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Novo informativno glasilo 

vseh dogodkih, ki se odvijajo v okviru zbornice na 

sproti, zato boste na straneh novih Koprskih 

zbornice in njenih sekcij. 

-
van preko tega glasila, zato vas vabim, da ga 
pozorno prelistate  in v njem najdete informacije, 
ki vas zanimajo. Obenem vas vabim, da se tudi 

Elide Laginja, urednica

Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria

tel 05/61 390 00, fax 05/62 219 17
e-mail: ooz.koper@ozs.si
internet: www.ooz-koper.si

Sekretarka: Elide Laginja, tel. 05/ 61 390 12

URADNE URE ZBORNICE
-  (v 1. nadstropju OOZ Koper) 
  sreda  od 12. do 14. ure - tel. 05/ 61 390 15
- pravno svetovanje (v 1. nadstropju OOZ Koper) 
  sreda  od 15. do 17. ure - tel. 05/ 61 390 15
- 
   ponedeljek, sreda, petek od 8. do 12.ure
  ob sredah tudi od 14. do 16. ure

Fotogra je: arhiv OOZ Koper, Foto Belvedere, Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK KOper - naklada: 1600 izvodov
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Na koledarju smo ponovno obrnili 12 listov, kar pomeni tudi 12 novih mesecev za 
-

izziv.

liberalizacijo vstopa v obrt, kar je bila zahteva politike, ki ga je tudi narekovala. 
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Predsednik OOZ Koper



Obrtnice in obrtniki, ki so dobili priznanje za 40 in 30-letno dejavnost

4
dejavnost in tako poskrbela za dodatno 

stopnje nezaposlenosti. Nenazadnje pa 
-

zati Evropski skupnosti, da je naklon-

Nov obrtni  zakon je ohranil tudi 

pogojev dela v obrti, potrebno 

aktivnosti zbornice, za vse tisto kar smo 

bili vajeni od zbornice dobiti.

vedno skrbne gospodarje, ki so znali z 
denarjem. Bili so tudi nekako vizionar-

uspeli so prihraniti toliko, da nam danes 

bomo uspeli ohraniti kar imamo danes. 
Izraz »negotovost« imamo vedno v 
glavi, a v glavnem bo od nas samih 

naloge zbornice so spremljanje in obravnavanje problematike dela obrti ter  skrb 

ukvarjali s posameznikom.

-

in bistre misli vsak dan, ko svojo dejavnost peljete proti prihodnosti.

dejavnosti so priznanje prejeli:

2. KRMAC GIORDANA - gostinstvo

4. ZIRNSTEIN MARJAN - brivec

dejavnosti so priznanje prejeli:

6. VADNOV BOGDAN - vulkanizerstvo

dejavnosti so priznanje prejeli:

  2. BARUCA-JAKOMIN SILVA - frizerski salon

  7. GRAJ MILAN - gostinstvo 
  8. GRUNTAR MILOVAN (AVTO GRUNTAR d.o.o.) 
      - avtoservisiranje

16. OKOREN JANKO - kavarna

26. RODICA DARKO - gostinstvo
27. STARC MARJAN (STUDIO LAN d.o.o.) 

32. VOJVODA GIULIANO 

dejavnosti so priznanje prejeli:

  3. BRHAN DENIS - frizerski salon

  9. GODINA RAJKO - elektro meritve

12. KAMPOS IZTOK - gostinstvo

      - proizvodnja kovinskih konstrukcij

29. ZAHAR BRANKO - avtokleparstvo

31. FOTO LEVAC d.o.o. Koper - fotografstvo 

34. INSTALTIN-COMM., TORBICA IN CO., d.n.o. 
       - strojne instalacije
35. TECNO – GROUP d.o.o. - strojne instalacije

zidarstvo, ADRIJANO SABADIN - strojne 
instalacije in ROBERT STEPAN - zlatarstvo.

Za 30-letni obstoj je priznanje prejela 
obratovalnica:

FOTO BELVEDERE (Radovac Mirna)

Dobitniki priznanj OOZ Koper 2008
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V Zeleni dvorani OOZ Koper so se 13. marca 

predstavniki Luke Koper, Policijske uprave 

Slovenije in OOZ Koper, predstavniki 
Carinske uprave, Ministrstva za promet in 
Gospodarske zbornice Slovenije. Razpravljali 

imajo prevozniki.

organizirala predsednik in sekretar Sekcije za 

jih imajo prevozniki iz cele Slovenije. Glavni 

majhna, saj je za vsak vstop v luko potrebno 

razkladanje tovora. Poleg tega vozniki 

premajhen za vsa vozila, ki dnevno prihajajo 
v Luko. Teh  je od 800 do 1300 na dan, v 

ustavljenim tovornjakom, v katerih trenutno 

nepravilnega ustavljanja in parkiranja.

je vsekakor potrebno ukrepati. Prevozniki 
so poudarili, da je koprska luka edina v 

Prevozniki so zato predlagali:

represivnimi ukrepi spravila na avtoceste – 
iz stranskih cest jih na avtoceste 
preusmerjajo policisti. Na ta opozorila se je 
odzvalo Ministrstvo za promet, na katerem 

tudi prevozniki s svojim tovornjaki. Poleg 
tega se na ministrstvu ne strinjajo, da bi 

Evropski uniji.

prostega pretoka na cestninskih postajah, 
pa naj bodo to z vinjetami, karticami ali 
cestninskim sistemom. »Upamo, da bo 

se bo to res zgodilo do julija 2009,« je 
trenutne razmere pojasnil predsednik 
sekcije na OOZ Koper Mario Zadel.
- Opozorili so, da so birokratski postopki 

nepotrebni, saj bi se vse lahko uredilo tako, 

brez ustavljanja. Medtem, ko v Kopru mora 

vhoda v luko neposredno iz vpadnice v 

dokumentov, vse bolje urejeno in da se 

terminala in vhoda v Luko Koper, ki pa ne 

Koper. 

zbornice Slovenije, ki preverja tudi 

dejavnostmi in pobudami bomo nadaljevali 

in ciljev, ki smo si jih zastavili,« je pojasnil 
predsednik sekcije Mario Zadel.

»Obrtniki ste generator 
razvoja,« je na slavnostni 

delavci generator razvoja tudi 
koprskega starega mestnega 

jedra. Zaradi tega so se 

Sekcija za gostinstvo in turizem, ki deluje pri 

mestnem jedru. Vseskozi se gostinci trudijo, 

tudi konec tedna. Z raznimi aktivnostmi, kot 

ime »Vikend v Kopru«, obrtniki lahko veliko 
prispevajo k revitalizaciji starega koprskega 
mestnega jedra. 

417/s-2/96, v svoji sestavi predvideva, da 
-

darstvo delno ali v celoti oprosti taksnega 

starega jedra mesta Koper«.

delno ali v celoti, ker gre pri 

mestnega jedra,« je povedal predsednik 

Poleg oprostitve komunalne takse, si 

obratovali od 6.00 do 23.00 ure, v poletnem 

Enoten urnik poslovanja za vse gostinske 

nje ter gostince razbremenil administrativnih 
postopkov, kateri so potrebni pri vsakem 

ponudnikov gostinskih storitev in  bi 

»trudi za interese obrtnikov«, odgovora z 
.
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predsednika imenovali mladega Mateja 
Hudovernika. V svojem podjetju INTERLES 
Matej Hudovernik s.p. se ukvarja z mizarst-

petletno izobrazbo, ki se je za samostojno 

med predsedniki. Ne glede na 

za to smer. Najprej je delal 
pri drugih, potem pa se 

nadaljevati sam. 

ga je skrbelo, da ne bi bil kos vsem nalogam. 

sodelavca. Drugo, na kar bom opozarjal, je 

stiki. Zaradi novega obrtnega 

prepoznali? »Edini izdelek, 
ki ga promoviram, je 

zanesljivost.«

Sekcija lesnih strok

Novi predsednik sekcije je Matej Hudovernik

Predsednik Sekcije lesarskih strok Matej Hudovernik

Frizerska
zvezdnika 
ponovno v 
Sloveniji

Revija HAIR FASHION Slovenia je 6. 
aprila letos povabila na jubilejni 40. 
show – seminar s svetovnimi 

Gary Hooker & Michael Young.

Gary Hooker in Michael Young sta 
vodilna predstavnika BRITISH NEW 

izbora frizerjev leta BRITISH HAIR-
DRESSING AWARDS. 

slovenski frizerski populaciji 
predstavila 3. junija 2007 v 

razprodani dvorani dobesedno 

nepopisno in slovo je potekalo v 
znamenju obljube ponovnega 

aprila sta spet osvajala srca 
slovenskih frizerjev in ponovno 
izvedla vrhunski 3-urni show – 
seminar FANTASTIC HAIR 2008 
by HOOKER&YOUNG z odrskimi 

oblikovanja trendovskih frizur in 
street-glamourja. 

prebliskov sodobnega lasnega 
oblikovanja in atraktivnega 

svet lasne umetnosti izpod rok 
dveh vodilnih predstavnikov 
britanske frizerske lasne 
kreativnosti. Na spektakularni 
3-urni predstavi zvezdnikov 
britanske frizerske prihodnosti so 
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Funkcijo predsednika je prevzel, ker so se je 
drugi malo otepali: »V sekciji je vse 
mirovalo, pa sem jaz zavihal rokave. Veliko 

energije. Skupaj bi morali apelirati na 
dobavitelje, ker oni dvigujejo ceno ne glede 
na nas.«

za 20-letno tradicijo svoje dejavnosti. 

a s svojo dejavnostjo bo nadaljeval, dokler 
bo le lahko.

sekcije steklarjev  je po 

Sekcija steklarjev OZS

Predsednik Sekcije steklarjev OZS



frizerjev OOZ Koper sta 27. marca 2008 
organizirali strokovni posvet o aktualnih 

partnerstvu, na katerem so bili gosti 

poklicu frizer. 

Gorjan je predstavila potek prakse pri 

zbornice Slovenije je prisotnim pojasnil 
zakonodajo ter obveznosti delodajalcev in 
dijakov, ki so povezane z izvajanjem 

Informacijo glede usposabljanja mentorjev 

programa FRIZER trenutno poteka (od 

pomembne novosti, ki bistveno posegajo v 

- zasnovan je na razvijanju kompetenc      

kompetence);

pogodba; 
- pomembna novost je ODPRTI KURIKUL. 

dopolni program z 20% vsebin, ki jih 
dogovori v sodelovanju s socialnimi 
partnerji v okolju (OOZ, delodajalci,…). 

trgu. 

obratovalnici za vse dijake v srednjem 

mentorja oziroma mojstrski izpit, ne glede 
na vrsto pogodbe (individualna ali 

Pomemben poudarek, ki so ga na to temo 
dali vsi prisotni je, da  se morajo dijaki  v v 

ne zgolj delati. Prisotnost dijaka v salonu je 

izvajanje obvezne prakse bodo morali 

pravilnik, ki bo, med drugim, opredeljeval, 
da mora imeti mentor najmanj 

mojstrski izpit. Ker pa se lahko zgodi – kar 

opravljen mojstrski izpit, mu je ta 
priznana), jo bo lahko nadoknadil na 

predvidoma 228 evrov, za druge pa 

morala imeti tudi ustrezne materialne 
pogoje, ki jih bodo preverjali predstavniki 
OZS. Mentorjem - lastnikom bodo tudi 

pogodbe. Obliki pogodbe sta dve: 

tedne obvezne prakse. Kolektivno pa 

ampak bo dober pogoj, da pri iskanju 
zaposlitve to tudi postane. Tako dijaki kot 
mentorji bodo dobili ustrezna navodila. Od 
obrtnikov se zahteva predvsem vodenje 

dijakov, tako da bodo sproti seznanjeni z 

Baruca Jakomin, predsednica Sekcije 
frizerjev OOZ Koper je na posvetu 
poudarila, da je »skrb za delo dijakov v 
salonu tudi 
na govorilne ure in naj se zanimajo za delo 
otrok.«

opravljajo delo mentorjev? Na to jim je 

Ministrtsvo namerava dajati spodbude 
-

bljanje mentorjev, nekaj kot spodbuda za 
sprejemanje dijakov v salon. Morate pa 
vedeti, da drugod po Evropi ni takih 

sami, saj si s tem zagotovljajo delavce v 
prihodnosti.« 

poklic frizerja tudi opravljali. Na to je 
opozorila tudi ena od prisotnih mam. To je 
potrdila tudi Gorjanova: »Na Primorskem 

Morda bo z novim programom, ko bomo 

poklic.«

ostanejo v tem poklicu. To je izpostavila ena 

vzporedno s programom frizerja 

Na posvetu je bilo skoraj 40 dijakov koprske 

 
Poleg Garyja Hookerja in Michaela 

je potekal med 10. in 14. aprilom 

najbolj priznanih strokovnjakov. 

sestavljajo: Bologna Cosmoprof, 
Cosmoprof Asia (Hong Kong), 
Cosmoprof Shanghai (Shanghai), 
Cosmoprof North America (Las 

svetovnih sejmov, ki nudi ogromno 

Nekaj dni po vrnitvi iz Bologne, pa je 

organiziralo podjetje Sojer d.o.o.. 

Sekcija frizerjev
8

-

seminarjem o pravilni uporabi higienskih postopkov v frizerskih in 

-

-

zaposleno osebje ali celo iz zaposlenega osebja na stranko, se 
-

tudi, da imajo saloni pisne dokaze o izvajanju postopkov, kar 
vsekakor doprinese tudi k dvigu kakovosti dela osebja.

Sekcija avtoserviserjev

-

z odpadki, Uredba o odstranjevanju odpadnih olj) in posledicah, ki 

Po uvodnih besedah predsednika sekcije Mira Veljaka, je predsed-

in bolj izpopolnjen od predhodnega. Dodelan je tako, da naredi 
-

lahko geslo za dostop do programa pridobijo na sekciji, pri 
gospodu Pipanu.

9

raznih odpadkov imajo avtoserviserji, so predstavniki sekcije iz 

 

Sekcija frizerjev

za svoje zdravje in za zdravje svojih zaposlenih ter strank.
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Sekcija instalaterjev - energetikov

prijetnim, predvsem pa nabrali precej znanja, ki ga bodo uporabljali 
pri razvijanju svojega dela v prihodnosti. 

vgradnji zaprtih kolektorskih sistemov v praksi, zemeljski sondi in 

plinskimi grelniki za centralno ogrevanje in pripravo tople sanitarne 

d.o.o. Koper, HILTI Slovenija d.o.o., VIESSMANN d.o.o..

Hotela BIO v KP, kjer so okusili dobrote iz mediteranske kuhinje. 

je odpravila na ogled sejma Energetika, ki je 
od 13. do 16. maja potekal v Celju.

Sejem z dolgoletno tradicijo se odvija bienalno in je 

obnovljivih virov energije.

Na njem se predstavljajo ponudniki ogrevalne in 

sanitarne in bazenske tehnike, merilne tehnike, 
regulacijskih sistemov, razsvetljave, gradnje 

servisa itd.

pritegnejo predstavitve novosti in koristne 

Jugoslavije.

na pristojno ministrstvo. Glede tega namerava predsednik sekcije 

Veljak sklicati sestanek s predsedniki sekcij oziroma predstavniki 

bolj realno sliko stanja na terenu,« je poudaril Veljak. Na tem 
sestanku naj bi se pogovarjali tudi o ceni delovne ure, ki zaenkrat 

V dveh dneh skozi dobro prakso 
pri delu instalaterjev - energetikov
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Sekcija gradbincev

Podjetje Kema 
Puconci  d.o.o. je 
bilo na obisku

novosti. V sodelovanju s Sekcijo 
gradbincev OOZ Koper so  
tehnologi  podjetja Kema 

njihov sistem za kopalnice in 
terase,  program izravnalnih 
mas,  proizvod Betonprotekt za 
sanacijo betona ter prikazali 
sanacijo kapilarne vlage. 

tudi z znanjem. 

Sekcija gradbincev OOZ Koper je v 

pokrivanja strehe s korci, ki je bil 16. 

drugim, tudi kot potrditev strokovne 

prednost pred ostalimi izvajalci del.

Predstavniki podjetja PCI d.o.o. so 19. aprila 
2008 v trgovini gradbenega podjetja 

gradbincev predstavili njihove gradbene 
materiale. Zanimanje za predstavitev je 

potekala tudi 1.obletnica odprtja trgovine z 

pokroviteljev tega dogodka. 

odprla nova trgovina z gradbenim 

novost in tveganje, a je v enem letu, 

v Koper.

V enem letu se je trgovina tako razvila, 
da poleg bogate izbire gradbenega 
materiala danes ponuja tudi umetna 

aluminjastih oken, lesa, granitnih  in 

tudi z delovno obutvijo in obleko.

Sekcija 
lesnih strok 

Sejem
XYLEXPO 

v Milanu (Italija)

lesnih strok si bodo 
v petek 30. in 

v soboto 31. maja 2008 
ogledali 

 XYLEXPO  
mednarodni sejem 

strojev in opreme za 
lesno industrijo.

Regionalni razvojni center Koper

Informacije: 
tel: 05 663 75 83 

e-mail: info@rrc-kp.si - www.rrc-kp.si 

Regionalni razvojni center Koper vabi vse zainteresirane za 

 (LAS Istre ) 
 
 na predstavitev, ki bo 28. maja 2008 ob 10. uri, 

Preko LAS Istre se bo kandidiralo za sredstva 4. osi -  LEADER: 
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izpolnjevanju CMR-jev vam svetujemo, da 

rubrik (16., 17., 23.):

- rubrika 16. - prevoznik
- rubrika 17. - podprevoznik

 

se dogaja, da so kot prevozniki navedena 
druga podjetja, za katere vi opravite prevoz, 

obvezno date 
navodilo, da z roko v polje 17 (podprevoznik) 

Sekcija za promet
12

izpolnjevanju CMR-jev vam svetujemo, da

rubrik (16., 17., 23.):

- rubrika 16. - prevoznik
- rubrika 17. - podprevoznik

se dogaja, da so kot prevozniki navedena
druga podjetja, za katere vi opravite prevoz,

obvezno date
navodilo, da z roko v polje 17 (podprevoznik)

Sekcija za promet

 

CMR samo napol izpolnjen, ali celo 

 

Prevozna pogodba je potrjena z izdajo 
tovornega lista. Na obstoj ali veljavnost 

manjka, ni pravilen ali se izgubi. Zanjo kljub 

 Vsem, ki so Vas kaznovali, pa se mislite 

. 

V kolikor potrebujete :

  prometu + 2 popravka tega zakona

  prometu (kako morajo, lahko ravnajo   

ju dobite na
pri strokovni sodelavki za sekcije.

Andrej Klobasa

Nasveti za izpolnjevanje 
CMR obrazcev

jih bomo organizirali v sodelovanju s 
Centrom za jezike in medkulturno 
komunikacijo Univerze na Primorskem. 

Center  za jezike in medkulturno 
komunikacijo Univerze na Primorskem 

ga raziskave Znanstveno raziskovalnega 

novosti, ki se preverjajo na ravni Sveta 
Evrope. Center je nastal v okviru 
projekta Labicum, ki ga poleg 

podpira tudi gospodarstvo (Luka Koper, 
Istrabenz Koper, Banka Koper). Britanski 
svet Slovenija pa je med prvimi podprl 
projekt in sodeloval pri njegovem 
ustanavljanju. 

uporabljajo tudi v CJMK, se bo tujih 

Izola in Piran skupno organizirale 

vseh treh obalnih OOZ, od tega je bilo 
21 koprskih obrtnikov, je pred 

gradivo. 

Na delavnici so se seznanili:

- o ravnanju, v primeru zamude zakonskega  

S predavateljem so pregledali 

vsebine s konkretnimi  primeri,  dal jim je 

podjetnik.

predhodne akontacije dohodnine za  2008

samostojni podjetnik odda na AJPES.

Delavnica

zbornica Koper je 13. marca v 

»Kako najhitreje izdelati spletno stran 
za podjetje, ki prodaja izdelke/storitve 
preko interneta«. Na delavnici, ki jo je 
izvedlo podjetjem SPLETNIK iz 

14  dneh dobijo spletno stran, ki jo nato 
samostojno urejajo in imajo popoln nadzor 
nad njo. 

Pogoj za sodelovanje na delavnici je bilo 
predhodno znanje urejanja besedil in 

predstavili prednosti interneta, ki jih lahko 

ponazorili pa so tudi, kako spletno stran 

orodje. 

pri prodaji njihovih izdelkov in storitev na 

Delavnica
Spletna stran je lahko 

izdelke in storitve 

13

2007. Seminar, ki ga je vodila, je potekal 
11. februarja.

postopkovne zakonodaje je bilo za podjet-
nike v letu 2007 nujno potrebno, saj so po 1. 

-

praksi:

  dohodnine
- Popis sredstev in obveznosti do virov  
  sredstev – inventura.         

  dejanskih prihodkov in odhodkov, njihova  

  status samostojnega podjetnika. 

  poslovnih dogodkov (problem 
  prevrednotenja – krepitve, slabitve          
  osnovnih sredstev; evidentiranje zalog;  

  odhodek poslovanja; rezervacije in          

  opravljanja dejavnosti  in  med 

  delom – uredba).

  leto 2007 (posebej za s.p.in pravne osebe).

  predhodne akontacije davka za leto 2008.
- Sestava bilance stanja in izkaza
  poslovnega izida.

.  
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2007. Seminar, ki ga je vodila, je potekal
11. februarja.

postopkovne zakonodaje je bilo za podjet-
nike v letu 2007 nujno potrebno, saj so po 1.

-

praksi:

 dejanskih prihodkov in odhodkov, njihova 

 status samostojnega podjetnika. 

 poslovnih dogodkov (problem
 prevrednotenja – krepitve, slabitve         
 osnovnih sredstev; evidentiranje zalog; 

 odhodek poslovanja; rezervacije in         

 opravljanja dejavnosti  in  med

 delom – uredba).

 leto 2007 (posebej za s.p.in pravne osebe).

 predhodne akontacije davka za leto 2008.
- Sestava bilance stanja in izkaza
 poslovnega izida.

Seminar

V prostorih Centra za jezike in medkulturno 
komunikacijo Univerze na Primorskem smo 
OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran  
25. aprila organizirali skupno delavnico 

Republike Slovenije in vodja projektne 

sprememb, predvsem pa zaradi operativne 
izvedbe sprememb zakona je bil sprejet 

tudi Centralni oddelek za verodostojne 

postopkov z vidika izterjave denarnih 

verodostojne listine.

V kratki predstavitvi je predstavila nove 

podlagi verodostojne listine (posamezno in 
paketno e-vlaganje, papirno vlaganje) in 
Centralnega oddelka za verodostojno listino 
- CoVL (potek postopka od prejetja 

pokazala primer e-izpolnitve obrazca 

verodostojne listine in testirala e-vlaganja 
na konkretnih predlogih.

osebam, ki bodo sami zase ali za druge 

podlagi verodostojne listine. Delavnice se je 

Delavnica

elektronski obliki

 
potekalo  predavanje o raku. Organizirali 

ki ga je pomagala ustanoviti tudi patolog-
inja in citologinja dr. med. Jadranka Vrh 

ukvarja z zgodnjim odkrivanjem rakavih 

odkrijemo dovolj zgodaj, ga lahko 

obolelih za rakom, med katerimi so tudi 



14

Slovenije GIZ in OOZ Koper sta 13. maja 

zaposliti tujca?« Predaval je strokovni 

spremembe in dopolnitve Zakona o 
zaposlovanju tujcev skupaj z uradnim 

Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in 
odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem 

bistvene novosti, ki bi jih moral poznati vsak 
delodajalec, ki zaposluje tujce. Dobro 
poznavanje te problematike, kakor tudi 
ustreznih podzakonskih predpisov 

tujcev.

- vrste delovnih dovoljenj,

- postopke za zaposlovanje tujcev,

in Hercegovine.

Predavanje o zaposlovanju tujcev je 

med najbolj aktualnimi na trgu 
zaposlovanja v tem trenutku. Zaradi 

Zaradi tega v Sloveniji najemamo delovno 

Seminar
Kako zaposliti tujca?

spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih 

izvajati takoj, ko so spremembe stopile v 

sodelovanju z izolsko in piransko zbornico, 
15. maja 2008 organizirala seminar o novostih 

je 24 obrtnic in obrtnikov vseh treh obalnih 

Predavanje ni bilo omejeno zgolj na ozko 
temo delovnih razmerij. Povezovalo se je z 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter 
predvsem z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, 
zaradi nadzora na terenu pa tudi z Zakonom o 

   

seminarju jim je strokovnjakinja pojasnila:
- posamezna poglavja zakona o delovnih  

  del, tudi o delovnem razmerju za 

- kako po novem odpovedati pogodbo 
  o zaposlitvi;

delavcev; 
- o uporabi novosti v praksi;

  in letnim dopustom;

zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Seminar Novosti v zakonu o delovnih razmerjih

Seminar o novostih v zakonu o delovnih 
razmerjih je bil dobro obiskan.

Sekcija za promet je v sodelovanju s 
podjetjem Presoja d.o.o. iz Trzina, 17. maja 
2008 organizirala izpopolnjevanje 
odgovornih oseb pri izvajanju notranje 

prevozih v cestnem prometu, ki je bil 

potnikov ali blaga ali prevoz za lastne 

trajno kontrolo nad izvajanjem predpisanih 
zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki 
jih morajo za varno upravljanje z vozilom 
izpolnjevati vozniki. 
Prevoznik, ki zaposluje delavce – voznike, 

kontrolo!

Pravne osebe in samostojni podjetniki 
posamezniki, ki zaposlujejo voznike so 

ga obveznost izdaje internega akta zavezuje, 

uveljavitvi Pravilnika o notranji kontroli, ki ga 
je izdal minister za promet in je bil objavljen 

107/07 z dne 23.11.200, akt o notranji 

pravnik Anton Mrvar in upokojeni prometni 

so seznanili s tem: 
- kako je treba organizirati notranjo kontrolo, 

- kako jo je treba izvajati,  

  voditi,

   notranji kontroli,

  organizacij, uporaba in izpolnjevanje        
  dokumentov potrebnih pri obravnavanju     

Na kratko sta predstavila tudi nov postopek 

mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
v cestnih prevozih. 

Seminar
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653.250,00 EUR
Del kvote v vrednosti 457.275,00 EUR je namenjen prosilcem, ki so 
najmanj 
zbornice Koper

2. RAZPISNI POGOJI
Kredite lahko pridobijo obrtniki in samostojni podjetniki, ki so 

ostalih storitvenih dejavnosti. 

3. KREDITNI POGOJI
12.500,00 EUR

Obrestna mera: 2,50%
do 12 mesecev

   njihovo izpolnitev 
-2 bianko podpisani lastni menici lastnika podjetja oz. 

 
40,00 EUR (odobritev in vodenje kredita)

 

spremenile tudi nekatere zahteve glede stopnje izobrazbe. Da bi tistim, ki 

Po spremembi obrtnega zakona in novi uredbi je nosilec  dejavnosti gradnje 
stanovanjskih in ne stanovanjskih stavb lahko poleg zidarskega mojstra, 

gradbeni tehnik, nosilec 

elektrotehnik, ravno tako je za 

strojni 
tehnik
avtomehanika, mojstra avtoelektrikarja, tudi avtoservisni tehnik. 

Nova Gorica  Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica ali na fax (0)5 330 87 25. 
Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Laura Vermiglio 031 544 370 
ali 05 330 87 29.

ELEKTROTEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik (usmeritev v elektroniko ali 
energetiko je odvisna od izbirnih strokovnih modulov)

· elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik   

jezika ali matematike, izdelek oziroma storitev in zagovor.

STROJNI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik

mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, 
oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik 
operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik 
gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojni rudar ali 

ali matematike, izdelek oziroma storitev in zagovor.

A) Samostojni podjetniki, zasebniki in mala podjetja, ki so

    Vloge za kredit se oddajo v Novi ljubljanski banki d.d.,   

-  potrdilo o vpisu v obrtni register,

B) Samostojni podjetniki, zasebniki in mala podjetja,

    Vloge za kredite se oddajo v Novi ljubljanski banki d.d.,  

Novi 

Razpis velja od objave razpisa do 20.maja 2009 oziroma do 
porabe sredstev.

v sodelovanju z 
 in 

objavlja

RAZPIS ZA DODELITEV KREDITOV 

GRADBENI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik

predmet po izbiri), pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
izdelek oziroma storitev in zagovor.

AVTOSERVISNI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: avtoservisni tehnik

· instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, 

jezika ali matematike,izdelek oziroma storitev in zagovor.

2.214,00 €. V kolikor bodo na razpolago ustrezni razpisi s strani 

Minimalna stopnja izobrazbe 
za prodajo lastnih izdelkov
Poklic  prodajalec

Srednja   poklicna   izobrazba   ne  zadostuje  za  
trgovskega poslovodjo
biti izpolnjeni pogoji minimalne izobrazbe tudi  v primeru, da se prodajajo 
lastni izdelki. Tudi prodajalec kruha mora imeti  srednjo  poklicno  izobrazbo.  

namen kupujejo ali ga proizvajajo.

Minimalna stopnja izobrazbe 
za prodajo lastnih izdelkov
Poklic  prodajalec

Srednja   poklicna   izobrazba   ne  zadostuje  za 
trgovskega poslovodjo
biti izpolnjeni pogoji minimalne izobrazbe tudi  v primeru, da se prodajajo
lastni izdelki. Tudi prodajalec kruha mora imeti  srednjo  poklicno  izobrazbo. 

namen kupujejo ali ga proizvajajo.



Predstavniki vseh uporabnikov avtorskih pravic 
(kulturni delavci, trgovci, obrtniki, gostinci in drugi) 

opozoriti na neustrezno vodstvo SAZAS ter 
pomanjkljivo zakonodajo.

so se izjalovili, saj se z vodstvom SAZAS na 
dolgotrajnih pogajanjih nismo mogli dogovoriti. 
SAZAS vztraja pri tarifah, ki so jih samovoljno, brez 
soglasja predstavnikov uporabnikov avtorskih 

-

in med partnerji dogovorjenih zneskov nadomestil.

Vodstvo SAZAS trenutno zlorablja monopolni 

neprofesionalno. V praksi vlada brezvladje, saj se 
SAZAS z velikimi poslovnimi subjekti »pod mizo« 
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ki zavajajo drugo poslovno stranko-uporabnika o 

predvajanja oz. izvajanja glasbenih del kot 

– klasika, koncert brez prihodka in za dobrodelne 
namene …).«

Ugasnite avdiovizualne 
naprave in jih odstranite iz 

 

po tari  i z Pravilnika iz leta 1998.

Posebno opozorilo:

poslovnih prostorov in boste o tem obvestili 

visoka kazen.

Inovator Alojz Tomazin je v dolgoletnem delu v strojni industriji uvedel mnogo 

Razstava bo odprta od 27. maja 2008 dalje v prostorih 

 


