[TEVILKA

10, MAREC 2009

Delavnica: Ukrepanje v krizi
- krajši delovni čas
Jezikovni tečaji
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Osnove računovodstva
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brez vinjete
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VABILO

KAKO
PRIDOBITI
SUBVENCIJE ?

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

Peter Peric Po rože brez vinjet

CENIK OGLASOV IN DRUGIH REKLAMNIH
SPOROČIL V KOPRSKIH OBRTNIŠKIH NOVICAH
63,00 EUR

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

Kaj boste izvedeli udeleženci na izobraževanju ?

Strokovne službe

Možni ukrepi delodajalcev v krizi:
• neenakomerno razporejanje delovnega časa,
• skrajševanje delovnega časa,
• kolektivni dopusti,
• kako pridobiti delno subvencijo delovnega časa.

Brezplačno davčno svetovanje

Udeleženci boste izvedeli tudi kako ukrepati, če ti ukrepi ne bodo
zadostovali in bo potrebno odpuščanje:
• postopki v zvezi z odpuščanjem iz poslovnega razloga.

URADNE URE ZBORNICE
•

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

•

(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.

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

•

Oglas 1/8 formata A4

•

Oglas 1/4 formata A4 		

125,00 EUR

•

Oglas 1/2 formata A4 		

292,00 EUR

•

Oglas 1/1 formata A4 		

500,00 EUR

Vlaganje v plemenite kovine - samo po predhodni najavi
na tel. 040/233 703 (ga. Suzana Frankarli)

•

Oglas 1/1 formata A4
zadnja notranja platnica

584,00 EUR

•

Oglas 1/1 formata A4
zadnja zunanja platnica

OPOZORILO: Svetovanja lahko koristijo člani le z veljavno
kartico Obrtnik.

835,00 EUR

•

vizitka oz. logotip na naslovnici

cena po dogovoru

Člane zbornica vabimo, da morebitne pripombe ali
predloge v zvezi z delom svetovalcev posredujte
zbornici v pisni obliki.

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
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1700 izvodov

Delavnica
Delodajalske možnosti
za ukrepanje v krizi
v sredo, 25. marca 2009, ob 10.00 h
v zeleni dvorani obrtniškega doma
v Kopru, Staničev trg 1

Udeleženci boste imeli možnost postaviti konkretna vprašanja in dobiti
nanje čimbolj konkretne odgovore.

Predavatelja bosta:

Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS
Tomaž Bernik, samostojni strokovni sodelavec – pravnik na ZDOPS.

Gradivo:

Power Point prezentacija, Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa in obrazci
potrebni za vlogo za subvencijo.

Trajanje izobraževanja:
4 pedagoške ure (180 minut).

Prijava:

Prijavite se s priloženo prijavnico, kateri mora
biti priloženo dokazilo o plačilu participacije.
Člani zbornice s poravnano članarino plačate
participacijo v znesku 20,00 evrov (z DDV) na TRR
OOZ Koper, št.1010 0003 5170 352.

Brezplačno pravno svetovanje

Esperij Kocjančič Roža je kot človek . . .
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SKRAJŠATI
DELOVNI ČAS?

Prijavnica za delavnico
Delodajalske možnosti
za ukrepanje v krizi

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

Brezplačno premoženjsko svetovanje

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/62 719 17

Podpis in žig

DA

NE

4

PoslovniVABILO
tečaji
tujih jezikov
in slovenščine

Za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper smo, v
sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije Univerze na
Primorskem, Centrom za jezike in medkulturno komunikacijo,
pripravili program poslovnih tečajev jezika in medkulturne
komunikacije.

Poslovni tečaji tujih jezikov

Seminar
Nevrolingvistično
programiranje

tečaja bomo preizkusili vaše znanje slovenskega jezika in vas glede
na predznanje razvrstili v skupine od začetniške do izpopolnjevalne
(skupino sestavlja največ 12 slušateljev). Zadnji dan boste preizkusili
svoje znanje na zaključnem testu.
Tečaj se bo izvajal predvidoma ob petkih in sobotah v prostorih
Fakultete za humanistične študije Koper na Titovem trgu.

Učenje jezika v Centru za jezike in medkulturno komunikacijo poteka
po sodobnih metodah komunikacijskih centrov. Vsebine jezikovnega
učenja zajemajo teme iz sodobnih učbeniških kompletov in drugih
učnih gradiv in vključujejo avtentična besedila.

Za kakršnekoli nadaljnje informacije lahko pokličete na
tel.: 05/66 37 750 ali pošljete e-pošto natasa.grzinic@fhs.upr.si.

Vabimo vas, da se prijavite na 30 urne tečaje CJMK UP:

Cena 30-urnega poslovnega tečaja tujega jezika,
za minimalno 10 tečajnikov, je 170,00 evro (brez DDV).
Cena 40-urnega tečaja slovenščine,
za vsaj 8 udeležencev, je 325,00 € (brez DDV).
(1h = 9,75 EUR/h, brez DDV).

1. začetni tečaj italijanščine
2. nadaljevalni tečaj italijanščine
3. začetni tečaj angleščine
4. nadaljevalni tečaj angleščine

Cene:

Članom OOZ Koper s poravnano članarino bo zbornica sofinancirala
strošek tečaja v višini 100,00 evrov na podlagi vloge, ki jo po
opravljenem tečaju naslovite zbornici in kateri predložite dokazilo o
plačilu tečaja in potrdilo o opravljenem tečaju.

5. začetni tečaj ruščine

Prijava:

Tečaji se bodo izvajali od aprila do junija med tednom v
popoldanskem času (angleščina med 16. 3. 2009 in 15. 4. 2009)
v prostorih centra na Gortanovem trgu 15 v Kopru.

Izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti na naslov UP FHŠ, Titov trg 5,
6000 Koper. Ob prijavi mora udeleženec nakazati tečajnino na račun
fakultete. Plačilo tečajnine je pogoj za potrditev prijave.

Tečaji slovenščine kot drugi
ali tuj jezik

Prosimo vas, da pri izpolnjevanju plačilnega naloga za plačilo tečajev
jezikov navedete v rubrike:
•
nalogodajalec: vaš naziv, naslov in kraj
•
pod namen: tečaj tujega jezika – ”ime jezika”
•
prejemnik: UP FHŠ, Titov trg 5, Koper
•
številka TRR: 0110 0603 0724 094
•
referenca: 00 211 - 06 - 09 za tečaj tujega jezika angleščina
00 211 - 02 - 09 za tečaj tujega jezika italijanščina
00 211 - 04 - 09 za tečaj tujega jezika ruščina
00 211 - 10 - 09 za tečaj slovenskega jezika

Tečaji slovenščine so namenjeni učenju slovenščine kot drugega
ali tujega jezika. Tečaji so namenjeni ljudem, ki jim slovenščina
ni prvi jezik. Ponujamo vam različne vrste jezikovnih tečajev, od
individualnih do 20-, 40- in 80-urnih. CJMK je pripravljen se
prilagoditi tudi vašim posebnim željam oz.potrebam.
Tečaji potekajo pod strokovnim vodstvom lektoric z dolgoletnimi
izkušnjami na področju poučevanja tujcev. Na začetku vsakega

Prijavnica za
poslovne tečaje tujih jezikov
in slovenščine

DA

Za vse, ki želite bolje komunicirati s seboj
in drugimi
Kaj je nevrolingvistično programiranje – NLP?
Nevro-lingvistično programiranje (NLP) je v svetu zelo cenjena
tehnika komuniciranja. Je sistem, ki se ukvarja z osebnim razvojem.
V zgodnjih 70ih so ga razvili strokovnjaki, kot so: Richard Bendler,
John Grinder in Gregory Bateson. Glavna predpostavka NLP je, da
posameznikove misli, dejanja in besede kreirajo percepcijo sveta
posameznika.
Kaj pomeni NLP?
Neuro se nanaša na živčni sistem in na naše možgane, saj okolje
izkusimo skozi čutila (vid, sluh, vonj, okus, otip) in s tem ustvarjamo
našo lastno podobno stvarnosti.
Lingvistično se nanaša na jezik. Jezik vpliva na naše razmišljanje,
oblikuje in spreminja naša razpoloženja in določa naše vedenje.
Programiranje se nanaša na notranje procese, na naše notranje
programe mišljenja, občutenja in vedenja.

Izvajalka seminarja:

mag. Urša Rozman, uni. dipl.soc. del. , ima naziv NLP praktik, NLP
mojster praktik in NLP Coach, izvaja in razvija Treninge socialnih
veščin in je leta 2006 izdala knjigo z naslovom Trening socialnih
veščin, specializirana je na področju vodenja komunikacijskih
treningov, ki jih izvaja za mlade, študente, strokovne delavce iz
socialnega varstva in šolstva, za podjetja in nevladne organizacije,
mednarodno je delovala na področju usposabljanj za taborovodje
in prostovoljce, ima več kot desetletne izkušnje iz področja dela z
ljudmi.

Kaj boste na seminarju pridobili?

•
•
•
•

•
•
•
•

spoznali, kako spreminjamo omejujoča prepričanja
prepoznali svoje delovanje in delovanje drugih
izboljšanje komunikacije s seboj in drugimi
nove tehnike in metode dela.

Program seminarja:

Delavnica poteka tri dni, vsak dan je nadgradnja prejšnjemu dnevu.
Metode, ki bodo uporabljene so praktične, tako da lahko vsak zase
odnese tisto, kar je zanj pomembno. Med praktičnimi deli potekajo
kratka teoretična predavanja in razlage.
1. dan - Uvod v NLP – kaj to je, teoretične predpostavke, štirje stebri
NLP, zaznavni tipi ljudi in fiziološka stanja človeka.
2. dan - Vzpostavljanje dobrega stika, kako ravnati pri komunikacijskih
zankah, kako dajemo povratna sporočila in kako s tem vplivamo na
druge, kaj so prepričanja in kako nas omejujejo ali nam pomagajo.
3. dan - Predstavitev coachinga, Disneyeve strategije, komunikacijski
model, postavljanje ciljev, pogled v prihodnost, iskanje osebnih
potencialov (P = P-i).
Oblike dela: predavanja, delavnice - izkustvene vaje, individualno
delo in delo v parih.

Termini in lokacija:

1. termin: 7., 8. in 9. april 2009, od 14.00 do 18.00 ure,
v obrtniškem domu v Kopru.
2. termin 14., 15. in 16. april 2009, od 15.00 do 19.00 ure
v obrtniškem domu v Kopru.
Seminar v drugem terminu bomo organizirali le pod pogojem, da
bo prvi termin zapolnjen (16 udeležencev) in da bo za drugi termin
vsaj osem prijavljenih. Program je verificiran in točkovan s strani
Socialne zbornice.

znanje, kako vzpostavljati dober stik in voditi ljudi
pomoč pri razvijanju osebnih potencialov
na kakšen način vplivamo s povratnimi sporočili in kako jih
dajemo
znanje o postavljanju takšnih vprašanj, ki sebi in drugim
odpirajo nova vrata in jih vodijo v akcijo (coaching)

Plačilo:

Člani zbornice s poravnano članarino se prijavite s priloženo
prijavnico.Upoštevali bomo le prijavnice katerim bo priloženo
dokazilo o plačilu participacije v višini 30,00 evrov na TRR OOZ
Koper, 1010 0003 5170 352. Vse dodatne informacije dobite na
telefonu 031/568 393 ali na e-mail ursa.rozman@guest.arnes.si

Prijavnica za seminar
Nevrolingvistično programiranje

Član/ica OOZ Koper
Davčni
zavezanec

Davčni
zavezanec

NE

Priimek in ime udeleženca

ID za DDV

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Datum

Priimek in ime udeleženca

Datum

Podpis in žig

GSM telefon

Jezik, ki si ga želim učiti: (označi s križcem izbrani tečaj)

GSM telefon

Začetni tečaj angleščine

Začetni tečaj italijanščine

Nadaljevalni tečaj angleščine

Nadaljevalni tečaj italijanščine

Začetni tečaj ruščine

Tečaj slovenščine kot drugi ali tuj jezik
Stacionarni
telefon

Izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti na naslov: UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper.
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Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/62 719 17

Podpis in žig

DA

NE
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Seminar
Osnove računovodstva
za podjetnike

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper in podjetje za
računovodske računalniške programe SAOP d.o.o. organizirata za
člane OOZ Koper brezplačni seminar Osnove računovodstva za
podjetnike v teoriji in praksi

v sredo, 18. marca 2009, ob 10.00 h,
v zeleni dvorani obrtniškega doma
v Kopru, Staničev trg 1
Seminar priporočamo vsem tistim podjetnikom, ki si želite s
poznavanjem računovodstva izboljšati svoje poslovne rezultate.
Na seminarju boste lahko osvojili bistvene prednosti poznavanja
osnov računovodstva ter spoznali orodja za enostavnejše in
samostojnejše upravljanje z računovodskimi posli.

Vsebina seminarja

•
•
•
•

Kaj je računovodstvo / knjigovodstvo?
Kako lahko izkoristimo poznavanje osnov
računovodstva v svojem poslu?
Ali lahko sami vodimo računovodstvo?
Kako lahko naredim mesečni obračun plač po
zakonodaji v samo treh korakih?

•

Kako lahko s pomočjo dodatnih vsebin v rešitvi miniMAX
povečamo prihodke (oglaševanje v najbolj obiskani slovenski
spletni trgovini …)?

Trajanje seminarja
Od 10.00 do 13.00 ure.

Predavateljica

Sonja Šinigoj, izkušena predavateljica in računovodja z dolgoletno
prakso. S svojim znanjem že več kot 20 let pomaga pri snovanju
rešitev SAOP in svetuje uporabnikom pri delu.

Podjetje SAOP

Ustanovljeno leta 1987 in je v teh letih postalo eno izmed vodilnih
podjetij za razvoj poslovnih računalniških programov za podjetja
in javne ustanove. Njihove rešitve uporablja prek 2.800 strank in
več kot 11.600 uporabnikov. Za inovativnost in kvaliteto svojih
produktov so prejeli že več nagrad. Več na www.saop.si

Prijava:

Število prostih mest je omejeno, zato pohitite s prijavami. Vaše
prijave pošlijte na e-pošto elide.laginja@ozs.si ali nas pokličite na
telefon 05/61 390 00.

VABILO

Sekcija gostincev in živilcev
VABILO

Enodnevna ekskurzija
v Celovec, 16. marca 2009

Sekcija za gostinstvo in turizem OOZ Vrhnika vabi gostince –
člane zbornic Primorsko-notranjske regije

v ponedeljek, 16. marca 2009, v Celovec,
na ogled sejma GAST (mednarodni sejem gastronomije in hotelirstva)
in vinskega sejma INTERVINO
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VABILO
Sekcija
gostincev in živilcev

Delavnica
Ali pravilno izvajam HACCP?
Program:

Za člane sekcije gostincev in živilcev organiziramo delavnico na
kateri boste lahko preverili ali pravilno skrbite za nadzor kritičnih
točk v vaših obratovalnicah in pravilno vodite predpisane evidence.

•
•

Ko pride inšpektor je običajno prepozno!

•

Po veljavni zakonodaji morajo vse pravne in fizične osebe, ki
proizvajajo ali dajejo v promet živila, vzpostaviti notranji nadzor na
osnovah HACCP sistema. HACCP je namreč preventivni sistem, ki
omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje
in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja in je
pomemben zaradi sledljivosti živil na celotnem notranjem trgu EU.
Skratka, to velja za vse obrate živilske industrije, ki na kakršenkoli
način prihajajo v stik z živili, bodisi industrijski obrati, gostinstvo,
bari, trgovine, skladišča, pekarne, slaščičarne, ipd.
Udeleženci boste na delavnici, ki bo

v ponedeljek, 30. marca 2009, ob 16.30 h,
v zeleni dvorani obrtniškega doma
v Kopru, Staničev trg 1
pridobili vsa potrebna znanja za učinkovito vodenje notranjega
nadzora po načelih HACCP sistema, se usposobili za zgodnje
evidentiranje dogodkov ter popravljanje samega sistema v taki
meri, da bo zadostil zahtevam evropske zakonodaje.
Udeleženci boste prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju, ki
šteje kot dodatno strokovno usposabljanje nosilcev dejavnosti.
Kot nosilci dejavnosti ste odgovorni tudi za usposabljanje
zaposlenih o higieni živil in načelih HACCP sistema, zato je še kako
potrebno, da ste sami za to primerno usposobljeni.

Delavnico bo vodila

Tea Brajda Grosek, dipl.san.inž.

•
•
•

Pregled zakonodajnih zahtev pri zagotavljanju varne hrane
Registracija obratov in poznavanje vloge ter položaj
odgovorne osebe za notranji nadzor
Zdravstvene zahteve za zaposlene ter poznavanje vzrokov za
naraščanje števila bolezni, ki se prenašajo z živili
Spremljajoči higienski programi, kot temelj učinkovitega
sistema HACCP
Sistem HACCP in njegovih sedem načel
Izoblikovanje in vzdrževanje sistema HACCP
1. prepoznavanje tveganj in določitev KKT,
2. nastavitev monitoringa,
3. preventivni in korektivni ukrepi,
4. parametri KKT, določitev kritičnih limitov,
5. sprotni ukrepi,
6. verifikacija sistema,
7. shranjevanje dokumentacije.

Cena: 30,00 € na udeleženca
Prijave in plačilo:

Člani sekcije gostincev in živilcev plačate participacijo v višini 15,00
EUR, ostali del stroškov bo za člane, ki imate poravnano članarino,
krila zbornica. Kotizacijo lahko poravnate na TRR OOZ Koper: št. 1010
0003 5170 352, namen: delavnica HACCP ali osebno na blagajni
zbornice. Za popolno prijavo šteje prijavnica kateri je priloženo
potrdilo o plačilu. Najhitreje ju lahko pošljete po faxu št. 62 719 17.

Rok prijave: ponedeljek, 23. marec 2009
Za svoje zaposlene delavce krijete stroške izobraževanja v celoti. Delavce
prijavite Tei Brajda Grosek, tel. 041/767 661 po 16.00 uri. Za delavce vam
bo predavateljica izstavila račun. S.p., ki ste do 31. julija 2008 plačevali
prispevek za izobraževanje delavcev naslovite vlogo za povrnitev stroškov
na Sklad za izobraževanje delavcev pri s.p. južne Primorske, Pristaniška 2,
6000 Koper. Vlogi priložite dokazila o plačilu, o udeležbi in o času trajanja
zaposlitve delavca pri vas. Informacije: sekretarka sklada, Marta Mihelčič,
tel. 031/384 160

Prijavnica za seminar
Ali pravilno izvajam HACCP?
Davčni
zavezanec
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

Program

Program strokovne ekskurzije dobite na OOZ Koper pri Andreji Kozlovič,
tel.: 05/61 390 13

Cena

Cena ekskurzije je odvisna od števila prijavljenih in se giblje od 46,00 do 56,00
evrov. Članom OOZ Koper, ki imajo poravnano članarino, zbornica povrne 50%
stroškov ekskurzije, ki vključujejo: avtobusni prevoz na relaciji, vstopnino za
sejem, kosilo v gostilni, vodenje, nezgodno zavarovanje, organizacijo in DDV.

Prijave

Prijave in vplačila sprejemajo na OOZ Vrhnika do 10. marca 2009.
Informacije dobite na tel. 01/755 77 40 ali 051/619 215.

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/62 719 17

Podpis in žig

DA

NE
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VABILO
Sekciji
frizerjev in kozmetikov

Sekcija frizerjev

Tečaj
striženja Mič Styling
Za člane sekcije frizerjev organiziramo tečaj striženja, ki ga bo
izvedla ekipa MIČ STYLING akademije, z dvema stilistoma. Prikazali
vam bodo najuspešnejše tehnike striženja iz njihovih kolekcij, ki so
potrebne za spremljanje novih trendov.

v soboto, 28.3.2009, ob 14.00 uri,
na Frizerski šoli v Kopru
Tečaj je sestavljen iz:

- 2-urne demonstracije tehnik striženja (tehnike striženja se
prikažejo na želeno dolžino las)
- Delo na modelih. Vsak udeležence po 2 modela. (cca 3 ure)

Cena:

Cena na udeleženca 150,00 € (z DDV). V ceni je vključeno:
šolanje, potni stroški demonstratorjev, vsi pripomočki in
materiali, dodatno slikovno gradivo, priloženi katalogi ter
vložni listi z modelom glave za skiciranje tehnik striženja,
najem frizerske učilnice.

Strokovna ekskurzija
Hairstyle News Opatija,
22. marec 2009

Plačilo in prijave:

Člani sekcije frizerjev pri OOZ Koper s poravnano članarino plačate
participacijo v višini 75,00 EUR (z DDV), preostali del zneska krije
zbornica. Znesek lahko poravnate na TRR OOZ Koper: št. 1010
0003 5170 352 odprt pri banki Koper, namen: tečaj striženja ali
osebno na blagajni zbornice.
Za popolno prijavo se smatra le prijavnica s potrdilom o plačilu
participacije, ki jo najhitreje lahko pošljete po faxu št. 627 19 17.
Prijavnica je zavezujoča. V kolikor se tečaja kljub vašemu delu plačila
ne boste udeležili, se vplačana participacija ne vrača.
Delavnico bomo organizirali v kolikor bomo zbrali najmanj 5 prijav.

Rok prijave: 18. marec 2009
Za svoje zaposlene delavce krijete stroške tečaja v celoti. Delavce
prijavite izvajalcu, podjetju Sojer
d.o.o., tel. 01/24 140 46, ki vam bo
zanje tudi izstavilo račun.
S.p., ki ste do 31. julija 2008 plačevali
prispevek za izobraževanje delavcev
naslovite vlogo za povrnitev stroškov
na Sklad za izobraževanje delavcev pri
s.p. južne Primorske, Pristaniška 2, 6000
Koper. Vlogi priložite
dokazila o plačilu, o
udeležbi in o času
trajanja zaposlitve
delavca pri vas.
Informacije:
sekretarka sklada,
Marta Mihelčič,
tel. 031/384 160

Modele si morate
udeleženci tečaja
zagotoviti sami.
Seminar vključuje
zadnjo kolekcijo
PRIMITIVES ter nekaj
tehnik preteklega leta.
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Prijavnica za tečaj
striženja Mič Styling

Sekcija frizerjev in Sekcija kozmetikov vabita svoje člane na ogled
6. mednarodnega frizerskega festivala

Hairstyle News Opatija
nedelja, 22. marec 2009
Program potovanja: Odhod avtobusa ob 7.30 uri z zbirnega

mesta na avtobusni postaji pred bivšo blagovnico Soča v Kopru ter vožnja
v smeri Ilirske Bistrice do Opatije. Obisk mednarodnega festivala HAIRSTYLE
NEWS. Na sejmu se bodo predstavili številni ponudniki frizerske opreme,
vrstile se bodo številne prezentacije vrhunskih frizerskih stilistov. Na sejmu
bodo predstavljeni proizvodi za nego in barvanje las, proizvodi za nego in
lepotičenje, pedikura in nega stopal, manikura, solarij, make-up, računalniški
poslovni programi, časopisi in strokovna literatura in drugo. Po ogledu
sejma sledi vožnja proti domu. Na poti domov se bomo ustavili na večerji v
prijetnem gostišču na slovenski strani, prihod domov v večernih urah.

Cena ekskurzije: 45 EUR (minimalno 40 oseb)

V ceni je všteto: avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, vstopnina za
en seminar, večerja, cestne in druge pristojbine, osnovno nezgodno
zavarovanje, strošek spremljevalca, organizacijo potovanja, DDV.
Članom sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov, ki imajo poravnano članarino
zbornica krije vse navedene stroške v celoti. Strošek udeležbe na enem od
seminarjev zbornica povrne na podlagi dokazila o plačilu, ki ga dostavite
OOZ. Vstopnine za sejem ni.

Pogoji prijave: Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov OOZ

Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax. št. 62 719 17. Prijavnica je
zavezujoča. V kolikor se, kljub prijavi ogleda sejma ne boste udeležili, vam
bomo stroške zaračunali.

Rok prijave: 13. marec 2009

Za svoje zaposlene delavce krijete stroške v celoti. Delavce prijavite na agenciji
Kompas Celje, Maja Kos, tel. 03 428 03 16, ki vam bo zanje tudi izstavila račun.
S.p., ki ste do 31. julija 2008 plačevali prispevek za izobraževanje delavcev
naslovite vlogo za povrnitev stroškov na Sklad za izobraževanje delavcev pri
s.p. južne Primorske, Pristaniška 2, 6000 Koper. Vlogi priložite dokazila o plačilu,
o udeležbi in o času trajanja zaposlitve delavca pri vas. Informacije: sekretarka
sklada, Marta Mihelčič, tel. 031/384 160

Seminarji Look & Learn, 22. marec 2009
Hotel Imperial Opatija, zlata dvorana
10.00 h -11.30 h: Farmavita in GA.MA
Najnovejši trendi frizur, tehnike striženja in barvanja direktno iz milanskih
modnih pist.
12.00 h - 13.30 h: Mič Styling - kolekcija Primitives
Nove tehnike striženja las, kratke dolžine kot je trend leta 2009. Prikaz frizur za
enostavno oblikovanje.
14.00 h - 15.30 h: KSFH Kristijan Styling – Collection SS 09
Seminar »step by step« za prikaz tehnik striženja, barvanja in detajli za
volumen, prikaz krožnih oblik frizur 60-ih, 70-ih in 80-ih let.
16.00 h - 17.30 h: Zagreb Art Team - kolekcija Nu Fluid
Njihova inspiracija so moderni dizajni, od simetričnih do asimetričnih pričesk,
raznovrstnost in brezmejne palete barv. Poudarek seminarja bodo frizure in
usklajena barva, ki prikazuje umetniške produkte, kot jih vidijo kreatorji sami.

Hotel Milenij, Opatija
10.00 h - 11.30 h: Revlon Professional - kolekcija Vintage 2009
Kreatorji bodo predstavili kolekcijo VINTAGE, ki navdihuje k ponovnemu
odkrivanju elegantnih, ženstvenih in romantičnih frizur iz davnih 20-ih, 30-ih
in 40-ih let, katerim niso izvzete edinstvene oblike in barve.
14.00 h - 15.00 h: Edukativni center Merlinka - kolekcija Reflection
Striženje s polnostjo in vertikalnim oziroma horizontalnim valovitim
oblikovanjem okoli glave. Za nepravilne oblike je poglavitnega pomena
ustvariti ravnotežje kratkih in dolgih delov pričeske, ki niso med seboj
povezani. V barvah poudarjajo mozaični končni efekt, ki z igro svetlosti in
sonca daje vsakič drugačen efekt frizuri glede na to kako smo počesani.
16.00 h do 17.30 h: Stevo Hair Academy - Kolekcija Streetglam
Tim Steva Pavlovića bo predstavil linije natančnega striženja in barvanja las. V
okviru praznovanja svoje 20-letne kariere, bo Stevo izvedel mini managersko
predavanje, kjer bo predstavil novostih oblikovanja dolgih las.
Seminar izberete tako, da ga na prijavnici označite. Vstopnina za posamezen
seminar je 280 Kun (cca 38 €), ki jo plačate na blagajni semišča.

Prijavnica za strokovno ekskurzijo
Hairstyle News Opatija
Priimek in ime udeleženca
Davčni
zavezanec

DA

Davčni
zavezanec

NE

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

ID za DDV

Naslov

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Seminar, ki si ga želim udeležiti: (označi s križcem izbrani seminar)

Št. kartice Obrtnik

Seminarji v hotelu Imperial
Priimek in ime udeleženca

GSM telefon

Datum

Stacionarni
telefon

Podpis in žig

Revlon Professional - kolekcija Vintage 2009

Mič Styling - kolekcija Primitives

Edukativni center Merlinka - kolekcija Reflection

KSFH Kristijan Styling – Collection SS 09

Stevo Hair Academy - Kolekcija Streetglam

Datum

Podpis in žig

Zagreb Art Team - kolekcija Nu Fluid
GSM telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete
po faxu: 05/62 719 17

Seminarji v hotelu Milenij

Farmavita in GA.MA

Stacionarni
telefon

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/62 719 17

DA

NE
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Sekciji frizerjev in kozmetikov

Informacije

Strokovna ekskurzija
Sejem Cosmoprof, Bologna
Sekcija frizerjev in Sekcija kozmetikov vabita svoje člane na ogled

Mednarodnega kozmetičnega in
frizerskega sejma Cosmoprof v Bologni,
v nedeljo, 5. aprila 2009
Program potovanja: Odhod avtobusa iz Izole izpred agencije
Bele skale ob 4.40 h in iz Kopra izpred Soče ob 4.50 h. Vožnja mimo
Benetk in Padove do Bologne. Postanek na poti. Prihod na sejmišče. Sledi
celodnevni ogled razstave in raznih prireditev na sejmu. Zbor potnikov za
povratek proti domu pri avtobusu ob 18.45 h. Povratek proti Sloveniji in
prihod v Koper in Izolo v poznih večernih urah. (V kolikor ne bomo zbrali
dovolj potnikov za avtobusni prevoz, bomo prevoz organizirali za manjšo
skupino).

Cena izleta: 58 EUR (minimalno 40 oseb). V ceni je všteto:

avtobusni prevoz, nezgodno zavarovanje, cestnine, vodenje in organizacija

potovanja, vstopnica na sejmišče, DDV. Članom sekcije frizerjev in sekcije
kozmetikov, ki imajo poravnano članarino krije zbornica stroške ogleda
sejma v celoti.

Pogoji prijave: Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov OOZ

Koper, Staničev trg 1,6000 Koper ali na fax.št. 627-19-17. Prijava je
zavezujoča. V kolikor se prijavljeni ogleda sejma ne boste udeležili,
vam bomo stroške zaračunali.

Rok prijave:

petek, 13. marec 2009
Za svoje zaposlene delavce krijete stroške ogleda sejma v celoti. Delavce
prijavite na agenciji Bele skale, tel.05/641 82 00 ali 041 706 212, ki vam bo
zanje tudi izstavila račun. S.p., ki ste do 31. julija 2008 plačevali prispevek za
izobraževanje delavcev naslovite vlogo za povrnitev stroškov na Sklad za
izobraževanje delavcev pri s.p. južne Primorske, Pristaniška 2, 6000 Koper. Vlogi
priložite dokazila o plačilu, o udeležbi in o času trajanja zaposlitve delavca pri vas.
Informacije: sekretarka sklada, Marta Mihelčič, tel. 031/384 160

Vpisovanje kode Evropske
unije 95
Z dnem, 10. 9. 2009 stopijo v veljavo
zahteve o pridobitvi temeljne kvalifikacije
in rednega usposabljanja voznikov
tovornih vozil (zahtevane kategorije
vozniških dovoljenj: C1, C1+E, C ali C+
E). To pomeni, da morajo vozniki do tega
datuma poskrbeti, da jim na upravni enoti
(kjerkoli, kjer izdajajo vozniška dovoljenja) v
vozniško dovoljenje vpišejo kodo (Evropske
unije »95«). S to kodo bodo dokazovali
svojo usposobljenost oz. pridobitev
temeljne kvalifikacije.
Na upravni enoti bodo vpisali kodo na
podlagi enega od naslednjih dokazil:

Prijavnica za strokovno ekskurzijo
Sejem Cosmoprof, Bologna

Davčni
zavezanec

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

DA

NE

•

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

•

•
GSM telefon

Stacionarni
telefon

Podpis in žig

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/62 719 17

•

Sekcija instalaterjev-energetikov
Poziv instalaterjem-energetikom
k sodelovanju na 16. Primorskem sejmu,
28. - 31. maja 2009
Izvršilni odbor sekcije Instalaterjev-energetikov je sprejel sklep,
da Sekcija instalaterjev–energetikov OOZ Koper predstavi
delovanje svojih članov na

16. Mednarodnem obrtno podjetniškem
sejmu, ki bo potekal v dvorani Bonifika
v Kopru, od 28. do 31. maja 2009
Člani izvršilnega odbora so predlagali nastop na sejmu v naslednji
obliki:
•
predstavitev bo potekala v okviru sekcije:
- člani lahko razstavijo le en eksponat
- člani lahko razstavljajo svoj propagandni material

•
•
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Sekcija za promet

če bo na razpolago TV in predvajalnik, se bo lahko na
razstavnem prostoru predvaj CD s predstavitvijo poklica
(CD je pripravila OZS)
na razstavnem prostoru bo vedno nekdo dežural.

V kolikor želite razstavljati na skupnem razstavnem prostoru, nam
sporočite: kaj bi razstavljali in koliko prostora bi za to potrebovali,
na telefon 05/61 390 13, do ponedeljka 30. marca 2009.
Strošek najema prostora bo pokrila zbornica. Z vsemi prijavljenimi
bo naknadno sklican sestanek, na katerem se bomo dogovorili o
vseh vprašanjih v zvezi z nastopom na sejmu.
V kolikor ne bo dovolj interesentov, na sejmu ne bomo sodelovali.

•

certifikat NPK voznik/voznica
v cestnem prometu – veljavnost
kode je vpisana do 10.9.2014 (po
10.9.2009 se kvalifikacija voznika ne
bo več pridobila preko sistema NPK)
ali
potrdilo GZS ali OZS, da je bil voznik
vpisan v uradno evidenco voznikov
(upravne enote že razpolagajo s
podatki iz evidence, zato potrdilo ni
obvezno) - veljavnost kode je vpisana
do 10.9.2011
ali
potrdilo delodajalca, da je voznik
na dan 3.8.2001 opravljal delo
voznika (voznik to lahko dokazuje
tudi z vpisom v delavsko knjižico)
– veljavnost kode je vpisana do
10.9.2011
ali
ki so zaključili ustrezno srednje
poklicno izobraževanje (tri leta)
in si pridobili poklic voznika od
29.12.2006 dalje. Tak voznik bo moral
za vpis kode v vozniško dovoljenje
predložiti ustrezno spričevalo šole oz.
organizacije, kjer je zaključil šolanje
(koda se takim voznikom vpiše z
veljavnostjo 5 let od dneva zaključka
izobraževanja)
ali
Spričevalo o pridobitvi temeljne
kvalifikacije – od 10.9.2009 dalje
– koda bo vpisana za dobo 5 let od
dneva pridobitve temeljne kvalifikacije.

Redno usposabljanje je obvezno in ga bodo
morali vozniki opravljati vsakih 5 let, pred
iztekom veljavnosti spričevala (veljavnosti
vpisane kode na vozniškem dovoljenju).
Redno usposabljanje se bo izvajalo v obliki
obiskovanja obveznega tečaja oziroma
seminarja (teoretični in praktični del).
Redno usposabljanje mora skupno trajati
najmanj 35 ur. Voznik bo lahko opravljal
redno usposabljanje vsako leto v trajanju
najmanj 7 ur skupaj (v roku petih let pa
mora opraviti najmanj 35 ur).

Upravne enote ne bodo vpisovale kode
v tuja vozniška dovoljenja (tujec lahko
z veljavnim vozniškim dovoljenjem v RS
vozi vozilo ustrezne kategorije eno leto
od začetka prebivanja, nato pa mora
tuje vozniško dovoljenje zamenjati za
slovensko).
Vozniki bodo lahko na upravni enoti
zaprosili za izdajo izkaznice o vozniških
kvalifikacijah
Upravna enota Koper vpisuje kode v
vozniška dovoljenja tudi tujcem, pod
pogojem, da izpolnjujejo zgoraj navedene
pogoje in da so si predhodno uredili
zamenjavo tujih vozniških dovoljenj s
slovenskimi.
Obveznosti pridobitve temeljnih kvalifikacij
in rednega usposabljanja so oproščeni
vozniki:
– vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska,
policija, civilna zaščita ali gasilci;
– vozil, na katerih se opravljajo preizkusne
(testne) vožnje za tehnične izboljšave,
popravila ali vzdrževanje novih ali
obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v
uporabo;
– vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih
ali so namenjena za reševalne akcije (tudi
vozniki vozil za prevoz poškodovanih
oziroma pokvarjenih vozil);
– vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje
za osebe, ki želijo pridobiti vozniško
dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi
kvalifikacij in rednem usposabljanju;
– vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju
voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja
tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
– vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne
potrebe.
Vir:
- sekcija za promet OZS
- UE Koper

Obvestilo carine - tranzit
»V skladu s 3. točko člena 454 izvedbene
uredbe, bo imetnik zvezka TIR moral
pri carinskem uradu odhoda ali vnosa
predložiti podatke iz zvezka TIR s tehniko
za obdelavo podatkov v skladu s strukturo
in ustreznimi podatki, določenimi v
prilogah 37a in 37c izvedbene uredbe.
Pravilnik o izpolnjevanju EUL, elektronskem
poslovanju s Carinsko upravo Republike
Slovenije in o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih, v 1.
odstavku 4. člena določa, da se elektronsko
poslovanje s CURS lahko izvaja na podlagi
sprejetih pogojev in pravil za elektronsko
poslovanje s CURS, ki so objavljeni na njeni
spletni strani.

Imetniki zvezkov TIR bodo za pošiljanje
podatkov v NCTS lahko uporabljali
tudi storitve tretjih oseb (carinski
zastopniki, špediterji), ki izpolnjujejo
zgoraj navedene pogoje in pravila ter
vlagajo elektronske carinske deklaracije
za skupnostne/skupne NCTS tranzitne
postopke. Pri tem bi šlo zgolj za zajem
in posredovanje podatkov iz zvezka TIR
v predpisani elektronski obliki v sistem
NCTS. Ob uporabi veljavnega zvezka
TIR, ki je mednarodno veljavno dokazilo
o zavarovanju, dodatno zavarovanje
morebitnega carinskega dolga ni potrebno.
Za postopke TIR je potrebno v NCTS-u
uporabiti vrsto zavarovanja s šifro »B« in
vrsto dokumenta s šifro »952«.
Tok sporočil v NCTS-u bo omogočal
sledenje poteka tranzita na način, kot to
poteka za skupnostne/skupne tranzitne
postopke, tudi za tranzitne TIR postopke
na območju EU. Uporaba elektronskih
podatkov odpravlja potrebo po vrnitvi
ustreznega dela kupona št. 2 zvezka TIR na
carinskem območju Skupnosti, kadar koli
je uporabljen NCTS. Zaradi elektronskega
postopka se pričakuje hitrejši konec in
zaključek postopka TIR ter posledično
manjše število nepotrebnih poizvedovalnih
postopkov.
Zvezek TIR bo še naprej moral biti
predložen skupaj s spremno tranzitno
listino (STL), vozilom in blagom. Podatki
iz zvezka TIR se uporabijo za določitev
kakršnih koli pravnih posledic, ki izhajajo
iz razhajanja med elektronskimi podatki iz
zvezka TIR in podatki iz zvezka TIR.«
Več si preberite na gornjem spletnem
naslovu carine: http://www.carina.gov.
si/si/novosti/sektor_za_carinske_in_
davcne_postopke/postopek_tir_v_ncts/

Prevoz odpadkov
V Sloveniji izdaja potrdila o vpisu
v evidenco prevoznikov odpadkov
Ministrstvo za okolje, Agencija republike
slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljanai, tel. 01/47 84 000, na podlagi
pisne vloge prevoznika.
Katero blago je uvrščeno med odpadke je
razvidno iz Uredbe o ravnanju z odpadki
(Ur.l. RS 34/08). Več informacij dobite tudi
na spletni strani agencije.

Reprogramiranje digitalnih
tahografov
Reprogramiranje že vgrajenih digitalnih
tahografov DTCO 1381 proizvajalca
CONTINENTAL (SIEMENS VDO), verzije 1.2
je možno samo od serijske številke
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428 865 dalje. Po reprogramiranju se
tahograf označi z nalepko, ver.1.2U na
tipski tablici, isto se na drugo nalepko
vpiše verzija programa SW, številka kartice
tehnika in datum izvedbe postopka.
V primeru, da digitalni tahograf DTCO
1381, verzije 1.2 ne bo reprogramiran
iz tehničnih ali drugih razlogov , bo
voznik ob zaustavitvi vozila moral ročno
obvezno prestaviti časovno skupino
iz delovnega časa - znak »kladivca«, na
znak počitka – »postelja«. Počitek ali
odmor voznika mora biti zabeležen pod
znakom »postelja«.
Ker se storitev reprogramiranja tahografa
opravi izrecno na željo naročnika, se mu
to zaračuna. Za stalne naročnike kontrol
tahografov v Sloveniji je cena približno
30,00 EUR + DDV (za primerjavo: cena
storitve v Avstriji je od 70-80 EUR).
Opozorilo:
Do ustrezne nastavitve in zapisa časovne
skupine torej lahko pridemo z ročno ali
avtomatsko nastavitvijo. Avtomatsko
nastavitev je možno doseči samo z
ustreznim predhodnim reprogramiranjem
digitalnega tahografa ver. 1.2 od serijske
številke 428 865 dalje.
Informacijo pripravil:
Agis zavore d.d., OE Tahografi
Mlinska 1a, 2250 Ptuj
Tel.02 /788 09 28
Fax 02/788 09 30

Francija – omejitve prometa
Informacije o omejitvah prometa za
tovorna vozila nad 7,5 t v letu 2009 v
Franciji. so objavljene na spletni strani
BISON-FUTE: http://www.bison-fute.
equipement.gouv.fr/en/rubrique.php3?id_
rubrique=60

Italija - Pogodba za prevoz in
odgovornost nakladalcev in
komitentov
Spremembe zak. odl. 286/05
in zak. odl. 214/08
Zakonski odlok 286/05 z dne 24.januarja
2006 je uvedel soodgovornost vseh
subjektov, ki so udeleženi v cestnem
prevozu blaga. Odlok je bil tako
spremenjen na podlagi z.odl. 214/08 z dne
22.decembra, ki stopi v veljavo 31. januarja
2009.
Z.odl. 286/05 je uvedel odgovornost
nakladalcev (ki ni nujno tudi komitent
storitve) pri posluževanju neregularnega
prevoznika, oz. tistega, ki deluje proti
oz. mimo pogojev, ki jih predvideva
njegov poklic, z možnostjo zaplembe
oz. zasege prevažanega blaga (poleg
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administrativnega prekrška). Uvedena
je bila odgovornost nakladalca za
preobremenitev vozila in nepravilne
ureditve tovora; uvedena je bila pisna
oblika pogodbe za prevoz tovora, ki mora
vsebovati določene elemente; v primeru
pogodbe, ki ni sklenjena v pisni obliki, se
šteje bodisi komitenta kot prevoznika za
soodgovorne, poleg voznika, za nekatere
prekrške prometnega zakonika, razen če
ni mogoče dokazati, da se je spoštovalo
navodila, ki so skladna s prometnim
zakonikom. Poleg že navedenega pa, v
primeru pogodbe, ki ni sklenjena v pisni
obliki, mora komitent pridobiti kopijo
prometnega dovoljenja za vozilo s katerim
se prevoz opravlja in izjavo prevoznika,
ki jamči, da je regularno vpisan in lahko
opravlja svoj poklic.
Novi zakonski odlok 214/08 (v veljavi
od 31.1.09) vnaša nekatere novosti, ki
pripomorejo k večji oz. boljši izsledljivosti
subjektov udeleženih v prevozu s ciljem
zmanjšanja kritičnosti, ki so se pojavljale v
primeru kontrole s strani pristojnih organov.
Pogodba v pisni obliki mora sedaj imeti
preverljiv datum; med elemente, ki jih
mora vsebovati je sedaj tudi maksimalen
čas nakladanja tovora, zato, da se stranki
točno dogovorita o času, ki bo potreben za
nakladanje in definirata eventuelni dodatni
strošek oz. plačilo, ki bo predvideno v
primeru odgovornosti komitenta. Kot
dokument za ugotavljanje odgovornosti
se uvaja obrazec za prevoz, ki ga mora
izpolniti komitent in ga mora prevoznik
hraniti v vozilu (pisna pogodba oz. kaka
druga tipologija dokumenta lahko
zamenjuje ta obrazec. Kateri bodo ti
dokumenti bo definiral odlok, ki bo sprejet
do marca 2009).
Zakonski odlok 286/05 pa predvideva
sledeča pravila, ki so v veljavi od 24.
januarja 2006. Komitent, nakladalec
in lastnik blaga morajo preveriti, če je
prevoznik regularno vpisan in lahko
opravlja svoj poklic: predvidene so
globe za neavtorizirano opravljanje
poklica avtoprevoznika za tretje osebe
(od 1549,37€ do 9296,22€, 2.odstavek
zakona 298/74), ki se naložijo komitentu,
nakladalcu in lastniku blaga, ki storitev
prevoza naročijo neregistriranemu
prevozniku, oz. tistemu, ki ne spoštuje
pogojev in omejitev, ki jih avtorizacija
predvideva, ali naroči prevoz tujemu
prevozniku, ki ni avtoriziran za opravljanje
svojega poklica na italijanskem teritoriju
v režimu kabotaže ali mednarodnega
prevoza. V primeru kršenja navedenih
pravil bo sledil zaseg prevažanega blaga in
zaplemba vozila s strani cestne policije.
Različne so tudi odgovornosti glede na
tipologijo (pisno ali nepisno) pogodbe.
Pogodba sklenjena v pisni obliki
V primeru pisne pogodbe, ko prevoznik
krši norme, ki zadevajo zunanje mere, težo,
preobremenitev, omejitve hitrosti, čas
vožnje in počitka ter namestitve tovora

na vozilu, bodo prevoznik, komitent,
nakladalec in lastnik blaga soodgovorni
skupaj z voznikom, v primeru, da voznik
ne bo spoštoval navodil, ki so navadene
v pogodbi oz. v primeru, da le-ta kršijo
prometni zakonik. Primerno bi bilo, da je
v pisni pogodbi navedeno, da mora biti
prevoz opravljen v skladu z veljavnimi
zakoni o cestnem prevozu in javni varnosti
(brez navedbe navodil, ki niso skladne s prej
navedenimi zakoni, kot so npr. neprimerni
časovni termin za dostavo glede na razdaljo
ali teža tovora, ki presega nosilnost vozila
ali specifične omejitve o cestnem prevozu).
Že zak.odl. 286/05 je predvideval, da se
smatra za neveljavne pogodbe in druge
dokumente, ki nalagajo prevozniku
morebitne ekonomske posledice – globe,
ki obremenjujejo komitenta, nakladalca in
lastnika blaga, v primeru nespoštovanja
pravil cestega prevoza.
Elementi (navedeni v zak.odl. 286/05 in
214/08), ki so nujni, da se pogodba smatra
za pisno so:
•
•
•

•
•
•

naziv in sedež prevoznika ter
nakladalca (če ne soupadata);
št.vpisa prevoznika v register
prevoznikov za tretje osebe (Albo
trasportatori conto terzi);
tipologija in količina blaga, ki
predstavlja predmet prevoza,
upoštevajoč podatkov, ki so vključeni
v prometnem dovoljenju vozil, ki bodo
prevoz opravljala;
cena storitve prevota in načini
plačevanja;
kraj(i), kjer bo blago prevzeto s strani
prevoznika in kraj(i) kjer bo le-to
oddano nalsovniku;
največji časovni interval za nakladanje
in razkladanje blaga;

Dodatni elementi za pisne pogodbe:
•
•

časovni termin za dostavo blaga;
dodatna navodila komitenta oz.
nakladalca.

Pri prevozih, ki so izvedeni v režimu
kabotaže (prevoz med dvemi italijanskimi
kraji, ki jih opravlja tuj avtoriziran
prevoznik), mora pisna pogodba vsebovati
zgoraj navedene elemente in časovni
termin za dostavo blaga, številko evropske
licence in številko kabotažne knjižice.

so le-ta kompatibilna s pravili, ki so bila
kršena s strani prevoznika. V primeru, da ta
dokumentacija ne obstaja oz. ni izročena,
so soodgovorni: tisti, ki je zagrešil prekršek,
prevoznik in komitent in se obem naloži
sankcije, ki so predvidene po prometnem
zakoniku.
V tem primeru je primerno, da prevoznik
podpiše izjavo komitenta, ki daje navodila,
da mora biti prevoz opravljen upoštevajoč
normative o cestnem prevozu in javni
varnost.
Komitent si mora preskrbeti tudi fotokopijo
prometnega dovoljenja vozila in izjavo
prevoznika, ki jamči, da je regularno vpisan
v register prevoznikov za tretje osebe; v
primeru, da prevoznik stori prekršek in
komitent nima te dokumentacije bodo
kontrolni organi le-temu naložili sankcije, ki
so predvidene v členu 26 zakona 298/74 (od
1549,37€ do 9296,22€).
V primeru prevoza opravljenega s strani
tujega prevoznika, bi bilo primerno, da
si komitent priskrbi fotokopijo evropske
licence za prevoz, evropski dokument, ki
potrjuje habilitacijo za opravljanje prevozov
v sklopu EU, kabotažne knjižice (za prevoze
v režimu kabotaže), dovoljenje za vstop v
Italijo (za mednarodne prevoze izven EU) ali
mednarodne avtorizacije CEMT (za prevoze,
kjer je ta potrebna).
Kontrola o spoštovanju prej navedenih
obveznosti komitenta, se bo lahko
zgodila v primeru, da prevoznik krši
norme, ki zadevajo zunanje mere, težo,
preobremenitev, hitrostne omejitve, čas
vožnje in počitka ter namestitve tovora na
vozilu.
Nakladalec bo soodgovoren v primeru
kršitve norm, ki zadevajo težo,
preobremenitev in pravilno namestitev
tovora na vozilo. Nakladalec bo prav
tako odgovoren, če bo storitev prevoza
opravljena s strani neregistriranega
prevoznika (četudi ta opravlja nalogo, ki mu
jo je naročil komitent), zato predlagamo,
da nakladalec od komitenta (tudi
tujega) zahteva kopijo regularnega vpisa
prevoznika.

Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki

Novost predstavlja uvedba obrazca za
prevoz, ki ga mora komitent izpolniti
in hraniti na vozilu (pisna pogodba oz.
kaka druga tipologija dokumenta lahko
zamenjuje ta obrazec. Kateri bodo ti
dokumenti bo definiraL odlok, ki bo sprejet
do marca 2009) ter predstavlja inštrument
za ugotavljanje regularnosti prevoza na
državnem nivoju ter točno identificira
subjekte, ki so pri prevozu soudeleženi.

V primeru pogodbe sklenjene ustno
oz. v ne-pisni obliki in kontrolni organi
zasledijo pri vozniku prekoračitev hitrostnih
omejitev oz. kršitev počitka/vožnje,
bodo le-ti zahtevali od komitenta ali
prevoznika dokumentacijo, ki dokazuje,
da je prevoznik spoštoval navodila, ki so
mu bila dana za izvršitev prevoza in da

V primeru ponarejenega oz. neizpolnjenega
prevoznega obrazca s strani komitenta oz.
drugega subjekta, je le-ta kaznovan z globo
od 600€ do 1800€; v primeru neprisotnosti
obrazca na vozilu je prevoznik kaznovan
s sankcijo od 40€ do 120€ ter ustavitvijo
vozila do predstavitve (v največ 15 dneh)
omenjenega obrazca oz. pogodbe za

V primeru neprisotnosti tudi samo enega
izmed zgoraj navedenih elementov, se
pogodbo smatra za sklenjeno v ne-pisni
obliki.

prevoz. Po preteku termina je sankcija od
600€ do 1800€.
Sankcije veljajo tudi za mednarodne
prevoze, ki jih ne spremljajo ta ali enako
veljavni in pravilno izpolnjeni dokumenti.
Glede na težo pri prevozu znotraj države
(za vozila s petimi ali več osmi) ta ne sme
presegati 44 t za redne prevoze (s 5%
tolerance), ki pa ne sme nikakor prekoračiti
največje dovoljene mase natovorjenega
vozila, upoštevajoč maso-taro praznega
vozila, ki je vpisana na prometnem
dovoljenju.
Prevoznik habilitiran na državnem
nivoju mora biti vpisan v nacionalni
register prevoznikov za tretje osebe
(Albo nazionale degli autotrasportatori
merci in conto terzi); če opravlja prevoze
na mednarodnih relacijah mora imeti
evropsko licenco (nujno za dežave EU in
Švico) ter dovoljenja za vstop/prehod proti
državam izven EU kamor je namenjen. Tuji
prevozniki iz EU morajo imeti evropsko
licenco in lahko opravljajo prevoze znotraj
EU. Prevozniki iz EU15 držav članic z
dodatkom Slovenije, Malte in Cipra, lahko
opravljajo tudi prevoze v Italiji v režimu
kabotaže, če imajo kabotažno knjižico, ki
jo je izdalo Ministrstvo za infrastrukture in
prevoze ter evropsko licenco. Prevozniki,
ki niso državljani EU lahko opravljajo
prevoze med Italijo in svojo državo, če
imajo dovoljenje za vstop v državo (Italijo);
prevozniki državljani EU in tisti ne-EU lahko
opravljajo storitve prevoza proti tretjim
državam ne-EU, le če imajo avtorizacijo
CEMT.
Vsa omenjena dokumentacija mora biti
prisotna v originalu na vozilu (le evropska
licenca je lahko v overovljeni kopiji).
V priponkah besedilo zak.odl. D.Lgs. 214/08
in dopolnjeno besedilo (del o pogodbah)
zak.odl. D.Lgs. 286/05, kot je bil spremenjen
z zak.odl. D.Lgs. 214/08.

Italija – omejitve prometa
v letu 2009
Italijansko ministrstvo za promet je objavilo
omejitve prometa za tovorna vozila nad
7,5t v letu 2009. Ob nedeljah ostaja v veljavi
prepoved vožnje od 8:00 ure do 22 ure v
veljavi. V poletnih mesecih od junija do
septembra bo veljala prepoved od 07:00
ure do 24:00 ure. V juliju in avgustu velja
prepoved dodatno tudi ob sobotah od
07:00 ure do polnoči.
Za praznike in podaljšane vikende obstajajo
sledeče prepovedi:
1. januar - 8.00 - 22.00 ure
6. januar - 8.00 - 22.00 ure
10. april - 16.00 - 22.00 ure
11. april - 8.00 - 22.00 ure
13. april - 8.00 - 22.00 ure
14. april - 8.00 - 14.00 ure
24. april - 16.00 - 22.00 ure

25. april - 8.00 - 22.00 ure
30. april - 16.00 - 22.00 ure
1. maj - 8.00 - 22.00 ure
30. maj - 16.00 - 22.00 ure
2. junij - 7.00-24.00 ure
27. junij - 14.00 - 22.00 ure
31. julij - 16.00 - 24.00 ure
7. avgust - 16.00 - 24.00 ure
14. avgust - 16.00 - 24.00 ure
31. oktober - 16.00 - 22.00 ure
5. december - 8.00 - 22.00 ure
8. december - 8.00 - 22.00 ure
24. december - 14.00 - 22.00 ure
25. december - 8.00 - 22.00 ure
26. december - 8.00 - 22.00 ure

Italija - Povišanje sankcij za
prometne prekrške
Z odlokom z dne 17. decembra 2008
(G.U. 303, 30.12.2008), je Ministrstvo za
pravosodje ažuriralo zneske za prekrške
novega Prometnega Zakonika (http://www.
infrastrutturetrasporti.it/page/NuovoSito/
site.php?p=normativa&o=vd&id=676&i
d_cat=34), ki veljajo od 1. januarja 2009
dalje. Kazni so se povišale za 5% kolikor
znaša indeks življenjskih stroškov ISTAT v
obdobju od 1.12.2006 do 30.10.2008.

Nemčija – nove ekološke cone
V Nemčiji se je s 01.01.2009 povečalo
število ekoloških cona na 31.
Mesta z ekološkimi conami:
od 1. januarja 2008        
Berlin, Hannover, Köln
od 12. januarja 2008
Dortmund (Brackeler Straße)
od 1. marca 2008
Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim,
Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart,
Tübingen
od 1. avgusta 2008
Pleidelsheim
od 1. oktobra 2008
Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg,
Essen, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen,
Mülheim an der Ruhr, München,
Oberhausen, Recklinghausen
od 1. januarja 2009
Augsburg, Bremen, Herrenberg, Karlsruhe,
Nürnberg, Pforzheim, Ulm
Več informacij dobite na spletnih straneh:
http://www.umwelt-plakette.de/
http://gis.uba.de/website/umweltzonen/
index.htm
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VABILO
Sekcija
gradbincev

Sekcija za promet

Predstavitev izdelkov
za izolacijo stavb

Delavnica
Novosti v ADR 2009
Voznike in odgovorne osebe, ki se ukvarjajo s prevozom nevarnega blaga
vabimo na delavnico

Najpomembnejše novosti v ADR 2009,
v soboto 21. marca 2009,
od 9.00 do 13.00 ure,
v zeleni dvorani obrtniškega doma,
v Kopru, Staničev trg 1
Predavatelja:
Vojko Robnik in Alojz Habič, Ministrstvo za notranje zadeve RS

Vsebina:
•
•
•
•
•
•
•
•

prenovljeno poglavje za prevoz radioaktivnih snovi,
dodatno označevanje blaga, ki je okolju nevarno,
spremenjene zahteve glede dokumentov, ki morajo spremljati pošiljke
nevarnega blaga (prenovljeno pisno navodilo za ukrepanje v
primeru nesreče),
dodatne olajšave za prevoz izvzetih količin nevarnega blaga (blago,
ki je pakirano v majhne embalažne enote),
zahteve za prevoz nevarnega blaga skozi predore,
poenotene določbe v zvezi z zahtevami za opremo vozil za vso
nevarno blago s podobnimi lastnostmi,
uvedena nova vrsta prevoznih sredstev , t.i. “premičnih enot za
izdelavo eksplozivov – MENU”,
dodatni ukrepi glede nadzora nevarnega blaga,
ki ga je možno zlorabiti
za teroristične namene.

Kotizacija:

OOZ Koper za člane Sekcije gradbincev organizira predstavitev

Kotizacija za delavnico znaša 120 EUR z DDV. Za člane OOZ Koper
je kotizacija 60,00 EUR z DDV, preostali del zneska krije zbornica.
Sofinanciranje velja le za člane s poravnano članarino. Znesek v višini 60,00
EUR poravnate na TRR OOZ Koper: št. 10100 0035170352 odprt pri banki
Koper, namen: delavnica ADR ali osebno na blagajni zbornice.

Člane prosimo, da na zbornico dostavite izpolnjeno prijavnico in potrdilo o
plačilu. Najhitreje ju lahko pošljete po faxu št. 62 719 17.

Rok prijave: petek, 16. marec 2009
Prijava je zavezujoča. V kolikor se, kljub prijavi, delavnice ne boste udeležili,
se vplačana participacija ne vrača. Delavnico bomo organizirali le v primeru,
da bomo zbrali zadostno število prijav.
Za svoje zaposlene delavce krijete stroške v celoti. Delavce prijavite na IVD,
tel. 01/51 130 60, ki vam bo zanje tudi izstavil račun. S.p., ki ste do 31. julija
2008 plačevali prispevek za izobraževanje delavcev naslovite vlogo za povrnitev
stroškov na Sklad za izobraževanje delavcev pri s.p. južne Primorske, Pristaniška
2, 6000 Koper. Vlogi priložite dokazila o plačilu, o udeležbi in o času trajanja
zaposlitve delavca pri vas. Informacije: sekretarka sklada, Marta Mihelčič, tel.
031/384 160

VABILO

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/62 719 17

dr. Roman Kunič, univ.dipl.inž.grad.,

programa FRAGMAT TIM, d.d. iz Laškega, vodja oddelka Raziskave in razvoj v podjetju FRAGMAT TIM d.d.
v petek, 20. marca 2009, ob 18.00 uri,
Trajanje predstavitve: dve uri, od 18.00 h - 20.00. h
v zeleni dvorani obrtniškega doma.
Rok prijave: sreda, 18. marec 2009
v Kopru, Staničev trg 1
Vašo prisotnost sporočite na tel. zbornice 05/61 390 13
Vsebina predstavitve:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hidroizolacije – materiali in sistemi,
IZOSELF samolepilni bitumenski trakovi,
toplotne izolacije – materiali in sistemi,
DEMIT – sistem kontaktne toplotnoizolativne fasade,
dekorativni fasadni profili,
FRAGMACEL in FRAGMACEL KERAMIK plošče,
osnove novega pravilnika o toplotni zaščiti stavb - PURES
zvočna izolacija proti udarnemu zvoku,
ozelenjene strehe,
osnove talnega gretja,
lahki beton POLITERM,
okrogli betonski opaži,

Podpis in žig

Po uradnem delu bo pogostitev, kjer boste lahko o vsebini
predavanja še malce pokramljali.
Vabljeni!

Šport in rekreacija
		

Poziv članom za
		
udeležbo na sejmih
Tehnika, Beograd in
Gradnja i obnova, Sarajevo
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi člane k sodelovanju na
sejmih:

Davčni
zavezanec

Predstavitev bo vodil:

Obvestila

VABILO
Prijavnica za delavnico
Najpomembnejše novosti
v ADR 2009
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Tehnika, 11. - 15. 5. 2009, v Beogradu
Gradnja i obnova, 19.- 22. 5. 2009, v Sarajevu

Bowling za člane
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo
z mesecem marcem 2009 omogočila svojim
članom opravljanje treningov bowlinga,
v bowling centru Adrie Ankaran.
Treningi bodo vsak torek od 19.00 do 21.00 ure na
eni srezi. Vodja treningov je Rot Aleš.
Zainteresirani se oglasite kar v bowlingu.
Trening je za člane s poravnano članarino brezplačen.

Stroški nastopa bodo za naše člane zelo ugodni. OZS se je z
JAPTI-jem (kljub temu, da ta še vedno nima potrjenega programa
dela za leto 2009) uspela dogovoriti, da bo JAPTI prevzel stroške
najema razstavnega prostora in tehničnih priključkov. Razstavljavci
bodo tako pokrili le stroške opreme stojnice, prijave in vpisa v
sejemski katalog ter stroške prevoza eksponatov in organizacije.

Roki prijav: Zaradi velike zasedenosti razstavnega prostora so

roki prijav relativno kratki in sicer za:
•
sejem TEHNIKA, BEOGRAD je rok prijav 13. marec 2009
•
sejem GRADNJA I OBNOVA, SARAJEVO je rok prijav 20. marec
2009.
Izkoristite izjemno ugodno možnost nastopa na omenjenih
sejmih. Vabila in prijavnice dobite na OOZ. Za informacije lahko
pokličete na telefon: 01/58 30 557, Miha Čebulj, komercialistsvetovalec OZS.

Privoščite si malo rekreacije,
obenem tudi sprostitev.
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VABILO

Obvestila

Vabilo na
3. Nanotehnološki dan,
VABILO
v torek, 25. marca 2009,
Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, v sodelovanju s
EEN-Enterprise Europe Network in Gospodarskim razstaviščem v Ljubljani Vas vabimo v okviru
Sejma elektronike na

3. Nanotehnološki dan,
ki bo v torek, 25. marca 2009, z začetkom ob 9.30 h,
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,
Dunajska 18, Ljubljana
Program dogodka

Javni razpisi
Vabilo na Podjetno Slovenijo 2009
Slovenski podjetniški sklad skupaj z ostalimi podpornimi
institucijami na enem mestu organizira predstavitve finančnih
spodbud za mala in srednje velika podjetja v letu 2009.
Vsi zainteresirani ste vljudno vabljeni na dogodek Podjetna
Slovenija 2009, ki je organiziran:
16. marca 2009, v Mariboru, v hotelu Habakuk
17. marca 2009, v Ljubljani, v hotelh Mons
18. marca 2009, v Šempetru pri Novi Gorici,
v Primorskem tehnološkem parku
Udeležba na prireditvi Podjetna Slovenija je brezplačna, obvezna
pa je predhodna prijava. Vabilo in prijavnico najdete na spletni
strani www.podjetniskisklad.si

Javni razpis za sofinanciranje
usposabljanja za večjo
zaposljivost 2009–2010
Zavod RS za zaposlovanje je 20. februarja 2009, v Uradnem
listu RS, številka 14/2009, objavil Javni razpis za sofinanciranje
usposabljanja za večjo zaposljivost 2009–2010.
Razpisna dokumentacija (v pdf obliki) je na voljo na spletni
strani zavoda. Delodajalci lahko razpisno dokumentacijo dvignete
tudi osebno v vložišču Centralne službe ali območnih služb Zavoda
v času uradnih ur.
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Razpis je namenjen mikro in malim podjetjem ter podjetjem,
ki so upravičena do subvencij v skladu z Zakonom o delnem
subvencioniranju polnega delovnega časa ter njihovi zaposleni.
Prvi rok za oddajo vlog: 20. marec 2009 do 13. ure. Drugi razpisni
rok: 19. junij 2009 do 13. ure. Tretji razpisni rok: 18. september 2009
do 13. ure. Četrti razpisni rok: 15. januar 2010 do 13. ure.
Delodajalci svoje vloge oddate osebno ali po pošti na naslov:
Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za pojasnila glede razpisne dokumentacije je
Erik Kos, E-mail: erik.kos@ess.gov.si. Odgovore na vaša vprašanja
bomo objavili tudi na spletni strani zavoda.

Pomoč pri prijavi na razpis za
nakup nove tehnološke opreme
Slovenski podjetniški sklad bo spomladi 2009 objavil Javni
razpis za produkt P4 - Subvencije (do 50%!) nakupa nove tehnološke
opreme. Sredstva EU v višini 35 mio EUR za planiranih 208
sofinanciranih projektov so iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Na razpis se lahko prijavite mikro, mala in srednje velika podjetja
z minimalno 8 zaposlenimi, ki boste v naslednjih mesecih investirala
sredstva v nakup nove tehnološke opreme.
V primeru, da se odločite za pristop k razpisu in izpolnjujete
pogoje razpisa, se lahko za pomoč pri prijavi na razpis obrnete na
Bojana Tomca, spec. mgmt., univ. dipl. ekon., sodni izvedenec, ki je
tudi član naše zbornice. Na naslov idea.tomc@siol.net  sporočite
vaše kontaktne podatke (telefon ali e-mail). Naslednji dan vas bo
gospod Tomc poklical in se boste lahko dogovorili za ev. sestanek.

Naši obrtniki
Esperij Kocjančič
Roža je kot človek…
»Roža je kot človek, če z njo ne delaš lepo, ovene,« je
povedala Esperijeva žena Anica, s katero že mnogo let
uspešno vodita vrtnarijo ob cesti za Ankaran. Marec je mesec,
ko imajo v vrtnarijah veliko dela. Predvsem je to mesec v
znamenju priprav. V tem času sadijo sadike vseh sort rož, pri
Kocjančičevih pa tudi vrtne zelenjave, za kar skrbita tudi dva
zaposlena delavca. Skratka, pripravljajo se na pomlad.

Udeležba na 3. Nanotehnološkem dnevu je brezplačna, obvezna je predhodna pisna prijava,
najkasnej do 15. marca 2009, na e-pošto janez.skrlec@siol.net ali na GSM 040/309 380

Gospa Anica Kocjančič, na kaj vsi tisti, ki zdaj urejamo
vrtove in vrtne gredice ne smemo pozabiti? Tudi mi bi se namreč
radi dobro pripravili na pomlad. Kaj svetujete?
Zdaj so v prodaji mačehe, primule, ranunkule in druge čebulnice.
Skratka vse spomladanske rožice, ki naznanjajo pomlad. Zdaj se jih
počasi daje ven iz rastlinjakov in se jih sadi. Mi dobimo podtaknjence
in semena, jih tukaj vzgojimo, da so zdaj te rože pripravljene na sajenje
zunaj.
Pomlad je torej za vas še posebej naporna. Prav gotovo pa imate
polne roke dela skozi vse leto.
Ja, res je. Neprestano delamo skozi vse leto, pridejo pa obdobja, ko je
še posebej zanimivo. Zdaj je čas sajenja, počasi bomo začeli pripravljati
krizanteme, jeseni božične zvezde in tako naprej. Neprestano pa
moramo vse vzdrževati, zalivati, čistiti.
Po čem pa je največ povpraševanja? Smo še vedno tradicionalni

ali že gledamo na to, da bi v naše vrtove vnesli kakšne novosti?
Ljudje imajo radi novosti, zato jim jih tudi mi vsako leto ponujamo.
Smo člani GIZ Profesionalne vrtnarske družbe, kjer poskrbimo za to, da
vsako leto ponudimo kaj novega. Vsako leto izdamo tudi nov katalog.
Viseče pelargonije in pokončne begonije se vedno dobro prodajajo,
vedno več ljudi pa sprašuje po novostih. Predvsem tisti, ki urejajo
zunanja korita.
Urejate korita po naročilu tudi vi?
Imamo nekaj stalnih strank, ki jim uredimo tudi korita in druge
aranžmaje po naročilu, da bi pa vsem zainteresiranim to nudili, pa si ne
moremo privoščiti. Preveč dela imamo.
Kaj pa lahko v tem času postorimo na balkonih?
Tudi za pripravo balkonov je zdaj ustrezen čas. Zdaj lahko korita
očistimo, razkužimo. O tem vedno radi poučimo tudi naše stranke.
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Balkonske rože tako veliko lepše rastejo in so zdrave, zato so naše stranke
zadovoljne. Povemo jim, da je treba korita dobro oprati in da ne smemo
biti skopi z zemljo. Zemljo, ki smo jo že uporabljali eno leto, lahko ponovno
uporabimo. Lahko jo prej vržemo na vrt, jo premešamo skupaj z zemljo na vrtu
in nato ponovno uporabimo v koritih in loncih, seveda skupaj s svežo.
S čim pa operemo korita? Je voda dovolj?
Ne, ni. Mi uporabljamo določene profesionalne preparate. Doma pa lahko
to storimo z običajno Varekino, ki jo po uporabi temeljito izperemo. Korita se
morajo nato dobro posušiti, napolnimo jih s kakovostno zemljo, ne smemo pa
pozabiti na dobro gnojilo.
Z gnojilom pa ne smemo pretiravati, kajne?
Ne, v vsakem primeru moramo dobro prebrati in upoštevati navodila
na embalaži. Ne smemo pretiravati, ne smemo pa nanj niti pozabiti. S tem
rastlino krepimo, ji dajemo odpornost, ki jo še kako potrebuje. Rastlina je kot
človek: če ima dober imunski sistem, je odporen na vse.
Kaj pa lahko svetujete vsem, ki si želijo imeti lepo urejen balkon, pa
se z vrtnarjenjem niso nikoli ukvarjali?
Najprej bi opozorila na zalivanje. S tem imamo največ težav. Ljudje
zalivajo premalo ali preveč in zato bi vsem najprej priporočala korita z
vodno rezervo. Vodo nalijemo v korito in vsaka rožica si vzame toliko, kolikor
potrebuje. Prednost teh korit je tudi v tem, da jih lahko mešano zasejemo,
saj, kot pravim, vsaka roža optimalno poskrbi zase. Drugič, za balkonsko
zasaditev je zelo pomembna lega balkona. Na tej podlagi tudi izberemo vrsto
rož. Nekaterim bolj paše senca, drugim sonce. Zelo pomemben dejavnik na
Primorskem pa je tudi burja. Imamo rože, ki so nanjo dobro odporne in jih
lahko zasadimo tudi na bolj vetrovne balkone.
Kaj pa je v tem času najprimerneje postoriti na vrtovih?
V tem času bi morali biti vrtovi že prekopani. Običajno se jih že pozimi
nekajkrat prekoplje, da zemlja potem zmrzne in jo spomladi laže rahljamo.
Pa tudi postane bolj voljna, prezračimo jo in razkužimo ter se znebimo
škodljivcev. No, sicer pa je še zdaj čas za to. Je pa to pomembno narediti.
Kaj pa je potrebno vedeti, da bo zelenjavni vrt tak, kot si ga želimo?
Mislim, da bi se ljudje za začetek morali odločati za eno vrsto vsake
posamezne zelenjave. Da jo dobro spoznajo in se jo naučijo pravilno
obdelovati. Potrebno se je čim več pozanimati po posameznih vrstah in
seveda poskrbeti za to, da bo že nakup sadik čim bolj kakovosten.

Peter Peric
Po rože tudi
brez vinjete

na zgodnjepomladanske temperature, saj
bodo te rastline kmalu vsajene na vrtovih in
drugih gredicah.

Od Kocjančičevih, smo se na obisk odpravili
k Petru Pericu in njegovi družini, ki ima
vrtnarijo le nekaj sto metrov naprej po
sončnem pobočju hriba proti Ankaranu.
»Zmotili« smo ga pri presajevanju
spomladanskih rož, ki bodo kmalu iz
rastlinjaka šle na kakšen vrt, cvetlično
gredico ali na balkon. »Že pred dobrima
dvema tednoma smo podtaknjence dali v zemljo, da se ukoreninijo
in zdaj jih presajamo v večje lonce, potem pa bodo te rože šle v
prodajo,« je povedal Peter, ki nam je tudi pojasnil, zakaj je ta čas za
cvetlice tako zelo pomemben.

Pravite, da rastline pripravljate na
prodajo. Pa je prodaja kaj upadla v
zadnjem času, glede na to, da smo se
ob gospodarski krizi naučili dobro
varčevati?
O ja, smo opazili tudi mi. Predvsem grosistom
prodamo manj, a večji del odgovornosti za to
gre pripisati njihovem zapiranju. Vsekakor
pa opažamo, da je tudi posameznih kupcev manj. Pred petimi leti se
je tukaj trlo ljudi, danes pa žal ni več tako. Pred leti tudi nihče ni gledal
na manjše razlike v cenah. Zdaj pa so kupci zelo natančni in želijo za
zmerno ceno imeti čim več.

G. Peric, pomlad se približuje in če želimo uživati v cvetočem
vonju, moramo v tem času kar zavihati rokave, kajne?
Ja, seveda. Še vedno je čas prekopavanja zemlje, očistiti in pripraviti
pa moramo tudi trajnice. Nahraniti jih moramo z gnojilom.

Kako pa se vi prilagajate tem spremembam? Morda iščete druge
trge ali ponujate kakšne novosti?
Predvsem skrbim, da čim več prodam na drobno, saj se je pri grosistih,
poleg prej omenjenega zapiranja, pokazalo tudi zavlačevanje s plačilom.
Zaradi tega skušam čim več ponuditi v prodaji na drobno. Sicer pa še
naprej prodajamo na tržnicah v Izoli, Kopru in Sežani. V Ljubljano pa ne
gremo več, stroški so previsoki. Dokler smo imeli odprto še južno mejo,
smo veliko prodajali tudi na Reki in drugje, zdaj pa nič več.

Na kaj pa se vi v tem času najbolj pripravljate?
Vsekakor je treba najprej poskrbeti za trajnice, potem se lahko lotimo
balkonskega cvetja, šele kasneje pa urejanja vrtov.
Vam kaj nagaja letošnje spremenljivo vreme?
To pa ja. Ponoči se temperature zelo znižajo in neprestano smo na
preži zaradi rastlinjakov. Idealna temperatura za rastline je približno
20˙C in če slučajno zataji ogrevalna naprava, lahko v nekaj urah vse
pozebe. Rastlinice so v času, ko se šele dobro prijemljejo, zelo občutljive
in nežne.
Toda pri vas vidimo odprte rastlinjake, čeprav so zunaj
temperature še povsem zimske.
Ja, zato ker vem, da bodo te rožice šle počasi ven. Počasi jih privajam

Pa še aktualno vprašanje. Ali je tudi na vrtnarijo in vaše storitve
vplivala kaj gospodarska kriza?
Mislim, da je še prezgodaj, da bi to opazili. Jeseni je prodaja tekla
dobro. Morda pa se bo spremenilo tudi to. Sicer pa imamo večinoma stalne
dolgoletne stranke, ki jim že dolgo svetujemo. Tukaj pri nas tudi najdejo vse,
kar potrebujejo za lepo urejen vrt, balkone, in druge cvetoče ali zelenjavne
površine. Še naprej zalagamo nekaj podjetju Agraria, po Krasu in na Obali,
prav tako pa tudi cvetličarne in druge vrtnarije. Povečala pa se je prodaja
zelenjavnih sadik za domačo uporabo. Veliko se jih že odloča za svoj vrt in
gojenje zelenjave doma. To smo opazili že lani.

Se morda spogledujete tudi z italijanskimi kupci?
Moram reči, da so me letos kar presenetili. Precej povpraševanja
je iz Italije, a zaenkrat se še nisem odločil o tem, ali bi jih zalagal ali ne.
Moram najprej preračunati stroške. Med posameznimi kupci pa imam
res kar precej Italijanov. Cene so vsekakor ugodnejše kot, na primer, v
Trstu. Poleg tega pa je na splošno neprimerljiva kakovost. V tem delu
Italije ni toliko kakovostnih rastlinjakov, za to je bolj znani jug. Če pa
rastline iz južne Italije pripeljejo na sever, to niso več kakovostne rastline.
Pot jih vsekakor v večji meri poškoduje. Zato pa smo veliko bolj zanimivi
mi. Edino vinjete jih zafrkavajo.
Se tudi vam pritožujejo zaradi vinjet?
O ja. Še ko sem želel oddati oglas na radijsko postajo Radio Punto
Zero, so me kar oni spomnili naj poudarim, da se do nas preko Lazareta
pride brez uporabe vinjete. Tako da bi se naš slogan res lahko glasil: »Do
rož brez vinjete!«
					
Mateja Markončič

Mateja Markončič
Presajene rožice Peter počasi navaja na zgodnje
pomladanske temperature, saj bodo te rastline kmalu
vsajene na vrtovih in drugih gredicah.

Zdaj so v prodaji rožice, ki naznanjajo pomlad: mačehe,
primule, ranunkule in druge čebulnice.
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OBRTNIKI, RAČUNOVODJE!
Že veste kako pravilno izpolniti DAVČNO
napoved za DOHODNINO in obračun
DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH
OSEB za leto 2008?
Imate odgovore na vprašanja:

•
•

•
•
•
•

Ali ste v letu 2008 plačali preveč oziroma
premalo davka?
Kako v davčnem obračunu za leto 2008 popraviti
napako iz prejšnjih let?
Kaj storiti če smo ugotovili napako v davčnem
obračunu po oddaji obrazca?
Ali veste kdaj se pokriva poslovna izguba?
Kateri prihodki so pri s.p. vedno prihodki iz dejavnosti?
Kdo odgovarja za pravilnost podatkov v bilancah?

Odgovore na zgoraj navedena
vprašanja in še več…dobite v RDP,
reviji za računovodstvo, davke, pravo
št. 2/ februar 2009
za samo 25,39 EUR (z DDV)
Iz vsebine revije:
•
. . . kako obračunati davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2008, kaj je drugače v davčni napovedi za obrtnike?
•
popolna napoved za odmero dohodnine za leto 2008 tako za fizične osebe kot tudi za osebe, ki opravljajo dejavnost
•
in še mnogo več …
			

Naročilnica za člane OOZ Koper

1. Revija RDP št. 2, februar 2009 »Vse o dohodnini in davku od dohodkov pravnih oseb za leto 2008«
za vse, ki želijo na enem mestu dobiti informacije o dohodnini in o napovedi davka od dohodkov
pravnih oseb za leto 2008! (23,40 EUR + 8,5 % DDV = 25,39 EUR)*
Število naročenih izvodov:
			
2.**12 revij RDP - RAČUNOVODSTVO, DAVKI, PRAVO od datuma naročila (248,85 EUR + 8,5% DDV = 270,00 EUR)*
(Paket vsebuje 12 revij in 10 % popust na seminarjih.)
Število naročenih izvodov:
		
* Zneski že vključujejo 10 % popust za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper.
**Ugodnosti za naročnike 12 številk revije RDP: - 12 številk revije RDP - pravica do ene BREZPLAČNE udeležbe na srečanjih bralcev revije RDP
- 50 % popusta v primeru udeležbe na ostalih srečanjih - 10 % popusta na seminarje, ki jih soorganizira CEDARA, d.o.o.
- posebna nagrada: 7-dnevni brezplačni dostop do vseh naših člankov iz baz podatkov

Naziv naročnika: _ _____________________________________________________________________________________
Ime in priimek osebe na katero se revija pošlje: _ ____________________________________________________________
Naslov (ulica, številka, poštna številka in kraj): _______________________________________________________________
Telefon: ________________Fax: __________________Št. kartice Obrtnik ________________IDDDV: __________________
Poslovni račun: ___________________________________ E-mail: ______________________________________________
Naslov prejemnika revije, če je naslov različen od naslova naročnika (ulica, številka, poštna številka in kraj)
____________________________________________________________________________________________________
Kraj, datum ____________________________________________Podpis in žig
Naročilnico lahko pošljete po fax-u: 05/628 59 05, na e-mail naslov:office@cedara.si ali po pošti na naslov Cedara, d.o.o., Krožna cesta 9a,
SI-6000 Koper. Poleg naročilnice pošljite tudi dokazilo o plačilu na poslovni račun Cedara, d.o.o. št.: 2900 0005 5414 308 ali 0313 5100 0492 954.
Pri sklicu vnesite vašo davčno številko.

Člani OOZ Koper imajo pri naročilu na RDP št. 2/ februar 2009 10 % popust, kar pomeni, da je
revija RDP vaša za samo 25,39 EUR, namesto 28,31 EUR. Člani OOZ Koper imajo 10 % popust
tudi pri naročilu 12 številk revije RDP, tako da namesto 300,00 EUR plačajo samo 270,00 EUR.

