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Program dela OOZ Koper
za leto 2009
Zahteve slovenske obrti
Seminar: Davčni obračun 2008
Vrsta drugih izobraževanj

To ni kriza
rok, to je
kriza denarja.
Miro Veljak
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Frizerji/Kozmetiki Seminar iz varstva pri delu in
		
požarnega varstva
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Lesarji Zbor članov
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17

Promet Zbor članov

Davčno svetovanje

Gradbinci Zbor članov

•

Gostinci Zbor članov
Gostinci Vabilo za predstavitev ob 30-letnici OOZ Koper
Gostinci Strokovna ekskurzija v Bosno in Hercegovino

Delavnica Komunikacija indelo s težavnimi sogovorniki
Seminar Odgovornost proizvajalcev, distibuterjev
in trgovcev za skladnost in varnost izdelkov
Seminar Davčni obračun in letno poročilo 2008
Seminar Davčni obračun in letno poročilo 2008
Tečaji Brezplačni tečaji računalništva

Obvestila in razpisi
17
19

(v 1. nadstropju OOZ Koper)
sreda: od 12.00 do 14.00 ure - tel. 05/ 61 390 15
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 (dohodki
iz dejavnosti, dohodki iz premoženja in
premoženjskih pravic, dobički iz kapitala, prenos
poslovanja z vidika osnovnih sredstev, zalog,
terjatev, posojil, zaposlenih, ipd.) ter obdavčitev
pravnih oseb,
•
področje davčnih postopkov in pristojnosti
davčnega organa,
•
druga svetovanja, ki smiselno spadajo v to področje
svetovanja.

Pravno svetovanje

Obvestilo Razna obvestila
Obvestilo Plačevanje prispevkov za zdravstveno
zavarovanje po 1. januarju 2009

Naši obrtniki
19

Predsednik: Vladimir Ražman, tel. 05/61 390 14
Sekretarka: Elide Laginja, tel. 05/ 61 390 12
Obrtni register: Tatjana Ivančič, tel. 05/61 390 11
Sekcije: Andreja Kozlovič, tel. 05/61 390 13

URADNE URE ZBORNICE

Avtoserviserji Zbor članov

Izobraževanje
14
14

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper
tel 05/61 390 00, fax 05/62 719 17
e-mail: ooz.koper@ozs.si
internet: www.ooz-koper.si

Vinska kraljica Slovenske Istre

CENIK OGLASOV IN DRUGIH REKLAMNIH
SPOROČIL V KOPRSKIH OBRTNIŠKIH NOVICAH
•

Oglas 1/8 formata A4

•

Oglas 1/4 formata A4 		

125,00 EUR

63,00 EUR

•

Oglas 1/2 formata A4 		

292,00 EUR

•

Oglas 1/1 formata A4 		

500,00 EUR

•

Oglas 1/1 formata A4
zadnja notranja platnica

584,00 EUR

•

Oglas 1/1 formata A4
zadnja zunanja platnica

835,00 EUR

•

vizitka oz. logotip na naslovnici

cena po dogovoru

V ceni ni vključen DDV.
Člani OOZ Koper, ki imajo poravnano članarino imajo 50 % popust.
KOPRSKE OBRTNIŠKE NOVICE
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - novinarka: Mateja Markončič - sodelavka: Andreja Kozlovič
Fotografije: arhiv OOZ Koper
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1700 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo informativni bilten brezplačno

Urnik pravnega svetovanja:
•
(v I. nadstropju OOZ Koper)
sreda: od 15.00 do 17.00 ure,
•
pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetništva
Starman/Velkaverh na Ferrarski 12, Koper.
ponedeljek in četrtek: od 16.00 do 18.00 ure
Pravno svetovanje zajema:
•
dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov
•
pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju
formularnih listin v delovno pravnih zadevah,
sestave odpovedi , ipd.
•
pregledovanje in ustno svetovanje glede
dokumentov, pogodb in drugih že pripravljenih
listin

Premoženjsko svetovanje

Vlaganje v plemenite kovine - samo po predhodni najavi
na tel. 040/233 703 (ga. Suzana Frankarli)
OPOZORILO: Svetovanja lahko koristijo člani le z veljavno
kartico Obrtnik.
Člane zbornica vabimo, da morebitne pripombe ali
predloge v zvezi z delom svetovalcev posredujte
zbornici v pisni obliki.

Strokovne službe

•

ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 12.00 ure
ob sredah tudi od 14.00 do 16.00 ure

Finančna kriza
Posvet z dr. Francetom Arharjem
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je, v sodelovanju z OOZ
Koper, v sredini decembra organizirala posvet s predsednikom
uprave Unicredit banke Slovenije dr. Francetom Arharjem.
Beseda je tekla o svetovni gospodarski krizi, o finančnem
prilagajanju ter ukrepih, ki so potrebni za ublažitev te krize.
Gost je podrobneje predstavil tudi položaj bank, v katerem so
se znašle v zadnji polovici leta.
»Tako nestabilen trg kot je v zadnjem četrtletju, ni bil že več
desetletij,« je že takoj na začetku poudaril France Arhar. Finančna
stabilnost namreč predstavlja stabilnost trgov, pri tem sta tečaj
valut in obrestna mera najpomembnejša. Od njiju tudi izhajajo
morebitna tveganja, vsekakor pa gre v tem okviru tudi za
stabilnost inštitucij. Banke so najbolj množični finančni posrednik
med tistimi, ki denar imajo in med tistimi, ki ga potrebujejo. Zato je
zaskrbljujoče, če banke začenjajo propadati, ker se s tem izgublja
zaupanje v ves bančni sistem. Temeljni namen vsake banke je
namreč pridobiti si in obdržati zaupanje svojih varčevalcev. V
sredini septembra je svet obšla informacija, da je propadla velika
ameriška banka Leman brothers, ki je veljala za banko z najvišjo
varnostjo, pri kateri so imele denar celo nekatere centralne banke.
»To je tipičen primer, ko se ljudje vprašamo, komu sploh lahko še
zaupamo,« je pojasnil Arhar. Banke po Sloveniji imajo različno
ponudbo. So banke, ki ponujajo izjemno ugodne posle in ugodne
plačilne pogoje ter obresti, a previdnost ni odveč, je še dodal
Arhar: »Če naletite na tako ponudbo, bodite previdni, saj za vsakim
večjim zaslužkom je tudi večje tveganje«. Tudi v Sloveniji so že
propadle banke in hranilnice.
Odgovorov na to, zakaj neka banka propade, je lahko več. V vsakem
primeru pa gre vedno za razmerje med depoziti in likvidnostjo
banke. Povprečno 42 odstotkov denarja, ki ga ima banka, je sredstev
»na vpogled«. Približno enak delež predstavljajo kratkoročni
depoziti (v Sloveniji je povprečna doba varčevanja od 1 do 12
mesecev), 10 odstotkov pa je vlog, na primer, v državne varčevalne
sheme. V zadnjih treh letih je v Sloveniji narasel predvsem delež
nepremičninskega varčevanja in s tem
smo zajadrali v evropske okvire. V
večini primerov gre za 20- ali celo
30-letne kredite, ki pa bankirjem
predstavljajo višje tveganje.
Tu se skriva tudi eden od
vzrokov, zakaj slovenske
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banke finančne vire iščejo drugje, tudi v tujini: »Gospodarska rast, ki
smo ji bili priča v zadnjem desetletju, je podprta s kreditnimi posli,
saj smo v Sloveniji v zadnjih letih izvedli velike investicije. To pa je
pokazalo na eni strani neprimerno ročnost finančnih virov, na drugi
pa pomanjkanje virov (denarja) za izkazane potrebe in povpraševanje
na trgu.«
Slovenski bančni sistem je trenutno pri tujih bankah zadolžen za
približno 16,8 milijarde evrov. V prihodnjem letu mora Slovenija
vrniti približno 6,5 milijarde
evrov, a glede na to, da ni
novih virov, ni še jasno,
kako bomo to pokrili.
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Redna seja skupščine Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper
Konec preteklega leta se je sestala skupščina Območne obrtnopodjetniške zbornice Koper na redni delovni seji. Skupščina je
sprejela planske dokumente za leto 2009, s katerimi je zadolžila
Upravni odbor zbornice in strokovno službo zbornice za izpeljavo
nalog in aktivnosti v korist obrtno-zborničnega sistema, predvsem
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pa v korist članstva. Skupščina je upravnemu odboru in strokovni
službi zbornice izrekla pohvalo za opravljeno delo v letu 2008.
Program dela OOZ Koper je predstavljen kot vložek na sredinskih
straneh glasila.

Zanimivega in aktualnega predavanja se je udeležilo veliko
število obrtnikov, ki so zavzeto poslušali tudi druge predavatelje.

»Po vsej verjetnosti, da od kreditojemalcev,« je prepričan Arhar.
Depoziti morajo namreč biti vedno na razpolago varčevalcem. Z
odplačevanjem kreditov s strani kreditojemalcev, pa je slika nekoliko
drugačna. Krediti so lahko dolgoročni, s tem pa je banka v večjem
kreditnem tveganju. »Gre za tveganje v odplačilu kredita. Običajen
zamudni rok je 21 dni, v zadnjih mesecih pa se je rok za odplačevanje
raztegnil na 24 dni. Tukaj prihaja do motenj. Kreditojemalci plačujejo
z zamudo, banka pa si tega ne more privoščiti. Plačati mora takoj!«
Leta 2004 je Slovenija vstopila v Evropsko Unijo, konec junija istega
leta smo začeli s pripravami na sprejetje evra. S tem se je dolgoročna
obrestna mera začela zmanjševati, vrednost tolarja ni pretirano padla,
je še pojasnil Arhar: »Znižali smo obrestne mere, vrednost tolarja ni
veliko nihala. Zato pa je tudi normalno, da je bila kreditna rast tako
velika. Takrat smo po evropskem zgledu tudi uvedli dolgoročne
nepremičninske kredite. Preko 70 odstotkov zadolžitve prebivalstva
je bilo zaradi vlaganja v nepremičnine, ostalih 30 odstotkov pa je
predstavljalo klasične potrošniške kredite. Nepremičninski trg je
cvetel. Kreditna rast je bila večja pri osebnih poslovanjih kot pri
podjetjih, vendar smo bili še vedno pod evropskim povprečjem.
Pozitivno dejstvo je to, da je kljub vsemu višina depozitov ostala
višja kot krediti, saj je prebivalstvo vir sredstev za gospodarstvo«,
je povedal dr.Arhar.
Avgusta 2008 je bila osnovna obrestna mera Evropske centralne
banke (ECB) visoka približno 4,25. Pojavljala so se ugibanja, do kod
bo še šla. Strokovnjaki so napovedali, da do 4,5, če pa bo inflacija,
pa celo do 4,75. Po padcu omenjene ameriške banke, pa se ni več
govorilo o inflaciji, ampak se je začelo govoriti o stabilnosti. V zadnjih
dneh leta 2008 pa je ECB obrestno mero znižala celo na 0. tega pa
nihče ni pričakoval. »Dogajanja na ECB niso garancija za dogajanja
na dejanskem trgu,« je poudaril Arhar.
Danes smo priča procesu nižanja osnovne obrestne mere, obenem
pa tudi procesu višanja marže na obrestno mero. To, na eni strani
dokazuje, da se tveganje povečuje, je še pojasnil Arhar: »Na drugi
strani pa ni dovolj virov. Največja težava je v tem, da se v tem trenutku
ne da predvideti, kako se bosta ta dva procesa nadaljevala. Proces
zniževanja obrestne mere ima svoje limite, marža pa se lahko giblje
neomejeno. Če ne bo rasti v svetovnem merilu, bo vračanje denarja
kreditojemalcev postalo vprašljivo. Prav tako se ne bo vedelo, koliko
je vredno premoženje bank. Tu se odpirajo nova vprašanja.«

Veliko bo odvisno od tega, koliko bo Slovenija uspešna pri
obnavljanju virov pri tujih bankah. V ta namen naj bi pomagala
država z garancijo. Izdala naj bi jo banki, ki bo zanjo zaprosila, za
pridobitev pa bo morala biti pozitivno ocenjena: »Banke bodo
morale izpolniti oba kriterija. Pri tem pa ostaja upanje, da bodo tuje
banke še vedno posodile denar slovenskim, ki bodo dajale nove
kredite. To imenujemo reorganizacija dolga. Vsekakor pa to ne sme
biti masovni pojav.«
Vsekakor pa tudi ne smemo pričakovati, da bodo investicije
rasle v enaki meri kot so v zadnjih letih. Prav ta rast je eden od
pomembnejših dejavnikov za povpraševanje po kreditih. Arhar
meni, da se v tem trenutku stvari v Sloveniji odvijajo normalno in po
pričakovanjih. Prav gotovo pa bodo banke bolj pozorne na kreditno
tveganje in seveda na namembnost investicije. Povsem logično je
tudi, da se bodo bolj premišljeno odločali tudi podjetniki, saj so se
pogoji za plasiranje na trgu odločno spremenili.
In kaj predvideva dr. France Arhar? »Iskreno pričakujemo, da se bo
povpraševanje bistveno zmanjšalo, da kreditna rast v Sloveniji ne bo
več taka kot je bila. Ena od posledic bo ta, da bodo tudi investicije
manjše, vseeno pa pričakujem, da bo varčevanje še naprej 10
odstotno in da bodo nekatere tuje banke prav gotovo sprejele
garancijo države, ki bo omogočala revaloriziranje obstoječih in tudi
pridobivanje dodatnih zneskov.«
Na kaj pa je potrebno biti še posebej pozoren? France Arhar:
»Slovensko gospodarstvo je v veliki soodvisnosti s tujino. Na tujih
trgih se reže glavni kruh za slovensko gospodarstvo. Če pogledam
z vidika tečajnih tveganj, potem lahko rečem, da z ozirom na to, da
poslujemo z evrom, večjih tveganj ni. V evro območju poslujemo
skoraj v celoti, tj. 70 odstotno. 30 odstotkov pa v območjih, kjer so
druge valute. Predvsem gre tukaj za države nekdanje Jugoslavije,
Vzhodno Evropo in Rusijo. Njihove bilance pa, kot vemo, so v
deficitu. Dežela, ki ima visoko inflacijo, ima šibko valuto. Zavedati
pa se moramo tudi dejstva, da veliko svetovnih držav še vedno
posluje v dolarjih, ki so ponekod, vrednostno gledano, enakovredni
evru. Ponekod v Arabskih deželah še vedno kupiš 1 evro za 1 dolar.
Dolar je svetovna valuta, evro pa še ne. Zaupanje v dolar je torej
še veliko.« Torej, kdor ne želi biti izpostavljen nihanjem, si lahko
zmanjša tveganja.
					
Mateja Markončič

VABILO

Članice in člani Skupščine OOZ Koper po sprejetju programa dela
za leto 2009.

Zahteve slovenske obrti
in podjetništva
VABILO 2009
Priprava zahtev slovenske obrti in podjetništva v letu 2009
predstavlja še posebej pomemben izziv, saj se tudi člani
obrtno-podjetniškega zborničnega sistema danes soočajo s
prvimi posledicami finančne in gospodarske krize. Te bodo
jasnejše v pomladanskem času, torej v obdobju, ko bo priprava
zahtev že v zaključni fazi. Z zahtevami želimo pravočasno in
aktivno prispevati predloge za ustrezno ukrepanje in s tem k
zmanjševanju pričakovanih negativnih posledic na poslovanje
naših članov.
Zaradi naštetega nameravamo vzporedno s pripravo zahtev
podrobno pregledati in preučiti zakonodajo, ki vpliva na
poslovanje naših članov, ob tem poiskati tisti del regulative, ki
predstavlja za mala podjetja preveliko ali nepotrebno breme, in
predlagati ustrezne rešitve za razbremenitev in poenostavitev
poslovanja za mikro in mala podjetja.
Vabim vas, da s svojimi predlogi sodelujete pri nastajanju
Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2009. Prosim vas, da
vaše predloge oz.zahteve, ki jih boste izpostavili, tudi smiselno

obrazložite, saj bomo le s konkretnimi predlogi lahko prispevali
k reševanju težav naših članic in članov ter s tem vplivali na
spremembo zakonodaje.
Predloge za Zahteve slovenske obrti in podjetništva nam
posredujte sproti oziroma najkasneje do 31.januarja 2009 na
elektronski naslov zahteve2009@ozs.si ali nam jih pošljete po
faksu št. 01/505 92 70.
			
			

Miroslav Klun, predsednik OZS

Predloge lahko posredujete tudi sekretarki OOZ Koper, Elide
Laginja na naslov elide.laginja@ozs.si. Preden vašo zahtevo
oblikujete lahko pri sekretarki OOZ Koper preverite ali je
bila taka ali podobna zahteva že dana. OOZ Koper vam je
tudi na voljo v kolikor potrebujete pomoč pri sestavi vašega
predloga oz. zahteve.
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper v sodelovanju z Zavodom
za varstvo pri delu Koper organizira Seminar in preizkus znanja iz varstva
pri delu in požarnega varstva.
Po zahtevah 24. člena Zakona o varnosti in zdavju pri delu (Ur.l. RS, št.
56/99, 64/01) in 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št.
03/07) je poznavanje in pravilno ukrepanje v primeru nastanka
poškodbe tako za delodajalca kot za delavca poglavitnega pomena
Seminar bo potekal v soboto, 24. januarja 2009, ob 14. uri,
v zeleni dvorani OOZ Koper. Izobraževane traja 2 uri. Po izobraževanju
sledi obravnava testnih vprašanj in preverjanje znanja. Udeleženci
prejmejo veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

Program seminarja:

1. Osnove zakonodaje varstva pri delu, tehnično varstvo
•
urejenost varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti
in zdravju pri delu,
•
izjava o varnosti z oceno tveganja,
•
obveznosti in pravice delodajalcev in delavcev pri zagotavljanju
varstva pri delu,,
•
pooblastila inšpekcije dela,
•
predpisi v zvezi z urejenostjo delovnih prostorov,
•
varnostni ukrepi pri uporabi delovne opreme,
•
primeri poškodb na delovni opremi, ki se uporablja v salonih,
•
zaščitni ukrepi pred nevarnostjo el. toka,
2. Uporaba nevarnih kemikalij
•
vrste kemikalij, ki se jih uporablja na delovnem mestu
•
fizikalne in kemične lastnosti nevarnih kemikalij,
•
varnostni listi posameznih kemikalij in podatki, ki jih varnostni listi
vsebujejo,
•
označevanje nevarnih snovi, pomen oznak,
•
tveganje za varnost in zdravje pri delu pri uporabi kemikalij,
•
osebna varovalna oprema,
•
zdravstveni ukrepi pri delu z nevarnimi snovmi,
•
prva pomoč in reševanje.

Prijavnica za seminar in preizkus
znanja iz varstva pri delu
in požarnega varstva

Datum seminarja sobota, 24. januar 2009
Začetek ob 14.00 h - trajanje seminarja cca 2 uri
Naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Prostor zelena dvorana
Rok prijave 16. januar 2009

3. Osnove zakonodaje požarnega varstva
•
urejenost varstvo pred požarom na osnovi Zakona o
požarnem vastvu,
•
zahteve urejenosti požarnega varstvo po Pravilniku o
požarnem redu (ocena pož. ogroženosti, požarni red, izvlečki
iz požarnega reda),
•
požarna ogroženost v delovnih prostorih,
•
sredstva in oprema za gašenje požara:
gasilni aparati,
hidranti
•
obveščanje in omejitev širjenja požara,
•
evakuacija v primeru nastanka požara,
•
kontrole stanja požarnega varstva v delovnih prostorih,
•
pooblastila inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
4. Obravnava vprašanj iz vprašalnika– preverjanje znanja.
Cena: Kotizacija za seminar znaša 21,00 EUR (DDV ni vključen)
Za člane Sekcije frizerjev in člane Sekcije kozmetikov pri OOZ Koper,
s poravnano članarino znaša kotizacija 15,00 EU (DDV ni vključen).
Za podjetnike, ki imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom je seminar
brezplačen.
Način prijave in plačila: Kotizacijo lahko poravnate na TRR št.:
10100 0035170352, namen; Seminar ZVD ali osebno na blagajni
zbornice. Poleg dokazila o plačilu je pogoj prijave tudi izpolnjena
prijavnica. Oboje pošljite na fax. št. 627-19-17 ali na naslov OOZ
Koper, Staničev trg 1,Koper.
Rok prijave: Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo na
zbornico prispele do 16. januarja 2009.

Član/ica OOZ Koper
Davčni
zavezanec

Sobota, 24. januarja 2009, ob 14.00 h

DA

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Datum
GSM telefon

Sekcija lesarjev

Sekciji frizerjev in kozmetikov

Seminar
in preizkus
znanja iz varstva pri
delu in požarnega varstva
za frizerje in kozmetike

Stacionarni
telefon

Prijavnico pošljite do 16. januarja 2009
po faxu 05/62 719 17 ali dostavite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Podpis in žig
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Živahna
razprava
na zboru
lesarjev

Člani sekcije lesarjev so podprli izhodišča za program dela
sekcije za leto 2009 in izrazili podporo boljšemu izobraževanju.

V zeleni dvorani obrtniškega doma se je, 12. decembra 2008, na
zboru članov zbralo 20 članov sekcije. Predsednik sekcije, gospod
Matej Hudovernik je člane pozval, da skupaj pripravijo tak program
dela, oziroma, da predlagajo aktivnosti, katerih se bodo kasneje
tudi udeleževali. Predsednik je ob tem povedal, da je sekcija v
minulem letu organizirala dva ogleda sejma, vendar je ogled
sejma v Beograd odpadel, ker ni bilo dovolj interesentov. Poudaril
je enotnost članstva pri aktivnostih, ki se jih na zbornici za člane
organizira. Menil je, da se je potrebno izobraževati in biti pri delu

v koraku s časom, prav zato poudarja pomembnost sejemskih
ogledov in sodelovanje na strokovnih delavnicah in seminarjih.
Razprava se je razvila predvsem okrog organizacije izobraževanja
delavcev zaposlenih pri članih zbornice. Predvsem po prizadevanju
Slavka Vižintina, ki je poudaril kako pomemben je za obrtnika
izobražen kader, je določeno število članov izrazilo pripravljenost
plačevanja prostovoljnega prispevka, ki bi ga OOZ Koper zbirala za
ta namen.

Sekcija avtoserviserjev

Avtoserviserji
v letu 2009
Na zboru članov Sekcije avtoserviserjev, se je v petek 5. decembra
zbralo 24 članov. V sekciji so člani združeni glede na dejavnost,
ki jo opravljajo, in sicer: avtokleparji, avtoličarji, avtoelektričarji,
avtomehaniki, vulkanizerji in avtopralnice.

naprej, predvsem v avtomehanični in avtoelektrični dejavnosti,
zato predsednik člane poziva, da izkoristijo možnost skupnega
izobraževanja. Povabil jih je naj povedo katera izobraževanja si
želijo in sekcija bo poskrbela, da se jih organizira. V izvršilnemu
odboru sekcije so imenovani člani, ki skrbijo za panoge, in sicer za
avtokleparje in avtoličarje je zadolžen Miro Veljak, za avtoelektričarje
in avtomehanike Vladimir Pongrac, za vulkanizerje in avtopralnice
pa gospod Bogdan Vadnov. Predstavniki teh panog so zadolženi
za reševanje morebitnih težav, za organizacijo seminarjev in drugih
oblik izobraževanj.

Nazivi poklicev so se v skladu s spremembami v šolstvu nekoliko
spremenili. Po novem bodo dijaki srednjih šol ob zaključenem
Predsednik sekcije Miro Veljak je povedal, da je bilo v letošnjem letu
šolanju postali avtokaroseristi (prej avtoličarji in avtokleparji) in
stanje v panogi zadovoljivo. »Kriza v kateri se nahajamo, se nas ni
avtoserviserji (prej avtoelektričarji in avtomehaniki).
posebno dotaknila, se pa kaže v povezavi s težavami v avtoličarski in
avtokleparski dejavnosti. Težave
so v pogodbah z zavarovalnicami
in
manjšimi
pooblaščenimi
Miro Veljak, predsednik sekcije je posebno opozoril na finačno
servisi. V naslednjem letu bo na
krizo, ki bo vsekakor vplivala tudi na dejavnost avtoserviserjev.
to temo sklican sestanek z vsemi
interesenti. Namen sestanka bo
uskladiti najnižjo ceno delovne ure
in pregled ukrepov za preprečitev
nelojalne konkurence med člani.
To bo tudi pravi trenutek, da se
skupaj pogovorimo in da glede
na finančno krizo postanemo bolj
enotni«: pravi predsednik sekcije.
Predsednik je na zboru članov
prisotne pozval, da poskušajo biti
bolj aktivni v delovanju sekcije.
Posebej je poudaril pomembnost
izobraževanja, ki je za določene
panoge poglavitnega pomena.
Tehnologija je naredila velik korak

Na zboru, ki je potekal v soboto 13. decembra 2008, je bilo
prisotnih 40 prevoznikov, ki so glede na prevozniško dejavnost,
ki jo opravljajo, združeni v to sekcijo. Predsednik sekcije, gospod
Mario Zadel, je izkazal zadovoljstvo nad visoko udeležbo, čeprav je
povedal, da bi želel, da se člani v tako visokem številu udeležujejo
tudi ostalih aktivnosti, ki se na zbornici vršijo, posebno, ko gre za
doseganje skupnih ciljev.
Med pomembnimi cilji, ki bi jih za koprske prevoznike želeli
uresničiti, je vsekakor primeren parkirni prostor za tovorna vozila,
je povedal predsednik sekcije. Prevozniki so zaskrbljeni in se
sprašujejo ali bodo na novi lokaciji kamionskega terminala težave
s parkiranjem odpravljene. Temu je bil namenjen tudi marčevski

Sekcija za promet

sestanek, ki smo ga organizirali skupaj s Sekcijo za promet OZS
in na katerem so sodelovali visoki predstavniki Ministrstva za
promet RS, predstavniki Luke Koper, Carinarnice Koper, špedicijskih
dejavnosti, Policije. Na tem sestanku so prevozniki izpostavili
glavne pogoje ki bi jih moral novi kamionski terminal izpolnjevati.
Prisotni člani so sprejeli program dela za naslednje leto, v katerega
so vključili tudi ogled enega večjih sejmov. Odločili so se, da se
bodo povezali z enim od holandskih podjetij in s tamkajšnjo
obrtno-zbornico oziroma inštitucijo, ki združuje prevoznike, da bi
jim ta predstavila prevozniško dejavnost v njihovi državi, predvsem
s katerimi težavami se srečujejo holandski kolegi - prevozniki.

Iztrgajte in shranite!
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Visoka udeležba na
zboru prevoznikov

Leto 2009 bo prav gotovo zaznamovala finančna in gospodarska
kriza, zato bo to leto negotovosti tako za obrtnike in podjetnike kot
tudi za samo delovanje obrtno-podjetniškega sistema.
Člane obrtno-podjetniškega sistema, torej OZS in OOZ, servisiramo
na dveh nivojih - OZS na nivoju države, OOZ pa na lokalnem.
Program dela OOZ Koper je zato nastavljen na neposredno delo
s člani, njihovem zastopanju na lokalni ravni in na povezovanju z
ostalimi OOZ ter aktivnem delovanju v OZS.

Sekcija gradbincev

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v svojem programu dela
zapisala, da od nove Vlade RS in Državnega zbora RS pričakuje
podporo ukrepom, ki so v prid obrti in malemu podjetništvu, saj je
v Državnem zboru enajst poslancev – obrtnikov in podjetnikov.

10. tradicionalno
tekmovanje
slikopleskarjev
Tudi koprski obrtniki
so pomagali v
dobrodelni akciji

Najprej delo, potem veselje
Člani sekcije gradbincev so se 6. decembra
2008, na večer Miklavža, zbrali na zboru
članov. Razpravljali so o težavah s katerimi
se pri svojem delu srečujejo. Nekatere
žuli predvsem konkurenca tistih, ki so
postali samostojni podjetniki-gradbinci po
sprejemu nove Uredbe o določitvi obrtnih
in obrti podobnih dejavnosti, ker jo smatrajo
za nelojalno. Dogaja se, da osebe, ki nimajo
primerne strokovne usposobljenosti in
imajo registrirano le dejavnosti za katere ni
potrebno izpolnjevati izobrazbenih pogojev,
na terenu dejansko opravljajo tudi obrtne
dejavnosti.
Tisti člani sekcije, ki so morali izpolnjevati
izobrazbene pogoje, nekateri med njimi
so opravili celo mojstrski izpit, so izrazili
prepričanje in nezadovoljstvo, da za
kvalitetno delo v gradbeništvu so potrebne
izkušnje in znanje. To je razjezilo tiste

prisotne, ki so se registrirali prav na podlagi
nove uredbe, saj svoje delo opravljajo
skladno z veljavnimi predpisi.
Prisotni so se pogovarjali o nadaljnjem delu
sekcije in okvirno določili tudi aktivnosti, ki
bi jih želeli organizirati v naslednjem letu.
Program dela bo vseboval organizacijo
ogleda vsaj enega strokovnega sejma v tujini,
predstavitev materialov in novosti izbranega
gradbenega podjetja, strokovne seminarje,
in drugo. Člani izvršilnega odbora sekcije
bodo na pobude članov sekcije, program
sproti dopolnjevali, zato jih je predsednik
sekcije, Zlatko Kalšnik povabil, da se aktivno
vključijo v delo sekcije.
Člani so zbor zaključili z družabnim srečanjem,
kjer ni manjkalo dobre volje in lepih želja za
novo leto 2009.

Ocenjena vrednost opravljenih
slikopleskarskih del za Splošno bolnišnico
na Jesenicahje je okrog 38.000 evrov.
Čeprav v humanitarnih akcijah ne gre za to,
da bi bil kdo prvi, saj važno je sodelovanje,
so vsi udeleženci prejeli priznanja, pokale,
medalje in darila sponzorjev.
Naslednje leto bo tekmovanje
slikopleskarjev potekalo na Ptuju.

OZS bo svoje aktivnosti usmerila predvsem v trženje
in posredovanje priložnosti, svetovanju na področju
internacionalizacije poslovanja, uvajanju novih tehnologij, kakor
tudi prenosu znanja, za kar bo prenovila izobraževalni center.
OZS je v svoj program zapisala tudi, da bo dala močan poudarek
na zastopanju članstva do države in do socialnih partnerjev,
informiranju in svetovanju članstva, v večji meri kot doslej pa
bo članstvu ponudila čim več dodatnih storitev preko članstva A
plus in proti plačilu za posamezne storitve. Tudi v letu 2009 OZS
načrtuje nadaljnji trend povečanja števila članov in tudi delež
financiranja dejavnosti iz drugih virov.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo svojim članom
skušala zagotoviti čim več storitev iz sredstev od članarine, saj
je tako usmeritev zagovarjala že v preteklosti. Glede na to, da
pretežni del prihodkov zbornice predstavlja obvezna članarina, je
v času gospodarske krize, ki bo prav gotovo zaznamovala leto
2009, to še bolj primerno. Območna obrtno-podjetniška zbornica
Koper zato tudi v letu 2009 ne bo opravljala storitev, katerih
namen je ustvarjanje dobička, z izjemo prihodkov od kapitala. Tudi
te prihodke pa bo zbornica namenila aktivnostim, za katere se bo
odločilo članstvo.
Na tak način bo pravzaprav članstvu dejansko zagotovljen celoten
spekter storitev, ki mu jih bosta zagotavljala OZS in OOZ, saj se ti
med seboj dopolnjujeta.

Iztrgajte in shranite!

Člani sekcije gradbincev so na svojem zboru posvetili precej
besed kakovosti dela in nelojalni konkurenci.

Tekmovanje, ki ga že tradicionalno
organizira Obrtno-podjetniška zbornica
Ptuj je tokrat potekalo v Splošni bolnišnici
Jesenice. Sodelovalo je 15 tekmovalnih
ekip, skupno število pleskarjev je bilo 30. V
humanitarnem delu akcije je sodelovalo
48 pleskarjev. Med organizacijami, ki so
sodelovale je bila tudi Srednja gradbena
šola Maribor in Srednja gradbena šola Kranj.
Sodniško ekipo je sestavljalo 8 sodnikov,
od tega dva učitelja iz Srednjih šol, ki smo
jih zgoraj omenili, dva upokojena obrtnika
iz slikopleskarske stroke, katera sodelujeta
že od prvega leta akcije in ostali sodniki,
ki pa so slikopleskarski mojstri iz Sekcije
slikopleskarjev pri OZS. V sodniški ekipi je
bil tudi naš član, gospod Vivoda Dimitrij.
Našo zbornico sta zastopala člana, gospod
Mikolič Feručo in gospod Vivoda Dimitrij,
skupaj s svojimi zaposlenimi delavci.

Program dela
Območne
obrtno-podjetniške
zbornice Koper
za leto 2009

V nadaljevanju opredeljujemo temeljne naloge in aktivnosti, ki jih
bo OOZ Koper izvajala v letu 2009, skladno s finančnim načrtom.
Naloge so razdeljene v dva sklopa. V prvega so vključene naloge, ki
jih bomo izvajali na osnovi 37.člena Obrtnega zakona in jih bomo
financirali iz članarine, v drugega pa so vključene druge aktivnosti,
za katere se odloči skupščina OOZ oziroma upravni odbor in se
financirajo iz tržne dejavnosti.

Naloge, ki se financirajo iz članarine

Naloge, ki jih zbornica lahko financira iz članarine so opredeljene v
37.členu Obrtnega zakona (Uradni list RS,št.40/2004, Uradni list RS,
št.102/2007).
Delovanje zbornice bo v letu 2009 usmerjeno v opravljanje nalog,
ki so opredeljene v zakonu in v tem programu, ki je podlaga za
njeno delo.
Za določitev višine sofinanciranj, participacij in kotizacij je
pooblaščen upravni odbor OOZ Koper.

11
Naloge, ki se financirajo iz drugih virov
- tržne dejavnosti

Obrtni zakon v 41.členu določa, da Območna obrtno-podjetniška
zbornica zagotavlja sredstva za opravljanje svojih nalog tudi iz
•
posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na
interesni podlagi;
•
plačil za opravljene storitve,
•
drugih virov.
Višino teh sredstev mora določiti skupščina zbornice v skladu s
statutom in statutom OZS.
Prihodke od tržne dejavnosti OOZ Koper predstavljajo le prihodki
od kapitala (najemnine in obresti). Izjema so plačane kotizacije
nečlanov za izobraževanja ali storitve, ki jih zbornica sicer nudi
izključno svojim članom in jih ne izvaja z namenom ustvarjanja
dohodka. Te prihodke se evidentira kot prihodke od tržne
dejavnosti.
Za določitev višine sofinanciranj, participacij, kotizacij in cenikov je
pooblaščen upravni odbor OOZ Koper.

a) financirano iz članarine
1. Spremljanje in obravnavanje
problematike obrti ter skrb
za njen skladen razvoj
Spremljanje in obravnavanje problematike obrti ni možno
brez spremljanja in obravnavanja problemov s katerimi se
soočajo posamezni obrtniki, zato bo tudi v letu 2009 delovanje
zbornice usmerjeno predvsem v delo s člani, delovanje sekcij in v
neposredni vsakodnevni stik s člani.
Učinkovito zastopanje interesov prinaša koristi vsem članom
in je ključnega pomena za položaj in nadaljnji razvoj obrti in
podjetništva, zato bomo podatke in informacije, ki jih bomo
pridobivali od članstva posredovali Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije, saj je zastopanje interesov obrti in malega podjetništva
tako na nacionalni kot evropski ravni osnovna naloga OZS.
Z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bomo sodelovali na
vseh področjih, tako preko organov zbornic in sekcij, kot tudi med
strokovnimi službami. Vključevali se bomo v aktivnosti, ki jih bo
organizirala OZS in bili pri tem vezni člen med članstvom in OZS.
Prizadevali si bomo, da bi čim več zahtev naših obrtnikov bilo
upoštevanih v zahtevah slovenske obrti, z njimi bomo seznanjali
javnost in skušali ustvarjati obrtnikom ugodno javno mnenje.
Pri uresničevanju svojih zahtev bi bili obrtniki vsekakor bolj
uspešni, v kolikor bi se bolj povezovali tudi z obrtniki in podjetniki
sosednjih zbornic. Posebej to velja na področju posameznih
dejavnosti tako, da je potrebno tudi v letu 2009 delovati v tej smeri.
Sekcije naj se povezujejo, sklicujejo skupne sestanke, organizirajo
skupna izobraževanja, strokovne ekskurzije, ipd.
Opažanja, težave in predloge, ki prihajajo iz posamezne branže, se
na tak način lahko bolj kvalitetno opredeli in posreduje v nadaljnjo
obravnavo oz.reševanje, kar tudi povečuje možnost za uspeh.

Delovanje sekcij

Tudi v letu 2009 bo zbornica veliko pozornost namenila delovanju
sekcij, kot temeljni obliki združevanja članov. Z delovanjem
sekcij želimo doseči, da se članstvo v čim večjem številu vključi v
delovanje zbornice ter tako sodeluje pri odločanju o pomembnih
vprašanjih, ki zadevajo stroko in obrt nasploh. Cilj strokovnih sekcij
je biti blizu članstvu, čim hitreje prepoznati njegove potrebe in
zagotoviti njihovo uveljavitev.
S povezanostjo v strokovnih sekcijah člani opozarjajo na specifične
probleme posameznih panog in lahko predlagajo tudi rešitve
ter se za njihovo uveljavitev usklajujejo z različnimi sogovorniki.
Tudi zato je zakonodaja vse bolj prijazna do podjetniškega okolja,
administrativne ovire pa izginjajo.
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Specializirani strokovni sejmi, kjer se predstavljajo tudi sekcije
pomenijo dodatno promocijo obrtnih dejavnosti, promocijo
obrtnih poklicev in končno tudi promocijo samih obrtnikov. Obiski
strokovnih sejmov in strokovne ekskurzije pa prispevajo k širjenju
znanja in s tem k večanju kakovosti storitev naših članov. Zaradi
tega bodo sekcije tudi v letu 2009 posebno pozornost namenile
raznim strokovnim izpopolnjevanjem, predvsem s področja novih
tehnologij in materialov, obisku strokovnih sejmov, ipd.
Pri obravnavanju posameznih vprašanj bomo sekcijam, v kolikor bo
to potrebno, zagotovili tudi zunanjo strokovno pomoč.
Delovanje sekcij, izobraževanje in usposabljanje članov sekcij ter
obiske strokovnih sejmov, organizacijo strokovnih ekskurzij, ipd. bo
zbornica sofinancirala iz obvezne članarine, skladno s finančnimi
možnostmi oz. finančnim planom zbornice.
Sekcije imajo svoje programe dela, ki so sicer bolj »splošni«, saj jih
izvršilni odbori sekcij prilagajajo sprotnim potrebam članstva.

Izobraževanje članov

Skladnega razvoja obrti ni možno zagotoviti brez izobraževanja
obrtnikov, zato bomo člane vzpodbujali k vsem oblikam
izobraževanja. Tudi v letu 2009 jim bomo ponudili različne oblike
izobraževanj (seminarjev, delavnic, tečajev), ki jih bomo organizirali
bodisi sami ali jih bo pripravila OZS.
Poleg »splošnih« izobraževanj, kot so jezikovni in računalniški tečaji,
bomo za člane organizirali tudi dodatna strokovna specialistična
izobraževanja, ki se bodo izvajala po sekcijah. Izobraževanja
za katera bosta izkazali interes tudi OOZ Izola in Piran, bomo
organizirali skupaj, saj je to vsekakor bolj gospodarno, na tak način
pa zagotavljamo tudi višjo udeležbo članov in kontakt med njimi.
Vsem zainteresiranim bomo še naprej posredovali potrebne
informacije in dokumentacijo za prijavo na mojstrske izpite in za
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.
Izobraževanja bo zbornica članom ponujala iz članarine vendar le
pod pogojem, da bodo zanje plačali participacijo.

Vladimir Ražman - član skupščine
OZS in član upravnega odbora OZS

Predstavniki OOZ Koper v sekcijah OZS
SEKCIJA AVTOSERVISERJEV
Miro Veljak - član upravnega
odbora sekcije
Smokvica 1, 6272 Gračišče
041/629-753 - veljak.miro@siol.net

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV
Vinko Stopar - član skupščine
C. II. oktober 28, 6000 Koper
041/639-747

SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT
Marjan Starc - član skupščine
in podpredsednik upravnega
odbora sekcije
mn.starc@studiolan.si

SEKCIJA FOTOGRAFOV
Mirjan Pobega - član skupščine
C. I. Istrske brigade 12, 6276 Pobegi
041/635-636
fotofantasy@t-2.net

Višino participacije za posamezna izobraževanja določata
predsednik oziroma sekretarka zbornice.

Informiranje članov

•

člane bomo redno obveščali o novostih, ki so pomembne
pri njihovem vsakdanjem delu in o aktivnostih zbornice
(izobraževanjih, sejmih, drugih aktivnostih) predvsem preko
glasila Koprske obrtniške novice, ki bo praviloma izhajalo
mesečno (z izjemo poletnih mesecev) oz. po potrebi. Z
glasilom bomo dopolnjevali informiranje, ki je članom
zagotovljeno že z revijo Obrtnik;

•

v primeru, da obveščanje v glasilu ne bo možno (terminsko),
bomo člane obveščali v pisni, telefonski in elektronski obliki;

•

člane bomo informirali tudi preko spletne strani, katere pa
tudi v letu 2009 ne bomo uspeli sproti ažurirati in bogatiti
njene vsebine tako kot bi si želeli, saj imamo za to premalo
strokovnega kadra;

•

članom bomo informacije dajali osebno na sedežu zbornice,
tistim, članom, ki še nimajo lastnega dostopa do interneta,
bomo tega zagotovili na zbornici.

Svetovanje članom

Članom bo splošna svetovanja nudila strokovna služba zbornice,
enkrat tedensko pa bosta članom na zbornici na voljo svetovalca iz
področja računovodstva in davkov ter pravnega področja, ki bosta
članom nudila splošna strokovna svetovanja za katera ni potrebna
izdelava posebej prilagojenih gradiv in jih zbornica lahko zagotovi
iz članarine.
Zbornica bo uvedla tudi druge oblike splošnega svetovanja, v
kolikor se bo za to pokazala potreba.
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Predstavnik OOZ Koper v organih OZS

SEKCIJA FRIZERJEV
Silva Baruca Jakomin - članica skupščine in
članica upravnega odbora sekcije
Ul. pri velikih vratih 24, 6000 Koper
05/627-68-20, 031/618-182
info@salonsilva.si

SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
Mirko Tomšič - član skupščine
Pomjan 17, 6274 Šmarje
05/656-95-20, 041/649-339
info@istrska-klet.com

SEKCIJA GRADBINCEV
Zlatko Kalšnik - član skupščine
Marušičeva 7, 6000 Koper
041/683-447
gradbenistvo_zlatko@t-2.net

SEKCIJA INSTALATERJEV - ENERGETIKOV
Igor Čurin - podpredsednik sekcije
in član skupščine
Krožna cesta 52, 6000 Koper
05/628-55-44, 041/637-727
protermic@siol.ne

SEKCIJA KLEPARJEV IN KROVCEV
Zoran Panič - član skupščine
Šalara, 6000 Koper
041/638-632

Za zahtevnejša individualna svetovanja bomo člane napotili na
svetovalce Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Svetovanja, ki
zahtevajo individualno obravnavo s preučitvijo razmer in dajanjem
konkretnih nasvetov s pravno veljavo, bodo članom na razpolago
proti plačilu.

Sejmi

SEKCIJA KOVINARJEV
Sergej Pinter - član skupščine
C. Marežganskega upora 1,6000 Koper
05/62-51-468, 040/230-620
pimetal@siol.net

SEKCIJA KOZMETIKOV
Maja Kolnik Švara - podpredsednica upravnega
odbora sekcije
Na griču 2, Jagodje, 6310 Izola
031/398-057
kmaja@volja.net

SEKCIJA LESNIH STROK
Nenad Vračič
član upravnega odbora sekcije
Šmarska c. 12 a, 6000 Koper
041/671-581
mizarstvo.vracic@t-2.ne

SEKCIJA ZA PROMET
Mario Zadel - član skupščine
Pobeška c. 21, Prade, 6000 Koper
040/399-797
mario.zadel@siol.net

SEKCIJA SLIKOPLESKARJEV IN ČRKOSLIKARJEV
Dimitrij Vivoda - član skupščine
in član upravnega odbora sekcije
C. I. Istrske brigade 1, 6276 Pobegi
041/616-280
vivoda-barval@siol.net

SEKCIJA STEKLARJEV
Slavko Vižintin - predsednik sekcije
in član upravnega odbora sekcije
Šalara 3, 6000 Koper
05/625-84-01, 041/615-678
steklo.vizintin@siol.net

SEKCIJA VZDRŽEVALCEV TEKSTILIJ
Irena Flego Poropat - članica
upravnega odbora sekcije
Kraška 16, 6310 Izola
05/627-35-56, 041/631-399
flego@siol.ne

OOZ Koper v drugih organih OZS in v naslednjih sekcijah OZS nima
svojega predstavnika: Sekciji cementninarjev, kamnosekov in teracerjev,
Sekciji cvetličarjev in vrtnarjev, Sekciji čistilcev objektov, Sekciji
dimnikarjev, Sekciji elektronikov, Sekciji grafično papirnih dejavnosti,
Sekciji optikov, Sekciji plastičarjev, Sekciji predelovalcev kož in
podobnih materialov, Sekciji tekstilcev, Sekciji trgovcev, Sekciji zlatarjev,
Sekciji živilskih dejavnosti. Člane OOZ Koper, ki bi želeli delovati v
teh sekcijah vabimo, da vašo željo oziroma pripravljenost pisno
sporočite UO OOZ Koper, ki je pristojen za imenovanje.

Nastop na MOS v Celju, na Primorskem sejmu v Kopru ali na
drugih sejmih bomo organizirali le pod pogojem, da bo člani za to
izrazili interes. Sodelovanje je možno v okviru sekcije ali v okviru
zbornice. Člane bomo vzpodbujali tudi k predstavitvi na sejmih v
tujini, v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.
Članom bomo omogočali tudi obiske drugih sejmov za katere
bodo sami izkazali interes.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo sodelovala z
vsemi institucijami, ki delujejo na našem območju in sodelovanje
s katerimi doprinese k razvoju obrtništva.
Predvsem bomo sodelovali z Mestno občino Koper, Združenjem
delodajalcev obrtnih dejavnosti (ZDODS), Zavodom za
zaposlovanje, Regionalnim razvojnim centrom Koper, EURO
INFO Centrom Koper, Podjetniškim inkubatorjem Univerze na
Primorskem, Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem
iz Trsta, Primorsko gospodarsko zbornico, z Istrsko županijo ter
Obrtno zbornico Buzet in seveda območnimi obrtnimi zbornicami
na področju Primorsko Notranjske regije, še posebej z OOZ Izola
in Piran.

2. Zastopanje interesov članov
pred organi lokalnih in regionalnih
skupnosti
Območna obrtna zbornica Koper deluje na območju Mestne
občine Koper, zato bomo na tem nivoju direktno zastopali naše
člane ter jim nudili pomoč pri reševanju vsakdanjih vprašanj
in težav, ki se pojavljajo v odnosu do lokalne skupnosti. Gre
predvsem za problematiko poslovnih prostorov, najemnin,
prispevkov za stavbna zemljišča, komunalne takse, ipd. Pobude
posameznih članov, bomo na zbornici obravnavali bodisi na
sekcijah, bodisi na organih zbornice, o njih zavzeli stališča in
ravnali skladno z njimi.
Lokalno skupnost bomo spodbujali in od nje zahtevali, da za
področja, ki so v njeni pristojnosti, našim članom zagotovi
ugodnejše pogoje dela. Z Mestno občino Koper bo potrebno
nadaljevati pogovore o določitvi območja za kamionski terminal
za domicilne prevoznike in o začetku načrtovanja druge faze
obrtne cone, ter seveda o drugih za naše člane pomembnih
vprašanjih.
Z Mestno občino Koper bomo nadaljevali sodelovanje tako na
področju zagotavlja sredstev za pospeševanje razvoja drobnega
gospodarstva, kot tudi pri izvedbi javnega razpisa za ustvarjanje
ugodnejših pogojev za podjetništvo, spodbujali bomo naše člane
k vključitvi v projekte, ki vplivajo na revitalizacijo mestnega jedra
in oživljanju podeželja, ipd.

3. Vodenje obrtnega registra
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo v letu 2009
vodila obrtni register na področju svojega delovanja, to je za
območje Mestne občine Koper. Pri tem bomo:
•
izdajal in spreminjali obrtna dovoljenja,
•

izdajali sklepe o vpisu obrti podobnih dejavnosti v obrtni
register

•

vodili obrtni register kot centralno informacijsko bazo,

•

izdajali izpiske iz obrtnega registra,

•

registrirali podjetnike in družbe ter njihova statusna
preoblikovanja kot e-VEM točka
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•

poskrbeli za izbris subjektov, ki bodo dejavnost iz PRS odjavili,

•

vpisovali prostovoljne člane zbornice,

•

izdajali izpise iz registra,

•

izdajali predplačilne kartice Obrtnik.

Zbornica sodeluje tudi pri postopku izdaje licenc za prevoze v
cestnem prometu. Tudi v letu 2009 bomo strankam svetovali in
pomagali pri izpolnjevanju vlog in zbiranju dokumentacije.
Kot vstopna točka e-Vem, bomo na zbornici registrirali samostojne
podjetnike in enostavne družbe z omejeno odgovornostjo.
Delo se je na tem področju povečalo in se bo še povečalo, saj se
zaradi ukinitve izobrazbenih pogojev za opravljanje večjega števila
dejavnosti, povečuje število članov.

4. Opravljanje nalog, ki so pomembne za
celovito delovanje obrtno zborničnega
sistema, ki nam jih poveri OZS
Za zagotovitev enotnega delovanja celotnega obrtno-podjetniško
zborničnega sistema se bomo aktivno vključevali v vse dogodke in
razprave znotraj OZS. Tudi v letu 2009 se bomo redno udeleževali
sestankov predsednikov in sekretarjev OOZ ter predsednikov in
sekretarjev strokovnih sekcij kakor tudi drugih sestankov, ki jih bo
organizirala OZS in so potrebni za delovanje sistema kot celote.
Udeleževali se bomo organiziranih usposabljanj in izobraževanj za:

VABILO

kolikor želimo članom zagotoviti čim več za članarino, to pomeni,
da bomo izvajali večje število aktivnosti, kar pa ob sedanji zasedbi
delovnih mest, ni možno.

Za sprotno pravilno delovanje organov zbornice in sekcij mora
strokovna služba zbornice spremljati realizacijo finančnega plana,
zato je potrebno opraviti tudi velik obseg nalog na tem področju.
Strokovna služba vodi knjigo prejetih faktur, izdaja fakture, opravlja
gotovinski in negotovinski plačilni promet, idr.
V letu 2009 bo kadrovski plan ostal zamrznjen.
V primeru pridobivanja dodatnih del, zlasti projektov ali drugih
del, ki se ne bi financirala iz obvezne članarine (organizacija službe
za izobraževanje delavcev, prevzem administracije za stanovanjski
sklad, sodelovanje na javnih razpisih, ki so v korist članom, idr.), pa
se predvideva skladno s finančnim virom in obsegom teh del tudi
dodatno zaposlovanje za ta dela.
V letu 2009 se planira tudi občasno študentsko delo.

7. Obeležitev 30-letnice OOZ Koper
V mesecu maju bomo beležili 30-letnico naše zbornice.
Ob tej priložnosti bomo posameznim zaslužnim članom podelili
priložnostna priznanja ter jubilejna priznanja, ki jih običajno
podeljujemo na slavnostni skupščini. OZS pripravlja popolnoma
prenovljen sistem vseh priznanj OZS in enotno podobo priznanj
tudi za OOZ.

VABILO

•

zagotovitev visoke stopnje informacijske, komunikacijske,
strokovne in jezikovne pismenosti zaposlenih;

Priznanja bomo podelili na slavnostni prireditvi, ki bo 22.maja 2009,
predvidoma v mestnem gledališču.

•

usposobitev funkcionarjev zbornice in sekcij ter vodilnih
delavcev za javno nastopanje in

•

komuniciranje z javnostmi;

Ob 30-letnici bomo izdali tudi priložnostno publikacijo (zbornik,
katalog) ter izvedli še druge aktivnosti. Katalog je dobra promocija
za člane, celotni dogodek pa za zbornico tako, da je potrebno
za kvalitetno in odmevno izvedbo prireditve in spremljajočih
aktivnosti nameniti dovolj sredstev.

Skrbeli bomo za razvoj kadrov.

Ob pripravi tega programa dela, zbornica še ni razpolagala z dovolj
podatki za odločitev ali bo v naslednjem letu organizirala tudi
izobraževanje delavcev zaposlenih pri s.p.oz. pri članih zbornice,
ali bo tako izobraževanje organizirala skupaj s sosednjimi OOZ, ali
pa ga sploh ne bo organizirala.
•

•

S podpisom nove kolektivne pogodbe so s 1.8.2008 namreč
skladi za izobraževanje delavcev pri s.p. izgubili pravno
podlago. Tudi v bodoče bi bilo potrebno poskrbeti za neko
organizirano obliko izobraževanja delavcev pri s.p. oziroma
pri članih zbornice, zato se bo zbornica v letu 2009 vsekakor
ukvarjala tudi s tem vprašanjem.
V letu 2009 naj bi OOZ Koper prevzela administrativnotehnična dela tudi za stanovanjski sklad delavcev pri s.p.,
ki še vedno deluje. Organi zbornice se bodo odločili ali bi
združevanje sredstev ponovno oživeli in ga omogočili tudi
obrtnikom oziroma članom zbornice za svoje potrebe.

6. Načrtovana kadrovska struktura za
uresničitev programa dela
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2008 bo predvidoma 3 delavci za
nedoločen čas. Že tretje leto imamo neizpolnjen kadrovski plan, saj
smo zaradi neprestanih sprememb, nove zaposlitve »zamrznili«. V

Sekcija gostincev

Bogat
program
dela gostincev
za leto 2009
Člani sekcije gostincev so se sestali na
zboru 9.12.2008. Pripravili so bogat
program dela, ki vključuje oglede
specializiranih sejmov tako doma kot v
tujini. Člani so predlagali sodelovanje tudi
na raznih strokovnih srečanjih, kot je bilo
to v mesecu novembru v Portorožu, kjer
so se nekateri člani predstavili s svojimi
kulinaričnimi dobrotami. V program
dela so vključili tudi sodelovanje z
vinarji, kot tudi sodelovanje na raznih
aktivnostih, ki jih organizirajo posamezni
koprski gostinci. Odločili so se, da bodo
organizirali usposabljanje o higieni živil
in HACCP sistema. Pomembno se jim zdi
tudi medsebojno sodelovanje na raznih
prireditvah, kot so dnevi špargljev in dnevi
tartufov.

predstavijo svoje dobrote in se v domačem
kraju tudi promovirajo.

Predstavitev
koprskih gostincev
in živilcev na 30-letnici
delovanja OOZ Koper
Obrtno-podjetniška zbornica Koper
praznuje v naslednjem letu visok jubilej. Ob
tej priložnosti bomo 22. maja 2009, podelili
priznanja članom za okrogli jubilej in
zaslužnim članom za uspešno delovanje v
organih zbornice. Prireditev, ki bo potekala
v koprskem gledališču, bo popestril bogat
kulturni program.
Da bi približno 250 udeležencem prireditev
pustila poleg lepega spomina tudi prijeten
okus, gostince vabimo, da s svojimi
izbranimi jedmi poskrbijo za pogostitev.
Prireditve se bodo udeležili visoki gostje in
bo tudi medijsko podprta, zato bo to dobra
priložnost, da gostinci, slaščičarji in peki

Pogoji za sodelovanje:
•
sodelovati mora najmanj 5 gostincev.
K sodelovanju vabimo tudi slaščičarje
in peke,
•
vsak mora pripraviti od tri do pet jedi
iz svoje ponudbe
•
ponudba hrane mora biti med
ponudniki usklajena – predstavljena
kot celota (lahko gostinci ponudbo
povežete krajevno - določen kraj,
vinska cesta, ipd., ali tematsko - npr.
istrske jedi, jedi iz divjačine, morske
jedi ali priložnostne, ipd.).
•
sodelujočim gostincem bo zbornica
krila stroške priprave hrane, na podlagi
izdanega računa in predhodnega
predračuna.
Pogoj za sodelovanje je tudi poravnana
članarina zbornici. Interesente prosimo, da
svojo prijavo sporočite sekretarki zbornice,
Elide Laginja na tel. 05/61 390 12,
do 15. januarja 2009

VABILO

Poleg vseh naštetih nalog je za delovanje sistema potrebno
opravljati še vrsto »servisnih« nalog. Mednje spadajo vse
tehnično-administrativne naloge za nemoteno delovanje organov
zbornice in sicer skupščine, upravnega odbora in njegovih
odborov, nadzornega odbora, komisij, sekcij, pomoč posameznim
funkcionarjem, ki so člani organov ali delovnih teles v drugih
institucijah, priprave sej s potrebnimi gradivi, zapisniki in podobno.

5. Druge strokovne naloge
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b) financirano iz tržne dejavnosti

Druge naloge zbornice, ki se izvajajo
po programu za potrebe članstva
Zbornica je združenje članov, ki se morajo za uresničevanje svojih
interesov spoznavati in družiti. Zbornica bo zato tudi v letu 2009
sredstva iz tržne dejavnosti namenila za tiste aktivnosti, ki so se že
izkazala za pozitivna in katera prispevajo k ustvarjanju pripadnosti
organizaciji. Med te spadajo predvsem:
•
•
•
•

novoletni obrtniški ples,
prireditev Dedka Mraza,
šport in rekreacija,
izleti in druga družabna srečanja.

O višini participacije bo odločal upravni odbor za vsak primer
posebej in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev. Upravni odbor
zbornice lahko del tržnih dejavnosti nameni tudi za druge potrebe.
Koper, 11. december 2008
							
Predsednik Vladimir Ražman
Program je obravnaval in sprejel Upravni odbor OOZ Koper,
dne 3.12.2008
Program je obravnaval in potrdil nadzorni odbor OOZ Koper,
dne 3.12.2008
Program je sprejela Skupščina OOZ Koper, dne 11.12.2008

Strokovno potovanje
v Bosno in Hercegovino
z ogledom sejma VINO FEST
od 26. do 30. januarja 2009
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper organizira 5-dnevno strokovno
potovanje v Bosno in Hercegovino z ogledom sejma VINO FEST v času od 26.
do 30. januarja 2009

degustacije vin in na željo skupine obisk vinogradnika Sušac Cerno. Vožnja
v Gradac, nastanitev v hotelu Marco Polo, ki je dobil v letu 2007 nagrado za
najboljši družinski hotel na Hrvaškem. Nastanitev v hotelu, sledi dalmatinska
večerja ob glasbi in na željo skupine klepet z lastnikom hotela o poslovanju.
Nočitev.
5. dan: petek, 30. januar 2009: Gradac - Split - Korenica - Koper
Zajtrk. Po zajtrku sledi degustacija dalmatinskih vin ob razlagi sommelierja in
nadaljevanje poti v Split. Sledi ogled starega mestnega jedra, na željo obisk
Dioklecianove palače, mavzoleja,… Prosto in nato povratek preko Korenice,
kjer je kosilo v restavraciji Macola, proti domu s krajšimi vmesnimi postanki.
Cena potovanja: 445,00 EUR (min 40 oseb) ali 479,00 EUR (min 30 oseb)

Način prijave: Prijavite se na Evropa Trans d.o.o., Glavni trg 17/b,
Program potovanja:
2000 Maribor, tel.: 02/ 25 115 32, fax: 02 25 267 54, e-mail: info@
1. dan: ponedeljek, 26. januar 2009: Koper - Bosanski Novi - Banja Luka
evropatrans.si. Št. TRR Europa Trans d.o.o.: 02280-0012311362
Odhod avtobusa ob 03.00 uri, kraj odhoda po dogovoru. Vožnja na relaciji
Koper – Ljubljana – Zagreb – Bosanski Novi, krajši postanek in nadaljevanje
Rok prijave: do 8. januarja 2009 - Prijavnico dobite na OOZ Koper.
poti skozi Prijedor do Banja Luke. Sledi ogled mesta in mestnih zanimivosti
Udeležencem – članom sekcije gostincev in živilcev bo OOZ Koper delno
ter nastanitev v hotelu Bosna, Banja Luka. Večerja v tipičnem bosanskem
povrnila stroške in sicer v višini najmanj 100,00 evrov, na podlagi vloge
lokalu v sklopu hotela ( domača rakija, banjaluške jedi-bogata večerja,…).
posameznika. Točen znesek sofinanciranja bo določil upravni odbor OOZ.
Nočitev.
2. dan: torek, 27. januar 2009: Banja Luka - Jajce - Sarajevo
V ceno je vključeno: Avtobusni prevoz po programu , cestnine, takse,
Po zajtrku vožnja skozi Jajce ( postanek za kavico ) do Sarajeva. Obisk ˝tunela˝ pristojbine in dnevnice voznika, hotelsko–gostinske storitve na bazi
mesta prehoda okupiranega Sarajeva. Obisk džamije, sprehod do muzeja
polpenziona v hotelu Bosna 3* v Banja Luki, hotelsko – gostinske storitve
Muslimanska hiša, pravoslavna cerkev, Baš Čaršija,… Nastanitev v hotelu,
po programu na bazi nočitev, zajtrk v hotelu Europa 3* v Sarajevo, hotelsko
tipična bosanska večerja,…Nočitev.
– gostinske storitve po programu na bazi polpenziona v hotelu Bristol 4* v
3. dan: sreda, 28. januar 2009: Sarajevo - Međugorje - Mostar
Mostarju, hotelsko – gostinske storitve po programu na bazi polpenziona
Po zajtrku vožnja v Mostar in nadaljevanje poti v Međugorje. Ogled cerkve
v hotelu Marco Polo 4*. Večerja: 27. 1. 2009 Restoran Aeroplan, Sarajevo,
ter obisk vinogradov in vinskih kleti v organizaciji Hercegovina produkt.
kosilo: 28. 1. 2009 Međugorje, 29. 1. 2009 Restoran Bago, Ljuboško, 30.
Degustacija vina: Žilavka, Blatina, slaniki in kroketi. V okviru vinoteke sledi
1.2009 Restoran Macola, Korenica. Degustacije: Međugorje- Hercegovina
kosilo: pršut, olive, sir, teletina izpod peke, solata, desert. Vožnja do znanega
produkt: 2x sadno žganje, žilavka, blatina, Međugorje-privatnik Šarac, sejem
vinogradnika Šarac. Ogled in degustacija. Povratek v Mostar, ogled mesta
VINO FEST, vinogradnik Sušac Cerno, Dalmatinska vina-Gradac, sadna
in mestnih zanimivosti ter nastanitev v hotelu Bristol v Mostarju. Večerja,
žganja-Banja Luka. Vstopnine: tunel v Sarajevu, Muslimanska hiša v Sarajevu,
nočitev.
džamija v Mostarju , Dioklecianova palača v Splitu, glasba v Gradcu , vsi
4. dan: četrtek, 29. januar 2009: Mostar - Ljuboška - Gradac
ogledi po programu, lokalni vodnik v Međugorju in vstopni karnet, vodenje
Po zajtrku odhod na VINO FEST v Ljuboško. Sledi ogled slapov Kravice
vodnika z licenco, nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja, 20%
in Kočuša ter prosto za obisk festivala VINO FEST, kjer so predstavljena
DDV, organizacija potovanja.
najkvalitetnejša hercegovska vina. Sledi kosilo v ribji restavraciji Bago,
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Člane OOZ Koper želimo opozoriti
in povabiti na delavnico

VABILO

•

kje so ponavadi vzroki za probleme pri
težavnih osebah in kako z njimi ravnati,
•
zakaj se na enako situacijo ljudje zelo
različno odzivamo,
•
povezovanje osnovnih življenjskih pozicij s
težavnostmi in kako z njimi ravnati,
•
enostavna orodja za poznavanje in
razumevanje osebnostne strukture
težavnih sogovornikov,
•
ego stanja ter transakcije v komunikaciji z
običajnimi in problematičnimi sogovorniki
•
kako prepoznati in se distancirati od
psiholoških iger, v katere nas skušajo
zapletati težavni sogovorniki,
•
osnovne strategije sodelovanja s
problematičnimi in težavnimi sogovorniki.
Delavnico bo izvajal Željko Ćurić, dr. med.

Komunikacija
in delo s težavnimi
sogovorniki – sodelavci,
poslovnimi partnerji
ki jo organizira OOZ Sežana
v torek, 13. januarja 2009, od 9.00 do
14.30, na sedežu OOZ Sežana
Vsebina delavnice:
•
kakšna je razlika med problematičnimi
in težavnimi sogovorniki - sodelavci,
poslovnimi partnerji,

Po poklicu je zdravnik in je soustanovitelj ter
direktor projektov podjetja O.K. Consulting. V
letu 1993 se je iz Dubrovnika preselil v Ljubljano.
Specializiran je za delo na področju svetovanja,
izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije.
Njegovo delovno področje obsega izobraževanja,
usposabljanja in treninge na področju poslovne
in športne psihologije ter individualna in
skupinska svetovanja na poslovnem in osebnem
področju. Cena za 6-urno delavnico znaša
150 € + DDV. OOZ Koper bo svojim članom
sofinancirala stroške delavnice, na podlagi
prejete vloge člana. Vlogi mora biti predloženo
potrdilo o udeležbi in dokazilo o plačilu.
Za prijavo in informacije pokličite na tel.
05/73 000 60

Izobraževanje
Seminar

Odgovornost
za skladnost
in varnost izdelkov
Člane OOZ Koper vabimo, da se deležite seminarja

Odgovornost proizvajalcev, distributerjev in
trgovcev za skladnost in varnost izdelkov
v torek, 27.1. 2009, ob 10.00 h, na OOZ Koper.
Predavala bo Emilija Bratož, svetovalka OZS

Vsebina seminarja:
Splošna varnost proizvodov
•
Splošna odgovornost za nevarni proizvod
•
Zakonske zahteve za varnost posameznih proizvodov
•
Nevarni proizvodi, proizvodi zavajajočega videza; primeri
•
Vloga in odgovornost proizvajalcev, distributerjev, trgovcev
•
Korektivni ukrepi, odpoklic nevarnih proizvodov; primer
izdelave sporočila

Prijavnica za seminar

Odgovornost za skladnost
in varnost izdelkov

Datum torek, 27. januar 2009
Začetek ob 10.00 h - zaključek predvidoma ob 11.30 h
Naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Rok prijave 23. januar 2009

•
Sistem obveščanja RAPEX; primeri objav
Zahtevana dokumentacija in označevanje izdelkov
•
Dokumentacija in oznake za tehnične izdelke
•
Deklaracija za izdelke splošne rabe
Nepoštene poslovne prakse
•
Nepoštene, zavajajoče in agresivne poslovne prakse s primeri
Rok prijave: 23. januar 2009
Način prijave: Prijavnico pošljite na fax št. 6271 917 ali na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.
Plačilo: Člani zbornice plačate participacijo za delavnico v višini
20,00 evrov (z DDV) na TRR, št.10100 0035170352, namen plačila:
seminar št.1, ali v gotovini na sedežu zbornice.

Član/ica OOZ Koper
Davčni
zavezanec

Torek, 27. januarja 2009, ob 10.00 h

ID za DDV

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

Št. kartice Obrtnik

Naslov

Datum
GSM telefon

DA

Stacionarni
telefon

Prijavnico pošljite do 23. januarja 2009
po faxu 05/62 719 17 ali dostavite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Podpis in žig

Seminar

Davčni obračun
in letno poročilo
za leto 2008
Člane OOZ Koper vabimo, da se deležite seminarja

Davčni obračun in letno poročilo za poslovno
leto 2008 za pravne osebe in samostojne
podjetnike
v sredo, 28.1. 2009, ob 10.00 h, na OOZ Koper
Predavala bo Milica Gostiša.

Vsebina seminarja:
Evidentiranje poslovnih dogodkov v letu 2008 na podlagi vsebine:
•
SRS 39 in splošnih računovodskih standardov, ki so
vsebinsko pomembni za ugotovitev davčne osnove za
samostojne podjetnike
•
Pravilnika o davčnih evidencah in poslovnih knjigah
za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (enostavno
knjigovodstvo, obdavčitev po normiranih odhodkih)
•
Posebej bomo opozorili na način knjiženja zahtevnejših
poslovnih dogodkov kot so: problem prevrednotenja;
krepitve, slabitve osnovnih sredstev, evidentiranje zalog,
obračun proizvodnje nedovršenih proizvodov in storitev ter

Začetek ob 10.00 h
Naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Rok prijave 26. januar 2009

Davčni obračun in letno
poročilo za leto 2008

Pred
avan
je

ostiš

gotovih proizvodov, popravki napak, izločitev premoženja
v zasebno gospodinjstvo (nepremičnine) v času poslovanja
in vnos premoženja iz gospodinjstva po pričetku opravljanja
dejavnosti in med poslovanjem.
•
Izkaz poslovnega izida in Bilanca stanja
•
Davčni obračun sestavljen na podlagi vsebine veljavnih
davčnih predpisov.
Za leto 2008 je bila spremenjena davčna zakonodaja Zakon
o dohodnini in Zakon o davku od dohodka pravnih oseb,
uvedene slo bile nove investicijske olajšave, kar bo vplivalo
tudi na višino davčne osnove.
Rok prijave: 26. januar 2009
Način prijave: Prijavnico pošljite na fax št. 6271 917 ali na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.
Plačilo: Člani zbornice plačate participacijo za delavnico v višini
10,00 evrov (z DDV) na TRR, št.10100 0035170352, namen plačila:
seminar št. 2, ali v gotovini na sedežu zbornice.

Prijavnica za seminar

Član/ica OOZ Koper
Milic
e Go

stiša

Sreda, 28. januarja 2009, ob 10.00 h

Davčni
zavezanec

DA

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

NE

Datum
GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico pošljite do 26. januarja 2009
po faxu 05/62 719 17 ali dostavite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

NE
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Pred
avala
bo M
ilica
Datum sreda, 28. januar 2009
G

Podpis in žig

Pohvala Iztoku Mohoriču
V mesecu decembru 2008 je bila na OOZ Koper
izvedena delavnica na temo Davčni vidik
nepremičnin. Delavnico je izvedel Iztok Mohorič,
svetovalec OZS.
Delavnice so se udeležili le štirje člani
zbornice in tako vas je žal veliko zamudilo
priložnost, da bi iz prve roke in brez velikih
stroškov, dobili odgovore na vsa tista vprašanja,
ki si jih postavljate, ko se odločate o nakupu,
prodaji, najemu nepremičnine ali o vložitvi
nepremičnine v podjetje oz. likvidaciji podjetja
in iznos nepremičnine v zasebno rabo. So
pa zato bili zelo zadovoljni udeleženci, saj so
od svetovalca dobili več informacij kot so jih
pričakovali. Na Izobraževalni center OZS je naša

članica Avdič Diana, Geaflor d.o.o., Koper poslala
naslednje sporočilo:
» Na OOZ Koper je imel predavanje g. Iztok
Mohorič na temo Davčni vidik nepremičnin. Nisem
mogla mimo, a da vam ne pišem in g. Mohoriča
pohvalim. Je tako nazoren, razumljiv, praktičen
in jasen predavatelj in svetovalec. Takih si lahko
samo želimo. V času, ko imamo morje nekih
»svetovalcev« in sebe polnih predavateljev je taka
oseba znamenje, da še ni vse brezupno. Obrtniki,
mojstri, težimo k odličnosti in prav je, da tudi naša
krovna organizacija teži k istim ciljem.
Ob prihajajočem letu Vam želim, da bi delo
potekalo v zadovoljstvu predvsem vas samih, saj
samo takrat ste najboljši! »

Sporočilo je bilo poslano OOZ Koper v
vednost. Objavljamo ga predvsem zato, da
bi spodbudili udeležence izobraževanj in
svetovanj, ki jih ponujamo na zbornici, da
s svojimi mnenji, bodisi pozitivnimi ali
negativnimi prispevate k temu, da vam
zagotovimo kvalitetne storitve.
Ob tej priložnosti vas tudi vabimo, da
sami predlagate vrste in oblike izobraževanj,
ki bi jih potrebovali za dvig kakovosti storitev
v vaših obratovalnicah oz.dejavnostih.

a
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VABILO

Seminar

Davčni obračun
in letno poročilo
za leto 2008

Datum seminarja, četrtek, 5. februar 2009
Začetek ob 10.00 h - trajanje cca 4-5 šolskih ur
Naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Rok prijave do zapolnitve mest

Člane OOZ Koper vabimo, da se deležite seminarja

•

Davčni obračun za leto 2008 za samostojne
podjetnike in ostale zasebnike
(informacije tudi za pravne osebe)
v četrtek, 5.2. 2009, ob 10.00 h, na OOZ Koper
Predavala bo Dunja Verbajs.

Na seminarju, ki bo trajal cca 4-5 šolskih ur, bo samostojna davčna
svetovalka Dunja Verbajs, univ. dipl. ekon., članica Zbornice
davčnih svetovalcev, ves čas izvajanja odgovarjala tudi na
zastavljena vprašanja ter vas seznanila s stališči DURS-a in na
takšen način skušala odpravili dileme, ki se pojavljajo pri izvajanju
davčnih predpisov v praksi. Za udeležence bo pripravljeno tudi
pisno gradivo.

•
•

•
•

Vsebina seminarja:
•
Kateri podjetniki oz. do kdaj so dolžni vložiti »davčni obračun
za leto 2008« ter pravila v zvezi z informativnim izračunom
dohodnine?
•
Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev – inventura!
•
Ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti,
doseženega z upoštevanjem dejanskih prihodkov in
odhodkov, njihova opredelitev za davčne namene skladno
z ZDDPO-2 ter razlaga nekaterih določb ZDoh-2, ki so še
posebej pomembne za status samostojnega podjetnika;
•
Pravne podlage in metodologija za izpolnitev davčnega
obračuna – izpolnitev osnovnih podatkov v davčnem
obračunu;
•
Davčno priznani prihodki: prihodki po SRS in popravki
prihodkov – zmanjšanje in povečanje na raven davčno
priznanih prihodkov (zmanjšanje prihodkov za odpravo in
porabo že obdavčenih rezervacij, transferne cene, izvezem
prihodkov iz naslova predhodno nepriznanih odhodkov…….);

Davčno priznani odhodki: odhodki po SRS in popravki
odhodkov – zmanjšanje in povečanje na raven davčno
priznanih odhodkov (problem prevrednotenja - krepitve,
slabitve osnovnih sredstev; transferne cene; strošek
amortizacije kot davčno priznan odhodek poslovanja;
reprezentanca; rezervacije in pasivne časovne razmejitve;
stroški privatnega življenja zavezanca; izločitev premoženja
v zasebno gospodinjstvo (nepremičnine) v času poslovanja
in vnos premoženja iz gospodinjstva po pričetku opravljanja
dejavnosti in med poslovanjem; povračila stroškov med
delom - uredba).
Možnosti zniževanja davčne osnove za leto 2008 s poudarkom
na NOVIH investicijskih olajšavah (posebej za s. p. in pravne
osebe);
Način izračuna akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti, poračun dohodnine za leto 2008 ter izračun
predhodne akontacije davka za leto 2009 (davčne stopnje,
uveljavljanje splošne olajšave, olajšave za družinske člane….);
Sestava bilance stanja in izkaza poslovnega izida;
Odgovori na vprašanja;

V letu 2008 sta začeli veljati dve noveli ZDDPO-2 in ZDoh-2,
katerih poznavanje vsebine je nujno za sestavo davčnega
obračuna, saj bodo sprejete spremembe posledično vplivale
tudi na davčno osnovo v letu 2008 kot podlago za obdavčitev
zavezancev.

Plačilo: Člani zbornice plačate participacijo za delavnico v višini
10,00 evrov (z DDV) na TRR, št.10100 0035170352, namen plačila:
seminar št. 32, ali v gotovini na sedežu zbornice.

Dunj

e Ver
bajs

Četrtek, 5. febuarja 2009, ob 10.00 h

Davčni
zavezanec

DA

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Datum
GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico pošljite čimprej
po faxu 05/62 719 17 ali dostavite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Kako potekajo tečaji?
V vsaki skupini je po 12 udeležencev, tečaji potekajo v
popoldanskem času 2-krat na teden po 4 šolske ure

Kaj se boste učili?
Temeljna informacijska znanja: poznavanje računalnika, delo z
računalnikom, prilagoditev in uporaba namizja, delo s podatki;
Izdelava in oblikovanje besedil: osnove urejevalnika besedil,
urejanje dokumentov, oblikovanje dokumenta, vstavljanje tabel,
tiskanje datotek;
Uporaba interneta: osnove interneta, uporaba spletnega brskalnika,
iskanje na spletu;
Uporaba elektronske pošte: osnovni pojmi, osnovna uporaba
elektronske pošte, urejanje elektronske pošte.

V januarju in februarju 2009 se lahko prijavite v naslednje
skupine:

Komu so tečaji namenjeni?
Tečaji so namenjeni začetnikom. Kandidati morajo biti zaposleni
(samozaposleni) in starejši od 25 let ter imeti poklicno ali nižjo
izobrazbo.
Kdo in kje bo izvajal tečaje?
Ljudska univerza Koper bo izvajala tečaje:
v Kopru na Cankarjevi 33 in v Izoli na Gregorčičevi 21.

Podpis in žig

NE

Lokacija
Izola
Koper
Izola
Koper

Začetek
19. 1. 2009
03. 2. 2009
11. 3. 2009
31. 3. 2009

Urnik
ponedeljek, torek od 16.30 - 19.45 h
torek, sreda od 16.30 - 19.45 h
sreda, četrtek od 16.15 - 19.30 h
torek, sreda od 16.30 - 19.45 h

Zaključek
10. 2. 2009
04. 3. 2009
02. 4. 2009
22. 4. 2009

Kako se prijavite?
Pokličite Ljudsko univerzo Koper - Svetovalno središče za
izobraževanje odraslih na 05/612 80 06 ali 040/469 521
ponedeljek in torek 12.00-14.00, pa tudi 080 80 26 ob četrtkih in
petkih 12.00-15.00 in si rezervirate mesto v izbrani skupini.
Prijave sprejemajo do zapolnitve skupin.
V aprilu in maju 2009 bodo na voljo še 4 nove skupine.

Obvestila

Način prijave: Prijavnico pošljite na fax št. 6271 917 ali na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.

Član/ica OOZ Koper
Pred
avan
je

Kako to, da so tečaji brezplačni?
Sredstva prispevata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unij
v okviru projekta Računalniška pismenost za odrasle.

Rok prijave: do zapolnitve prostih mest

Prijavnica za seminar

Davčni obračun in letno
poročilo za leto 2008
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30-urni brezplačni
tečaji računalništva

Pred
avala
bo D
unja
Verb
ajs

Obračun prispevkov za socialno
varnost za zasebnike in obračun
prispevkov za socialno varnost
za družbenike zasebnih družb
Obračun prispevkov za zasebnike bo na
eDavkih podprt od meseca obračuna
januar 2009 dalje. Zaradi uvedbe e-oddaje
tega obračuna bo obrazec nekoliko
prilagojen - v ta namen se ravno v tem času
na DURS pripravljajo spremembe pravilnika
o obrazcih za obračun prispevkov za SV. Za
obračun prispevkov od januarja 2009 dalje
bodo zavezanci podatke lahko oddajali
le še elektronsko, tako kot bo od 1. 1. 2009
dalje veljajo za vse davčne obračune.

Elektronsko posredovanje
podatkov na obrazcih M-4
Spremenjeni Zakon o matični evidenci
zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
je predpisal izključno elektronsko
posredovanje podatkov na obrazcih M-4.
Podatki se za leto 2008 posredujejo preko
spletne aplikacije in morajo biti s strani
dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim
digitalnim potrdilom. Rok za posredovanje

podatkov za leto 2008 je 30. april 2009.
Marko Ocvirk, univ.dipl.ekon, svetovalec pri OZS,
marko.ocvirk@ozs.si

Delovne knjižice po 1. 1. 2009
Zakon s spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS,
103/07) v 91. členu prehodnih določb
določa, da imajo delovne knjižice izdane do
1.1.2009, z izvedenimi vpisi do tega datuma,
naravo javne listine. Po tem datumu ne bo
več pravne podlage za izdajanje delovnih
knjižic in prav tako ne bo več pravne
podlage za vpisovanje podatkov v delovne
knjižice.
Delodajalec obdrži v hrambi delovne
knjižice, ki so na dan 1.1.2009 pri njem v
hrambi, na izrecno zahtevo delavca pa mu
jo mora proti podpisu o prejemu izročiti.
Delodajalec mora, takoj ob prenehanju
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, delavcu
proti potrdilu o prejemu, vrniti delovno
knjižico.
V primeru, da po prenehanju veljavnosti
pogodbe o zaposlitvi v 30. dneh
delodajalec delavcu ne bo mogel vročiti

delovne knjižice, jo pošlje pristojni upravni
enoti po stalnem prebivališču delavca. V
primeru, da je stalno prebivališče neznano,
jo pošlje upravni enoti, ki je izdala delovno
knjižico.
Delovne knjižice izdane do 1.1.2009 z
veljavnimi vpisi torej ne bodo izgubile
dokaznega pomena v postopkih
uveljavljanja oziroma uresničevanja pravic,
kjer so se (oz. se še bodo) do navedenega
datuma uporabljale.
Po 1.1.2009 bodo državljani lahko od
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (ZPIZ) pridobili izpis
o zavarovanjih (izpis obdobij zavarovanja v
Republiki Sloveniji po 1.1.2009). Državljani
bodo imeli možnost vložiti zahtevek za
izpis o zavarovanjih po elektronski pošti ter
na Območnih enotah ali na Centrali ZPIZ.
Podrobnejše informacije bodo na voljo na
spletnih straneh ZPIZ (www.zpiz.si).
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb
tega zakona, izvršilnih predpisov, kolektivnih
pogodb in splošnih aktov delodajalca,
ki urejajo delovna razmerja, opravlja
inšpektorat za delo v skladu s predpisi, ki
urejajo inšpekcijsko nadzorstvo. Za kršitve
so predvidene visoke globe.
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Razprodaje - pravila

Obvestila

Označevanje cen blaga pred in po znižanju
v primeru razprodaj opredeljuje Zakon o
varstvu potrošnikov.
Pravila pri sezonskih razprodajah
tekstilnega blaga in obutve , ki jih sprejema
Trgovinska zbornica Slovenije so za leto
2009 nekoliko spremenjena. Pravila in
priloge, povezane z njimi, so objavljena
na spletni strani TZSLO http://www.tzslo.
si/index.php?i=247 . Zimske sezonske
razprodaje tekstilnega blaga in obutve
se bodo začele 5. januarja 2009.
Iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot):
2. Posebna pravila o lastnostih blaga
28. člen
Podjetje mora razprodajo objaviti na
krajevno običajen način. Objava o uvedbi
razprodaje mora vsebovati podatek o vrsti
blaga, odstotku znižanja in času trajanja
tovrstne prodaje. Blago, ki je na razprodaji,
mora biti označeno s ceno pred znižanjem
in z znižano ceno. Če je odstotek znižanja
objavljen v razponu, mora najvišji odstotek
znižanja zajemati najmanj eno četrtino
vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji.
29. člen
Blago, ki je na razprodaji zato, ker bo v
kratkem pretekel rok uporabnosti, mora
imeti poleg označbe iz drugega odstavka
28. člena tudi posebej označen datum, ko
poteče rok uporabnosti.
30. člen
Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora
tako blago fizično ločiti od redne prodaje
brezhibnega blaga in vidno opozoriti,
dagre za prodajo blaga z napako, ter vsak
kos takega blaga posebej označiti.
78. člen
Z globo 1.200 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojnoopravlja dejavnost, če:
•
za blago oziroma storitve, ki jih ponuja,
ne označi cene ali je vidno ne označi
oziroma označena cena ne vključuje
davka nadodano vrednost v primeru,
da je podjetje zavezanec za davek na
dodano vrednost (prvi odstavek
26.
2
3
člena);
•
če razprodaje ne objavi v skladu s
prvim odstavkom 28. člena ali če blaga
na razprodaji ne označi s ceno pred
znižanjem in z znižano ceno (prvi in
drugi odstavek 28. člena);
•
blaga z napako fizično ne loči od redne
prodaje brezhibnega
•
blaga in vidno ne opozori, da gre
za blago z napako, ter vsakega kosa
blaga z napako posebej ne označi (prvi
odstavek 30. člena);
Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

SAZAS – opomini in izterjave

SAZAS spet sproža nov val zahtevkov
in spet poskuša s pritiski na naše člane
ustvarjati vznemirjenje v naših vrstah. V teh
dneh je začel množično pošiljati opomine,
zato člane zbornice obveščam, da še
nadalje velja prejšnje mnenje OZS:
Nadaljujete po starem, plačujte skladno
s starimi zneski, v skladu s tarifnikom iz
leta 1998, ki še zmeraj velja.

V medijih so se že pojavila prva opozorila
o trgovanju na Forexu. Predvsem gre za
še eno izmed finančnih verig s tragičnim
koncem. Lahko pa bi rekli, da je v igri še ena
izmed zgodb o internetnih goljufijah.
Kako se sklepajo nevarni posli s forexom in
kje se so pasti?
1.

V kolikor potrebujete pomoč pri sestavi
odgovora na opomin ali na predlog za
sodno izterjavo, se lahko obrnete na OOZ
Koper.

Opozorilo avtoprevoznikom
Avstrijsko podjetje Dietmar Resinger
Frächter und Speditionsgewerbe, Moos
27, A-9971 Moos in Osttirol je šlo v stečaj in
svojih obveznosti najbrž nikoli ne poravnalo.
Podjetje sedaj posluje pod novim imenom
DOLOMITEN CARGO, A-9971 Moos in
Osttirol.

2.

3.

Pravilnik o oznakah in opremi
vozil za TAXI
Avtotaksi prevoznike (taksiste) obveščamo,
da se bo rok s katerim so dolžni uskladiti
svetlobne table z določili pravilnika
podaljšal za štiri mesece (do meseca
maja 2009). Oznako, ki bo morala biti
nalepljena na zadnji strani svetlobne table,
bo izdajatelj licenc pričel izdajati šele od
meseca marca 2009 dalje. Po uradni objavi
sprememb navedenega pravilnika, bo
podrobnejša informacija objavljena v prvi
številki revije Obrtnik v letu 2009 (v rubriki
»Napotnike za avtoprevoznike«).

Razpisi
Vsem, ki bi želeli pridobiti evropska sredstva
za izvedbo načrtovanih investicij oz.
aktivnosti, je lahko v pomoč spletna stran
www.euskladi.si, na kateri so objavljeni
razpisi evropskih skladov.
Objavljeni so razpisi s področij podjetništva,
turizma, informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, zaposlovanja, izobraževanja,
okolja, prometne infrastrukture,
čezmejnega sodelovanja z Italijo in Hrvaško
in mednarodnega sodelovanja na različnih
področjih.

FOREX - pasti valutnega
trgovanja
V času borznega zloma, hude finančne
krize in v času stečajev nekaterih največjih
ameriških bank, obstajajo ljudje, ki še kar
verjamejo v kratkoročne bajno visoke
donose, ki naj bi jih dosegali na borzah z
valutnim trgovanjem – tako imenovani
Forex.

4.

5.

6.

Posel o forexu nam predstavi
prijatelj, kateremu zaupamo.
Prijatelj nam pove, da je vložil
5000 EUR, kar mu že prinaša 10%
mesečni donos oziroma dobiva
vsak mesec na svoj internet
trgovalni račun po 500 EUR. To
podkrepi z internet izpisom
svojega trgovalnega računa.
Ker nihče izmed nas ne pozna
valutnega trgovanja, se odločimo,
da bomo denar plačali v sklad,
ki se s ukvarja z valutnim
trgovanjem, saj nam tako svetuje
naš prijatelj, ki pravi, da je
naložba v sklad varna, ker z našim
denarjem upravljajo strokovnjaki.
Ko prijatelj povprašamo, kako
lahko začnemo trgovati, nam reče,
da lahko investiramo najmanj
5000 EUR, tako da denar damo
njemu ali v gotovini ali pa ga
nakažemo preko spleta na tuj
račun. Tako gre denar na bančne
račune odprte v tujini.
Tako smo se spustili v posel brez
pogodbe. Edino, kar imamo
je internet stran, na kateri
spremljamo naše donose.
Večina vlagateljev, se od denarja
poslovi, takoj ko ga izročijo ali v
gotovino ali pa nakažejo denar
v tujo banko na drugem koncu
sveta.
Tudi na forex internet straneh
lahko preberemo, da če želimo
vlagati v forex, naj se od denarja
kar poslovimo, torej če jih citiram:
»Denar katerega smo dali na
FOREX moramo gledati kot na »
izgubljen« denar.«.

Seveda gre tu za zlorabo zaupanja. Da
pa prepoznamo sum na denarno verigo,
se je treba držati navodil Agencije za trg
vrednostnih papirjev.

Obvestila
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Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje
po 1. januarju 2009 - glede na novelo ZZVZZ-K
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08; v nadaljevanju: novela
ZZVZZ-K) je prinesel novosti pri obračunavanju t.i. pavšalnih prispevkov za
zdravstveno zavarovanje. Na podlagi navedenega zakona se ti prispevki
ne določajo več s posebnim sklepom, ki ga je do sedaj vsako leto sprejela
Skupščina ZZZS. Novela ZZVZZ-K je namreč s 1. 1. 2009 določila nov način
določanja prispevkov za zavarovance, za katere se še do konca leta 2008

Vrste zavarovancev

Višina pavšalnega
določenega
prispevka od 1. 1. do
31. 12. 2008

Zavarovanci iz 12., 13. in
14. točke prvega odstavka
15. člena ZZVZZ

104,98 EUR

Zavarovanci iz 17., 18.,
in 21. točke prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ

24,42 EUR

Zavarovanci iz 17. in 2., 4.,
5., 6. in 7. točke 18. člena
ZZVZZ

3,08 EUR

Zavarovanci iz 1., 3., 8. in
9. točke 18. člena ZZVZZ

4,63 EUR

plačujejo t.i. pavšalni prispevki, in sicer tako da določa osnovo in stopnjo
obveznega prispevka za posamezne vrste zavarovancev.
Iz spodnje tabele je za posamezne vrste zavarovancev, za katere še do
konca leta 2008 veljajo s Sklepom o višini pavšalnih prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 118/07) določeni zneski
prispevkov, razviden način določitve zneska prispevka za leto 2009

Določitev prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2009
Osnova

Stopnja
8,20 %
2%
0,30 %

Povprečna bruto
plača v RS za mesec
oktober 2008

Po objavi povprečne bruto plače v RS za mesec oktober 2008 bo Davčna
uprava RS na svojih spletnih straneh objavila zneske navedenih prispevkov
v višini, ki bo veljala v letu 2009.

0,40 %

Znesek

Znesek za posamezno
vrsto zavarovancev
bo možno določiti
po objavi povprečne
bruto plače v RS za
oktober 2008. Tako
določen znesek bo
veljal od 1. 1. do 31. 12.
2009.

Način
plačevanja
prispevka
Mesečno
Mesečno
Mesečno*

Enkrat letno

Zavezancem, ki zadevne prispevke obračunavajo na obrazcih REK,
sporočamo, da opisane spremembe ne bodo vplivale na dosedanji način
posredovanja podatkov. V sistemu eDavki bodo namreč sedaj veljavni
pavšalni prispevki za ZZ nadomeščeni z zneski prispevkov, ki bodo na
zgoraj opisan način določeni za veljavnost v posameznem koledarskem letu.

Naši obrtniki

Vinska kraljica Slovenske
Istre 2009
Oktobra meseca 2008 je bila za Vinsko kraljico
Slovenske Istre 2009 izbrana Elizabet Bordon iz
Montinjana pri Kopru. Izbor je opravila 7 članska
komisija, ki jo je vodil Iztok Klenar. Za
vinsko kraljico se je pot v promocijo
avtohtonih vin slovenske Istre začela
na slovesni otvoritvi Martinovanja
Vinakoper 6. novembra 2008.

4

Na spletni strani Agencije za trg
vrednostnih papirjev www.a-tvp.si/
content.asp?idm=38 je sporočilo za
javnost, ki opozarja vlagatelje na zlorabe
na slovenskem kapitalskem trgu v zvezi s
forex posli.

Zakaj pišemo o vinski kraljici? Ker
so za njeno podobo, s katero
se že predstavlja po celi
Sloveniji, poskrbeli tudi
naši obrtniki. Njeno
lepoto
poudarja
krona, ki jo je izdelala
zlatarna Tomovski,
Čevljarska ulica 7
v Kopru. Krona je
izdelana iz srebra
ter prevlečena s 24karatnim zlatom,
kar simbolizira

Svoja sredstva raje zaupajte slovenskim
bankam in borznim hišam, ki imajo
dovoljenja za finančno poslovanje od
Agencije za trg vrednostnih papirje ali
Banke Slovenije. V kolikor boste imeli še
kakšna vprašanja jih lahko zastavite po epošti: marko.ocvirk@ozs.si
Marko Ocvirk, univ.dipl.ekon,
svetovalec specialist pri OZS

Matej Bržan

Elizabet Bordon

David Tomovski

lahkotnost istrskih vin in vinske kulture na tem
območju. »Njena izdelava je zaradi svoje unikatnosti
predstavljala velik izziv, zato smo ponosni, da smo
lahko s svojim delom in znanjem soustvarili podobo
Vinske kraljice Slovenske Istre.« je povedal David
Tomovski.
Matej Bržan, predstavnik Avtoplusa Koper je
Elizabet Bordon izročil ključe avtomobila Mazda 2
- svetovnega avta leta in ob tej priložnosti povedal:
»V Avtoplusu Koper podpiramo dogodke, ki
pospešujejo turistični razvoj Slovenske Istre. Naši prvi
Vinski kraljici želimo, da uspešno in varno sodeluje
na vseh dogodkih v letu njenega kraljevanja in tako
osvešča javnost o draguljih Slovenske Istre«.

OPRAVIČILO
V decembrski številki Koprskih
obrtniških novic je bilo v rubriki Naši
obrtniki napačno zapisano ime gospe
Jordane Krmac, za kar se ji uredništvo
iskreno opravičuje.

Pri{el je dedek Mraz...

Koprsko gledališče je za otroke pripravilo
plesno pravljico, koreografa Siniše Bukinca,
z naslovom Lepotica in zver.
Tudi letos je dedek Mraz
s svojim prihodom razveselil otroke
obrtnikov. V Marezigah je bilo
17. 12. 2008 toliko otrok,
da smo zanje pripravili
kar dve prireditvi.

Otroški obrazi so
zasijali, ko je v dvorano
vstopil stari, dobri
dedek Mraz.

Otroci so bili
navdušeni, tisti manjši pa
presenečeni nad tem dedkom,
ki jim od daleč prinaša darila.

Slikati se z dedkom Mrazom
je nekaj posebnega.

Fantki in punčke različnih
starosti so prepevali najbolj znani
otroški pesmici »Ringa ringa raja« in
»Stari dobri dedek Mraz«.
V zadružnem domu v Marezigah si je 185 otrok skupaj s starši, sestrami in bratci, pa tudi s starimi starši,
pred obiskom dedka Mraza, ogledalo lepo plesno pravljico.

