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INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Uspešen projekt 
družinskega 
podjetja

Vabilo na letni zbor 
članov OOZ Koper

Podelitev nazivov
Gostilna Slovenija

Seminar 
Zavarovanje poslovodnih oseb
Delavnica Celostna grafična 
podoba in blagovne znamke
Seminar 
Drobni inventar



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
Bogdan, Tanja  

in Vasja Vadnov 
iz Axle do.o.  Koper
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Maja Žemva
sekcije
T: 05/61 390 13
E: maja.zemva@ozs.si

Spoštovani,

vabim vas na zbor članov OOZ Koper,
ki bo v torek, 6. decembra 2011, ob 18.30 uri,
v mestnem gledališču v Kopru, Verdijeva ulica 3 
 

Program zbora  
• O delu zbornice v letu 2011 in o programu dela za leto  2012

Predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin  in predsedniki sekcij   

• Igra Tadej Toš  
Toša poznamo.  
Vemo, da je naš.  
Vemo, da govori hitro in veliko.  
Vemo, da se zmeraj nagovori do mokrega.  
Vemo, da njegov dolgi jezik ne prizanaša nikomur - niti njemu 
samemu ne.  
Tudi v Mengšu bo tako.  
Komaj čaka, da stopi na oder.   

Večer bomo zaokrožili ob prigrizku in kozarcu vina v preddverju 
gledališča.
 
Zbor je priložnost, da si člani pred iztekajočim letom voščimo vse 
najboljše v novem letu, zato si želim, da bi se zbora udeležili v čim 
večjem številu. 
 
Člane prosim, da svojo udeležbo potrdite do torka, 15. novembra 2011 
na tel: 05/61 390 00, 05/61 390 12 ali 05/61 390 13. 
Število mest je omejeno!
 
 
Vabljeni!
            

   Slavko Vižintin, predsednik

Zbor članov Območne 
obrtno-podjetniške 
zbornice Koper

VABILO

VABILO
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AXLE
OTVORITVENI POPUST
ZA ČLANE OOZ KOPER

 
V Axle d.o.o. nudimo vsem članom OOZ Koper

 od 4. 11. do 31. 12. 2011 
10 % popust pri vulkanizerskih storitvah 

in od 20 % do 30%  popust 
pri nakupu zimskih pnevmatik - do prodaje zalog.

»Hitrost, doslednost, strokovnost in svetovanje so imperativi, 
mimo katerih ne moremo. Z vsako stranko se pogovorimo, 
preverimo kaj potrebuje in potem predlagamo rešitev. 
Najboljša pnevmatika na splošno ne obstaja. Vsaka mora biti 
prilagojena potrebam, zahtevam, cestam oziroma okolju 
voznika. In to svetovanje je naša velika prednost, kakovost, ki 
jo znamo ponuditi, predvsem pa tržiti,« je samozavesten Vasja. 
            D. G.

Axle d.o.o. 
z novimi 
visokimi cilji   

- Največja zasebna in dokončana naložba v 
  Mestni občini Koper 

- Hočejo biti odlični 
- Najboljša pnevmatika ne obstaja   

Sredi oktobra so na izjemni lokaciji v bližini avtobusne postaje 
(nasproti Planeta Tuš) odprli novozgrajene prostore podjetja 
Axle d.o.o Koper. Lično oblikovan in vpadljiv objekt je v tem 
letu tudi največja zasebna in dokončana naložba v MO Koper. 
Naložba je dokaz, da prodornim in pridnim niti krizni časi ne 
predstavljajo (pre)velikih ovir.   

Kot pravi Tanja Vadnov, sicer socialna 
delavka, a ženska s čutom za poslov-
nost, ki v družinskem podjetju (od 
očeta Bogdana je direktorovanje pre-
vzel managersko navdahnjen sin Alen, 
za tehnično oziroma operativno plat 
v družbi pa skrbi njegov brat Vasja) 
skrbi za kadrovanje, so na uspešno za-
ključen, pred okroglimi desetimi leti 
začeti projekt, zelo ponosni.   

Seveda si ob tem ne delajo iluzij. Ko so ga zasnovali in pred 
petimi leti kupili veliko parcelo, so bili časi drugačni. Ko so pri 
bankah dobivali zadnja posojila za izpeljavo projekta, je bilo 
zemljišče, po ocenah bank, pol manj vredno kot v času nakupa. 
A to projekta ni ustavilo. Podjetni Vadnovovi (najmanj deset 
članov družine je na različne načine vključenih v delo podjetja) 
zaposlujejo 12 delavcev in prepričani so, da jim bo uspelo; 
neglede na to, da bo težko prodati, ali oddati v najem prostore 
v obrtni coni v Šalari in ob Ljubljanski cesti.    

Ko so se odločali za združitev dejavnosti na eni lokaciji, so si 
bili edini, da mora biti lokacija elitna, privlačna. Če ne, bi ostali 
na starem. Boj za nakup parcele na Dolinski cesti (v bližni 
Mercatorja) so izgubili, so pa uspeli v bližini avtobusne postaje.  

In na novi lokaciji bodo - kot poudarjajo na spletni strani v 
predstavitvi družinskega podjetja - sledili cilju: »Axle je sinonim 
za odličnost!« To so potrdili tudi pred devetimi leti, ko so postali 
»slovenski vulkanizer leta«. Priznanje so dosegli tudi s tem, 
da se, kot poudarja Vasja, udeležujejo vseh pomembnejših 
svetovnih sejmov, posvečenih področju vulkanizerstva 
oziroma pnevmatik in tako sledijo trendom, ki omogočajo 
kakovost storitev in ponudbe. Slednjo v podjetju pestrijo tudi s 
prodajo motornih koles KTM in Husaberg.    

V Axle d.o.o. na novi lokaciji, skladno s povpraševanjem, 
širijo ponudbo. To pomeni, da bo po novem pri njih mo-
goče na različnih vozilih opraviti hitri avtomobilski servis, 
demontažo in montažo izpušnih sistemov, popravljajo 
jeklena in aluminijasta platišča in ponujajo vse, kar lahko 
prispeva k varni in v končni fazi cenejši vožnji. Vse to lahko 
zagotovijo, ker veliko pozornosti namenjajo izobraževa-
nju in usposabljanju zaposlenih.

Axle d.o.o. je v Sloveniji edino podjetje, ki prodaja motor-
je znamke KTM in HUSABERG. Za prodajo motorjev so se 
pred leti odločili, ker sta se Alen in Vasja ukvarjala z mo-
torističnimi dirkami in v kategoriji SuperMoto - Prestige 
tekmovala na državnih prvenstvih Slovenije, Italije in Av-
strije. Spoznala sta zlasti kakovost in vzdržljivost domala 
vseh KTM-ovih motornih koles in začutila, da je lahko tudi 
prodaja slednjih in motornih koles HUSABERG tržna niša, 
kar se je doslej izkazalo kot zanimiv posel. Ne pa osnovna 
usmeritev podjetja. Kot poudarjajo v Axle d.o.o., njihova 
osnovna dejavnost ostaja vulkanizerska in zato ni nič ne-
navadnega, da so pomembni predstavniki za blagovne 
znamke pnevmatik kot so MICHELIN, GOODYEAR, BRID-
GESTONE, NOKIAN, METZELER, PIRELLI in druge. Vse o 
specifiki široke ponudbe je moč prebrati tudi na spletni 
strani podjetja. Trg pa je danes tako odprt, da lahko, po 
željah kupcev, priskrbijo (in svetujejo) domala vse, kar se 
na svetu ponuja na področju pnevmatik.

Alen Vadnov



76

 

VABILO

VABILO

Člane OOZ Koper vabimo na kratko in učinkovito delavnico 
Celostna grafična podoba podjetja, zaščita in vrednotenje 
vaše blagovne znamke, ki bo v  
 
sredo, 23. novembra 2011, ob 10.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
 
Program delavnice   
Podjetniške ideje:   
1.  Kako do podjetniške ideje, primeri dobre prakse MMSP iz     
     okolja.   
2. Vprašanja in odgovori.   

Celostna grafična podoba organizacije:   
3. Razlaga pojmov: Celostna grafična podoba - CGP, simbol    
    organizacije, blagovna znamka.    
4. Kdaj je čas, da se odločimo za izdelavo ali preoblikovanje   
     celostne grafične podobe - CGP?    
5. Kako v štirih korakih uspešno izpeljati projekt CGP?    

Kako zaščitite ime, spletni naslov in kako zaščitite ter 
ovrednotite blagovne znamke?   
6. Razlike med zaščito imena podjetja, spletne domene in   
    blagovne znamke.   
7. Vrednotenje blagovne znamke kot sredstvo za optimiranje   
    vrednosti podjetja.    
8. Vprašanja in odgovori, trije odlični primeri dobre prakse. 

Predavatelja
Z vami bosta svetovalca-specialista: 
Silva Vovk Kete, arhitektka – oblikovalka iz Ajdovščine, 
in Bojan Tomc,  IDEA, expertize, cenitve - poslovni svetovalec, 
tržni cenilec iz Kopra 
 
Rok prijave
petek 18. november  2011
 
Prijava
Prijavite se na OOZ Koper, tel. 05/61 390 00 ali 05/61 390 13 
ali na e-naslovu: maja.zemva@ozs.si  

Informacije   
o celostni grafični  podobi  organizacije dobite na e-naslovu: 
svk@siol.net  - o zaščiti in vrednotenju blagovne znamke na 
e-naslovu:   idea.tomc@siol.net    
Predhodno lahko zahtevate pisno brošuro s povzetkom 
delavnice pri  Bojanu Tomcu na tel.:  041/716 915.

 Udeležba na delavnici 
je brezplačna!

Delavnica Celostna grafična 
podoba podjetja, zaščita in 
vrednotenje vaše blagovne 
znamke
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Za vas smo pripravili delavnico » Kako poskrbeti za�optimalna kritja v primeru nepredvidenih dogodkov, (invalidnost iz naslova nezgode, izbruh težjih bolezni), 

kako pravoèasno poskrbeti za preventivo (brezplaèni preventivni menedžerski pregled ali DNK�analiza) in kako poskrbeti za brezskrbno�tretje življenjsko obdobje 
(aktivno upravljanje premoženja�s fleksibilno stopnjo garancije na vložena sredstva ter�pridobitev ustrezne meseène doživljenjske rente)!

Delavnica bo v ponedeljek 14.11.2011 od 11.00 do 14.00 ure, v prostorih 
Obmoène obrtno-podjetniške zbornice Koper.

Spoštovani èlani,Spoštovani èlani,

Kot èlanu zbornice vam omenjeno delavnico podarjamo!

Zaradi aktualnosti teme vam omenjeno delavnico zelo priporoèamo. 
Prosimo za potrditev udeležbe do 12.11.2011 na spodaj naveden kontakt.

Za veè informacij poklièite na: 05/ 61 390 00 ali 05/ 61 390 13

Poleg primerov dobre prakse vas bomo seznanili z možnostjo sklenitve življenjskega zavarovanja ZM 

Prizma Hibrid s katerim boste lahko uresnièevali vaše naèrte in vam�ter vaši družini zagotovili varno 
prihodnost z edinstveno inovativno rešitvijo, ki združuje upravljanje premoženja�s hkratnim zagotavljanjem 
najvišje stopnje varnosti vloženih sredstev, ter loèenim zavarovalnim delom z najnižjimi premijami za 
najvišja kritja.
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Delavnica Zavarovalnice Maribor
ponedeljek, 14. novembra 2011, ob 11.00 uri
v prostorih Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

VABILO

VABILO

Seminar Vključitev v 
zavarovanje in obdavčitev 
dohodkov poslovodij 
družbenikov

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

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

Člane OOZ Koper vabimo na seminar Vključitev v zavarovanje in obdavčitev dohodkov poslovodij 
družbenikov, ki bo v 
  
petek, 18. novembra 2011, ob 09.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper 
 
Iz vsebine seminarja
Na seminarju se boste seznanili z različnimi možnostmi zavarovanja poslovodnih oseb in s tem 
povezanimi obveznostmi plačevanja prispevkov za socialno varnost. Prikazane bodo razlike med 
sklenjenim delovnim razmerjem in opravljanjem dela poslovodje po civilnopravni pogodbi.  Udeleženci 
se  boste na  računskih primerih  seznanili z razlikami pri vključitvah v socialno zavarovanje in obdavčitvi 
dohodkov poslovodij.
Udeleženci seminarja s  seboj prinesite  kalkulatorje, saj boste reševali praktične primere.

Predavateljica
Seminar bo vodila predavateljica Inštituta za računovodstvo Beti Božnar.

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal 4 šolske ure. Udeleženci boste prejeli  gradivo in potrdilo o udeležbi.
 
Cena in plačilo
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo  v višini 10,00 evrov (DDV vključen), 
ostali plačate polno ceno 50,00 evrov (DDV vključen ) na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, 
št. 10100 00351 70352, s pripisom  »seminar  Zavarovanje družbenikov« ali na blagajni OOZ Koper
 
Prijave
Član zbornice lahko prijavi eno osebo. Prijavnico  pošljete na: OOZ Koper, 
Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917  ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si 
Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu.
 
Rok prijave
ponedeljek, 14. november 2011 oz. do zapolnitve mest. 

                               Vabljeni!

Seminar Vključitev v zavarovanje in obdavčitev 
dohodkov poslovodij družbenikov
18. november 2011



Nove pogodbe o oddaji 
izrabljenih gum
 

Sekcija avtoserviserjev pri OZS je zaključila dogovarjanje 
glede vsebine pogodb o oddaji izrabljenih gum s 
proizvajalci gum in nosilcem sheme zbiranja izrabljenih gum 
firmo Slopak d.o.o.
 
Sekcija je bila v svojih prizadevanjih za zaščito pravic 
članstva uspešna! Velika odzivnost in enotnost, ki jo je 
izkazalo članstvo, je prineslo potrebni rezultat:   
• vsem avtoserviserjem, vulkanizerjem in drugim 

zavezancem za oddajanje izrabljenih gum je na spletni 
strani https://www.izrabljenegume.si/  na razpolago 
nova, popravljena pogodba    

• nova pogodba je ponujena v podpis tudi tistim, ki so 
pogodbe že podpisali!    

• pogodbo lahko podpišete kadarkoli, vendar pred 
naročilom prvega naslednjega odvoza izrabljenih gum.   

Vzorec popravljene pogodbe dobite tudi pri strokovni 
sodelavki za sekcije na OOZ Koper.

Sekcija  za promet
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Predstavitev toplotnih črpalk za 
ogrevanje in hlajenje Technibel
Člane sekcije inštalaterjev - energetikov OOZ Koper vabimo na predstavitev
toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje Technibel v

petek, 11. novembra 2011, ob 17.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Prijave
Udeležbo sporočite na OOZ Koper, Maji Žemva 
na tel.:  05/61 390 13 ali 041/725 125 oziroma na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Udeležba na predstavitvi je brezplačna.

Parkiranje tovornih vozil na 
počivališčih 
DARS d.d. je upravljavec cestninskih cest (avtocest in hitrih 
cest), katerih uporabniki so tudi avtoprevozniki.
 
Zakon o cestah (ZCest-1) (Uradni list R Slovenije, št. 109/2010), 
ki je začel veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se je začel 1. 
julija 2011vsebuje nekatera določila, ki jih bodo cestninski 
nadzorniki začeli v kratkem izvajati v polnem obsegu, zato 
DARS avtoprevoznike opozarja predvsem na šesti odstavek 
petega člena Zakona o cestah, ki določa: »Na prometnih 
površinah počivališč zunaj vozišča javne ceste, ki so name-
njene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, 
je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas 
predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. 
Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno 
označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovorne-
ga vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je 
na teh površinah prepovedano.« 
 
DARS opozarja še na globe za tovrstne prekrške, ki so naslednje:   
• Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o cestah 

se z globo 1000,00 evrov kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.   

• Na podlagi osmega odstavka 5. člena Zakona o cestah 
se z globo 4000,00 evrov kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 1000,00 evrov.      

DARS ugotavlja, da nekateri vozniki na počivališčih avtocest 
in hitrih cest teh določil ne upoštevajo in parkirajo tovorna 
vozila dalj časa kot je to dovoljeno, oz. samo priklopnike, 
kar je prepovedano, zato vse avtoprevoznike pozivamo, da 
predpis spoštujejo.   

VABILO

VABILO

Seminar Kaj 
moram vedeti 
o drobnem inventarju  
 

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Prijavnica za seminar 
Kaj moram vedeti o drobnem inventarju, 
24. november 2011

Naslov

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

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

Člane OOZ Koper vabimo na  seminar Kaj moram vedeti o 
drobnem inventarju, ki bo v   
 
četrtek, 24. novembra 2011, ob 9.00 uri, 
v sejni dvorani OOZ  Piran, 
Liminjanska ulica 96, Lucija
  
Na kratkem seminarju boste skupaj preučili kaj je to drobni 
inventar, kdaj ga knjižimo kot osnovna sredstva, kdaj kot 
material in kdaj direktno med stroške podjetja.  Spoznali 
boste računovodske predpise o drobnem inventarju, naredili 
nekaj praktičnih primerov z zgledi knjiženj, sproti pa 
komentirali tudi davčne vidike nabave in stroškov drobnega 
inventarja.
 
Program     
• Pojem drobni inventar, kdaj je drobni inventar osnovno 

sredstvo, kdaj material in kdaj takoj ob nabavi strošek 
podjetja   

• Računovodski vidiki drobnega inventarja: nabava, 
stroški, evidentiranje, zgledi knjiženj. Evidence o 
drobnem inventarju    

• Davčni vidiki in praksa.   

Kratek seminar je namenjen tako računovodjem v podjetjih  
kot tudi računovodjem v računovodskih servisih. Še 
posebej ga priporočamo knjigovodjem osnovnih sredstev, 
materialnim knjigovodjem, knjigovodjem v gradbenih 
in proizvajalnih podjetjih ter drugim, ki se srečujejo z 
evidentiranjem drobnega inventarja.

Udeleženci seminarja naj s seboj prinesejo kalkulatorje, saj 
bodo reševali praktične primere. 

Trajanje 
Seminar bo trajal 2 šolski uri. Udeleženci bodo prejeli tudi 
gradivo.    
 
Predavateljica
Seminar bo vodila predavateljica Inštituta za računovodstvo 
Kristinka Vukovič. 
 
Cena in plačilo
Člani  OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo  
v višini 10,00 evrov (DDV vključen), ostali člani plačate 
polno ceno 50,00 evrov (DDV vključen ) na TRR OOZ Koper 
pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, s pripisom  »Seminar     
Drobni inventar« ali na blagajni OOZ Koper.
 
Prijave
Član zbornice lahko prijavi eno osebo. Prijavnico  pošljete na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali na fax: 05/6271 917  
ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si 

Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu. 

Rok prijave
četrtek, 17. november 2011 oz. do zapolnitve mest.
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Sekcija  frizerjevVABILO

VABILO

Seminar Spenjanje las

Sekcija frizerjev

Sekcija frizerjev OOZ Koper vabi svoje člane na strokovni seminar spenjanja las
 
v soboto, 3. decembra 2011, ob 15.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
 
Izvajalec bo član Akademije Mič Styling ali Stevo Pavlovič iz Hair Academy Stevo. 
Izbira izvajalca strokovnega seminarja je odvisna od števila udeležencev (najmanj šest oseb). 
Tečajniki si zagotovijo model z dolgimi lasmi ter pripomočke za spenjanje las.

Trajanje seminarja 
od 15.00 do 19.00 ure.
 
Prijave
Prijavite se na tel.: 05/61 390 13, 041/725 125 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si.

Rok prijave
četrtek, 10. november 2011

Cena 
Cena bo odvisna od števila prijavljenih, vendar ne več kot 150,00 EUR po članu. Članom Sekcije 
frizerjev OOZ Koper s poravnano članarino, bo zbornica na podlagi vloge in dokazil refundirala 
stroške  v višini 70%, vendar ne več kot 100,00 EUR.

 

Sekcija frizerjev OOZ Koper vabi svoje člane tudi na zbor članov sekcije frizerjev, ki bo 
istega dne kot seminar spenjanja las,

v soboto, 3. decembra 2011, ob 19.30 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Na zboru članov bomo pregledali opravljeno delo v letu 2011 ter 
obravnavali in sprejeli program aktivnosti za leto 2012. 
Za zbor boste prejeli osebno vabilo.

Zbor članov 
sekcije frizerjev

VABILO

VABILO

Prodam apartma v Moravskih toplicah
Upokojeni obrtnik OOZ Litija  Knez Martin 
prodaja apartma v Moravskih Toplicah. 
 
Velikost apartmaja je 44,86 m2, vključno s teraso. 

Cena apartmaja znaša 50.000 EUR. 
 
Kontakt : 
Martin Knez, telefon 031/680 381 
ali e-naslov: martin.knez2@gmail.com

V oktobru je v Londonu potekal tridnevni  sejem frizerstva Salon International 2011, ki se ga je udeležilo 
pet članic Sekcije frizerjev OOZ Koper.  Sejem je bil dobro organiziran, saj je bila ponudba frizerskih 
pripomočkov izjemno pestra ter v slogu novosti in trendov prihajajoče sezone.  
V sklopu sejma smo frizerke ogledale tudi tri-urni seminar frizerske akademije Vidal Sassoon iz 
Londona ter alternativni šov Royal Albert Hall, ki je bil organiziran v dobrodelne namene za otroke z 
levkemijo in je potekal v duhu  prijetnega in poučnega druženja frizerjev in frizerk iz celega sveta. 
           Žana Budan 

Članice sekcije frizerjev OOZ Koper 
s stilistom Patrickom Cameronom

Patrick Cameron 
med svojim nastopom

Salon International 2011
 

V Kranju se odpira nakupovalno središče Domača vas, ki bo 
delovalo v principu pokrite tržnice, a v domačem kontekstu 
(lesene hišice s prodajnimi pulti, elektriko in vodo). Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Kranj vabi vse člane območnih 
obrtno-podjetniških zbornic Slovenije, da se pridružijo s 
svojimi izdelki narejenimi v Sloveniji:   

• prehrana (kruh, zelenjava, meso in mesni izdelki, peru-
tnina, mleko in mlečni izdelki, med, slaščice, olje, vino...),   

• oblačila, nakit, igrače in ostali predmeti 
• ter izdelki domače in umetnostne obrti.  

Otvoritev bo 2. decembra 2011, odprto pa bo vsak dan  v 
letu od 8. do 19. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure. 
 
Več informacij lahko dobite pri strokovni sodelavki OOZ 
Kranj, Katji F. Erjavec, tel.: 04/28 183 11

Domača  vas s ponudbo kakovostnih izdelkov 
narejenih v Sloveniji



12
Sekcija gradbincev

13

Del članov gradbene sekcije se je nedavno vrnil s 
strokovne ekskurzije v Bologni. Gradbeniški sejem S.A.I.E 
2011 je postregel z nekaj novostmi, predstavili so tudi že 
uveljavljene utečene programe in proizvode. 
 
Glede na obsežen seznam obrtnikov gradbenikov v OOZ 
Koper, je nizko število prijavljenih presenetljivo. Upajmo, 
da je temu vzrok prezasedenost z delovnimi obveznostmi. 
Ostali mojstri, ki so si vzeli ali ukradli čas, se strinjajo o 
uspešnem obisku velesejma v Italiji, še posebej ker smo 
kasneje naredili ovinek v Rim. V resnici, če malo poškilite na 
fotografije, so udeleženci standardno trdno jedro izletništva 

v OOZ Koper. Z nami sta bila tudi sekretarka ga. Elide in 
predsednik g. SlavkoVižintin, ki ju je sekcija posebej povabila. 

Prireditev se je razprostirala na površini nekaj hektarjev. V 
oči je padla predvsem  množica strojev, dvigal, žerjavov. 
Od izdelkov je bila velika ponudba strešnih korcev z že 
vgrajenimi majhnimi fotovoltaičnimi sončnimi celicami. Iz 
spodnjega  dela korca štrlita dve priključni žici in kaže, da bo 
v prihodnosti pri gradnji streh neposredno sodeloval tudi 
električar ali elektronik. 
 
Gradbeništvo je, ob lovu in nabiranju plodov, najstarejša 
človekova dejavnost. Zadovoljstvo, zdravje in varnost 
omogoča šele streha nad glavo.  Z gradnjo družba ali 
posameznik tudi navzven izrazi napredek in uspeh. Vsak 
gradbenik bi si obvezno moral ogledati Rim, kjer so pred 
stoletji mojstri  ustvarjali neverjetne stavbe, v čast, blišč in 
bahaštvo takratnih oligarhov. Obiskovalce Rima, predvsem 
pa Vatikana lahko po ogledu mirno razdelimo v dve 
skupini. V prvi so občudovalci starih mojstrov in umetnikov, 
ljubitelji kiparstva, slikarstva, arheologije. Ti in kakšne 
nežne duše so nad vsebino navdušeni. V drugi skupini so 
praktični in racionalni ljudje, ki so bili šokirani nad razkošjem, 
potratnostjo in neverjetnim bogastvom, ki se skriva za 
vatikanskimi zidovi.   
 
Med drugimi zanimivostmi bi omenili zelo učinkovit metro, 
kar nekaj se nas je prvič vozilo s podzemno železnico. 
Naleteli smo tudi na državljana naše nekdanje skupne 
države. Prečastiti Mate Tomas nam je na duhovit način 
predstavil zgodovino podzemnih pokopališč – katakomb. 
Ne glede na svoje versko poslanstvo, nam je med razlagami 
in šalami posredoval svoje prepričanje, da je prava vera 
nenasilje, dobrota in prijateljstvo. 
 
Vsak mojster ima svoje oči, zato smo o mnenju povprašali 
nekatere predstavnike in člane OOZ Koper: 

Zlatko Kalšnik, organizator  ekskurzije
Ste imeli pri organizaciji kakšne težave?
»Sem. Že lani sem na izvršilnem odboru gradbenikov predlagal 
obisk sejma S.A.I.E. v Bologni, ki je bil na seznamu v reviji 
Obrtnik. Letos so bile težave z uskladitvijo terminov in cenovnih 
ponudb. Moral sem se tudi pogajati z izbrano agencijo. Težave 
so bile z udeleženci, nekateri niso izpolnjevali pogojev za 
udeležbo, niso imeli urejenega članstva, drugi niso imeli 
poravnanih članarin, slaba je bila udeležba starih članov. Na 
samem potovanju pa ni bilo nobenih težav, vse je gladko 
potekalo, razen manjših zapletov, ki smo ji sproti reševali.«
Vaše mnenje o sejmu?
»Zelo zanimivo, slabo je bilo, ker je bila večina ponudnikov 
iz južne Italije, iz ostale EU pa malo ali nič. Opazne so bile 
avtomatske klešče za vezavo betonskih armatur in brhka 
dekleta, ki so predstavljala proizvode, kjer je vladala velika 
konkurenca. Obsežna je bila tudi ponudba na prvi videz 
kvalitetnih kamionski dvigal v vseh možnih velikostih.«
Kaj bi rekli o Rimu?
»Zanimivo je, kako so stari mojstri ustvarjali tako popolne 
stvaritve brez pomoči sodobnih orodij in priprav. Nisem vedel, 
da je Vatikan tako bogat na račun revnih ljudi.«
 
Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper
Po vašem začetku mandata je to verjetno prvi strokovni 
izlet s člani. Kaj pravite?
»Res je , da je to moja prva udeležba po izvolitvi. Sekciji 
gradbenikov se lepo zahvaljujem za povabilo. Mislim, da so 
taka druženja za zbornico zelo pomembna. Tudi sam spadam 
h gradbenikom, zato je bil sejem tudi zame zelo koristen, saj 
sem si ogledal določene rešitve, ki so zelo povezane z mojim 
delom.«
Imate kakšne predloge za izboljšanje organizacije 
strokovnih ekskurzij?
»Glede na to, da ekskurzije že utečeno potekajo, je vedno
 mogoče kaj izboljšati. Organizacija tega izleta je bila 
korektna in nimam pripomb.«
Kaj menite o Rimu?
»V Rimu sem bil prvič, navdušen sem bil nad deli 

starih mojstrov, tako v umetniškem kot v gradbenem pogledu. 
Lepo bi bilo , da bi se tudi današnji mojstri zgledovali po 
nekdanjih genijih.«
 
Sead Česa – Brko, član
Je bilo po vašem mnenju potovanje v Bologno koristno?
»Seveda je bilo koristno. Spoznali smo nove materiale, načine 
dela, se seznanili s ponudniki. Predstavili so tudi precej novih 
strojev in popolnoma novih programov gradnje. Predvsem 
je bilo veliko ponudnikov strešnikov, korcev, s že montiranimi 
majhnimi sončnimi celicami. Žal, pa je bilo premalo 
predstavitev novih izolacijskih fasadnih sistemov in mavčnih 
izdelkov za suho montažo. Tudi nismo opazili slovenske 
ponudbe.«
Kako ste doživeli Rim?
»Rimljani imajo ogromno kamenja, obdelanega na tak ali 
drugačen način, če pa je zraven še voda, toliko bolje. Razen 
tega imajo pa srečo, da v katakombah San Callisto službuje 
padre Mate Tomas iz Travnika v Bosni, ki se je zelo izkazal pri 
predstavitvi podzemnih pokopališč in komentiranju aktualne 
globalne politike, da o vicih ne govorimo.«
 
Vojko Žerjal, član
Kako ste se počutili na tako velikem sejmu kot je bil v 
Bologni?
»Bil sem malo zbegan, vsega je bilo toliko, zanima pa me skoraj 
vse tako, da nisem vedel kje naj začnem. No, zato pa smo šli 
po vrsti. Iskal sem predvsem kovinarske izdelke in montažne 
rešitve. Zanimivi so bili novi stroji in orodja ter popolnoma novi 
montažni postopki.«
Kaj bi pohvalili in kaj ste pogrešali?
»Pohvalil bi predvsem dobro družbo in organizacijo, ki je bila 
na zelo visokem nivoju. Od nemške avtobusne konkurence iz 
Cottbusa, pa smo dobili dober primer o organizaciji ponudbe   
            hrane in pijače na avtobusu.«
                 Ovinek v Rimu?
                       »Od vsega so mi bile najbolj všeč katakombe,   
  spominjale so me na kantino brez vina, tega   
           pa na izletu ni manjkalo.«
                 Božo Stražar

Strokovna ekskurzija v 
Bologno in obisk Rima
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VABILO

VABILO

Sekcija gostincev in živilcev

Med 28 slovenskimi gostilnami, ki so si 
priborile naziv z novo blagovno znam-
ko, so: Gostilna Istrska klet s Pomjana, 
Gostilni Jakomin in Mohoreč iz Kube-
da ter Gostilna domačija Ražman iz 
Gračišča.
 
»Po vojni smo se domislili cele vrste nazivov, 
ki so žlahtni naslov gostilna postopno uničili. 
Zato sem vesel, da je OZS oživila menda kar 20 
let star projekt Gostilna Slovenija. Ta blagovna 

znamka se ne bo prevajala. V vseh jezikih bo samo Gostilna  
Slovenija. Naj se vsi naučijo termina gostilna. Ne bo restau-
rant, gasthaus... Gostilna je naša, z izvirno in bogato kulturno 
dediščino, ki temelji na tradiciji, hišnih recepturah, na hrani 
lokalnega okolja,« je na podelitvi devetih nazivov »Gostilna 

Slovenija« dejal dr. Janez Bogataj. Etnolog in 
eden največjih poznavalcev tudi gostilniške 
tradicije v Sloveniji je soavtor projekta Gostil-
na Slovenija, ki so ga v OZS izpeljali na osnovi 
diplomske naloge Martina Jezerška. 
Med devetimi gostilnami, ki so v Gostilni Skok 
v Štorjah sredi oktobra dobile svečane listine in 
lepe bronaste izveske Gostilna Slovenija, je bilo 
osem Primorskih in kar štiri iz MO Koper. 
 Iz MO Koper so si blagovno znamko Gostilne 
Slovenija priborile: Gostilna Istrska klet s Pomja-
na, Gostilni Jakomin in Mohoreč iz Kubeda

 ter Gostilna domačija Ražman iz Gračišča. Vse štiri gostilne 
so izpolnile stroge kriterije, ki jih za podelitev naziva predpi-
suje v Evropi edinstven Pravilnik o pogojih, uporabi in apli-
kaciji kolektivne blagovne znamke »Gostilna Slovenija«. Zato 
ni čudno, da je projekt že naletel na zanimanje drugih držav, 
ki bi po zgledu Slovenije prav tako rade zaščitile gostinske 
lokale z njihovo tipično narodno ponudbo.
 
Kot je povedal dr. Bogataj, je komisija prve obiske pri vseh 
prijavljenih opravila napovedano. Odslej pa bodo člani 
komisije vsaj enkrat letno nenapovedano obiskali imetnike 
blagovne znamke ter preverjali, ali gostilne izpolnjujejo 
pogoje, ki so jih morali izpolniti za pridobitev blagovne 
znamke. 

In kakšni so bili pogoji za pridobitev nove 
blagovne znamke?
 
Prvi pogoj, da lahko ponudnik gostinskih storitev pridobi 
blagovno znamko Gostilna Slovenija je bil, da se gostinski 
obrat imenuje gostilna, izjemoma lahko tudi gostišče. 
Kriterijev za podelitev pravice do uporabe blagovne znamke 
Gostilna Slovenija, pa je ob samem nazivu gostilna, še veliko. 

Tako mora jedilnik vključevati vsaj 80 odstotkov hišnih jedi, 
krajevnih in regionalnih jedi ter vseslovenske jedi.

 
Ponudba hrane naj bi vključevala tudi vsaj tri proizvode z 
zaščitenim geografskim poreklom, vsaj 50 odstotkov vseh 
živil lokalnega, regionalnega in slovenskega okolja, vsaj 5 
odstotkov uporabljenih živil naj bi bilo ekološko pridelanih, 
ponudba hrane mora biti usklajena z letnimi časi. 

Ponudba vin mora temeljiti na vinih slovenskih vinarjev in 
sicer vsaj 75 odstotkov v razmerju do tujih. V ponudbi žganih 
pijač naj bi bilo še vsaj 5 krajevnih, regionalnih ali slovenskih 
pijač, v ponudbi brezalkoholnih pijač (vode, sokovi) pa vsaj 
10 pijač krajevnega, regionalnega ali slovenskega izvora. 

Pomembna je tudi zunanja ureditev ter notranji ambient in 
zvočna kulisa, ki po Bogataju sicer ni  nujna, če pa je že, ne 
sme biti moteča, saj, kot je dejal: »V gostilno se prideš du-
hovno odpočiti, uživati v tistem, kar nudi gostilna. Ne gremo v 
gostilno za to, da bomo poslušali glasbo.«                                
      D. G.

Priznanja gostincem iz Mestne občine Koper

Štirikrat »Gostilna Slovenija«

Dr. Janez Bogataj: »Za pridobitev blagovne znamke 
Gostilna Slovenija se je doslej prijavilo 40 gostiln. Osem-
indvajsetim smo listine podelili, dve smo začasno zavrnili, 
deset jih je pa še v fazi ocenjevanja. Seveda je med preje-
mniki blagovne znamke tudi Gostilna Skok, ki je lep primer, 
kako je treba razumeti sozvočje med gostilniško tradicijo 
in sodobnostjo. Ambient je šolski primer pozitivnega od-
nosa do urejanja prostora.«

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije poudarjajo, 
da je pomen znamke »Gostilna Slovenija« tudi v pove-
zovanju nosilcev gostilniške dejavnosti v Sloveniji, skrb 
za njeno celovito kakovost, trajnostni razvoj in ohra-
njanje lokalne ter regionalne prepoznavnosti. Temelje 
predstavlja Strategija razvoja gastronomije Slovenije s 
24 gastronomskimi regijami in 180 izbranimi temeljni-
mi jedmi, ki jo je pripravila Slovenska turistična organi-
zacija.

Vlasta Markoja, sekretarka Sekcije za gostinstvo in 
turizem pri OZS je povedala, da je v njihovo sekcijo 
včlanjenih med 800 in 900 gostincev, ki se lahko pote-
gujejo za pridobitev listine oziroma blagovne znamke 
in izveska Gostilna Slovenija. Seveda se za pridobitev 
blagovne znamke odločajo predvsem tisti, ki mislijo 
resno. Dejstvo je namreč, da začetni strošek (za stro-
kovno komisijo, tablo in izvesek) za posameznega go-
stinca oziroma gostilno znaša 1000 evrov.

Matjaž Mate, predsednik sekcije za gostinstvo in tu-
rizem pri OZS: »Gostilna Slovenija je s podelitvijo naziva 
dobila nazaj tisto, na kar bi morali paziti že dalj časa in 
sicer del slovenske tradicije in prepoznavnosti. S to bla-
govno znamko se nadaljuje projekt Okusiti Slovenijo, ki je 
povezal akterje v turizmu, zlasti nas in STO oziroma mini-
strstvo za gospodarstvo. Z novo blagovno znamko bomo 
v gostinsko turistični ponudbi povečali prepoznavnost 
doma in v tujini.«

S podelitve nazivov Gostilna Slovenija iz leve proti desni: prof. dr. Janez Bogataj, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem OZS 
Mate Matjaž, dobitniki naziva Gostilna Slovenija: Gostilna-pizzeria Škorpijon iz Ilirske Bistrice, Gostilna Skok iz Štorij, Gostilna 
Domačija Ražman iz Gračišča, Gostilna Ravbar iz Dutovelj, Gostilna Mohoreč iz   Kubeda, Gostilna Pri Kuklju iz Velikih Lašč, Gostilna 
Jakomin iz Kubeda, Gostilna Istrska klet iz Pomjana, Gostilna Bric iz Mirna ter podpredsednik UO OZS Bogdan Oblak in predsednik 
OOZ Sežana Milan Škapin

Dr. Janez Bogataj Miro Tomšič         Vladimir Ražman         Slavko Vižintin



Informacije na spletni strani OZS
 
V zadnjem obdobju je precej vprašanj povezanih s poslo-
vanjem v tujini.  Na novi spletni strani OZS najdete zavihek 
Poslovanje v tujini - http://www.ozs.si/Začlane/Sveto-
valnicenter/Poslovanjevtujini.aspx (gre za svetovalno po-
dročje), kjer so objavljena  navodila kako napotiti delavce v 
tujino in kako v tujini prijaviti storitev. Zaenkrat so na voljo le 
informacije za Avstrijo in Nemčijo. V kratkem bodo dodane 
še informacije in nasveti za poslovanje v Italiji. 
 
S strani članov prejemamo OOZ in OZS najrazličnejše infor-
macije kako tuji organi postopajo pri preverjanju ustrezne 
dokumentacije. Razlog  je verjetno v temu, da trg ni dolgo 

Poslovati v tujini 
Ali vam to povzroča težave?

odprt in da praksa še ni utečena.  Po prvih ocenah pa se 
dogaja tudi to, da nekatere države preveč ščitijo svoj trg. 
 
Da bo podjetjem čim lažje, bo OZS o  vseh problemih  iz 
terena, vseh zapletenih postopkih, itd., ki so povezani s 
čezmejnim opravljanjem storitev,  seznanila Ministrstvo 
za gospodarstvo RS, ki  bo skušalo dobiti odgovore preko 
Evropske komisije oziroma ugotovilo kako  postopati. 
 
Člane zbornice, ki se boste soočali s kakšnimi težavami pri 
opravljanju svoje dejavnosti v tujini,   zato prosimo, da to 
sporočite sekretarki OOZ Koper Elide Laginja osebno ali na 
e-naslov: elide.laginja@ozs.si
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Nova maloprodajna trgovina v Kopru, v obrtni coni Šalara
»Popolna izbira pohištvenih rešitev« je slogan, ki zadnja leta v nekaj besedah opiše dejavnost in prodajni program podjetja Blažič, 
robni trakovi.

25 let tradicije pri izdelavi in prodaji robnih trakov za pohištvo se je razširilo na prodajo enajstih segmentov izdelkov za izdelavo 
pohištva in druge notranje opreme.

V Koper vabimo tako profesionalce kot tudi vse, ki jim je delo z lesom blizu. V naši trgovini boste tako lahko našli primeren pohištveni 
ročaj (300 različnih ročajev), električni vrtalnik, mizne noge za novo mizo, vijake, pomivalna korita, ročno orodje kot tudi kuhinjske 
pulte ali pa iverne plošče vseh vrst.

Vljudno vabljeni, da preverite našo ponudbo, saj trgovina že obratuje.

Vabimo vas na otvoritveno slovesnost v petek, 11. novembra 2011, ob 15h.
Predstavili vam bomo električno orodje Makita z otvoritvenimi popusti!

KORITAPREDALI

MIZNE NOGE

PE TRGOVINA KOPER

PE trgovina Koper 
Vanganelska cesta 8, 6000 Koper
f 0590/195 14 · f 0590/195 17 · gsm 041/263 850 · trgovina.koper@blazic.eu
Delovni čas: ponedeljek – petek 7.30h – 17.30h; sobota, nedelja in prazniki zaprto

ELEKTRIČNO ORODJE

ObrtniskeNovice_175x134.indd   1 24.10.2011   15:00:11

Javni razpisi
Ugodni krediti
 
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1B 2011. 
Gre za že poznani produkt P1 - Garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere. 

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo 
operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, 
izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izbolj-
šanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih 
razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni 
meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija 
pri vračilu kreditov. 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospo-
darske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), 
registrirana najkasneje do 30. junija 2011.  
 
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: navodila, besedilo 
javnega razpisa, merila za ocenjevanje operacij, vzorec pri-
javnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in subvenci-
oniranju obrestne mere dobite na spletni strani: 
 
http://www.podjetniskisklad.si - Objava razpisa P1B 201

Člane opozarjamo, da gre za res ugodne kredite, obrestna 
mera je EURIBOR 6 mesečni + 0,8%. 

Prvi rok za predložitev vlog je bil 20. oktober 2011, 
naslednji je 21. november 2011 
oziroma do porabe sredstev. 
 
Člane opozarjamo naj pri branju besedil javnega razpisa, 
poleg tega kaj je predmet razpisa, zelo dobro pregledajo še:   
• kaj so upravičeni stroški za katere se lahko najame kredit 

ter kakšni so kreditni pogoji,  
• kaj vse vsebuje popolna vloga (priloge ki jih je potrebno 

dati k prijavi: poslovni načrt, pozitiven bančni sklep o 
odobritvi kredita, itd).   

• ocenjevalni list, preko katerega lahko podjetje hitro 
ugotovi, ali bo doseglo zadostno število točk za odobri-
tev vloge.   

Dodatna pomoč in svetovanje:
Danijel Lamperger, vodja svetovalnega centra OZS
e-pošti: danijel.lamperger@ozs.si 
telefon: 01/58 30 509 ali 01/58 30 810

Vlogo oddajte ali pošljete na:
Slovenski podjetniški sklad, 
Trubarjeva 11, 2000 Maribor

Dan odprtih vrat
Domačije Ražman, Gračišče
Domačija Ražman, Gračišče vabi koprske obrtnike in podjetnike 
ter širšo javnost na dan odprtih vrat  vinske kleti

11. 11. 2011, od 11.11 ure  do 19.00 ure, v Gračišče 1
                            Program  
ob 11.11 h -  Otvoritev kleti, blagoslov kleti, krst mladega vina, 
          pokušnja vina in pogostitev. 
                        Otvoritev bo spremljala skupina  Šavrinov in anka Šavrink   
ob 15.00 h - Nastop harmonikarja   
ob 18.00 h - Nastop okteta Aljaž
 

Vabljeni!

11.11.2011 ob 11.11
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Vizumski informacijski sistem (VIS) 
Evropske unije   
11. oktobra letos je začel delovati vizumski informacijski sistem 
(VIS) Evropske unije. Novi informacijski sistem bo omogočal 
hitro in učinkovito izmenjavo podatkov o vizumih za 
kratkoročno bivanje med državami schengenskega območja. 
Vloge za izdajo vizuma se bodo zdaj lahko obravnavale 
veliko hitreje zaradi uporabe biometričnih podatkov 
(prstni odtisi in digitalna podoba obraza), ki bo omogočila 
lažjo identifikacijo imetnikov vizumov in pripomogla k 
preprečevanju kraje identitete. V vseh schengenskih državah 
bodo lahko organi, pristojni za izdajo vizumov, preverili 
podatke v sistemu, na primer, če bo za vizum zaprosila oseba, 
ki je v preteklosti to že storila. Zdaj 25 držav schengenskega 
območja izda približno 13 milijonov vizumov letno, to 
število pa se bo v prihodnje verjetno še povečalo. Vizumski 
informacijski sistem vsebuje vse vloge za izdajo vizuma za 
vstop na schengensko območje, ter vse odločitve, ki so jih 
v zvezi z njimi sprejeli pristojni organi. Vlagatelji bodo tako 
hitreje in lažje pridobili dodatne vizume, saj bodo organi, ki 
jih izdajajo, lahko preverili njihovo zanesljivost in predhodno 
ravnanje. Sistem se ne bo začel istočasno uporabljati v vseh 
konzularnih predstavništvih schengenskih držav po svetu, 
pač pa postopoma po regijah. S sistemom bodo danes prva 
povezana konzularna predstavništva v Severni Afriki (Alžirija, 
Egipt, Libija, Mavretanija, Maroko in Tunizija), kmalu pa bodo 
sledili še Bližnji Vzhod (Izrael, Jordanija, Libanon in Sirija) ter 
zalivske države (Afganistan, Bahrajn, Iran, Irak, Kuvajt, Oman, 
Katar, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati in Jemen). V 
dveh letih naj bi bila s sistemom povezana vsa konzularna 
predstavništva schengenskih držav po svetu.   

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1169&format
=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en   

Znatna evropska razvojna 
podpora tudi za zahodno 
Slovenijo   
Evropska komisija je, 6. okto-
bra 2011 sprejela zakonodajni 
sveženj za kohezijsko politiko v 
obdobju 2014–2020, ki je name-
njen spodbujanju rasti in delovnih 
mest v Evropi. Gre za sveženj, s ka-
terim naj bi se pomagalo regijam 
doseči cilje na njihovih ključnih ra-
zvojnih izzivih, kot so zaposlovanje, 
izobraževanje, revščina, inovacije, 

EU informacije

Iz Uradnega lista
št. 75/2011, 29. september 2011  
• Uredba o spremembi Uredbe o spremembi Uredbe 

o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida   

• Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki 
Sloveniji   Poročilo o gibanju plač za julij 2011   

št. 76/2011, 30. september 2011     
• Minimalno zajamčena donosnost na vplačano čisto 

premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za 
mesec september 2011   

• Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011   
št. 77/2011, 3. oktober 2011   
• Zakon o spremembah Zakona o delovnem času in 

obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-D)   

• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska 
trošarine za energente   

št. 78/2011, 5. oktober 2011   
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku 

na dodano vrednost (ZDDV-1E)   Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E) 
št. 79/2011, 7. oktober  2011   

• Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov   
• Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o 

ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi     
Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih 
svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze   

št. 81/2011, 14. oktober  2011   
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o varnosti dvigal   
• Odredba o določitvi programa strokovnega 

izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih 
lokalih   

št. 82/2011, 17. oktober 2011   
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost   
• Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 

namen v septembru 2011

znanost in raziskave ter podnebne spremembe. Skladno z 
zakonodajnim paketom bodo od leta 2013 naprej države čla-
nice sklenile z Evropsko komisijo pogodbe o partnerstvu, ki 
bodo osredotočale na manj prednostnih nalog. Pogodbe o 
partnerstvu bodo določile jasne ciljne vrednosti ter za regije, 
ki so najbolj uspešne pri doseganju svojih ciljev, pripravile 
finančno rezervo na podlagi doseženih rezultatov. Da učin-
ka naložb EU na rast in delovna mesta ne bi spodkopale fi-
nančno nezanesljive makroekonomske politike ali oslabljena 
upravna zmogljivost, lahko Komisija zahteva pregled pro-
gramov ali začasno ustavi financiranje, če se ne sprejme 
ukrepov za odpravo pomanjkljivosti. Sveženj predvideva 
tudi poenostavitev in uskladitev pravil v zvezi z različnimi 
skladi. Pomemben ukrep, ki ga prinaša novi zakonodajni 
sveženj, pa je vzpostavitev posebnega režima za regije, 
ki se bodo iz manj razvitih (do 75 % povprečja EU BDP) v 
naslednjem proračunskem obdobju uvrstile med razvi-
te (nad 90 % BDP) in med katerimi je tudi regija Zahodna 
Slovenija.       

Zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko v obdobju 2014–
2020 zajema: krovno uredbo, ki določa splošna pravila za 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni 
sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo; tri posebne uredbe za ESRR, ESS in Kohezijski sklad; 
dve uredbi, ki obravnavata cilj evropskega teritorialnega so-
delovanja in evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 
(EZTS); dve uredbi o Evropskem skladu za prilagoditev glo-
balizaciji ter programu za socialne spremembe in inovacije 
ter sporočilo o Solidarnostnem skladu Evropske unije.    

Svet in Evropski parlament naj bi sveženj sprejela do konca 
leta 2012, in tako leta 2014 omogočila začetek novih progra-
mov kohezijske politike. Vzporedno bodo potekala pogajanja 
o večletnem finančnem okviru za celotni proračun EU. Komisi-
ja je v svojem predlogu predlagala dodelitev 336 milijard EUR 
za instrumente kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Po 
končnem sprejetju paketa, ki je bil danes predložen, se 
bodo določile končne dodelitve na državo članico in se-
znami upravičenih regij glede na kategorijo.   
 

Predloge Komisije morata potrditi še 
Svet in Evropski parlament.   

V zvezi s tem ukrepom  je evropski 
komisar za okolje Janez Potočnik 
dejal, da bo tako Zahodna Sloveni-
ja lahko računala na znatno evrop-
sko razvojno podporo tudi v priho-
dnjem sedemletnem obdobju. Ta 
bo seveda, v skladu s kriteriji razvi-
tosti, v celoti še naprej na voljo tudi 
Vzhodni Sloveniji. Komisija je tako 

pokazala veliko prožnost in pripravljenost prisluhniti 
specifičnim razvojnim problemom Slovenije.   

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1159&format
=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en    

Opredelitev pojma 
»nanomateriali«   
Evropska komisija je 18. oktobra 2011, sprejela priporočilo 
za opredelitev pojma »nanomateriali«, v skladu s katerim so 
to materiali, katerih glavni sestavni deli so veliki med eno 
in sto milijardinkami metra. Ta najava pomeni pomemben 
korak naprej k večji zaščiti za državljane, saj jasno opredeljuje, 
kateri materiali potrebujejo posebno obdelavo v konkretni 
zakonodaji. Nanomateriali se uporabljajo v stotinah aplikacij 
in potrošniških izdelkov, od zobne kreme do baterij, barv 
in oblačil. Razvijanje teh inovativnih snovi je pomembno 
gonilo za evropsko konkurenčnost in ima velik potencial 
za omogočanje napredka na področjih, kot so medicina, 
varovanje okolja in energetska učinkovitost. Za nanomateriale 
zdaj velja več različnih zakonodajnih instrumentov na ravni 
EU in na nacionalni ravni. Vendar pa uporabljene opredelitve 
niso poenotene med različnimi primeri in v različnih sektorjih, 
kar povzroča bremena za panogo in ovira javno razpravo o 
tveganjih in koristih teh snovi. Današnje priporočilo Komisije 
daje zakonodajalcem EU pravno podlago za nanomateriale 
pri sprejemanju nove ali izvajanju obstoječe zakonodaje.
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202&format
=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en   

Industrijska politika: krepitev 
konkurenčnosti
 
Evropska komisija je 14. oktobra 2011 predstavila sporočilo z 
naslovom „Industrijska politika: krepitev konkurenčnosti“, ki 

obravnava uspešnost držav članic na področju industrijske 
konkurenčnosti. Sporočilo ugotavlja, da je oživitev 
gospodarstva EU počasna in ostaja še naprej negotova. 
Poleg tega iz finančnih trgov, naraščajočih cen energije in 
surovin ter potrebe po proračunski konsolidaciji izvirajo 
resna tveganja. Vendar je industrija EU v dobrem stanju in 
ima dobre možnosti, da ponovno spodbudi rast evropskega 
gospodarstva. V sporočilu so opredeljena glavna področja, 
na katerih bi bilo mogoče dodatno okrepiti konkurenčnost 
gospodarstva EU: strukturne spremembe v gospodarstvu, 
spodbujanje inovativnosti industrijskih panog, spodbujanje 
trajnosti in učinkovitosti virov, izboljšanje poslovnega okolja, 
izkoriščanje prednosti enotnega trga ter boljša podpora 
malim in srednjim podjetjem. Današnje sporočilo temelji 
na letnem poročilu o uspešnosti in politikah držav 
članic na področju konkurenčnosti. To poročilo med 
drugim ugotavlja, da podjetja iz EU v primerjavi s podjetji 
iz Združenih držav in z Japonske dosegajo slabše rezultate 
pri aplikaciji in komercializaciji rezultatov raziskav in inovacij, 
po drugi strani pa učinkovitost industrije EU v številnih 
primerih dosega in celo presega ti dve državi, vendar so med 
posameznimi državami članicami in industrijskimi sektorji v 
EU precejšnje razlike. Slovenija je po deležu inovativnih 
podjetij med državami, kjer ta delež presega 50 % vseh 
podjetij, pri produktivnosti dela pa spada v skupino 
držav, ki so znatno pod evropskim povprečjem. Kot 
ugotavlja poročilo, se Slovenija zlasti spopada z izzivom, kako 
povečati konkurenčnost tako v izvoznem kot v domačem 
sektorju, z ustreznim izvajanjem direktive o storitvah in v 
celoti delujočim uradom za varstvo konkurence pa bi lahko 
bolje izkoristila potencial svojega storitvenega sektorja. 
Sporočilo še poudarja, da je bila Slovenija ena od prvih držav, 
ki so del sredstev iz evropskih skladov uporabile za programe 
konkurenčnosti (do 40 % sredstev). Evropsko letno poročilo 
o konkurenčnosti ter letno poročilo o uspešnosti in politikah 
držav članic na področju konkurenčnosti bosta prispevala k 
oceni držav članic v širšem okviru evropskega semestra in 
načrta Evropa 2020.   

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1192&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en



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, www.een.si

Elektronski podpis in 
elektronska identifikacija  

Elektronski podpis in elektronska identifikacija 
Spletne storitve in transakcije bi morale biti enostav-
ne za uporabo, zaupati pa bi jim morali kot tistim v 
realnem svetu. Kljub temu so še vedno prisotne ovire 
pri nastajanju “enotnega digitalnega trga” brez meja, 
ki bi državljanom in podjetjem omogočal neovirano 
izvedbo transakcij znotraj celotne EU. Ključ do od-
stranjevanja omenjenih ovir sta čezmejna elektron-
ska identifikacija in podpis.
 
Pravna in tehnična analiza uporabe elektronskih pod-
pisov v praksi kažeta na pomanjkanje zaupanja v elek-
tronsko poslovanje tako med državljani kot med podjetji, 
kar zavira razvoj spletnega gospodarstva EU. Poleg tega 
pomanjkanje enotne pravne osnove, na podlagi katere bi 
vse državne članice za dostop do spletnih storitev prizna-
le in sprejele elektronske identifikacije, izdane v drugih 
državah članicah, ter nezadostna čezmejna interopera-
bilnost nacionalnih elektronskih identifikacij vodijo do 
omejitev, ki posameznikom in podjetjem onemogočajo, 
da bi v polnosti izkoristili obstoj enotnega evropskega 
digitalnega trga.
 
Evropska komisija trenutno pripravlja novo zakonodajo 
na področju elektronske identifikacije in elektronske-
ga podpisa. Da bi lahko oblikovali ustrezno in učinkovito 
zakonodajo, ki bi koristila izboljševanju konkurenčnosti 
ter bi MSP omogočala zmanjševanje stroškov, si Komisija 
želi izvedeti, kakšne so potrebe MSP v tem oziru.

Da bi lahko v tej oceni vpliva upoštevali tudi potrebe MSP, 
je pomemben njihov prispevek. Zato je Komisija z MSP 
vzpostavila Dialog (posvetovali panel), s pomočjo katere-
ga bo pridobila povratne informacije. Posvetovalni panel 
z MSP, izveden s pomočjo Enterprise Europe Network, 
ponuja podjetjem priložnost, da podajo svoje mnenje ter 
z njim neposredno vplivajo na nastajanje zakonodaje.  
V kolikor tudi vi želite podati svoje mnenje ter z njim 
neposredno vplivati na nastajanje zakonodaje, vas vabi-
mo, da se udeležite dogodka na to temo, ki bo v mesecu 
novembru ter izpolnite vprašalnik posvetovalnega panela. 

Več informacij o posvetovalnem panelu: 
Špela Seljak, M: spela.seljak@zrs.upr.si, T: 05/663 77 39
Dodatne informacije o elektronskih podpisih so dostopne 
na spletni strani GD za informacijsko družbo in medije: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/
esignature/eu_legislation/index_en.htm
                   

Borza poslovnih priložnosti 

• Inovativno podjetje iz severne Poljske z dolgoletnimi 
izkušnjami na trgu elektronskih tehtnic, ponuja svoje 
storitve pri načrtovanju/oblikovanju industrijskih teh-
tnice in sistemov za tehtanje. Podjetje ima zelo veliko 
izkušenj pri oblikovanju različnih vrst merilnih lestvic. 
Podjetje išče partnerja za podizvajalske storitve.     

Šifra: EEN-okt-27
    
• Romunsko podjetje, specializirano za proizvodnjo sve-

žega peciva, išče tuje dobavitelje iz živilske industrije. 
Romunski MSP želi biti distributer in je zainteresiran za 
partnerstva s tujimi proizvajalci in/ali dobavitelji: stroji 
za torte in kavo ter kavo.    

Šifra: EEN-okt-32
     
• Poljsko podjetje, ki se ukvarja s kovinskimi deli (lahke 

kovine/jeklene konstrukcije), išče ustrezno, zanesljive 
podizvajalske ali proizvodne partnerje. Podjetje prav 
tako išče podjetja, ki želijo začeti trgovinsko sodelo-
vanje (podjetje se zanima za distribucijo tujih izdelkov 
na poljskem trgu).     

Šifra: EEN-okt-37

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

 
Borza inovacij, znanja in tehnologij   
• Inovativna pakirna embalaža za distribucijo sladka-

rij - Podjetje iz severne Francije je razvilo inovativne 
pakete za distribucijo sladkarij oziroma čokoladnih 
proizvodov. Paket je izdelan iz lepenke in se ga da 
v celoti reciklirati. Podjetje išče partnerje delujoče 
na področju kartonske embalaže za proizvodnjo ter 
trženje omenjenega produkta.     

Ref: 11 FR 37M3 3MIQ 
   
• Odstranjevalec kamnov iz kmetijskih površin - Ino-

vator iz Malte je razvil inovativni traktorski priključek, 
kateri pri obdelovanju zemlje samostojno loči kame-
nje od zemlje, hkrati pa tudi kamenje shrani v zabojnik. 
Inovator išče partnerje proizvajalce kmetijskih strojev 
ter opreme za skupno sodelovanje prek proizvodnega 
dogovora ali licenčne pogodbe.     

Ref: 06 MT NRME 0ER9
 
Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 633 77 83

Več informacij na www.een.si.

Borza priložnosti


