Poštnina plačana pri pošti 6105 Koper-Capodistria

Informativno glasilo OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Številka

90 - januar 2019

Skupščina OOZ Koper potrdila
NEPOSREDNE VOLITVE
PREDSEDNIKA

Davčni seminar
Z DUNJO VERBAJS

Seminar
V ŠTIRIH KORAKIH
DO SPROSTITVE

Vabilo na
TRADICIONALNO
OBRTNIŠKO SMUČANJE
www.oozkoper.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d'imprenditoria artigianale di Capodistria

Staničev trg 1, 6000 Koper

Slavko Vižintin

predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: steklo.vizintin@siol.net

Tatjana Ivančič

Telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17
E-naslov: ooz.koper@ozs.si - spletna stran: www.oozkoper.si

strokovna sodelavka
T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

Uradne ure strokovnih služb

ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure

Uradne ure predsednika

sreda: od 8. do 12. ure

Zaključeni vsi sodni postopki
Predsednika bodo člani lahko ponovno
volili neposredno

A K T U A L N O

O B M O Č N A O B R T N O - P O D J E T N I Š K A Z B O R N I C A K O P E R

Koprske obrtniške novice

Andreja Kozlovič

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

Uredništvo OOZ Koper
Oblikovanje: Damjan Vremec o.v.s. - Tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 650 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

D AV K I I N R A Č U N O V O D S T V O
Brezplačno davčno svetovanje

•

Dunja Verbajs

Davčno svetovanje
Verbajs d.o.o.

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

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste

  

- 50 % popust pri izdelavi davčnega mnenja, ki ga naroči član, ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja  
- 5 % popust pri svetovanju in vodenju postopka prenosa podjetja s. p. na prevzemno kapitalsko družbo, z izdelavo dokumentov
- 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

P R AV O
Janez Starman

odvetnik
Odvetniška pisarna
Starman/Velkavrh

Brezplačno pravno svetovanje - Odvetniška pisarna Starman/Velkavrh, Kolodvorska 1, 6000 Koper

V četrtek 6. decembra 2018 so se člani skupščine Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper sestali na svoji 7. redni seji.
Skupščino je vodil Sergej Pinter.

Član zbornice lahko koristi svetovanje le z napotnico, ki jo predhodno dobi na sedežu OOZ Koper

Člani skupščine so se med drugim  seznanili z zaključkom petih
sodnih postopkov v katerih so bili udeleženi štirje člani OOZ Koper in tudi OOZ Koper sama.

•
•
•

ob ponedeljkih in četrtkih med 16. in 18. uro in po predhodnem dogovoru.
delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.
T: + 386 (0) 5 6626 400 - F: + 386 (0) 5 6626 404 - E: janez.starman@starman-op.si

I N F O R M A C I J E

O Z S

Prijava na spletni portal OZS

Na portal www.ozs.si se prijavite z uporabniškim imenom: t.j. s številko vaše kartice Mozaik podjetnih in geslom.
Če gesla ne najdete posredujte zahtevek preko e-pošte na registracija@ozs.si.

Svetovalni center OZS - T: 01/5830 810 - F: 01/5830 583 - E: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

VA R S T V O
Zavod za varstvo pri delu
Koper, d.o.o.

Ankaranska cesta 5 c,
6000 Koper
(v prostorih Sintal Obala d.o.o.)

Urnik za stranke:

od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
ali na telefon  05/63 090 35

P R I

D E L U

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

•
•
•

   

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.

VARST VO PRI DELU IN VARST VO PRED POŽAROM
Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom

•

na področju zagotavljanja varstva pri delu in pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

•
•
•

T: 041/ 767 661
E: info@varteg.si
www.varteg.si

Kontakti

Varteg, Marko Grosek s.p.

Dolga reber 16c, 6000 Koper

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

Ul. oktobrske revolucije 11,
6310 Izola

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa imajo člani OOZ Koper 15% popust na zdravstvene storitve

•

Kontakti:

Čevljarska 37, 6000 Koper

Katja Cergol - T: 05/663 7 7 85 - E: katja.cergol@upr.si
Sebastjan Rosa - T: 05/663 77 87 - E: sebastjan.rosa@upr.si
Sestanki po predhodni najavi.
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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. do 8.30 ure.

Zdravnica bo opravljala preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
•
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr.
8.205 ) in očala  v primeru, da jih uporabljate. Bodite tešči!

Z A K O N O D A J A
Univerza na Primorskem,
Center za razvoj
in prenos znanja

S T O R I T V E

E U ,

PAT E N T I

I N

B L A G O V N E

Z N A M K E

Center nudi članom OOZ Koper brezplačno svetovanje in pomoč:    

•

•
•
•
•
•

pri vprašanjih povezanih z razumevanjem in tolmačenjem EU zakonodaje, direktiv, uredb in drugih pravnih zadev in zahtev vezanih
na poslovanje na trgih EU (CE oznaka, upoštevanje EU direktiv, ipd.)        
pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino in iskanju stikov ter obiskov poslovnih partnerjev v tujini         
pri objavi poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij        
pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine (zaščita blagovnih znamk, v postopkih za zaščito patenta, idr.)      
pri vključevanju v evropske R & R projekte
Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.

Naj spomnimo, da je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  
leta 2015 iz članstva izključila predsednika Območne obrtnopodjetniške zbornice Koper Slavka Vižintina, sekretarko Elide Laginja,   predsedujočega na skupščini Sergeja Pinterja
in predsednika nadzornega odbora Mirjana Pobego, ker naj
bi bili dopustili spremembo statuta OOZ Koper, ki je članom
omogočila, da svojega predsednika volijo neposredno, s čimer
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ni soglašala. Vsi štirje so
se na izključitev pritožili, OZS je njihove pritožbe zavrnila, zato
so vložili tožbe. Zoper OOZ Koper pa je tožbo vložila skupina
takrat desetih, nato pa sedmih članov, ki se prav tako ni strinjala
s tako spremembo statuta.  
Višje sodišče je sklepe o izključitvi iz članstva razveljavilo in potrdilo, da so bile neposredne volitve predsednika OOZ Koper
leta 2015 veljavne, saj sprememba statuta OOZ Koper o neposrednih volitvah predsednika  ni v nasprotju z zakonom,  ampak
je kvečjemu odraz demokratičnega sistema. OZS je vse štiri člane ponovno vpisala v članstvo.
V zadevi v kateri je skupina članov tožila zbornico iz razloga, ker
naj bi bil postopek glasovanja o spremembi statuta neskladen
s takrat veljavnim statutom, pa so tožniki uspeli in dosegli razveljavitev sklepa o spremembi statuta.
Odvetnik Miha Šipec, ki je zbornico zastopal v vseh postopkih
je izpostavil  bistvo te sodbe. Spomnil je, da je bil ob spreminjanju statuta leta 2015 sestav skupščine tak, da so bili v njej člani,
ki so bili izvoljeni na neposrednih volitvah in člani, ki so bili izvoljeni na sekcijah kot njihovi predstavniki.  Predsedniki sekcij
so od svojih članov dobili zadolžitev, da na skupščini podprejo
neposredne volitve, česar nekateri predsedniki sekcij niso upoštevali in so glasovali proti. Ker se niso držali volje in mandata,
ki jim ga je dalo njihovo članstvo, se je predsedujoči na skupščini Sergej Pinter odločil, da njihovega glasu ne bo upošteval in
je skupščina odločila upoštevati glas sekcij.

Višje sodišče je presodilo, da čeprav so nekateri predsedniki
sekcij glasovali v nasprotju s sklepi njihovih sekcij in četudi bi
bilo morda ravnanje Sergeja Pinterja bolj pošteno, ta ni imel
pravne podlage za njihov »odpoklic«.
Odvetnik je pojasnil, da predstavnik sekcije, ki je v skupščini
glasoval v nasprotju z voljo članov sekcije, je za svoje ravnanje
odgovoren članom sekcije, ti pa imajo pravico nadzora nad
njegovim delom in tudi pravico, da ga odpokličejo. Pri tem sodnem postopku je torej jasno, da ni šlo za vsebinsko temveč
postopkovno napako. Sodišče je zato sklep skupščine, ki je
omogočil neposredne volitve predsednika razveljavilo zaradi
napačno izpeljanega postopka.
Sodbo je potrebno upoštevati, zato je vodstvo zbornice skupščini predlagalo, da se ponovno opredeli glede spremembe
statuta, ki omogoča neposredne volitve predsednika.
Vladimir Ražman je odvetnika zaprosil za pojasnilo ali ima,
glede na sodbo Višjega sodišča, OOZ Koper veljavno izvoljenega predsednika. Branko Koruza je bil mnenja, da je takratna
skupščina sprejela spremembo statuta in izvedla neposredne
volitve, kar je bilo veljavno in zakonito do izreka sodbe. Odvetnika pa je vprašal ali bi lahko zbornica kazensko ovadila predsednike sekcij, ki so glasovali v nasprotju s sklepi njihovih sekcij.  
Odvetnik Miha Šipec je potrdil, da je spremenjen statut veljal
in je zbornica legitimno delovala z veljavno izvoljenim predsednikom do izreka sodbe. Po izreku sodbe pa mora zbornica
zadostiti odločitvi sodišča s tem, da skupščina še enkrat glasuje
o sprejeti spremembi statuta. Glede morebitne kazenske odgovornosti predsednikov sekcij, ki so glasovali v nasprotju z voljo
članstva pa je odvetnik povedal, da po njegovem mnenju ni
prišlo do hudega kaznivega dejanja.
Sergej Pinter je na očitke Mirka Tomšiča, da ga je nelegitimno odstavil, povedal, da je Mirka Tomšiča odstavil zbor članov
sekcije gostincev in živilcev in ne on. Nadalje je ponovno pojasnil svoje delovanje kot predsedujoči na skupščini, ko je leta
2015 ta glasovala o spremembah statuta in dejal, da je ravnal
tako kot je mislil, da je najbolj pravilno, predvsem zaradi odločitev zborov članov sekcij, ki so svoje predsednike pooblastili, da
glasujejo za spremembo statuta. Povedal je, da drugače tudi ne
bi mogel ravnati, saj je bila po takratnih pravilih in aktih zbor-

3

Na poziv Vladimirja Ražmana k opravičilu zaradi svojega nepravilnega postopkovnega ravnanja na takratni skupščini je
Sergej Pinter povedal, da se ne počuti krivega, saj je deloval
skladno z načeli in moralo, predvsem pa tako kot je bilo po
njegovem mnenju tudi najbolj prav. Po njegovem mnenju bi
se morali članom opravičiti predsedniki sekcij, ki so delovali v
nasprotju z njihovo voljo in odločitvami. Sodišče je  ugotovilo,
da je naredil proceduralno in ne vsebinsko napako, zato je bila
tudi skupščina sklicana z namenom, da o spremembi statuta, ki
je na OOZ Koper uvedla neposredne volitve predsednika, ponovno odloča.
Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper
je z 19 glasovi od 22 prisotnih sprejela sklep, s katerim je
potrdila spremembo statuta OOZ Koper, ki določa, da člani
OOZ Koper svojega predsednika voljo neposredno.

Skupščina OOZ Koper
proti dvigu članarine

Pričakovani rezultati za udeležence

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

     Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na drugi redni seji
15. januarja 2019  glasovala o predlogu OZS za dvig članarine.
      Skupščina OOZ Koper je na temo dviga članarine že razpravljala v letu
2017 in temu predlogu že takrat ostro nasprotovala. Po mnenju OZS bi dvig
članarine, ob upoštevanju  povečanja obsega storitev in ugodnosti za člane
zbornice, bistveno zvišal prihodke na letni ravni. Vodstvo OOZ Koper pa
meni, da bi imel dvig članarine lahko tudi nasprotni  učinek, in sicer bi povzročil izstop članstva, ter posledično temu finančno negativni rezultat.     
     Članom skupščine je predsednik Slavko Vižintin predlagal, da glasujejo proti in tako potrdijo že sprejeti sklep iz leta 2017. Skupščina OOZ Koper
je tako potrdila sklep iz leta 2017 in ponovno izrazila nasprotovanje dvigu
članarine. Poslanka OOZ Koper v skupščini OZS Tamara Hlede, bo na seji
skupščine OZS glasovala v skladu s prejeto odločitvijo na OOZ Koper.  
     Izzid glasovanja v času nastajanja glasila še ni bil znan.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

nice funkcija članov skupščine jasno definirana, še posebej kar
zadeva vloge predsednikov sekcij v skupščini, ki so bili vanjo
imenovani prav z namenom zastopanja članov sekcij.

obvladovanje stresa         
preprečitev kronične utrujenosti in izgorelosti         
večja osredotočenost in koncentracija pri delu in v življenju         
večja harmoničnost v odnosih na delovnem mestu in v družini        
boljša psihofizična kondicija        
večja samozavest in odločnost         
osvoboditev zaskrbljenosti in strahu         
izboljšano spanje            
boljša komunikacija            
večja čustvena prožnost           
krepitev imunskega sistema in s tem odprava kroničnih bolezni                 
sproščenost in umirjenost uma, kar prinese večjo učinkovitost pri delu in v življenju.          

V sklopu antistres programa udeleženci dobijo tudi krajšo pisno skripto z vajami.

Trajanje delavnice
Delavnica traja 4 šolske ure.

Predavateljica

Antistres delavnica
V štirih korakih do sprostitve

SandraMajcen, ustanoviteljica Studia Sandra. Pred dobrimi šestimi leti je stopila
na pot samospoznanja in duhovne prakse. Po težki bolezenski izkušnji je spoznala,
da obstaja veliko več, kot samo materialni svet. Takrat  se je odločila, da bo svoja
spoznanja delila tudi z drugimi. Sledila so leta izobraževanj in spoznavanj predvsem na
področju samozdravljenja, sprostitve, meditacije, antistres programih in energijskem
ravnovesju. Vodi različne skupinske meditacijske vadbe, katerih cilj je sprostitev, dvig
lastne vibracije in pogled v svoj notranji svet. Povezana je z zvokom, zato pri svojih
meditacijskih vadbah uporablja gong, tibetanske in kristalne sklede, zvončke,…

VABILO

Za člane OOZ Koper in ostale zainteresirane organiziramo antistres program - delavnico z naslovom
V štirih korakih do sprostitve

Cena

v torek 5. februarja 2019 ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Za člane OOZ Koper s poravnano članarino znaša participacija 10,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene
krije zbornica. Za morebitne zunanje udeležence je cena 40,00 EUR (DDV vključen).

Tempo življenja je danes hiter, poln izzivov, sprememb in odgovornosti. Tak način življenja privede posameznika do kroničnega stresa
in izgorelosti. Posledica tega je nezadovoljstvo tako doma, kot na delovnem mestu. Na delovnem mestu se zmanjša produktivnost,
koncentracija, motivacija in s časoma se večajo bolniški izostanki.

S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Prijave

Plačilo

Rešitev za nezaželene posledice prekomernega stresa in izgorelosti je sprostitev. Ena od zelo priljubljenih tehnik zmanjševanja
stresa in izgorelosti, je antistresni program. Zanj posameznik ne potrebuje predhodnega znanja, prav tako ne potrebuje nobenih
naprav. Z antistresnim programom, posameznik z lahkoto ponovno doseže sprostitev in s tem se sčasoma tudi telo postavi ponovno
v ravnovesje. Zmanjša se napetost, utrujenost in izčrpanost. Poveča se samozavest, volja, kreativnost ter moč za opravljanje
vsakodnevnih opravil.
Delavnica je sestavljena je iz teoretičnega in praktičnega dela.

Udeleženci se boste naučili

•
•
•
•
•
•
•
•

      
kako se sprostiti z dihanjem       
kako uporabiti dihanje za samozdravljenje         
kako odgnati negativne misli        
kako povečati svojo samozavest in moč         
kako spremeniti pogled na življenje, da bo ta pozitivnejši          
vaje za pretok energije         
vizualizacije        
dosegati stanje umirjenosti, kar bo prineslo tudi večjo produktivnost na delovnem mestu.         

Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, namen: delavnica antistres, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Rok prijave
pobedeljek, 4. februar 2019

Prijavnica za delavnico V ŠTIRIH KORAKIH DO SPROSTITVE
- 5. februar 2019
Davčni zavezanec

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

•
•
•
•
•
•
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zaznati, preprečiti in obvladati stres           
naučiti se preprečiti izčrpanost         
naučiti se tehnik za obvladovanje stresa        
spodbuditi se k spremembi življenja, ki bo prinesla novo življenjsko moč in energijo        
spodbuditi se k samozdravljenju           
naučiti se sproščanja in načinov kako izboljšati kvaliteto svojega življenja, tako na delovnem mestu, kot drugod.
               

NE

DA

NE

ID za DDV
Naslov

Član zbornice
Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Mozaik

Spoznali boste energijske centre in kako jih uravnovesiti ter  moč naravnega zvoka, ki se ustvari ob igranju na tibetansko skledo in
zvončke.

Cilji antistresnih delavnic         

DA

Glavno dejavnost, ki jo opravljam
Datum, podpis in žig

GSM telefon				

Plačano, dne

			

E-naslov

na TRR		

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

5

Vabimo vas na seminar za izpolnitev davčnega obračuna za leto
2018 in davčne novosti po 1.  januarju 2019, ki bo

v četrtek, 7. februarja 2019 ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•
•
•
•

posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo
na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve        
ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne
obveznosti in nove višine akontacij davka          
davčne novosti, ki se uporabljajo od  1. januarja 2019
odgovori na vprašanja in pisno gradivo

Program                       

•
•
•
•

obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe
pomen izpolnjevanja osnovnih podatkov in roki za
predložitev FURS-u            
poročanje AJPES-u in izjeme ter letna poročila             
pregled posameznih postavk davčnega obračuna            
•
poudarek na nepriznanih oz. delno priznanih
odhodkih in prihodkih           
•
rezervacije in pasivne časovne razmejitve           
•
stroški in vpliv na davčno osnovo – amortizacija,
povračila stroškov (prehrana, prevoz, prenočevanje),
aktivne časovne razmejitve       
•
transakcije med povezanimi osebami (obresti
od presežka posojil - tanka kapitalizacija, prikrito
izplačilo dobička)           
•
pogoji za davčne olajšave - kdaj in kako       
•
pokrivanje izgub in pogoji           

v petek 15. februarja 2019
na smučarski izlet v Forni di Sopra
Program
Odhod avtobusa ob 6.30 uri iz avtobusne postaje
na Piranski cesti (pred trgovino  Oviesse).
Odhod iz smučišča bo po dogovoru, predvidoma ob 17. uri.

Predavala bo Dunja Verbajs,
davčna svetovalka z licenco DIZI,
iz družbe za davčno svetovanje
VERBAJS d.o.o., z dolgoletnimi
izkušnjami na področju davkov
in računovodstva ter avtorica
številnih člankov.

Cena
Polna cena izleta znaša 60,00 EUR (DDV vključen).
Član zbornice (ena oseba) s poravnano članarino plača participacijo
v višini 18,00 (DDV vključen). Razliko do polne cene krije zbornica.
V ceni je vštet prevoz, smučarska karta in kosilo na smučišču.

Plačilo

Trajanje seminarja

Ob prijavi,  na TRR OOZ Koper pri Banki Koper
št.: 10100 00351 70352, namen: smučanje,
koda namena: OTHR, sklic: 99

Seminar bo trajal 4 šolske ure.

Cena

Prijavnico pošljite na
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
Prijavnici priložite potrdilo o plačilu.
Na prijavnici obvezno izpolnite rubriko GSM telefon.

Rok prijave

ponedeljek, 11. februar 2019
Smučarskega izleta se lahko udeležijo tudi zunanji, s tem, da
plačajo polno ceno.
Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

Opozorilo

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

Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 1010 0003 5170 352,
namen: seminar Verbajs, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Prijave
Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
ponedeljek, 4. februar 2019 oziroma do zasedbe prostih
mest. Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

Prijavnica za TRADICIONALNO OBRTNIŠKO SMUČANJE
V FORNI DI SOPRA V ITALIJI - 15. februar 2019

Davčni zavezanec

DA

NE

Davčni zavezanec

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

ID za DDV

DA

NE

DA

NE

ID za DDV
Naslov

Član zbornice

DA

Ime in priimek udeleženca

NE

Član zbornice
Ime in priimek udeleženca

Št. kartice Mozaik

Št. kartice Mozaik

Ime in priimek udeleženca

Glavno dejavnost, ki jo opravljam
Datum, podpis in žig

GSM telefon				
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Prijave

Plačilo

Naslov

Plačano, dne

VABILO

Član OOZ Koper (ena oseba)  s poravnano članarino plača
participacijo v  višini 10,00 EUR (DDV vključen). Za zunanje  
udeležence je cena 50,00 evrov (z DDV).

Prijavnica za seminar IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2018
IN DAVČNE NOVOSTI PO 1. JANUARJU 2019 - 7. februar 2019
Naziv firme (s.p., d.o.o. , . . .)

Člane zbornice vabimo

Predavateljica

Na seminarju boste na praktičnih primerih osvežili vsa
najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo
davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske
družbe in samostojne podjetnike za leto 2018 ter se seznanili z
najnovejšimi stališči FURS-a.
Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo
na davčno osnovo, predvsem pa bodo izpostavljene vse
pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne
osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim
zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam.

Tradicionalno obrtniško smučanje
v Forni di Sopra

A K T U A L N O

A K T U A L N O

VABILO
Seminar Napotki za izpolnitev davčnega
obračuna 2018 in davčne novosti po 1. januarju 2019

			

E-naslov

na TRR		

Datum, podpis in žig

GSM telefon				

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

Plačano, dne

			

E-naslov

na TRR		

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/6271 917
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
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Zbor članov
Odslej tesnejše sodelovanje z republiško sekcijo

     Člani sekcije avtoserviserjev so se zbrali
na zboru članov v petek 7. decembra 2018.  
Potrdili so  zapisnik zadnjega zbora in se
na splošno pogovarjali o aktivnostih, ki bi
jih v okviru sekcije lahko  izpeljali.
   Vodja sekcije avtoserviserjev Vasja Vadnov   je prisotne seznanil, da se je na
raznih sestankih srečal s  predstavniki zavarovalnic, kjer je izpostavil, po njegovem
mnenju, slabo sodelovanje med cenilci in
avtokleparji. Kot član Upravnega odbora
sekcije avtoserviserjev, ki deluje na  OZS
se je seznanil z aktivnostmi, ki jih republiška sekcije za svoje člane rešuje v razmer-
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ju z zavarovalnicami. Nekaj informacij je
podal tudi članom na samem zboru.
     Prav na zadnji seji Upravnega odbora
republiške sekcije, ki je potekala v družinskem podjetju Vasje Vadnova,  AXLE d.o.o.,
so člani odbora razpravljali na to tematiko. Vadnov je prisotnim povedal, da je
bil zadnji ukrep, ki so ga sprožili nekateri  
kleparji ta, da so zavarovalnicam sporočili
povišanje njihove cene delovne ure.
     Nekaj informacij je Vasja Vadnov podal
tudi glede vajeniškega sistema izobraževanja, ki se je pričel uvajati v šolskem
letu 2017/2018. V vajeniški obliki izobra-

ževanja se čas praktičnega usposabljanja
z delom v obratovalnici občutno poveča.
Čas praktičnega usposabljanja znaša 56
tednov v treh letih izobraževanja. Podjetja imajo tako veliko možnost, da si sama
vzgojijo bodoči kader, vajenci pa na podlagi delovnih izkušenj pridobijo uporabna
znanja in so zaradi tega tudi bolje zaposljivi. Kolikor bi člani v zvezi s tem potrebovali več informacij, se lahko obrnejo na
zbornico.
     Nadalje je prisotne opomnil, da je tudi
v avtoservisni dejavnosti potrebno zadostiti zakonskim določilom, ki jih je prinesel Zakon o varovanju osebnih podatkov.
Poudaril je, da mora vsak gospodarski
subjekt svojim strankam podati v podpis
izjavo, s katero stranke privolijo v  posredovanje informacij tržne narave. Brez
privolitve strank namreč ni dovoljeno
pošiljati sporočil s tržno vsebino, kot npr.
seznanitev z akcijami, znižanji in drugimi
ugodnostmi, ki   jih   podjetje   nudi. Člane
je tudi opomnil, da sledijo okoljski zakonodaji, saj nameravajo inšpekcijske službe v letu 2019 izvajati poostren nadzor.
      V programu dela za leto 2019 ostaja
obisk članov po obratovalnicah. Katere
sejme si bodo člani ogledali v letu 2019
in predloge za organizacijo strokovne
ekskurzije, bodo člani sekcije dorekli na
prvem zboru članov, ki bo predvidoma
meseca februarja.

S E K C I J A AV TO S E R V I S E R J E V

Vodstvo republiške sekcije avtoserviserjev
obiskalo podjetje Axle d.o.o
.

Vasja Vadnov je v družinskem  podjetju Axle d.o.o., 4. decembra
2018,  gostil člane Upravnega odbora sekcije avtoserviserjev, ki deluje v okviru  Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.  Člani upravnega odbora, med katerimi je tudi Vasja Vadnov,  so se srečali na
3. seji   v mandatu 2018-2022. Tovrstna srečanja vodstvo sekcije
organizira  predvsem z namenom, da se člani odbora med seboj
bolje spoznajo in da spoznajo delovna področja s katerimi se člani
ukvarjajo. Prisotne  je pozdravil tudi predsednik zbornice Slavko
Vižintin, ki je izrazil navdušenje nad  popolno udeležbo članov na
seji. Upravnemu odboru in sekciji avtoserviserjev je zaželel dobro
in produktivno delo. Na kratko je predstavil tudi delovanje OOZ
Koper.

S E K C I J E

S E K C I J E

S E K C I J A AV TO S E R V I S E R J E V

Na seji so se člani posvetili predvsem naslednjim točkam:             
pregled dogajanj  v evropskem združenju avtoserviserjev in
prodajalcev vozil Cecra           
•
vključenost sekcije v projekt Mehanik leta         
•
prenova poklicnih standardov za izobraževalne programe iz
panoge             
•
oblikovanje priporočenega cenika vulkanizerskih storitev              
•
ogled podjetja Purič d.o.o. v Samoborju in Bosch Service Training centra v Prelogu               
•
pregled predlogov, ki jih je sekcija oblikovala k planu dela
Tržnega inšpektorata RS za leto 2019            
•
obveznosti in aktivnosti glede ravnanja z osebnimi podatki
(GDPR)            
Upravni odbor sekcije avtoserviserjev sestavlja 9 članov. Za predodzivi članov glede vloge zavarovalnicam za povečanje
sednika je bil na volitvah v letu 2018 izvoljen Miran Andrejek iz •
cene servisne ure ter o (ponovni) možnosti pridobitve nadoAvtocentra Andrejek d.o.o. iz Murske Sobote, ki je v letu 2017 prejel
mestnih vinjet za leto 2019 na OZS         
tudi naziv Podjetnik leta v okviru OZS. Sekcija ima dva podpredsednika, to sta Peter Caserman iz Vrhnike in Nataša Mikulin iz Seji je prisostvoval tudi Mitja Korunovski, ki na OZS pokriva poNove Gorice. Ostali člani UO so še: Milan Majer iz Ptuja, Miran dročje del v povezavi z izvajanjem praktičnega dela dijakov in štuZupan iz Sevnice, Viljem Petrovčič iz Maribora, Zvonimir Meško dentov pri članih. Prisotnim je podal informacije o pogojih, ki jih je
iz Celja, Sabina Markelj iz Radovljice in Vasja Vadnov iz Kopra. potrebno izpolniti za verifikacijo učnih mest, navedel je kakšne so
Sekretar sekcije je Igor Pipan. Sekcija avtoserviserjev pri OZS  ima
možnosti izvajanja vajeništva ter  pogoje za mentorstvo  in kakšne
svoj logotip in svojo spletno stran: www.avtoserviser.si
vrste pogodb se lahko sklepajo za izvajanje praktičnega dela pri
Upravni odbor sekcije avtoserviserjev je sestavljen ob upošteva- delodajalcih.
nju dveh načel:
Člani Upravnega odbora republiške sekcije so tudi potrdili pre1. regijsko zastopanost in
dlagani plan dela sekcije za leto 2019 in oblikovali strokovne
2. zastopanost glede na dejavnosti sekcije:      
odbore, ki delujejo znotraj sekcije. Razpravljali   so o možnosti  
•
1 član avtoelektrikar
sodelovanja na Sejmu Avto in vzdrževanje, ki bo v Celju od 9. do
•
1 član neodvisni avtoserviser
12. maja 2019.
•
1 član pooblaščeni avtoserviser
Člani upravnega odbora so bili po ogledu podjetja Axle d.o.o. nav•
1 član avtoserviser diagnostik
•
2 člana avtokaroserista
dušeni nad širokim asortimanom, ki ga družina Vadnov ponuja
•
1 član vulkanizer
v svoji firmi, nad organizacijo dela in velikostjo podjetja in hkrati
•
1 član izrabljena vozila
tudi začudeni, da se pod streho enega podjetja opravljajo tako
•
1 član ostale dejavnosti sekcije        
številne dejavnosti.

•
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Zbor članov
Frizerjem več možnosti za individualna izobraževanja
     Na zboru članov sekcije frizerjev pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper,
ki je potekal v soboto, 1. decembra 2018,
se je zbralo sedem članic sekcije.
       Predsednica Žana Budan je poudarila, da je s strani članov opaziti vpad zainteresiranosti za udeležbo na strokovnih
seminarjih oz. prireditvah. Tudi udeležba
na zborih članov sekcije je precej okrnjena. Zakaj je temu tako, si prisotne niso
znale odgovoriti. Vse pa so bile mnenja,
da ponujenih aktivnosti, ki jih sekcija v
okviru zbornice organizira za člane, ne
gre zamuditi.
     Da bi omogočili izobraževanja po meri
posameznika, se zato članom sekcije
ponudi možnost sofinanciranja stroškov
udeležbe na določenem dogodku tudi v
primeru individualne udeležbe. Pri tem
mora posameznik, pred nameravano
udeležbo na dogodku, s tem seznaniti
strokovno službo zbornice.  
      Tudi v letu 2019 se želijo udeležiti izobraževanj, organiziranih v okviru sejma
v Bologni in Londonu. S podjetjem SaloS
d.o.o. pod vodstvom Mateja Laginja, kate-

ro se ukvarja z usposabljanjem frizerjev s
področja koloristike in striženja in je zvesto vrhunskim produktom italijanskega
proizvajalca FarmaVita, bi ponovno organizirali seminar. Na sedežu zbornice naj bi
se tudi vzpostavila druženja članov sekci-

je, kjer bi si prisotni izmenjali izkušnje iz
svoje stroke.
     Po uradnem delu zbora so frizerke nadaljevale druženje s kolegi iz sekcije za
promet, v gostilni Oljka v Vanganelu.

SEKCIJA ZA PROMET

S E K C I J E

S E K C I J E
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SEKCIJA FRIZERJEV

Zbor članov
Številna udeležba prevoznikov

     Člani sekcije za promet so se srečali na
zboru članov 1. decembra 2018 kjer so
uvodoma razpravljali  glede kamionskega
terminala. Nekaj informacij  s sestanka, ki
je  na Mestni občini Koper potekal junija
2018 je podal predsednik sekcije Dean
Žunič.   Po besedah Deana Žuniča se je
tudi sekcija za promet pri OZS vključila
v reševanje problematike pomanjkanja
parkirnih mest in obljubila, da bo s pristojnimi nadaljevala pogovore za čimprejšnjo
ureditev tega vprašanja.
     Prevozniki so izpostavili tudi problematiko novih zahtev s strani Luke Koper d.d.
zaradi pridobitve/podaljšanja dovolilnice
za vstop in gibanje na območju Luke Koper, ki jih je slednja uvedla z letom 2019.
Povedali so, da so s strani Luke Koper
prejeli dopis z navodili kako po novem  
do pridobitve dovolilnic za vstop v pristanišče
     Prvotna informacija za vse tiste, ki vstopajo v pristanišče je bila, da je potrebno
pridobiti potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ter potrdilo o nekaznovanosti. Sekcija za promet Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarska
zbornica Slovenije sta Luki Koper d.d.
poslali pobudo za poenostavitev režima
vstopa v luko.
      Luka Koper je predlog obeh zbornic
proučila in kasneje uvedla dodatno možnost,  in sicer, da bo namesto zahtevanih
dokazil (potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ter potrdilo o nekaznovanosti), zadostovala podpisana izjava, s
katero bo voznik izjavil, da ni v kazenskem

postopku ali obsojen na kaznivo dejanje.
     Kljub temu, da je promet  za izdajo licenc prost, so prevozniki mnenja, da bi izdajo morali omejiti. Nedopustno namreč
je, da vse več tujih podjetij pridobiva
licence in s tem delajo nelojalno konkurenco slovenskim avtoprevoznikom. Stefan Kocjančič kot član upravnega odbora
sekcije za promet pri OZS pove, da je republiška sekcija napovedala odločen boj
proti nelojalni konkurenci  in pristojnemu
ministrstvu podala  predlog za spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu.
Predlagala je  jasnejšo  opredelitev predvsem enega od pogojev za pridobitev licence,  t.j. sedeža podjetja, in sicer, da bi
moralo prevozniško podjetje z npr. petimi
kamioni imeti v Sloveniji v lasti ali najemu
pisarniške prostore in najmanj enega zaposlenega, ki v Sloveniji vodi posle tega
podjetja.

     Stefan Kocjančič je prenesel pobudo
republiške sekcije za promet za povišanje članarine za prevoznike, uvedbo tako
imenovanega »B članstva«. Namen tega
bi bil članom sekcije zagotoviti višji nivo
storitev. Višina dodatnega plačila bi bila
20,00 EUR na vozilo na leto (na število pridobljenih izvodov licenc). Šlo bi za prostovoljni prispevek, ki bi članom omogočil
koriščenje nadstandardnih storitev. Člani
sekcije bodo v zvezi s tem prejeli dopis s
strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
     Sekcija za promet OOZ Koper bo tudi
v letu 2019 organizirala redno usposabljanje voznikov za svoje člane in za zaposlene pri članih.
     Člani sekcije za promet so se pridružili
članicam sekcije frizerjev v gostilni Oljka v
Vanganelu in skupno druženje nadaljevali
v sproščenem in prijateljskem vzdušju.

SEKCIJA ZA PROMET

NAPOVED
Redno usposabljanje
voznikov za prevoz potnikov in blaga
Redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem
prometu za leto 2019 bomo na OOZ Koper organizirali,

v soboto, 16. marca 2019 ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Vabilo s prijavnico boste prevozniki prejeli po pošti.
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Zbor članov
Prijetno vzdušje med člani sekcije gradbincev
Na prednovoletnem zboru članov sekcije gradbincev, ki je potekal 15. decembra 2018, se je zbralo dvajset članov.
Predsednik sekcije Zlatko Kalšnik je prisotnim podal predlog
programa dela za leto 2019 in sicer:            
•
udeležba na dvodnevnem strokovnem srečanju članov
sekcij gradbincev, kleparjev, krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in instalaterjev-energetikov, ki ga Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira 25. in 26. januarja 2019 v
Portorožu                           
•
organizacija ogleda sejma DOM, ki bo potekal v času od 5.
do 10. marca 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
•
organizacija strokovne ekskurzije z ogledom enega večjih
gradbenih sejmov v Evropi                   
Predsednik od članov sekcije pričakuje, da tudi med letom posredujejo predloge za izvedbo aktivnosti.  Nadalje je prisotnim
predstavil predlog, da bi sekcija gradbincev OOZ Koper imenovala strokovno komisijo, ki bi med delujočimi trgovinami z
gradbenim in podobnim materialom ocenila in nagradila s priznanjem sekcije gradbincev OOZ Koper tisto, ki bi po določenih
ocenjevalnih kriterijih dosegla najboljše rezultate.   Komisija bi
ocenjevala strokovnost in uslužnost  osebja pri prodaji izdelkov
ter založenost trgovine. Člani so predlog sprejeli z navdušenjem
in imenovali štiri člansko komisijo, ki jo bodo sestavljali Česa
Sead, Kapić Nurija, Vukelić Zdravko in sam predsednik sekcije
Kalšnik Zlatko. Komisija se bo sestala v kratkem in se dogovorila
kako izpeljati akcijo.

SEKCIJA KOZMETIKOV

Zbor članov
Okrnjena sestava kozmetikov
V soboto, 15. decembra 2018 je v gostilni
Oljka v Vanganelu, v okrnjeni sestavi,  potekal zbor članov sekcije kozmetikov.

S E K C I J E

S E K C I J E

SEKCIJA GRADBINCEV

Na zboru sta bili prisotni le dve članici
sekcije. Glede na nizko udeležbo s strani
kozmetikov, bodo sekciji frizerjev predlagali, da se nadaljnja družabna srečanja
organizirajo skupaj.
Predsednica sekcije Jelka Svetina je povedala, da se bo zaradi številčno majhne
sekcije, njenim članom omogočilo refundacijo stroškov, tudi v primeru individualne udeležbe na nekem dogodku, pri
čemer mora posameznik pred nameravano udeležbo, s tem seznaniti strokovno
službo zbornice. Ker želi zbornica delovati
v korist svojih članov,  bo take in podobne
predloge upoštevala.
Kozmetikom so se pridružili člani sekcije
gradbincev in ob večerji nazdravili prihajajočemu letu.

Gradbinci so srečanje nadaljevali v gostilni Oljka v Vanganelu,
kjer so v neformalnem vzdušju, ob večerji tudi nazdravili prihajajočemu novemu letu.

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV
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SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

Dobro obiskan seminar
o higieni živil

Načrt preprečevanja legioneloz
v vodovodnem sistemu

     Usposabljanja o higieni živil in  HACCP sistema, ki smo ga za
člane sekcije gostincev in živilcev organizirali  3. decembra 2018 se
je udeležilo enajst oseb.  
     Predavateljica Tea Brajda Grosek je predstavila postopke dobre higienske prakse in HACCP sistema za male živilske obrate. Podrobneje je opisala namen uporabe Smernic za izvajanje sistemov
vodenja varnosti živil in predstavila najpogostejše napake, ki jih
zaznajo inšpektorji ob inšpekcijskem pregledu.  
     Med temi so:  priprava živil v prostorih, ki temu niso namenjeni
(skladišča) in slabo higiensko stanje obrata (zamaščena kuhinjska
napa, zamaščena dozirna steklenica z milom, itd).
     Obnova tovrstnih znanj je več kot dobrodošla, saj še vedno obstajajo prehrambeni obrati, ki kljub številnim opozorilom, predpisom  in smernicam delujejo v neskladju s predpisi.

     Januarja 2018 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal smernice in priporočila za
izdelavo in vsebino Načrta preprečevanja legioneloz v vodovodnem sistemu.  
     Kot navajajo smernice je potrebno za uspešno preprečevanje razmnoževanja legionel
v objektih izdelati Načrt preprečevanja legioneloz. Načrt temelji na ugotovitvah pregleda
objekta, pri katerem se opredeli dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel v
vodovodnem sistemu (dejavnike tveganja iz okolja, dejavnike tveganja pri človeku). Na
podlagi ugotovljenih dejavnikov tveganja in skladno z ugotovitvami pregleda objekta se
v sam Načrt preprečevanje legioneloz opredeli preventivne ukrepe.
Pregled objekta in izdelavo Načrta preprečevanja legioneloz opravijo strokovnjaki iz
zdravstvene in tehnične stroke. Ekipa strokovnjakov opravi pregled celotnega objekta,
določi dejavnike tveganja, kritične točke, opredeli preventivne ukrepe in odvzemna
mesta za vzorčenje na prisotnost legionele.
     Pregled objekta se po priporočilih opravi najmanj enkrat letno.
   Priporočila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloz so objavljena na spletni
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Člani jih lahko dobite tudi na zbornici.
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Zbor članov
Kako mlade pritegniti za inštalaterski poklic
Člani sekcije instalaterjev-energetikov so se zbrali na zaključnem
zboru  14. decembra 2018 v Turistični kmetiji Mlin v Bertokih.
V program dela za leto 2019 so zapisali organizacijo usposabljanja za serviserje hladilnih naprav. Organizirali bodo tudi družabno srečanje članov sekcije in njihovih zaposlenih delavcev.
Sklenili so, da bodo na vse dogodke, ki jih bodo v okviru sekcije
organizirali povabili tudi pri njih zaposlene delavce. V primeru
nastanka morebitnih stroškov, jih bodo za delavce krili člani sami.

Člani bodo lahko prejeli tudi nekaj koristne dokumentacije, kot
je vzorec pogodbe za izvedbo inštalaterski del. Vzorec pogodbe
bo članom na voljo tudi na spletni strani OZS.

S E K C I J I I N S TA L AT E R J E V - E N E R G E T I K O V I N G R A D B I N C E V

Tradicionalno srečanje
gradbincev in instalaterjev-energetikov
Portorož, 25. in 26. januar 2019

VABILO

S E K C I J E

S E K C I J E

S E K C I J A I N S TA L AT E R J E V - E N E R G E T I K O V

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira skupno strokovno srečanje
članov sekcij gradbincev, kleparjev, krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev
in instalaterjev-energetikov,

Instalaterji ugotavljajo,  da je vse več pomanjkanja strokovnega
kadra  saj se za poklic instalaterja ne zanima veliko dijakov. Posledice se bodo čez čas pokazale v kvaliteti storitev, saj bodo
nosilci instalaterskih dejavnosti neizobraženi in nekvalificirani
posamezniki, so povedali prisotni.  Nedvomno so menja, da bi
bilo potrebno poklic instalaterja približati učencem v zgodnejših
razredih osnovnih šol. Med člani zbornice je veliko obrtnikov in
podjetnikov, ki dijakom omogočajo opravljanje obvezne prakse,  
saj želijo svoja znanja prenesti na mlajše generacije in tako ohraniti strokovnost in kvaliteto inštalaterskih storitev.  

v petek 25. in soboto 26. januarja 2019,
v Kongresnem centru Grand hotela Bernardin
Cena

Igor Čurin je kot član Upravnega odbora Sekcije instalaterjevenergetikov pri OZS  prisotne povabil, da se udeležijo strokovnega srečanja instalaterjev-energetikov, ki ga Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije organizira  25. in 26. januarja 2019 v Portorožu.
Poudaril je, da bodo na srečanju potekala zanimiva predavanja
na temo obdelave sistemske vode in obnovljivih virov energije. Srečanje so prisotni nadaljevali ob večerji, kjer so v sproščenem
Poleg tega bodo na srečanju prisotni predstavniki ministrstev.   vzdušju razpravljali o dejavnosti, ki jih združuje.

Za člane OZS, njihove zaposlene in družinske člane znaša
kotizacija za dvodnevno srečanje 50,00  EUR (DDV vključen).
V ceno dvodnevnega strokovnega srečanja je všteto predavanje
strokovnjakov, strokovno gradivo, postrežba med odmori,
kosilo in večerja po programu. V kotizacijo ni vključena
pijača pri kosilu in večerji ter nastanitev v hotelu.
Član OOZ Koper s poravnano članarino
plača participacijo v višini 15,00 EUR (DDV vključen),
preostali del do polne cene krije zbornica.

Prijave
Prijavite se s podnjo prijavnico, ki jo dostavite na
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si.  
Obvezna je prijava preko spletne strani OZS , katero vam bomo
na podlagi vaše prijavnice in plačila, uredili na OOZ Koper. Spodnji prijavnici
zato priložite potrdilo o plačilu. Prijave so možne do zapolnitve mest.

Plačilo
Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 1010 0003 5170 352,
namen: strokovno srečanje Portorož, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Program
Podrobnejši program srečanja ste člani prejeli po e-pošti, dobite ga tudi na OOZ Koper.

Prijavnica za tradicionalno srečanje GRADBINCEV IN INSTALATERJEV-ENERGETIKOV
Portorož, 25. in 26. januar 2019
Davčni zavezanec

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

DA

NE

DA

NE

ID za DDV
Naslov

Član zbornice
Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Mozaik

Ime in priimek udeleženca
Datum, podpis in žig

GSM telefon				

Plačano, dne
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E-naslov

na TRR		

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/6271 917
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
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     Zbora članov sekcije lesnih strok, ki je potekal 7. decembra
2018 se je udeležilo trinajst članov sekcije.
     V uradnem delu srečanja so prisotni potrdili zapisnik zadnjega
zbora članov in razpravljali o tem kdo bo prevzel vodenje sekcije
po upokojitvi   trenutnega predsednika Nenada Vračića. Med
člani ni bilo velikega zanimanja za prevzem funkcije. Volitve v
zbornici, tako za predsednika zbornice, kot za preostalo vodstvo
in v sekcijah bodo potekale v prvi polovici leta 2019. Člani sekcije
so za predsedniško funkcijo predlagali Jadrana Šavrona, ki je

VABILO

Srečanje podjetnic

Zbor članov
Člani sekcije tudi o nelojalni konkurenci
od vseh predlaganih funkcijo pripravljen sprejeti.
     Prisotni so izpostavili problematiko nelojalne konkurence, ki se
pojavlja v lesni branži. Pri tem so poudarili pomen združevanja
članov, saj je takih subjektov, ki niso člani zbornice veliko, le-ti pa
delujejo v nasprotju z določenimi dogovori, ki so med člani zbornice sprejeti. V sled navedenemu  bodo s kolegi iz branže poskušali dogovoriti način kako delovati bolj enotno in povezano.
     Prisotni so po uradnem delu druženje nadaljevali ob večerji , v
sproščenem in prijateljskem vzdušju.

SPOT svetovanje obalno-kraške regije organizira neformalno
srečanje podjetnic

v četrtek, 31. januarja 2019 ob 10. uri
v prostorih Primorske gospodarske
zbornice, Ferrarska 2, Koper
Na srečanju si boste lahko tako potencialne kot tudi izkušene
podjetnice izmenjale svoje zgodbe in začrtale pot novim skupnim
podjetniškim uspehom. Vabljene vse ženske podjetnice, pa tudi tiste,  
ki imate idejo ali hobi, ki ga želite pretvoriti v posel.

Prijava in informacije

D O G O D K I

S E K C I J E

SEKCIJA LESNIH STROK

Za morebitna vprašanja in prijavo na dogodek pokličite
Andrejo Kozlovič na tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125
Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran
s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne
agencije.

Brezplačni pedagoško-andragoški
seminar za mentorje dijakom in študentom

VABILO

  

Pedagoško-andragoški seminar za mentorje dijakom in študentom
bo potekal v

O B V E S T I L O

ponedeljek 4., torek 5.
in ponedeljek 11. februarja 2019
na Območni obrtno-podjetniški zbornici
Sežana, Kraška ulica 6
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Prenehala je veljati Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo
     Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z 31. decembrom 2018 zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena,
prenehala veljati. Veljala je od 16. novembra 2013, uporabljala pa
se je od 1. januarjem 2014 dalje.
     Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo se določbe normativnega dela (od 19. do 81. člena) uporabljajo še 12 mesecev, torej do 31. decembra 2019. To pomeni,
da vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce,
veljajo še do konca leta, tudi tarifni del.
     Ker je imela KPOP razširjeno veljavnost, velja do 31. decembra
2019 za vse tiste delodajalce, ki je veljala do sedaj.
     Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi je tudi navedba, po
kateri kolektivni pogodbi se bosta delavec in delodajalec ravnala. Zaradi prenehanja veljavnosti KPOP, sprememba pogodbe o

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tudi v letu 2019 nadaljuje
z izvajanjem brezplačnih Pedagoško andragoških seminarjev za
mentorje delodajalce in njihove zaposlene. OZS želi čim večjemu
številu mentorjev in mojstrskim kandidatom omogočiti pridobitev

usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega
mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim
usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem,
strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju.

Prijava in informacije
Interesenti dobite prijavnico in ostale informacije na
OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper pri Andreji Kozlovič,
tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125

Rok prijave
do ponedeljka 28. januarja 2019,
oziroma do zasedbe prostih mest

zaposlitvi ni potrebna, razen, če se boste dogovorili za uporabo
druge kolektivne pogodbe.
     Če ste v pogodbo o zaposlitvi prepisovali konkretne določbe
KPOP (dodatek za nadurno delo, delovno dobo ipd.), stranki te
določbe zavezujejo tudi od leta 2020 dalje, v kolikor je ne boste
spremenili.
     Delodajalcem, ki jih zaradi prenehanja veljavnosti KPOP od
leta 2020 dalje ne bo zavezovala nobena kolektivna pogodba
OZS svetuje, da določena področja (na katera napotuje ZDR-1)
uredite v internih aktih (dodatek za nadurno, nočno, izmensko
delo, dodatek za delovno dobo, jubilejna nagrada, kriteriji za letni dopust ipd.).
Vir: mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve
ter svetovalnega in izobraževalnega centra OZS
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Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
je objavil Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih
za šolsko/študijsko leto 2019/2020

     Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne
pa na oba načina.

Namen javnega poziva        

     Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2019, saj bo
sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine.

•

P R I R E D I T E V

zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom
informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu
odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela      
•
ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto
2019/2020 so v skladu s 112. členom ZŠtip-1 dolžni oddati vsi delodajalci, ki
želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/
študijskim letom 2019/2020.
      Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni
predstavnik) oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si tako, da
se prijavijo v spletni klub sklada1 in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice.
Navodila, kako oddati potrebo v Izmenjevalnici dobite na naslednji povezavi
http://www.skladkadri.si/fileadmin/dokumenti/Kadrovske%20stipendije/Postopek_prijave_delodajalca_v_spletni_klub.pdf
     Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na
spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA.

18

Rok prijave

Zmanjšanje uporabe plastičnih nosilnih vrečk s 1. januarjem 2019 niso več brezplačne
V evropski direktivi (2015/720/EU) je določeno, da od 1. januarja 2019 dalje
plastične nosilne vrečke potrošnikom ne smejo biti več na voljo brezplačno.

Javna objava potreb
     Če delodajalec v postopku oddaje potrebe preko spletne strani sklada izbere, da želi javno objavo kadrovskih štipendij, ki jih nudi, bo oddana potreba
objavljena v zbiru kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2019/2020 na
spletni strani www.sklad-kadri.si pod zavihkom Izmenjevalnica.
     Delodajalec lahko v postopku oddaje potrebe izbere tudi, da ne želi javne
objave. V tem primeru bo oddana potreba na voljo le v evidenci sklada in ne
bo javno objavljena.

Informacije
     Dodatne informacije v povezavi z javnim pozivom ter novim zakonom o
štipendiranju so na voljo preko e-naslova kadrovske@sklad-kadri.si oziroma na telefonski številki 01/434 58 82 ali na spletni strani www.sklad-kadri.
si/?id=575
Sklad bo o spremembah in novostih v zvezi z novo zakonodajo obveščal tudi preko spletne strani, zato svetujejo registracijo preko spletne strani, saj boste tako največ enkrat tedensko po e-pošti prejemali
novice z informacijami o razpisih in drugih aktivnostih in področjih.

Najmlajše je vnovič razveselil Dedek Mraz
V zeleni dvorani obrtniškega doma smo 19. decembra 2018 organizirali prireditev za otroke članov in otroke zaposlenih pri članih.
Gledališka predstava Mali polhec v izvedbi gledališča Kukuc iz Beltincev je tudi tokrat nasmejala tako otroke kot njihove starše. Njihovi
obrazi pa so bili najbolj nasmejani, ko je v dvorano prikorakal Dedek Mraz in jih obdaril z lepimi darili. Tisti bolj korajžni so mu zapeli
pesmico, nekateri so se velikana z belo brado tudi prestrašili, a v glavnem so se radi stisnili ob njegov beli kožuh. Dedek Mraz je obdaril
70 otrok.

Vsaka država članica EU pa se lahko odloči, da bo od te prepovedi izvzela zelo
lahke plastične nosilne vrečke (z debelino stene 14 mikronov ali manj), ki so
na voljo potrošnikom kot primarna embalaža za sveža nepredpakirana živila.
Skupaj morata biti izpolnjena oba pogoja (debelina stene in namen uporabe),
sicer mora distributer plastično nosilno vrečko potrošniku zaračunati. Vsak distributer se sam odloči, ali bo ohranil brezplačne lahke plastične nosilne vrečke,
ki so njegovim potrošnikom na voljo za sveža nepredpakirana živila. V uredbi
namreč ni zahteve, da morajo biti takšne vrečke brezplačne, uredba to zgolj
dopušča. Direktiva določa zgolj cilj zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih
vrečk, ukrepi za dosego tega cilja pa so v pristojnosti držav članic EU.
Direktiva države napotuje, da bi morale države sprejeti takšne ukrepe, ki bi
pomagali »trajno zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk in ne bi
smeli povzročiti splošnega povečanja proizvodnje embalaže«. To pomeni, da
zgolj z zamenjavo enega embalažnega materiala (plastika) z drugim embalažnim materialom (na primer papirjem), ob nespremenjeni potrošnji, cilj te
direktive ne bo dosežen.
Pravna podlaga, ki uvaja spremembo je Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr.,
18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE .

V nadaljevanju so izpostavljeni nekateri členi Uredbe o ravnanju z embalažo
in odpadno embalažo, ki navajajo novosti glede plastičnih nosilnih vrečk, in
sicer:
10. e člen (prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk)
(1) Distributer mora zagotoviti, da plastične nosilne vrečke na prodajnem mestu blaga ali izdelkov potrošnikom niso na voljo brezplačno.
(2) Distributer mora prodajno mesto ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih
vrečk opremiti s cenami vrečk v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko distributer omogoči potrošniku,
da na prodajnem mestu brezplačno zamenja odpadno plastično nosilno vrečko,
ki jo je kupil pri tem distributerju, za enako novo plastično nosilno vrečko. O tem
mora potrošnike obveščati s pisnim obvestilom na prodajnem mestu.
(4) Za prevzete odpadne plastične nosilne vrečke iz prejšnjega odstavka mora
distributer, ne glede na njihovo letno količino, izpolnjevati zahteve iz 24. člena
te uredbe.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena so kot primarna embalaža živil, ki
niso predpakirana, na prodajnem mestu blaga ali izdelkov lahko potrošnikom
brezplačno na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za
primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, kot so zlasti sadje, zelenjava,
ribe, meso in mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže pripravljeni sendviči in druga
sveže pripravljena živila, ki niso predpakirana. Distributer mora potrošnike o
tem obveščati s pisnim obvestilom na vsakem mestu ponudbe takih živil, na
katerem so potrošnikom na voljo tudi take zelo lahke plastične nosilne vrečke.

O B V E S T I L O

R A Z P I S

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih
za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17) vsebuje naslednje prehodne in
končni določbi:
40. člen (prilagoditev distributerja)
(1) Distributer prvič vodi evidenco iz prvega odstavka novega 10.d člena uredbe za leto 2018.
(2) Distributer v skladu z drugim odstavkom novega 10.d člena uredbe prvič
sporoči ministrstvu podatke o številu vrečk iz prvega odstavka novega 10.d
člena uredbe za leto 2018.
(3) Distributer mora v skladu s prvim odstavkom novega 10.e člena uredbe
najpozneje do 1. januarja 2019 zagotoviti, da plastične nosilne vrečke potrošnikom niso na voljo brezplačno.
(4) Distributer mora najpozneje do 1. januarja 2018 opremiti prodajno mesto
ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih vrečk s cenami vrečk v skladu z drugim
odstavkom novega 10.e člena uredbe.

						

Vir: OZS
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•

št. 68, z dne 26. oktober 2018       

•

U R A D N I

L I S T

Iz vsebine Uradnega lista
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo         

št. 71, z dne 9. november 2018          

•
•

Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja            
Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za
katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme
za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo  odpadne
električne in elektronske opreme        

št. 72, z dne 16. november 2018        

•

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni
električni in elektronski opremi          

št. 74, z dne 23. november 2018          

•
•

Uredba o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini              
Dopolnitev Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest           

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na
dodano vrednost (ZDDV-1J)            

•

Sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih
cestninskih cest              
Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016            

št. 82, z dne 21. december 2018            

•
•
•

Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo
cestnega predora Karavanke            
Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže           
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v
katerih zaposlitev tujca ni  vezana na trg dela          

•

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači
(ZMinP-B)             

št. 84, z dne 28. december 2018          

št. 79, z dne 7. december 2018        

•

št. 81, z dne 14. december 2018           

•

št. 83, z dne 24. december 2018            

št. 77, z dne 30. november 2018

•

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za
odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za
odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz
oddajanja premoženja v najem          

•

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P)             

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

                  

Oglasi BORZE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI mreže EEN

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN je namenjena mikro, malim in srednje velikim slovenskim podjetjem in obrtnikom, ki želijo vzpostavljati
mednarodna poslovna sodelovanja s tujimi podjetji znotraj in izven Evropske unije.

Portugalsko podjetje išče podjetja, ki jih zanima predelava rabljenih živilskih olj v ekološke detergente za razne nemene. Podjetje
išče proizvodni sporazum ali sporazum s podizvajalci. Podjetje naj
bi razpolagalo z laboratorijem.            
Šifra oglasa: BRPT20181129001             

Romunski distributer pritrdilnih elementov je zainteresiran za razširitev nabavnega portfelja in sodelovanje s proizvajalci sestavnih
delov na podlagi proizvodnega sporazuma.                  
Šifra oglasa: BRRO20181113001
               
•
Podjetje iz Velike Britanije, ki se ukvarja z elektronskim poslovanjem,
išče dobavitelje ne-električnih gospodinjskih izdelkov in izdelkov
za zunanjo uporabo, ki se lahko pakirajo in pošiljajo po vsem svetu
prek poštnih storitev, za sklenitev distribucijskega sporazuma.             
Šifra oglasa: BRUK20181102002            

•

•

•

Nemški specialist za oblikovanje izdelkov išče proizvodna podjetja iz Slovenije za sklenitev proizvodnega sporazuma na področju
izdelave smetnjakov iz aluminijastih profilov.          
Šifra oglasa: BRDE20181102001

•

Nemško podjetje, ki ponuja poslovne platforme za industrijsko
opremo, išče inovativne izdelke, kot so napredne rešitve industrije
4.0, kot so senzorji in napredni sistemi na delovnem mestu. Izdelki
bodo distribuirali prek platforme podjetja v Nemčiji in Evropi.
Podjetje ponuja distribucijske storitve ali zastopstvo z mednarodnimi proizvajalci ustreznih izdelkov.            
Šifra oglasa: BRDE20181129001                 

•

Grško podjetje z dolgoletnimi izkušnjami pri proizvodnji prtičkov
išče nove poslovne partnerje (proizvajalce prtičkov). Podjetje ima
mrežo s 300 prodajnimi mesti v Grčiji. Podjetje ponuja distribucijske storitve.            
Šifra oglasa: BRGR20181205001                

•

Francosko podjetje, proizvajalec in prodajalec parfumov, išče dobavitelja različnih vrst stekleničk za parfume. Podjetje želi skleniti
proizvodni sporazum.                
Šifra oglasa: BRFR20181018001                    
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•

Inženirsko podjetje iz Velike Britanije išče proizvajalce jeklene pločevine za sklenitev proizvodnega sporazuma.             
Šifra oglasa: BRUK20180529001             

•

Nemški proizvajalec avtomobilov išče proizvajalca orodja, ki ima
možnost izdelave kompleksnih orodij za industrijske stroje. Nemško
podjetje proizvaja žigosane in vlečene kovinske dele. Nemški
proizvajalec avtomobilov išče proizvajalca orodja, ki ima možnost
izdelave kompleksnih orodij za industrijske stroje. Nemško podjetje
proizvaja žigosane in vlečene kovinske dele. Podjetje išče dolgoročno partnerstvo s proizvodnim sporazumom.           
Šifra oglasa: BRDE20181107001

Kontaktna oseba za več informacij:
Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanj
Kontakt - E: sebastjan.rosa@upr.si
- T : 05/663 77 87

