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INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Strokovna ekskurzija za gradbince
Usposabljanje voznikov
Ekskurzije za frizerje in kozmetike

Ženske v sebi vse življenje nosijo ljubezen,
ki je potrebna, da gre svet naprej.
Da bi našle tisto lepo v sebi, ki jim daje moč,
se včasih ustavijo in sanjajo.

Ob dnevu žena vsem
ženskam iskrene čestitke

3

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
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. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure in od 14. do16. ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure

Prodajni avtomati so nelojalna konkurenca

Že skoraj vsaka inštitucija ali podjetje jih ima - postavljeni so v bolnišnicah, državnih uradih, fakultetah
in celo na avtobusnih postajah. Avtomati za tople napitke ali prigrizke nam na vsakem koraku ponujajo
več vrst kav ali čajev za samo nekaj deset centov. Ponekod je druženje ob avtomatih s toplim napitkom
v roki izpodrinilo obred pitja kave v bližnjem lokalu in to gostincem ni všeč. Pravijo, da avtomati
predstavljajo nelojalno konkurenco, saj ne zaposlujejo ljudi in ne izdajajo računov.

Slavko Vižintin

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

D AV K I

i n

Elide Laginja

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

R A Č U N O V O D S T V O

VA R S T V O

Brezplačno davčno svetovanje

vsako tretjo sredo v mesecu od 10. ure
dalje na sedežu OOZ Koper, po predhodni
najavi sekretarki zbornice (najkasneje v
predhodnem tednu) na tel. 05/61 390 13
ali na tel. 05/61 390 00
Davčno svetovanje zajema
•
svetovanje s področja davčne, postopkovne in
statusne zakonodaje ter pomoč pri reševanju
problematike z navedenih področij,
Dunja Verbajs
•
svetovanje na področju vodenja poslovnih knjig,
Davčno svetovanje
•
svetovanje pri sestavi davčnih bilanc in drugih
Verbajs d.o.o.
davčnih poročil,
•
pravočasno obveščanje o spremembah na
področju davčne zakonodaje in vodenja
poslovnih knjig.
Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste
•
50 % popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, ki ga naroči član,
ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja
(zapišejo se ugotovitve in rešitve problema)
•
5 % popust pri svetovanju in vodenju postopka prenosa podjetja s. p.
na prevzemno kapitalsko družbo, vključno z izdelavo dokumentov
•
10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in
postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

Brezplačno pravno svetovanje

•
•

Janez Starman
odvetnik

sreda: od 15. do 17. 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. do 18. 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

PRIDOBIVANJE FINANČNIH V I R O V

•
•
•

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

Storitve za člane OOZ Koper z 20% popustom

•
•
•
•
•

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

Urnik za stranke: od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, 		
na sedežu ZVD Koper, Pristaniška 12, Koper
ali na telefon 05/63 090 35

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
Ul. oktobrske revolucije 11, Izola

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa imajo člani OOZ Koper

15% popust na zdravstvene storitve

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. ure do 8.30. 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

dr. Cveto Križan
Elcom In, do.o.o.

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.

sreda: od 09. do 10. ure - na sedežu OOZ Koper
po predhodni najavi (najkasneje v pedhodnem
tednu) na OOZ Koper, tel. 05/61 390 00 ali
05/61 390 12 ali 05/61 390 13

Svetovanje zajema
•
svetovanje na področju financiranja razvojnih
investicij in pridobivanja nepovratnih sredstev iz
EU skladov.
•
svetovanje članom pri pripravi prijavne
dokumentacije oz. zahtevka za financiranje za
razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

D E L U

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

Brezplačno svetovanje iz področja
pridobivanja finančnih virov

•

P R I

Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

•

P R AV O

Andreja Kozlovič

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

Svetovalni center OZS

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

Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.
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: 1100 izvodov
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Naslovnica
Avtorica fotografije: Mirta Kokalj

To je na svoji koži izkusila tudi Nadja Vičič, lastnica trafike na avtobusni postaji pri Banki Koper, kjer so
na nasprotni strani ceste nedavno postavili dva samostoječa avtomata: „Šli so nam naravnost v zelje, s
ceno jim ne moremo konkurirati, ker so preveliki. Poskušala sem se z njimi pogovoriti a brez uspeha.“
Da se je število prodajnih avtomatov v zadnjem času povečalo opažajo tudi ostali člani naše zbornice.
Pritožujejo se tako trgovci kot gostinci, saj so cene napitkov bistveno nižje celo v primerjavi s cenami
v trgovinah. Vodja sekcije gostincev Mirko Tomšič: “Prvič zato ker avtomati ne potrebujejo delovne sile
in imajo zato nižjo ceno. Drugič zato, ker nismo enakopravni. Nadzor nad gostinci in avtomati je povsem
drugačen. Ne vem, kako inšpekcije sploh izvajajo preglede. Po mojem mnenju je
zadeva tudi pravno sporna, saj avtomati ne izdajajo računov. Za nas gostince to ni
pravično in enakopravno, ker ne izpolnjujejo pogojev, ki jih moramo izpolnjevati vsi
Na eni strani se uvajajo elekdrugi.“ Na ta problem so po njegovih besedah opozorili pristojno ministrstvo in
tronske blagajne za vse, že dalj
problematiko izpostavili še pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. „Odzivov še
časa se govori tudi o morebitni
ni na naše zahteve po enakopravnosti, prav tako nismo dobili pojasnil. Ne razumem
zakaj,“ še zaključi Tomšič.
uvedbi davčnih blagajn, na

drugi strani pa množica prodajnih avtomatov, ki ponujajo
brezalkoholne pijače, tople napitke, prigrizke, idr. brez primerljivega nadzora. Zakaj tako?
Kdo to ščiti in ali ni to nelojalna
konkurenca, ki bi jo morali
pristojni organi preprečiti in ne
omogočati?

Prodajni avtomati so sicer opravičeni izdajanja računov po 143. členu Pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost. Poleg avtomatov računov med
drugim ni potrebno izdajati za prodajo vozovnic, kart in žetonov v potniškem
prometu, znamk, kolekov itd. Lastniki avtomatov morajo sicer Davčnemu uradu
posredovati podatke o prodaji, pravi vodja nadzora na DURSU Peter Jenko:
„Davčnemu zavezancu za prodajo preko avtomatov ni potrebno izdajati računov pod
pogojem, da zagotavlja podatke o prodaji s popisom začetnih in končnih zalog, ki ga
opravlja najmanj enkrat mesečno. Ti avtomati imajo lahko števce, vendar obvezna
uporaba teh števcev ni predpisana oziroma ima do njih zavezanec ali pa dobavitelj
prost dostop, tako da lahko nepooblaščeno tudi spreminjajo njihovo nastavitev.
Števce se večinoma uporablja za nadzor poslovanja zaposlenih pri zavezancu.
Zagotovo bi lahko ob današnji stopnji tehnologije in avtomatizacije vsi ti avtomati
izdajali račune. Po našem mnenju je zato smiselno preučiti, ali je izjema od obveznosti
izdajanju računov iz avtomatov še na mestu. V postopku davčnega nadzora pa se pravilno plačevanje in
obračunavanje davkov v zvezi z opravljenim prometom preko avtomatov nadzira zgolj posredno preko
evidenc mesečnega popisa začetnih in končnih zalog in preverjanja evidenc o nabavi blaga.“

Jenko še dodaja, da so v preteklosti ugotavljali veliko nepravilnosti pri davčnih zavezancih, ki so
morali izdajati račune. Vsaj približen odstotek nepravilnosti je po njegovo možno pričakovati tudi pri
zavezancih, ki poslujejo s prodajnimi avtomati.
Matej Rodela
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VABILOSekcija za promet

Poslovna konferenca
Mednarodno povezovanje
lokalnega podjetništva

Redno usposabljanje
voznikov za prevoz potnikov
in blaga v cestnem prometu

Člane zbornice vabimo na poslovno konferenco Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva, ki bo

14. in 15. maja 2014, v Pokrajinskem muzeju v Kopru

OOZ Koper, Izola in Piran organiziramo redno usposabljanje
voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu

Poslovna konferenca bo potekala na pobudo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence
v zamejstvu in po svetu. Spremljala jo bodo tudi srečanja med morebitnimi poslovnimi partnerji, obrtniki in podjetniki iz severne Italije, južne Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.
Povezava podjetnikov iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in zdomstvu je glavni namen konference, za kar bodo organizirana match-makingu B2B (srečanja
ena-na-ena). Na srečanjih boste lahko navezali čisto konkretne poslovne stike tako z domačimi kot »zamejskimi« obrtniki in podjetniki.

v soboto 22. marca 2014, ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Program rednega usposabljanja voznikov vozil za
prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu za
leto 2014

V sklopu konference bo organiziran tudi ogled novonastale obrtne cone na Serminu pri Kopru, ki združuje 48 obrtnikov in malih podjetnikov.
Kolikor se želite povezati s potencialnimi poslovnimi partnerji iz zamejstva, je potrebna predhodna prijava. Podrobnejši program in prijavnico dobite na sedežu zbornice.
Za informacije pokličite na OOZ Koper, telefon 05/61 390 00 ali pišite na elektronski naslov:
ooz.koper@ozs.si.
Prijave do petek, 21. marec 2014
Območna zbornica za severno Primorsko

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
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E.I.N.E.

I. Praktična uporaba tahografov
•
digitalni tahografi - pravilna uporaba
•
delovni čas voznikov

Obseg usposabljanja

7 pedagoških ur.

Cena

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačajo participacijo
v višini 10,00 EUR (DDV vključen), zaposleni pri članih
plačajo kotizacijo v višini 34,20 EUR, ostali udeleženci pa
50,00 EUR (DDV vključen) na osebo.

Plačilo

Ob prijavi plačate participacijo na TRR OOZ Koper,
Banka Koper, št. 10100 00351 70352, namen »usposabljanje
voznikov« ali na blagajni OOZ Koper.

Prijave

II. Psihofizična sposobnost voznika, primerna prehrana,
obvladovanje stresa, motivacija
•
psihofizično stanje voznika
•
prehrana voznika
•
odgovornost in motivacija
•
stres in njegovo obvladovanje

Prijavnico in kopijo vozniškega dovoljenja pošljite na
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali
na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

Rok prijave

ponedeljek, 17. marec 2014 oz.a do zasedbe prostih mest.

Prijavnica za redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov
in blaga v cestnem prometu, 22. marec 2014

Slovensko deželno gospodarsko združenje - Trst

Zanimivo predavanje za vsakogar

Podatki o kandidatu/ki:

B - podatki plačnika (podjetje)

Priimek in ime

Državljanstvo
Davčni
zavezanec

Datum, kraj in država rojstva

Si zastavljate vprašanje kako ohraniti zdravje?
Ste utrujeni brez »pravega« razloga?
Se zjutraj težko spravite iz postelje in sestavite za nov dan?
Imate silno željo po slanem in/ali sladkem?
Se dnevno ubijate s časom in uresničevanjem vseh dnevnih nalog?
Si težko opomorete po bolezni in stresu?
Ne najdete več radosti, vedrine in zabave ?
Imate težave s koncentracijo, spominom in spanjem?
Če ste na večino vprašanj odgovorili z ”da” vas vabimo,
da se udeležite predavanja, ki bo

v soboto, 12. aprila 2014, ob 15.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
Naša gostja bo Ivica Flis Smaka, dr. med. - specialistka z ameriško licenco za
regeneracijo, anti-aging in bioidentične hormone, ki vam bo na enostaven in
razumljiv način razložila kako iz tega začaranega kroga ter kako ponovno vzpostaviti
ravnovesje, da bi v različnih obdobjih življenja, ponovno zaživeli s polnimi pljuči.

Več o vsebini predavanja in prijavnica bosta objavljeni v aprilski številki
Koprskih obrtniških novic.

DA

NE

DA

NE

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

Telefon GSM

EMŠO

Veljavnost kode 95 v vozniškem dovoljenju (obvezno priložiti kopijo vozniškega dovoljenja)
voznik za kategorijo

D1,

D1+E,

D+E

voznik za kategorijo

C1,

C1+E,

C+E

Član OZS
Kraj in datum

Že opravljena redna usposabljanja
datum

		

program za leto

pri izvajalcu		

datum

		

program za leto

pri izvajalcu		

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):

A - samoplačnik

B - plačnik (podjetje)

B - naziv plačnika (podjetje)
B - naslov plačnika (podjetje)
Telefon GSM

IZJAVA
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu,
uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na področju
poklicnih kvalifikacij in zaposlovanja ter obveščanje o usposabljanjih (Zakon o varstvu osebnih podatkov
(Ur. list RS, št. 86/04)
Podpis in žig

Telefon/faks - stacionarni

E-pošta

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

Sekcija za promet
Uvedba standardnega obračuna
DDV za vso EU

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev

Prevozniki, ki v državah EU prevažajo tovor ali potnike se morajo namreč registrirati pri vseh davčnih uradih
držav skozi katere nameravajo opraviti prevoze, nato pa
morajo za prevožene kilometre po njihovem ozemlju plačevati DDV po stopnji v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo. V ta namen morajo na davčnem uradu tuje države pridobiti davčno številko, s čimer postanejo davčni
zavezanci v vsaki posamezni državi EU skozi katero vozijo.
Vsaka država EU pa ima sistem plačila davkov urejen po
svoje: v nekaterih državah se davek obračunava mesečno, v
nekaterih trimesečno, polletno ali letno. V nekaterih državah se obračunava kot akontacija za predvidene kilometre,
ki jih bo prevoznik v tisti državi prevozil. Vsaka država ima
svoj obrazec za prijavo davka, ponekod morajo prevozniki sami urediti plačilo davka, ponekod preko posrednikov.
Prevozniki ugotavljajo, da je poenostavitev teh postopkov nujna. Predvsem predlagajo, da se uvede enoten obrazec za prijavo davka za prevožene kilometre v
EU, da se časovno uskladi oddaja obrazca za prijavo davka
(npr. letno) oziroma, da bi za prijavo davka za prevožene kilometre v državah EU skrbel Davčni urad Republike
Slovenije, ki mu prevoznik že po nacionalni zakonodaji
dolguje DDV za opravljene prevoze po Sloveniji in tujini.
Kakor nam je znano se problematika v zvezi z obračunavanjem DDV v EU rešuje, tako v Sloveniji s pomočjo OZS, kot na
nivoju ustrezne EU komisije.
		

V uradnem listu, št. 14/2014 z dne 21. februarja 2014 je objavljeno uradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnem
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-UPB5)

EKO subvencije
S strani sekcije za promet pri OZS smo bili obveščeni, da
se vodstvo sekcije prizadeva uspešno rešiti situacijo, v prid
tistim prevoznikom, ki niso uspeli pridobiti sredstva iz
Javnega razpisa za nepovratno finančno pomoč za nakup
okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov.
Vodstvo sekcije stremi predvsem k temu, da bi se Javni razpis
spremenil oziroma dopolnil tako, da se ne spreminja pogojev
za pridobitev subvencij, temveč, da sredstva iz razpisa
pridobi čim več upravičencev, ki so že oddali vloge. V OZS so
mnenja, da je razpis mogoče dopolniti ali popraviti z dvema
konkretnima spremembama, in sicer:
•
s spremembo prvega stavka, petega odstavka, ki naj se
glasi: ”Vozilo mora dve leti od registracije vozila ostati v lasti
prejemnika.« Obrazložitev: glede na to, da je bilo v razpisu
iz leta 2008 glede subvencioniranja zapisano določilo, da
naj bodo subvencionirana vozila v lasti dve leti od registracije menimo, da naj se enako predpiše tudi v sedanjem
razpisu. Glede na to, da večina prevoznikov vozila amortizira v 2 do 4 letih bi sedaj zapisano določilo pomenilo to,
da prevozniki ne morejo posodabljati vozila glede tehničnih in ekoloških standardov,
•
s spremembo višine sredstev na 9 milijonov EUR. Obrazložitev: nova višina sredstev bi po mnenju OZS zadoščala za
vse tiste prevoznike, ki so oddali vloge in izpolnili zahteve iz razpisa, a na naslednjih odpiranjih za njih ni bilo več
sredstev na razpolago.
Člane bomo o novostih v tej zadevi sproti obveščali.
S strani EKO Sklada pa do izida glasila še nismo prejeli
seznama prejemnikov subvencij iz 1. razpisa kot je zahteval zbor avtoprevoznikov OOZ Koper v decembru 2013.

Usposabljanje voznikov
- roki za zamudnike
Na OZS zbirajo prijave za 7-urno usposabljanje voznikov, po
programih za leti 2010 in 2011.
Usposabljanje je obvezno za vse voznike, ki se poklicno
ukvarjate s prevozom blaga ali potnikov in imate v vozniškem
dovoljenju vpisano kodo Evropske skupnosti 95.
Usposabljanje bo, ob zadostnem številu prijav, izvedeno v
prostorih OZS, Celovška 71, v Ljubljani:
Datum			

Program usposabljanja

petek, 28. marec 2014, ob 14. uri

leto 2010 - prvi del

petek, 11. april 2014, ob 14. uri

leto 2011 - drugi del

Informacije dobite pri organizatorki izobraževanj Mojci Poje,
telefon 01/50 305 20 ali e-naslov: mojca.poje@ozs.si

Prejeli smo
Smo izgubili domovino?
Za časa štrajka luških delavcev v letu 2012 sem s tovornim
vozilom ostal ujet v koloni, saj nisem mogel niti do
plačanega parkirnega mesta na terminalu Luka Koper
Inpo d.o.o. To pa je pridno izkoristila občinska redarska
služba in mi napisala kazen v vrednosti 40 evrov. Ne glede
na pritožbo mi je država oz. njen aparat iz bančnega
računa odtrgal 428 evrov in me spoznal za krivega. V
kulturnih državah bi v takem primeru bil kvečjemu
upravičen do odškodnine zaradi izpada dohodka, ki mi
je bil povzročen s tem, da sem ves dan, ne po svoji krivdi,
stal v koloni. Država, ki je večinska lastnica Luke, pa ni
mogla kaznovati sebe oziroma tistih, ki za visoke plače
kradejo še delavce.
Tistim, ki so pridno ropali državo, oblast deli visoke
nagrade in odškodnine. Morda pa sem zato dobil še
927 evrov davka na svojo nepremičnino, za katero sem
plačal davek, ko sem kupil zemljišče, sem plačal davek
za material za gradnjo, sem plačal davek, ko sem hišo
opremil in tudi z vzdrževanje skrbim in bom skrbel sam.
Če bom zmogel. In od stroškov vzdrževanja bom tudi
plačal davek. Kolikor pa vsega ne bom zmogel, mi država
gotovo ne bo pomagala, ampak mi bo še tisto kar mi bo
ostalo, zarubila.
Predlagam, da nam zbornica priskrbi potrebno
dokumentacijo za odselitev na KUBO.
			
Marino Grižančič, avtoprevoznik
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Mednarodni sejem Dom
14. marec 2014, Ljubljana
Člane sekcije gradbincev vabimo na ogled Mednarodnega
sejma DOM,

v petek, 14. marca 2014, v Ljubljano
Program strokovne ekskurzije

Odhod avtobusa ob 12.00 uri iz avtobusne postaje pred
trgovino Oviesse v Kopru. Vožnja proti Ljubljani in prihod na
sejmišče. Prost ogled sejma vse tja do 19.00 ure. Ob 19.30 uri
zbor potnikov. Vožnja proti Kopru, s postankom za večerjo.
Vrnitev v Koper v poznih večernih urah.
Na avtobusu se boste udeleženci pogovarjali o tekoči
problematiki in o nadaljnjem delu sekcije.

Razstavni program sejma

•
•
•
•
•

izdelki za notranjo opremo
okolica hiše
stavbno pohištvo
montažne hiše
gradbeništvo (izolacijski materiali, gradbeni izdelki
in materiali, barve, laki, lepila, kritine, vodovodne
inštalacije, tehnični plini, gradbena mehanizacija,
gradbene storitve, sanacije, zaključna dela, orodja,

•
•
•
•
•

pribor in aparati za profesionalno in domačo uporabo,
in ostalo kar spada v gradbeništvo)
oprema za vse vrste ogrevanja in hlajenja
fotovoltaika
tehnično varovanje
storitve, inženiring in literatura
in drugo.

Prijave

Prijavite se Andreji Kozlovič na OOZ Koper,
telefon 05/61 390 13 ali e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo

Članom zbornice s poravnano članarino krije zbornica
stroške prevoza in vstopnice, stroške večerje s pijačo
krijejo udeleženci sami.
Glede na prejete prijave bomo rezervirali prevoz in vstopnice
za sejmišče. V primeru neupravičene odpovedi ogleda sejma,
vam bomo stroške zaračunali.

Rok prijave

sreda, 12. marec 2014

Strokovno-družabni dogodek za gradbince
V četrtek 13. februarja 2014 smo v zeleni dvorani Obrtniškega •
doma gostili predstavnike podjetja Kema Puconci d.o.o. Podjetje, ki je na trgu že več kot pol stoletja, gradbincem ponuja širok •
izbor izdelkov in storitev.
Tesno sodelovanje s poslovnimi partnerji in strankami je privedlo do tega,
da je podjetje skozi čas
spoznalo, s katerimi težavami se srečujejo gradbinci pri opravljanju svojega
dela. Osvojena znanja in
strokovnost
prenašajo
skozi razna strokovna srečanja.
V ta namen je bilo na
naši zbornici organizirano
strokovno srečanje z naslednjo vsebino:
•
izravnalne mase Linea,

aplikacija in delo z epoksidnimi fugirnimi masami in razlike v
primerjavi s cementom,
hitre, preproste in široko dostopne rešitve z epoksidi na vodni osnovi,
• primeri tehnoloških rešitev
iz prakse po Sloveniji (tesnjenje objektov, sanacija čela
balkonov, sanacija čistilne
naprave, izdelava epoksidnega tlaka, sanacija kapilarne
vlage.
Dogodka se je udeležilo 13
članov naše zbornice in 11
zunanjih sodelavcev, s katerimi podjetje sodeluje. Po uradnem delu srečanja je sledila
pogostitev, ki so jo pripravili
predstavniki Keme, tako se je
druženje zavleklo do poznih
večernih ur.
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Sekcija gradbincev

Oddaja letnega poročilo o ravnanju z odpadki
do 31. marca 2014
Vsi povzročitelji odpadkov, pravne
ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
pri katerih v enem koledarskem letu
nastane več kot 10 ton odpadkov ali
5 kg nevarnih odpadkov, so dolžni na
Agencijo RS za okolje (ARSO) najkasneje do 31. marca 2014 za preteklo
koledarsko leto poslati poročilo o
ravnanju z odpadki. Poročilo so dolžni
pripraviti tudi vsi tisti, ki so v letu 2013
zaposlovali 10 ali več ljudi ne glede na
vrsto zaposlitve (torej tudi, če so zaposlovali študente, dijake, …).
Obrazce je potrebno oddati tudi v primeru, ko se jih iz objektivnih razlogov ne
izpolni (npr. prenehanje dejavnosti…).
Poročilo se po novem lahko pripravi
z uporabo informacijskega sistema za
ravnanje z odpadki, še vedno pa se jih
lahko predloži tudi v pisni ali elektronski obliki na predpisanem obrazcu.
Obrazci bodo objavljeni na spletnih
straneh ARSO (http://www.arso.gov.si/
varstvookolja/odpadki/obrazci/) in Statističnega urada RS.

Ravnanje z embalažo in
odpadno embalažo

Embalerji, pridobitelji embaliranega
blaga, proizvajalci in pridobitelji
embalaže, ki ni namenjena embaliranju
blaga, in niso vključeni v skupni
sistem ravnanja z odpadno embalažo
(po Uredbi o ravnanju z embalažo
in odpadno embalažo), morajo

VABILOElektro dejavnost
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Brezplačna predstavitev priročnika
za elektro kalkulacije EKOT

nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.

Oddaja poročila o nastalih
gradbenih odpadkih in
o ravnanju z njimi

posredovati poročilo o embalaži, ki so
jo dali v promet, in ravnanju z odpadno
embalažo za preteklo koledarsko leto.
Embalerji, pridobitelji embaliranega
blaga, proizvajalci in pridobitelji
embalaže, ki ni namenjena embaliranju
blaga, so dolžni za količine embalaže
od 5 do 15 ton poslati na ARSO izjavo
v pisni obliki, s katero jamčijo, da niso
presegli količine 15 ton. Za količine
do 5 ton pa ni potrebno poslati izjave.
Izjema ne velja za embalažo, v katero
je embalirano nevarno blago ali če
ravnanje urejajo posebni predpisi.

Gradbeni odpadki - kdaj poroča
investitor

Investitor, ki namerava pridobiti
gradbeno dovoljenje mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja pristojnemu
upravnemu organu priložiti poročilo o

Namesto letnih poročil o nastalih
odpadkih in o ravnanju z njimi, ki jih
morajo pošiljati povzročitelji odpadkov,
pošlje investitor poročilo o nastalih
gradbenih odpadkih in o ravnanju z
njimi enkrat, in sicer najpozneje 15
mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je za gradnjo
objekta pridobil uporabno dovoljenje
pred tem rokom.
Če gradnja traja več kot tri leta,
mora investitor poslati ministrstvu
poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi po zaključku
vsakega tretjega leta gradnje in
zaključno poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi
15 mesecev po koncu gradnje ali
najpozneje 3 mesece po pridobitvi
uporabnega dovoljenja, če je za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem rokom.
Poročilo o nastalih gradbenih
odpadkih in ravnanju z njimi je treba
izdelati in dostaviti ministrstvu na
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
Vir: Janko Rozman, sekretar sekcij pri OZS

Kovinarji

Nove določbe za kovinarje
S 1. julijem 2014 bo pričelo obvezno CE označevanje
jeklenih in aluminijastih konstrukcij.
Ključni pogoj, da lahko proizvajalec jeklene konstrukcije
označi kot proizvod z oznako CE je, da ima vzpostavljen in
certificiran sistem kontrole proizvodnje. Proizvajalci, ki do
1. julija 2014 ne bodo pridobili certifikata, ne bodo mogli
izdelane jeklene konstrukcije označiti s CE znakom ter
posledično tudi ne bodo smeli dobaviti jeklene konstrukcije
na trg oziroma na gradbišče.
Osnova za CE označevanje jeklenih konstrukcij sta
standarda:
•
SIST EN 1090-1: Izvedba jeklenih konstrukcij
in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za
ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij,

•

SIST EN 1090-2: Izvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih
konstrukcij.

Ker se začetek uporabe standarda SIST EN 1090-1 in
postopkov ugotavljanja skladnosti tiče večjega števila
članov v kovinsko-predelovalni panogi - npr. montaža,
varjenje, izdelava manjših strojev/konstrukcij , bo Sekcija
kovinarjev pri OZS v mesecu marcu oz. aprilu 2014 na
to temo organizirala seminar s predstavitvijo načina
izpolnjevanja te obveznosti.
O točni vsebini, terminu izvedbe in ceni seminarja boste
obveščeni naknadno, pogoji pa bodo objavljeni tudi na
spletni strani OZS- Sekcija kovinarjev.

Člane OOZ Koper, ki opravljajo elektro dejavnost vabimo na
brezplačno predstavitev priročnika za elektro kalkulacije
EKOT 2013/2014,

Prodajne cene so, za lažjo oceno in izdelavo ponudbe,
opremljene z normativi in vrednostmi montažnih del
Priročnik ponuja kar 671 strani vsebine, ki se trenutno največ
uporablja pri projektiranju.

v torek, 25. marca 2014, ob 17. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Prijave

Priročnik je namenjen za izdelavo ocen investicij in elektro
inštalacijskih ponudb.

Rok prijave

Sekcija gostincev
in živilcev

Brezplačne prijave na telefon 05/61 390 13, GSM: 041/725 125
ali e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si
petek, 21. marec 2014

Sekciji frizerjev
in kozmetikov

Novo pri registraciji
nosilcev živilske
dejavnosti
Zdravstveni inšpektorat RS nas je obvestil, da je od 1. januarja 2014 začela
veljati sprememba pristojnosti za
uradni nadzor na področju varnosti
živil v gostinski dejavnosti. Tako registracijo živilskega obrata gostinci
ne opravljate več pri Zdravstvenem inšpektoratu RS, ampak pri Ministrstvu
za kmetijstvo in okolje. Enako velja za
spremembo podatkov o obratu.
Vse informacije najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_
podrocja/zivila/registracija_zivilskega_
obrata/. Obrazec Vloge za registracijo
živilskega obrata in spremembo podatkov dobite tudi na sedežu zbornice.
Obrazec pošljete na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Nexgenail - nova generacija nohtov?
Frizerji in kozmetiki, člani treh obalnih zbornic, so v ponedeljek, 24.
februarja 2014 , prisostvovali na zelo poučni in zanimivi predstavitvi nove
metode izdelave nohtov Nexgenail. Udeleženke so se pod vodstvom
predstavnice Nexgenail v Sloveniji in na Hrvaškem, Maksimiljane Hofbauer, tudi same preizkusile v izdelavi nohtov.
Sistem izdelave temelji na prahu iz titana in lateksa, ki naravnemu
nohtu omogoča dihanje, hkrati pa je zmes lahka in prilagodljiva. Metoda
drastično skrajša čas obdelave, saj je nanos enostaven in hiter ter poteka
po točno določenih korakih. Glavni poudarek pri tej inovativni metodi pa
je predavateljica namenila dejstvu, da naravni noht ostane zdrav. Pred
nanosom je potrebna le klasična manikura, ni agresivne obdelave nohta,
kot jo zahtevajo druge metode, ki v večini primerov povzročajo poškodbe na naravnem nohtu.
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VABILO Sekcija frizerjev

Sekcija frizerjev

Ogled frizerskega festivala
Hairstyle News 2014,
23. marca 2014, Reka
Člane sekcije frizerjev vabimo na ogled mednarodnega
festivala Hairstyle News 2014

v nedeljo, 23. marca 2014,
na Reko (Hrvaška)
Na podlagi števila prijav bo organiziran skupni prevoz. V
primeru, da ne bo zadostnega števila prijav za najmanj
kombi prevoz, zbornica prevoza ne bo organizirala.
O uri in kraju odhoda boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Seminarji Look&Learn

V nedeljo bosta v galeriji Kortil potekali tudi seminarji
Look&Learn po naslednjem razporedu:
10. uri - Mič Styling Academy / Paul Mitchell
12. uri - Hairdreams - Laserbeamer NANO
14. uri - Stevo Hair Academy / Keune
Cena posameznega Look&Learn seminarja je 300,00 kun
oziroma 38,70 EUR (valuta: 19. februar 2014).

Sofinanciranje stroškov

Stroške prevoza bo zbornica sofinancirala v višini 70%
vendar ne več kot 100,00 EUR. V primeru, da se ne
organizira najmanj kombi prevoz in gredo člani z lastnim
vozilom, bo zbornica stroške prevoza pokrila članu zbornice vozniku enega avtomobila.

Članom bo zbornica sofinancirala tudi stroške Look&Learn
seminarjev (Mič Styling in Stevo Hair Academy ) v višini 70%,
na podlagi oddane vloge in dokazila o plačilu in udeležbi.
Člani, ki uveljavljajo sofinanciranja, morajo imeti poravnano
članarino.

Prijave

Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper ali na fax. 05/62 719 17 oziroma e-naslov: 		
andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

sreda, 12. marec 2014

Ogled frizerskega sejma
Cosmoprof 2014,
6. april 2014, Bologna
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Ogled frizerskega spektakla
Style Session,
13. aprila 2014, Ljubljana
Člane sekcije frizerjev vabimo na ogled tradicionalnega
frizerskega spektakla Style Session, ki bo

v nedeljo, 13. aprila 2014,
Grand hotel Union, Ljubljana
Dogodek organizira Subrina Professional, ki bo na enem
kraju združila tri mednarodno priznane frizerske akademije:
Akademija Subrina Professional, ZGAT Academy in GHD
Academy.
Na podlagi števila prijav bo organiziran skupni prevoz.
V primeru, da ne bo zadostnega števila prijav za najmanj
kombi prevoz, zbornica prevoza ne bo organizirala.
O uri in kraju odhoda boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Sofinanciranje stroškov

Stroške prevoza bo zbornica sofinancirala v višini 70% vendar ne več kot 100,00 EUR. V primeru, da se ne organizira
najmanj kombi prevoz ali potujejo člani z lastnim vozilom,
bo zbornica stroške prevoza pokrila članu zbornice - vozniku enega avtomobila.

Cena vstopnice je 10,00 EUR in si jo člani priskrbijo sami.
Članom bo zbornica sofinancirala tudi stroške vstopnice v
višini 70%, na podlagi oddane vloge in dokazila o plačilu in
udeležbi.
Člani, ki uveljavljajo sofinanciranja, morajo imeti poravnano
članarino.

Prijave

Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper ali na fax. 05/62 719 17 oziroma e-naslov: 		
andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

ponedeljek, 7. april 2014

Skupna prijavnica za Hairstyle News - Cosmoproof - Style Session
Prijavljam udeležbo na:

festivalu Hairstyle News, 23. marca 2014, na Reki
sejmu Cosmoproof, 6. aprila 2014, v Bologni
spektaklu Style Session, 13. aprila 2014, v Ljubljani
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Frizerji tudi letos na COSMOPROF
Za člane sekcij frizerjev OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran
organiziramo ogled sejma Cosmoprof

v nedeljo, 6. aprila 2014, v Bologno
Na podlagi števila prijav bo organiziran skupni prevoz. V
primeru, da ne bo zadostnega števila prijav za najmanj
kombi prevoz, zbornica prevoza ne bo organizirala.
O uri in kraju odhoda boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Sofinanciranje stroškov

Stroške prevoza bo zbornica sofinancirala v višini 70% vendar ne več kot 100,00 EUR. V primeru, da se ne organizira

najmanj kombi prevoz ali potujejo člani z lastnim vozilom,
bo zbornica stroške prevoza pokrila članu zbornice - vozniku enega avtomobila.
Članom bo zbornica, na podlagi oddane vloge in dokazila
o plačilu in udeležbi, sofinancirala tudi stroške vstopnice
v višini 70% . Vstopnico si člani priskrbijo sami. Člani,
ki uveljavljajo sofinanciranja, morajo imeti poravnano
članarino.

Prijave

Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper ali na fax. 05/62 719 17 oziroma e-naslov: 		
andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

petek, 21. marec 2014

Davčni
zavezanec
Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Mozaik

Datum
GSM telefon

Stacionarni
telefon

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

na TRR

na blagajni OOZ

Podpis in žig

DA

NE
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Sekcija inštalaterjev-energetikov

Sekcija kozmetikov

Sejem Cosmoprof Bologna,
5. april 2014
Kozmetiki in bodoči kozmetiki skupaj na sejem Cosmoprof
- že več kot 40 let najpomembnejšega dogodka na področju kozmetične industrije
Člane sekcije kozmetikov, v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Izola , vabimo na ogled sejma kozmetike in frizerstva
Cosmoprof,

v soboto, 5. aprila 2014, v Bologno
Program

Odhod avtobusa bo ob 5. uri iz avtobusne postaje pred trgovino Oviesse v Kopru, odhod iz Bologne ob 22. uri.

Cena

Sekcija kozmetikov OOZ Koper bo svojim članom s poravnano članarino krila stroške prevoza.
Stroške vstopnice si udeleženci krijejo sami.

Prijave

Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper ali na fax. 05/62 719 17 oziroma e-naslov:
andreja.kozlovic@ozs.si.

Prijavnica je zavezujoča, ker bomo na podlagi vaše prijave
rezervirali mesto na avtobusu. V primeru, da se ogleda
sejma kljub prijavi ne boste udeležili in svoje odsotnosti
ne boste pravočasno sporočili, vam bomo stroške prevoza
zaračunali zaračunali.

Rok prijave

petek, 14. marec 2014 oz. do zasedbe mest na avtobusu.

Prijavnica za sejem Cosmoprof Bologna, 5. april 2014
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)
Davčni
zavezanec

DA

NE

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Mozaik

GSM

Priimek in ime udeleženca

Stacionarni
telefon

Datum, podpis in žig

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

na TRR

na blagajni OOZ

Iz Uradnega lista
št. 7/2014 , 31. januar 2014
•
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih
nepremičnin v registru nepremičnin
•
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
•
Znesek minimalne plače
•
Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2013
•
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014
•
Sklep o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na
območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala
Koper, d.o.o.
št. 8/2014, 3. februar 2014
•
Odlok o občinskih cestah in javnih površinah
št. 9/2014, 5. februar 2014
•
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
•
Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni
zaradi izpostavljenosti azbestu
•
Poročilo o gibanju plač za november 2013
št. 10/2014, 7. februar 2014
•
Uredba o odlagališčih odpadkov
•
Uredba o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij
onesnaževalcev zunanjega zraka
•
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2013

•
Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)
št. 12/2014, 14. februar 2014
•
Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja 		
do decembra 2014
•
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2014
št. 13/2014, 17. februar 2014
•
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8)
•
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije
za januar 2014
št. 14/2014, 21. februar 2014
•
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter
o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZDCOPMD-UPB5)
•
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih
•
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije
toplogrednih plinov
•
Tehnični popravek Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje
in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
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Vgradnja toplotnih črpalk
in subvencije
Eko sklad naj bi do izida tega glasila v Uradnem listu in na
svoji spletni strani že objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v
stanovanjskih stavbah.
V javnem pozivu naj bi bilo prvotno med drugim zapisano,
da morajo biti monterji toplotnih črpalk vpisani v seznam pooblaščenih podjetij pri ARSO.
Kasneje, ko je javni razpis že bil oddan v objavo, se je na
urgenco Sekcije inštalaterjev-energetikov pri OZS EKO sklad
premislil in na podlagi mnenja ARSO pristal na kompromisno
rešitev:
•
za vgradnjo kompaktnih toplotnih črpalk (hermetično zaprti sistemi) vpis ni potreben,
•
za vgradnjo vseh ostalih toplotnih črpalk (odprtih) pa
bo moral izvajalec izpolnjevati ta pogoj ali pa bo moral
z računom dokazati, da ta pogoj izpolnjuje njegov podizvajalec, ki je vršil posege v toplotni črpalki povezane s
fluoriranimi toplogrednimi plini.

Vsi izvajalci tovrstnih del, ki še nimajo rešenega vpisa
v seznam na ARSO lahko torej vseeno izvajajo ukrepe v
skladu z javnim pozivom subvencioniranja EKO sklada
(to velja za letošnji razpis), ker EKO sklad teksta javnega
poziva ni več mogel popraviti, kar je obrazloženo v obrazcu
»vloga«, ki bo sestavni del javnega poziva in bo objavljen na
spletni strani Eko sklada.
Ker ni znano kako bo prihodnje leto, se vsem izvajalcem
priporoča, da v letošnjem letu opravijo potrebno usposabljanje, izpit in vpis v seznam na ARSO.
V ta namen je OZS kot pooblaščeni izvajalec tega usposabljanja in izpitov prilagodila izvajanje teh aktivnosti. Organizirala je dodatni termin in za člane OZS znižala ceno.
Vse informacije o izvajanju usposabljanja in izpitov so objavljene na spletni strani www.ozs.si - Usposabljanje serviserjev
- več informacij. Informacije o vpisu v seznam pooblaščenih
podjetij so objavljene na spletni strani: http://okolje.arso.gov.
si/onesnazevanje_zraka/. Dodatna pojasnila lahko dobite pri
Janku Rozmanu, telefon 01/58 305 40.

Mnogo koristnega za inštalaterje-energetike
V izvedbi podjetja Vitanest d.o.o. iz Kromberka, smo za
inštalaterje-energetike treh obalnih zbornic, v petek 28. februarja 2014, v zeleni dvorani Obrtniškega doma, organizirali
strokovno srečanje z naslovom »Toplotne črpalke zrak/voda
in njihova uporaba. Zanimivega dogodka se je udeležilo preko 50 inštalaterjev.
Po uvodnih besedah predsednika sekcije instalaterjevenergetikov Petra Babiča, je besedo prevzela predstavnica
Centra za poslovno usposabljanje Slovenije, Darja Kuhar in
prisotnim predstavila program usposabljanja, ki so ga skladno z zakonodajo dolžni opraviti vsi serviserji, ki se ukvarjajo
z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali servisiranja naprav za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi. Vgradnjo oziroma namestitev toplotne črpalke,
ki ni hermetično zaprta namreč lahko skladno z zakonodajo
opravi le pooblaščeno podjetje oziroma serviser s spričeva-

lom. Kolikor bi se odločili za organizacijo usposabljanja preko
Centra za poslovno usposabljanje Slovenije je Darja Kuhar
ponudila popust.
Tehnične prednosti in lastnosti delovanja toplotnih črpalk
na splošno ter novosti iz asortimana proizvajalcev Mitsubishi
Electric in Daikin sta predstavila predstavnika podjetja Igor
Pahor in Dejan Žižmond. Sledila je razprava ter različna
vprašanja in odgovori na temo.
Direktor podjetja Vitanest d.o.o., Primož Kompara, se je
ob zaključku zahvalil zbornici za razpoložljivost in pomoč ter
udeležence povabil na skupno večerjo, na kmetijo Krmac v
Bertoke.
Visoke udeležbe so bili v podjetju Vitanest zelo zadovoljni,
inšatalaterji nad kakovostnim dogodkom prav tako. Strokovno srečanje je bilo sklenjeno z veliko obeti za nadaljnji uspešni razvoj stroke in sekcije inštalaterjev-energetikov Območne obrtno-podjetniške zborniceKoper.
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Za nami so priprave
na davčni obračun 2013
Februar je čas, ko so priprave zaključnega računa za preteklo poslovno leto že v polnem teku, oziroma so že v zaključni
fazi. OOZ Koper je skupaj z ostalima obalnima zbornica tudi
letos želela svojim članom postreči s koristnimi informacijami
za lažje in hitrejše zaključevanje bilančnih izkazov. Kot vsako
leto v tem času smo organizirali seminar z naslovom Davčni obračun in letno poročilo 2013, na katerem je bilo največ
poudarka na posebnostih, ki jih je izredno lahko spregledati
(npr. potni stroški).
Svoje znanje in napotke je z dvaindvajsetimi prisotnimi
delila preizkušena davčna svetovalka z licenco DIZI, Dunja
Verbajs, univ. dipl. ekon. S kvaliteto izvedbe seminarja, kot
vsako leto, tudi tokrat ni razočarala.
V tem obdobju je, kot smo že omenili, tematika letnega
poročila izredno aktualna, zato nas je udeležba članov, glede
na prejšnja leta, ko se je poslušalcev v dveh terminih kar trlo,
presenetila. Vzrok za nizko udeležbo pripisujemo manjšemu
številu članov in predvsem temu, da so za izdelavo zaključnega računa pooblaščeni računovodski servisi, zato je verjetno
za člane tematika manj zanimiva.

Celostna grafična
podoba in zaščita
blagovnih znamk
Bojan Tomc s.p., IDEA expertize, cenitve, sicer tudi član naše
zbornice, je v prejšnjem mesecu skupaj z Silvo Vovk Kete,
oblikovalko vidnih sporočil, izvedel seminar Celostna grafična
podoba in Zaščita blagovnih znamk od A do Ž v Centru za podjetništvo in turizem v Brežicah.
Zanimivo je, da se je v tako majhen kraju zbralo veliko število
udeležencev, kar je presenetilo tudi izvajalca sama, ki sta bila
navdušena tudi nad optimizmom tamkajšnjih malih, mikro in
drugih podjetnikov.
Izvajalca sta seminar izvedla pro-bono tako, da je bila udeležba za podjetnike brezplačna, saj sta prepričana, da se dobro
z dobrim slej ko prej vrne.
Predavatelja sta pripravljena seminar izvesti tudi za člane
OOZ Koper, zato vas vabimo, da nam sporočite ali ste za to
zainteresirani, na tel. 05/61 390 12 ali 05/61 390 00, najkasneje do konca meseca marca.
Za udeležence seminarja predavatelja izdelata tudi strateške dokumente zaščite imen in podjetij, zaščite spletnih domen, zaščite blagovnih znamk ali modelov, tako za SLO kot EU.
Za informacije ali konkretno storitev se lahko obrnete na
Bojana Tomca, IDEA expertize, cenitve - GSM: 041/716 915 www.idea-tomc.si - www.cenitev.com
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Praktično usposabljanje
z delom (PUD)
Informacije delodajalcem
•

Splača se biti član
Atelje Moje sanje, ki ga v podjetju Karica d.o.o. vodiva
s Tamaro Koren Šuber, sva svojo ponudbo že tretjič
predstavile na sejmu Poročne ideje, ki je potekal
18. januarja v Casinoju Carnevale na Škofijah.
Na sejmu so sodelovali še drugi člani naše zbornice, ki so
razstavljali izdelke in tako ali drugače ponujali storitve
povezane z organizacijo ter izvedbo poroke.
Sejem vsako leto privabi več obiskovalcev, kar nama pove,
da je bila odločitev, da nastopava na sejmu, pravilna.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je bila
našemu podjetju že večkrat v pomoč, tako z brezplačnim
pravnim svetovanjem kot tudi z ugodnimi tečaji, ki jih
zbornica organizira za celotno članstvo. Konec lanskega
leta sva pod okriljem zbornice, skupaj z drugimi člani,
svojo ponudbo predstavili tudi na Obrtniškem sejmu v
Puli. Če je le mogoče sva prisotni na vsakem strokovnem
sejmu v bližini, saj so to priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
Najin poročni salon je odprl vrata januarja leta 2009, ko
se je gospodarska kriza pri nas šele začela. Nemalo je
bilo tistih, ki so nama položili na srce, da bo uspeh že, če
bova »preživeli« vsaj 3 leta. Ni nama bilo lahko, vendar
sva ponosni, da je že kar nekaj nevest prekoračilo prag
najinega ateljeja. V veselje nama je tudi, ko se neveste
obrnejo na naju, pa čeprav zgolj za nasvet.
V ateljeju ponujamo poročne obleke različnih blagovnih
znamk. Kasneje sva ponudbi dodali tudi svečane obleke,
poročne čevlje, nakit, konfete, vabila, zahvale in vse,
kar potrebujeta ženin in nevesta. Poleg tega imava v
ponudbi tudi šivanje po meri in šiviljska popravila visoke
kakovosti. Tamara je po poklicu konfekcijski modelar in se
s to dejavnostjo ukvarja že od končane srednje šole. Vsaka
njena stranka pozna njeno natančnost in strokovnost.
Časi za podjetništvo res niso rožnati. Ljudje so v vse večji
stiski in za poroke vse manj zapravljajo, vendar naju
ljubezen do poročnih oblek, porok in svečanih dogodkov
žene naprej. Ves trud nama poplača vsaka zadovoljna
stranka.

Damjana Šuber Škrlj, fotografije: Branko Furlanič

Vse obratovalnice, kjer se izvaja praktično usposabljanje z
delom po programih srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja, za katere je predpisano vsaj 8 tednov praktičnega usposabljanja, morajo biti verificirane!
•
Delodajalci morajo izpolnjevati minimalne kadrovske in
materialne pogoje.
•
Verifikacijo izvaja OZS in je brezplačna!
•
Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) se
mora skleniti učna pogodba.
•
Učna pogodba je lahko individualna (sklenjena med delodajalcem in dijakom) in kolektivna (sklenjena med šolo in
delodajalcem).
•
Delodajalec sme dijaku naložiti le dela, ki so predvidena v
posameznem izobraževalnem programu.
•
Dijaki, ki imajo sklenjene individualne učne pogodbe
morajo praviloma v 2. letniku opravljati vmesni preizkus.
Vmesni preizkus se izvaja tam, kjer se dijak praktično usposablja z delom. Vmesni preizkus izvede Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije.
•
V času praktičnega usposabljanja z delom ima dijak pravico do nagrade.
•
Delodajalec mora dijaka prijaviti na Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in poskrbeti za plačilo mesečnega
pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
•
Delodajalec mora dijaka pred začetkom praktičnega
usposabljanja z delom seznaniti z varnostjo in varovanjem
zdravja pri delu. Med samim delovnim procesom pa morajo biti dijaki ustrezno vodeni, nadzirani in predhodno
seznanjeni s tveganjem na posameznem delovnem mestu.
•
Dodatni specialistični zdravniški pregledi pri specialistih
medicine dela za dijake, ki se praktično usposabljajo z delom (v sklopu izobraževalnega programa), niso potrebni.
•
Delodajalci se lahko za dodatne informacije obrnejo na
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, ali na svojo območno obrtno-podjetniško zbornico.
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času
obvezne prakse imajo dijaki in študenti pravico do nagrade za
polni delovni čas najmanj v naslednjih zneskih:
Dijaki 		
1. letnik: 90 EUR
		
2. letnik: 120 EUR
		
3. letnik: 150 EUR
		
4. letnik: 150 EUR
Študenti		
170 EUR
Delodajalci morajo dijakom izplačati nagrado po veljavnih
predpisih in za to izdati ustrezen dokument!
Ker se pojavijo kršitve določil učne pogodbe s strani delodajalcev vas prosimo, da spoštujete zakonske obveznosti in
določila učne pogodbe o izplačilu mesečne nagrade dijaku
oziroma študentu.
Finančne spodbude so vezane tudi na izplačila omenjenih obveznosti!

Spodbude delodajalcem preko Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu predvidoma v začetku leta 2014
objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014. Predmet razpisa bo sofinanciranje stroška
plače mentorja in nagrade dijaka.
Dijaki, za katere delodajalci izvajajo praktično usposabljanje z delom, morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu

2013/2014 vpisani v zaključni letnik programa, v okviru katerega se praktično usposabljajo.
Obveznosti za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi
dokumentacije za prijavo na ta javni razpis je v pristojnosti šole.
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis,
nastopata kot so-prijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola.
Rok in pogoji za oddajo vlog bodo določeni z razpisom. Predlagamo, da po objavljenem razpisu čim prej stopite v kontakt s
šolo.

Sklepajte individualne učne pogodbe!
Delodajalci, ki bodo sprejeli dijake na obvezno praktično
usposabljanje z delom, morajo skleniti učno pogodbo. Učno
pogodbo lahko sklenejo direktno z dijakom oziroma njegovim zakonitim zastopnikom (individualna učna pogodba) ali
pa s šolo (kolektivna učna pogodba). Pomembno je, da mora
biti obratovalnica predhodno verificirana, ne glede na vrsto
učne pogodbe.
Vse delodajalce, ki imajo verificirane obratovalnice pozivamo, da sklepajo individualne učne pogodbe, saj bodo na
ta način za vsako šolsko leto, prejeli dodatna stimulativna
sredstva. Seveda pa so sredstva odvisna od proračunskih
sredstev, ki jih namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Individualno učno pogodbo lahko stiskate s spletnih strani OZS, lahko jo dobite na vaši območni obrtno-podjetniški
zbornici, lahko pa vam jo pošljemo tudi po pošti. Izpolnjeno
učno pogodbo pošljite v registracijo v enem izvodu na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71,
1000 Ljubljana, s pripisom učna pogodba.
Vse delodajalce, ki še niso verificirali obratovalnice pozivamo, da to storijo čim prej. Verifikacijo obratovalnic izvaja
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in je brezplačna! Za
dodatne informacije pokličete gospo Janjo Meglič, tel: 01 58
30 527. Več si lahko sami ogledate na spletnem portalu OZS.

Nov zakon o štipendiranju
Od 1. januarja 2014 je v veljavi nov Zakon o štipendiranju,
ki bo vplival na dodeljevanje štipendij z naslednjim šolskim/
študijskim letom 2014/2015.
Novost v Zakonu o štipendiranju je štipendija za deficitarne poklice. Štipendije za deficitarne poklice sklad dodeli
na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca
januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto. Štipendija za
deficitarne poklice mesečno znaša 100 EUR.
Kadrovske štipendije se dodeljujejo na podlagi medsebojnega razmerja med štipenditorjem in štipendistom, ki
je urejeno s pogodbo o štipendiranju. Kadrovske štipendije
so lahko sofinancirane s strani Sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije, ali s strani razvojne regionalne agencije (RRA).
Delodajalec hkrati ne more prejeti sredstev za sofinanciranje
kadrovske štipendije za istega štipendista pri skladu in pri
RRA.
Delodajalec mora s štipendistom, za katerega je prejemal
sofinanciranje kadrovske štipendije, po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi. Nov Zakon o štipendiranju pa tudi predvideva, da mora štipendist, štipenditorju
omogočiti opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem oziroma študijskem letu.
Delodajalci morajo informacije o kadrovskih štipendijah,
ki jih razpisujejo, ne glede ali so sofinancirane ali ne, za leto
2014/2015, objaviti na spletni strani Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije do 31. 01. 2014. Delodajalci potrebe oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si.
Po tem datumu bo sklad o razpisanih kadrovskih štipendijah
obveščal dijake in študente. Vsi delodajalci bodo morali skladu letno poročati o podeljenih kadrovskih štipendijah ne
glede na to, ali je štipendija sofinancirana iz javnih sredstev
ali ne.
Vir: Mitja Korunovski, OZS
			

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

Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
•

Zakonodaja EU
Popravek Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi (UL L 174, 1. julij 2011)
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1392882970091&uri=CELEX:32011L0065R%2802%29
Uredba Komisije (EU) št. 119/2014 z dne 7. februarja 2014
o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede kvasovk, obogatenih s
kromom, ki se uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil, in kromovega (III) laktat trihidrata, ki
se dodaja živilom
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1392882970091&uri=CELEX:32014R0119
Uredba Komisije (EU) št. 136/2014 z dne 11. februarja
2014 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega
parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008
glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih
vozil (Euro 5 in Euro 6) ter Uredbe Komisije (EU)
št. 582/2011 glede emisij iz težkih vozil (Euro VI)
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1392882970091&uri=CELEX:32014R0136
2014/78/EU: Sklep Komisije z dne 10. februarja 2014 o
ukrepu Danske v skladu s členom 11 Direktive 2006/42/
ES Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi vrste
večnamenskih strojev za zemeljska dela (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 633)
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1392882970091&uri=CELEX:32014D0078
Pravilnik št. 43 Ekonomske komisije Združenih narodov
za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo materialov za varnostno zasteklitev in njihove
vgradnje v vozila
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1392882970091&uri=CELEX:42014X0212%2801%29
Izvedbena direktiva Komisije 2014/20/EU z dne
6. februarja 2014 o določitvi stopenj Unije za osnovni
in certificirani semenski krompir ter pogojev in
oznak, ki se uporabljajo za te stopnje
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1392882970091&uri=CELEX:32014L0020

Madžarsko podjetje iz gradbene industrije, specializirano
za gradnjo, rekonstrukcijo in načrtovanje dvorcev, graščin,
javnih objektov ter industrijskih objektov, išče partnerje
za sodelovanje pri skupnih gradbenih projektih.
Šifra: EEN-Feb-01
•
Špansko podjetje, ki proizvaja opremo za vodnjake in s
tem povezane arhitektno zasnovane vodne sisteme, išče
usposobljene monterje vodnjakov za sklenitev pogodbe
o podizvajanju.
Šifra: EEN-Feb-12
•
Britansko podjetje, ponuja široko paleto izdelkov za
zaščito vseh vrst lastnin (stanovanjskih, maloprodajnih,
poslovnih in vladnih) pred poplavami. Izdelki segajo od
preprostih »naredi sam« rešitev do pasivnih in avtomatskih inženirskih rešitev, ki zahtevajo strokovnjake. Iščejo
distributerje.
Šifra: EEN-Feb-20
•
Hrvaško podjetje specializirano za franšizno prodajo pekovskih izdelkov želi razširiti ponudbo in išče nove dobavitelje končnih izdelkov ter kruhu podobnih polizdelkov.
Šifra: EEN-Feb-24
•
Srbsko podjetje proizvaja rezervoarje ter kovinske zabojnike. Podjetje je zlasti specializirano za proizvodnjo in
montažo naprav za odstranjevanje prahu, čiščenje zraka,
proizvodne linije iz nerjavečega jekla, različno opremo ki
se uporablja v predelovalnih obratih, opremo za plin in
bencinske črpalke. Podjetje nudi podizvajalske storitve
povezane z načrtovanjem in proizvodnjo tlačnih posod
ter opremo za bioplinarne, hkrati išče distributerja svojih
produktov na evropskem trgu.
Šifra: EEN-Feb-28
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si - T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja in tehnologij
•

Podjetje iz Francije specializirano v izdelovanju bioklimatskih rastlinjakov ponuja razviti ničenergijski rastlinjak.
Podjetje se zanima za skupno sodelovanje prek komericalnega dogovora s pomočjo tehnične asistence.
Ref: 12 FR 33j6 3OIE
•
Makedonsko podjetje išče partnerje, ki bi ponudili tehnologijo ali razviti sistem za vzpostavitev hidroponičnega
rastlinjaka. Pripravljeni so na skupno sodelovanje prek
tehničnega sodelovanja ali komercialnega dogovora s
pomočjo tehnične asistence.
Ref: 12 MK 82EX 3OUY
•
Irsko podjetje je razvilo inovativno tehnologijo, ki
posnema učinek trdih lesenih vrat. Tehnologija se lahko
uporablja pri izdelavi vseh vrst dekorativnega lesenega
pohištva in omogoča izdelav tradicionalnih vrat iz masivnega lesa. Podjetje išče partnerje za skupno sodelovanje
prek licenčne pogodbe.
Ref: 13 IE 51S6 3SMD
Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si - T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si.

