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13, NOVEMBER 2009

Zbor
članov
v novem
gledališču

Predstavitev - Prenova
pokojninskega sistema
Seminar - DDV za prevoznike
Seminar - Uspešna izterjava
Delavnica - Prenehanje
delovnega razmerja
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Ne prezrite

ZborVABILO
članov Območne
obrtno-podjetniške
zbornice Koper

07
07
08
09
10
11
11
13

Predstavitev Nova zakonodaja o sončnih elektrarnah

18
18

Promet - Seminar Najpogostejša vprašanja na področju DDV

Seminar Osnove računovodstva za podjetnike

Spoštovani, vabim vas na zbor članov OOZ Koper,
v ponedeljek, 7. decembra 2009 ob 17.00 uri,
v novem gledališču v Kopru, Verdijeva ulica 3

Predstavitev Predloga modernizacije pokojninskega sistema

Upravni odbor OOZ Koper je odločil, da se v letošnjem letu prvič izvede skupni zbor članov
organiziranih po sekcijah in članov, ki v sekcijah ne delujejo.

Delavnica Uspešna izterjava
Delavnica Prenehanje delovnega razmerja

Želja Upravnega odbora zbornice je povabiti k sodelovanju večje število članov in
jih spodbuditi k temu, da se aktivno vključite v delovanje zbornice.
S tem boste sami prispevali k temu, da bo zbornica vedno bolj po meri članstva.

Pedagoško-androgoški seminar v Kopru

Program zbora:

Frizerji - Tečaj spenjanja las Glamour v laseh

Instalaterji-energetiki Usposabljanje seviserjev opreme za hlajenje
				
in klimatizacijo ter toplotnih črpalk
Promet - Predavanje Praktični prikaz uporabe tahografov

•

Predsednik OOZ Koper in predsedniki sekcij OOZ Koper bomo predstavili
smernice za delo zbornice v letu 2010

•

monokomedija (politična satira) Borisa Kobala »Kdo vam je pa to delu?«,
s katero bo zbornica, ob 30-letnici svojega delovanja, obdarila člane

•

druženje ob prigrizku in kozarcu vina v preddverju gledališča.

sledil bo kratek odmor, nato pa

Zbor članov je tudi lepa priložnost, da si pred iztekajočim letom voščimo vse najboljše
v novem letu, zato si želim, da bi se zbora udeležili v čim večjem številu.
Članom je na razpolago toliko brezplačnih vstopnic, kolikor je sedežev v gledališču.
Člani zbornice s poravnano članarino vstopnice prevzamete na sedežu zbornice
od ponedeljka, 9. novembra 2009 do zapolnitve mest.

•

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

URADNE URE ZBORNICE
Strokovne službe

•

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

Brezplačno davčno svetovanje

•

(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.

Brezplačno pravno svetovanje

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

Brezplačno premoženjsko svetovanje

Vlaganje v plemenite kovine - samo po predhodni najavi na tel. 040/233
703 (ga. Suzana Frankarli)
OPOZORILO: Svetovanja lahko koristijo člani le z veljavno
kartico Obrtnik.

		

Člane zbornica vabimo, da morebitne pripombe ali
predloge v zvezi z delom svetovalcev posredujte zbornici v pisni obliki.
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
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Vabljeni!
				

Vladimir Ražman, predsednik
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Izlet Firenze in toskanski griči
28. in 29. november 2009

Vprašalnik
Zmanjšanje administrativnih ovir
Predlogi za zmanjšanje administrativnih
ovir podjetjem s strani EU

Člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper vabimo na
izlet v priljubljeno italijansko deželoToskano, kjer bomo ob slastnih
okusih toskanske kuhinje uživali v ogledu arhitekturnih znamenitosti
srednjeveškega mesta Firence.

Evropska komisija je izdala glavni Akcijski program za zmanjšanje
administrativnih ovir (2007-2012). Program je osredotočen na
informacije, ki jih morajo podjetja preskrbeti javnim ali privatnim
inštitucijam. To so informacije, ki so potrebne za npr. registracijo
podjetja, certificiranje, inšpekcijo, subvencije; izpolnjevanje
statističnih obrazcev; oznake za energijo za potrošnike ali poročila
za delničarje itd.

Cena:

188 EUR pri najmanj 45 osebah - 196 EUR pri najmanj 40 osebah,
204 EUR pri najmanj 35 osebah - 215 EUR pri najmanj 30 osebah,
231 EUR pri najmanj 25 osebah.

Cena vključuje:

Če imate občutek, da morate preskrbeti nepotrebne informacije
ali če mislite, da bi lahko informacijo preskrbeli na bolj učinkovit
način, vas prosimo, da podate vaše predloge v vprašalniku, ki
sledi. Če imate težave z različnimi deli zakonodaje, vas prosimo, da
uporabite različne vprašalnike za vsak del zakonodaje posamično.

1x polpenzion v hotelu*** v 1/2 sobah TWC, vstopne avtobusne takse
za toskanska mesta Firence, San Gimignano, Volterra...), 2 x kosilo (1 x v
Firencah, 1 x toskansko kosilo na turistični kmetiji), degustacijo vin, vse
zunanje oglede po programu, prevoz s turističnim avtobusom, cestnine,
vodenje in organizacijo. Vključena vstopnina: Leonardina. Možna
doplačila: za sobo 1/1 = 20 EUR, za vstopnine (po želji in dogovoru z
vodnikom).

Rok prijav se izteka, zato vas vabimo, da pohitite.

Izrežite in pošljite

Prijavite se na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, kjer vplačate
participacijo v višini 50,00 EUR. Članom s poravnano članarino krije
zbornica razliko do polne cene. Morebitni spremljevalci plačajo ob
prijavi najvišjo ceno. V primeru, da bo število udeležencev vplivalo na
ceno, bomo razliko poračunali.

Vsak predlog bo Komisija preučila. Komisija vsake tri mesece
pripravi tudi povzetek predlogov na vsesplošen odziv, kar bo
objavljeno tudi na internetni strani:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
Vaše osebne podatke bomo zbrali le za namen obdelave poslanih
predlogov. Več informacij o zbiranju osebnih podatkov lahko
najdete na http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm
Najlepše se vam zahvaljujemo za vaše odgovore.
Vprašalnik izrežite in pošljite na:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000 Ljubljana
ali na:
e-pošta: marko.ocvirk@ozs.si,
Marko Ocvirk, faks:+38615830 583

Vprašalnik

Prijave:

Vsa vprašanja, ki so označena z (*) so obvezna. Vprašanja, ki so označena z (**) so obvezna le za podjetja.
1. Vaš status (Prosimo, obkrožite) *:
a. občan/ka
b. podjetje
c. organizacija na nacionalni ravni
d. organizacija na evropski ravni
e. neprofitna organizacija (prostovoljna organizacija, dobrodelna organizacija itd)
2. Velikost vašega podjetja (Prosimo, obkrožite) **:
a.
1 - 9
b. 10 - 49
c. 50 - 249
d. 250 - 499
e. 500

Koprski in drugi slovenski obrtniki na spletni strani
www.spendiamomeno.com
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je, v sodelovanju z
OZS in družbo Speno studio d.o.o. iz Kopra, vzpostavila spletno
povezavo med spletno stranjo Spendiamomeno.com in obrtnim
registrom OZS.
Ob svoji 30 letnici je OOZ Koper želela svojim članom, poleg
izida kataloga, zagotoviti še dodatno obliko promocije in sicer na
italijanskem trgu, na katerem je največ potencialnih uporabnikov
storitev, ki jih naši člani ponujajo.
OZS je poskrbela za prevode nazivov sekcij v italijanščino, tako, da
lahko italijanski potrošnik oz.uporabnik storitev išče obrtnike po
dejavnostih in v svojem jeziku. Stroške povezave pa je pokrila OOZ
Koper.

Člani
OOZ Koper,
ki bi želeli svojo
ponudbo še
dodatno predstaviti
na tej spletni strani,
imajo do
konca leta
50% popust.
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3. Katera je vaša glavna dejavnost (Prosimo, obkrožite)**:
1. Turizem in gostinstvo
2. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribarjenje
3. Mediji
4. Gradbeništvo
5. Izobraževanje
6. Kulturne in storitve s področja zabave
7. Energetika (elektrika, plin) in oskrba vode
8. Finance in zavarovalništvo
9. Zdravstvo in javne storitve
10. Proizvodnja
11. Rudarstvo
12. Osebne storitve
13. Nepremičnine
14. Trgovina na drobno
15. Transport in skladiščenje
16. Veleprodaja
17. Ostalo
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4. Prosimo opišite problem, ki ste ga opazili na področju administrativnih ovir*:
Kratek opis problema:

VABILO zakonodaje
Predstavitev
o sončnih elektrarnah
Sončne elektrarne kot vir permanentnega
zaslužka tudi za vas!

Celoten opis problema (vključno z grobo oceno, kako problem vpliva na celotni sektor*):

Konec maja letos je bila sprejeta zakonska podlaga, ki postavlja
sončne elektrarne povsem v novo luč. Po njej slovenska vlada (v
sodelovanju z EU) garantira odkupne cene električne energije,
proizvedene s sončnimi elektrarnami. Uredba zagotavlja 6-7 krat
višje odkupne cene kot pa jih plačujemo v gospodinjstvih in
podjetjih.

5. Če imate predloge za rešitev opisanega problema, jih prosim opišite čim bolj natančno:

Po drugi strani je v zadnjih nekaj letih cena opreme za sončne
elektrarne padla za nekaj deset odstotkov, pomembno pa je
napredovala tudi tehnologija. Priložnost so prepoznale tudi banke,
ki ponujajo izjemno ugodno financiranje; glede na to, da je obseg
proizvodnje električne energije predvidljiv, višina plačila in samo
plačilo zagotovljeno, tudi teoretično ne tvegajo zamud pri izterjavi
posojil.
Seveda pa je tudi tukaj nekaj zank, v katere se lahko potencialni
investitorji hitro ujamejo. Najprej je potrebno sončno elektrarno
pravilno projektirati - že majhne podrobnosti lahko povzročijo,
da je proizvodnja elektrike za nekaj deset odstotkov manjša
od predvidene. Pogosto se zaplete tudi pri izbiri neustreznih ali
nekvalitetnih komponent. Končno je tukaj še ogromno poti za
ureditev vseh potrdil in dokumentov, ki so potrebni za prodajo
električne energije.

VABILO

Zato vas vabimo na predstavitev nove zakonodaje in načinov,
kako priložnost, ki jo ponujajo sončne elektrarne kar najbolje
izkoristiti, ki bo

6. Prosimo navedite, če vam je znano, katera zakonodaja se nanaša na problematiko, ki ste jo navedli:(označite ime
akta in njihove reference - številka in datum; podajte ime obrazca, certifikata, dovoljenja itd)

8. Koliko bi vi ali vaša organizacija v grobem prihranili, če bi uvedli predloge,
ki ste jih navedli?
Število ur na leto:

			

EUR na leto:

v torek, 17. novembra 2009 ob 12.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma
Koper, Staničev trg 1
na predstavitev nove zakonodaje in načinov, kako priložnost,
ki jo ponujajo sončne elektrarne kar najbolje izkoristiti.
Priložnost bosta predstavila Aleš Šef in Aleš Grobovšek. Oba
prihajata iz konzorcija podjetij, ki postavlja sončne elektrarne na
ključ in najema primerne površine (strehe in zemljišča) za zunanje
investitorje.
Na predstavitvi bo mogoče izvedeti:
•
Zakaj so sončne elektrarne postale ekonomsko zanimive?
•
Kateri načini so mogoči, da izkoristite novo priložnost?
•
Kako sončno elektrarno financirati, da že od prvega dne dalje
omogoči permanenten zaslužek za obdobje 15 let in več?
•
Na kaj je potrebno paziti pri postavitvi sončne elektrarne?
•
Ali so vaši objekti in zemljišča primerni za postavitev sončne
elektrarne?
•
Kaj storiti, če nimate lastnih objektov ali zemljišč, primernih za
postavitev sončne elektrarne, vseeno pa bi želeli izkoristiti to
priložnost?
Na predstavitev se prijavite do petka, 13. novembra 2009
osebno na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, ali na tel.05/61 390 00
oz.na mail. andreja.kozlovic@ozs.si

Udeležba na predstavitvi je brezplačna!

Seminar
Osnove
VABILO
računovodstva za
podjetnike
V sodelovanju s SAOP d.o.o., ponudnikom programske opreme za
računovodstvo, organiziramo, brezplačni seminar v teoriji in praksi:
Osnove računovodstva za podjetnike, ki bo potekal

7. Prosimo navedite, če vam je znano, kateri organ ali oddelek je na ravni EU ali v državi odgovoren za pošiljanje
zahtevkov s področja s področja odpravljanja administrativnih ovir:

7

v sredo, 18. novembra 2009 ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma
Koper, Staničev trg 1
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
samo v treh korakih?
•
Kako lahko s pomočjo dodatnih vsebin v rešitvi miniMAX
povečamo prihodke (oglaševanje v najbolj obiskani slovenski
spletni trgovini . . . )?

Seminar, ki je namenjen podjetnikom, ki bi radi osvojili bistvene
prednosti poznavanja osnov računovodstva in spoznali orodje
miniMAX za enostavnejše in samostojno upravljanje z
računovodskimi posli, bo vodila Jožica Štrovs, uvajalka in svetovalka
pri uvedbi programskih rešitev v podjetja.
Prijave zainteresiranih za seminar zbiramo na telefon: 05/613 90 13

Seminar je za udeležence brezplačen.
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VABILO
Delavnica
Uspešna izterjava

Predstavitev
Predlog modernizacije
pokojninskega sistema

Območne obrtno-podjetniške
zbornice Koper, Izola in Piran
vas vabimo na predstavitev Predloga modernizacije pokojninskega
sistema v Republiki Sloveniji, ki bo v

četrtek,19. novembra 2009 ob 16.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Vlada RS je konec meseca septembra posredovala v javno razpravo
predlog sprememb pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji, ki
močno odmeva in bo bistveno posegel v dosedanji sistem.
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Na predstavitvi bo zgoščeno prikazan veljavni pokojninski sistem
v Republiki Sloveniji, predvsem pa namen in cilji modernizacije
pokojninskega sistema. Spremembe bodo bistveno vplivale
predvsem na zviševanje polne in minimalne starosti ob upokojitvi
in višino (znižanje pokojnin), predlog pa predvideva tudi druge
pomembne spremembe. Spremembe bodo uvedene sicer
postopno, vendar bodo bistveno spremenile naš položaj v starosti.
Zato je tema zanimiva za vsakogar.
Poleg tega bo na predstavitvi prikazan tudi dosedanji postopek
upokojevanja, predvsem s.p. in možnosti nadaljevanja dela po
upokojitvi.

Predavatelj

Predvideno pokojninsko reformo bo predstavil Jure Srhoij, univ.
dipl. prav. iz Ljubljane, dober poznavalec pokojninskega sistema,
ki je nekaj časa opravljal svetovanje s področja delovnega prava in
pokojninskega sistema za naše zbornice.

Terjatve - kako lahko zmanjšamo
riziko neplačila in kako do
njihovega poplačila?
Vabimo vas na delavnico

•

•

•
•

Način prijave

•
•

Na kaj je potrebno biti pozoren pred in ob sklenitvi posla in
kako zavarovati bodočo terjatev;
Kako doseči plačilo zapadle, a neplačane terjatev (pred
sodnim postopkom in v sodnem postopku);
Elektronska izvršba;
Kaj se dogaja s terjatvami v stečajnem postopku in v postopku
prisilne poravnave poslovnega subjekta;
Kako je s terjatvami v primeru osebnega stečaja dolžnika;
Kako do poplačila terjatve v primeru, ko je družba oziroma
samostojni podjetnik izbrisan iz registra družb oziroma
samostojnih podjetnikov brez zaključenega stečajnega
postopka oz. likvidacije;
Kako izterjati terjatev v tujini.

Cena

Predavateljica

Plačilo

Trajanje delavnice

Člani zbornice s plačano članarino plačate participacijo 10,00 EUR
(z DDV)

Prijavnico in potrdilo o plačilu pošljite na fax 6271 917
ali na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Cena

Vsebina delavnice:

Rok prijave

Prijavnico in potrdilo o plačilu pošljite na fax 05/6271 917
ali na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Način prijave

v torek, 24. novembra 2009, ob 12.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Plačilo
Staničev trg 1, Koper

•
•

do ponedeljka, 16. novembra 2009 oz. do zapolnitve mest.

do petka, 20. novembra 2009 oz. do zasedbe prostih mest.

Člani zbornice s plačano članarino plačate paticipacijo 10,00 EUR
(z DDV)

Trajanje predstavitve

Predstavitev bo predvidoma trajala 4 pedagoške ure.

Rok prijave:

Znesek 10,00 EUR (z DDV) plačate na TRR:
OOZ Koper, 1010 0003 5170 352
Namen plačila: delavnica terjatve

Predavala bo Sabina Rupert, svetovalka iz Obrtno – podjetniške
zbornice Slovenije,
Delavnica bo trajala 3-4 pedagoške ure.

Znesek 10,00 EUR (z DDV) plačate na TRR:
OOZ Koper, 1010 0003 5170 352
Namen plačila: pokojninska reforma

Prijavnica za predstavitev
Predlog modernizacije
pokojninskega sistema

Prijavnica za delavnico
Terjatve - kako lahko zmanjšamo riziko
neplačila in kako do njihovega poplačila?
Davčni
zavezanec

DA

Davčni
zavezanec

NE

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

ID za DDV

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

Priimek in ime udeleženca

Datum

Podpis in žig

GSM telefon

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/6271 917

Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/6271 917

Podpis in žig

DA

NE
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VABILO
Pedagoško-andragoški
seminar v Kopru

Delavnica Prenehanje
delovnega razmerja

Postanite mentor dijaku - izobražujte v vaših obratovalnicah

Vabimo Vas na delavnico Prenehanje delovnega razmerja, ki bo v

Način prijave

ponedeljek, 30. novembra 2009,
ob 10.00 uri, v zeleni dvorani
Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Prijavnico in potrdilo o plačilu pošljite na fax 05/6271 917
ali na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Vsebina delavnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukrepi delodajalca v izogib odpuščanju
Racionalizacija delovne sile in fleksibilnost (subvencioniranje
polnega delovnega časa, začasno presežni delavci)
Postopki pred odpovedjo, oblika in vsebina odpovedi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov
Drugi način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
Ugotovitve Inšpektorata RS za delo za leto 2008
Pregled sodne prakse
Razprava, vprašanja, odgovori
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Cena
Člani zbornice s plačano članarino plačate participacijo 10,00 EUR
(z DDV)

Plačilo

Za obrtnike, ki bi želeli ponuditi dijakom možnost opravljanja
obvezne prakse v svoji obratovalnici, bomo v sodelovanju z Obrtnopodjetniškim izobraževalnim središčem pri OZS - OPIS, organizirali

pedagoško-andragoški seminar v Kopru
Tematika

VABILO

Seminar traja 4 dni oziroma 32 pedagoških ur.

Cena
Cena seminarja znaša 220 EUR (DDV ni vključen). Na podlagi vaše
prijave vam bo izvajalec OZS - OPIS izstavil račun.

			
•
Psihologija
•
Ocenjevanje, spremljanje in preverjanje učnih rezultatov
metode praktičnega izobraževanja
•
Zakonodaja, didaktika, ponavljanje
•
Metodika praktičnega izobraževanja
– teoretični in praktični del

Znesek 10,00 EUR (z DDV) plačate na TRR:
OOZ Koper, 1010 0003 5170 352
Namen plačila: pokojninska reforma

Trajanje seminarja

Rok prijave
Prijavite se najkasneje do16. novembra 2009 na tel. 05/61 390 13.
Seminar bomo organizirali v Kopru, v kolikor bomo zbrali najmanj
15 prijavljenih.

Predavatelja
Predavala bosta Dušan Bavec in Staša Pirkmaier, svetovalca iz
Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije

Trajanje predstavitve
Predstavitev bo predvidoma trajala 4 pedagoške ure.

Sekcija frizerjev

VABILO

Rok prijave

Ali ni
dovolj
časa za
izobraževanje?

do ponedeljka, 26. novembra 2009 oz. do zapolnitve mest.

Tečaj spenjanja las
Glamour v laseh

Prijavnica za delavnico
Prenehanje delovnega razmerja
Davčni
zavezanec
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: 05/6271 917

Podpis in žig

DA

NE

i
tite
Pohiprijavam
s

Vabimo Vas na tečaj spenjanja las, ki ga bo vodila ekipa SUBRINA STUDIO,

v soboto, 14. novembra 2009, ob 14.00 uri,
v učilnici koprske frizerske šole, Izolska vrata 2, Koper
Cena
Ob udeležbi 12 tečajnikov je cena 60,00 EUR po osebi (z DDV).
Za člane sekcije frizerjev s poravnano članarino, je participacija 30,00 EUR (z DDV),
preostali del stroškov (do polne cene seminarja in najema frizerske učilnice), krije zbornica.
Kotizacija mora biti poravnana pred pričetkom seminarja.

Prijave in informacije
Prijavite se osebno na sedežu zbornice. Informacije dobite na telelefonu 05/61 390 13,
Andreja Kozlovič.
Delavce lahko prijavite na telefon: 01/ 4709 104 ali 041/742 815.

Za člane sekcije frizerjev smo, v
sodelovanju z ekipo Mič Styling,
organizirali tečaj striženja. Tečaj
naj bi potekal 3. oktobra 2009.
Organizacija tega tečaja je
bila želja frizerjev, določena v
programu dela, zato je izvršilni
odbor sekcije frizerjev tudi sprejel
sklep o izvedbi dogodka. Tega žal
nismo izvedli, ker med frizerji
ni bilo interesa.
Tako zbornica kot Sekcija frizerjev
pripravljata vrsto specifičnih in
splošnih seminarjev, delavnic in
drugih oblik izobraževanj pod
ugodnimi pogoji, saj jih v večjem
delu zbornica tudi financira. Obilo
je priložnosti kjer se lahko člani
izobražujejo in tako pridobijo
potrebna znanja za uspešno
delovanje na trgu, vendar jih ne
izkoristijo dovolj.

12

Sekcija kozmetikov

Opravljanje dejavnosti masaže
na terenu ni dovoljena
Za opravljanje dejavnosti masaže je potrebno registrirati naslednjo šifro
standardne klasifikacije dejavnosti: 96.040 – Dejavnost za nego telesa.
Sem spada:
•
Dejavnosti za izboljševanje telesnega počutja in za sprostitev, ki
jih opravljajo turške kopeli, savne in parne kopeli, solariji, saloni za
hujšanje, saloni za masažo (razen fizioterapevtskih) ipd.
Gre za obrti podobno dejavnost, kar pomeni, da izobrazbeni pogoji
niso predpisani. Za opravljanje tovrstnih dejavnosti je potrebno
izpolnjevati prostorske pogoje:
•
Ogrevanje delovnih prostorov je potrebno zagotoviti na način, ki
zagotavlja primerno mikroklimo in temperaturo najmanj 24 °C.
•
V delovnem prostoru morajo biti delovna mesta ločena med seboj
in od čakajočih strank s stenami, ki jih je možno mokro čistiti.

•
•
•
•

VABILO

Sekcija instalaterjev-energetikov

V delovnem prostoru mora biti za vsako stranko ležalnik, prekrit
z rjuho, omarica ali voziček za delovne pripomočke in prostor za
odlaganje obleke in drugih predmetov strank.
Prezračevanje delovnih prostorov mora biti naravno ali umetno.
Urejeno mora biti tako, da med delom gibanje zraka ni večje od
0,3m/sek.
Površine, na katerih se pripravljajo barve in drugi pripravki za nego
strank, morajo biti odporne proti kemikalijam.
Pribor, ki praviloma ne pride v stik s krvjo (glavniki, krtače, čopiči
ipd.), je treba čistiti z vročo vodo in detergentom, sprati in ga nato
osušiti. Pribor, ki lahko pride v stik s krvjo (britvice, igle, skalpeli,
škarje, pincete ipd.), je treba takoj po uporabi odložiti v 70-odstotno
raztopino alkohola za pol ure, ga nato sprati pod tekočo vodo in
razkužiti po postopku, ki uniči patogene mikroorganizme (suhi
sterilizator, avtoklav, UV sevanje). Priporočljiva je uporaba pribora
za enkratno uporabo.

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev

VABILO

Strokovna ekskurzija Razstava
ciklam in božična vas, Friuli, Italija
Cena ekskurzije

Razstave ciklam in božične vasi
v deželo Friuli v Italiji,
v nedeljo, 22. novembra 2009

V ceno je vključeno

Program

Odhod avtobusa ob 6.00 uri, na avtobusni postaji pred bivšo blagovnico
Soča. Vožnja v Italijo v Mariano del Friuli. Obisk Vrtnega centra Ana, ki na
več kot 6.000 m² razstavnem in prodajnem prostoru nudi vse za urejanje in
okraševanje domov, balkonov, vrtov in zelenic. Ogled razstave raznovrstnih
ciklam, sledi posebno predavanje v slovenskem jeziku o vrstah ciklam, negi,
sajenju, možnost nakupa,… V notranjosti centra je v tem času tudi Božična
vas, največja in najbolje založena v celotni Furlaniji – Julijski krajini, kjer
boste našli različne zamisli za božično krasitev prostorov in daril ter božično
okrasje iz vseh koncev sveta. Po ogledu vožnja do gradu Spess na italijanski
strani Goriških Brd, katerega začetki segajo v 13. stol. in ima slikovito lego
sredi vinogradov na vrhu enega mnogih gričev. Grad je gostil mnoge znane
osebe, med njimi tudi zapeljivca Jakoba Casanovo. Obisk vinske kleti s
pokušino treh vrhunskih vin znamke Pali Vines in furlanskih dobrot (hladno
– topli bife s tipičnimi lokalnimi jedmi). Sledi Nadaljevanje poti v Gorico,
obisk katedrale, sprehod po starem mestnem jedru,… Povratek domov.

Prijavnica za strokovno ekskurzijo
Razstava ciklam in božične vasi

57,00 EUR (min 45 oseb) - 67,00 EUR (min 30 oseb) - 79,00 EUR (min 20 oseb

avtobusni prevoz po programu, cestnine, takse in pristojbine, obisk vrtnega
centra Ana, predavanje o ciklamah, ogled vinske kleti s pokušino treh
vrst vin, furlanski bife, vodenje vodnika z licenco, nezgodno zavarovanje
potnikov v času potovanja, 20% DDV, organizacija potovanja.

Prijave in plačilo

Člani sekcije cvetličarjev in vrtnarjev, ki imajo poravnano članarino, plačajo
participacijo v višini 10,00 EUR. Razliko pokrije zbornica.
Prijavite se s priloženo prijavnico, kateri priložite dokazilo o plačilu in oboje
pošljete na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax
05/6271 917. Participacijo lahko plačate tudi osebno na sedežu zbornice.

Rok prijave

do ponedeljka16. novembra 2009
Vabilo smo posredovali tudi sosednjim zbornicam, Izoli, Piranu in Sežani,
v upanju, da se boste zbrali v velikem številu. Strokovno ekskurzijo bomo
organizirali le, če bomo zbrali zadostno število prijav.

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

GSM telefon

Datum

Stacionarni
telefon

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

Usposabljanje serviserjev opreme za
hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk
Obrtniki, ki opravljajo dejavnost servisiranja hladilnih naprav,
vse pogosteje postavljajo vprašanja v zvezi z izobraževanjem
serviserjev, ki se bo po novem izvajalo na podlagi Pravilnika o
strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu
škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline (Uradni list RS št.
17/2009).
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila na podlagi javnega
razpisa Ministrstva za okolje in prostor skupaj s podjetjem
Termotehnika iz Braslovc izbrana za izvajanje usposabljanja.
Z izobraževanjem prve skupine kandidatov bomo predvidoma
pričeli že meseca oktobra ali novembra, odvisno od tega, kdaj bo
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo prvi termin preverjanja.
Usposabljanje bomo izvajali v prostorih Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije v Ljubljani in Termotehnike d.o.o. v
Braslovčah. Podrobnejše informacije o terminih usposabljanja,
cenah in druge potrebne informacije bodo objavljene na spletni
strani OZS, na OOZ, obvestili pa bomo tudi vse serviserje, za katere
imamo elektronske naslove.

Program usposabljanja in preverjanja znanja

Člane sekcije cvetličarjev in vrtnarjev vabimo na enodnevno strokovno
ekskurzijo z ogledom

Podpis in žig

DA

NE
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I. Uvodni del
•
Zakonodajni okvir
•
Hladilna in klimatizacijska tehnika ter tehnika toplotnih crpalk
•
Ravnanje s plini
•
Osnove termodinamike
•
II. Teoretični in praktični del
•
Preverjanje opreme in naprav pred pričetkom uporabe
•
Preverjanje uhajanja plinov
•
Okolju prijazno ravnanje s sistemi in hladilnimi sredstvi
•
Namestitev, začetek uporabe in vzdrževanje kompresorjev
(izmeničnih, vijačnih in spiralnih), kondenzatorjev z zračnim
in vodnim hlajenjem, uparjalnikov z zračnim in vodnim
hlajenjem, termostatskih ekspanzijskih ventilov in drugih
sestavnih delov
•
Vzpostavitev neprepustnega cevnega sistema v napravi za
hlajenje
Pogoji za vključitev v program usposabljanja serviserjev in
opravljanja preizkusa
•
Starost najmanj 18 let in
•
končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja)
tehnične smeri ali
•
druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) in eno
leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za
servisiranje katere se usposablja ali
•
najmanj srednja izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih
izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje
katere se usposablja ali
•
končana najmanj višja strokovna izobrazba.

Kategorije, za katere se lahko pridobi spričevalo
o usposobljenosti
Skladno z uredbo EU 303/2008 se uvajajo 4 kategorije serviserjev,
ki so navedene v nadaljevanju. Pri vsaki kategoriji je navedeno tudi
področje dejavnosti:
(a) Kategorija I.
•
Preverjanje uhajanja pri napravah, ki vsebujejo 3 kg ali več
fluoriranih toplogrednih plinov, in napravah, ki vsebujejo 6 kg

•
•
•

ali več fluoriranih toplogrednih plinov, s hermetično zaprtim
sistemom;
zajem;
namestitev;
vzdrževanje ali servisiranje.

(b) Kategorija II
•
Lahko izvajajo preverjanje uhajanja pri napravah, ki vsebujejo
3 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, in napravah, ki
vsebujejo 6 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, s
hermetično zaprtim sistemom, če to ne vključuje vdora v
hladilni krogotok, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline;
•
zajem, namestitev, vzdrževanje ali servisiranje, če naprave
vsebujejo manj kot 3 kg ali, če gre za hermetično zaprte
sisteme, z manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov.
(c) Kategorija III
•
Zajem plinov, če naprave vsebujejo manj kot 3 kg ali, če gre
za hermetično zaprte sisteme, z manj kot 6 kg fluoriranih
toplogrednih plinov.
(d) Kategorija IV
•
Lahko izvajajo preverjanje uhajanja pri napravah, ki vsebujejo
3 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, in napravah, ki
vsebujejo 6 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, s
hermetčno zaprtim sistemom, če to ne vključuje vdora v
hladilni krogotok, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Preizkus znanja in spričevalo o usposobljenosti
Preizkusi znanja se bodo predvidoma opravljali najmanj dvakrat
letno (spomladi in jeseni). Prijavo za opravljanje preizkusa vloži
kandidat pisno ali elektronsko na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo.
Kandidati opravljajo preizkus znanja pred komisijo, ki jo določi
minister za okolje in prostor.

Obvezni sta dve sestavini preizkusa
Teoretični del v obliki testa, pri katerem se preverja uporaba
strokovno-teoretičnega znanja.
Praktični del, pri katerem se preverja povezovanje strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja za opravljanje nalog, navedenih
v kategorijah I. do IV. Pri praktičnem testu kandidat opravi nalogo z
ustreznim materialom, orodjem in opremo.
Spričevalo, ki ga izda ministrstvo, je v skladu z zakonom javno
veljavna listina. Spričevalo za izbrano kategorijo (I. do IV.), ki ga
bodo pooblaščeni serviserji opreme pridobili bo veljavno v vseh
državah EU.

Prijave na usposabljanje
Vse zainteresirane vabimo, da nam pošljete predprijavo na e-naslov
janko.rozman@ozs.si ali
barbara.vrhovnik@ozs.si
oziroma da izpolnite prijavnico, ki bo objavljena na na spletni strani
www.ozs.si na spletni strani
Sekcije instalaterjev-energetikov in na spletni strani
OPIS-tematska izobraževanja.
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Sekcija lesnih strok

Okvirni cenik steklarjev
Cene v EUR brez DDV
Steklo 2 mm
Steklo 3 mm
Steklo 2 mm
Steklo 5 mm
Steklo 6 mm
Steklo 8 mm
Steklo 10 mm
Steklo 12 mm
Steklo 15 mm
Steklo 2 mm
Bronza 5 - 6 mm
Bronza 8 mm
Bronza 10 mm
STOPSOL bronza 4 mm
STOPSOL bronza 6 mm Havana
ORNAMENT OSNOVNI LAVA, RIŽ BELI, ATLANTIC
ČINČILA sv., SILVIT sv., MADERA sv., ANTIK svetli
RIŽ BELI 6 mm
ORNAMENT BARVNI KROGI, RIŽ BRONZA
SILVIT bronza, ČINČILA br. MADERA bronza
ORNAMENT MAJA
ŽIČNO 6 mm
ŽIČNO bronza, rumeno
OGLEDALO 3 mm
OGLEDALO 4 mm
OGLEDALO 6 mm
KOPELIT enojni
KOPELIT dvojni
LEPLJENO 3 + 3 tripleks
LEPLJENO 4 + 4
LEPLJENO 5 + 5
LEPLJENO 6 + 6
TERMOPLAN STEKLO
Termoplan 4-12-4
Termoplan 4-12 orn. beli
LAVA svetla, RIŽ beli, ATLANTIC
Termoplan 4-12 ornament barvni
KROGI rumeni , RIŽ bronza
Termoplan 4-12- MAJA
Termoplan 4-12- STOPSOL
Termoplan 6-12-6
Termoplan 4-12- Havana
Termoplan 4-12- STOPSOL 6 mm
Termoplan 4-12- ANTELIO silver
Termoplan 4-12- ALTDOIC svetli, LAVA zelena,
LAVA plava
Termoplan 4-12- ALTDOIC bronza, rumeni
Termoplan 4-12- LAVA rumena, DELTA bronza
ANTIK rumeni
Termoplan 4-12- DELTA svetla
Termoplan 4-12- STOPSOL modri
Termoplan 6-12- STOPSOL modri
Termoplan 4-12- SILVIT svetli
Termoplan 4-12- SILVIT bronza
STOPSOL -12-STOPSOL
Termoplan 6-2-BRONZA 6 mm
Termoplan 6-12-6
Termoplan TROSLOJNI 4-12-4-12-4
STOPSOL -6-15-TRIPLEX 3+3
Termoplan 4-12-ŽIČNO
Termoplan 4-12-6

rezano vgrajeno reparatura
17,50
17,50
1,00
28,10
29,50
45,60
56,00
140,20
185,00
33,70
42,80
63,10
84,10
49,00
63,10
29,50
35,10
36,40
36,40
42,00
49,00
33,70
42,00
35,10
42,00
56,00
70,00

35,10
35,10
40,60
52,60
54,60
84,10
105,20
224,30
296,00
54,00
68,70
101,60
133,20
77,10
98,20
49,00
56,00
58,20
52,60
67,30
78,50
54,00
73,50
63,10
63,10
85,50
125,00

70,10
80,60
105,20
140,20

28,10
28,10
31,50
39,20
39,20
58,90
68,70
196,20
259,10
43,40
52,60
70,10
112,10
63,10
77,10
42,00
49,00
50,40
47,60
58,90
68,70
42,00
64,50
49,00
56,00
70,10
90,00
159,00
84,10
98,20
126,10
175,30

42,00
43,40

52,60
60,80

66,50
69,50

56,00

78,50

89,70

66,50
70,10
49,00
120,50
120,50
96,80
101,00

91,10
98,20
68,70
168,80
168,80
133,20
141,40

106,60
112,10
78,50
192,90
192,90
154,20
161,50

108,60
84,10

152,10
117,70

173,90
134,60

77,10
130,00
138,40
56,00
63,10

108,00
188,60
182,20
78,50
88,30

123,30
210,30
220,70
89,70
101,00

112,10
86,20
72,90
77,10
147,20
68,70
56,00

157,00
120,50
101,60
108,00
206,00
96,00
78,50

179,50
137,90
116,30
123,30
235,50
109,30
89,70

112,10
140,20
140,20
210,30

Peskanje
PESKANJE navadno 1m2
PESKANJE s premazom 1 m2
PESKANJE s šablono (vzorec) 1 m2
Folija/peskanje 1 m2

14,00
21,10
21,10
7,00

IZREZ
IZREZ okrogli

14,00
10,50

Med več
kot 200 lesarji,
le eden na sejmu

70,10
105,20

Za člane sekcije lesnih strok smo, v sodelovanju z OOZ
Maribor in njihovo sekcijo lesnih strok, v petek, 23. in
v soboto 24. oktobra 2009, organizirali strokovno
ekskurzijo z ogledom sejma WOODTEC v Brnu.
Mednarodni sejem strojev, opreme in materialov za
lesno industrijo očitno ni bil dovolj zanimiv za obrtnike
lesarske stroke, saj se je ogleda udeležil le en član naše
sekcije, čeprav je izvršilni odbor sekcije sprejel sklep, da
sekcija udeležencem krije 50% stroškov.

25,00
25,00
50-100%

Člani sekcije lesnih strok, v vsakoletnem programu dela,
predvidijo organizacijo ogleda enega večjih lesarskih
sejmov, a se člani vse manj odločajo za udeležbo.

SILIKONSKI KIT kos
SILIKONSKI KIT kg

5,20
3,60

Odvoz demontiranega stekla do 5 mm/ m2
Odvoz demontiranega stekla do 10 mm /m2

2,80
5,60

rezano vgrajeno reparatura
Termoplan 4-12-8
Triplex 3+3-12-triplex 3+3
Termoplan 4-12-triplex 3+3
Termoplan 4-12-ŽIČNO bronza
Termoplan ŽIČNO-12-triplex 3+3
termoplan RIŽ beli -12-STOPSOL
Termoplan 6-12-Žično
STOPSOL-12-triplex 3+3
Termoplan 6-12-RIŽ bronza
Termoplan 6-15-STOPSOL zeleni
Termoplan 4-12-ŽIČNO ornam.
MASTER CARE
Steklo ALTDOIC svetli
Steklo ALTDOIC bronza
Steklo ALTDOIC rumeni
Steklo LAVA plava, siva, zelena
Steklo LAVA rumena
Steklo ANTIK beli
Steklo ANTIK bronza
Steklo DELTA svetla
Steklo DELTA bronza
MATOBEL steklo
Steklo JEDKANO 4 mm
Steklo JEDKANO 5 mm
Steklo JEDKANO 6 mm
Steklo JEDKANO 8 mm
STEKLO 15 mm
KERAMIČNO OGNJEVARNO
OGNJEODPORNO PINKILTON
STOPSOL zeleni, modri
ANTELIO silver STOPSOL 6 mm
PLEKSI steklo 3 mm
PLEKSI steklo 4 mm
PLEKSI steklo 6 mm
Steklo CUCINOMANIA
Steklo JEDKANO bronza 5 mm
Steklo CINA BLUE
Steklo MARMO svetli
Steklo MARMO bronza
Steklo MARIS
OGLEDALO polvere di stelle
OGLEDALO FUME sivo, zeleno, plavo, bronza
Nosilci za ogledalo (komplet)

80,60
154,20
105,20
81,30
117,70
92,50
77,10
133,20
79,90
138,40
128,40
79,20
65,90
73,50
70,10
59,60
59,60
35,10
49,00
37,80
47,00
36,40
70,10
84,10
98,20
175,30
185,00
588,80
168,10
95,00
67,30
113,50
126,10
175,30
159,80
126,10
87,60
105,20
133,20
70,10
168,10
70,10
7,00

112,90
215,90
147,20
113,80
166,80
129,50
108,00
186,40
111,40
193,40
103,00
91,10
91,10
103,00
98,20
83,40
78,50
49,00
68,70
52,60
65,20
43,70
98,20
117,70
137,40

128,90
246,80
168,10
130,00
188,30
148,10
123,30
213,10
127,90
224,30
117,70
126,70
105,40
117,70
112,10
95,40
95,40
56,00
78,50
60,60
75,20
41,90
112,10
134,60
157,00

259,10
824,20
235,50
133,20
94,20
159,00
176,70
245,40
284,60
145,00
112,10
120,90
153,20
80,60
235,50
98,20

296,00
942,00
269,10
152,00
107,70
181,60
201,80
280,30
255,70
201,80
140,20
168,10
213,10
112,10
269,10
112,10

Minimalna obračunska enota za enojna stekla je 0,25 m2

Cenik uslug
Brušenje
BRUŠENJE 3 - 6 mm/m
BRUŠENJE 8 - 10 mm/m
BRUŠENJE 12 - 15 mm/m
FAZETA RAVNA 2,7 cm/m
FAZETA RAVNA 4 cm/m
FAZETA OKROGLINE 2,7 cm
FAZETA OKROGLINE 4 cm
Vrtanje
LUKNJE DO 15 mm
LUKNJE OD 15 DO 30 mm
LUKNJE ZA PANTE 35 mm
LUKNJE OD 35 mm naprej

ravno
2,40
6,40
7,00
9,80
12,60
28,10
42,00

2,20
2,80
3,60
7,00

krivine
5,60
8,40
10,50

KALJENJE STEKLA do 6 mm/m2
KALJENJE STEKLA od 6 mm naprej
DELO za vrata z zlatimi letvicami in križi /2 uri
DELOVNA URA V DELAVNICI
REŽIJSKA URA
TEREN - URGENCA PRIBITEK
Opomba: cenik je pripravila Sekcija steklarjev OZS

Trgovci
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o trgovini
(Uradni list RS, št. 24/08) izdaja minister za gospodarstvo

Pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih za opravljanje
trgovinske dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za opravljanje
trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na prostor, opremo in naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo in naprave za prodajo blaga
zunaj prodajaln, način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v
trgovini na debelo.
II. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI V TRGOVINI NA DROBNO
2. člen
Trgovina na drobno se opravlja v prodajalni, v kateri morajo prostori, oprema in naprave ustrezati vrsti in lastnostim blaga, načinu prodaje blaga in
pogojem, ki so določeni s tem pravilnikom in z drugimi predpisi.
3. člen
(1) Blago se v prodajalni neposredno prodaja v prodajnem prostoru. Če je
v sklopu prodajalne tudi ustrezno urejen prostor ali odprt prodajni prostor,
kjer se blago neposredno prodaja, se tudi ta prostor šteje za prodajni
prostor.
(2) Skladišče je prostor v prodajalni ali zunaj nje, v katerem se shranjuje
blago in embalaža. Skladišče ni obvezen prostor prodajalne.
(3) Razporeditev opreme v prodajalni mora zagotavljati varno gibanje kupcev
in zaposlenih v prodajalni ter varno ravnanje z blagom.
4. člen
(1) Če se prodaja nepakirano blago, ki se tehta, mora imeti prodajni prostor
na oddelku, kjer je to blago, tehtnico za tehtanje nepredpakiranega blaga.
Tehtnica mora biti skladna z meroslovnimi predpisi in primerna za količino
in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo
tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska
masa blaga. V primeru, da tehtnica nima te funkcije, mora prodajalec maso
embalaže odšteti od skupne mase in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso blaga.
(2) Če se prodajajo oblačila, ki se pomerjajo, mora imeti prodajni prostor
kabino za pomerjanje oblačil z ogledalom, obešalnikom in sedežem.

(3) Če se prodaja obutev, ki se pomerja, mora imeti prodajni prostor sedež
in ogledalo.
(4) V prodajnem prostoru prodajalne, kjer je prodaja samopostrežna, morajo
biti nakupovalne košarice ali nakupovalni vozički, razen če to ne ustreza
vrsti ali načinu prodaje blaga.
5. člen
(1) Prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda.
(2) Na zunanji strani prodajalne mora biti na vidnem mestu napis z navedbo
firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne.
(3) Pri vhodu v prodajalno mora biti na vidnem mestu urnik obratovalnega
časa prodajalne.
(4) Če se opravlja trgovinska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru
ob prodajalni, mora biti na tem prostoru zagotovljeno neovirano gibanje.
III. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA PRODAJO BLAGA
ZUNAJ PRODAJALN
6. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo ali na tržnici.
7. člen
Potujoča prodajalna mora imeti tako prirejeno vozilo, da omogoča prodajo
blaga. Za prodajo blaga s potujočo prodajalno se smiselno uporabljajo
določbe 2. člena, prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena in
prvega, drugega in tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Za premično stojnico se šteje mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo
blaga. Za prodajo blaga s premično stojnico se smiselno uporabljajo določbe 2. člena, prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena in prvega,
drugega in tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
9. člen
Za prodajni avtomat se šteje tehnična naprava, ki omogoča prodajo blaga
brez človekovega sodelovanja. Za prodajo blaga s prodajnim avtomatom se
smiselno uporabljajo določbe 2. člena, petega odstavka 4. člena in prvega
in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
10. člen
Za prodajo blaga od vrat do vrat se šteje način prodaje blaga zunaj
poslovnih prostorov trgovca kot je to opredeljeno v 4.c poglavju Zakona o
varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 46/06 – odl. US, 114/06 – ZUE
in 126/07), pri čemer mora prodajalec kupcu predložiti dokazilo, s katerim
izkaže firmo ali ime in sedež trgovca, priimek in ime prodajalca in pooblastilo za zastopanje, ki ne sme biti starejše od enega leta.
11. člen
Za prodajo blaga na daljavo se uporabljajo določbe 4.b poglavja Zakona o
varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 46/06 – odl. US, 114/06 – ZUE
in 126/07).
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12. člen
Tržnica kot posebej organiziran in urejen poslovni prostor omogoča prodajo blaga na odprtem ali v zaprtem tržnem prostoru. Tržnica mora imeti tržni
red, ki ga določi upravljavec in potrdi pristojni organ lokalne skupnosti. Tržnica mora imeti na vidnem mestu tržni red z urnikom obratovalnega časa.
Za prodajo blaga na tržnici se uporabljajo določbe 2. in 3. člena, prvega,
drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena in 5. člena tega pravilnika.
IV. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI V POSEBEJ UREJENEM
PROSTORU V TRGOVINI NA DEBELO
13. člen
Za posebej urejen prostor v trgovini na debelo se štejeta skladišče in
veletržnica.
14. člen
(1) Skladišče za opravljanje trgovine na debelo je namenjeno prodajanju in
skladiščenju blaga.
(2) Za skladišče za trgovanje z blagom na debelo se smiselno uporabljajo
določbe 2. in 3. člena, prvega odstavka 4. člena ter 5. člena tega pravilnika.

15. člen
(1) Veletržnica je posebej urejen prostor, kjer se trguje na debelo v izvirno
pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki in podobno).
(2) Za veletržnico se smiselno uporabljajo določbe četrtega odstavka 3.
člena, prvega odstavka 4. člena ter 5. člena tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte
za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj
prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/03 – popr., 57/93, 110/02 – ZVPot in
24/08 – ZT‑1).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 017-1/2008/22. EVA 2008-2111-0008
Ljubljana, dne 28. aprila 2009
		
dr. Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo

Dobrodelna košarkarska tekma
povezuje generacije

Sekcija gostincev
Slovenski gostinci so kuhali pod geslom »Okusiti Slovenijo«
Člani sekcije gostincev OZS so, 6. oktobra
2009, v okviru podelitve mojstrskih diplom
in ob praznovanju 40 obletnice OZS, v
preddverju Gallusove dvorane Cankarjevega
doma, gostom postregli s hladno-toplim
bifejem. Gastronomska predstavitev jedi, ki
je potekala pod geslom »Okusiti Slovenijo«
je bila razdeljena na 4 dele, o katerih govori
strategija razvoja gastronomije Slovenije.
Koprski gostinci so v kategoriji MEDITERANSKA
SLOVENIJA »nastopili« skupaj s sosedi iz
Goriških Brd, Vipavske doline, Krasa, Brkinov
in Kraškega roba, Goriške in Dolenjske. Barve
koprske zbornice so predstavljali gostinci iz
domačije Ražman iz Gračišča, gostilne Istrska
klet iz Pomjana in gostilna Jakomin iz Kubeda.
Pripravili so različne ribje in mesne jedi.
Postregli so tudi z bogatim izborom različnih
vrst kruha in sladic.

Organizatorji dobrodelne akcije Koper za SOS vabijo v nedeljo, 8. novembra, ob 16.00 uri na
zelo posebno košarkarsko tekmo v Osnovno šolo Anton Ukmar na koprskem Markovcu. Pri
zbiranju sredstev za nakup novega klicnega sistema za 3. nadstropje koprskega Obalnega
doma upokojencev se bodo na košarkarskem parketu pomerili gospodarstveniki,
podjetniki, profesorji in študentje.
Zbiranje sredstev za klicno napravo, ki bo pomagala številnim stanovalcem koprskega doma
upokojencev s težavami pri gibanju, že povezuje generacije.
Tako se bosta v nedeljo, 8. novembra, na parketu spopadli ekipa Rugi team Študentske organizacije
Univerze na Primorskem in ekipa Prijatelji, v kateri je med znanimi koprskimi rekreativnimi
športniki tudi Izolan Bruno Zaro. Tekmo bo začel odlični košarkarski reprezentant Goran
Jagodnik, v odmorih pa bo priložnost za vse donatorje in zbiratelje. Na prodaj bodo med drugim
majice Jagodnika, Nebojše Joksimoviča, Jake Lakoviča in Marine Cvetanovič, publiki in igralcem
pa bo zapela tudi Tinkara Kovač, članica dobrodelne iniciative.

POMAGAJTE!

Ekipa prostovoljcev Koper za SOS želi za upokojence s težavami pri gibanju
zbrati 25.000 evrov za nakup klicnega sistema. Donacijo lahko
nakažete na tekoči račun Obalnega doma upokojencev Koper 0110
0603 0266 060 z obveznim sklicem 00 3333, namen »Koper za SOS«

Sekcija gostincev
Obisk slovitega
kuharja Petra X.
Kelly-ja
Avgust letos je Slovenijo obiskal priznani
ameriški kuhar Peter X. Kelly. V ZDA je
ima štiri ekskluzivne restavracije, ki so
dosegle številna prestižna priznanja.
Njegove restavracije obiskuje praktično vsa
ameriška elita.
Peter X. Kelly je bil gost vinske kleti
Santomas, kjer so mu izbrane istrske
domače jedi pripravili naši – koprski
gostinci. Gospod Kelly je bil nad našimi
dobrotami navdušen. Foto: Story
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Sodelujoči gostinci s predsednikom Sekcije za
gostinstvo in turizem OZS, Mate Matjažem (prvi z
desne)

Koper v znamenju okusov
prireditve »Sladka Istra«
Zadnji vikend v septembru je koprska
promenada zadišala po sladkih dobrotah.
Obiskovalci prireditve Sladka Istra, ki jo je
organizirala Mestna občina Koper, so okušali
razne slaščice iz vseh koncev Slovenije.
Svoje dobrote so predstavili tudi nekateri
člani Sekcije gostincev in živilcev naše
zbornice. Udeležba naših članov je bila
sicer skromna, a prepričani smo, da bo v
naslednjem letu bolje, saj priložnosti, da se
predstaviš na tako dobro zamišljeni in tudi
organizirani prireditvi, res ne gre zanemariti.
Glede na množičen obisk prireditve lahko
ugotovimo, da je bila ta dobro zasnovana
in tudi izpeljana, zato ne dvomimo, da bo
postala tradicionalna.
Člane sekcije gostincev in živilcev vabimo,
da se naslednje leto prireditve udeležite.

Ika Zonta
iz slaščičarne Klasika v Šalari je
prejela priznanje za paštakremo (kremno
rezino narejeno »po domače - po starem«).
Aleksander Tripar
iz okrepčevalnice Belvedur je prejel
priznanje za kroštole po receptu mame
Aliče in rogljičke – kifelete.
Velja poskusiti!
Ob stojnicah na Pristaniški ulici so se dva dneva
ustavljali mnogi obiskovalci, ki so okušali sladke
dobrote iz vse Slovenije (Foto: Tomaž Primožič/FPA)

Naša nagrajena člana Ika Zonta (druga z desne) iz
slaščičarne Klasika in Aleksander Tripar (tretji z desne)
iz Okrepčevalnice Belvedur (Foto: Tomaž Primožič/FPA)

E
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Sekcija za promet

Seminar Najpogostejša
vprašanja na področju DDV
Člane sekcije za promet - prevoznike
vabimo na na seminar Najpogostejša vprašanja na področju DDV ,
ki bo v

soboto, 21. novembra 2009, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•
•
•
•
•
•
•

•

Kdaj uporabiti carinski postopek 42?
Popravila prevoznih sredstev
Aktualna pojasnila DURS
Novosti, ki nas čakajo pri obdavčitvi prevoznih storitev
v letu 2010
Predstavitev primerov iz prakse in možnost aktivnega
sodelovanja s postavljanjem vprašanj

Trajanje seminarja

Seminar bo trajal 3 šolske ure in se bo zaključil ob 11.30 uri.

Predavateljica

Vsebina

•

•
•
•
•

Določitev kraja in nastanek obveznosti obračuna DDV pri
storitvah
Storitve prevoza potnikov
Kdaj govorimo o prevozu blaga znotraj Evropske Skupnosti in
kdaj govorimo o tranzitu, izvozu oz. uvozu?
Kdaj se obračuna DDV in kdo ga plača?
Katera dokazila potrebuje prevoznik, če DDV ne obračuna na
računu?
Vračilo DDV, plačanega v tujini
Na kaj moramo paziti pri pisanju INCOTERM's paritet?
Katere so najpogostejše napake pri izdaji računov? Ustrezne
izjave na računih

Seminar bo vodila davčna svetovalka mag. Suzana Tokič iz
davčno svetovalne družbe ST Konzultacije, soavtorica strokovnih
priročnikov (med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in
italijanskega DDV) in avtorica mnogih strokovnih člankov. Predava
na številnih seminarjih in delavnicah, tako doma kot v tujini (Hrvaška,
Italija, Srbija), na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem
domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi EU. Svetuje
podjetnikom in družbam pri reševanju njihovih problemov v zvezi z
izvajanjem davčne in carinske zakonodaje.

Prijave in informacije

Prijavite se na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, kontaktna
oseba Andreja Kozlovič, telefon 05/61 390 13

Predavanje Praktični prikaz
uporabe tahografov
Območne obrtno-podjetniške zbornice Primorsko - notranjsko regije
organizirajo predavanje Praktični prikaz uporabe tahografov, ki bo v

soboto, 14.novembra 2009, ob 9.00 uri,
na sedežu OOZ Sežana,
Kraška ulica 6, Sežana
Program
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktualna zakonodaja na tahografskem področju
Kratek pregled analognih zapisov – analogni tahografi starejše
generacije
»Chip« kartice za digitalne tahografe ter njihove kompetence –
dostop do podatkov
Standardni in splošno dostopni pregledi preko displaya in
zapis digitalnega tahografa
Podatki, ki jih morajo hraniti prevozniška podjetja na podlagi
zahtev zakonodaje
Podporna infrastruktura za odčitavanje podatkov iz vozniških
kartic in digitalnih tahografov
Manipulacije in njihove posledice na sistemih vozilo-digitalni
tahograf ter zapisi v spominu tahografa in kartici voznikov
Vprašanja slušateljev

Predavatelja
Branko Rašl in Damjan Plohl, inštruktorja za servisno mrežo
Continental (Siemens) VDO:

Trajanje predavanja
Predavanje bo trajalo 3-4 pedagoške ure, od 9.00 ure do
predvidoma 13.00 ure. Udeleženci izobraževanja boste prejeli
gradivo in potrdilo o udeležbi.

Cena
75,00 EUR (z DDV)
Za člane sekcije znaša participacija 25,00 EUR (z DDV), preostali
del zneska krije članom s poravnano članarino, zbornica.

Prijave in informacije
Prijavite se na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1,
najkasneje do ponedeljka 9. novembra 2009,
Kontaktna oseba Andreja Kozlovič,
telefon 05/61 390 13
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Sekcija za promet

Lesen pakirni material
- evropske zahteve ob uvozu
Lesen pakirni material (embalaža) je običajno
narejen iz manjvrednega lesa, ki ga je težko
uporabiti za izdelavo bolj kakovostnih lesnih
izdelkov. Lesen pakirni material predstavlja
veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam
škodljivih organizmov, saj se na splošno
veliko uporablja v mednarodnem prometu,
kjer lahko med državami in celinami kroži
več let. Tveganje je toliko večje, če je narejen
iz surovega, neobdelanega lesa, ki se ga
deloma ali v celoti drži lubje.
Zaradi varovanja gozdov, ki jih lahko
prizadenejo škodljivimi organizmi, in
varovanja potrošnikov pred škodami, ki
posledično lahko nastanejo zaradi njih,
morata biti bodisi les ali pa končni izdelek
ustrezno obdelana, da se uničijo škodljivi
organizmi v njih.
Zaradi te nevarnosti je Evropska skupnost s 1.
marcem 2005 uvedla posebne fitosanitarne
zahteve pri uvozu lesenega pakirnega
materiala.

V skladu s tem standardom, navedeno
direktivo in Direktivo Komisije 2008/109/
ES mora lesen pakirni material, ki se uvaža
v Evropsko skupnost, izpolnjevati naslednje
tehnične zahteve:
•
biti mora ustrezno toplotno obdelan
ali zaplinjen z metilbromidom,
•
imeti mora posebno oznako na lesu
(žig po ISPM-15),
•
od 1. julija 2009 mora biti tudi
obeljen (narejen iz lesa, kateremu so
odstranili lubje).

Pozor

S 1. januarjem 2008 veljajo zgoraj navedene
zahteve glede obdelave in označevanja
tudi za standardizirane UIC ali EUR palete
in paletne zaboje (tarifna številka KN ex
4415 20), ki so bili do tega datuma izvzeti iz
nadzora.

Oznaka ISPM-15
Zahtevana posebna oznaka na lesenem
pakirnem materialu potrjuje, da je bil
les ustrezno obdelan, in nudi določene
informacije o načinu in kraju obdelave:

Kot pakirni material, ki je ob uvozu pod
fitosanitarnim nadzorom, se štejejo:
•
leseni zaboji za pakiranje, gajbe,
bobni/koluti, palete, paletni zaboji ali
•
druge podporne oblike, podporni
les, distančniki in nosilci, ki se
uporabljajo pri transportu vseh vrst
predmetov.
Predpisane zahteve ne veljajo za:
•
nepredelan lesen pakirni material, ki je
tanjši od 6 mm,
•
predelan lesen pakirni material (iverke
ali drugače zdrobljen in toplotno ali pod
pritiskom obdelan les),
•
lesen pakirni material, ki je v obtoku
znotraj Evropske Skupnosti (razen
po poreklu iz določenih območij
Portugalske in Španije, ki so okužena z
borovo ogorčico).

Fitosanitarne zahteve
Z Direktivo Komisije 2004/102/ES, ki je pričela
veljati s 1. marcem 2005, je bil v evropsko
fitosanitarno zakonodajo implementiran
Mednarodni standard za fitosanitarne
ukrepe ISPM-15. Ta je nastal pod okriljem
Mednarodne konvencije za varstvo rastlin
(FAO-IPPC) in ureja promet z lesenim
pakirnim materialom.

		
		

XX – 000
YY

Sestavni deli oznake po ISPM-15 so:
IPPC - logotip
XX – ISO koda države
000 - registrska številka proizvajalca
YY - okrajšava za način obdelave
(HT-toplotna obdelava, MB-metilbromid,
DB-beljenje)

Če lesen pakirni material ne nosi predpisane
oznake oziroma jo nosi, pa se ugotovi znake
škodljivih organizmov, fitosanitarni inšpektor
uvede na stroške uvoznika postopek:

•

tretiranja (toplotna obdelava,
zaplinjanje z metil-bromidom) ali
•
predelave oziroma uničenja (popoln
sežig, zakopavanje vsaj 1 m globoko ali
predelava v sekance) ali
•
zavrnitve vstopa pošiljke.
Inšpektor se sicer odloči za tisto vrsto
ukrepa in tisto mesto izvedbe ukrepa, ki je
najugodnejše za stranko. Skoraj nujno pa je
prepakiranje pošiljk.
Za lesen pakirni material, ki podpira, nosi,
varuje ali razmika tovor in se uporablja pri
pošiljkah v mednarodnem prometu, se v
globalni trgovini uvajajo posebne zahteve
glede obdelave in označitve, ki v državah
Evropske unije že veljajo. Z zahtevami se je
dobro seznaniti, da uvozne pošiljke zaradi
neustrezne embalaže

Poleg oznak EPAL in EUR na standardiziranih
paletah je za uvoz v EU s 1.1.2008 potrebna tudi
oznaka IPPC !

Dodatne informacije dobite pri
Fitosanitarni upravi RS

Oznaka mora biti vidna, čitljiva, obstojna in
neprenosljiva. Dovoljenje za njeno uporabo
lahko da zainteresiranemu proizvajalcu le
državni uradni organ, pristojen za varstvo
rastlin (v Sloveniji Fitosanitarna uprava
RS). Oznaka tako predstavlja enostaven,
uniformiran in mednarodno razpoznaven
način uradnega potrjevanja, ki ne zahteva
dodatnih dokumentov.

•
•
•
•

V Republiki Sloveniji opravljajo v skladu
z direktivo Komisije 2004/102/ES nadzor
uvoznih pošiljk, ki vsebujejo lesen pakirni
material, fitosanitarni inšpektorji in carinski
organi. Ob uvozu lesen pakirni material
vizualno pregledajo in po potrebi odvzamejo
vzorec za laboratorijsko analizo.

Fitosanitarne zahteve in označevanje
lesenega pakirnega materiala veljajo tudi za
izvoz v določene tretje države, zlasti na druge
kontinente!

telefon: 059/152 930
telefaks: 059/152 959
e-pošta: furs.mkgp@gov.si
spletna stran: http://www.furs.si/law/
FAO/ZVR/ISPM15/ispm15.asp

Pozor
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Sekcija za promet

Informacije
Hitrost vožnje avtobusov na
nemških avtocestah
Na vprašanje, kdaj se z avtobusi na nemških
avtocestah sme voziti 100 km/h, smo s strani
Ministrstva za promet pridobili naslednji odgovor:
»Po zagotovilih predstavnikov nemškega ministrstva
za promet (Dr. Jörg Wagner) je s spremembo
nacionalne zakonodaje v letu 2008 odpravljen
postopek odobritve avtobusov za vožnjo s 100 km/h
po nemških avtocestah, ki so registrirani v državah
EU/EGP. To je možno, ker morajo avtobusi, prvič dani
v promet na območju EU/EGP, že zdaj izpolnjevati
tehnične zahteve, da se lahko uporabljajo na javnih
cestah.
Slovenski avtobusi, prvič dani v promet po začetku
veljavnosti spremembe zakonodaje, zato za vožnjo
na nemških avtocestah s hitrostjo 100 km/h ne
potrebujejo več posebne odobritve za največjo
dovoljeno hitrost 100 km/h.
Za slovenske avtobuse, prvič dane v promet pred
začetkom veljavnosti spremembe zakonodaje, zaradi
prometne varnosti še naprej velja zgoraj opisani
postopek izdaje.«
To torej pomeni, da se pri avtobusih, ki so letnik
2008 ali novejši, priznava vpis v prometno
dovoljenje in lahko vozijo po nemških avtocestah
100 km/h. Za starejše avtobuse pa je še vedno
potrebno pri njihovem uradu zaprositi za izdajo
nalepke oz. napraviti tehnični pregled pri
organizaciji, ki izdaja nalepko, ki velja v Nemčiji.

Dokazovanje lastništva vozila
na službeni poti v tujini
Voznik, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom,
registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova
last, si mora pridobiti Dovoljenje za vožnjo vozila
v tujini (DVVT). Dovoljenje, ki ga izda Avto moto
zveza Slovenije (AMZS) služi kot dokaz, da ne gre
za ukradeno vozilo ali nedovoljeno trgovino z
vozili. Dokument se priporoča za vožnjo v državah
članicah EU. V vseh ostalih državah in še zlasti na
območju nekdanje Jugoslavije (BiH; Srbija,…) pa je
DVVT obvezen dokument, ki se pogosto preverja
pri prestopu mej oz. tudi pri kontroli znotraj neke
države. DVVT je veljavno le skupaj s prometnim
dovoljenjem za vozilo in ne velja na ozemlju
Republike Slovenije.
Komu se izda DVVT
DVVT se na podlagi pooblastila lastnika vozila izda
za vozila, ki so registrirana v Sloveniji, naslednjim
voznikom:
•
državljanu Slovenije,
•
državljanu EU,
•
državljanu ostalih držav, če ima v Sloveniji
stalno oz. začasno prebivališče za več kot
6 mesecev ali veljavno schengensko oz.
delovno vizo.
Za pridobitev DVVT je potrebno predložiti:
če je lastnik vozila pravna oseba:
•
izpolnjeno vlogo za izdajo DVVT, ki jo dobite
na spletni strani www.amzs.si , ki jo potrdite z
žigom pravne osebe) ,

če je lastnik vozila fizična oseba potrebuje
naslednje dokumente:
•
prometno dovoljenje,
•
osebni dokument lastnika vozila (oz. podpis
in žig pravne osebe, če je lastnik vozila
pravna oseba),
•
osebni dokument osebe, ki bo uporabljala
vozilo v tujini (osebna izkaznica, potni list),
•
tuj državljan iz države, ki ni članica EU,
potrdilo o prebivališču v Sloveniji ali potni list
z vpisano schengensko ali delovno vizo.
Ob izdaji DVVT mora biti obvezno prisoten lastnik
vozila oz. zastopnik pravne osebe. DVVT izdamo
takoj, veljavnost DVVT je največ eno leto od izdaje.
Rok je lahko tudi krajši, če to zahteva lastnik vozila.
Cena DVVT: 16,27 EUR
Cena DVVT za člane AMZS: 14,64 EUR

Evropska koda 95
za slovaške voznike
Ministrstvo za promet Slovaške republike je
sporočilo: »Slovaška ne vpisuje evropske kode 95
v vozniška dovoljenja, ker izdaja posebno karto
voznika (»osobitná karta vodiča«), za katero lahko
vozniki zaprosijo na Okrožnem uradu za promet
(Krajský úrad dopravy) v okrožju svojega stalnega
bivališča.«

Obvestilo o prevzemu
ABC tablice na »reverz«
Na podlagi določil Sporazuma med prevozniškimi
zbornicami in prometnim ministrstvom bo
omogočeno prevoznikom prevzeti ABC tablice
na »reverz«. Tablice ABC bo mogoče na »reverz«
pridobiti na DARS d.d. (Cestninski uporabniški
center, Grič 54 – avtocestna vzdrževalna baza
Ljubljana), po objavi novega cenika za uporabo
cest.
Tablice, pridobljene na »reverz« bo možno
uporabljati do konca leta 2009 (torej samo za četrti
cestninski razred in brez diferencirane cestnine
za različne ekološke razrede), po tem datumu pa
jih bo potrebno vrniti ali pa vam bo DARS d.d.
zanje izstavil račun. Cena ABC tablic bo po novem
znašala 16,65 EUR.
Glede na to, da bo šele od 1.1.2010 mogoče
uporabljati ABC tablice, ki bodo prepoznale nižje
cestnine za ekološka vozila z motorji Euro 3 in več
ter jih bo možno uporabljati tudi za tretji cestninski
razred, Sekcija za promet pri OZS predlaga, da
nove ABC tablice nabavite šele v drugi polovici
meseca decembra 2009. Ravno tako jih bo mogoče
prevzeti v Cestninskem uporabniškem centru, kjer
bodo tudi poskrbeli, da bodo elektronske tablice
sistema ABC pravilno inicializirane za konkretno
vozilo – na njih bo zapisana registrska številka
vozila, cestninski in ekološki razred.
S temi ABC tablicami boste lahko od 1.1.2010
uveljavljali za 12,5 % nižjo cestnino za vozila z Euro
3 motorjem in 22,5 % za vozila Euro 4 in več na
trenutno veljavni cenik.

Spremembe in dopolnitve
Cenika cestnine za uporabo
cestninskih cest
DARS je z 26. septembra 2009 znižal višino
cestnin za gospodarska vozila. Novela cenika
cestnine sledi določilom Sporazuma o sistemskih
prilagoditvah na področju avtoprevozniškega
sektorja za zmanjševanje posledic gospodarske
in finančne krize, ki je bil dne 26. avgusta 2009
podpisan med Ministrstvom za promet in
predstavniki avtoprevozniškega sektorja. Od 1.
januarja 2010 bo tudi omogočeno, da se bo z
uporabo ABC tablic plačevalo še nižje cestnine za
bolj ekološka vozila. O vsem tem si več preberite v
prilogi »ABC - obvestilo«.
Z novelo cenika cestnine se tako določa
prilagoditev višine cestnine glede na obdobje
dneva, kar pomeni, da se uvaja dnevna in nočna
tarifa za vožnjo vozil cestninskega razreda R3
in R4 po cestninskih cestah. Dnevna tarifa, ki je
določena s faktorjem prilagoditve 0,875 glede
na višino cestnine po veljavnem ceniku in se
bo obračunavala vse dni v tednu v času med
6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Nočna tarifa, ki
je določena s faktorjem prilagoditve 0,8 glede
na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo
obračunavala vse dni v tednu v času med 22. uro
zvečer in 6. uro zjutraj. Navedena ukrepa (dnevna
in nočna tarifa) sta prehodnega značaja in bosta
veljala do vzpostavitve sistema prilagajanja višine
cestnine glede na EURO emisijski razred vozila.
V novelo cenika cestnine je vključena tudi
sprememba prevozne razdalje za odsek avtoceste
A1 med Mariborom in Arjo vasjo, ki je vezana
na odprtje t. i. vzhodne obvoznice Maribora
14. avgusta 2009. Z odprtjem tega odseka se
prevozna razdalja za tranzitni tovorni promet
podaljša od sedanjega južnega priključka Maribora
(Ptujska cesta) do centralnega priključka Maribora
(Zrkovska cesta) v dolžini 4,2 km.
Omenjena sprememba v prevozni razdalji je že
bila določena z novelo Uredbe o cestninskih
cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 46/09, priloga
1 k tej uredbi), ni pa še bila vključena v zadnjo
novelo Cenika cestnine za uporabo cestninskih
cest (Uradni list RS, št. 46/09). Ta v svoji VI. točki
določa samo spremembo cestnine, vezano na
odprtje novega cestninskega odseka avtoceste A1
med Dragučovo in Mariborom, in sicer za odsek
med Pesnico in Mariborom (zaradi preusmeritve
tranzitnega prometa s hitre ceste skozi Maribor
na njegovo vzhodno obvoznico kot sestavnega
dela avtoceste A1). Druga posledična sprememba
odprtja tega odseka na njegovo cestninjenje
se nanaša na podaljšanje prevozne razdalje od
Maribora proti Arji vasi. Cestnina zanj se bo
povečala sorazmerno povečanju te razdalje, to je
za že omenjenih 4,2 km. S predlagano dopolnitvijo
Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest se
torej zagotavlja njegova skladnost s prevozno
razdaljo med Mariborom in Arjo vasjo, ki je za
čas po odprtju novega cestninskega odseka
avtoceste A1 mimo Maribora določena z Uredbo o
cestninskih cestah in cestnini.
Vir: Bojan Pečnik, sekcija za promet pri OZS
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V Kopru
imamo dva
nova mojstra
V letošnjem letu je mojstrski naziv v Sloveniji pridobilo
106 mojstric in mojstrov, skoraj 600 pa jih še opravlja
mojstrski izpit. Med novinci mojstri sta tudi naša člana,
mojster šivilja-krojač Tjaša Vatič in slikopleskarski
mojster Pero Pavić.
Mojstrske diplome sta prejela 6. oktobra 2009
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer so
prisotni mojstri, visoki predstavniki ministrstev,
ugledni gosti ter obrtniki in obrtnice, ob bogatem
kulturnem programu, slavili tudi 40-letnico obstoja
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Slavnostnega
dogodka se je udeležil tudi predsednik države dr.
Danilo Türk, ki je tako mojstrom kot organizaciji ob
svojem jubileju čestital in poudaril, da je obrtništvo
veliko prispevalo h gospodarskim rezultatom, ki jih
je Slovenija dosegla od osamosvojitve naprej. Dejal
je, da uspešno in sodobno obrtništvo zahteva tako
podjetnost kot mojstrstvo. Po njegovih besedah
je obrtništvo gospodarska dejavnost, kjer je na
preizkušnji predvsem podjetniška sposobnost človeka.
»Biti mojster v svojem poklicu mora biti vrednota
predvsem mlajših generacij, ki šele stopajo v svet
obrtništva,« je dejal Türk.

Slikopleskarski mojster Pero Pavić in mojster šiviljakrojač Tjaša Vatič v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer
sta prejela mojstrski naziv.

Mojstrici Tjaši in mojstru Peru iskreno čestitamo.

Seminar o novostih DDV
Za obalne obrtnike smo, skupaj s sosednjimi zbornicami, dne 27.
oktobra 2009 organizirali seminar »Novosti na področju DDV v
naslednjih šestih letih«.

lacijska poročila, uporaba tržne vrednosti, vračilo DDV, mehanizem
obrnjene davčne obveznosti, solidarna odgovornost in zavarovanje,
rok plačila in rok predložitve obračuna DDV, uporabo identifikacijske
številke.

Predavateljica - davčna svetovalka, mag. Suzana Tokič je polno
zasedeni dvorani predstavila novosti, ki jih prinaša ZDDV-1B: nova
pravila glede kraja opravljanja storitev oz. kraja obdavčenja storitev
(splošna in posebna pravila), nova pravila glede vračila DDV, spremembe v zvezi z DDV stopnjami, uporaba nižjih stopenj in pavšalno
nadomestilo, sprejeti ukrepi v zvezi z davčnimi goljufijami, rekapitu-

Da bi se pravočasno seznanili s predlaganimi spremembami ter
odpravili nejasnosti in dileme, ki bodo nastajale pri obračunavanju
DDV »po novem«, je bil seminar za slušatelje vsekakor primeren
uvod v novosti, saj bodo že pripravljeni dočakali nov pravilnik, ki
bo objavljen konec leta.

Obvestila
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Prag plačila
DDV po plačani
realizaciji dvignjen
na 400.000 EUR

Poslanke in poslanici Državnega zbora
Republike Slovenije so, dne 19. oktobra 2009,
sprejeli predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davku na dodano
vrednost. S sprejemom tega zakona je
realizirana večletna zahteva slovenskih
obrtnikov in podjetnikov za dvig meje za
plačevanje davka na dodano vrednost po
plačani realizaciji iz dosedanjih 208.000 EUR
na 400.000 EUR.

•
•

•
•

bistveni del vrednosti dobave,
čiščenje oken in čiščenje zasebnih
gospodinjstev,
manjša popravila koles, čevljev
in usnjenih izdelkov, oblačil in
gospodinjskega perila (vključno s
krpanjem in predelavo),
frizerske storitve,
dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja.

Podaljšanje
dovoljenja za
zaposlitev

Z uveljavitvijo sprememb Zakona o davku
na dodano vrednost se bo razširil tudi
seznam skupin blaga in storitev, za katere
se uporablja nižja stopnja davka na dodano
vrednost.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
opozarja delodajalce, vlagatelje vlog za
podaljšanje dovoljenj za zaposlitev, da
lahko delodajalec vlogo za podaljšanje
dovoljenja za zaposlitev vloži 60 dni oziroma
najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti
predhodnega dovoljenja za zaposlitev.

Tako bodo nižjo stopnjo DDV plačevali člani
za naslednje dejavnosti:
•
obnova
in
popravilo
zasebnih
stanovanj, razen materialov, ki so

Ob pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje
dovoljenja za zaposlitev, zavod za
zaposlovanje v primeru, da podaljšano
dovoljenje ni izdano pred iztekom
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Rok povabila

veljavnosti predhodnega dovoljenja za
zaposlitev, izda potrdilo o vloženi vlogi,
ki velja kot dovoljenje za zaposlitev do
dokončnosti odločbe o podaljšanju
dovoljenja za zaposlitev.
Če vloga ni vložena pravočasno, se šteje za
novo vlogo, kar pa pomeni, da je potrebno
v postopku izdaje delovnega dovoljenja
predložiti dokumente oz. listine, ki se
zahtevajo pri novi vlogi oziroma jih Zavod
pridobi po uradni dolžnosti:
•
•
•
•
•
•
•

pisno obvestilo pristojne območne
službe zavoda o ustreznih kandidatih v
evidenci brezposelnih oseb
izjava delodajalca o šestmesečnem poslovanju na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3«
podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela
pogodba o zaposlitvi
prijavo potrebe po delavcu na obrazcu
PD
fotokopija potnega lista tujca
dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z
21. členom pravilnika in druge.

Javni razpisi
Javno povabilo izvajalcem
usposabljanja - delodajalcem
za izvedbo programov
usposabljanja na delovnem
mestu 2009/2011
Zavod RS za zaposlovanje je objavil Javno povabilo izvajalcem
usposabljanja - delodajalcem za izvedbo programov usposabljanja
na delovnem mestu 2009/2011

Predmet povabila

Zbiranje ponudb za izvedbo programov usposabljanja
brezposelnih oseb na delovnem mestu. Ponudbo prijavi izvajalec
usposabljanja – delodajalec (v nadaljevanju: izvajalec).
Usposabljanje je po tem javnem povabilu delovna vključenost
brezposelne osebe v program, ki pod strokovnim vodstvom
mentorja in z namenom pridobitve novih znanj, veščin,
spretnosti in delovnih izkušenj, poteka na delovnem mestu.
Zaradi nemotenega poteka usposabljanja v primeru morebitne
odsotnosti mentorja je zaželeno, da izvajalec poleg mentorja določi
tudi nadomestnega mentorja.

Cilj programa je

•

ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb
po zaključenem usposabljanju,
•
povečati konkurenčnost vključenih oseb na trgu dela,
•
zaposliti vsaj 50 % brezposelnih oseb, ki se bodo usposabljale
na delovnem mestu v okviru sklopa II tega javnega povabila.
Usposabljanje na delovnem mestu je namenjeno
•
pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in
spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oz.
delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve.

Dodana vrednost programa se kaže v njegovem prispevku
k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega
reševanja svoje zaposlitvene situacije, in sicer s pomočjo na
novo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih
področjih, pridobljenih veščin za aktivno iskanje zaposlitve,
širjenja socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo
zaposlitvene možnosti. Namen aktivnosti je vključitev in
sodelovanje brezposelnih oseb v programu usposabljanja na
delovnem mestu.
•
delodajalcem, ki imajo potrebe po zaposlovanju večjega
števila delavcev z določenimi sposobnostmi, znanji in
veščinami, ki zahtevajo predhodno usposabljanje na
delovnem mestu.
Ponudbe se vložijo na Območni službi Zavoda, pristojni bodisi
po sedežu izvajalca ali pa po sedežu njegove poslovne enote.
Vsak izvajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo
matično številko, lahko v okviru tega javnega povabila predloži
ponudbo za izvedbo programa/-ov usposabljanja. Izvajalec
lahko predloži ponudbo po sedežu poslovne enote, če je le-ta
registrirana kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično
številko ter pod pogojem, da za poslovno enoto zagotavlja
ločeno računovodstvo. V okviru ponudbe lahko izvajalec ponudi
več različnih programov usposabljanja, v katere se v razpisanem
obdobju vključujejo brezposelne osebe. Izvajalci lahko kandidirajo
za krajše ali daljše usposabljanje na delovnem mestu, in sicer:
Sklop I – krajše usposabljanje, ki traja 2 meseca
Sklop II – daljše usposabljanje, ki lahko traja od 3 do največ 6
mesecev, vendar nikoli dlje kot do 31. avgusta 2011.
V okviru tega javnega povabila lahko izvajalec kandidira le na
enega od navedenih sklopov. Programi usposabljanja se morajo
zaključiti do 31. avgusta 2011.
Obdobje izvajanja programov: Programi se izvajajo od objave
tega povabila do 31. avgusta 2011.

Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev,
vendar najdlje do 1. marca 2011. Pogodbe z izvajalci se lahko
sklepajo od objave tega povabila do 31. marca 2011. Zaprtje
javnega povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda.

Oddaja in dostava ponudb

Ponudbe za programe usposabljanja morajo biti oddane na naslov
pristojne območne službe Zavoda RS za zaposlovanje, in sicer
glede na sedež izvajalca ali glede na sedež njegove registrirane
poslovne enote.
Celotno besedilo povabila, obrazec ponudbe, seznam
zahtevane dokumentacije in ostala navodila dobite na spletni
strani www.ess.gov.si pod javni razpisi

Dodatne informacije

Pristojni uslužbenci za dodatne informacije in pojasnila so
strokovni delavci v območnih službah Zavoda, pristojni za aktivnost
usposabljanje na delovnem mestu.

Javno povabilo Sofinanciranje
mojstrskega izpita
V Uradnem listu 21. avgusta 2009 je bilo objavljeno javno povabilo
k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.
Vsem, ki so ali pa bodo v navedenih šolskih letih zaključili mojstrski
izpit, bo povrnjen del vloženih sredstev in sicer do višine 1.000,00
EUR, pri čemer morajo vlagatelji izpolnjevati predpisane pogoje.
Prijave pošljejo mojstri sami neposredno na Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. mojstri, ki bi lahko
kandidirali na tem razpisu pa bodo o razpisu obveščeni tudi s strani
službe za mojstrske izpite pri OZS.
Razpis je spodbuden tudi za vse tiste, ki se šele prijavljajo k
opravljanju mojstrskega izpita in jim bo uspelo opraviti vse izpitne
obveznosti do konca šolskega leta 2009/2010.
V letošnjem letu je tretji pristopni rok za opravljanje mojstrskega
izpita 21. december 2009.
Za informacije lahko pokličete na telefon 01/583-05-54

Javni razpis Ugodna posojila
in deloma nepovratna sredstva
za investicije na narodnostno
mešanih območjih
Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
je v Uradnem listu RS, št. 74/2009 z dne 25.9.2009 objavil Javni
razpis za dodelitev sredstev projektom za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2009.
Razpisanih je skupno 1.251.500,00 EUR ugodnih posojil
ter 208.500,00 EUR nepovratnih sredstev, po ugodnih
posojilnih pogojih: obrestna mera EURIBOR (trimesečni) +
0,25 % letno. Skupna doba vračanja posojila z vključenim do
3 letnim neobveznim oz. možnim moratorijem je do 15 let.
Projekti primarne kmetijske proizvodnje ter podjetništva, bodo
sofinancirani s kombinacijo posojila in nepovratnih sredstev,
projekti lokalne in regionalne javne infrastrukture ter razvojne
dokumentacije, pa bodo upravičeni do nepovratnih sredstev.
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil ter nepovratnih
sredstev, ki so namenjena projektom na območjih v občinah
Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice, Lendava, Šalovci ter
Piran, Koper in Izola. Javni razpis nudi sofinanciranje projektov
primarne kmetijske proizvodnje, podjetništva, projektov
lokalne in regionalne javne infrastrukture ter priprave razvojne
dokumentacije.
Rok za oddajo prijave je 2. december 2009.
Interesenti lahko pridobijo dodatne informacije na Skladu, vsak
delavnik od 9. do 12 ure ter tudi na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na
e-naslovu: rdf.sklad@siol.net . Vse o navedenem javnem razpisu
najdete na spletnih straneh Sklada: http://www.rdf-sklad.si ali
http://www.rdf-sklad.si/razpisi.html
Podjetje Bojana Tomca s.p. IDEA expertize, cenitve je specializirano
za pripravo dokumentacije za prijavo na javne razpise. Ker v primeru
tega razpisa lahko za sredstva zaprosijo tudi podjetja, ki niso v lasti
članov avtohtone skupnosti, vam Bojan Tomc to priložnost priporoča.
Če želite, da vam podjetje IDEA ekspertize, cenitve pripravi vso
dokumentacijo, jih lahko pokličite na telefon: 041/716 915

V slovo Božo Luzar, 1934 - 2009
Konec meseca septembra je obrtniške vrste zapustil Božo Luzar, ki je bil član Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper že od njene ustanovitve. Prav letos, je na sedežu
zbornice prejel tudi posebno priznanje za svoje dolgoletno delo. Kot običajno, je bil
vesel in poln energije ter načrtov, zato nas je novica o njegovi smrti presenetila in
razžalostila.
Božo je v svoji več kot 40 letni dejavnosti dokazal, da je bil podjetnik z veliko začetnico.
Ustvaril je temelje svojega podjetja, na katerih je stalno gradil. Bil je neusahljiv vir idej
in inovativnosti, predvsem pa delaven in zagnan. Ves čas se je zavedal, da počitka v
podjetništvu ni.
Kot zaveden podjetnik se je tudi aktivno vključeval v različna združenja, saj se je zavedal,
da za bodočnost njegovega podjetja kot tudi za bodočnost podjetništva nasploh ni
odgovorna samo država, politika ali vlada, ampak predvsem podjetniki sami, ki morajo
pristojne usmerjati k temu, da ustvarjajo boljše pogoje dela za podjetništvo.
Za člane zbornice in za vse, ki so ga poznali je to velika izguba.
Slava njegovemu spominu.

42. MOS V CELJU

Ogledali smo si 42. Mednarodni obrtni sejem v Celju
Celjski sejem, na katerem so se tudi letos, že dvainštiridesetič, srečali ponudniki izdelkov in storitev, so si ogledali
tudi naši člani in upokojeni obrtniki. Čeprav svetovno gospodarska kriza, posebno preko medijev, še bolj potencira
zaton gospodarstva, je celjski sejem priča drugačnemu razmišljanju. Zgodilo se je, da je recesija zaklenila potrošniške
denarnice in zaprla vrata obrtnikom in podjetnikom, a kljub temu, smo na sejmu opazili bogato število razstavljavcev.
Poleg raznolike ponudbe je bila to tudi priložnost za srečanje z mednarodnimi proizvajalci in za udeležbo na poslovnih srečanj, potekale so tudi predstavitve dejavnosti strokovnih sekcij iz Območnih obrtno-podjetniških zbornic in
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Člani so se lahko udeležili tudi vrste izobraževalnih in strokovnih srečanj.

PRIMORSKI SEJEM 2009
V Kopru je med 4. in 7. junijem potekal že 16. Mednarodni obrtno-podjetniški sejem Primorski sejem 2009. Kljub krizi se izbor razstavljalcev ni
zmanjšal, letos se je na tradicionalnem sejmu namreč predstavilo več kot
200 razstavljalcev iz vse Slovenije ter nekaj iz sosednje Hrvaške in Italije.
Na letošnjem Primorskem sejmu so se, kot je že tradicija in običaj, v okviru
sekcije instalaterjev energetikov OOZ Koper, predstavljali tudi naši člani. O
sejmu smo poklepetali s Petrom Babičem, predsednikom sekcije:
”Na sejmu sem že večkrat nastopal. Tudi letos smo razstavljali kotel za centralno kurjavo na pelete, filtre za sanitarno vodo, pitnike za vodo in dimniške sisteme. Sejem je bil najbolje obiskan tretji dan, to je v soboto, največ
pa je bilo domačih obiskovalcev. Ostali dnevi so bili manj obiskani. Sicer
pa je sejem majhen in mislim, da v takem obsegu ne more pritegniti širše
publike. Poleg tega je bilo tudi več težav s parkiranjem. Nastop na sejmu
se začne že precej prej s temeljito pripravo, konča pa z analizo rezultatov
in obdelavo strank, s katerimi smo prišli v stik. Mi imamo srečo, saj nam
razstavni prostor financira OOZ Koper, tako da so stroški minimalni. Sejem
naši dejavnosti omogoča predvsem dodatno promocijo. Obiskovalce sejma zanimajo napredne tehnologije, energetske naprave z zmanjšano porabo in majhnim obremenjevanjem okolja. Kot vsak sejem je bil tudi ta dobra
poslovna priložnost, ki jo je potrebno znati izkoristiti.”
						

PRILOŽNOST!

Oddam lokal v Obrtni coni Šalara cca. 70 m2
za skladišče ali mirno obrt.
Kontaktna oseba: Jerkič Mirela: 041/549 250

