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INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Računalniški tečaji

Obvestila za prevoznike



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

Uradne ure predsednika
• sreda: od 8.00 do 12.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje  
• sreda: od 11.00 do 13.00 ure  - tel. 05/ 61 390 15 - (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper) 
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 četrtek: od 16.00 do 18.00 ure
Pravno svetovanje zajema
• dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov 
• pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju formularnih listin v delovno pravnih 

zadevah, sestave odpovedi , ipd.
• pregledovanje in ustno svetovanje glede dokumentov, pogodb in drugih že 

pripravljenih listin

Brezplačno 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.

Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Maja Žemva
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 2050 izvodov
Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno.
Letno izide 11 številk glasila.

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

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
E: slavko.vizintin@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

Opozorilo: Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. 
Člane zbornice 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

Naslovnica
Lansko leto je  

43. mednarodni obrtni sejem 
v Celju obiskalo zelo veliko 

obiskovalcev 
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Ogled 44. Mednarodnega
obrtnega sejma v Celju, 
v torek, 13. septembra 2011

Maja Žemva
sekcije
T: 05/61 390 13
E: maja.zemva@ozs.si

Člane zbornice in upokojene obrtnike vabimo na ogled 
 
44. Mednarodnega obrtnega sejma v Celje,  
v torek, 13. septembra 2011 
 
Tradicionalni Mednarodni obrtni sejem je največja sejemska in poslovna 
prireditev v Sloveniji temveč in že vrsto let se uvršča tudi med največje tovrstne 
sejemske prireditve v Evropi. MOS so si za odskočno desko izbrali tako domači 
kot številni tuji razstavljavci, zato je to pomemben sejem, ki utrjuje svojo vlogo 
poslovnega stičišča med državami članicami EU in ostalimi državami v Evropi. 
 

Program    
Odhod avtobusa ob 7.30 uri iz avtobusne postaje na Piranski ulici 
(ob trgovini OVIESSE)
Sejmišče bomo zapustili ob 18.00 uri.  
Na ta dan se bodo v okviru sejma odvijale številne izobraževalne 
delavnice in seminarji, ki jih organizira OZS.  Na dogodke se morate 
predhodno prijaviti.  

Prijave          
Prijavite se osebno na Območni obrtno-podjetniški  zbornici Koper, 
Staničev trg 1. 
                       

Rok prijave
do četrtka, 8. septembra 2011, do 12.00 ure 
oziroma do zapolnitve mest na avtobusu.  
                        
Participacija 
Stroške prevoza, krofa in kave na Trojanah ter vstopnice krije zbornica. 
Ob prijavi plačate participacijo v višini 10,00 EUR. 
Morebitni drugi udeleženci plačajo polno ceno  22,00 EUR. 

Ogled sejma bo organiziran, če bo prijavljenih najmanj 20 oseb. 

Priporočamo !
Na dan obiska sejma, 13. septembra 2011,

bo od 10.00 do 12.00 ure, v Modri dvorani Celjskega sejma,  
okrogla miza z naslovom: 

Kaj nam prinaša uvedba davčnih 
blagajn
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Tečaji računalništva PiNA 

Spoštovani obrtniki! 
Multimedijski center PiNA vam ponuja možnost razširiti 
vaše računalniško znanje. Skupaj z obalnimi območnimi 
obrtno-podjetniškimi zbornicami vam ponuja zelo zanimive 
programe računalniškega izobraževanja: 
 
1. Osnove dela z računalnikom 
Osnove uporabe računalnika in računalniških orodij. 
Uporaba operacijskega sistema Windows XP SP2 ali 
Windows 7.
1. termin: 1. in 8. oktober 2011, 
   od 9.00 do 15.30 (2 soboti) 
2. termin: 26., 27., 28. september in 3., 4., 5. oktober 2011, 
   od 17.00 do 18.30 h (2 tedna: ponedeljek, torek, sreda) 
         
2. Osnove uporabe interneta
Uporaba internetnega brskalnika in iskalnika, odprtje in 
uporaba predala elektronske pošte in uporaba spletnih 
aplikacij.
1. termin:  15. in 22. oktober 2011,
   od 9.00 do 15.30 (2 soboti)  
2. termin: 10., 11., 12., in 17., 18., 19. oktober 2011, 
   od 17.00 do 18.30 h  (2 tedna: ponedeljek, torek, sreda) 
 
3. Oblikovanje besedil (Word)
Osnove uporabe programa Microsoft Word 2007. Pisanje, 
pripravljanje in  shranjevanje dokumentov, dopisov in daljših 
tekstov. 
1. termin:  29. oktober in 5. november 2011, 
   od 9.00 do 15.30 (2 soboti)
2. termin: 24., 25., 26. oktober (ponedeljek, torek, sreda)
   in  2., 3., 4. november 2011, (sreda, četrtek, petek)
   od 17.00 do 18.30  

4. Oblikovanje preglednic (Excel)
Osnova uporabe programa Microsoft Excel 2007, 
postavljanje in urejanje preglednic.
1. termin: 12. in 19. november 2011, 
    od 9.00 do 15.30 (2 soboti)
2. termin: 7., 8., 9., in 14., 15., 16. november 2011, 
    od 17.00 do 18.30 (2 tedna: ponedeljek, torek, sreda) 

Lokacija
Vsi tečaji se izvajajo na sedežu društva PiNA na 
Gregorčičevi 6 v Kopru. 

Značilnosti tečajev 
• 12 ur multimedijsko podprtih predavanj; 
• Učno  gradivo (učbenik in domače naloge); 
• Zaključno preverjanje znanja. 

Prijava
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ,
fax: 05/6271 917  ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si

Cena in način plačila
Cena tečaja je 72 EUR na udeleženca (z DDV).  Društvo 
Pina bo tečajnikom izstavilo račun, ki mora biti poravnan 
v 8. dneh oz. pred začetkom tečaja.OOZ Koper bo svojim 
članom s poravnano članarino povrnila stroške v višini 70% 
na podlagi vloge, dokazila o opravljenem 
tečaju in dokazila o plačilu.

Prijavnica za tečaje računalništva PINA

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po faxu: 05/6271 917 
ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Član/ica OOZ Koper

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Prijavljam se za tečaj
1. Osnove dela z računalnikom             1. termin           2. termin

2. Osnove uporabe interneta                1. termin              2. termin

3. Oblikovanje besedil (Word)             1. termin              2. termin

4. Oblikovanje preglednic (Excel)            1. termin              2. termin

Znanje je najboljša investicija v vašo prihodnost!
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Tehnološki dan 

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije organizira že 9. tehnološki dan, ki bo 

v petek, 16. septembra 2011,  
v veliki dvorani OZS,
na Celovški 69, Ljubljana 

Tehnološki dnevi so eden izmed dogodkov, s katerimi odbor 
uspešno prenaša inovacije med obrtnike in podjetnike. 
Dogodek je organiziran v sklopu aktivnosti projekta 
Innovation 2020. 

Udeležba je brezplačna. 

Obvezna pa je predhodna prijava najkasneje do  srede, 
5. septembra 2011 oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Prijavite se lahko na elektronskem naslovu: 
janez.skrlec@siol.net, tel.: 040 309 380 ali 
rudi.wostner@ozs.si, tel.: 031 318 890
 
Vabilo dobite na www.ooz-koper.si

Projekt Innovation 2020

Vabljeni!

Člani OOZ Koper, ki želite sodelovati pri tradicionalnem obiranju 
grozdja ste vabljeni na trgatev,   

v ponedeljek 5. in torek 6. 9. 2011 ter 
v ponedeljek 12. in torek 13. 9. 2011, ob 8.00 uri,
na domačijo Ražman v Gračišču,

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

 
Prijave zbira Vladimir Ražman na telefon: 040/708 100 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper že od 
marca 2009 svojim članom omogoča brezplačno uporabo 
bowling steze v Bowling centru Adrie Ankaran. 
 
Članom s poravnano članarino krije zbornica stroške 
najema steze za dve uri. Udeleženci krijete stroške najema 
športnih copat.  
 
Kolikor ste za trening zainteresirani to sporočite 
Alešu Rotu, vodji treningov, na telefon 041/692 395.



Mobilni telefon

Stacionarni telefon

Jezikovni center Nista iz Kopra letos praznuje 20-letnico 
delovanja zato bodo ob tej priložnosti organizirali številne 
brezplačne izobraževalne delavnice s skupnim naslovom 

“Govorim tvoj jezik”.  Učitelji Jezikovnega centra Nista vas 
bodo poučili o osnovnih frazah v tujih jezikih, s katerimi 
lahko vaše znanje tujih jezikov še nadgradite!  

Prijave 
Prijave na brezplačne jezikovne delavnice sprejemajo na 
e-pošto nista@siol.net ali po telefonu 05/625 04 00

Dodatne informacije
Na spletni strani: nista@siol.net

Organizator
Jezikovni center Nista, 
Šmarska cesta 5/d, 
6000 Koper
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Brezplačne 
jezikovne delavnice
8. in 9. septembra 2011 

Kontaktni podatki se danes  pogosteje spreminjajo, kot so se 
v preteklosti, zato so tudi baze le teh velikokrat neažurne oz. 
netočne, kar onemogoča kvalitetno in predvsem pravočasno 
posredovanje informacij uporabnikom.  
 
Brez točnih kontaktnih podatkov (naslovov, telefonskih številk 
in e-naslovov) namreč informiranje ni možno, zato člane 
zbornice, ki še niste dostavili izjave z vašimi  kontaktnimi  
podatki  prosimo, da to storite s priloženo izjavo, ki jo 
dostavite:
• osebno ali po pošti na:
         OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper 

Vabimo vas na brezplačne delavnice v angleškem, 
italijanskem, nemškem in ruskem jeziku:

v četrtek, 8. in petek 9. septembra 2011,
od 9.00 - 12.30 h in od 15.00 - 18.30 h,
v Jezikovni center Nista, 
Šmarska c. 5/d, Koper

 Tuji jeziki, ki jih boste lahko izpopolnjevali:

angleščina

italijanščina

nemščina

ruščina

Izjava
Podpisani/na dovoljujem, da se navedeni 
podatki vnesejo v obrtni register in uporabljajo 
pri opravljanju dejavnosti zbornice.

• po e-pošti: ooz.koper@ozs.si ali 
• po faxu: 05/6271 917
 
najkasneje do 30. septembra 2011.
 
Hkrati  vas prosimo, da tudi ob bodočih spremembah 
podatkov le-teh ne pozabite sporočiti tudi zbornici. 
 
Kolikor izjave z vašimi kontaktnimi podatki ne bomo prejeli,  
bomo smatrali, da so podatki s katerimi razpolagamo točni, 
oz. da podatkov ne želite posredovati. 
 

Biti informiran je danes nuja

Izjava o kontaktnih podatkih člana/ice OZS in OOZ Koper

E-naslov

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Obveščamo vas, da podjetje SLOPAK d.o.o. pošilja ponudbe 
tistim, ki opravljajo dejavnost montaže in demontaže gum 
(vulkanizerjem), da z njim podpišejo pogodbo o oddaji 
izrabljenih gum. 
 
OZS opozarja, da so  v pogodbi nejasna določila in ker so v 
pogodbi avtoserviserjem določene obveznosti,  za katere 
OZS ne najde temelja v veljavni zakonodaji, članom predlaga, 
da take pogodbe ne podpišejo, saj verjame, da je pogodba 
za člane OZS škodljiva.

Sekcija avtoserviserjev

Oddaja izrabljenih gum - 
opozorilo

O tem je OZS že obvestila tako firmo SLOPAK d.o.o., kateri 
je tudi predlagala, da takoj prekine podpisovanje takih 
enostranskih pogodb. Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije je obvestila tudi pristojne na Ministrstvu za okolje 
in prostor (MPO) ter Agenciji za okolje (ARSO). 
 
Hkrati je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije podjetju 
SLOPAK d.o.o.  in pristojnim predlagala, da se čim hitreje 
sestanejo in dogovorijo o vsebini pogodb, ki ne bi bila 
sporna.

Že dvanajstič zapored se bo pod vodstvom revije Salon odvijal Slovenski frizerski festival.  
Dogodek bo potekal  v nedeljo, 9. oktobra 2011, v Cankarjevem domu v Ljubljani.  

Osrednje dogajanje bo postavljeno v Gallusovo dvorano, na specialnih seminarjih pa se bosta 
letos predstavili ekipi Bertram-a K in Keune akademije. Program prireditve bo tako kot vsako 
leto pester - live on stage - se bodo obiskovalcem predstavili Senscience Team, Bertram K, 
Joico Team, Subrina Team in drugi.
 
Več informacij o dogodku ter predprodaji vstopnic dobite na spletni strani: www.salon-si.com, 
e-mail naslovu: nolas@siol.net ter telefonski številki:  01/565-51-71.

Članom s poravnano članarino, ki se bodo dogodka udeležili, bo sekcija frizerjev  OOZ Koper na 
podlagi vloge ter predloženih dokazil povrnila stroške v višini 70%, vendar ne več kot 100 €.

Slovenski frizerski festival 
9. oktober 2011, 
Cankarjev dom, Ljubljana

Sekcija frizerjev
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Članske kartice
Člane OOZ Koper, ki še niste prevzeli članske kartice vabimo, 
da le te prevzamete na sedežu OOZ Koper v času uradnih ur. 

Stare kartice ostanejo v rabi kot 
identifikacijske kartice in kartice ugodnosti, 
nimajo pa več plačilne funkcije.



Sekcija gostincev in živilcev Sekcija  za promet
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Pohod po dolini Dragonje, 
19. september 2011  

V sodelovanju s Sekcijami za gostinstvo pri območnih obrtno-
podjetniških zbornicah Obalno-kraške regije, OOZ Koper  vabi 
člane svoje sekcije gostincev in živilcev v
 
ponedeljek, 19. septembra 2011, ob 10.00 h,
na pohod po dolini reke Dragonje
 
Dogodek bo namenjen tudi druženju stanovskih kolegov 
Obalno-kraške regije, zaključil pa se bo na ranču pri Tomšiču 
na Pomjanu. 
 
Program
Zbor ob 10.00 uri pred Domačijo Ražman v Gračišču. Sledi 
prigrizek ter odhod ob 11.00 uri. Pohod bo trajal 3 do 4 ure. 
Prihod na ranč Tomšič na Pomjan med 14.00  in 15.00 uro. 

Prijave
Udeležbo sporočite  Maji Žemva na OOZ Koper, 
tel: 05/61 39 013, 041/725 125 
ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si
 
Rok prijave  
četrtek, 15. september 2011
 
Cena
Člani, ki bodo pohod začeli v Gračišču: 20  EUR 
Člani, ki se boste udeležili le srečanja na ranču Tomšič: 15 EUR
V ceno je vključena hrana in pijača na domačiji Ražman v 
Gračišču in na ranču Tomšič na Pomjanu.  

V primeru slabega vremena, se datum pohoda prenese na 
26. september 2011, po istem programu.
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Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma 
Slovenije  (Uradni list RS, št. 83/1997) je bila odpovedana dne 
30. marca 2010 in se je prenehala uporabljati 30. junija 2011. 
 
Obrtniki in podjetniki, ki so doslej uporabljali  Kolektivno 
pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije in njen 
normativni del, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti 
delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, 
med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem 
pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo, ter drugi osebni 
prejemki in povračila v zvezi z delom ter varnost in zdravje pri 
delu, tako tega v pogodbah o zaposlitvi nimajo več urejenega, 
ker je ta kolektivna pogodba prenehala veljati.
 
Navedba kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca 
oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela 

delavca je po Zakonu o delovnih razmerjih obvezna sestavina 
pogodbe o zaposlitvi. Delodajalci obrtniki in podjetniki, 
ki so doslej uporabljali  Kolektivno pogodbo dejavnosti 
gostinstva in turizma Slovenije lahko sklenejo aneks k 
pogodbi o zaposlitvi kjer navedejo, da se bo za urejanje pravic 
in obveznosti med delavcem in delodajalcem uporabljala 
kolektivna pogodba, ki ureja obrt in podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 73/2008 in 55/2010).
 
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo v 2. členu določa 
stvarno veljavnost in velja za vse delodajalce, ki opravljajo 
obrtno dejavnost ali obrti podobno dejavnost po Uredbi o 
določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 18/08), in za druge delodajalce, ki so člani 
stranke te kolektivne pogodbe.
     Vir: ZDOPS

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in 
turizma Slovenije se ne uporablja več

Zakon o prevozih – 
najbolj pomembne 
novosti
V uradnem listu RS, št. 49/2011 je 
izšla sprememba Zakona o prevozih 
v cestnem prometu, ki prinaša za 
slovenske cestne prevoznike blaga 
in potnikov kar nekaj pomembnih 
novosti.
 
Sprememba zakona bo začela veljati od 
9. julija 2011 in določa za prevoznike, ki 
prevažajo blago ali potnike naslednje 
pomembne spremembe:  
• od 9. julija 2011 začne veljati ma-

ksimalni 30 dnevni plačilni rok od 
datuma izdaje računa ali največ 60 
dni od opravljene storitve.    

• če naročnik prevoza ne plača prevoz 
v roku, za plačilo solidarno odgovar-
jata tako pošiljatelj kot prejemnik. 
To določilo ne velja za fizične osebe;   

• OZS in GZS tudi nadalje izvajata jav-
ni pooblastili za izdajo licenc in 
dovolilnic;  
zaposleni vozniki taksi vozil morajo 
imeti v vozilu pogodbo o zaposlitvi 
za poln delovni čas (ob tem velja 
tudi določilo ZDR, ki omogoča 
zaposlitev pri več delodajalcih). 
Globa za prekršek je za voznika od 
170 - 420 €;    

• uvajajo se »shuttle prevozi«, ki 
morajo imeti licenco in dovoljenje 
občine s potrjenim cenikom;    

• ukinja se obveznost pri prevoznikih, 
da imajo akt o notranji kontroli (pri-
poročamo, da ga prevozniki imajo 
zaradi objektivne odgovornosti za 
delo zaposlenih).    

Ker so po našem mnenju najbolj po-
membna tema plačilni roki in solidar-
nostna odgovornost in so za kršitve 
predpisane visoke globe (od 10.000 do 
15.000 EUR za naročnike prevozov in 
za prevoznike), bo potrebno v kratkem 
razjasniti še nekatera odprta vprašanja. 
Med njih po našem mnenju spada tudi 
vprašanje ali z dnem veljavnosti zakona 
velja uzakonjeni rok plačila tudi za tiste 
pogodbe, ki so bile sklenjene preje?
 
Kar pa se tiče vprašanja v kakšnih 
primerih prevoza se upošteva določilo 
o 30 dnevnem plačilnem roku menimo, 
da je potrebno za prevoze, ki se začnejo 
in končajo v Sloveniji ali sta naročnik 
prevoza in prevoznik slovenska subjekta 
spoštovati zakonski predpis.
Za mednarodne prevoze pa načeloma 
velja, da stranki lahko sami izbereta 

katero pravo bosta uporabili (v državi 
prevoznika ali v državi naročnika, ali pra-
vo kakšne tretje države). Če pa stranki v 
prevozni pogodbi tega ne določita pa 
se uporabi tisto pravo, ki je najtesneje 
povezano z opravljenim prevozom. 
Tega pa seveda ne morejo enostransko 
določati slovenski predpisi, temveč je 
področje urejeno z mednarodnim do-
govorom - konvencija. Ta predvideva, da 
ima prevoz najtesnejšo povezavo s tisto 
državo, v kateri ima prevoznik v času 
sklenitve pogodbe svoj sedež, kolikor 
je v tej državi tudi odpravni kraj ali na-
membni kraj ali glavni sedež odpošilja-
telja. To pomeni, da slovenski zakon, ter 
s tem 30 dnevni rok plačila in solidarna 
odgovornost, velja tudi tedaj, ko opravi 
slovenski prevoznik prevoz za tujega 
naročnika, če je Slovenija namembna ali 
odpravna država ali če ima odpošiljatelj 
sedež v Sloveniji. 
Avtor: Bojan Pečnik, Iztok Mohorič, OZS

Ali mora biti taksist 
zaposlen za poln 
delovni čas?
 
Tako Ministrstvo za promet RS 
kot Ministrstvo za delo RS sta 
v zvezi s tem vprašanjem (in 
nekaterimi drugimi vezanimi na 
nov zakon) podali svoja mnenja, ki 
so objavljena na spletnem naslovu 
http://www.ozs.si/prispevek.
asp?IDpm=3159&ID=23150 
Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve RS je, v zvezi z 
določilom, da morajo imeti zaposleni 
vozniki taksi vozil v vozilu pogodbo o 
zaposlitvi za poln delovni čas, izrazilo 
mnenje, da je to določilo preveč 
omejujoče, vsekakor pa presega 
pooblastila, ki so določena v 2. členu 
ZDR.  

Nov zakon o motornih 
vozilih
S 1. julijem 2011 je stopil v veljavo Zakon 
o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 
106/20)  
Navajamo nekaj novosti: 
Registracija vozila:   

• Ponovna uvedba obvezne odjave 
vozila pri vsaki spremembi lastni-
štva registriranega vozila in vrnitev 
registrskih tablic   Lastnik vozila 
mora vsako spremembo v zvezi z 
vozilom, ki vpliva na spremembo 
podatkov v prometnem dovoljenju 
(npr. tehnično spremembo, spre-
membo lastništva, prebivališča…) 
v 15 dneh prijaviti registracijski 
organizaciji   

• Ukinitev overitve podpisov fizičnih 
oseb ob spremembi lastništva 
vozila. Namesto tega se uvaja le 
ugotovitev identitete fizičnih oseb 
(kupca in prodajalca) pred uradno 
osebo   

• Pogoj za registracijo vozil za javni 
prevoz potnikov (avtobusi, taksi..) 
je tudi dokazilo o zavarovanju 
potnikov   

• Zakon ukinja začasno registracijo 
vozil          

• Zakon predvideva posebne registr-
ske tablice za starodobna vozila in 
vrača starostno mejo za starodobna 
vozila od 25 na 30 let   

• Zakon določa, da je uporabnik vozi-
la lahko samo oseba, ki ima veljavno 
vozniško dovoljenje za to kategorijo 
vozila (to ne velja za pravne osebe 
in samostojne podjetnike posame-
znike). Vozilo, ki je v lasti mladoletni-
ka, se registrira na enega od staršev, 
skrbnikov ali rejnikov, kot imetnika 
pravice uporabe vozila. Za vozilo 
v lasti polnoletne osebe, ki nima 
veljavnega vozniškega dovoljenja 
za to vozilo, določi lastnik vozila 
uporabnika vozila   

• Pri spletnem podaljšanju prome-
tnega dovoljenja zakon dovoljuje le 
vročanje po pošti in ukinja vročanje 
pri UE, ukinja vračanje starega pro-
metnega dovoljenja.   

• Dokazilo o lastništvu se izjemoma 
ne zahteva pri starodobnikih ter 
traktorjih in traktorskih priključkih, 
ki so bili za ozemlju RS pred 1. ma-
jem 2004 (prej je bila meja izdelava 
pred letom 1977 in da po letu 1976 
ni bil registriran) in lastništvo ni 
sporno    

• Za izrekanje glob v postopkih o pre-
kršku po četrtem odstavku 33.člena 
ter drugem in petem odstavku 
40.člena Zakona o motornih vozilih 
so pristojne upravne enote, ki zač-
nejo navedene naloge opravljati 

         1. januarjem 2012



Poziv za vključitev v projekt 
SLOHRA Globalnet

 Regionalni razvojni center Koper je s 1. aprila 2011 
pričel s sodelovanjem v projektu Promocija globalne 
konkurenčnosti podjetnikov SLOHRA Globalnet. Projekt 
je sofinanciran s sredstvi EU, po Operativnem programu 
IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Izvaja ga sedem razvojnih 
agencij iz Slovenije in Hrvaške.  
 Projekt je namenjen podjetnikom, ki ne po-
slujejo več kot 5 let, med temi pa mladim do 35 let ter 
ženskam vseh starosti (kot ustanovitelji oziroma na 
vodilnih položajih v podjetjih) iz Obalno-kraške regije.
 Vsak podjetnik lahko znotraj tega projekta lahko 
dobi brezplačno: individualno svetovanje o trenutnih ak-
tualnih razpisih za podjetnike, informacije o tem kako lahko 
razširi svoj trg ter ali ima potenciale za izvoz, sodelovanje 
na seminarju „Kako postati izvoznik” s sledečimi temami: 
mednarodno oblikovanje blagovnih znamk, standardi EU 
ter Republike Hrvaške, ki jih morajo upoštevati izvozniki, 
mednarodno trženje, konkretni ukrepi, kako izvajati izvo-
zne posle (metodologija izvoza), kako financirati izvoz ipd., 
sodelovanje na predstavitvi primerov uspešnih izvozni-
kov, ki bo potekala v Kopru in Karlovcu (prevoz zagotovljen), 
seznanitev z rezultati trenutnih raziskav, ki se lahko lahko 
uporabijo v organizaciji izbranega podjetnika/ce, skrajšan 
poslovni načrt (po dogovoru se lahko pomaga pri pripra-
vi tudi določena razpisne dokumentacije), predstavitev 
podjetnikov/ic ter njihovih proizvodov/storitev v katalogu 
v slovenskem, hrvaškem ter angleškem jeziku (naklada 700 
komadov), promocija proizvodov in storitev na mednaro-
dnem sejmu (zagotovljene hostese ter osebje, ki bo zasto-
palo podjetika/co, podjetniku/ci ne bo potrebno potovati). 
Zainteresirani podjetniki/ce se bodo lahko vključili v prvi 
mednarodni konzorcij, mrežo slovenskih in hrvaških podje-
tnikov/ic, ki bodo skupaj prizadevali k izboljšanju promocije 
in izvoza na tujih trgih. 
 Prvi korak k izvedbi te aktivnosti je zbiranje ter 
spoznavanju ustreznih zainteresiranih podjetnikov/ic iz 
ciljnih skupin.
 Vabimo vas, , da nas kontaktirate na e-mail: info@
rrc-kp.si kontaktna oseba: Vlasta Starc, tel. 05 66 37 582 
ter nam sporočite vaše osnovne podatke: ime podjetja, se-
dež, ime in priimek, spol ter starost (za ženske to ni potreb-
no) osebe, ki se bi udeležila aktivnosti projekta.   

Opomba: Podjetnik/ca bo v okviru projekta pridobil/a korist, ki se 
bo štela kot „deminimis” pomoč. Regionalni razvojni center Koper 
bo pred vključitvijo podjetnika/ce v brezplačne aktivnosti projekta 
preveril upravičenost do koriščenja sredstev po pravilu „de minimis” 
in si v primeru prekoračitve vrednosti pridržuje pravico odkloniti 
podjetje iz sodelovanja pri aktivnostih v projektu. Vse dodatne 
informacije dobite na zgoraj navedenem kontaktu.
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Inšpektorji za okolje in prostor so OZS  opozorili, da na terenu 
med člani zbornice (zlasti med avtoprevozniki, ki imajo 
prečrpališča) opažajo več nepravilnosti glede izpolnjevanja 
obveznosti, ki jih postavlja Uredba o skladiščenju nevarnih 
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah. Opažene 
nepravilnosti se nanašajo predvsem na izdelavo načrta 
ravnanja za skladišča z zmogljivostjo večjo od 10 m3, 
pomanjkljivo vsebino načrtov in vodenje obveznih evidenc. 
 
Trenutno je v pripravi  nova Uredba oskladiščenju  nevarnih 
tekočin, ki bo predvidoma sprejeta in stopila v veljavo v 
mesecu septembru. V uredbi zagotovo ostaja obveznost 
za izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami ter 
vodenju evidenc o skladiščenju, ni pa še znano ali bo v 
uredbo še vključena določba o prijavi uporabe skladišča  z 
zmogljivostjo večjo od 10 m3. 

Ko bo nov predpis sprejet, vas bomo pisno obvestili o 
obveznostih. OZS bo, po sprejetju nove uredbe, člane pisno 
obvestila o obveznostih, ki jih bo prinesel nov predpis in bo  
v sodelovanju s sekcijo za promet organizirala seminar na 
temo skladiščenja nevarnih tekočin, kjer se boste člani lahko 
seznanili  z obveznostmi, ki jih boste morali izpolnjevati. 
 
Okoljski inšpektorji že v jeseni načrtujejo okrepljen nadzor 
predvsem pri tistih, ki upravljajo skladišča z zmogljivostjo 
večjo od 10 m3.  
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na OZS:
Katarina Železnik Logar, samostojna svetovalka za varnost in 
zdravje pri delu ter varstvo okolja 
tel.: +386 1 5830 535 - faks: +386 1 5830 583 
e-pošta: katarina.zeleznik@ozs.si

Obvestila
Sklepajte individualne učne pogodbe
 
Začenja se novo šolsko leto, podpisujejo se učne pogodbe, 
zato delodajalce opozarjamo na nekaj pomembnih dejstev:   
1. Vsi delodajalci, ki imajo namen izobraževati dijake 

pri praktičnem usposabljanju z delom lahko sklenejo 
individualno ali kolektivno učno pogodbo.
 (Pogoj za delodajalca – verificirana obratovalnica)     

2. Obveznosti delodajalcev do dijaka so pri obeh 
pogodbah enake, zato na OZS svetujejo, da sklepate 
individualne učne pogodbe, saj delodajalci s sklenjeno 
individualno učno pogodbo vsako leto prejmejo 
nadomestila za izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom.   

3. Ko je dijak v zaključnem (3. letniku), delodajalci lahko 
konkurirajo tudi na sredstva,  ki so namenjena za kritje 
stroškov nagrad dijakom in plač   mentorjev. Ta sredstva 
so predmet javnega razpisa, ki ga razpiše Javni sklad 
RS za razvoj kadrov in štipendije. Eden od pogojev pri 
razpisu je, da ima  delodajalec z dijakom sklenjeno učno 
pogodbo ves čas izobraževanja.    

4. Individualne učne pogodbe morajo biti sklenjene in 
poslane na OZS v registracijo najkasneje do 

         30. septembra 2011.   
5. Obrazce Individualnih učnih pogodb  dobite na 

spletni strani OZS: http://www.ozs.si/prispevek.
asp?ID=12108&IDpm=4641, v tiskani obliki jo lahko 
prevzamete na OOZ Koper,  na vašo željo vam jo  lahko 
tudi posredujemo.

Obarvani bankovci
 
Banka Slovenije opozarja, da se v obtoku pojavljajo obarvani 
evro bankovci. Gre sicer za pristne bankovce, ki pa so 
bili nevtralizirani s pomočjo posebne barve, aktivirane v 
primeru ropa ali tatvine. Obarvanje je vidno po robovih, 
kadar gre za celoten zavitek, oziroma so bankovci obarvani v 
celoti, kadar gre za bankovce v razsutem stanju. V nekaterih 
primerih so bankovci zaradi poizkusa odstranitve barve po 

robovih ožgani. Banka Slovenije opozarja vse profesionalne 
uporabnike gotovine, da ne sprejemajo od strank 
obarvanih in ožganih bankovcev, temveč stranke napotijo 
v Banko Slovenije, kjer bodo bankovce komisijsko pregledali 
in ustrezno ukrepali.

Prenova spletnega portala OZS
 
Na spletni strani  Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
http://www.ozs.si/default.asp je objavljena anketa o 
prenovi spletnega portala OZS.
OZS v sklopu prenove spletnega portala pripravlja sodobne 
storitve na internetu, ki bodo namenjene brezplačni 
promociji in prodaji izdelkov in storitev članov zbornice. 
Vzpostavlja se sodoben predstavitveno – prodajni katalog 
na spletu in mobilnih »pametnih« telefonih.
OZS želi z anketo pridobiti prve odzive in predloge članov. 
Anketa je spletna, kar pomeni, da jo član izpolni in na koncu 
pošlje nazaj s klikom na gumb »Pošlji«. 
Če imate  v zvezi s prenovo spletnega portala OZS 
kakršnakoli vprašanje se lahko obrnete na člane projektne 
skupine v OZS (Tomaž Utroša, Gregor Primc, Eva Mihelič, 
Damjan Rems, Božena Germelj Drstvenšek, Elizabeta Radelj 
Pepevnik), tel.: 01/58 30 500.

Spletno mesto, kjer se srečata ponudba 
in povpraševanje
 
Člane zbornice obveščamo, da lahko na spletnem naslovu 
www.poslovni-oglasnik.si, obširno predstavite vašo 
dejavnosti v obliki oglasa ter tako poskrbite za večjo 
prepoznavnost in nove poslovne priložnosti. 

Vpis in objava oglasa v Poslovnem oglasniku sta 
brezplačna. 
 
V kolikor bi želeli objaviti več izdelkov ali storitev pa si 
lahko omislite spletni katalog, ki deluje po principu spletne 
trgovine, brez možnosti nakupovanja.

Inšpektorji opozarjajo na nepravilno  skladiščenje nevarnih tekočin

Javni razpisi
Javni razpis 
Procesni vavčer 2011
 
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje inve-
sticije (JAPTI) je v petek, 19. avgusta 2011, v Uradnem listu in na 
svojih spletnih straneh ponovno objavila javni razpis Procesni 
vavčer 2011. Namen javnega razpisa je spodbujanje izvajanja 
stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih, prejemnik 
(podjetje) lahko dobi najmanj 3000 in največ 25.000 EUR.

Predmet javnega razpisa, na katerem lahko sodelujejo pravne 
in fizične osebe, je sofinanciranje stroškov zunanjih strokov-
njakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov 
v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposle-
nih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za 
uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Javni razpis se izvaja na podlagi sheme državne pomoči 
»Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenč-
nosti za obdobje 2007-2013, USPOSABLJANJE« (št. priglasitve: 
BE02-5715334-2007). Intenzivnost pomoči po tem razpisu 
znaša:  
• 70 % za upravičene stroške kotizacij za usposabljanja za-

poslenih, članov projektne skupine, s področja naslednjih 
metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v 
podjetjih: EFQM, LEAN, 6 SIGMA in BS,    

• 50 % za upravičene stroške zunanjega strokovnjaka, ki so 
povezani z usposabljanji na področju izboljšanja poslovnih 
procesov  

 
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma ne dlje kot 
do 29. novembra 2011.

Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumenta-
cijo je možno dobiti  pri financerju – JAPTIJU na podlagi pisne-
ga zaprosila ali prek elektronske pošte na naslov: procesnivav-
cer@japti.si do vključno 22. novembra 2011 – zaprosilo naj 
bo označeno s  Procesni vavčer  - vprašanje«.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: 
http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=142 ali na se-
dežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delov-
ni dan med 9.00 in 12.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko 
posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane 
na elektronski naslov: procesnivavcer@japti.si, s pripisom »JR 
Procesni vavčer 2011 – razpisna dokumentacija«. 
 

Neposredno sofinanciranje 
kadrovskih štipendij 
delodajalcem
  
Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendi-
je je objavljen javni razpis Neposredno sofinanciranje kadro-
vskih štipendij delodajalcem.  

Prijavite se do 30. marca 2012 oz. do porabe sredstev. 

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR.  
 
Povezava do razpisa:  http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-
objave/razpis/n/neposredno-sofinanciranje-kadrovskih-
stipendij-delodajalcem-114-jr
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Omejitev dostopa do trga dela 
za Romune
 
Evropska komisija je odobrila zahtevo Španije z dne 28. 
julija 2011, da se zaradi resnih motenj na njenem trgu 
dela do 31. decembra 2012 dostop do njega začasno 
omeji za delavce iz Romunije. Evropska komisija je začasno 
omejitev odobrila zaradi trenutnih gospodarskih razmer v 
Španiji, ki jo je kriza hudo prizadela. Zaradi doslej največjega 
upada BDP (–3,9 % med letoma 2008 in 2010) je od maja 
2010 brezposelnost v Španiji narasla na več kot 20 %, kar 
predstavlja najvišjo stopnjo brezposelnosti v EU. Stalno 
povečevanje romunskih rezidentov v Španiji in njihova visoka 
stopnja brezposelnosti sta vplivala na zmogljivost Španije, 
da bi sprejela nove delavce. V prvem četrtletju leta 2011 
je bilo brezposelnih 191.400 romunskih državljanov, ki 
živijo v Španiji, kar predstavlja drugo najvišje število 
za španskimi državljani. Evropska komisija z današnjim 
sklepom pooblašča Španijo, da na podlagi uveljavitve 
zaščitne klavzule začasno uvede omejitve glede dostopa 
do španskega trga dela za romunske delavce. Te omejitve 
bodo veljale za dejavnosti v vseh sektorjih in regijah, 
ne bodo pa veljale za romunske državljane, ki so na 
španskem trgu dela že dejavni. Ker je Španija svoj trg 
dela že odprla vsem državljanom EU, kakršna koli omejitev 
prostega pretoka delavcev pomeni odstopanje in je lahko le 
začasna. Evropska komisija bo natančno spremljala razmere 
v Španiji in bo lahko svoj sklep spremenila ali razveljavila, 
kadar koli se ji bo zdelo primerno. Evropska komisija bo zdaj 
o svojem sklepu obvestila Svet, 
države članice pa lahko v dveh 
tednih Svet zaprosijo, da Sklep 
Komisije o odložitvi uporabe 
zakonodaje EU spremeni ali 
razveljavi.
   
Več informacij je na voljo na 
spletni strani:  http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=IP/11/960&format=HTM
L&aged=0&language=SL&guiLa
nguage=en 

Prosto gibanje oseb v 
Evropski uniji
 
Evropska komisija je 25.  avgusta 2011 predstavila 
rezultate enoletnih prizadevanj za dosledno spoštovanje 
pravic v zvezi s prostim gibanjem oseb v vseh državah 
članicah EU. 

V preteklem letu je več dogodkov razkrilo velike težave 
pri izvajanju Direktive o prostem gibanju oseb (Direktive 
2004/38/ES). Od poletja 2010 je Komisija opredelila 786 zadev 
in jih predložila v obravnavo na dvostranskih sestankih z 
državami članicami. Eno leto pozneje so vidni konkretni 
rezultati teh prizadevanj: 711 primerov (približno 90 
odstotkov) je bilo rešenih. Šestnajst držav članic, med njimi 
tudi Slovenija, je v celoti upoštevalo pomisleke Komisije 
ali pa so oblikovale osnutke sprememb zakonodaje, da bi 
zagotovile celovito skladnost z direktivo. V zvezi s preostalimi 
državami članicami je Komisija začela ali še namerava začeti 
postopke za ugotavljanje kršitev v skladu s temeljnima 
pogodbama EU.      

Prosto gibanje oseb med državami članicami EU je eden 
najvidnejših dosežkov zadnjih šestdesetih let evropskega 
povezovanja. Nedavna študija je pokazala, da 48 odstotkom 
evropskih državljanov pravica do prostega gibanja in 
prebivanja v Evropski uniji pomeni najpomembnejšo 
državljansko pravico. Ključne težave v zvezi z nepopolnim ali 
nepravilnim prenosom in izvajanjem se nanašajo na glavna tri      

vprašanja: vstop in prebivanje družinskih 
članov, dovoljenja za prebivanje 
državljanov tretjih držav in zaščitni 
ukrepi pred izgonom.   

Več informacij je na voljo na spletni 
strani:  http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/11
/981&format=HTML&aged=0&language
=SL&guiLanguage=en

EU informacije Iz Uradnega lista
št. 48/2011, 24. junij 2011  

-Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito 
prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v 
Kopru 

-Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 
-Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo 
-Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in 
programu usposabljanja izvajalcev programa 

-Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil 

-Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merah in masah vozil v 
cestnem prometu 

-Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, 
razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in 
drugih javnofinančnih prihodkov 

-Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno jedro Koper z 
vplivnim območjem 

št. 49/2011, 24. junij 2011  
-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v 
cestnem prometu (ZPCP-2C) 
 
št. 50/2011, 27. junij 2011

-Prometni pravilnik 
-Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za 
motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) 

-Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij s 
področja opreme vozil 

-Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij o 
postopkih s področja motornih in priklopnih vozil 
 
št. 51/2011, 27. junij  2011

-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(ZPRPGDT-C) 

-Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni 
občini Koper 

-Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena 
 
št. 52/2011, 29. junij  2011

-Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2011 
Poročilo o gibanju plač za april 2011 
 
št. 53/2011, 1. julij  2011

-Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, ki je bil 5. junija 2011 

-Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o pokoninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki je bil 5. junija 2011 

št. 54/2011, 4. julij  2011
-Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev 
z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v 
necestne premične stroje 

-Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti 
 
št. 55/2011, 8. julij  2011

-Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 
Slovenije za junij 2011 
 
št. 56/2011, 11. julij  2011

-Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na 
zakonodajnem referendumu o Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki je bil 5. junija 2011 

-Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na 
zakonodajnem referendumu o Zakonu o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno, ki je bil 5. junija 2011 

-Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb 
Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih 

-Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov 
-Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen v juniju 2011 

-Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega 
sveta Mestne občine Koper, dne 10. julija 2011 

-Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta 
Mestne občine Koper predstavnikov italijanske narodne 
skupnosti, dne 10. julija 2011 
 
št. 58/2011, 22. julij  2011

-Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na 
območju Mestne občine Koper, dne 10. julija 2011 
 
št. 59/2011, 25. julij  2011

-Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb (ZDDPO-2F) 

-Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine 
za energente 

-Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2011 
 
št. 60/2011, 29. julij  2011

-Poročilo o gibanju plač za maj 2011 
 
št. 62/2011, 5. avgust  2011

-Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi gradbenih 
dejavnosti 
 
št. 63/2011, 8. avgust  2011

-Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper 
 
št. 64/2011, 12. avgust  2011

-Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 
Slovenije za julij 2011

Turistične informacije
 Počitnice sem preživel  tri dni v Medulinu in 3 dni v Opatiji. Zgodilo se ni nič 
takega, kar bi bilo posebej zanimivo ali nenavadno, nenavadena pa je bil dogodek, 
ki se mi je zgodil, ko sem peljal nekaj turistov v Predjamski grad.  Ko so se odpravili 
na ogled, sem si privoščil kozarec mrzlega soka. Takrat se mi je približal avtomobil z 
madžarsko registracijo, odprlo se je okno in sledilo vprašanje v angleškem jeziku: »Ali 
se lahko od tu naprej, da se ne vračamo nazaj proti Postojni, zapeljemo do Ljubljane 
in naprej proti Avstriji?«  
 Cesta je bila makadamska, a vprašanje nikakor ni bila šala . . . turist je 
pričakoval resen odgovor.  Za trenutek sem mu mislil celo odgovoriti, da ja. . . v 
kolikor ima  posebne verige, s  katerimi se bo lahko prebil čez gozd nad Predjamskim 
gradom . . .         (Poletna dogodivščina našega taksista Edina Šabića)



14 15Kako so preživeli počitnice nekateri naši obrtniki

Miss Kopra 2011
Med počitnicami so 
nekateri tudi delali. Tako 
sta naši frizerki Silva 
Baruca Jakomin in 
Žana Budan poskrbeli za 
pričeske deklet, ki so se 
potegovale za naslov Miss 
Kopra 2011. Naslov si je 
priborila Romina Ražem 
(druga z desne)

Rafting na Neretvi
Med Mostarjem in Sarajevom 
ob Boračkem jezeru stoji 
idilična vasica  Etno selo Ban 
Vir, od koder so se naši člani 
(tudi člani društva Rafting 
klub Koper) odpravili na 
rafting po reki Neretvi. Po 
fotografiji sodeč prav gotovo 
ni bil zadnji.

Počitnice in posel
 
 Moje počitnice so že nekaj let zaporedoma sestavljene le iz 
»uric«, ki si jih uspem utrgati med enim in drugim nastopom, v najboljšem 
primeru je to celo kakšen »fraj« dan... Ugotavljam, da sem postal pravi 
»deloholik«, saj enostavno ne ostane časa, niti denarja, za pravi dopust, ki 
bi trajal vsaj teden dni ali več.  
 Glede na to, da sem letos spet obiskal nekaj krajev, tako na 
Hrvaškem kot v Italiji, bi ocenil samo, da smo na področju gostinstva in 
turizma postali precej leni in bi radi, da v sezoni (nekateri se tako obnašajo 
tudi zunaj nje) nekdo drugi dela namesto nas in raje vidimo, da poslovne 
priložnosti zagrabi nekdo drug, kot pa, da se jih sami lotevamo. Mi bi 
najraje odleteli nekam v tople kraje ali na križarjenje... V tujini ponekod 
dobesedno skačejo za gosti, ponujajo dodatne ugodnosti (npr. pri večerji 
za štiri osebe dobiš gratis buteljko vina), ekstra prost vstop v lokal, ki ima 
sicer vstopnino, potem free drink ali cocktail na party-ju v lokalu, znajo se 
ti nasmehnit, prijazno povabijo (ali se vsaj naredijo prijazne), animirajo 
na razne načine, razlagajo gostom in pokažejo zadeve, tudi na ulici, če je 
treba... Glasba povsod igra vsaj do polnoči (tudi v centru mest), še ob enih 
ponoči so odprte trgovine, menjalnice, trafike, internet caffe'-ji, restavracije, 
slaščičarne,... Na vsakem koraku ima turist kaj videt, ne le zaprte ali celo 
neosvetljene izložbe. Kot sem uspel videti, se nam je letos zgodilo celo, da 
smo goste iz Portoroža v Benetke vozili z avtobusi namesto z znamenitim 
katamaranom, ki se je pokvaril, še preden se je prava sezona začela... 
 Mislim, da so v zadnjih letih razna zdravilišča že zdavnaj 
prehitela našo obmorsko ponudbo, ki na veliko zaostaja za svetom in 
da znamo turistom res pobrati denar samo še z visokimi parkirninami 
ter slano zaračunati »pogled na morje«... Kar sem videl kot »novost« letos 
na naši obali, so le štirikolesni bicikli, kakršne je turističnim delavcem naš 
kolega iz kolesarskega centra v Izoli ponujal že pred 15 leti. 
 No, pustimo zdaj ta moja turistična opažanja.  Vsekakor, če 
bi šel  po svetu (npr.Španija, Grčija, Kanada, Dubaj, Las Vegas,...), bi me 
najbolj zanimalo kje in kako bi lahko tam odprl lokal z imenom »Kranjska 
klobasa« ali »Fuži Bar«... 
 Moram priznati, da zadeve na glasbenem področju letos zame 
in moje poslovne partnerje v poletnem času niso bile prav rožnate, saj se 
nam je velikokrat zgodilo, da nam je dež odplaknil prireditve, ki so bile 
planirane na prostem in tako oklestil obisk in hkrati zaslužek, nekajkrat 
tudi po več dni zaporedoma, a vseeno z optimizmom zremo naprej in 
upam, da bo tudi meni uspelo letos (po nekaj letih brez prostega tedna) 
vsaj pet dni skupaj na kratek oddih. Moje želje po dopustu niso prav velike: 
najbolje bi se bilo odpraviti na plavanje ali v hribe, sprehoditi se bos po 
sveži travi, zapeljati se s kolesom okrog jezera ali kaj podobnega, da čisto 
izklopiš možgane in prevetriš ideje ter začrtaš novo pot za naprej. 
 Ko grem, obljubim, da vam pošljem razglednico! 

   DJ Lovro iz Me gusta na Markovcu

Koprčanke na pohodu
100 kilometrski pohod Koprčank z Mude se je začel zadnji 
teden v juliju in se končal v zgodnjem avgustu. Na poti 
so obiskale prekrasno cerkvico svetega Križa na gori Oljki, 
v Vitanjah –trenutno še v gradnji – astronomski objekt 
slovenskega raketnega inženirja in častnika Hermana 
Potočnika. Dolgo pot so zaključile s prihodom na tabor v 
Brezju pri Oplotnici, kjer so taborili koprski taborniki. 

Matjaž Turk
Lepo smo se imeli na otoku Kos v Grčiji in v Bodrumu 
v Turčiji. Spočili smo se in si »napolnil baterije« za nove 
poslovne izzive . . .

Gregor Lorbek
Kolegom obrtnikom priporočam teden počitka v Tuniziji, 
na otoku Djerba, kjer se resnično lahko odpočijete. 
Izberite ponudbo all inclusive in bo to za vas 
mini raj na zemlji. Vsaj za teden dni. 



Evropska unija poostrila predpise glede 
industrijske uporabe kreozota   

Evropska komisija je zaostrila predpise glede industrijske 
uporabe kreozota, toksične kemikalije, znane po uporabi 
v lesenih železniških pragovih, električnih drogovih in 
ograjah. Poostreni predpisi bodo začeli veljati 1. maja 2013.     

Kreozot je rakotvorna snov, ki je podjetja brez predhodne 
odobritve ne bodo več smela dajati na trg EU. Potrošniška 
uporaba kreozota je prepovedana od leta 2003. Novi 
sklep Komisije spreminja direktivo o biocidnih pripravkih 
ter temelji na oceni tveganja učinkov kreozota za človeško 
zdravje in okolje. Kadar les, obdelan s kreozotom, pride 
v neposreden stik s prstjo ali vodo, so tveganja za okolje 
zelo velika.  Države članice morajo najpozneje do 
30. aprila 2012 sprejeti in objaviti nacionalne zakone, ki 
bodo v skladu s to zakonodajo.   

Več informacij lahko dobite na http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/11/925&format=HT
ML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en. 
 
Nov evropski nalog za zamrznitev 
bančnih računov
 
Evropska komisija je predlagala nov evropski nalog za 
zamrznitev bančnih računov, s katerim želi državljanom 
in podjetjem olajšati izterjavo čezmejnih dolgov in tako 
okrepiti zaupanje v trgovanje znotraj enotnega trga. 
 
Po podatkih se skoraj milijon malih podjetij v EU 
srečuje s težavami v zvezi s čezmejnimi dolgovi, skoraj 
600 milijonov evrov dolgov letno je po nepotrebnem 
odpisanih, ker je podjetja preveč strah dragih in nejasnih 
pravd v drugi državi članici. Novi evropski nalog, ki velja 
le v primerih  čezmejnih izterjav, upnikom dovoljuje 
zamrznitev sredstev na bančnih računih pod istimi pogoji 
v vseh državah članicah EU, s čimer dolžnikom preprečuje 
dvig ali preusmeritev sredstev do sprejetja in izvršitve 
meritorne sodbe. Zakonodajni predlog bo predložen 
Evropskemu parlamentu in Svetu EU v sprejetje.  
 
Več informacij na 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=MEMO/11/540&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en 
 

Borza poslovnih priložnosti 
• Avstrijsko podjetje s patentiranim sistemom za gradnje 

nizkoenergijskih hiš iz lesa in gline išče dobavitelje lesenih 
delov za gradnjo notranjih sten hiše.    

Šifra: EEN-avg-15  

• Italijansko podjetje s 30 letnimi izkušnjami na področju 
proizvodnje visoko natančnih pripomočkov za rokodelske 
obrti (zlatarstvo, urarstvo, optika in mehanika) išče trgovske 
posrednike. 

Šifra: EEN-avg -11  

• Češka inovativna družba, ki razvija, testira in proizvaja 
nove izdelke iz nanomaterialov, išče distributerja za svoje 
tekstilne izdelke z antibakterijskim in antiglivičnim učinkom 
(nogavice, spodnje perilo, srajce) z registriranimi tržnimi 
znamkami.    

Šifra: EEN-avg -04   

• Podjetje iz Velike Britanije išče distributerje za športno 
prehrano iz hyalurona.    

Šifra: EEN-avg-25

Kontakt: M: spela.seljak@zrs.upr.si, T: 05/663 77 39
 
Borza inovacij, znanja in tehnologij   
• Latvijsko podjetje delujoče na področju kozmetike išče 

partnerja, ki ima know-how znanje za proizvodnjo gela 
za umetno geliranje nohtov. Podjetje je zainteresirano 
za skupno sodelovanje prek tehničnega sodelovanja ali 
komercialnega sporazuma s pomočjo tehnične asistence.    

Ref. 11 LV 58AD 3L7Y   

• Družba iz severne Italije je razvila inovativno bio-
razgradljivo napravo (»sponko«) za pritrjevanje vej vinske 
trte na žico. Ko naprava opravi funkcijo pritrditve veje se 
prične biološka razgradnja »sponke«. Družba se zanima 
za skupno sodelovanje prek komercialnega dogovora s 
tehnično pomočjo.    

Ref. 11 IT 56Z4 3LCI   

• Srbsko podjetje je razvilo inovativen priključek za traktor 
za obdelavo različnih vrst nasadov. Priključek omogoča 
hitrejšo, natančno obdelavo kmetijskih površin (oranje, 
sejanje, košnja, gnojenje). Podjetje išče partnerje, ki imajo 
izkušnje s področja proizvodnje, prodaje in distribucije 
kmetijskih strojev.   

Ref. 11 RB 1B1O 3LNN   

• Špansko andaluzijsko podjetje je razvilo nova 
fitofarmacevtska sredstva za nadzor in odpravo škodljivcev 
v kmetijstvu, ki temeljijo na naravnih organskih spojinah. 
Sredstva neposredno napadejo škodljivce brez škodovanja 
drugim živim bitjem okoli njih. Podjetje išče partnerja 
(kmetijsko podjetje) za skupno sodelovanje prek licenčne 
pogodbe ali komercialnega dogovora s pomočjo tehnične 
asistence.     

Ref. 10 ES 27F3 3JJ
 
Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 633 77 83

Več informacij na www.een.si.

Borza priložnosti

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


