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Strokovna ekskurzija 
za lesarje v Beograd 

Seminar Optimiziranje
davčne obveznosti

Vabilo na zbor članov v 
mestnem gledališču

Napovednik 
za zbore članov sekcij



Uradne ure zbornice in strokovnih služb
• ponedeljek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
• sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje  (v sejni sobi, I. nadstropje 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 
• sreda: od 15.00 do 17.00 ure, (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
• pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru:
          ponedeljek in petek: 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 svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev
• vsak prvi ponedeljek v mesecu med 10.00 in 12.00 uro,
          (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper) 
Svetovanje zajema
• svetovanje na področju financiranja razvojnih investicij in pridobivanja nepovratnih 

sredstev iz EU skladov. 
• svetovanje posameznim članom pri pripravi prijavne dokumentacije oz. zahtevka za 

financiranje za manjše razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.
      

Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 2000 izvodov

Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno.
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Spoštovani, vabim vas na zbor članov OOZ Koper,
ki bo v torek, 7. decembra 2010, ob 17.30 uri,
v mestnem gledališču v Kopru, Verdijeva ulica 3 
Zbor članov OOZ Koper je bil v lanskem letu organiziran prvič. Na zboru je vodstvo 
zbornice predstavilo delo naše organizacije in smernice za delo v letu, ki se pravkar 
izteka. Člani ste bili nad organizacijo zbora navdušeni, zato se je upravni odbor OOZ 
Koper odločil, da ga letos ponovi.

Program zbora
ob 17.30 uri - predsednik OOZ Koper Vladimir Ražman in predsedniki sekcij o 
delu zbornice v letu 2010 in o programu dela za leto  2011

ob 18.00 uri - komedija »Dueti« 
Duhovite zgodbe o sladkostih in tegobah ljubezenskih odnosov so odraz sprememb v 
odnosih med moškim in žensko v moderni družbi, kjer je koncept življenja v dvoje poln 
presenetljivih nians. V igri Dueti nastopata Maja Blagovič in Vladimir Jurc, igralski in 
življenjski par, ki že vrsto let predstavlja jedro tržaškega umetniškega ansambla.   
 
Večer bomo zaokrožili ob prigrizku in kozarcu vina v preddverju gledališča.
 
Zbor članov je priložnost, da si pred iztekajočim letom voščimo vse najboljše v novem 
letu, zato si želim, da bi se zbora udeležili v čim večjem številu.

Vabljeni!
           Vladimir Ražman, predsednik

Zbor članov Območne 
obrtno-podjetniške 
zbornice Koper

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

Staničev trg 1, 6000 Koper
T: 05/61 390 00 
F: 05/62 719 17
E: ooz.koper@ozs.si
Internet: www.ooz-koper.si

Vladimir Ražman
predsednik OOZ Koper

T: 05/61 390 14
E: vladimir.razman@ozs.si

Elide Laginja
sekretarka OOZ Koper
T: 05/61 390 12
E: elide.laginja@ozs.si

Tatjana Ivančič
obrtni register
T: 05/61 390 11
E: tatjana.ivancic@ozs.si

Andreja Kozlovič
sekcije
T: 05/61 390 13
E: andreja.kozlovic@ozs.si

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. 

Mojca Blažič
preizkušeni davčnik 

in preizkušeni 
računovodja z 

licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister 

poslovnih ved

KOPRSKE OBRTNIŠKE NOVICE

VABILO

VABILO
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Prijavnica za seminar
Optimiziranje davčne obveznosti

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

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

Obrtniki  in podjetniki imate določene obveznosti, ki jih 
morate opraviti do konca leta, kolikor želite pripraviti 
kvalitetni zaključni račun ter predvsem izkoristiti možnosti 
davčnih olajšav v davčnem obračunu za leto 2010.
 
Prav za ta namen organiziramo seminar Optimiziranje 
davčne obveznosti

v torek,  23. novembra 2010, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Program seminarja
1. Zadnje novosti na davčnem področju  
• Informacija o DDV po 1. januarju 2011 
2. Priprava na zaključni račun 2010 
• Inventura – popis terjatev in obveznosti 
• Osnovna sredstva (popis, preverjanje vrednosti, odpisi ... 

Finančne naložbe 
• Terjatve do kupcev (odpisi in popravki vrednosti) 
• Zaloge (preverjanje vrednosti, odpisi, …) 
• Ostalo 
3. Davčni obračun 2010 
• Obravnava razlik med obračunom po SRS in davčno 

zakonodajo 
• Olajšave 
• Investicijska olajšava 
• Olajšava za raziskovanje in razvoj 
• Olajšava za zaposlovanje 
• Druge olajšave 
4. Izplačila fizičnim osebam 
• Najemnine 
• Avtorske pogodbe 
• Druga izplačila 

Predavateljica 
Seminar bo izvedla izkušena računovodja Marija Tomc Muc, 
univ. dipl. ekon, ki je : 
• direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus d.o.o. iz 

Ljubljane, z več kot petnajstletnimi izkušnjami 
• članica odbora za računovodstvo pri Slovenskem 

Inštitutu za revizijo 
• predavateljica predmeta Davki na Višji poslovni šoli v 

Novem mestu 
• predavateljica na več seminarjih in delavnicah s 

področja davkov in računovodstva, med drugim v 
organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice, Slovenskega 
Inštituta za revizijo in ostalih združenj. 

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal dve šolski uri.
 
Cena
Člani zbornice s poravnano  članarino plačate participacijo 
v višini 10,00 evrov osebno na blagajni zbornice ali na TRR, 
št.101000035170352.
 
Prijave
Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali  na fax, št.05/62 719 17 
ali na e-pošto: andreja.kozlovic@ozs.si. 

Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu.
 
Rok prijave
sreda, 17. november 2010

Ravnatelj Srednje tehniške šole Koper, Iztok Drožina je pretekli 
mesec, na sedežu Primorske gospodarske zbornice v Kopru,  
predstavil projekt Medpodjetniškega izobraževalnega centra 

- MIC Obala. 

Center, katerega glavni namen je sodelovanje šole z 
regionalnim gospodarstvom in vzpostavitev mosta med 
izobraževalno sfero in interesi gospodarstva, ustanavljajo 
Srednja tehniška šola Koper,  Srednja gostinska in turistična 
šola Izola ter Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož.
 
Center bo organiziran kot organizacijska enota javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda (srednje šole). Sedež centra 
pa bo v novih  prostorih  Srednje tehniške  šole Koper, na 
Šmarski cesti v Kopru. Ustanovitelji načrtujejo, da bo center 
uradno zaživel že v začetku leta 2011.
 
Namen delovanja MIC Obala je: 
• zviševati gospodarsko učinkovitost in uspešnost regije z 

izobraževanjem kadrov 
• spodbujati prenos strokovnega znanja v prakso 
• razvijati okoljevarstvene in okolju prijazne programe
• spodbujati odpiranje novih delovnih mest in zmanjševati 

brezposelnost 
• omogočati večjo mobilnost, konkurenčnost in 

kompetentnost zaposlenih 
• razvijati podjetništvo 
• zmanjševati socialno izključenost in ogroženost ranljivih 

skupin. 

Tako bo center izvajal predvsem: 
• specifična usposabljanja zaposlenih v gospodarstvu 
• usposabljanja za potrebe tehnoloških sprememb v 

delovnih procesih 
• priprave kandidatov na mojstrske, delovodske in 

poslovodske izpite 
• preverjanje in potrjevanje NPK.  

Nekaj programov za odrasle , ki jih bo izvajal MIC Obala:   
 

 

Sredstva za nabavo ustrezne sodobne infrastrukture za 
kvalitetno izvedbo programov v višini 2.160.000 evrov 
bo center zbral v treh letih. Pretežni del sredstev naj bi 
črpali iz skladov EU, nekaj več kot četrtino sredstev pa naj 
bi prispevali partnerji iz  gospodarstva in javna sredstva. 
 
Kot je dejal ravnatelj STŠ Koper, MIC vsekakor odpira nove 
možnosti skupnega delovanja. Kolikor bi bil MIC ustanovljen 
že pred leti, tako kot drugod po Sloveniji, bi sedaj že uspešno 
povezoval obalne srednje strokovne in poklicne šole in 
gospodarstvo ter prispeval k uspešnosti regije. 

	 	 	 	 	 Elide	Laginja

Ustanavlja se Medpodjetniški 
izobraževalni center - MIC Obala

Poklicno-
tehniško 
izobraževanje

Srednje 
poklicno 
izobraževanje

Nacionalne 
poklicne 
kvalifikacije

Strojni tehnik Oblikovalec 
kovin – orodjar 
Inštalater strojnih 
instalacij
Konstrukcijski 
mehanik  
Računalnikar 
Avtoserviser 
Mehatronik

Vizažist/vizažistka 
Voznik/voznica v 
cestnem prometu 
MIG/MAG-varilec/
varilka 
Izdelovalec/
izdelovalka spletnih 
strani 
Ročno obločn obločna  
varilec/varilka 
Operater/operaterka 
na CNC-stroju 
TIG varilec/varilka 
Plamenski varilec/
varilka
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V času od 7. do 10. oktobra  2010 se je Območna obrtno-
podjetnika zbornica Koper predstavila na 13. obrtniškem 
sejmu v Puli na Hrvaškem.
 
Sejem  se je razprostiral v dveh halah,  ki so bile postavljene 
ob vznožju znamenite arene  v samem centru mesta. Na 
sejmu je razstavljalo 212 obrtnikov in podjetnikov. Kljub 
finančni krizi in težki finančni situaciji, je organizator uspel 
privabiti približno 15 odstotkov več obiskovalcev kot leto 
prej. Več kot 50% razstavljavcev je bilo obrtnikov, sodelovalo 
je tudi 29 podjetij, šest šol, 25 različnih združenj, med 
katerimi so izstopale obrtne zbornice. Poleg naše zbornice, 
se je iz Slovenije predstavila še Območna obrtno-podjetnika 
zbornica Radovljica, ki je  na sejmu prisotna že 11 let.  Na 
razstavnem prostoru velikosti približno 35 m2 so v lično 
urejenih vitrinah predstavili izdelke svojih članov. Njeni 

predstavniki smatrajo, da je  nastop na sejmu vselej 
pozitiven, saj bo to, predvsem po padcu meje s Hrvaško, 
vsekakor dobra naložba za prihodnje.  
 
Člani OOZ Koper, z izjemo enega člana,  letos niso pokazali 
interesa za razstavljanje svojih produktov na sejmu, zato 
se je zbornica odločila sprejeti povabilo tako, da je bila 
prisotna s promocijskim materialom. Za začetek smo lahko 
zadovoljni z vzpostavljenimi stiki. 
 
Kolikor nas bo Istrska obrtna zbornica tudi naslednje leto 
povabila k sodelovanju, bomo nastop na sejmu izkoristili 
le, če bo članstvo izkazalo interes, zato si tisti, ki ste letos 
morda spregledali povabilo, že sedaj naredite zaznambo  
na koledarju. Oktober 2011 vam lahko prinese dobre 
priložnosti in prodor na hrvaški trg.

Prva domača 
čokoladnica v Kopru

V soboto 
16. oktobra je 

naš član Danijel 
Sertič, na Župan-

čičevi ulici odprl prvo 
domačo čokoladnico v na-

šem mestu, za katero je izbral ime 
Čokoladnica Da Ponte in sicer zaradi bližine 
Dapontejevega vodnjaka na Prešernovem 
trgu. Ta nosi ime slavnega glasbenika Loren-
za Da Ponteja, ki je igral tudi z znamenitim 
Mozartom. Z izborom imena želi Danijel po-
častiti eno od znamenitosti našega mesta. 
 
Danijel je poklicni slaščičar. Šolo je zaključil leta 
1994  v Mariboru, življenje pa mu je narekovalo 
popolnoma drugačno poklicno pot. Ker je ves 
čas  imel v srcu željo po ustvarjanju na podro-
čju slaščičarstva, sta se tako on kot žena, do-

datno izobraževala in izpopolnjevala ter si tako pri-
dobila dovolj znanja za izdelavo čokoladnih pralin. 
 
V svoji čokoladnici je uredil majhno delavnico in lič-
no prodajalno svojih izdelkov.   Ponuja preko dvaj-
set vrst čokoladnih pralin, med katerimi izstopajo: 
» čokolatini« iz bele, mlečne ali črne čokolade pol-
njeni z borovničevo, pistacijevo, jagodno kremo s 
šampanjcem in z vrsto drugih zanimivih in okusnih 
polnil. V izboru je tudi   čokolada z okusom lavan-
de. Posebna poslastica in zaščitna znamka koprske 
čokoladnice pa je čokoladna pralina – čokolatin  Ro-
yal Da Ponte, ki v 72% čokoladi skriva refoškov  žele. 
 
Čokoladnica Da Ponte bo odprta vsak dan 
od 9.00 do 19.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 
13.00 ure. Ob  posebnih priložnostih, praznikih, 
ipd. pa bo urnik prilagodila potrebam kupcev.  
Obisk čokoladnice je rešitev, če potrebuje-
te lepo darilo ob obisku prijateljev, ob roj-
stnem dnevu ali, če se želite zgolj posladkati. 
Čokoladnica bo svojo ponudbo razširila tudi na pro-
dajo izbranih vrst čaja in kave lastne blagovne znamke. 
 
Danijelu želimo veliko uspehov in upamo, da bo ta 
sladki butik prispeval tudi k  popestritvi ponudbe  
starem mestnem jedru. 
    Elide	Laginja

Bili smo na  Istrskem 
obrtniškem sejmu
v Puli

Lovro Muženič,
član OOZ Koper

Mirko Tomšič,
podpredsednik UO 
OOZ Koper

Loredana Krbavčić,
predsednica  Obrtne 
zbornice Buzet
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Predstavitev 
Magnetna terapija

Člane OOZ Koper vabimo na brezplačno predstavitev  
»Magnetna terapija«, ki bo 

v sredo, 24. novembra 2010, ob 18.00 uri,  
v sejni sobi Obrtniškega doma (1. nad.)
Staničev trg 1, Koper

Življenje brez bolečin – podarimo 
si zdravje
Uprite se migrenam, bolečinam v hrbtu, nespečnosti, 
glavobolom, pomanjkanju energije, artritisu, nervozi, 
depresiji, teniškem komolcu itd. z magnetno terapijo. 
 
Predstavili vam bomo edinstven nakit, ki združuje lepoto in 
zdravje ter ima naslednje prednosti: 
• pospešuje krvni obtok, 
• izboljšuje dovajanje kisika v kri, 
• pripomore k intenzivnejšemu sproščanju endorfinov – 

blažijo bolečine in vplivajo na dobro počutje 

Predavateljica
Sabina Boben, predstavnica podjetja Energetix iz Visokega

Trajanje predstavitve
Predstavitev bo trajala  eno uro.
 
Rok prijave
najkasneje do 22. novembra 2010.

Prijave sprejema Andreja Kozlovič na tel. št. 05/613-90-13

Če se bo prijavilo manj kot pet udeležencev - predstavitev 
odpade.

 
Posebna ponudba

Člani OOZ Koper imajo pri nakupu na dan predstavitve 
20% popust na veljavne cene izdelkov iz kataloga.

Upravni  odbor Sekcije avtoserviserjev OZS  je pripravil anke-
to, ki jo bodo člani sekcije prejeli z redno pošto. 
 
Gre za drugo anketo med celotnim članstvom sekcije – prvo 
je sekcija izvedla pred dobrima dvema letoma. V predhodni 
anketi so na OZS dobili prvi vpogled v želje in potrebe član-
stva, z zdajšnjo pa želijo ugotoviti kako se ta slika spreminja 
in od članov dobiti napotke, kako naj sekcija deluje. 
 
Predsednik sekcije avtoserviserjev pri OZS Ivan Šel pravi, 
da je anketa namenjena izključno za potrebe sekcije 
avtoserviserjev pri OZS in povdarja: 

”Želimo	ugotoviti,	kakšno	je	splošno	stanje,	ekonomska	moč,	
kakšne	so	kadrovske	potrebe	in	potrebe	po	izobraževanju	ter	
usposabljanju	članov	sekcije	ter	vaše	želje,	pričakovanja	in	
potrebe	glede	dela	sekcije.	Rezultati	ankete,	posameznik	ne	

bo	nikjer	izpostavljen,	bodo	uporabljeni	pri	predstavljanju	
sekcije	na	različnih	pogajanjih	in	postavljanju	zahtev	državnim	
inštitucijam,	poskrbeli	pa	bomo,	da	bodo	zbirni	in	analizirani	
podatki	dostopni	tudi	vsem	članom	sekcije.”
 

Anketa je sestavljena iz treh delov: 
1. del predstavljajo podatki iz obrtnega registra (ti bodo 

že natisnjeni, zato  izpolnjevanje ne bo potrebno) 
2. del  o dejavnosti, sredstvih, izobrazbi nosilca, razvojnih 

načrtih ter poslovanju  
3. del o pričakovanjih in potrebah članov ter dilemah pri 

strokovnih vprašanjih. 

Dve strani ankete ponujata večinoma odgovore, kjer je 
potrebno le obkrožiti tisti odgovor, ki vam je najbližji.  
 
UO sekcije avtoserviserjev OZS  prosi člane, da anketni list 
izpolnite in pošljete nazaj na OZS (poštnina bo že plačana). 
 
Skupaj z anketo boste člani sekcije prejeli še kratka navodila 
in seveda poštni ter sponzorski del ankete. 

Sekcija  za promet

Sekcija avtoserviserjev

Anketa za člane sekcije

Redno 
usposabljanje 
voznikov (7 ur)
Člane sekcije za promet OOZ Koper, ki še niste opravili ob-
veznega rednega usposabljanja voznikov obveščamo, da se 
usposabljanja lahko udeležite 

v soboto, 4. decembra 2010, ob 9.00 uri 
v prostorih OOZ Sežana, 
Kraška ulica 6, Sežana
                                                            
Redno usposabljanje je obvezno in ga morate kandidati 
opravljati: 
• vsakih 5 let v obsegu 35 ur ali 
• vsako leto v trajanju najmanj 7 ur 
Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom 
veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje. 
 
Usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega 
tečaja in praktične izvedbe zahtevanih ciljev po katalogu 
znanj, potrebnih za pridobitev temeljne kvalifikacije.  
  
Kandidati, ki imate kodo vpisano za 2 leti, lahko opravite 
14 urno usposabljanje skupaj ali v dveh terminih po 7 ur in 
sicer: 
• kandidati, ki imate vozniško dovoljenje kategorij 
        C1, C1+E ali C+E, najkasneje do 10. septembra 2011 

Obseg usposabljanja 7 šolskih ur

Cena
• člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate 

participacijo v višini 10,00 EUR, preostali del do polne 
cene (45,00 EUR vključno z DDV) krije za vas OOZ Koper 

• za zaposlene voznike je cena usposabljanja 84,00 EUR     
(z vključenim DDV)

Način prijave
• Člani zbornice se prijavite s spodnjo prijavnico osebno 

na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1,6000 Koper 
• Morebitne zaposlene delavce prijavite na OOZ Sežana 

- kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oziroma 
informacije: Doris Požar, tel. št. 05/73 00 060.

Priloge k prijavi
• kopija osebnega dokumenta
• kopija vozniškega dovoljenja

Rok prijave
do petka,  19. novembra 2010
Usposabljanje voznikov bo izvedeno ob minimalnem številu 
20 prijavljenih oseb. 

OZS bo vsem udeležencem usposabljanja izdala potrdila o 
usposabljanju, prav tako bo vodila elektronsko evidenco 
rednih usposabljanj, tako da bodo imeli udeleženci 
usposabljanj možnost izpisa že opravljenih in manjkajočih 
obveznosti. 

Prijavnica za redno usposabljanje voznikov na OOZ Sežana

Podpis in žig

Kraj in datum

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

Podatki o kandidatu/ki:

Priimek in ime

EMŠO

Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj)

Telefon GSM Telefon - stacionarni

Datum, kraj in država rojstva

Opravljena kategorija za izpit (ustrezno obkrožite):
voznik za kategorijo           C1 C1 + E    C + E

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):      A - samoplačnik                       B - plačnik (podjetje)                     

B - naziv plačnika (podjetje)

E-pošta Telefon GSM Telefon/faks - stacionarni

B - naslov plačnika (podjetje) 

Član OZS DA NE

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Obvezna priloga pri prijavi: kopija veljavnega vozniškega dokumenta  in kopija osebnega dokumenta

    B - podatki plačnika (podjetje) 
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Sekcija  lesarjev

11

Čas vožnje, 
odmori in počitki
 
Z 21. septembrom 2010 je stopil v 
veljavo 6. amandma AETR sporazuma, ki 
izenačuje pogoje, ki se nanašajo na čas 
vožnje, odmore in počitke.  

Sekcija za promet

V 13. členu Amandmaja je določeno 
prehodno obdobje za uveljavitev 7a in 7 
b odstavka 12. člena Priloge (3 mesece) 
in sicer:  Article	13	bis	(Transitional	
provisions)	The	provisions	referred	to	at	
the	end	of	article	12,	paragraphs	7	(a)	
and	7	(b),	of	the	Annex	to	this	Agreement	
shall	apply	three	months	after	the	present	
amendment	has	entered	into	force.”	

Vozniki članic AETR so torej  zaenkrat 
dolžni imeti v vozilu dokazila za 15 dni, 
po preteku treh mesecev - torej 
21. decembra 2010 -  pa stopi v 
veljavo določilo o obveznosti za 28 
delovnih dni.
 
Vir:	Andrej	Klobasa,	predsednik	sekcije	za	
promet	OZS

VABILO

VABILO

Člane sekcije lesnih strok OOZ Koper vabimo na ogled 

48. Mednarodnega pohištvenega sejma 
V Beogradu, v petek, 19. in soboto, 
20. novembra 2010.
 
Na sejmu razstavljajo podjetja s celotne lesnopredelovalne verige 
od primarne obdelave lesa pa do pohištva, repromaterialov ter 
lesnoobdelovalnih strojev, orodij in opreme. Lansko leto je na 
Beograjskem pohištvenem sejmu na 24.000 m2 pokritih površin 
razstavljalo 522 razstavljavcev iz 20 držav. Sejem si je ogledalo 
okrog 85.000 obiskovalcev. 
 
Potovanje bo organizirano s kombijem. O točni uri odhoda boste 
prijavljeni naknadno obveščeni.  
 

Strokovna ekskurzija 
48. pohištveni sejem v Beogradu, 
19. in 20. november 2010

Prijavnica za strokovno ekskurzijo
48. pohištveni sejem v Beogradu, 
19. in 20. november 2010

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

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

Cena
Cena celotnega aranžmaja znaša 220,00 EUR na osebo in je 
izračunana na udeležbo 6 oseb. V primeru večjega števila 
prijavljenih (do 8 oseb), bo cena nekoliko nižja. 
V ceno je všteto: prevoz s kombijem, prenočišče z zajtrkom, 
vstopnica na sejem, stroški voznika, vsi potni stroški. V primeru, da 
bi število prijavljenih zahtevalo avtobusni prevoz, boste o novi ceni 
obveščeni naknadno.  
 
Prijave in plačilo
Ob prijavi je potrebno oddati izpolnjeno prijavnico. Člani s 
poravnano članarino plačajo participacijo v višini 50 EUR, ostale 
stroške do polne cene krije zbornica. Vplačila bo sprejemal 
predsednik sekcije, Matej Hudovernik, tel. 041/263-850,  oziroma 
strokovna služba na OOZ Koper.  
 
Rok prijave do srede, 10. novembra 2010

Taksisti

V pripravi nov odlok o 
avtotaksi prevozih
 
 
V preteklih dneh so koprski taksisti v obravnavo prejeli 
osnutek novega odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini 
Koper. Ker pripravljavec odloka želi, da bi bil novi odlok 
sprejemljiv za vse, je taksiste že v začetni fazi zaprosil, da 
podajo svoje pripombe in predloge. Za ta namen bo sklican 
tudi zbor taksistov. 
 
Odlok določa pogoje, organizacijo, način ter nadzor nad 
opravljanjem dejavnosti avtotaksi prevozov na območju 
Mestne občine Koper. Dovoljenju za opravljanje taksi 
prevozov bodo po novem dodane še avtotaksi izkaznice za 
voznike. Vozniki bodo morali med vožnjo imeti izkaznico 
nameščeno na armaturni plošči vozila tako, da bo potniku 
jasno vidna.  
 
V osnutku novega odloka ni več predpisana barva vozil in 
tudi ni omejitve glede starosti vozil, kar je sekcija za promet 
OOZ Koper tudi večkrat zahtevala.  

Pomembna novost je, da se z odlokom uvajajo turistična 
avtotaksi postajališča, ki bodo urejena na turistično 
atraktivnih lokacijah, kot npr. v neposredni bližini hotelov, 
marin, potniških terminalov oziroma pomembnih objektov 
turistične infrastrukture.  
 
Iz teh postajališč bodo lahko prevoze opravljala le vozila, ki 
poleg pogojev, katere morajo izpolnjevati vsa taksi vozila, 
niso starejša od petih let in si bodo za ta namen pridobila še 
posebno nalepko. 

Prevoze pa bodo lahko opravljali le tisti vozniki taksijev, ki 
si bodo pridobili še potrdilo o poznavanju območja Mestne 
občine Koper in Istre. To potrdilo  bodo vozniki pridobili 
po uspešno opravljenem programu,  ki je sestavljen iz 
pisnega in praktičnega dela. V sklopu tega programa se bo 
ugotavljalo tudi znanje angleškega jezika. Stroške izvedbe 
preizkusa bodo nosili vlagatelji sami. 
 
Namen  Mestne občine Koper  je dvigniti kvaliteto teh 
storitev že od spomladi naslednje leto in tako prispevati 
k bolj urejeni taksi službi in kvalitnejši dodatni ponudbi 
turistom iz ladij  križark ter drugim, ki bodo prihajali v naše 
mesto.

Sekcija  gostincev in živilcev

Strokovno srečanje gostincev organizirata Sekcija za 
gostinstvo in turizem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
in Obrtno-podjetniško izobraževalno središče, ki sta tudi 
letos pripravila pester program tako v strokovnem kot v 
družabnem delu. 
 
Osrednji del dogodka temelji na strokovnem posvetu, 
predstavitvi novosti, slovesni podelitvi priznanj za kakovost 
gostinske ponudbe in jubileje ter razglasitvi viteškega vina. 
V preddverju Avditorija Portorož se bodo gostincem 
predstavili različni razstavljavci in štirje generalni pokrovitelji. 
Že v dopoldanskem času se bo začela priprava jedi v kotličku, 
v odmoru pa bodo gostinci iz Podravske in Celjsko-Savinjske 
regije pripravili predstavitev hišnih specialitet. 

Za gostince so organizatorji pripravili še dodatno strokovno 
izpopolnjevanje.  
 
V nedeljo 14. novembra 2010 bo potekala predstavitev vin 
kleti Santomas in Lovska večerja po istrsko v sodelovanju 
z gostilno Trije lovci. V torek 16. septmbra 2010 pa bo zelo 
zanimiva strokovna predstavitev generalnega pokrovitelja 
Mainardi Food s.r.l. 
 
Vrhunec srečanja bo zagotovo pričarala večerja ob glasbi v 
Hotelu Restavraciji Tomi. 
 
Gostinci bodo podrobni program srečanja in prijavnice 
prejeli po pošti.

3. strokovno srečanje gostincev,
ponedeljek, 15. november 2010,
Avditorij Portorož
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Javni razpisi
Možnosti pridobitve poroštev 
Republike Slovenije  
za financiranje investicij 
gospodarskih družb

Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrep, s katerim želi 
podjetjem olajšati dostop do sredstev za izvedbo investicij, 
ki bodo okrepile razvoj in konkurenčnost slovenskih podjetij, 
kar je še zlasti v času aktualne gospodarske in finančne krize 
za gospodarstvo velikega pomena. V nadaljevanju vam 
zato predstavljamo možnost pridobitve poroštev Republike 
Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb, kot 
je opredeljena v Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za 
financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), s katerim 
je SID banka, d.d., Ljubljana (SID banka) pooblaščena, da v 
imenu in za račun Republike Slovenije opravlja z zakonom 
opredeljene posle. 
 
S tem ukrepom bodo gospodarske družbe lažje pridobivale 
kredite za financiranje vlaganj v razvojne projekte.  Zaradi 
prvovrstnega zavarovanja, kot je državno poroštvo, se 
namreč pričakuje, da bodo podjetja lažje prihajala do 
sredstev za financiranje investicij tudi v primerih, ko 
obstoječa sredstva družbe banki ne bodo zagotavljala 
zavarovanj v skladu z običajno bančno prakso.

  
 
Nameni

Poroštva se izdajajo za kredite, ki so namenjeni financiranju 
investicij v razvojne projekte. Posledično mora slediti rast 
dodane vrednosti na zaposlenega in omogočanje večje 
zaposlenosti, kar mora biti razvidno iz investicijskega 
programa, ki ga predhodno potrdi prvovrstna komercialna 
banka ali hranilnica (kreditodajalka).  

 
Iz poroštvene sheme so izločene nekatere investicije, kot 
so nakup ali gradnja nepremičnin za nadaljnjo prodajo ali 
oddajo, investicije v prometno infrastrukturo, nakup cestno 
prometnih sredstev, financiranje študij ali svetovalnih pogodb, 
poplačila obstoječih obveznosti gospodarske družbe do 
dobaviteljev, bank ali drugih upnikov, poplačila obveznosti 
med povezanimi osebami, odkup delnic ali poslovnih deležev 
gospodarskih družb s strani članov organov vodenja in 
nadzora teh družb in z njimi povezanih oseb. 
 
Upravičenci
Do pridobitve poroštva so upravičene gospodarske družbe 
(organizirane v statusni obliki po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe in po zakonu, ki ureja zadruge) s sedežem v Republiki 
Sloveniji razen: 

• družbe v težavah (po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah), 
družbe, zoper katere je uveden postopek stečaja, prisilne 
poravnave, likvidacije ali izvršilni postopek, ki bi po 
mnenju kreditodajalke bistveno ogrozil njeno poslovanje,  

• družbe, ki imajo po podatkih DURS neporavnane 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev, 

• družbe, v katerih ima Republika Slovenija neposredno 
ali posredno več kot 50 odstotkov delnic ali več kot 50 
odstotni delež, 

• družbe, ki v pretežnem delu opravljajo finančno ali 
posredniško dejavnost. 

Pogoji kredita
Poroštva RS se lahko izdajajo za kredite, ki  med drugim 
ustrezajo naslednjim pogojem:  
• gre za nov kredit, namenjen za financiranje investicije, za 

katero na dan objave razpisa za izdajo poroštev še ni bila 
sklenjena kreditna pogodba, 

• investicija, ki se financira, na dan objave razpisa za izdajo 
poroštev še ni bila v izvajanju, 

• višina kredita: od 500.000 do 20.000.000 evrov, pri čemer 
kredit ne sme presegati dveh tretjin stroškov  celotne 
investicije, 

• ročnost kredita: od 1 do 10 let,  
• obrestna mera: mora biti enaka oziroma primerljiva 

obrestni meri za komitente najvišjega bonitetnega 
razreda banke; 

• stroški kredita: morajo biti primerljivi stroškom kreditov 
za komitente najvišjega bonitetnega razreda banke;  

• zavarovanja: kredit je lahko zavarovan z opredmetenimi 
sredstvi investicije, vrednost zavarovanja kredita mora 
biti enaka višini glavnice kredita; če opredmetena 
sredstva investicije in druga sredstva, namenjena 
za zavarovanje kredita, ne dosegajo višine glavnice 
kredita, mora gospodarska družba zagotoviti dodatno 
zavarovanje v vrednosti do višine glavnice odobrenega 
kredita.  

Upravičenec lahko za pridobitev poroštva za financiranje iste 
investicije najame kredit le pri eni banki ali hranilnici. 
 
Višina poroštva
Republika Slovenija daje poroštvo do 75% glavnice 
posameznega kredita, preostali del glavnice kredita, vključno 
z vsemi obrestmi in stroški kredita, zavaruje banka. 
SID banka je po Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za 
financiranje investicij gospodarskih družb (Ur.l.RS 43/10 z dne 
31.5.2010) pooblaščena, da v imenu in za račun Republike 
Slovenije opravlja s tem zakonom opredeljene posle.  
 

Razpis
SID banka je v skladu z zakonskimi pooblastili dne 
23. avgusta 2010 na svoji spletni strani objavila Razpis št. 1
za pridobivanje poroštev RS po ZPFIGD kot sledi: 
• Razpisana kvota poroštev: 50.000.000,00 EUR.
• Odstotek poroštva: do 75% glavnice kredita.
• Rok za predložitev vloge: do porabe razpisane kvote, 

vendar najkasneje do 31. december 2010.
• Višina premije za izdano poroštvo: od 1,45 % do 2,52 

% p.a.
• Gospodarska družba za predložitev vloge za izdajo 

poroštva pooblasti banko, ki predhodno obravnava in 
potrdi investicijski program ter izda zavezujočo ponud-
bo za kreditiranje investicije.

Podrobnejše informacije o razpisu so objavljene na spletni 
strani SID banke: http://www.sid.si/Jamstvena-shema/
Jamstvena-shema-za-financiranje-investicij-gospodar-
skih-druzb

UP ZRS 
Center za sodelovanje zgospodarstvom
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 

• Rusko podjetje, ki proizvaja modna oblačila, se 
zanima za podizvajalce in strokovnjake z znanjem s 
področja modeliranja, rezanja in šivanja oblačil po 
načrtih stranke. Iščejo tudi trgovske posrednike, zani-
ma jih ustanovitev skupnega podjetja ter združitev 
oz. prodaja celotnega ali dela podjetja. 

         Šifra:  EEN-sep-02 
• Poljsko podjetje, ki ima v lasti tri hotele v Varšavi, 

išče organizatorje potovanj in potovalne agencije, 
ki so zainteresirane za promocijo svoje ponudbe in 
storitev v drugih državah. Šifra:  EEN-sep-13 

• Italijansko podjetje, ki se ukvarja z biotehnologijo, 
farmacijo in molekularno diagnostiko, ima razvito 
linijo kozmetičnih izdelkov proti staranju in celulitu 
in išče distributerje. Šifra:  EEN-sep-66 

Kontakt: M: spela.seljak@zrs.upr.si, T: 05/66 377 39
 
Borza inovacij, znanja in tehnologij  

Poljsko podjetje ponuja v celoti razgradljivo in ekolo-
ško ustrezno pakiranje za ribje izdelke. Podjetje išče 
partnerja, ki se ukvarja s pakiranjem ribjih izdelkov in bi 
bil pripravljen skleniti komercialni dogovor ali licenčno 
pogodbo. Ref. 09 PL 63AW 3E4A 
Poljsko podjetje, delujoče na področju prehrambene 
industrije se zanima za tehnološko sodelovanje s podjetji 
za proizvodnjo in pakiranje instant kave. Podjetje išče 
partnerje za sodelovanje prek proizvodno komercialne-
ga dogovora. Ref. 10 PL 63AV 3IHX 
Italijansko podjetje je razvilo inovativni način za pripravo 
ter ponudbo italijanskih jedi v obliki vnaprej pripravlje-
nih paketov. Podjetje ponuja obliko franšiznega sodelo-
vanja podjetjem, ki se ukvarjajo z cateringom. Ref. 10 IT 
53U6 3HIP
 
Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 63 377 83

Več informacij na www.een.si.

Borza priložnosti

UP ZRS Center za sodelovanje z gospodarstvom 
vas v okviru svetovnega tedna 
podjetništva vljudno vabi 
na dogodek:
 
Poslovne priložnosti 
japonskega trga
 
četrtek, 18. november 2010, ob 10. uri, 
v predavalnici Primorske gospodarske zbornice, 
Ferrarska 2 v Kopru
 
Na dogodku bodo sodelovali: prva sekretarka Veleposla-
ništva Japonske, gospa Yoko Tsuge, predstavnik Japan 
External Trade Organization (JETRO) z Dunaja in gospod 
Marko Jare iz Gospodarske zbornice Slovenije. Svojo izku-
šnjo o poslovanju z Japonsko pa nam bo zaupal predstav-
nik podjetja, ki že vrsto let uspešno posluje na Japonskem. 
 
Če želite izvedeti kakšne poslovne priložnosti ponuja 
japonski trg, se seznaniti s japonskim poslovnim bonto-
nom, izvedeti kaj ponuja evropski program EU Gateway 
programme to Japan (Vrata na Japonsko) ali pa vas 
zanima več o organizaciji JETRO, vas vljudno vabimo, da 
se dogodka udeležite.
 
Prijave so možne do 15. novembra 2010 na elektronski 
naslov: een@zrs.upr.si

Napovednik

5. slovenski forum inovacij
 
Letošnji 5. slovenski forum inovacij (SFI), bo potekal 
četrtek, 2. in petek, 3. decembra 2010,
 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.  

 

Organizator Slovenskega foruma inovacij je JAPTI, Javna 
agencija za podjetništvo in tuje investicije, s finančno pod-
poro Ministrstva za gospodarstvo.  
 
Novost letošnjega foruma je Tehnološko stičišče. Na tem 
bo uporabnikom omogočeno svetovanje iz 10 različnih 
tehnoloških področij (avtomobilska industrija, ekologija, 
strojništvo, lesna industrija / pohištvena industrija, oblikova-
nje, plastične mase, predelovalna industrija, itd.). Svetovanje 

bodo brezplačno nudili visoko specializirani strokovnjaki 
z dolgoletnimi izkušnjami na posameznem tehnološkem 
področju. 

Novost pa je tudi Mednarodna tehnološka borza. V sklopu 
te bodo imela slovenska podjetja, raziskovalne institucije in 
vsi ostali zainteresirani možnost udeležiti se dvostranskih 
sestankov s prisotnimi tujimi podjetji - ponudniki in iskalci 
novih tehnologij in partnerjev. 
 
Za vse obiskovalce je omogočen prost vstop. Več informacij 
o 5. SFI na www.foruminovacij.si.
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Obvestilo

15

Iz Uradnega 
lista

Št. 74/2010, z dne 20. september 2010
- UREDBA o spremembah Uredbe o določitvi zneska 
trošarine za energente 
 
Št. 76/2010, z dne 1. oktober 2010

- ZAKON o trošarinah  
 
Št. 76/2010,  z dne 1. oktober 2010

- PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih 
 
Št. 76/2010,  z dne 1. oktober 2010

- PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic 
tekstilnih vlaken 
 
Št. 82/2010,  z dne 18. oktober 2010

- PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
vračilu trošarine za komercialni namen 
 
Št. 82/2010,  z dne 18. oktober 2010

- KOLEKTIVNA POGODBA o določitvi najnižjih osnovnih plač 
za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Bil	je	običajen		jesenski	dan,	ko	je	koprske	obrtnike	in	njihove	upokojene	kolege	
presenetila	novica,	da	je	njihove	vrste	zapustil	Vlado	Fekonja.
	
Vlado	je	bil	izkušen	in	cenjen	inštalater,		ki	je	z	dejavnostjo	začel	leta	1993	in	jo	
neprekinjeno	opravljal	do	upokojitve,	to	je	do	leta	2008.
	
Vlado	je	bil	poln	znanja,	katerega		je	bil	vedno	nesebično	pripravljen	deliti	z	drugimi.		
Kolegom	ni	nikoli	odrekel	pomoči.	Pomagal	jim	je	tako	z	nasveti	kot	s	svojim	delom.
	
Aktiven	je	bil	tudi	v	Sekciji	inštalaterjev	energetikov	OOZ	Koper,		v	katero	se	je	vključil	od	
samega	začetka	njenega	delovanja.	Redno	se	je	udeleževal	izobraževanj,	ki	jih	je	sekcija	
organizirala,	s	kolegi	je	obiskal	številne	strokovne	sejme,	pa	tudi	na	družabnih	dogodkih	
je	bil	rad	zraven.	Med	člane	je	vnašal	vedrino	in	smeh.	Tudi	zaradi	tega	ga	bodo	člani	
sekcije	in	drugi	obrtniki	pogrešali	in	se	ga	spominjali.	
	
Na	željo	družine	smo	sredstva	namenjena	cvetju		nakazali	Humanitarni	ustanovi	za	
pomoč	obrtnikom.

V slovo Vladimir Fekonja 1949 - 2010

Kako »preveriti« poslovnega 
partnerja?

Podjetja in podjetniki so večkrat v zadregi, ko želijo pričeti 
sodelovanje z novimi tujimi poslovnimi partnerji pa 
dejansko o njih ne vedo nič. Problem je zaradi velikokrat 
omenjenega »davčnega vrtiljaka« oz. »missing traderjev«. 
Gre za podjetja, ki obstajajo (v večini) le za to, da se izogibajo 
plačevanja davkov (DDV).
 
Vsi imajo možnost preveritve veljavnosti identifikacijske 
številke (ID za DDV) preko spodnjih povezav: 
• tujina: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.

do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=SL 
• Slovenija: http://www.durs.gov.si/si/seznami_davcnih_

zavezancev/ 

V kolikor želite, lahko podatke o obdobju veljavnosti in 
druge morebitne spremembe, neke ID številke, dobite od 
DURS-a na naslednjih kontaktih (od ponedeljka do četrtka - 
od 8.00 do 15.00 ure, v petek - od 8.00 do 13. 00 ure)
telefon: 01/ 478 27 91 - faks: 01/ 478 27 70
E-mail: clo.durs@gov.si.

ga števila kandidatov (če se prijavljate na I. sklop javnega 
povabila in ste v zadnjem letu pred oddajo ponudbe že 
usposabljali na delovnem mestu). Podrobnejše informacije 
o pripravi ponudbe dobite v besedilu javnega povabila. Če 
vaša predložena ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih sesta-
vin, vas pozovemo k dopolnitvi ponudbe.  
Odgovori na vprašanja
Pri pripravi ponudbe so vam lahko v pomoč Odgovori na 
vprašanja (dopolnjeno: 11. marec 2010).
Dodatna pojasnila lahko dobite pri strokovnih sodelavcih na 
območni službi, na katero predložite ponudbo. 

Seveda pa se žal ne gre zanašati le na podatek o veljavni ID 
številki, zato je vsekakor potrebno preveriti še ostale indice o 
»dejanskem« poslovanju tega partnerja: 
• poslovni naslov, 
• sedež  
• kontakte  
• odgovorne in kontaktne osebe  
• preveritev referenc  
• preveritev konkurence (primerjava cen)… 

Vir in dodatne informacije: Data d.o.o., http://data.si

                             Razpis posojil  za                  
           adaptacijo, gradnjo in 
nakup stanovanja oziroma hiš v 
znesku 45.000,00 EUR

Upravni odbor Stanovanjskega sklada delavcev na področju 
samostojnega osebnega dela Koper objavlja Razpis stano-
vanjskih posojil za adaptacijo, gradnjo in nakup stanova-
nja oziroma stanovanjske hiše v znesku 45.000,00 EUR
 
Pravico do stanovanjskega posojila po tem razpisu 
imajo delavci:  
• ki so zaposleni  za nedoločen čas pri samostojnih   pod-

jetnikih na območju Mestne občine  Koper ter delavci, 
zaposleni pri d.o.o., pod pogojem, da se je samostojni 
podjetnik preoblikoval v d.o.o. 

• ki so sami ali njihovi zakonci lastniki ali solastniki  objek-
ta, za katerega potrebujejo   posojilo;  

• ki bodo stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljali za 
stalno bivanje. 

Pravico do posojila pridobi delavec, če izpolnjuje splošne 
pogoje, ki jih določa Pravilnik o reševanju stanovanjskih 
vprašanj delavcev, z upoštevanjem dodatnih sklepov skup-
ščine in Stanovanjske komisije. 
 
Pogoji vračanja:  
• Obrestna mera je določena v višini  stopnje rasti cen 

življenjskih potrebščin (inflacije) in 1  % realne letne 
obrestne mere;  

• Višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti 
posojilojemalca, višine razpoložljivih sredstev, števila 
prosilcev ter delovne dobe pri s.p. oziroma obrtništvu; 

• Posojilo je treba zavarovati pri zavarovalnici; 
• Anuiteta posojila bo izračunana  na osnovi predvidene 

2,00 % stopnje rasti cen življenjskih potrebščin in 1 % 
realne obrestne mere; 

Poroštva bo SID banka odobravala po postopku, ki je 
podrobneje urejen z Uredbo o izvajanju Zakona o poroštvih 
Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih 
družb (Ur.l.RS 60/10 z dne 23.7.2010). SID banka bo 
ugotavljala izpolnitve  pogojev za izdajo poroštva, izvajala 
presojo zavarovanj, izdajala poroštva ter izvajala druga 
tehnična opravila kot npr. spremljanje,  poročanje in nadzor.  
 
Za informacije in druge možnosti sodelovanja s SID banko 
lahko  pokličite Marušo Salobir na telefon 01/200 72 81 ali 
01/200 75 30.

• Odplačilna doba je največ 5 let, odvisno od višine poso-
jila in kreditne sposobnosti prosilca. 

• Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah. 

Prijavite se  na Stanovanjski sklad do 19. novembra 2010.
 
Vlogo za  posojilo in obrazce dobite na  sedežu Stano-
vanjskega sklada, Trg Brolo 2, Koper (v prostorih Obalne 
sindikalne organizacije), vsako sredo od 15. do 17. ure ali v 
času po predhodnem dogovoru. 
 
Dodatne informacije dobite pri sekretarki Marti Mihelčič, 
na telefon 031/384-160. 
     

Usposabljanje kandidatov na 
delovnem mestu in delno 
povračilo stroškov njihovega 
usposabljanja. 

Oddaja ponudb na povabilo: do 1. marca 2011.
 
Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu je bilo 
objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje 16. 
oktobra 2009. Javno povabilo je odprto do porabe razpolo-
žljivih sredstev, najdlje do 1. marca 2011.
 
Za obdobje 2009 - 2011 je na javnem povabilu na voljo 
11.300.000,00 EUR - 85 % teh sredstev prispeva Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), 15 % sredstev pa 
je zagotovljenih iz proračuna RS. 
Kako se prijavite?
Na javnem povabilu sodelujete tako, da predložite svojo po-
nudbo za usposabljanje na enega od dveh sklopov javnega 
povabila: 
• I. sklop – krajša usposabljanja, ki trajajo 2 meseca,  
• II. sklop – daljša usposabljanja, ki trajajo od 3 do 

največ 6 mesecev.  

Ponudbo predložite na tisto območno službo Zavoda RS 
za zaposlovanje, ki je pristojna glede na vaš sedež ali sedež 
vaše registrirane poslovne enote (samostojen poslovni su-
bjekt, s svojo matično številko in ločenim računovodstvom). 
Ponudbo oddate osebno ali po pošti v vložišče pristojne 
območne službe do porabe vseh razpoložljivih sredstev na 
javnem povabilu, najdlje do 1. marca 2011.  
Javno povabilo
Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke 
sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za oce-
njevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za 
povračilo stroškov, roke in kontaktne osebe za sodelovanje. 
Celotno besedilo javnega povabila (objavljeno: 16. oktobra 
2009).  
Obrazec Ponudba za izvedbo programov usposabljanja
Za pripravo ponudbe morate uporabiti obrazec Ponudba za 
izvedbo programov. Obrazec v celoti in pravilno izpolnite, 
skupaj z vsemi podpisi in žigi, izjavo in podatki o programu 
usposabljanja. 
Obrazcu morate priložiti tudi dokazila o zaposlitvi ustrezne-

PRODAMO 
POSLOVNE PROSTORE

OBRTNA CONA ŠALARA
- prostori AXLE d.o.o.

- prodajalna, delavnica in skladišča 
- skupna površina 1.250 m2 
- v celoti ali pa po manjših delih 

Informacije 
05/66 323 66
041/623 955



Ob koncu leta se člani, ki so združeni v sekcije,  zberejo na zaključnem 
zboru.  Sekcije zaključne zbore članov organizirajo z namenom, da pre-
gledajo opravljeno delo sekcije v iztekajočem se letu  in sprejmejo pro-
gram dela za leto, ki prihaja. 

Zbori članov so priložnost, da člani spregovorite o vsakodnevnih teža-
vah,  s katerimi se srečujete pri opravljanju svoje dejavnosti, predsta-
vite svoje videnje konkretnih zadev in podate morebitne predloge za 
izboljšanje stanja.  Zbori so tudi priložnost za druženje, zato jih ne gre 
zamuditi. Na OOZ Koper deluje 8 sekcij. Člani sekcij boste vabila za zbo-
re prejeli z redno pošto. V novembru in decembru bodo sekcije izvedle 
zbore članov po naslednjem razporedu:

NAPOVEDNIK ZBOROV ČLANOV 
SEKCIJ OOZ KOPER

SEKCIJA GOSTINCEV 
IN ŽIVILCEV

SEKCIJA
 LESNIH STROK

SEKCIJA 
ZA PROMET

SEKCIJA FRIZERJEV
 IN SEKCIJA KOZMETIKOV

SEKCIJA 
AVTOSERVISERJEV

SEKCIJA 
GRADBINCEV

SEKCIJA INSTALATERJEV
- ENERGETIKOV

petek, 12. novembra 2010, ob 18.00 uri, 
v gostišču Korone v Brezovici pri Gradinu. 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja. 

ponedeljek, 15. novembra 2010,  ob 10.00 uri, 
na OOZ Koper. 
Zboru bo sledilo kosilo v eni izmed koprskih restavracij. 

sreda, 17. novembra 2010, ob 19.00 uri, 
v restavraciji Skipper v Kopru. 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja.  
 
petek, 26. novembra 2010, ob 19.00 uri, 
na domačiji Ražman v Gračišču. 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja. 

četrtek, 2. decembra 2010, ob 19.00 uri, 
na OOZ Koper. 
Po skupnem zboru bo sledila skupna večerja 
v eni izmed koprskih restavracij. 
 
petek, 3. decembra 2010, ob 18.00 uri, 
na domačiji Ražman v Gračišču. 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja. 
 
soboto, 4. decembra 2010, ob 19.00 uri, 
na domačiji Ražman v Gračišču. 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja.

Predsedniki sekcij vabijo člane, da na zborih konstruktivno sodelujete 
tako, da podate vaše predloge za pripravo programov dela sekcij za leto 
2011. Od vas samih je namreč odvisno kako uspešno bo delo sekcije. Več 
vas bo vključenih, kvalitetnejše bo.  S pravimi potezami boste pripomo-
gli tako k svojemu izobraževanju, kot napredovanju v svojem poklicu in 
s tem oplemenitili članarino, ki jo plačujete.


