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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 11.00 do 13.00 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

OPOZORILO 
Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. 

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

KOPRSKE OBRTNIŠKE NOVICE
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1950 izvodov
Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno
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Slavnostna skupščina
Območne obrtno-podjetniške
zbornice Koper
V petek, 21. maja 2010 zvečer je potekala slavnostna skupščina OOZ Koper, na kateri je 
predsednik zbornice Vladimir Ražman nagovoril prisotne z naslednjimi mislimi: 

»Veseli me  da danes srečujem nasmejane obraze. To pomeni, da se nismo vdali in da uspešno kljubujemo času, 
ki nam – to že predobro vemo – ni naklonjen. Finančni strokovnjaki, bančniki, borzniki napovedujejo konec 
gospodarske krize. To je dobro. Zaupamo jim, toda pravi konec finančne negotovosti – tak, ki ga bomo dejansko 
občutili tudi na naši koži – še čakamo. Ni skrivnost in tudi ni sramota, da je kriza prizadela tudi vse nas, obrtnike, 
ki stavimo vse na naše delo. In tudi nas ne sme biti sram ali nas peči vest, če smo zaradi tega morali sprejeti 
kompromise, ki so zaboleli. Bolj kot kadarkoli prej smo se morali znati pošteno in pravilno odločiti. 

V tem letu smo skupaj beležili približno 30-odstotno zmanjšanje prihodkov, nekateri še več. In nekateri med 
nami so se morali soočati s krutimi besedami: »Odpuščen si.« Boli, ko se komu odrečeš; še toliko bolj, ko gre za 
razmere v katerih si nemočen. In boli, zato ker zelo dobro vemo, kako težko je dobiti dobrega delavca, delavko. 
Dober delavec, sodelavec pa je tudi ključ do uspešnega poslovanja. Toda za slednje smo bili v zadnjem letu 
prikrajšani. A, kot rečeno, ne damo se! 

Ne damo se niti nelojalni konkurenci, ki jo je, po mojem mnenju, deloma podkrepil 
tudi novi zakon o odpiranju samostojnih podjetij. »Tako se je sprostil trg in lažje se je 
samozaposliti,« pravi država. Mi pa pravimo: »Dajte najprej nam možnost, da koga 
zaposlimo, ga izučimo in skupaj z njim ustvarimo delovni trg.« Edino tako tržišče, 
namreč, bo ne le pošteno, temveč tudi trajno, učinkovito in dostopnejše našim 
strankam. 

Ne bomo se vdali niti neplačevanju. Koliko let že opozarjamo na to? Koliko? 
Obrtnik pride, pošteno opravi svoje delo, se neprestano izobražuje in 
posodablja poslovanje … In potem ne dobi plačila… Ali bi se morali učiti 
tudi, kako izterjati dolgove? To bi bil že absurd! To bi bilo smešno! To naj opravi 
država. Država naše zahteve sliši, brez skrbi. Vprašanje pa je, ali jim tudi 
prisluhne. In bomo trmasti še naprej…Veste, trma je že marsikoga takorekoč 
pokopala. »Krepat ja, ma molat mai« pravimo Ištrijani, ki smo zaradi tega 
dostikrat okarani. A nič zato. Naše izkušnje pravijo, da se trma tudi 
izplača. Na državni ravni Obrtno-podjetniške zbornice smo se 
že večkrat izkazali. V en glas smo se povezali z našimi kolegi 
z drugih obalnih občin, s Krasa in z Notranjske. In tako 

Obvestilo 
Člane zbornice obveščamo, da bo Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Koper , zaradi 
koriščenja kolektivnega letnega dopusta, 
zaprta od 2. do 13. avgusta 2010.
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bo tudi na prihajajočih volitvah. Pa ne mislim na lokalne ali referendumske, s tem naj se ukvarjajo drugi. Mi 
smo tako lokalno kot meddržavno med seboj dobro povezani in za uspešno sodelovanje ne rabimo arbitrov.  
Mislim seveda na volitve v organe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Od naših tako kandidatov kot bodoče 
izvoljenih predstavnikov pričakujemo veliko. Veliko zato, ker vemo, da smo se sposobni uveljaviti. 

Še naprej bomo opozarjali na napake in nepravičnosti ter še naprej dajali predloge za izboljšave in reševanje 
težav. Toda to lahko storimo prav vsi, vsak dan, z udejstvovanjem v območnih obrtno-podjetniških zbornicah. 
Zaradi tega vas vedno pozivam k enotnosti, k sodelovanju, k aktivnemu angažiranju. Preprosto: ker se še nikoli ni 
izkazalo, da bi vse to bilo odveč, ampak ravno obratno. Nismo mi tu zaradi zbornice, ampak je zbornica tu zaradi 
nas. Ne pozabite tega. In imejte v glavi tudi to, da bo vedno tako in da bo zbornica vedno na naši strani. Tako 
kot so na naši strani naše družine in prijatelji. Tudi njim se moram kot predsednik Območne obrtno-podjetniške 
zbornice – pa tudi kot mož in oče – zahvaliti, saj nas zaradi dela verjetno velikokrat pogrešajo. 

Hkrati pa vsem želim, da bi bilo tega časa, časa za skupno preživljanje lepih trenutkov polno. Tudi v okviru 
zbornice, saj je kljub spremembi zakona o financiranju naše dejavnosti, še vedno vse na voljo. Le dogovoriti se 
je treba. 

Ob zaključku tega mojega uvodnega pozdrava vam zato poleg uspešnega dela, zadovoljstva in dejavnega 
angažiranja, želim predvsem veliko mirnega in uspešnega dialoga. Vprašajte naše današnje slavljence, koliko 
je to pomenilo v vseh letih opravljanja svojega dela. Kar vprašajte jih! Seveda pa jim prej ne pozabite čestitati in 
jih morda vprašati še za kakšen dragocen nasvet. Za vse se vam, dragi slavljenci, kot predsednik zahvaljujem že 
zdaj!« 

Goste sta pozdravila  tudi župan Mestne občine Koper Boris Popovič in podpredsednik skupščine Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije Viktor Barlič. Oba sta posebno pozorno namenila  slavljencem.

Obrtniki jubilanti 2010

1. Ante Begić, avtotaksi
2. Jožef Čotar, montaža kovinskih          
     gradbenih elementov
3. Valter Grižon, parketarstvo

Prejemniki priznanj za 30-letno uspešno opravljanje dejavnosti
4. Ivan Krumpak, kovinostrugarstvo
5. Dušan Marin, avtoprevozništvo
6. Bojan Pahor, strojne inštalacije
7. Rafael Srabotič, avtoprevozništvo

8. Božo Stražar, tiskarstvo
9. Milan Vajgel, Mival d.o.o., strojne        
      instalacije
10. Steklarstvo Starc d.o.o., steklarstvo

1. Ajda d.o.o., pekarstvo
2. Amo d.o.o., proizvodnja avtomobilskih     
     prevlek 
3. Massimo Apollonio, avtoprevozništvo
4. Valter Silvano Baruca, elektroservis
5. Marijano Benčič, avtomehanika

Prejemniki priznanj za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti
6. David Benko, predelava plastičnih mas
7. Zoran Blašković, avtoprevozništvo
8. Igor Bolčič, vrtnarstvo
9. Vesna Bordon, sestavljanje usnjenih           
     izdelkov 

10. Mirjana Bradaševič, frizerstvo
11. Gorazd Budal, gradbeništvo
12. Tatjana Butul, izdelovanje drobnih            
        izdelkov 
13. Bojan Cepović, okrepčevalnica
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14. Ante Dobronić, avtoprevozništvo
15. Dom Danica d.o.o., proizvodnja raznih       
        izdelkov
16. Elterm d.o.o., splošna elektromehanika
17. Marjana Fajdiga, frizerstvo
18. Stelio Felda, vzdrževanje računalniških  
        sistemov 
19. Gea d.o.o. Koper, zaključna dela v    
         gradbeništvu 
20. Geor d.o.o. Elerji, kovinoplastika
21. Božena Glavina, frizerstvo
22. Aleksander Godina, gostinstvo 

Prejemniki priznanj za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti
23. H-GIP d.o.o., gradbeništvo
24. Ika d.o.o. Koper, gostinstvo in storitve
25. Inis d.o.o., strojni inženiring
26. Mirjam Ivančič, kozmetika in masaža
27. Jadranka d.o.o. Koper, izdelovanje   
         betonskih izdelkov za gradbeništvo 
28. Danilo Kohek, izdelava ograj
29. Ivan Kozel, avtoprevozništvo
30. Boris Krmac, popravilo kmetijske in   
        gradbene mehanizacije
31. Viljem Lorber, avtokleparstvo in   
       avtoličarsvo

32. Vladimir Milivojevič, projektiranje strojnih  
         instalacij
33. Vinko Muženič, kleparstvo
34. Nepremičnine Čakarun d.o.o.,             
       gradbeništvo
35. Nouvelle d.o.o., kemična čistilnica in pralnica
36. Nova d.o.o., vzdrževanje in popravila    
         motornih vozil
37. Darij Olenik, računalniške storitve
38. Zvezdan Parovel, avtomehanika

39. Premo d.o.o., design, inženiring in trgovina
40. Publishop d.o.o. Koper, grafična   
         dejavnost 
41. Zlatko Radoslav, avtoprevozništvo
42. Vojko Reja, transport
43. Renex d.o.o., storitve s težko gradbena  
        mehanizacija 
44. Roel d.o.o., izdelava kovinskih konstrukcij

Prejemniki priznanj za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti
45. Rokava d.o.o., gradbeništvo
46. Sandi Rožnik, montaža gradbenih 
        kovinskih izdelkov 
47. Silvano Sirotić, slikopleskarstvo
48. Vladan Stojimirović, elektromehanika
49. Dušan Stokovič, pralnica in čistilnica
50. Slavko Suvajac, avtoprevozništvo
51. Svit d.o.o. , proizvodnja delovnih oblačil

52. Alojzij Šarkanj, strojne instalacije
53. Marino Štok, avtokleparstvo
54. Teodor Šušmelj, avtoprevozništvo
55. Tiskarna Pagina d.o.o., tiskarstvo
56. Trgo ABC d.o.o., vzdrževanje in popravila  
          motornih vozil

57. Ismet Topalović, gradbeništvo
58. Severin Udović, avtomehanika
59. Uniem d.o.o., strojne inštalacije

Prejemniki priznanj za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti
60. Darko Viler, elektroinstalaterstvo
61. Dušan Vučko, elektroinstalaterstvo
62. Wigor d.o.o., frizerstvo

63. Ivo Žunić, avtoprevozništvo
64. Miran Boršič, Mitra – Boršič k.d., 
grafična dejavnost (opomba: 20 let dopolnil 2009)

1. Riko Apollonio, montaža pohištva
2. Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.,   
    avtobusni prevozi
3. Barval d.o.o., pleskarstvo
4. Klavdij Beržan, vzdrževalna dela
5. Mario Buzuk, elektroinštalaterstvo
6. Dorjan Dobrinja, avtopleskarstvo
7. Ekoplast – S.I. d.o.o., proizvodnja izdelkov iz  
      plastičnih mas 
8. Elektroline d.o.o., elektroinštalaterstvo
9. Boris Furlan, elektroinštalaterstvo
10. Martin Furlanič, vizualne komunikacije
11. Milan Gavrilović, popravilo plovil
12. Geo-Knez d.o.o., gradbeništvo

Prejemniki priznanj za 10-letno uspešno opravljanje dejavnosti
13. Gradom international d.o.o., gradbeništvo
14. Emil Horvat, gostinstvo
15. Peter Ivančič, mizarstvo
16. Sonja Kmetič, gostinstvo
17. Damjan Kocjančič, pečarstvo
18. Koinstal d.o.o., strojne inštalacije
19. Rajko Koren, ključavničarstvo
20. Robert Lenardič, strojno inštalaterstvo
21. Alen Marsič, elektroinštalaterstvo
22. Borut Miklavec, elektroinštalaterstvo
23. Miro Mikolič, kovinoplastika
24. Sandi Mustić, steklarstvo
25. Nova Olimpija d.o.o., vzdrževanje   
        motornih vozil 

26. Marino Peroša, gradbena mehanizacija
27. Porfid d.o.o., zaključna gradbena dela
28. Alan Požru, posredništvo in prevoz blaga
29. Darjo Purger, elektroinštalaterstvo
30. Radiel group d.o.o., elektroinštalaterstvo
31. Darko Stepan, elektromehanika
32. Igor Šav, avtoprevozništvo
33. Tjaša Vatič, šiviljstvo
34. Martina Vatovec, gostinstvo
35. Višina d.o.o., izposoja delovnih košar
36. Dean Vodopija, grafična dejavnost

1. Elektromehanika Buhaj  

Prejemnika priznanja 
za 50-letno dejavnost obratovalnice

Prejemnika priznanja 
za 40-letno dejavnost obratovalnice
1. Gostilna Tomšič Istrska klet, Pomjan
2. International transport Hrvatin Klavdij  



Vladimir Ražman
Zaenkrat še čakamo, da 
se napovedi finančnikov 
začnejo uresničevati

Lani ob tem času je bila svetovna go-
spodarska kriza v polnem obtoku.  Fi-
nančne napovedi so bile črne, stanje 
negotovo. Tudi obrtniki ste že konkre-
tno zavihali rokave, da bi se ji zoper-
stavili. Kako kaže situacija letos? Ali si 
od težav že lahko oddahnemo?
Mislim, da ne. Še vedno smo – kar se tiče 
našega dela – v rahlem padcu in le čaka-
mo na čas, ko se bomo ponovno začeli 
vzpenjati.
 
Torej se kriza še vedno čuti...
Še vedno stiskamo pasove in čakamo na 
boljše čase. Večinoma smo se tudi že spri-
jaznili s približo 30% padcem prometa in s 
tem prihodkov. Zaenkrat uspemo povpreč-
no zaslužiti toliko, da preživimo. O nekih 
dodatnih zaslužkih se zdaj še težko pogo-
varjamo.
 
Ste tudi koprski obrtniki-lastniki pod-
jetij morali odpuščati? 
Ja, tudi pri nas se je pokazala ta potreba, 
tako kot drugod. Tudi ta korak so neka-
teri morali narediti. In to je bil zadnji ko-
rak pred morebitnim zaprtjem s.p.-ja ali 
d.o.o.-ja. Vemo, da je delavce zelo težko 
dobiti, sploh dobre. In prav zaradi tega ga 
je še toliko težje odpustiti. Vemo, da bodo 
za temi črnimi, prišli boljši časi in potem 
bomo te dobre delavce še kako pogrešali 
in vprašanje je, ali jih bomo še uspeli dobiti. 
To je kot nek začaran krog. Dobrih delav-
cev je premalo. In tudi če je delo in toliko 
brezposelnih,še vedno primanjkuje stro-
kovno usposobljenega kadra, ki ga potre-
buješ za svojo dejavnost. 
 
Kaj pa sodelovanje s srednjimi šolami 
in z razvijanjem ustreznih programov? 
Na to obrtniki že dolgo opozarjate... 
S šolami dobro sodelujemo. Žal pa je v 
javnosti še vedno zelo glasen in vpliven 
stereotip, da so ti poklici manjvredni. In ne 
uspemo mladim dokazati, da so prav ti po-
klici  zaradi hudega pomanjkanja kadra, še 
posebej v zadnjih letih, zelo cenjeni. 

Pa vendarle radi poudarite, da imate 
obrtniki recept za prebroditi vse te 
težave. To so delo, spoštovanje do 
dela in trud. 
Točno tako. To še vedno mislim. Če ne bi 
tega bilo, bi že zdavnaj zaprli marsikatero 
podjetje. In odlikuje nas tudi velika mera 
prilagodljivosti. Vsak obrtnik začenja ve-
činoma iz nič, s podporo družine in morda 
nekaterih sodelavcev. In nato počasi gradi 
podjetje, zato se dobro zavedamo tudi ta-
kih težkih gospodarskih situacij in znamo 
v njih preživeti.
 
Omenjate družino in sodelavce, a tudi 
obrtno-podjetniška zbornica je tista, 
ki vas vse skupaj povezuje. 
Ko obrtnik pride v težave, pride najprej k 
nam in vsakemu prisluhnemo in skušamo 
ne le učinkovito, ampak tudi čim hitreje 
rešiti težave. Naše strokovne službe imajo 
v tem času veliko dela. Kot običajno obsta-
jajo tudi tisti, ki z našim posredovanjem 
niso  povsem zadovoljni. To so predvsem 
tisti, katerih težave ne uspemo rešiti takoj, 
a vseeno kasneje uspemo vse urediti in ne-
zadovoljstvo mine.
 
Katero pa je v tem času najpogostej-
še vprašanje ali prošnja za pomoč?   
Prav gotovo v zadnjem času največkrat 
svetujemo glede zaposlovanja v tujini. In 
sicer, kako urediti vso ustrezno dokumen-
tacijo. Smo pa se, žal, ukvarjali tudi z vpra-
šanji glede odpuščanja delavcev. A to je 
bilo takrat, ko naši obrtniki niso imeli no-
bene druge možnosti.
 
Zagotovo je kriza vplivala tudi na 
članstvo v koprski OOZ?
Ja, je. A presenečeni smo bili, ker je vplivala 
pozitivno. V zadnjem letu je število naših 
članov celo naraslo. Vendar pa sta za to 
najverjetnejši dve razlagi. Prva je ta, da 
se je zaradi odpuščanja med krizo več 
brezposelnih odločilo poskusiti z odprtjem 
lastnega podjetja. Druga razlaga pa te-
melji na spremembi obrtnega zakona, ki 
po novem omogoča veliko lažje odprtje 
podjetja.
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Kako ocenjujete ta nova določila obr-
tnega zakona? 
Ne strinjam se s tem. Po novem lahko de-
jansko kdorkoli odpre podjetje. Zakon za 
to ne predvideva nobenih posebnih po-
gojev. Tudi drugi obrtniki temu večinoma 
niso naklonjeni. Zakaj? Že prej sem ome-
nil, kako težko je dobiti dobrega delavca. 
Vanj vlagaš, ga izučiš v mojstra, potem pa 
gre in odpre svoje podjetje. Poleg tega, da 
iz odličnega strokovnjaka lahko kaj hitro 
postane povprečen, hkrati postane lahko 
tudi nelojalen konkurent drugim, še pose-
bej prejšnjemu delodajalcu. 
 
Kaj pa država? Je kaj poostrila nadzor 
nad delom na črno ter neplačeva-
njem oziroma nespoštovanje plačil-
nih rokov? Na to še posebno opozar-
jajo gradbeniki... 
Prav to je bila glavna tema na nedavnem 
forumu »Dnevi slovenske obrti« v Portoro-
žu. Ta tema je vselej aktualna. Poleg tega 
opozarjamo tudi na težave s pridobiva-
njem denarnih sredstev, olajšav. Krediti so 
zaradi krize postali skorajda nedosegljivi. 
Tudi če je podjetje perspektivno.
 
Kdo bi, po vašem mnenju, v teh raz-
merah moral narediti glavne korake, 
da bi se stanje izboljšalo? 
Najprej OOZ Slovenije. In sicer, zaradi tega, 
ker vsi naši predlogi območnih zbornic gre-
do najprej na matično zbornico. Ta pa jih 
potem posreduje naprej vladi.
 
Zdaj pa še neizbežno vprašanje o čla-
narini. So bile še kakšne zahteve po 
ukinitvi obvezne članarine? 
Jaz sem že osmo leto predsednik in od ve-
dno prihajajo pobude, da bi bilo članstvo 
prostovoljno. Hkrati pa je že od vedno pla-
čevanje članarine obvezno, kar tudi podpi-
ram. Če je orgainzacija močna, naši pred-
stavniki lažje lobirajo pri državi in lažje je 
doseči naše zahteve.

Za konec pa še o prihajajočih volitvah.
Letos bomo volili predstavnike organov 

OOZ Slovenije. Večina sekcij ima že nove 
izvršilne odbore in predsednike, 15. junija 
pa bo jasno, kdo bo novi predsednik uprav-
nega odbora in predsednik OOZ Slovenije. 
Nekaj naših kandidatov se je že prijavilo 
in predstavilo. V glavnem smo se povezali 
znotraj Primorsko-Notranjske regije. Veliko 
dajemo na program.

Slavnostna skupščina je za nami, prav tako že prva polovica našega 
delovnega leta 2010. Lansko leto je bilo s finančnega vidika za 
marsikaterega med nami prelomno. Finančniki zdaj obetajo izboljšanje 
stanja na trgu. Krizo naj bi že prebrodili, čas je, da začnemo graditi 
znova, pravijo. A predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Koper Vladimirja Ražmana zaenkrat te napovedi še ne prepričajo.

Kaj bi pa radi dosegli na teh volitvah?
Primorsko-Notranjska regija ima 3 člane 
v upravnem odboru, zdaj smo imeli tudi 
predstavnika v nadzornem odboru. Želja 
pa je, da bi imeli svojega zastopnika tudi 
v kadrovski komisiji. V vsakem primeru je 
dobro imeti čimveč svojih predstavnikov. 
Smo pa zelo povezani in dosledni. Že več-

krat se je izkazalo, da smo močni in od zah-
tev ne odstopamo.

Katera pa je največja prednost Primor-
cev?
Da smo dosledni in odločni.

50 let dejavnosti
Romilda in Julijan Buhaj
Formule »plačilo 90. dan« 
nismo poznali

Ste pričakovali, da boste nekoč dobili 
priznanje za 50 let opravljanja dejav-
nosti? 
Ne, sploh ne. Še posebej prvo leto. Veliko 
dela sva imela in nisva uspela mislit ne na 
kaj je, ne na kaj bo. 

Gospod Buhaj, z dejavnostjo ste naj-
prej začeli vi... 
Tako je. Delal sem na Radiu tu v Kopru, 
potem pa sem se odločil, da bom odprl 
RTV servis. Takrat je bilo resda radijskih 
aparatov malo, a ljudi, ki bi jih popravljali, 
skorajda ni bilo. Televizijski sprejemniki so 
bili redkost. Prvo delavnico sem imel na 
Verdijevi. Spomnim se, da sem jo odkupil 
z malo denarja. Takrat se je dalo. Potem 
pa je konkurenca začela naraščati in si 
moral biti pošteno iznajdljiv, da si ohranil 
dejavnost. Jaz sem to naredil tudi s preu-
smeritvijo k cestni signalizaciji. S tem se 
ukvarjamo še danes. 

Kako pa je delati skupaj, gospa Bu-
haj? 
Nekateri menijo, da je treba službo in za-
sebno življenje strogo ločiti, vidva pa tega 
ne moreta. . . Skupaj delava od leta 1964. 
5 let pred tem je imel mož dejavnost sam. 
Nato sem prišla jaz, seveda pa sem še prej 
morala narediti izpit za usposabljanje. Res, 
ni lahko delati skupaj, to je res, a drugače 
ne bi šlo. Že takoj sva si razdelila delo. Šte-
vilo sprejemnikov je začelo naraščati, tako 
radijskih kot televizijskih. Poleg tega pa je 
bilo na tržišču tudi vedno več blagovnih 
znamk aparatov in je bilo treba veliko dela, 

da smo vse spoznali, evidentirali, naročati 
prave rezervne dele. In to sem prevzela jaz. 
Material smo dobivali od vsepovsod, tukaj 
ga ni bilo. Hodili smo po Jugoslaviji, Italiji, 
Nemčiji. Noč in dan sva bila v delu. Smo pa 
delali z veseljem. To je bilo tako lepo, da 
vam ne morem povedati koliko. 

Kaj pa stranke? So bile tako zahtev-
ne? 
Delati s strankami je bilo eno samo ve-
selje. Toliko jih je bilo, a vseeno smo se 
vsi poznali in velikokrat so se mi zaupali. 
Veste, imeti en sprejemnik doma, je bila 
takrat prava dragocenost. Tudi 5 plač 
si moral dati za eno črno-belo televizijo. 
Pa ste se kdaj skregala zaradi službe? 
Ne, nič kaj resnega ni bilo. Za kakšno ma-
lenkost, sicer pa nikoli.  

Gospod Buhaj, kako pa je s strankami 
zdaj? 
Popravil v zadnjih 10-ih letih skorajda ni. 
Vsak je najprej vprašal, ali se mu sploh 
izplača. Saj so cene sprejemnikov postale 
zelo dostopne. 

Zakaj menite, se je vaša dejavnost 
ohranila? 
Hitro smo prešli tudi na druge storitve. 
Nekaj časa smo imeli proizvodnjo trans-
formatorjev za spajkalnike, potem pa 
kmalu prešli na prometno signalizacijo. 
Svetlobno smo uredili nekaj križišč tukaj 
na Obali, zdaj pa imamo pogodbe na 
območju vse do Kozine. Dela je, na srečo, 
zadosti. Pogrešamo pa t.i. privatni inkaso. 

Prihodek nam predstavljajo predvsem ob-
čine, ki na srečo plačujejo redno in točno.  
Kaj pa gospodarska kriza? Se je pokaza-
la tudi na vašem delovnem področju? Ne, 
neposredno ne. Se pa pozna, saj so občine 
veliko bolj natančne in previdne pri izdat-
kih in naložbe so skromnejše. 

Vas na to dolgoletno dejavnost veže-
jo posebni spomini, gospa Buhaj?  
Joj, toliko jih je! Včasih, ko zvečer posedava 
doma, se spomnimo marsikatere zgodbe. 
In ljudi! Včasih se prav zamisliva, koliko 
generacij je šlo že čez naše roke. Pri nas 
se je veliko delavcev tudi delovno uspo-
sobilo. Med njimi je tudi Vladimir Polič, ki 
je kasneje ustanovil televizijo Kanal A in 
potem ustanovil posel za razvoj in izde-
lovanje elektronskih naprav za merjenje 
gledanosti medijev, navigacije in drugo.

Kaj pa vi gospod Buhaj, kakšni so bili 
začetki pred 50-imi leti? 
Dejavno sem veliko sodeloval v vodilnih 
organih obrtniških združenj in spomnim 
se, da takrat še sami niso vedeli, ali naj 
dovolijo zasebna podjetja ali ne. Takrat 
to ni bilo zaželeno. Jaz sem porabil 1 leto 
časa, da sem to dosegel. In moral sem na-
rediti mojstrski izpit. A to ni bilo tako kot je 
danes. Šel sem celo na Ministrstvo za delo, 
pa so me poslali na krajevno enoto. Zata-
knilo se je, ker moja izobrazba ni ustrezala 
temu poklicu, a to mi ni nihče v tistem letu 
čakanja niti omenil. Na srečo smo uspeli 
urediti in sem šel delat izpit, šele nato pa 
sem lahko odprl dejavnost. 

”Šele 50 let imamo to dejavnost. Kaj bi sploh lahko povedali?« je z 
nasmehom in ponosom skromno naš pogovor začel Julijan Buhaj. 
Skupaj z ženo Romildo vodita podjetje, ki se ukvarja pretežno s 
cestno signalizacijo. V pogovoru smo obujali spomine na njune 
začetke.
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Lahko sklepam, da ste prav zaradi teh 
izkušenj kritični do sprememb v obr-
tniškem zakonu, ki so precej olajšale 
odpiranje novih zasebnih podjetij? 
Da. Zdi se mi, da to dolgoročno uničuje 
industrijo. Izobrazba je dandanes slaba 
in najbolj pomembne so izkušnje. Tako 
se je tudi lažje prilagajat vsem vedno 
številčnejšim spremembam. Zelo kritičen 
pa sem tudi do določil v zakonu o malem 

delu. Mislim, da se tega ne bi smelo uki-
niti. Nekatere dejavnosti enostavno rabi-
jo občasno pomoč. Poglejte gostilničarje, 
na primer. Ko dobijo večje naročilo, eno-
stavno potrebujejo več ljudi, ne morejo pa 
imeti celo kopico stalno zaposlenih. Tega 
si ne morejo privoščiti. Tudi v naši dejav-
nosti je podobno. Mislim, da bi tu morala 
biti kontrola tista prava. Da lahko preveri, 
da med temi dodatnimi najetimi delavci 

niso tudi delavci brez pogodb. Med naj-
večjimi težavami pa bi radi opozorili na 
neplačevanje. Niti na kraj pameti nama ni 
nikoli prišlo, da bi kdaj ostala zadolžena 
ali da bi bila nepravična do delavcev. Na-
jin moto je vedno bil preprost: 1. najprej 
poravnaj vse račune, 2. plačaj delavce, 3. 
če kaj ostane za naju, še toliko boljše. Ne-
koč nismo poznali poslovne prakse »rok 
plačila 90 dni«.
 
 

40 let dejavnosti
Matjaž Hrvatin - International transport
Trenutno največ stavimo na hitri servis 
in 24-urno pomoč na cesti

Podjetje International transport Hrvatin 
Klavdij, Matjaž Hrvatin s.p. je letos obe-
ležilo 40 let delovanja. V nazivu podjetja 
sta dve imeni. Klavdij je začel z obrtjo, sin 
Matjaž jo je za njim prevzel. Žal ne more-
mo pisati o lepi in romantični zgodbi o 
tem, kako je sin nadaljeval z dejavnostjo, 
tako da bi le-ta ostala v družini. Matjaže-
vo nasledstvo je namreč zaznamovala 
tragična smrt očeta. 

Z velikim veseljem pa smo si ogledali 
delavnico v Pradah in opazili, kako mo-

derna je in kako delo lepo napreduje. 
Sprejela nas je mama Vlasta: »Klavdijo je 
odprl to delavnico že leta 1970. Po njego-
vi tragični smrti leta 2005 je vajeti v roke 
moral prevzeti Matjaž. Zdaj je vse na nje-
mu.« Takrat pa se oglasi Matjaž, ki skro-
mno, z umazanimi rokami od dela, pove: 
»Kaj jaz? Brez mame tukaj ne bi bilo tako 
kot je.« 

Nadaljevati delo, ki ga je začel oče, ni bilo 
lahko, pravi: »Že prej sem 10 let delal z 
njim in delati sem se naučil. Težko pa je 

bilo nadaljevati, tudi zato, ker sem naen-
krat ostal sam. Delo dveh je ostalo ene-
mu. A delali smo skupaj, smo bili enotni 
in močni. Avtopark smo celo razširili – iz 
6 na 8 vozil. V času krize smo se preusme-
rili na nove dejavnosti, to so vulkanizer-
stvo, hitri servis in avtovleka. Zdaj imamo 
še 4 vlečna vozila. Del transporta pa smo 
opustili.« 

Trenutno je zanje največji izziv pomoč na 
cesti 24 ur, kriza pa ni izpustila niti njih. 
Bolj kot na druge dejavnosti, vpliva na 
transportni del: »Stroški so tu res obsežni, 
a pričakujemo izboljšavo. Ta se nekako 
tudi že kaže. Najbolj pa se zdaj trudimo 
obdržati stranke in skušamo biti čim bolj 
učinkoviti v hitrem servisu in 24-urni po-
moči na cesti.« 

Najbolj pa si trenutno želijo rednega 
plačila. »To šepa,« še pove Matjaž: »Še 
posebno v prevozništvu se to kaže. S 
plačili je velika težava. Tu bo morala kaj 
narediti država. Enostavno tega ne zmo-
remo. Naši stroški postanejo višji kot je 
dolg. Zgodilo pa se je že, da so podjetja 
šla v stečaj in smo tako ostali popolnoma 
brez plačila.« Na sodišče pa niso pomislili, 
stranke so trenutno najdragocenejše in s 
takim načinom jih lahko izgubijo. 

A tako ali drugače je zanje najpomemb-
neje to, da dobro delajo in da jim stranke 
zaupajo. 

40 let dejavnosti
Mirko Tomšič - Istrska klet Pomjan 
Temeljnega pomena je blagovna znamka

G. Tomšič, kako se počuti obrtnik, ko 
drži v rokah priznanje za kar 40 let tra-
jajočo dejavnost? 
Utrujeno in veselo. 

Kdo pa je pravzaprav začel s to de-
javnostjo na Pomjanu? Glede na leta, 
predvidevam, da bi vi morali biti še 
zelo zelo mladi, da bi bil prvi. 

S tem sta začela oče in mati. Jaz pa sem 
nadaljeval z družinsko tradicijo ob upo-
kojitvi mame. Sicer pa to delo opravljam 
že 23 let. 

Kako se je dejavnost v vaši Istrski kleti 
skozi leta spreminjala? 
Iz navadne vaške gostilne s pršutom, ov-
čjim sirom in čevapčiči smo našo Istrsko 

klet spremenili v kraj, kjer je doma avtoh-
tona istrska kulinarika. Ponujamo hrano, 
ki jo pripravljamo na osnovi tako starih 
tradicionalnih kot tudi novejših receptov. 
Vendar pa vse na osnovi avtohtonih pri-
delkov s poudarkom na sezonskih živilih. 
Seveda pa smo se prilagajali tudi željam 
in zahtevam gostov. Vedno pa smo ime-
li tudi vizijo, ki sem jo še bolj občutil za 
svojo, ko sem začel spoznavati avtohto-
no istrsko kulinariko. Mi je pa bilo lažje, 
saj je moja žena prava Istranka in jo je že 
nona vpeljala v skrivnosti istrske kuhinje.
 
So kupci danes bolj zahtevni kot ne-
koč? 
Da, so. Spomnim se, da pod Jugoslavijo 
ljudje niso bili tako zahtevni. Že pre-
prost papirnat krožnik z zobotrebcem 
in čevapčiči so jih razveselili. Z vstopom 
v Evropsko unijo pa se je začelo v go-
stinstvu marsikaj spreminjati. Drugačna 
je postrežba, priprava in serviranje jedi, 
sploh pa v opremljanju prostorov smo 
morali narediti velike korake. 

Kakšne novosti pa ste vpeljali? 
Veliko smo se posvečali (in se še) recep-
tom. Na starih istrskih receptih kot so 
bobiči, fuži, ombolo v vinu, razne fritaje 
in tartufi smo gradili novejše, ki sva jih z 
ženo najprej preizkusila, šele nato ponu-
dila gostom. V začetku je bilo zelo težav-
no, saj so bili ljudje navajeni bolj na žar 
in kalamare. A v današnjem času se je 
povpraševanje naših in tujih gostov po 
pristni domači hrani zelo povečalo. Naj 
omenim samo nekaj jedi iz nove dobe: 
pijani Istrijan, ombolo San Pomjano, ravi-
oli s tartufi, ombolo po istrsko itd. 

Zakaj mislite, da se je ta gostilna obdr-
žala toliko časa? 

Tu, na takšnem kraju, kot radi rečemo 
– bogu za hrbtom – moraš biti pravi vir-
tuoz za preživetje. Brez vizije, brez poslu-
ha za goste, res posebne ponudbe, ki ji 
moraš vsako leto dodati kaj novega, brez 
prilagajanja novim trendom, brez raznih 
ocenjevanj v medijih, prejetih priznanj in 
zadovoljnih gostov, ki širijo dober glas 
naprej, ne bi preživeli. Najpomembnejše 
tu pa je, da svojo ponudbo prodajaš kot 
blagovno znamko. Postati moraš prepo-
znaven, za to pa je več načinov. Nekaj 
sem jih že naštel in nam je pomagalo.   

Vam je bilo kdaj žal, da ste se odloči-
li za to dejavnosti? Zakaj pravzaprav 
ste se odločili zanjo? 

Ne, ni mi bilo nikoli žal, čeprav ta poklic 
zahteva veliko. Poleg znanja o gostinstvu, 
so tu še psihološke obremenitve poseb-
no pri malih samostojnih podjetnikih. S 
tem pa mislim tudi na ogromno znanja 
iz zakonodaje, računovodstva, knjigo-
vodstva, prava in iz podjetništva, ki ga 
moraš imeti. Poleg tega pa moraš zelo 
dobro poznati tudi dele vseh inšpekcij-
skih služb, ki nas nadzorujejo.

Kakšne načrte imate za prihodnost?  
Z ženo že razmišljava o upokojitvi. Si-
cer bova v tem stilu gradila še naprej 
in če bodo naši otroci poprijeli za delo 
ter se odločili za nadaljevanje te dejav-
nosti, jim bova vsekakor stala ob strani. 
 

Pomjan se že 40 let ponaša z Istrsko kletjo, kjer je doma pristna domača 
hrana, ki je sedanja lastnika Smiljano in Mirka Tomšiča, med drugim, 
nagradila tudi z mednarodnimi priznanji. Na mednarodnem tekmova-
nju priprave jedi iz tartufov sta, na primer, osvojila dve nagradi, in sicer 
nagrado občinstva in novinarjev za raviole ter nagrado žirije za celoten 
jedilnik. Istrska klet se prav tako ponaša s podeljenim priznanjem »pe-
tih sončkov«, ki jih podeljuje uredništvo časopisa Nedelo, kar jo uvršča 
med 17 najboljših slovenskih gostiln, ki so prejele enako priznanje. Istr-
ska klet pa je prav tako redno izbrana in predstavljena gostilna v knjigi 
»111 najboljših gostilen in restavracij v Sloveniji«. K vsem priznanjem 
so letos dodali še našega: priznanje OOZ Koper za 40 let dejavnosti.

Istrska klet se 
ponaša tudi z 

rekordom: 
že od leta 2004, 

namreč na Pomjanu 
pripravljajo največjo 

istrsko fritajo iz 
divje šparglje.
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VABILO

VABILO

Srečanje 
Poslovne priložnosti 
za obrtnike

Program

10.00 – 10.30 Uvodni nagovor in predstavitev Centra za sodelovanje 
  z  gospodarstvom  UP ZRS
             Predavatelj: Aleš Lipnik, vodja CSG UP ZRS
 
10.30 – 10.45 Razširite svojo dejavnost tudi zunaj slovenskih meja
  Predstavitev delovanja borze mednarodnega poslovnega sode lovanja  
  Oblikovanje poslovnih profilov. 
        Predavateljica: Špela Seljak,  CSG UP ZRS
 
10.45 – 11.00 Inovacije, prenos znanja in tehnologij
  Predstavitev borze mednarodnega tehnološkega sodelovanja. 
  Patenti, oblikovanje tehnoloških ponudb in tehnoloških povpraševanj. 
              Predavatelj: Simon Čotar, CSG UP ZRS
 
11.00 – 12.00 Možnost individualnega svetovanja s predstavljenih področij
  Predavatelji: svetovalci, CSG UP ZRS

UP ZRS Center za sodelovanje z gospodarstvom vas vabi na srečanje: Poslovne priložnosti za obrtnike 

v ponedeljek, 14. junija 2010, ob 10.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Na dogodku bomo skozi primere dobrih praks informirali in predstavili članom Območne obrtno-
podjetniške zbornice Koper in sosednjih občin, nabor storitev, ki jih UP ZRS Center za sodelovanje z 
gospodarstvom (član mreže Enterprise Europe Network) 

Rok prijave
Zaradi lažje izvedbe dogodka vas naprošamo, da svojo 
udeležbo potrdite najkasneje do četrtka , 10. junija 2010
na telefon 05/663 77 80 ali e-naslov: een@zrs.upr.si
  

Udeležba je brezplačna.

  
  Vabljeni!

Člani upravnega odbora OOZ Koper so bili v preteklem 
tednu gostje župana Občine Višnjan v Istri. 

Župan Angelo Mattich je  člane upravnega sprejel v 
obnovljenih prostorih palače, ki stoji na glavnem trgu 
tega prisrčnega istrskega mesteca in katero občina 
uporablja kot večnamenski prostor. V njej se odvijajo seje 
občinskega sveta, pripravljajo razstave in drugi kulturni 
dogodki. 

Občina Višnjan je z  OOZ Koper vzpostavila prve stike, ko je 
potrebovala informacije kako pristopiti k realizaciji obrtne 
oz. poslovne cone, ki bi omogočila širitev in razvoj obrtnih 
dejavnosti.  Leta 2005 je zastavila projekt poslovne cone 
in uspela zagotoviti nekaj več kot 21 hektarjev zemljišča 
za ta namen.  Danes računajo, da bodo do urejene cone 
prišli že do konca letošnjega leta. Kupci naj bi v njej dobili 
komunalno opremljeno zemljišče po manj kot 30 evrov 
na kvadratni meter. 

Člani upravnega obora so si ogledali prostor, ki je 
namenjen izgradnji nove obrtno-poslovne  cone in ker so 
tudi koprski obrtniki tik pred začetkom gradnje svojih hal v 
novi  obrtni coni na Srminu, je samo vprašanje časa komu 
bo prvemu uspelo cono dokončati. V vsakem primeru bo 
to ponovna priložnost za prijateljsko srečanje.

Upravni odbor 
v gosteh v Višnjanu 

Gostitelja srečanja sta bila župan občine Višnjan Angelo Mattich  in 
njegov namestnik Graziano Černeka, ki sta goste popeljala tudi na ogled 
astronomskega observatorija – enega od osmih najpomembnejših na 
svetu, ki se pretežno ukvarja s spremljanjem meteoritov. 
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UP ZRS 
Center za sodelovanje z 
gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper 
T: 05/663 77 80 
E: een@zrs.upr.si  
http://csg.zrs-kp.si, ww.een.si

Borza poslovnih priložnosti

• Srbski proizvajalec športne opreme išče trgovske 
posrednike in ponuja podizvajalske storitve. Šifra: 
EEN-maj-12 

• Nemško podjetje specializirano za gradbeništvo, 
protikorozijsko zaščito, izolacijo in jeklene konstrukcije 
išče partnerje za skupna vlaganja in zunanje izvajanje. 
Šifra:  EEN-maj-26 

• Makedonski dobro poznan izdelovalec usnja in usnje-
nih izdelkov (predvsem iz telečje kože) išče trgovske 
posrednike.  Šifra:  EEN-maj-32

 
• Rusko podjetje, ki proizvaja in prodaja probiotične 

in kozmetične izdelke, išče trgovske posrednike in 
dobavitelje, nudi podizvajalske storitve in se zanima 
za proizvodno sodelovanje in skupna vlaganja.  Šifra:  
EEN-maj-56 

Kontakt: 
E: spela.seljak@zrs.upr.si 
T: 05/663 77 39

Borza priložnosti
Več na  http://www.een.si/ 
Borza inovacij, znanja in tehnologij  

• Nizozemsko podjetje specializirano za proizvodnjo 
opreme za tehtanje ter pakiranje kmetijskih pridelkov ter 
živilskih izdelkov išče partnerja, ki je zainteresiran doda-
tno vgraditi omenjeno opremo ter tehnologijo v svojo 
proizvodnjo. Ref. št. 08 NL 60 AH 0IZ7 

• Francosko podjetje ponuja 3 leta star rabljeni reciklažni 
stroj. Stroj je  primeren za reciklažo svetlobnih luči ter 
mletje, razločevanje in shranjevanje različnih odpadnih 
materialov. Ref. št. 08 FR 37M3 0IQ9 

• Italijansko podjetje, ki se ukvarja s konzerviranjem oljk 
ter proizvodnjo ekstra deviškega oljčnega olja, išče 
tehnologijo, ki bi izboljšala konzerviranje oljk v brinu. 
Podjetje išče sodelovanje preko komercialnega dogovo-
ra ali pa s pomočjo tehnične asistence.  Ref št. 10 IT 53U9 
3GGZ 

Kontakt: 
E: simon.cotar@zrs.upr.si
T: 05/ 633 77 83
Več na  http://www.een.si/

Evropska kampanja varnosti in zdravja pri 
delu 2010 – 2011
 
Cilj kampanje je ozaveščanje o pomembnosti vzdrževanja 
ter o tveganjih, ki nastanejo, če vzdrževanje ni pravilno 
izvedeno. Da bi organizacije in posameznike spodbudili k 
dosledni uporabi osnovnih pravil za varnost pri vzdrževalnih 
delih bosta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
ter Inšpektorat RS za delo organizirala v naslednjih dveh 
letih vrsto brezplačnih seminarjev o varnosti pri vzdrževal-
nih delih. 

Prvi sklop seminarjev bo potekal jeseni 2010 v Ljubljani, 
Kopru in Mariboru. 

Informacije
http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/ 

 Kako vam lahko pomagamo 
• pomagamo vam poiskati poslovne 

partnerje, nudimo brezplačne informacije 
o notranjem trgu,  

• pomagamo pri tolmačenju eu zakonodaje, 
• spodbujamo k udeležbi pri oblikovanju 

evropskih politik,  
• informiramo o priložnostih evropskega 

trga.

PROJEKT UHO - Specific action SME Panels – 
Communication with SMEs
 
Mala in srednje velika podjetja (MSP) v EU predstavljajo 99,8% 
vseh podjetji. Čeprav zagotavljajo več kot 2/3 delovnih mest, 
njihov vpliv na oblikovanje politik vezanih na EU v primerjavi 
z velikimi podjetji ni velik. Zato je mreža Enterprise Europe Ne-
twork s pomočjo Evropske komisije uvedla projekt, s pomočjo 
katerega bo pridobila povratne informacije o vplivu politik EU 
tudi s strani MSP-jev. Namen tega projekta je aktivno vključiti 
mala in srednje velika podjetja v proces nastajanja novih EU 
politik. 

Informacije 
http://csg.zrs-kp.si/index.php
 
Vir 
http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/

Aktualne novice

VABILO

VABILO

Brezplačna delavnica 
Finančni dan

Vabimo vas na brezplačno delavnico Finančni dan, ki bo 

v sredo, 16. junija 2010, ob 10.00,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

V današnjih gospodarskih razmerah finančna nedisciplina in 
pridobivanje kreditov prav gotovo predstavljata težavo. 
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo zaradi zaostre-
ne gospodarske situacije izvedli že več anket, katere govorijo 
realne številke trenutnega poslovanja podjetij: 
• 1.230 podjetij oziroma 80 odstotkov anketiranih ima za 

skoraj 85 milijonov evrov zapadlih terjatev; podjetja z 
najvišjimi terjatvami so v gradbenih in storitvenih dejav-
nostih, prometu in trgovini, 

• 75 odstotkov anketiranih podjetij, ki imajo ključne dolžni-
ke (to so tisti, ki s plačili zamujajo več kot 15 dni po dogo-
vorjenem plačilnem roku), so v storitvenih, gradbenih in 
kovinskih dejavnostih ter v prometu. 

Odgovori članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so 
potrdili naša pričakovanja, da najbolj pereči problemi pred-
stavljajo izpad naročil (navedlo 95 odstotkov anketiranih), 
probleme financiranja- pridobivanje kreditov in visoke obre-
stne mere (navedlo 60 odstotkov).

Program (od 10.00 do 14.30)
 

Uvodni nagovor (15 min)
predstavnik OOZ in OZS

Predstavnik trenutnih finančnih razmer (60 min)
dr. France Arhar, UniCredit Bank 

Kako pripraviti bilanco in z njo prepričati banko o 
svoji ideji? (60 min)  
Nataša Simčič, UniCredit Bank 

Ravnanje s terjatvami (75 min) 
Sabina Rupert, OZS 
 

Izterjava terjatev (30 min)
Miloš Varga, Pro Kolekt 

 

Prijave  na OOZ Koper tel.: 05/61 390 00 ali 05/61 390 13

Bodite korak pred drugimi na področju poznavanja terjatev 
ter pridobivanja kreditov.

Seminar opravljanje storitev v Italiji 

V mesecu maju je OOZ Nova-Gorica, v 
sodelovanju s Slovenskim deželnim go-
spodarskim združenjem iz Trsta – SDGZ, 
organizirala zanimivo predavanje o po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati slovenska 
podjetja pri opravljanju dejavnosti v Ita-
liji. Predavanja se je udeležilo šest obrtni-
kov – članov naše zbornice in strokovna 
služba. Gotovo je bila razdalja vzrok, da 
udeležba ni bila višja.  

Na predavanju so predavatelji, natančno 
ter iz prakse, predstavili ter razložili nasle-
dnja področja: 
• Osnovne obveznosti glede var-

stva pri delu dr. Boštjan Starc, od-
govorni za področje  varstva pri delu 
pri podjetju Servis d.o.o. srl; 

• Mobilnost delovne sile,  Dioniso 
Gherbassi, vodja urada za plače pri 
podjetju Servis d.o.o. srl; 

• Obveznosti glede varstva okolja v 
Italiji, dr. Borut Sardoč, odgovoren 
za sektor okoljevarstva pri SDGZ;  

• Obveznosti podjetja pred in po 
vstopu na gradbišče (storitve, ki 
jih projektanti SDGZ nudijo sloven-

skim obrtnikom in podjetnikom),  
geom. Alan Oberdan, predsednik 
svobodnih poklicev pri SDGZ. 
 

Direktor SDGZ, gospod Andrej Šik, je 
predstavil tudi organiziranost slovenske-
ga podjetništva v Italiji in možnosti za 

prodor na italijansko tržišče. Dogovorili 
smo se, da v kolikor bo med našimi člani 
interes, predavanje ponovimo jeseni v 
obrtniškem domu v Kopru.  

Člane  zato prosimo, da nam sporočijo 
svojo zainteresiranost.
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Delovanje in izrekanje 
kazni carinske in finančne 
uprave na Madžarskem
Carinska in finančna uprava Madžarske, Direkcija za policijske 
zadeve je, dne 3. maja 2010, Veleposlaništvu Republike Sloveni-
je v Budimpešti  naslovila naslednje obvestilo: 
 
Ker Carinska in finančna uprava prejema več ugovorov glede 
svojega delovanja, želijo obvestiti, da so po I. zakonu o cestnem 
prometu iz leta 1988 upravičeni do nadzora spoštovanja 
določb, ki se nanašajo na mednarodni prevoz blaga in potnikov. 
V ta krog sodijo pregled različnih prometnih  dovoljenj in listin, 
nadzor spoštovanja pravil, ki se nanašajo na spoštovanje časa 
počitka in na uporabo tahografov, in tudi do nadzora cestne-
ga prevoza nevarnih snovi, itd. Nadzorne naloge carinskega 
organa so navedene v 1. odstavku 20. člena Zakona o cestnem 
prometu. Zakon o cestnem prometu je bil 1. avgusta 2009 
močno spremenjen - najpomembnejši elementi spremembe so 
naslednji:  

• Dosedanjo obvezno izrekanje kazni je zamenjal postopek, 
ki je prijaznejši za stranke, in pri katerem ima carinski organ 
možnost upoštevati vse okoliščine posameznega primera 
in lahko kršitelju namesto kazni izreče opomin.  

• V kolikor se carinski in finančni organ odloči za odme-
ro kazni, je dolžan uporabiti kazen, ki je predpisana za 
določeno kršitev in zapisana v Vladni uredbi o višini kazni 
za kršitve posameznih predpisov o cestnem prometu, po-
tniškem prometu in drugih določbah povezanih s cestnim 
prometom ter o nalogah uradnih organov povezanih z 
izrekanjem kazni. Pomembno dejstvo je, da se v primeru 
večkratne kršitve zneski seštejejo, toda skupna kazen ne 
sme biti višja od zgornje meje zneska določenega v 13. 
členu Vladne uredbe.  

• Carinski in finančni organ, ki izvaja postopek, ima še naprej 
možnost, da do plačila izrečene kazni zadrži prevozno 
sredstvo, seveda ob upoštevanju predpisov, ki veljajo 
za pošiljke nevarne snovi, hitro pokvarljivih živil in živih 
živali. Pri tem je novost ta, da se prevozno sredstvo ne 
sme zadržati,  če finančna ustanova jamči za plačilo kazni 
ali pa izda bančno garancijo ali pa plačilo kazni prevzame 
gospodarska organizacija, ki je registrirana na Madžarskem 
in ima davčno številko ter voznik, ki je dolžan plačati kazen, 
to dejstvo med postopkom verodostojno potrdi.  

• Na podlagi spremembe predpisa ni mogoče izreči kazni, v 
primeru nepredvidljivega in neodvrnljivega, nepričakova-
nega zunanjega dogodka (višje sile). 

 
Carinska in finančna uprava Madžarske je tudi obvestila, da so 
proti slovenskim prevoznikom leta 2007 sprožili 248 postop-
kov, leta 2008 263, leta 2009 172 postopkov, v prvem četrtletju 
leta 2010 pa le 17. V razmerju z vsemi postopki, ki jih je sprožil 
carinski organ, je razmerje kršitev  leta 2007 2 %, leta 2008 2,1 
%, leta 2009 1,9 %, v prvem četrtletju leta 2010 pa 3 %. Letos se 
je odstotek kršitev v primerjavi z vsemi postopki sicer povečal, 
hkrati pa je opaziti drastično znižanje števila kršitev. Carinska 
in finančna uprava Madžarske meni, da se iz števila kršitev vidi, 
da slovenski prevozniki na Madžarskem bolj spoštujejo pravne 
predpise, kar je zanje razveseljivo. Na koncu tudi dodajo , da je 
Carinska in finančna uprava zavezala celostnemu spoštovanju 

veljavnih pravnih predpisov in svojo dejavnost vedno opravlja 
nediskriminatorno.  

Vir: Blaž Masle  Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti 

Nova ureditev kabotaže 
za prevoz blaga v cestnem 
prometu v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1072/2009
V Uradnem listu Evropske skupnosti št. L300 z dne 14.11.2009, 
kakor tudi v Uradnem listu Italijanske republike, 2. posebna 
izdaja - Evropska skupnost št. 4, z dne 14. januarja 2010, je bila 
objavljena Uredba (ES) št. 1072/2 109 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 21. oktobra 2009, ki določa skupna pravila za 
dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga. 

Razdelek III zgoraj omenjene Uredbe ureja kabotažo za prevoz 
blaga v cestnem prometu (členi od 8 do 10); dejavnost, ki jo je 
mogoče znotraj države članice (država gostiteljica) opravljati 
samo začasno.  V skladu s čl. 19 se bosta člena 8 (splošno 
načelo) in 9 (Pravila, ki se uporabljajo za kabotažo) zgoraj 
navedene Uredbe začela izvajati 14. maja 2010, celotna Uredba 
pa se bo izvajala od 4. decembra 2011. Od 14. maja t.l. bo torej 
namesto na podlagi določil Ministrskega odloka z dne 3. aprila 
2009 o »Določbah v zvezi z izvajanjem dejavnosti kabotaže 
blaga v cestnem prometu na italijanskem ozemlju«, glede 
na to, da je Uredba zavezujoča in se neposredno uporablja v 
vseh državah članicah, tudi na nacionalnem ozemlju kabotaža 
potekala v skladu z naslednjimi postopki. 

Ob upoštevanju, kot je znano, da mora biti za opravljanje 
dejavnosti kabotaže cestni prevoznik blaga za najem ali plačilo 
imetnik licence Skupnosti, mora biti v vozilu shranjena ustrezna 
verodostojna kopija, če je voznik državljan tretje države, ki ni 
članica ES, pa potrdilo za voznike te države. Opozarjamo, da 
tega potrdila ne potrebujejo vozniki, ki so državljani Islandije, 
Lihtenštajna, Norveške in Švice. 

Nova ureditev, ki jo predvideva 8. člen uredbe, podrobno 
opredeljuje skupno trajanje kabotaže v časovnem razponu 
sedmih dni in določa maksimalno število dovoljenih prevozov 
(tri) v tem obdobju. Da bi bilo mogoče opravljati dejavnosti 
kabotaže, mora cestni prevoznik vstopiti v državo članico 
gostiteljico s polnim vozilom, blago, ki se prevaža v čezmejnem 
prometu, pa mora biti predhodno dostavljeno. 

Dejansko to pomeni, da je glede na nacionalno ozemlje 
kabotaža dovoljena: 
1. šele po mednarodnem prevozu iz druge države članice ali 

iz tretje države (kadar je taka vrsta prevoza dovoljena) na 
italijansko ozemlje; 

2. šele ko je blago, ki se prevaža v okviru navedenega 
dohodnega mednarodnega prevoza, v celoti dostavljeno; 

3. do največ tri kabotažne vožnje, opravljene z istim 
vozilom, s katerim je bil izvršen mednarodni dohodni 
prevoz, oziroma v primeru spojene kombinacije vozil, z 
motornim vozilom tega istega vozila; pod pogojem, da 
se zadnje razkladanje v okviru kabotaže pred zapustitvijo 
nacionalnega ozemlja izvrši v sedmih dneh od zadnjega 

razkladanja na italijanskem ozemlju v okviru dohodnega 
mednarodnega prevoza. 

Neuradni prevod italijanske okrožnice v zvezi z 
opravljanjem kabotažnih prevozov (str. 2)

Poleg tega se cestni prevoznik lahko odloči, ali bo opravil 
eno, dve ali vse tri vožnje, vendar ne v državi članici prihoda 
mednarodnega prevoza, temveč v drugih državah članicah. 
V tem primeru je dovoljena samo ena kabotažna vožnja v 
določeni državi članici, vožnja pa mora biti opravljena v roku 
treh dni od vstopa nenatovorjenega vozila v to državo članico. 

Zato ob upoštevanju roka sedmih dni od popolnega 
razkladanja, izvršenega v okviru prevoza, ki poteka v drugo 
državo članico, lahko mcestni prevoznik v Italiji opravi samo 
eno kabotažno vožnjo v okviru največ treh dovoljenih, in 
sicer v treh dneh od vstopa praznega vozila na italijansko 
ozemlje.  Za kabotažo velja, da je v skladu z uredbo 1072/2009, 
samo če cestni prevoznik lahko predloži listinske dokaze, 
ki jasno potrjujejo tako dohodni mednarodni prevoz, kot 
vsako nadaljnjo opravljeno kabotažno vožnjo.  Dokazna 
dokumentacija mora biti torej shranjena v vozilu. 

Za vsak opravljen prevoz je treb predložiti naslednje podatke: 
 a) ime, naslov in podpis pošiljatelja; 
b) ime, naslov in podpis cestnega prevoznika; 
c) ime, naslov in podpis prejemnika ter, potem ko je bilo blago     
    dostavljeno, datum dostave; 
d) kraj in datum prevzema blaga ter kraj, določen za dostavo; 
e) splošno uporabljan opis vrste blaga in načina pakiranja ter v         
     primeru nevarnega blaga njegov splošno uveljavljen opis kot     
     tudi število pošiljk ter njihove posebne oznake in številke; 
f) bruto maso blaga ali njegovo drugače izraženo količino; 
g) registrske tablice motornih vozil in priklopnikov. 

Za namene potrditve o opravljeni dejavnosti taki dokazi štejejo 
za zadostne, zato ni zahtevan noben dodatni dokument za 
potrditev, da so bila kabotažna pravila upoštevana. 

To pa v vsakem primeru ne pomeni, da nadzorni organi ne 
morejo uporabiti drugih dokazov na podlagi zakonodaje s 
področja cestnih prevozov, kot na primer podatke s tahografa 
(nadzorne naprave) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3821/85 
z dne 20. decembra 1985 z nadaljnjimi spremembami, da 
določijo, ali je bila določena kabotažna vožnja dejansko 
opravljena v skladu z določbami, ki so za to predvidene. 

Glede prevoza blaga v zvezi s kombiniranim prevozom, kot je 
opredeljeno v Direktivi 92/106(EGS) z dne 7. decembra 1992, 
se potrdi, da ne sodi v okvir kabotaže iz Uredbe 1072/2009. 
Taki prevozi se še naprej opravljajo v skladu z zgoraj navedeno 
Direktivo. 

Seveda pa ni nobenih novosti v zvezi s prehodnimi obdobji, ki 
jih je uvedla Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije, s katero 
je na podlagi načela o vzajemnosti še naprej prepovedana 
kabotaža na italijanskem ozemlju za prevoznike teh dveh držav 
članic do 31. decembra 2011.

Prosimo, da zagotovite obsežno razširjanje te okrožnice, ob 
sklicevanju na to, da 14. maja 2010 začnejo veljati predpisi, ki jih 
narekuje nova zakonodaja EU o ureditvi kabotaže. 

Vodja oddelka: dr. inž. Amedeo Fumero

Novosti glede žigosanja 
dovolilnic 
V Uradnem listu RS, št. 28/2010 z dne 6. aprila 2010, je bila 
objavljena sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu 
(ZPCP-2B), ki med drugim nalaga prejemnikom in pošiljateljem 
blaga, ki ga pripeljejo ali odpeljejo tuji prevozniki, da 
požigosajo dovolilnice za mednarodne prevoze.
 
V skladu s spremenjenim zakonom (ZPCP-2B) je žigosanje 
dovolilnic potrebno opravljati že od 21. aprila 2010. Obvezno 
žigosanje se mora opraviti že na letošnjih dovolilnicah na hrbtni 
strani, kjer je prostor.  

Z žigosanjem se opravi naslednje: 
- zavede se ali gre za naklad/razklad, 
- zapiše se dan opravljenega dejanja, 
- se podpiše in odtisne žig, 
- dovolilnico je potrebno obojestransko fotokopirati.   
- fotokopijo je potrebno hraniti v arhiv tri leta.
 
S svojim podpisom in zapisom datuma jamčimo, da je prepis 
enak originalu. Sam pravilnik, ki je v pripravi bo predpisal 
zadeve še bolj detajlno.
 
Kdo je dolžan žigosati?  
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, 
ki samostojno opravljajo dejavnost in fizične osebe, pri katerih 
se v mednarodnem cestnem prometu in pri opravljanju 
kabotaže blago nalaga ali razlaga,  so dolžni pred nalaganjem 
ali razlaganjem blaga preveriti ali imajo tuji prevozniki 
in prevozniki Skupnosti ustrezno in pravilno izpolnjeno 
dovolilnico. (To ste tako prevozniki, špediterji, kot tudi podjetja, 
ki se pojavljajo v vlogi naročnika prevozov). 
  
Za primere, ko bo dovolilnica ponarejena ali ne bo 
žigosana na pravem mestu ne bo nihče kaznovan. 
Kaznovan je lahko tisti, ki dovolilnice sploh ni žigosal in 
pri kateri niso bila opravljena dejanja v zgoraj naštetih 
alinejah.
 
Če tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti nima ustrezne ali 
pravilno izpolnjene dovolilnice oziroma dovoljenja, mu ne 
smejo dovoliti nalaganja ali razlaganja blaga, temveč morajo 
o tem obvestiti pristojni carinski organ. Za pravno osebo, 
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnosti je, v primeru, da ravna v 
nasprotju z določbo zakona, zagrožena globa od 4.000 do 
8.000 EUR. Prav tako se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika z globo od 1.500 EUR do 3.000 EUR. 
 

Kdaj bo potekala delitev dovolilnic?
Delivec mora letni načrt dodelitve dovolilnic prevoznikom 
določiti najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, za CEMT 
dovolilnice pa najpozneje do 15. novembra tekočega leta. 
To pomeni, da bodo prevozniki (ki bodo zaprosili delivca za 
določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic) prejeli dve ločeni 
odločbi delivca in sicer: do 15. oktobra za dovolilnice in do 15. 
novembra za dovolilnice CEMT!
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dela na črno, ki pa so vprašljive, kajti poseben davčni nadzor 
nad gotovinskim plačevanjem bo gotovo povečal pritisk na 
legalne subjekte in rezultat bo povečanje sive ekonomije. 
Ob podaljševanju plačilnih rokov, večanju zamud pri plačevanju 
in ponekod celo ustavljanju plačil, se mnogi mali gospodarski 
subjekti rešujejo tako, da z delom svojega poslovanja vstopajo 
v “sivo” polje, kjer denarni tok še teče. Te procese spodbuja tudi 
država, ki v času krize niža svoje investicije, kar veča število 
brezposelnih, ki izhod iščejo v sivi ekonomiji. Po Sedovnikovem 
mnenju zaradi nespretnosti pri preganjanju sive ekonomije 
država izgubi okoli eno milijardo evrov, s katero bi z lahkoto 
pokrivala vse tekoče proračunske potrebe.  

Jožef Bradeško, član uprave SID Banke, je tem ugotovitvam 
pritrdil in dodal še nekaj pogledov na problematiko 
plačevanja, kot ga zaznavajo v bančnem sistemu. Obrtniki pa 
so državi očitali, da je na področju sive ekonomije “namenoma” 
neučinkovita, ker je v ozadju interes za ohranjanje socialnega 
miru, spet drugi pa so na primeru pokazali, da bi za preganjanje 
sive ekonomije lahko več storili tudi obrtniki sami. 

Potrebna je le večja fleksibilnost pri izdelavi 
ocene tveganja 

Na drugi okrogli mizi o izdelavi izjave o varnosti z oceno 
tveganja delovnega mesta, ki jo morajo pripraviti mali 
delodajalci na podlagi zakona o varnosti in zdravju pri delu, je 
moderator Marjan Ravnik, svetovalec generalnega sekretarja 
OZS, ponudil nekaj rešitev za fleksibilnejše urejanje te 

Za razbremenitev malih delodajalcev 

OZS, ki izvaja projekt (operacijo) SOCISKLAD namenjen 
krepitvi socialnega dialoga pri delovnopravni zakonodaji, 
je v okviru letošnjih Dnevov slovenske obrti in podjetništva 
organizirala okrogle mize o sivi ekonomiji in delu na 
črno, skrbi za varnost in zdravje pri delu ter problematiki 
odpravnin pri malih delodajalcih. 

Uvodoma je številnim udeležencem, ki so se udeležili vseh 
treh okroglih miz, projekt (operacijo) SOCISKLAD podrobneje 
predstavil Dušan Krajnik, pomočnik generalnega sekretarja 
OZS za gospodarski sistem in politiko, ki je tudi vodja projekta. 
Do konca maja 2011 se bo v okviru projekta (operacije) 
SOCISKLAD, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada, zvrstila vrsta dogodkov (mednarodne 
konference in delavnice, seminarji, forumi in posveti ipd.) 
katerih skupni cilj je izboljšati delovnopravno zakonodajo in 
krepitev vedno bolj razrahljanega socialnega dialoga med 
vlado RS in socialnimi partnerji (delodajalci in sindikati).      

Na prvi okrogli mizi so udeleženci obravnavali sivo ekonomijo 
ter delo in zaposlovanje na črno. Pavel Sedovnik, namestnik 
generalnega sekretarja OZS in moderator, ugotavlja, da 
po razmahu sive ekonomije sodimo v evropski vrh. Njeni 
povzročitelji so predvsem neustrezna davčna politika, plačilna 
nedisciplina, rigiden trg dela, tolerantnost javnosti ter zakonske 
izjeme in posebni položaji določenih dejavnosti. Vlada je 
napovedala spremembe sedanjega zakona o preprečevanju 

Uradni list, št. 33/2010  z dne 23. aprila 2010  
• UREDBA  o spremembi Uredbe o omejitvah in prepovedih 

zaposlovanja in dela tujcev 
• POVPREČNI   ZNESEK trošarine za plinsko olje za pogonski 

namen v marcu 2010 
• ZAČASNA TARIFA Združenja SAZAS za mešani repertoar 
• SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih 

sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine 
Koper (akumulacija Kubed) 

• SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta »Sv.Katarina, Ankaran« 

• SPLOŠNI   POGOJI poslovanja Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Koper 

Uradni list, št. 35/2010 z dne 3. maja 2010   
• ZAKON  O TROŠARINAH uradno prečiščeno besedilo (ZTro-UPB6 
• ZAKON  o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 

varstvu rastlin (ZZVR-1C) 
• ZAKON  o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-E 
• ZAKON  o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti 

cestnega prometa (ZVCP-1G) 
• PRAVILNIK o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za 
pridobitev in izgubo licence 

obveznosti, tudi z upoštevanjem načela “mislimo in ravnajmo 
najprej za male”. Veljavna zakonodaja je namreč namenjena 
velikim podjetjem, zato se pri malih tako zatika. Ti lahko sami 
izdelajo oceno tveganja,  a to je redkost, ker je to pretežko, kajti 
že sicer zapleteno pravno tvarino smo pri prenosu k nam le še 
bolj zapletli.  

Janko Mlakar, s.p., je opisal izkušnje delodajalcev, delojemalske 
pa Martin Muršič, generalni sekretar Sindikata obrtnih 
delavcev Slovenije. Ugotovitve in priporočila ministrstva 
za javno upravo glede odpravljanja administrativnih ovir 
je povedal višji svetovalec Slavko Patekar, nekaj rešitev iz 
osnutka novega zakona o varnosti in zdravju pri delu pa je 
nakazal Etbin Tratnik, višji svetovalec v ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, mag. Milan Srna, predsednik 
sekcije iz Zbornice varnosti in zdravja pri delu, pa se je zavzel 
tudi za to, da se stroka na tem področju poveže.  

Razprava je potrdila, da so temeljna vprašanja, ali je možno 
ocenjevanje tveganja za male še poenostaviti, ali morajo to 
oceno izdelati tudi samozaposleni, ki ne zaposlujejo delavcev, 
ali mora biti ocena vedno pisna. Kot so menili udeleženci, bi si 
morali prizadevati za takšno zakonsko regulacijo, da bi ocena 
tveganja - če že mora biti - ne bila neka administrativna ovira 
in nepotreben strošek, a se ob tem ne bi smela izgubljati 
skrb za varnost in zdravje pri delu. Predlog je tudi bil, da se v 
novi zakon zapiše, da to področje uredijo socialni partnerji v 
kolektivni pogodbi 

Sklad bo začel delovati drugo leto 

Temo tretje okrogle mize z naslovom “Bo sklad za odpravnine 
razbremenil delodajalce?” je moderator Dušan Bavec, 
svetovalec specialist, utemeljil z željo, da bi za večjo fleksibilnost 
delodajalce razbremenili vsaj pri odpravninah in odpovednih 
rokih delavcem. Zato bi ustanovili sklad, ki bi se napajal s 
prispevki vseh socialnih partnerjev in ne le delodajalcev. 
Zbornica si je zanj prizadevala že pred leti, zdaj pa je pobudo 
prevzela država, ki predvideva, da bi sklad lahko začel delovati 
v začetku prihodnjega leta. 

Po besedah Petra Pogačarja, generalnega direktorja 
direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve, bo finančni prispevek 
države v prevzemanju stroškov za upravljanja sklada. Delavec 
naj bi dobil odpravnino ne glede na to, ali je bil zaposlen za 
določen ali nedoločen čas. Tistim, ki bodo delali neprekinjeno, 
pa bodo tako vplačani prispevki predstavljali dodatno 
starostno pokojnino. Delodajalec si bo z vplačevanjem 
prispevkov razpršil svoje finančno tveganje, država pa se bo 
odpovedala davku od teh  prispevkov, ki naj bi po napovedih 
znašali 2 odstotka od bruto plače.  

Romana Zrnec, samostojna podjetnica, Galvanizacija Zrnec, 
je aktualnost problematike odpravnin v času gospodarske 
in finančne krize predstavila na primeru lastne obratovalnice,  
Andreja Toš  - Zajšek svetovalka za pravne zadeve v Zvezi 
svobodnih sindikatov Slovenije, pa je skušala razložiti 
predvsem, kakšen naj bi bil namen odpravnin.

Iz Uradnega lista
• PRAVILNIK o vodenju registra izvajalcev postopkov za 

ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
• PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi 

kozmetičnih proizvodov 
• PRAVILNIK o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
• PRAVILNIK o označevanju in embalaži vina 

Uradni list, št. 39/2010  z dne 17. maja 2010  
• UREDBA o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za 

energente 
• UREDBA o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 

odpadki in zelenim vrtnim odpadom 
• ODPOVED Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma 

Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97) 
• PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in 

vsebini certifikata o licenci 

Uradni list, št. 41/2010 z dne 25. maja 2010    
• PRAVILNIK o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo 

proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi 
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 

Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje 
Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Varovanje 
zdravja strank

Sekcija frizerjev

V zeleni dvorani obrtniškega doma smo za frizerje in kozmetike, 
člane zbornic Obalno-kraške regije, organizirali predstavitev 
Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za 
opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih 
dejavnosti. Predavanje je potekalo 25. maja 2010 in vodila ga 
je predstavnica Ministrstva za zdravje RS, gospa Breda Kralj.  

Gospa Kralj je prisotne popeljala skozi pravilnik s 
kratko razlago pomembnejših točk, ob koncu svoje 
predstavitve pa je odgovarjala tudi na vprašanja prisotnih.  
Pravilnik je začel veljati 2. januarja letos. Nosilci kozmetične in 
frizerske dejavnosti so bili dolžni uskladiti svojo dejavnost z 
določili  pravilnika v dveh mesecih od dneva njegove veljave. 

Ministrstvo za zdravje je v 18. členu pravilnika določilo, da 
mora osebje, ki dela s solariji, opraviti ustrezno usposabljanje. 
Rok je  junij 2011. 

Dijaki v frizerskih salonih 
enkrat tedensko

Na sedežu OOZ Koper je, dne 25. maja 2010, potekal sestanek 
z ravnateljem Srednje tehniške šole Koper, gospodom 
Iztokom Drožino in vodjo programskega učiteljskega zbora, 
gospo Melino Gorjan. Predstavnikom frizerske stroke zbornic 
Primorsko-notranjske regije, ki gravitirajo na območje, ki ga 
pokriva ta šola,  je vodstvo šole uspelo zagotoviti novi način 
opravljanja obvezne prakse v obratovalnicah,  za kar so si 
frizerji že dalj časa prizadevali. S šolskim letom 2010/2011 bodo 
dijaki prvega letnika frizerske smeri opravljali obvezno prakso 
pri delodajalcih – v obratovalnicah, ne več strnjeno enkrat 
letno  ampak enkrat tedensko. Praktični pouk pri delodajalcih 
se bo pričel predvidoma meseca januarja. Točen dan poteka 
praktičnega pouka v obratovalnicah na šoli še niso dorekli, 
bo pa usklajen in dorečen do takrat, ko se bodo dijaki, starši, 
delodajalci in predstavniki šole srečali na skupnem sestanku, ki 
bo potekal na začetku šolskega leta 2010/2011 oziroma potem, 
ko bodo podpisane učne pogodbe.

Obvestila

Ukrepi Ministrstva RS za 
gospodarstvo za podporo rasti 
in razvoju podjetij
 
Na spletni strani Ministrstva RS za gospodarstvo so objavljeni  
Ukrepi za podporo rasti in razvoju podjetij v Sloveniji. 

Gre za t.i. vodnik za podjetnike in potencialne podjetnike, 
ki le-te vodi skozi ukrepe ministrstva za podporo rasti 
in razvoju podjetij v Sloveniji. V vodniku podjetniki in 
potencialni podjetniki najdejo podatke o načinu izvajanja 
ukrepov oziroma podeljevanju sredstev, seznam posameznih 
ukrepov in aktualnih javnih razpisov za pridobitev sredstev 
ter kontakte, kje lahko dobijo še več konkretnih odgovorov 
na najbolj pogosta vprašanja. 

Naslov za informacije: http://www.mg.gov.si/fileadmin  
/mg.gov.si/pageuploads/DPK/ukrepi 
podjetni%C5%A1tvo Bro%C5%A1ura DPK - 6.5.2010.pdf
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