej dogovorila oz.
rezervirala prostor oziroma se šteje za
javno prireditev »martinovanje« oz.
drug dogodek, ki ga organizira lastnik
gostinskega obrata, če vnaprej oglašuje prireditev in vabi udeležence, da
se »martinovanja« udeležijo.
Zanima me ali je potrebno takšno »prireditev« oz. dogodek prijaviti na MNZ oz. najbližji policijski
postaji?
Na podlagi ZJZ je treba javno prireditev prijaviti pri pristojni policijski
postaji. Če so izpolnjeni pogoji iz 13.
člena ZJZ (npr. več kot 3000 udeležencev, prireditev poteka v šotoru, na prireditvi se uporabljajo odri, ki bi lahko
ogrožali življenje ali zdravje ljudi ali
premoženje) pa je treba za izvedbo
prireditve pridobiti dovoljenje upravne enote.
Prijava prireditve pa ni potrebna,
če jo organizirajo gospodarske družbe oziroma samostojni podjetniki posamezniki kot svojo redno dejavnost v
svojih poslovnih prostorih. To pomeni,

da prijava prireditve ni potrebna, če
organizator organizira prireditev v
svojih poslovnih prostorih vsak dan,
vsak vnaprej določen dan v tednu ali v
drugih časovnih razmikih, vendar vsaj
12 dni v razdobju enega leta.
Ne glede na navedeno pa mora
javno prireditev prijaviti tudi organizator, ki opravlja gostinsko dejavnost,
če v svojih poslovnih prostorih občasno organizira javno prireditev s tem,
da nudi živo ali mehansko glasbo za
ples ali družabni program. Na takšni
prireditvi mora navedeni organizator
zagotoviti vzdrževanje reda v skladu s
predpisi, ki urejajo zasebno varovanje
(drugi odstavek 12. a člen ZJZ).
Ali se za čas izvajanja takega dogodka zahteva prisotnost varovanja (ne gre za dejavnost diskotek)
in v katerih primerih?
Zakon o javnih zbiranjih v 12. a
členu določa, da če organizator (gospodarska družba oziroma samostojni podjetniki posamezniki organizira
prireditev kot svojo redno dejavnost v
svojih poslovnih prostorih) prireditve
organizira kot svojo redno dejavnost
s tem, da nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program,
mora na prireditvah zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s
predpisi, ki urejajo zasebno varovanje,
če: - prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač), - prireditve
organizira v okviru drugih dejavnosti
za prosti čas (obratovanje diskotek ali
nočnih klubov brez strežbe pijač) ali prireditve organizira po 23. uri.
Vzdrževanje reda mora v skladu s

predpisi, ki urejajo zasebno varovanje,
zagotoviti tudi organizator, ki opravlja
gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno (manj kot
12 dni v okviru enega leta) organizira
javno prireditev s tem, da nudi živo ali
mehansko glasbo za ples ali družabni
program.
To pomeni, da če prireditev organizira gospodarska družba ali podjetnik
posameznik kot svojo redno dejavnost, v svojih poslovnih prostorih in
hkrati nudi mehansko ali živo glasbo
za ples ali družabni program, prijava prireditve pri pristojni policijski
postaji ni potrebna, mora pa organizator red na prireditvi vzdrževati z
varnostniki, kot to določajo predpisi
s področja zasebnega varovanja, če
prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač), prireditve
organizira v okviru drugih dejavnosti
za prosti čas (obratovanje diskotek
ali nočnih klubov brez strežbe pijač)
ali prireditve organizira po 23. uri.
Kot že navedeno, pa mora vzdrževanje reda z varnostniki zagotavljati
tudi organizator prireditve, ki opravlja
gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno organizira
javno prireditev, s tem, da nudi živo ali
mehansko glasbo za ples ali družabni
program. Hkrati pa mora tak organizator prireditev prijaviti pri pristojni
policijski postaji, saj te dejavnosti ne
opravlja redno, pač pa le občasno.
Ali lahko varovanje izvaja gostinec oz. iz njegove strani imenovana
oseba sam? Ali mora za to najeti licencirano varnostno službo?
Če predpis določa, da mora organizator prireditve zagotoviti vzdrževanje reda v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje pomeni, da
morajo varovanje zagotoviti v skladu
z Zakonom o zasebnem varovanju in
na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Zakon o zasebnem varovanju določa,
da zasebno varovanje opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje
usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba
ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za
opravljanje zasebnega varovanja v
skladu s tem zakonom.

VABILO
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Kovinarji

23. strokovno srečanje kovinarjev
23. in 24. novembra 2013, Maribor
Sekcija kovinarjev OZS organizira

23. strokovno srečanje kovinarjev
23. in 24. novembra 2013,
v hotelu Piramida v Mariboru
Uvod v osrednji del srečanja bo dan pred srečanjem, v
petek 22. nobembra 2013, na skupni večerji v hotelu Piramida.
Strokovni program se bo začel v soboto, 23. novembra, in
potekal tudi v nedeljo, 24. novembra 2013. Sestavljale ga
bodo aktualne teme iz kovinarske stroke pa tudi teme s
splošnega zakonodajnega področja, zanimive za obrtnike in
podjetnike.
Udeleženci boste lahko slišali, kaj prinaša reforma trga
dela, se podučili o zakonodaji in pravilnem ravnanju z
odpadki, zavarovanju poklicne odgovornosti in o obveznostih
delodajalcev, ki delajo v sosednjih državah EU. Splošna
področja bodo organizatorji nadgradili s strokovnimi
predavanji na teme globokega vleka in pravilne izbire
rezalnih orodij. Več boste izvedeli tudi o hladilno mazalnih

sredstvih, toplotni obdelavi jekel ter o lastnem tržnem
potencialu.
Spremljevalke udeležencev srečanja si bodo letos ogledale
lončarski atelje ter se seznanile s predelavo naravne ovčje
volne, v nedeljo pa se bodo lahko prepustile razvajanju v
medicinsko termalnemu centru Fontana.
Po končanih predavanjih bo v soboto, 23. novembra 2013,
organiziran tudi skupni program za vse udeležence srečanja:
z ladjico se bomo popeljali po Dravi, si s turističnim vlakcem
ogledali Maribor, na Lentu, ob stari trti degustirali vino ter se
ob večerji pozabavali v gostišču Črni baron.

Prijave

Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite na spletni strani
OZS : http://www.ozs.si/Ozbornici/Sekcijeinodbori/
Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije. Prijavnico pošljete na
e-naslov: ic@ozs.si ali po faksu: 01/58 305 60

Rok prijave

ponedeljek,18. november2013
oziroma do zapolnitve mest

50% popust za obrtnike na spletni strani
www.spendiamomeno.com
Želite povečati število vaših kupcev?
Ste že malo obupali, ker imate občutek, da vas v vašem kraju in okolici že poznajo in pričakujete več obiska?
Najbrž imate prav. Potrebujete novo ciljno skupino kupcev. Samo v Trstu živi preko 200.000 ljudi.
V trikotniku Trst-Videm-Gorica več kot 500.000!
Italijanski prebivalec ima višje prihodke. Povprečna plača se giblje med 970 in 1400 EUR.
Tudi stroški so v Italiji višji, zato italijanski potrošnik išče ugodnejše ponudbe.
V Sloveniji so cene nižje od italijanskih. Še posebno v storitvenem sektorju.
Italijanski potrošnik se tega vedno bolj zaveda.
www.spendiamomeno.com je spletni portal,
ki italijanskim kupcem predstavlja slovenske ponudnike blaga in storitev.
Spendiamomeno.com uporablja že veliko naših sosedov. 9000 ogledov mesečno se povečuje.
Portal in naročnike oglašujemo na italijanskih radiih.
Do konca leta 2013 vam nudimo 50% popust na cene oglasov.
Vse informacije dobite pri Tatjani Florenin, tel. 040/222 837
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Javni razpis

Razpis posojil za adaptacijo, gradnjo in nakup
stanovanja oziroma stanovanjske hiše v znesku 30.000,00 EUR
Upravni odbor Stanovanjskega sklada delavcev na področju samostojnega osebnega dela Koper
objavlja

razpis stanovanjskih posojil za adaptacijo, gradnjo in nakup stanovanja oziroma
stanovanjske hiše v znesku 30.000,00 EUR

Pravico do stanovanjskega posojila po tem razpisu imajo delavci:
•
ki so zaposleni za nedoločen čas pri samostojnih podjetnikih na območju Mestne občine Koper ter
delavci, zaposleni pri d.o.o., pod pogojem, da se je samostojni podjetnik preoblikoval v d.o.o.
•
ki so sami ali njihovi zakonci lastniki ali solastniki objekta, za katerega potrebujejo posojilo
•
ki bodo stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljali za stalno bivanje
Pravico do posojila pridobi delavec, če izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določa Pravilnik o reševanju
stanovanjskih vprašanj delavcev, z upoštevanjem dodatnih sklepov skupščine in Stanovanjske komisije.
Pogoji vračanja
•
obrestna mera je določena v višini stopnje rasti cen življenjskih potrebščin (inflacije) in 1 % realne letne
obrestne mere
•
višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti posojilojemalca, višine razpoložljivih sredstev, števila
prosilcev ter delovne dobe pri s.p. oziroma obrtništvu
•
posojilo je treba zavarovati pri zavarovalnici
•
anuiteta posojila bo izračunana na osnovi predvidene 2,50 % stopnje rasti cen življenjskih potrebščin in
1 % realne obrestne mere
•
odplačilna doba je največ 5 let, odvisno od višine posojila in kreditne sposobnosti prosilca
•
posojilo se vrača v mesečnih anuitetah
Prijave bo Stanovanjski sklad sprejemal do petka, 22. novembra 2013.
Vlogo za posojilo in obrazce dobite na sedežu Stanovanjskega sklada, Trg Brolo 2, Koper
(v prostorih Obalne sindikalne organizacije), vsako sredo in petek od 13.00 - 15.00 ure
ali v času po predhodnem dogovoru.
Dodatne informacije dobite pri sekretarki Marti Mihelčič, na telefon 031/384 160.
							

Nevenka Kariž, predsednica Stanovanjskega sklada

Obvestila
Ponovno opomini SAZAS
SAZAS v zadnjem času znova serijsko pošilja opomine za
plačilo (neplačanih) obveznosti, kakor tudi v primerih, ko
člani redno plačujejo po tarifi 1998, SAZAS pa jih terja za
razliko do 2006.
V zvezi s tem se postavlja vprašanje kaj storiti, zlasti v primerih ko se terja razlika med t.i. staro in t.i. novo tarifo. Ne glede
na že obstoječo korespondenco med članom in SAZAS-om
v preteklosti, ko je član že zavrnil SAZAS-u plačevanje razlike
med tarifo 1998 in 2006, članom predlagamo, da tudi tokrat
odgovorite na SAZAS-ov opomin (s priporočeno pošto) in
jim zavrnete zahtevek za plačilo razlike. Seveda, kolikor ste
še vedno odločeni plačevati po stari tarifi.
V tem času se stanje glede tarif 1998 in 2006 ni namreč še
nič spremenilo. Še vedno velja sodba Vrhovnega sodišča, ki
pravi, da velja tarifa 1998. Res pa je, da je zadeva v presoji
na Ustavnemu sodišču. O tem kakšna bo odločitev sodišča
boste člani obveščeni.

Kolikor bi Ustavno sodišče odločilo v prid SAZAS, bi še
vedno lahko tedaj doplačali razliko za (največ) nezastarano
obdobje (če bodo obračunane tudi obresti, te ne morejo biti
visoke glede na zneske, ki zapadejo). Dejstvo je, če bi sedaj
plačevali po tarifi 2006 in bi Ustavno sodišče razsodilo, da je
bila podlaga za plačilo tarifa iz leta 1998, vam SAZAS verjetno ne bi prostovoljno vrnil preplačanega zneska.
Vzorec odgovora na opomin dobite člani na zbornici.

Spremembe kolektivne
pogodbe za obrt
in podjetništvo
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije nas
je obvestilo, da je po uspešnem pogajanju, dne 23. oktobra
2013 podpisalo Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo,
ki bo stopila v veljavo s 1. januarjem 2014 (več v naslednji
številki KON).

17
Opravljanje storitev na Hrvaškem
Slovensko podjetje, ki želi čezmejno opravljati storitve na Hrvaškem po 1. juliju 2013, mora za pridobitev potrdila o prijavi
dela oz. storitev, prijaviti storitev na pristojni županiji v mestu,
kjer se bo storitev opravljala (policijska postaja).
K zahtevku za pridobitev potrdila za delo oziroma storitev je
potrebno priložiti:
•
pogodbo o sklenjenem poslu,
•
dokaz o izobrazbi,
•
dokaz o registraciji gospodarskega subjekta,
•
dokazilo o nekaznovanosti (priloga k prvemu zahtevku za
pridobitev dovoljenja),
•
dokazilo o zdravstvenem zavarovanju – obrazec A1 (oziroma, dokazilo da so prispevki plačani v navedeni državi
članici in da ne obstaja obveznost plačevanja prispevkov
v drugih državah članicah, kjer se opravljala dejavnost,
tako za zaposlene kot za samozaposlene osebe).
Napoteni delavci
Delavce, ki jih delodajalec napoti na delo v Republiko Hrvaško,
je prav tako potrebno prijaviti v mestu opravljanja storitve. Za
napotene delavce je potrebno pridobiti še obrazec A1. Vse
potrebne informacije glede pridobitve tega dokumenta lahko
podjetniki najdete na spletni strani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Za obveščanje in posredovanje vseh administrativnih in poslovnih informacij ob vstopu Hrvaške v EU je zadolžen Center
za poslovne informacije Hrvaške gospodarske zbornice. Enotna kontaktna točka za te informacije je dostopna na spletni
strani www.psc.hr kjer so na voljo informacije v hrvaškem in
angleškem jeziku.
Za pridobitev potrdila o prijavi opravljanja montažnih storitev
na Hrvaškem do treh mesecev, je potrebno 4 do 5 dni pred
opravljanjem storitev na ustrezni Policijski upravi Županije
vložiti prijavo dela oz. storitev. Prijavi je potrebno predložiti
naslednje dokumente in listine:
•
pisno prošnjo za opravljanje montaže (v hrvaščini)
•
navesti rok trajanja montaže 				
(od kdaj do kdaj bodo montažna dela trajala)
•
račun o storitvi ali pogodbo (lahko v slovenščini)
•
izpis iz obrtnega registra
•
osebne izkaznice ali potni listi delavcev, 				
ki bodo vršili montažo
•
znamko za 20 kun (dobite jo na pošti)
•
pri prevzemu potrdila plačati cca 150 kun
•
obrazec A1
Vse vzorce obrazcev lahko člani najdete na spletni strani OZS:
www.ozs.si v rubriki Svetovalni center / Poslovanje v tujini.
Za ostale uporabnike so te strani zaklenjene.

Kreditna zaščita in zavarovanje
izpada dohodka za podjetnike
Sedaj v kriznem gospodarskem času je nujno potrebno bolj
kot kdajkoli prej, da predvsem samostojni podjetniki, družinska
podjetja in tisti lastniki d.o.o.-jev, kjer je več solastnikov, poskrbite za zaščito kredita.
Ko najamete kredite pri banki in jih zavarujete, s tem ščitite banko in ne svoje družine. Po Zakonu o dedovanju RS dedujejo vse
naše dolgove naši dediči, tudi mladoletni otroci. Če ste samostojni podjetnik ne pozabite, da jamčite za vse svoje dolgove

s celotnim svojim zasebnim premoženjem. Lastniki d.o.o.-jev
ne pozabite ali ste ob najetju kredita podpisovali kakršnekoli
osebne menice. Razmislite, če pride do smrtnega primera, kako
bo vaša družina pokrivala mesečne obveznosti? Če sta dva
solastnika družbe, v primeru smrti enega izmed lastnikov, mora
drug preživeli solastnik izplačati dedičem lastniški delež družbe
po trenutni vrednosti podjetja in istočasno odplačevati kreditne obveznosti. Ker so te kreditne zaščite zelo poceni, vsem
toplo priporočam, da si to takoj uredite.
Primer izračuna: moški star 30 let, najel kredit 100.000 EUR
za 10 let, cena te zaščite je 100 EUR letno. Letna premija se
knjiži med davčno priznane odhodke, kar je dodatna korist za
podjetje. Kaj s tem pridobite? V primeru smrti glavnega nosilca
dejavnosti, dediči obdržijo vse nepremičnine, ker se banka ne
bo polastila hipotek, saj se bo kredit izplačal iz te zavarovalne
police. S tem ste razbremenili hipoteke in prepustili zdravo
podjetje brez dolgov.
Podjetnik lahko zavaruje odplačevanje kredita tudi dodatno
v primeru invalidnosti, saj lahko prejema mesečno do 2.000
EUR nezgodne rente do konca življenja (cena znaša 7,8 EUR mesečno za 1.000 EUR nezgodne mesečne rente). Iz tega dohodka
podjetniki odplačujejo del svojih obveznosti. Ne pozabimo, da
DURS in banka ne bosta čakali na vas, če se vam kaj hudega
nepredvidenega pripeti, zato že danes poskrbimo za nepredvidljive situacije, ki se lahko že jutri pripetijo vsakomur izmed nas.
Poglejmo konkreten primer: kolikor ste sami ali imate nekoga
zaposlenega v podjetju, ki je ključen kader, npr. komercialist,
ki ustvarja velik del prometa podjetja ali projektant, arhitekt,
finančnik, itd. od katerega je odvisno poslovanje vaše družbe,
je to še toliko bolj pomembno, da zavarujete to delovno mesto,
ker se lahko kaj hitro pripeti, da bo moralo podjetje ugasniti
v primeru smrti ali invalidnosti tega človeka. Drugi pogosti
primeri so samostojni podjetniki, npr. frizerji, kozmetičarke,
cvetličarke, prevozniki, šivilje, fotografi, avtomehaniki, itd. kjer
leži vsa opravilna dejavnost na vas. Za te primere obstajajo
zavarovanja izpada dohodka. V primeru kakršnekoli bolniške
odsotnosti (zaradi poškodb ali bolezni) boste prejemali nadomestilo plače.
Na trgu so možne razne kombinacije, ki se kombinirajo in svetujejo glede na potrebe in situacijo vsakega posameznika. V kolikor se ne pripeti noben od zgoraj navedenih primerov, lahko
podjetniki črpajo iz teh računov dodaten vir lastne pokojnine.
Eden izmed možnosti je ta, da podjetje mesečno ali letno odvaja poljuben znesek na zajamčeno managersko polico, ki lahko
podjetniku v prihodnosti predstavlja vir dodatne zajamčene
likvidne pokojnine. Mesečna premija se knjiži med naložbe, trenutno ni davčne ugodnosti, gre predvsem za finančne ugodnosti. Vzemimo primer, če podjetje odvaja mesečno 200 EUR za ta
namen, lahko podjetnik, danes star 40 let star po odbitku vseh
stroškov in davkov, upoštevajoč tudi inflacijo, pričakuje 700 EUR
desetletne mesečne dodatne pokojnine ali 350 EUR doživljenjske mesečne rente pri 65. letu starosti.
Ob vsem tem pa predlagam, da podjetniki pridobijo tudi drugo
mnenje finančnikov, naredijo pregled in analizo vseh zavarovalnih polic, saj se lahko veliko prihrani oz. celo pridobi večja kritja
z manj denarja.
V sodelovanju z OOZ lahko izkoristite vsi člani brezplačne
informacije in brezplačni individualni posvet z neodvisnimi
licenciranimi finančnimi svetovalci Finančne hiše d.o.o.
Naročilo svetovalca na info@financnahisa.si oziroma na
telefon 02/460 44 55 ali 031/691 271
mag. Karmen Darvaš Šega, www.financnahisa.si

1
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Oddajanje v najem obveznost poročanja
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS,
št. 50/06, 87/11 in 40/12 – ZUJF) po novem določa obveznost
poročanja o kupoprodajnih poslih z nepremičninami in o najemnih poslih s stavbami in deli stavb v evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju: ETN)
V ETN je tako treba pošiljati podatke o:
•
sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih 		
z nepremičninami in
•
sklenjenih najemnih pravnih poslih s stavbami 		
in deli stavb
Podatke o kupoprodajnih pogodbah ter najemnih pogodbah
in njihovih aneksih, ki se evidentirajo v ETN za posamezno vrsto
pravnega posla (kupoprodajni oziroma najemni pravni posel),
določata Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 68/12)
in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju
podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja
podatkov (Uradni list RS, št. 51/13).
O kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo
pošiljati podatke:
•
DURS iz evidence napovedi za odmero davka na promet
nepremičnin,
•
prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na dodano
vrednost, oziroma lizingodajalci iz pogodb o finančnem
lizingu nepremičnin za katere je bil obračunan davek na
dodano vrednost.
Prodajalci nepremičnin morajo pošiljati podatke o kupoprodajnih pogodbah z nepremičninami in o pogodbah o finančnem
lizingu nepremičnin, sklenjenih po 1. juliju 2013.
Prodajalci nepremičnin in lizingodajalci morajo o poslih z
nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano
vrednost, v prilagojeno ETN poročati elektronsko - z vnosom
podatkov v prilagojeno ETN ali v predpisanem izmenjevalnem
formatu prek spletne aplikacije.
O najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb morajo
pošiljati podatke:
•
najemodajalci, ki so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih
dajejo v najem (fizične osebe in pravne osebe zasebnega
ali javnega prava),
•
najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti
Republike Slovenije,
•
upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele
stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski
ali poslovni stavbi.
Najemodajalci morajo pošiljati podatke o vseh »aktivnih«
najemnih pravnih poslih – poslati morajo podatke o najemnih pogodbah, ki na dan 1. julij 2013 trajajo, in o novih
najemnih pogodbah, sklenjenih po tem datumu.
V primeru, ko je najemodajalec pravna oseba (d.o.o., s.p., …)
se v ETN poroča elektronsko - z vnosom podatkov v ETN ali v
predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije,
ko pa je najemodajalec fizična oseba, lahko ta poroča elektronsko - z vnosom podatkov v ETN prek spletne aplikacije ali po
pošti na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, ki
je objavljen na spletnih straneh Geodetske uprave RS.

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

Roki za poročanje v ETN:
vsak mesec do 15. v mesecu za posle, sklenjene pretekli mesec,
•
do 15. decembra 2013 za najemne pogodbe in pogodbe o finančnem najemu, ki na dan 1. julija 2013 še trajajo.
•

Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami in najemnih poslih s
stavbami in deli stavb v ETN je dostopna prek povezave
na spletnem portalu PROSTOR, na straneh Evidence trga
nepremičnin. Za registracijo za uporabo spletne aplikacije
je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo.
Kršitev obveznosti je sankcionirana.

Vir: Obvestila GURS

Lastniki nepremičnin –
preverite uporabno površino
Zaradi pravilne stopnje obdavčitve vam svetujemo, da v GURSovem registru nepremičnin preverite uporabno tlorisno površino (dejanska raba – tista za katero se nepremičnina dejansko
uporablja), ki bo pomembna za obdavčitev.
Kolikor je v registru nepremičnin podatek o uporabni tlorisni
površini (dejanska raba) enak podatku neto tlorisne površine
(razvidna iz zemljiške knjige oz. katastra), bo obdavčitev napačna.
Uporabna tlorisna površina je v primeru stanovanjske rabe
vsota površin vseh bivalnih prostorov. To so vsi tisti prostori, ki
ustrezajo namenu in uporabi dela stavbe, npr. sobe, kopalnice,
stranišče, kuhinja, hodnik (in ostali prostori za bivanje, prehranjevanje, osebno higieno). V uporabno površino ne vključujemo teras, balkonov, lož, garaž, kurilnic, shramb, sušilnic ipd.
Čeprav je možno popravke vnesti preko spleta, vam svetujemo,
da to storite oseb no na GURS.

Mjuzikl Bila sva mlada oba

Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti

Borza inovacij, znanja in tehnologij

•

•

Škotski proizvajalec cenovno dostopnih, energetsko
učinkovitih modularnih hiš, ki so zgrajene in postavljene v
dveh tednih, išče nove dobavitelje ključnih stanovanjskih
elementov, ki morajo biti proizvedeni in pripravljeni za
takojšnjo vgradnjo. Podjetje išče dobavitelje uokvirjenih
kompletov vrat in oken, opečnih pregrad in zunanjih
zaščitnih fasadnih blokov iz cementa za podizvajalsko
proizvodno sodelovanje.
Šifra: EEN-okt-1

•

Start-up podjetje iz Irske išče proizvajalca tekstilne prevleke za otroški sedež pri nakupovalnem vozičku.
Šifra: EEN-okt-9

•

Britansko podjetje je specializirano za distribucijo komercialnih LED izdelkov za razsvetljavo skladišč, distribucijskih centrov, tovarn, pisarn, športnih dvoran, parkirišč ter
drugih industrijskih objektov. Podjetje si želi vzpostaviti
partnerstvo z drugimi distributerji v elektro podjetjih, ki
imajo povezave do upravljavcev objektov.
Šifra: EEN-okt-17
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si - T: 05/663 77 13

Več informacij: www.een.si.

Bila sva mlada oba

z izvirno glasbo bratov Avsenik,
z legendama komedije Natašo Tič Raljan 		
in Gojimirjem Lešnjakom Gojcem

Če bi se radi smejali, vas obveščamo, da so naslednje
ponovitve v Cankarjevem domu v Ljubljani,
v nedeljo, 10. novembra, ob 18.00 uri in
v ponedeljek, 9. decembra, ob 19.30 uri.
Vse ponovitve so bile doslej razprodane!

Podjetje iz Francije je razvilo avtonomni stroj za proizvodnjo naravne kozmetike. Stroj deluje s pomočjo dveh baterij, katere je možno polniti s pomočjo obnovljivih virov
energije. Podjetje je pripravljeno skleniti skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe, tehničnega dogovora ali
komercialnega dogovora s pomočjo tehnične asistence.
Ref: 13 FR 36L8 3S7S

•

Češko podjetje specializirano na področju uporabe rastlin
za energetske namene je razvilo posebno proizvodnjo
linijo, ki omogoča proizvodnjo peletov iz žitaric/slame
in drugih rastlin. Ta vrsta goriva (peletov) je tako učinkovita, kot uporaba rjavega premoga za gretje. Podjetje je
pripravljeno skleniti različne vrste poslovnih pogodb.
Ref: 08 CZ 0744 0ICD

•

Italijansko podjetje je razvilo inovativni sistem za proizvodnjo električne energije iz odpadne vode oljk, oljčnih
odpadkov ter drugih vrst biomase. Tehnologija omogoča
proizvodnjo električne energije ter uporabnih izdelkov,
kot so polifenoli, ki se prodajajo na tržišču kozmetike.
Podjetje je pripravljeno na skupno sodelovanje prek jointventure skupnega dogovora ali komercialnega dogovora
s pomočjo tehnične asistence.
Ref: 12 IT 53V0 3R3O

Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si - T : 05/ 633 77 83

Člane OZS imetnike kartice Mozaik podjetnih obveščamo, da si lahko po ugodnejši ceni (popust do 20%)
ogledate prvi narodnozabavni mjuzikel na svetu - romantično družinsko komedijo
•
•
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Več informacij: www.een.si.

Iz Uradnega lista

Oglasi
Povpraševanje za poslovne prostore
Italijanski podjetnik se zanima za najem ali morebitni
kasnejši nakup prostih kapacitet (proizvodne hale) v
velikosti med 500 in 1000 m2.
Kolikor razpolagate z informacijo o prostih kapacitetah, to
sporočite sekretarki OOZ Sežana Mariji Rogan Šik, telefon:
05/73 000 60, e-naslov: marija.rogan@ozs.si

Povpraševanje za sodelovanje
Podjetje Vifina d.o.o., ki ima v lasti proizvodno halo v
Mirnu pri Novi Gorici išče partnerstvo za proizvodno ali
trgovinsko dejavnost. Ker je proizvodna hala v neposredni
bližini mejnega prehoda z Italijo, je pomembna točka za
širitev dejavnosti na sosednji trg.
Interesenti se javite na e-naslov: vifina8@gmail.com
ali pokličete na tel. 030/399 980 (Erik)

•

št. 79/2013, 27. september 2013
Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

št. 81/2013, 4. oktober 2013
Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J)

•
•

št. 82/2013, 8. oktober 2013
Zakon o pravilih cestnega prometa (uradno prečiščeno
besedilo) (ZPrCP-UPB2)
•
Ukaz o razglasitvi Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 )
•
Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah
•
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
•

št. 85/2013, 18. oktober 2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu

•

STORITVE IN UGODNOSTI, KI JIH
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KOPER
NUDI SVOJIM ČLANOM
I Z O B R A Ž E VA N J E
•

•

•
•
•

Brezplačni (ali za simbolično participacijo) strokovni
seminarji, delavnice, tečaji in druga usposabljanja
ter predstavitve, ki jih organizirajo sekcije za posamezne
dejavnosti,
Brezplačna (ali za simbolično participacijo) splošna
izobraževanja, seminarji in tečaji (področje davkov,
delovnih razmerij, varstva pri delu in druga področja,
ki zadevajo celotno članstvo)
Organizacija in sofinanciranje strokovnih ekskurzij
in obiska različnih strokovnih sejmov
Sofinanciranje tečajev tujih jezikov
Sofinanciranje računalniškega izobraževanja

B R E Z P L A Č N A
•
•
•
•
•

Brezplačno osnovno podjetniško svetovanje
Brezplačno individualno svetovanje iz področja davkov,
vodenja poslovnih knjig in računovodstva
Brezplačno individualno pravno svetovanje
Brezplačna pomoč pri izdelavi pogodb o zaposlitvi,
odpovedi pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb,
pogodb o občasnem in začasnem delu, idr.
Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih
sredstev (javni razpisi)

P O S LO V N E
•
•
•
•
•
•
•

S V E T O VA N J A

S T O R I T V E

Brezplačna pomoč ali popusti pri sestavi raznih vlog
in izpolnjevanju raznih obrazcev
Brezplačno vlaganje predlogov e-izvršb 		
na podlagi verodostojne listine
Informacije in pomoč pri pripravi na poslovanje
v državah EU
Svetovanje in priprava vlog za pridobitev EU potrdila
Svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev licence
za prevoze v cestnem prometu
Informacije za prijavo na mojstrski izpit
Brezplačna pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj:
- najem prostora
- pomoč pri obveščanju
- pomoč pri izvedbi

P R O M O C I J A
•
•
•

Sofinanciranje najema razstavnega prostora za
skupinske nastope članov na različnih sejmih -		
doma in v tujini
Popust pri oglaševanju v mesečnem glasilu zbornice
Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice
(promocijski material – letaki ipd.)

D R U G E
•
•
•
•
•

•
•

I N

•
•

S O F I N A N S I R A N J E

Popusti pri periodičnih zdravniških pregledih 		
pri zdravniku medicine dela
Popusti pri opravljanju tečajev in izpitov 		
iz varstva pri delu
Sofinanciranje tečaja prve pomoči

B R E Z P L A Č N E
•

U G O D N O S T I

Zagotovljena ugodna obrestna mera 				
za kratkoročna posojila
Organizacija in sofinanciranje 				
športno-rekreacijskih dejavnosti
Organizacija in sofinanciranje družabnih srečanj
Brezplačna novoletna prireditev za otroke članov Dedek Mraz
Možnost pridobivanja skupnih ponudb 				
zaradi zagotovitev ugodnejših cen 			
(razna zavarovanja oziroma druge storitve)

P O P U S T I
•

Č L A N O V

S T O R I T V E

E - V E M

Registracija s.p. in d.o.o., ki se ustanavljajo z denarnim
vložkom
Spremembe v PRS-ju
Svetovanje pri registraciji

I N F O R M I R A N J E
•
•
•

Brezplačno mesečno glasilo Koprske obrtniške novice
Pošiljanje SMS sporočil predvsem kot opomnik pred
dogodki
Druga obvestila in vabila po elektronski pošti

