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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

Nad nesnago
tudi obrtniki
ZADNJE
PRIJAVE

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

Andreja Kozlovič
sekcije

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

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

V vseslovensko, tokrat (po prvi akciji leta 2010) svetovno in največjo prostovoljsko okoljsko akcijo v zgodovini
človeštva, akcijo, v katero bo po oceni pobudnikov, vključenih kar 100 držav z več milijoni prostovoljcev (v
Sloveniji jih pričakujejo najmanj 300 tisoč) se bomo vključili tudi člani naše obrtno-podjetniške zbornice.
V sklop globalne pobude World Cleanup 2012 bodo slovenski prostovoljci del večmilijonske množice, ki
bo od marca do septembra 2012 v svojih državah izvedla
enodnevne prostovoljske čistilne akcije. V Sloveniji bo akcija
potekala 23. in 24. marca 2012, drugod po svetu pa vse do
25. septembra.
Prvi dan bo namenjen najmlajšim, zlasti šolarjem, drugi dan
pa vsem odraslim, ki želijo s svojim sodelovanjem prispevati
k ozaveščanju in s konkretno aktivnostjo dati svoj prispevek
k pravilnemu ravnanju z odpadki. S pravim odnosom do
ravnanja z odpadki bomo letos narave pri nas »rešili« vsaj
10 tisoč ton odpadkov. Cilj organizatorjev akcije je v akcijo
v Sloveniji pritegniti vsaj 1000 različnih organizacij. V 100
državah sveta, pa naj bi iz narave odstranili preko 3 milijone
ton odpadkov in pomagali ustvariti svetovni register
odlagališč nelegalno odloženih odpadkov.

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
•
Mojca Blažič
preizkušeni davčnik
in preizkušeni
računovodja z
licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister
poslovnih ved

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

•
naročanje po telefonu: 05/653 00 20
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.

Ideja za ta projekt je zrasla iz državljanske pobude Let’s Do
It!, ki je 3. maja 2008 v Estoniji povezala 50.000 prostovoljcev,
da so v samo 5 urah na območju celotne države odstranili iz
narave 10.000 ton odpadkov.
V običajnih okoliščinah bi država za to potrebovala 3 leta
in več kot 22 milijonov evrov. Video posnetek o modelu
enodnevnega čiščenja države se je virusno razširil po spletu,
projekt pa je doslej ponovilo že 15 držav. V čistilnih akcijah
je skupno sodelovalo že več kot 2,4 milijona prostovoljcev,
udeležba pa je doslej v posameznih državah bila od 4 do
okoli 14 odstotkov prebivalstva. Slovenija je bila po udeležbi daleč najboljša, saj nas je leta 2010 sodelovalo
270.000. To številko bi letos radi presegli. Nara Petrovič ter Danijela Kraševec, koordinatorja akcije za obalo in
Kras sta prepričana, da se bo ta številka letos povečala.
Tudi zato, ker je to še kako potrebno, saj imamo na obali trenutno registriranih kar 466 divjih odlagališč.
V MO Koper 359, v občini Izola 7, v občini Piran pa 70. K temu naj bi svoje prispevali tudi člani naše zbornice.

Obrtnike, podjetnike, njihove družinske člane in prijatelje vabimo, da se v akcijo vključite na
več načinov:
•

Na spletnem naslovu organizatorjev akcije www.ocistimo.si prijavite lokacije črnih - divjih
odlagališč, ki bi jih morali očistiti (to lahko storite tako, da pošljete fotografijo, navedbo
lokacije oz. koordinate, kolikor imate GPS). Organizator bo odlagališče takoj vnesel v seznam –
zemljevid divjih odlagališč.

•

Na spletnem naslovu www.ocistimo.si se prijavite kot prostovoljec tako, da navedete
svoj naslov (kontakt). Po e-pošti boste obveščeni o tem, kje vse bodo zbirna mesta za
udeležence akcije in na katerem zbirnem mestu se javite. Kdor se za ta način komuniciranja
ne bo odločil, bo informacije pred začetkom akcije lahko dobil na krajevni skupnosti, v
kateri živi ali pri koordinatorjih: nara.petrovic@ocistimo.si, gsm: 041/286 444 in
danijela.krasevec@ocistimo.si, gsm: 041/973 710.

•

Posebej pozivamo avtoprevoznike, lastnike gradbene mehanizacije, dvigal, vozil s
štirikolesnim pogonom in vitli za vleko predmetov iz globeli, da ponudijo pomoč.
Kdor se bo vključil v pomoč s prevozom odpadkov (o lokaciji odlagališč bo vsakega
posameznika obvestil organizator v času akcije oziroma potem, ko bodo odpadki zbrani)
bo s strani zbornice (z dokazilom, da je opravil prevoz) dobil povrnjen strošek za gorivo!

•

Vključite se v akcijo čiščenja divjega odlagališča ob stari Šmarski cesti pod Gažonom, v soboto ,
24. marca 2012 (več o akciji na naslednji strani).

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.
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.

Naslovnica
Divje odlagališče
na stari Šmarski cesti
pod Gažonom, stanje
24. februarja 2012

VABILO
10. Forum obrti
in podjetništva
2012
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Koprski obrtniki in podjetniki bomo
24. marca 2012 očistili divje odlagališče
ob stari Šmarski cesti pod Gažonom
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Za malo gospodarstvo je leto 2012 pomembno leto. Za izhod iz krize potrebuje Slovenija nove,
strukturne reforme. Temeljne reforme za zagotovitev ponovne gospodarske rasti je potrebno
izvesti na davčnem, delovno-pravnem in socialno-zdravstvenem področju, prav tako pa
ustvariti spodbudno poslovno okolje in odpraviti sivo ekonomijo.
Na 10. Forumu obrti in podjetništva bomo ministrom, poslankam in poslancem Državnega
zbora RS, državnim svetnicam in svetnikom Državnega sveta RS, slovenskim poslankam
in poslancem v Evropskem parlamentu ter zainteresirani strokovni javnosti predstavili
Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2012, ki bi lahko dale ponovni zagon slovenskemu
gospodarstvu. Forum obrti in podjetništva 2012 bo potekal v

sredo, 21. marca 2012, s pričetkom ob 12.00 uri,
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
OOZ Koper bo organizirala skupni prevoz, kolikor bo med člani za to dovolj interesa, zato nam
prosim to sporočite najkasneje do srede, 14. marca 2012, do 12.00 ure.
Vabimo vas, da se foruma udeležite, na forumu predstavite svoje zahteve in sodelujete v
razpravi. Vaša vprašanja in predloge lahko vnaprej posredujete na e-pošto: maja.rigac@ozs.si
Delovno gradivo, v katerem bodo predstavljene zahteve slovenske obrti in podjetništva 2012
ter predlogi za njihovo rešitev, si lahko ogledate na spletni strani www.ozs.si.

			

Na pogovoru s koordinatorjema akcije sta Slavko Vižintin, predsednik zbornice in Elide Laginja, sekretarka
zbornice, predlagala, da bi zbornica »posvojila« eno od divjih odlagališč in da bi člani zbornice v skupni
akciji poskrbeli za čiščenje slednjega. Gre za znano veliko divje odlagališče odpadkov (v bližini opuščenega
laporokopa) ob stari Šmarski cesti pod Gažonom.   
Slavko Vižintin: »Člane, zlasti tiste, ki imajo tudi mehanizacijo (dvigalo, napravo za vleko odpadkov iz globeli
in podobne naprave) vabim, da se odzovejo k skupinski akciji. Kar se da, bomo očistili odlagališče, ki je eno
najgrših v MO Koper in po prioriteti saniranja na osmem mestu. Z očiščenjem bomo prispevali k temu, da bi
občina območje ali ogradila ali kako drugače preprečila nadaljnje odlaganje odpadkov. Na očiščenem prostoru
bomo po končani akciji imeli še družabno srečanje.«

Prvi spletni katalog slovenske ponudbe namenjen
italijanskim kupcem in gostom
www.spendiamomeno.com

Prijave Vse obrtnike in podjetnike in druge prostovoljce, ki se bodo udeležili

Pred kratkim je bil v časopisu Il Piccolo objavljen članek, kjer navajajo, da je Slovenija za italijanske
potrošnike cenejša v povprečju za 20 odstotkov. Razlike v ceni pa so velikokrat tudi večje od 20%.
Posledično vse več Italijanov zahaja čez mejo po nakupih blaga in storitev. Novinar Boris Šuligoj je zadevo
preveril na terenu in ugotovil, da so podatki pravi. V Delu je bil 19. januarja 2012 objavljen članek Nakup v
Sloveniji petino cenejši kot v Italiji. Naši sosedi so torej izvrstna tržna niša, zato vas vabimo, da razmislite
tudi o predstavitvi italijanskemu potrošniku na spletu.

akcije čiščenja divjega odlagališča ob stari Šmarski cesti prosimo, da
to sporočijo sekretarki zbornice Elide Laginja, na telefone:
05/61 390 12 ali 05/61 390 00 ali 041/725 120.

Zbor 23. marca 2012, ob 8.00 uri, na območju opuščenega laporokopa
(pri divjem odlagališču) ob stari Šmarski cesti pod Gažonom
V primeru slabega vremena se akcija prenese na soboto
31. marca 2012 . Udeležba na lastno odgovornost.
Koordinatorja vseslovenske akcije na Obali in Krasu sta:
nara.petrovic@ocistimo.si - tel: 041/286 444
in danijela.krasevec@ocistimo.si - tel: 041/973 710

			

Pridružite se nam !

Udeležite se 10. foruma obrti in podjetništva 2012 !

Spletni portal www.spendiamomeno.com je spletni katalog,
ki vabi k nam po nakupih, in ki predstavlja slovenske ponudnike
blaga, storitev, turizma . . . Vpis v katalog v obliki oglasa se plača
le enkrat. Portal se tudi oglašuje na italijanskem radiu.
Cene oglasov:

•
•
•

Vpis velikosti M (najbolj pogosto naročen)
188 € + DDV - za člane OOZ Koper 112 € + DDV
Vpis velikosti L (ki se razširi v 3 polja)				
752 € + DDV - za člane OOZ Koper 451 € + DDV
Vpis velikosti XL (ki se razširi v 5 polj in mali banner)		
2.179 € + DDV - za člane OOZ Koper 1.307 € + DDV

Obrtnikom in podjetnikom –
članom OOZ Koper je zagotovljen  
40% popust na cene oglaševanja.
In ne pozabite:     

•
•
•

ne gre za običajen oglas. Vpis v katalog plačate le enkrat,
vašo ponudbo pa lahko redno predstavljate brezplačno
brezplačno vas predstavimo tudi na italijanskem radiu
ponujamo možnost plačila na dva obroka
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Povabilo k skupnem nastopu
na 19. Primorskem sejmu

E
Priložnost za člane, da svoje izdelke in storitve predstavite na tradicionalnem
sejmu
Sejem bo organiziran že devetnajstič zapored in sicer od 31. maja do 3. junija 2012 v Kopru, v večnamenski
dvorani Bonifika in njeni bližnji okolici. Obiskovalci si bodo lahko na 6400 m2 razstavnih površin ogledali široko
in bogato ponudbo razstavljavcev.

Kolikor želite predstavljati svoje izdelke ali storitve na skupnem razstavnem
prostoru OOZ Koper, izpolnite spodnjo prijavnico in jo dostavite na zbornico
najkasneje do 30. marca 2012.
O organizaciji skupnega nastopa na sejmu, izvedbi in delitvi stroškov, se boste interesenti dogovorili
na sestanku, ki bo sklican v ta namen. OOZ Koper bo stroške skupnega sejemskega nastopa tudi
sofinancirala.
OOZ Koper s tem želi spodbuditi člane k promociji njihove dejavnosti ter s tem promovirati tudi samo zbornico.

Več informacij o sejmu dobite na spletni strani www.primorski-sejem.si

Davčni
zavezanec

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Na Primorskem sejmu 2012 želim predstaviti svojo ponudbo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga bo
za svoje člane najela OOZ Koper. Na sejmu želim predstaviti naslednje (opis izdelkov ali storitev):

Za predstavitev bi potreboval 			

m2 površine

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

•
•
•

v torek, 3. aprila 2012, ob 9.00  uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Trajanje seminarja

Udeleženci boste na seminarju izvedeli bistvene informacije o
kolektivnih pogodbah na splošno, njihovi vsebini, hierarhiji ter
veljavnosti kadar nastopi dvom, katera se uporablja.
Ne glede na to, da so kolektivne pogodbe v Sloveniji nastajale
že pred 2 desetletji, in da je Zakon o kolektivnih pogodbah v
veljavi že dalj časa, je sistem in hierarhija kolektivnih pogodb
še precejšnja neznanka. V praksi se najpogosteje postavlja
vprašanje, katera kolektivna pogodba velja v konkretnem
primeru. Da bi se izognili takšnim in podobnim vprašanjem
vas vabimo na izobraževanje, ki bo iz praktičnega vidika
skušalo odgovoriti na čim več vprašanj v zvezi s tem.

Predavatelj

Na izobraževanju bomo na čim bolj praktičen način podali
zakonske določbe v zvezi z kolektivnim dogovarjanjem,
hierarhijo kolektivnih pogodb in njihovo uporabo v praksi,
predvsem z namenom, da bi se izognili eventualnim
finančnim zahtevkom zaposlenih.

DA

socialni dialog, kaj je to?
Zakon o kolektivnih pogodbah
vrste kolektivnih pogodb
hierarhijo kolektivnih pogodb

veljavnost določb kolektivnih pogodb,
kako ravnati v dvomu glede kolektivnih pogodb
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s
spremembami in dopolnitvami

V sklopu predavanja, ki bo trajalo predvidoma 3 šolske ure,
boste udeleženci lahko postavljali tudi svoja konkretna
vprašanja.
Predaval bo Igor Antauer, generalni sekretar Združenja
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Cena

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo
v višini 10,00 evrov (DDV vključen).

Plačilo

Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352,
s pripisom » Kolektivna pogodba” ali na blagajni OOZ Koper

Prijave

Član zbornice lahko prijavi eno osebo gospodarskega
subjekta-člana. 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, 29. marec 2012
oz. do zapolnitve mest.

Prijavnica za seminar Predstavitev
Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo,
3. april 2012

Član/ica OOZ Koper

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

Naslov

Območne obrtno-podjetniške zbornice Izola, Koper in Piran
skupno organiziramo seminar Predstavitev Kolektivne
pogodbe za obrt in podjetništvo, njeno izvajanje ter
predstavitev socialnega dialoga

•
•
•
•

Kolikor ne bo dovolj interesentov, zbornica na sejmu ne bo sodelovala.

Prijavnica za za skupni nastop na
Primorskem sejmu 2012, 31. 5. - 3. 6. 2012

VABILO
Seminar
Predstavitev
Kolektivne pogodbe
za obrt in podjetništvo

Obravnavane teme

Vabilo je namenjeno le članom s poravnano članarino.
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Davčni
zavezanec

NE

ID za DDV

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

ID za DDV

Št. kartice Obrtnik

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Datum

Priimek in ime udeleženca

Datum

Podpis in žig

GSM telefon

Stacionarni
telefon

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

Podpis in žig

DA

NE
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Seminar Naredite najboljše iz 2012
»Vaši cilji naj bodo specifični, merljivi, atraktivni, realni ter
totalno pozitivni in to naj bo vedno vaše vodilo vnaprej!«
s temi besedami je predavatelj Janko Selinšek zaključil
triurno delavnico, katere se je udeležilo devet članov
OOZ Koper.

Sekciji frizerjev in kozmetikov
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Frizerji in kozmetiki o delovanju v
Notranjsko-primorski regiji

Srž delavnice je bila prisotne uvesti v nov, bolj sproščen
način življenja. Slušatelju narekuje poglobitev vase ter
svoje cilje, na stran odriva materialnost ter predstavlja
prave prioritete in kvalitete življenja, ki jih ljudje prevečkrat zanemarimo v mrzličnem pehanju za denarjem,
materialnimi dobrinami ter nasploh vsem, kar človeka
obremenjuje, utruja ter črpa njegovo energijo.
Prisotni so bili pozvani k razmišljanju o tem, kaj so dosegli v zadnjih dveh letih, kaj jih potre, razočara, kaj se iz
vzponov in padcev lahko naučijo, kako se otresti omejitev ter drugih ravnanj, ki posamezniku preprečujejo
zadovoljstvo s samim seboj. V iskanju smisla lastnega
življenja izgubljamo življenjske cilje, zanemarjamo družino ter ostala življenjska področja, ki nas osrečujejo.
Potrebno je najti ravnovesje med prostim časom in delom ter v svoja življenja vnesti več kreativnosti.
Na splošno so bili naši člani s seminarjem zelo zadovoljni. Opisali so ga kot prijetnega, dobro pripravljenega,
zanimivega in niti malo suhoparnega, pohvalili so način priprave, ki je pretežno temeljil na vizualnih in praktičnih primerih. Precej je bilo rekvizitov, ki pritegnejo
človekovo oko ter človeka fizično vključijo v dogajanje.
Skratka - tematika podana na način, ki pritegne ljudi ter
jih pripravi k razmišljanju.

Seminar Novosti pri blagajniškem poslovanju v 2012
Na področju blagajniškega poslovanja je bilo v zadnjem času
sprejetih kar nekaj novosti, nekaj pa jih še pričakujemo, zato
smo za naše člane in za člane sosednjih obrtno-podjetniških
zbornic organizirali seminar z naslovom Novosti pri blagajniškem poslovanju 2012. Tako kot večina seminarjev z računovodsko vsebino, je bil tudi ta, v izvedbi predavateljice Kristinke Vukovič z Inštituta za računovodstvo, s strani članstva
dobro obiskan.

Prisotnim so bili na predavanju predstavljeni predpisi na področju blagajniškega poslovanja s poudarkom na sprejetih in
pričakovanih novostih, nadalje pravila vodenja blagajniške
knjige in ne nazadnje vse o gotovinskih vplačilih in izplačilih,
kar se tiče področij listin in knjiženja. Vsa tematika je bila na
začetku teoretično podkrepljena, sledili so praktični primeri,
prisotni pa so imeli možnost sodelovanja pri diskusiji ter postavljanja konkretnih vprašanj.

Fotografiji: OOZ Sežana)

Predsedniki sekcij frizerjev in Sekcij kozmetikov Območnih
obrtno-podjetniških zbornic Notranjsko-primorske regije ter
predstavnikov frizerske dejavnosti Slovenskega deželnega
gospodarskega združenja iz Trsta, so se srečali 13. februarja
v Sežani.

organizira različne tečaje za stroko in udeležbo na sejmih ter
kongresih. Običajno pa je aktivnih le 4 do 5 članov. Sicer pa
aktivno sodelujejo tudi s Srednjo zdravstveno šolo iz Izole z
namenom izoblikovanja kadra, ki bo strokovno usposobljen,
odgovoren in samostojen pri delu, kar je skupen cilj.

Srečanja so se udeležili predstavniki iz OOZ Koper, OOZ Logatec, OOZ Izola, OOZ Piran, OOZ Sežana in SDGZ Trst.

Predsednik OOZ Sežana Robert Višnjevec je v nadaljevanju
povedal, da je tudi v Sežani situacija glede udeležbe članstva enaka. Že vrsto let se zborov sekcije udeležuje 6 ljudi.
Predstavnik frizerjev Slovenskega deželnega združenja iz
Trsta, Alberto Paoli je povedal, da je situacija v Italiji še slabša.
V Italiji je namreč članstvo v zbornicah prostovoljno, frizerji
so razvrščeni v različne institucije in je zato njihovo sodelovanje nepovezano.

Udeležence je sprejel predsednik OOZ Sežana Milan Škapin,
ki je izrazil zadovoljstvo, da je bilo vabilo sežanske zbornice
tako dobro sprejeto in zato se je vsem zahvalil za prisotnost.
Udeleženci so predstavili delovanje svojih sekcij in programe dela, nato pa so se dogovarjali o možnosti skupnega
sodelovanja na področju izobraževanja in promocije.
Predsednica sekcije frizerjev OOZ Koper, Silva Baruca Jakomin je povedala, da so v Kopru člani aktivni v okviru sekcije,
da imajo letos razpisane številne aktivnosti in čeprav se
tudi v koprski sekciji včasih spopadajo z neudeležbo članov,
vendar vztrajajo pri izobraževanju in organizaciji seminarjev
in strokovnih ekskurzij.
Predsednica sekcije frizerjev iz OOZ Logatec, Janja Modrijan
je povedala, da se njihova sekcija trudi izvesti različna izobraževanja, organizirati sejme, povezovati sekcije okoliških
zbornic, vendar je izvedba večkrat vprašljiva zaradi neaktivnosti članstva.
S problematiko neaktivnosti članstva se srečujejo tudi v
Sekciji frizerjev OOZ Izola, OOZ Piran in Sekciji kozmetikov
OOZ Koper. Kot je povedala predsednica Sekcije kozmetikov
OOZ Koper, Maja Kolnik Švara, koprska sekcija kozmetikov

Direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja
iz Trsta Andrej Šik je zaključil, da je očitno na obeh straneh
meje, tako v Sloveniji, kakor tudi v Italiji, malo ljudi, ki se
angažira in sodeluje v okviru zbornic in združenj. »Očitno
bo potrebno delati na majhnem številu ljudi, ki prihajajo iz
celotne regije«, je še dodal. Znotraj SDGZ bodo preverili možnost skupnega sodelovanja z zbornicami, tako na področju
skupnega izobraževanja, kakor tudi na področju sejemskih
dogodkov.
Predsedniki sekcij so izrazili pripravljenost za sodelovanje
in se dogovorili, da se ponovno srečajo v začetku meseca
novembra, ko bi lahko zbornice oz. sekcije uskladile svoje
programe dela za leto 2013 tako, da bi vsaka sekcija organizirala določen seminar, strokovno ekskurzijo, ipd., s čimer bi
preprečili podvajanje aktivnosti in zagotovili večjo udeležbo
ter tako povečali možnost, da se posamezni dogodki tudi
realizirajo.
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KOBAL ANDREJ s.p. - ELEFRI - ULICA GENERALA LEVIČNIKA 64 A, KOPER
KOCJANČIČ JOSIP s.p. - CESTA NA MARKOVEC 11, KOPER
KOCJANČIČ LORIS s.p. - ELEKTROTEHNIKA .COM, DOLANI 12, SV. ANTON
KOMSAT  d.o.o. - VANGANEL 29
KOPRIVEC MARINO s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, GREGORIČI 28, SV. ANTON
KOREN BORIS s.p. - ELEKTROTEHNIČNI SERVIS, BONINI 46
KOTERLE VLADIMIR s.p. - SIPEL - PUČE 1D
KRIVOKAPIČ VELKO s.p. - JADRANSKA CESTA 70, ANKARAN
KRSTIĆ MILOSAV s.p. - ELEKTROINSTALATERSTVO, OLJČNA POT 11, KOPER
LAH LUCIJAN s.p. - ELEKTRO SERVIS, KOLOMBAN 54 B
MAHNE VILJEM s.p. - VELMES , PUNTARSKA ULICA 1A, KOPER
MALEČKAR SANDI s.p. ELEKTROSTAF - ŠKOCJAN 35G, KOPER
MARKEŽIČ JADRAN s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, BABIČI 41G
MARKOVIĆ ZVONE s.p. - TIL-POL - ULICA II. PREKOMORSKE BRIGADE 26A, KOPER
MARŠIČ KLAVDIJ s.p. - KLJUČAVNIČARSTVO IN CEN. KURJAVE, GORIŠKA ULICA 5 A, KOPER
MAŠALIN & CO. k.d. - SOČERGA 11
MEDVED BOJAN s.p. - MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE TEL. NAPRAV, DEKANI 268
MEVIMAR, RIBIŠTVO IN TRGOVINA d.o.o. - ROZMANOVA ULICA 7, KOPER
MIKLAVEC BORUT s.p. - ELMER - ELEKTROINŠTALATERSTVO, PLAVJE 86D
MITRA - BORŠIČ k.d. - ANKARANSKA CESTA 7, KOPER
MITTENDORFER DAVID s.p. - REGULACIJA OGREVANJA, SERVIS GORILCEV, DEKANI 35A
OCV d.o.o. - HLADILNI SISTEMI IN TOPLOTNE ČRPALKE, PLAVJE 44
OMNI TRADE d.o.o. - REPIČEVA ULICA 1, KOPER
PASTORČIĆ KLAVDIO s.p. - MONTAŽA IN UPRAVLJANJE ENERGETSKIH NAPRAV, CEPKI 22
PAVLIČ FERUČJO s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, FRENKOVA CESTA 5A
PEČARIČ DAMJAN s.p. - EKO.KLIMA STROJNE INSTALACIJE, SPODNJE ŠKOFIJE 173
PENKO IGOR s.p. - PLASTOBOX TEHNIČNO SVETOVANJE, DOLGA REBER 23A, KOPER
PEROŠA MILAN s.p. - PROVIDER SERVIS IN TRGOVINA, KIDRIČEVA ULICA 15, KOPER
PERŠIČ ZMAGOSLAV s.p. - ELEKTRODELA IN POSREDOVANJE, ROŽNIK 8 A, ANKARAN
PETELIN BOŠTJAN s.p. - KONCEPT, PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE, DEKANI 79 A
PLACER OLIVER s.p. - MONTAŽA, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE, OLJČNA POT 2A, KOPER
PLESTENJAK ROBERT s.p. - EL. MEHANIKA IN SERVIS, GABROVICA PRI ČRNEM KALU 18 A

Ustanavlja se  sekcija elektro dejavnosti
Upravni odbor OOZ Koper je, na pobudo predseZ ustanovitvijo Sekcije elektro dejavnosti bi v
dnika zbornice Slavka Vižintina, skladno s 30. členom statu- aktivno delo zbornice vključili še 123 članov, ki po dejavta OOZ Koper sprejel sklep, da začne postopek ustanovitve nosti spadajo v to sekcijo.
Sekcije elektro dejavnosti OOZ Koper.
Člane zbornice, ki kot glavno dejavnost opraOOZ Koper ima 8 organiziranih sekcij in sicer:
vljate dejavnost, ki spada v Sekcijo elektro dejavnosti in
ste pripravljeni delati v izvršilnem odboru sekcije vabiSekcija 		
Št. članov po gl. dejavnosti
mo, da izpolnite spodnji evidenčni list in ga najkasneje do
30.
marca 2012 dostavite sekretarki zbornice Elide Laginja.
Sekcija gradbincev			
394 članov
Za kandidate za člane izvršilnega odbora sekcije in predseSekcija lesnih strok			
78 članov
dnika sekcije lahko predlagate tudi vaše kolege. Za ta namen
objavljamo seznam članov, ki po glavni dejavnosti spadajo v
Sekcija za promet			
168 članov
Sekcijo elektro dejavnosti.
Sekcija instalaterjev-energetikov		
108 članov
Zbornica bo vse evidentirane kandidate, ki imajo poravnano članarino, povabila k podpisu izjave o sprejemanju
Sekcija avtoserviserjev			
110 članov
kandidature, predsednik zbornice bo nato sklical konstituSekcija gostincev in trgovcev		
123 članov
tivni zbor članov, na katerem boste člani sprejeli poslovnik o
delu sekcije in izvolili predsednika ter člane izvršilnega odboSekcija frizerjev			
86 članov
ra sekcije. V primeru, da ustanovni zbor članov ne bo sklepSekcija kozmetikov			
45 članov
čen , ga bo predsednik zbornice ponovno sklical in takrat bo
zbor veljavno sklepal ne glede na število prisotnih.
Skupaj je v sekcije organiziranih 1112 članov.  

Seznam članov OOZ Koper, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost iz sekcije elektro dejavnosti
ALTER 2004 d.o.o. - ELEKTRIČNI IN TELEKOMUNIKACIJSKI VODI, ULICA 15. MAJA 10 B, KOPER
ANDRIJAŠEVIĆ ROBERT s.p. - INŠTALACIJE, ZGORNJE ŠKOFIJE 54 A
ANTI d.o.o. - ELEKTROINSTALACIJE, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, KOLOMBAN 45
ARTEL  d.o.o. KOPER - RUTARJEVA ULICA 6A, KOPER
ATEH d.o.o. - HRVATINI 89
BAČIĆ DRAGAN s.p. - CESTA I. ISTRSKE BRIGADE 64A, ČEŽARJI
BAJIĆ CVETKO s.p. - TRG BROLO 10, KOPER
BARUCA VALTER-SILVANO s.p. - SERVIS, BOŠAMARIN 39
BARUCA  d.o.o. - KOŠTABONA 4 E
BAŽEC ROBERT s.p. - TRGOVINA IN ELEKTROINŠTALACIJE, KAMPEL 30 N
BEGIĆ MARKO s.p. - ELEKTRO MEHANIKA, KOZLOVIČEVA ULICA 19, KOPER
BIZJAK ANDREJ s.p. - SPODNJE ŠKOFIJE 42B
BOŠTJANČIČ BRANKO s.p. - VELUŠČKOVA ULICA 7, KOPER
BOŽIČ KRISTJAN s.p. - ELEKTROMEHANIKA, SPODNJE ŠKOFIJE 38 B
BRAJDA ANDI s.p. - POPRAVILO IN MONTAŽA GOSPOD. APARATOV, DOLGA REBER 16C, KOPER
BUHAJ JULIJAN s.p. - ELEKTROMEHANIKA, DOLGA REBER 28B, KOPER
BURLIN-MALI DAVID s.p. - ELEKTRO-KLIMA, HRVATINI 153
BURŠIĆ MARKO s.p. - B-MARK, SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO, KROŽNA CESTA 56, KOPER
BUZUK MARIO s.p. - ELMATECH INSTALATERSTVO, PAHORJEVA ULICA 32, KOPER
C.A.C. - CONTACT AGENT COMPANY d.o.o. - ULICA 15. MAJA 2, KOPER
ČADEŽ ČRTOMIR s.p. - SNEMANJE FILMOV IN VIDEOFILMOV, GLAGOLJAŠKA ULICA 1 B, KOPER
ČANAĐIJA JASMIN s.p. - HIDROTHERM - CESTA NA RIŽANO 13, KOPER
ČEHIĆ MEHO s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, BEBLERJEVA ULICA 7, KOPER
DEBERNARDI BRANKO s.p. - CESTA NA MARKOVEC 49, KOPER
DRLINK  MORENO s.p. - ELEKTRO LINK ELEKTROINŠTALACIJE, MAREZIGE 60 F
DVIGALO, d.o.o. - FERRARSKA ULICA 17, KOPER
DŽAMPO JUSUF s.p. - JGTRONIK - DEKANI 232
EGRA INŽENIRING d.o.o. - OBRTNIŠKA ULICA 1, KOPER
EKO ELSTRA d.o.o. - REGENTOVA ULICA 4 B, ANKARAN
ELEKTROFRIGO SERVIS  d.o.o. - OLJČNA POT 63 B, KOPER

ELEKTROINVEST d.o.o. - ANKARANSKA CESTA 7, KOPER
ELEKTROLINE d.o.o. - ANKARANSKA CESTA 7, KOPER
ELTERM  d.o.o. - MANŽAN 55
ELVES d.o.o. - PRISTANIŠKA ULICA 9, KOPER
EMBY d.o.o. - KOVAČIČEVA ULICA 38 B, KOPER
ENEL-GROUP d.o.o. - ULICA 15. MAJA 13, KOPER
FC-ELEKTRO d.o.o - ULICA 15. MAJA 19A, KOPER
FEKONJA ALEN s.p. - SAPIENS -JADRANSKA CESTA 64, ANKARAN
FILIPIČ ROBERT s.p. - KOVAČIČEVA ULICA 38B, KOPER
FRANCA BOJAN s.p. - DOLINSKA CESTA 1B, KOPER
FRANCA ELVIS s.p. - SPIN ELEKTROMEHANIKA, DOLINSKA CESTA 4 A, KOPER
FREEZE SYSTEM ŠMERC k.d. - KVEDROVA CESTA 11, KOPER
FURLAN BORIS s.p. - FRIKS ELEKROINŠTALATERSTVO, DEKANI 265
GIA SERVIS d.o.o. - SERMIN 8 A, BERTOKI
GODINA VLADIMIR s.p. - ELEKTROMEHANIKA GODINA, BONINI 68 A
GRBAC EDO s.p. - J & G ELEKTRONIKA, PLAVJE 16
GREGORIČ EMIL s.p. - GREMS, ELEKTROTEHNIKA IN STORITVE, DEKANI 228 B
GRŽINIĆ MILAN s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, ŠKOCJAN 34 R
GUNJAČ EVGEN s.p. - GTEAM INŠTALACIJE, SERVIS, KVEDROVA CESTA 5, KOPER
GUNJAČ VLADIMIR s.p. - INŠTALACIJE, SERVIS, KVEDROVA CESTA 5, KOPER
HREŠČAK EGON s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, GAŽON 38D
HREŠČAK ZDRAVKO s.p. - KOLOMBAN 49A
IKA GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o. - ŠKOCJAN 35 A
JAMAKOVIĆ BEĆIR s.p. - ELEKTROINŠTALACIJE, DIMNIKARSKA ULICA 2, KOPER
JENSTERLE RASTO s.p. - J & G ELEKTRONIKA, SPODNJE ŠKOFIJE 75
JODIĆ MIROSLAV s.p. - ELEKTROTEHNIČNI SERVIS, SPODNJE ŠKOFIJE 207
KANURIĆ EDIN s.p. - KANURA TIM - SREBRNIČEVA ULICA 4, KOPER
KEBER IVAN s.p. - SERVISIRANJE, VZDRŽEVANJE IN MONTAŽA ELEKTRO NAPRAV, GRINJAN 16
KELEBUDA SERGIJ s.p. - NOVA ELEKTRONIKA, DEKANI 263
KNIFIC DAMJAN s.p. - PROTEL - BEVKOVA ULICA 4, ANKARAN

OPOZORILO
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POBEGA SANJIN s.p. - ELEKTROMEHANIKA, ZGORNJE ŠKOFIJE 80 B
PORFID d.o.o. - ULICA 15. MAJA 2, KOPER
PRANJIĆ PEJO s.p. - ELEKTROINŠTALATERSTVO, DEKANI 59 B
PRIMOŽIČ BRANKO s.p. - IZD. EL. IN ELEKTRONSKIH INSTALACIJ, SPODNJE ŠKOFIJE 236
PROVE, UPRAVLJANJE IN STORITVE d.o.o. - DOLGA REBER 30 B, KOPER
PUCER ALEŠ s.p. - SERGON, AP SERVIS - CESTA NA MARKOVEC 34, KOPER
PURGER DARJO s.p. - ELEKTROINŠTALATERSTVO, DEKANI 235
RADIČEVIĆ ANTUN s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, BERNETIČEVA ULICA 20, KOPER
RADIEL GROUP d.o.o. - DOLINSKA CESTA 1 B, KOPER
RIVIĆ STIPO s.p. - SPLOŠNA EL. MEHANIKA IN INŠTALATERSTVO, CESTA NA MARKOVEC 9, KOPER
SEKOLIČ IGOR s.p. - POPRAVILA ELEKTRO NAPRAV, ZGORNJE ŠKOFIJE 97
SELJAN MILIVOJ s.p. - ELEKTROINŠTALACIJE IN POPRAVILA, KOLOMBAN 38B
SEVER SIMON s.p. - SUPER ELEKTROINŠTALACIJE, OLJČNA POT 63 A, KOPER
SINTAL OBALA d.o.o.  - ANKARANSKA CESTA 5 C, KOPER
STEPAN DARKO s.p. - DILSTEP VZDRŽEVANJE, VRTINE 12, SV. ANTON
STEPANČIČ NIKOLA s.p. - INŠTALIRANJE PRI GRADNJAH, DOLINSKA CESTA 3 B, KOPER
STIČ DRAGAN s.p. - ELEKTROMEHANIKA, VELUŠČKOVA ULICA 3, KOPER
ŠAVRON ALEKSANDER s.p. - GREGORIČI 32, SV. ANTON
ŠTOK DUŠAN s.p. - STROJNE INSTLACIJE, KRALJEVA ULICA 8, KOPER
ŠVAB SREČKO s.p. - CESTA MED VINOGRADI 11A, BERTOKI
TANTIS, ELEKTRO STORITVE d.o.o. - ULICA VENA PILONA 7, KOPER
TENDER d.o.o. - KOPER, KRALJEVA ULICA 15, KOPER
TRIPAR DARKO s.p. - FRIGOMEHANIKA - CESTA I. ISTRSKE BRIGADE 63
TRIXIN KOPIJA CENTER IN SERVIS d.o.o. - OBRTNIŠKA ULICA 1, KOPER
VILER DUŠAN s.p. VAREN DOM - ŠMARJE 8 D
VRČEK DRAGAN s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, SEMEDELA 15, KOPER
VRČKOVNIK MARKO s.p. - ELEKTROMONTER, VANGANEL 50A
VUČKO DUŠAN s.p. - ELEKTROINSTALACIJE, BOŠAMARIN 22 B
VUKELIĆ DAVOR s.p. - ELEKTROINŠTALACIJE, BOŠAMARIN 7
ZUPANČIČ LEANDER s.p. - ELPO - MARKOVA ULICA 31, BERTOKI
ŽEROVNIK TOMAŽ s.p. - INŠTALACIJE VRH - TRUŠKE 4

Kolikor kot glavno dejavnost opravljate elektro dejavnost in vas v seznamu ni, je možno, da
vaših dejavnosti še niste uskladili z Uredbo o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih
dejavnosti (Ur. list št. 18/2008), zato vas ponovno pozivamo, da to čim prej uredite.

Evidenčni list Predlog kandidatov za volitve
A) Za kandidata za člana/članico Izvršilnega  odbora Sekcije elektro dejavnosti OOZ Koper predlagam:
Priimek in ime		

Naslov (domači ali sedeža obratovalnice)

Dejavnost		

1
2
3
4
5
B) Za kandidata za predsednika/predsednico Sekcije elektro dejavnosti OOZ Koper predlagam:
Priimek in ime		

Naslov (domači ali sedeža obratovalnice)		

Dejavnost		

1
Datum 		

Evidenčni list oddajte sekretarki zbornice,
najkasneje do petka, 30. marca 2012.
Evidentirani člani bodo povabljeni k podpisu izjave o sprejemanju
kandidature le v primeru, da imajo poravnano članarino zbornici.

Podpis predlagatelja
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VABILO
Sekcija
gostincev in trgovcev

Sekcija instalaterjev-energetikov
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Priprava kataloga
instalaterjev-energetikov
za 19. Primorski sejem
Sekcija inštalaterjev-energetikov OOZ Koper pripravlja skupni nastop članov
sekcije na 19. Primorskem sejmu, ki bo od 31. maja do 3. junija 2012 na Bonifiki.
Sekcija bo ob tej priložnosti pripravila katalog članov sekcije, ki ga bo
brezplačno delila obiskovalcem sejma. Katalog bo namenjen promociji članov
sekcije, zato je nujno, da so podatki v katalogu točni.

Posredovanje podatkov oz. sprememb

Člane sekcije prosimo, da kolikor ste spremenili telefonske številke, fax številke,
e-naslove ali spletne strani, to sporočite Tatjani Ivančič na tel. 05/61 390 00.
Kolikor niste prepričani ali na zbornici razpolagamo z vašimi pravimi podatki,
to prosim preverite na isti številki.

012
.5. - 3. 6. 2
KOPER, 31

Kolikor pa bi želeli, da bi k vašim osnovnim podatkom dodali kratko
reklamno sporočilo z vašo ponudbo, nam to pisno posredujte na OOZ Koper,
Staničev trg 1, Koper, ali na fax 05/6271917 ali e-naslov maja.zemva@ozs.si.

Seminar
Čiščenje, dezinfekcija in
obvladovanje škodljivcev
v gostinskih obratih
Člane sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper vabimo na
seminar Čiščenje, dezinfekcija in obvladovanje škodljivcev v
gostinskih obratih v

Trajanje seminarja

ponedeljek, 19. marca 2012, ob 10.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Člani OOZ Koper s
poravnano članarino plačate participacijo
v višini 10,00 evrov (z DDV).

Vsebina seminarja

Plačilo

•
•

Rok

ponedeljek, 30. marec 2012
•
•

Iščemo kooperante za izdelovanje oblačil
Gornik, Mojca Mohorič, s.p.
proizvodnja športnih in drugih oblačil,
Gorenja vas pri Škofji Loki

•

splošno o pomenu dobre higienske prakse za
učinkovitost sistema HACCP
čiščenje v živilskih obratih (zahtevana stopnja čistosti,
pomen programa čiščenja, metode nadzora nad
učinkovitostjo čiščenja, shranjevanj čistil in čistilnih
pripomočkov)
kdaj in kako izvajati dezinfekcijo površin
elementi dobre higienske prakse s katerimi
preprečujemo dostop škodljivcev v objekt in
obvladujemo njihovo prisotnost
demonstracija metode nadzora nad umivanjem rok in
praktični preizkus umivanja/razkuževanja rok prisotnih
na izobraževanju

Kooperantom nudijo zanesljivo plačevanje storitev in pošten poslovni
odnos ter celotno podporo pri proizvodnih procesih.
Za dodatna pojasnila
in vprašanja vam
je na voljo:

Matjaž Mohorič
T: 041/716 682
E: matjaz@gornik.si

Štiri pedagoške ure.

Cena

Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper,
št. 10100 00351 70352,
s pripisom »HACCP”
ali na blagajni OOZ Koper.

Prijave

Član zbornice lahko prijavi eno
osebo gospodarskega subjektačlana. 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

Predavatelj

Seminar, ki ga bo vodil Andrej Ovca, dipl. san. inž.,

Proizvajamo oblačila za pohodništvo in druga specializirana področja pod lastnimi blagovnimi
znamkami GORNIK, RES-Q in MONTANA. Izdelki so dobro pozicionirani na domačem trgu, blagovne
znamke pa v podjetju krepijo že več let.
Zaradi reorganizacije podjetja in širjenja proizvodnje tudi na tuje trge želijo privabiti k sodelovanju
ustrezne kooperante na področju izdelave oblačil. Kooperanti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•
zanesljivost in natančnost,
•
pravočasno izpolnjevanje naročil,
•
upoštevati morajo standarde naročnika,
•
upoštevati morajo pogodbena določila,
•
lastna proizvodna sredstva,
•
podrobnosti glede cen, plačila, izdelave, logistike ter drugih pogojev,
se določijo v procesu dogovarjanja o sodelovanju.
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ponedeljek, 12. marec 2012, do 12.00 ure
oz. do zapolnitve mest.

Prijavnica za seminar Čiščenje, dezinfekcija in obvladovanje
škodljivcev v gostinskih obratih,  
19. marec 2012
Davčni
zavezanec
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico in 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

Podpis in žig

DA

NE
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Fotografiranje
ni običajno delo,
ampak ustvarjanje
Za gosta oddaje Radia Koper »Nedelja z mladimi« je februarja novinarka
Tjaša Lotrič izbrala Ljuba Radovca, ki je več kot uro skupini udeležencev
računalniškega krožka razlagal skrivnosti oziroma čare poklica fotografa

Ljubo Radovac

»Čeprav je tehnologija krepko napredovala, čeprav se da marsikatero napako
tudi popraviti, se je treba zavedati, da so
dogodki, ki jih beležiš s fotoaparatom nekaj enkratnega, neponovljivega. Če, denimo, v fotoaparat ne vstaviš filma, kar se
je zgodilo tudi meni, si v izjemno neprijetnem položaju pred stranko, ki je naročila
fotografiranje, ali pa pred samim seboj, če
fotografiraš nek dogodek, naravni pojav,
ki se v enaki obliki preprosto ne more več
ponoviti,« je učencem osmega in devetega razreda na Osnovni šoli Marezige
na srce položil Ljubo Radovac, znani koprski fotograf in slikar.
V okviru oddaj Radia Koper »Nedelja
z mladimi« so v februarju predstavili

poklic fotografa. Za gosta oddaje je gment, se začnejo »muke«. Nenehno se je
Tjaša Lotrič izbrala Ljuba Radovca, ki treba učiti, truditi. Ampak le tako rasteš, se
je več kot uro skupini udeležencev ra- razvijaš.«
čunalniškega krožka razlagal skrivnosti oziroma čar tega poklica in povedal tudi, kako je zašel med fotografe.
Čeprav zveni smešno, se je že
Objavljamo povzetek oddaje, ki je namarsikomu zgodilo, da ni vstavil, ali
stala po pogovoru z znanim ljubiteljem
pa je napačno vstavil film. Ko se je
slikarstva, ki se je spretnosti fotografi»nesreča brez filma« zgodila Ljubu, je
ranja učil na tujem, pridobljeno znanje
bilo to samo zato, ker je imel že tak
- osnovna znanja s področja fotografije
fotoaparat, ki je film sam, avtomatično
si je pridobil v Kanadi na School of Movlekel naprej. Včasih je bilo za vsak
dern photografy, iz slikarstva pa je, na
posnetek nujno film ročno naviti naprej
beneški akademiji pri znanemu profein če je bilo kaj narobe, si to takoj
sorju Carmelu Zottiu, diplomiral leta
čutil. Tudi podpisani sem že pozabil
1986 - pa oplemenitil še doma.
vstaviti film in to ugotovil, ko mi je na
koncu otvoritve največje garažne hiše
Zakaj ste se odločili za poklic fotov Luki Koper aparat (seveda je film
grafa?   
avtomatsko »navijal« naprej) kazal, da je
Radovac: »Povsem naključno. Po duši
naredil 50 posnetkov, čeprav sem vanj
sem slikar. S tem pa imam dimenzijo, ki mi
»vstavil« film s 36 posnetki . . .
je mogoče pomagala, da sem se odločil
za fotografijo. Po osnovni šoli sem končal
kovinarsko šolo (elektro smer) nekaj časa
študiral elektroniko in nato končal v Ka- Delo fotografa je zelo raznoliko in kot
nadi. Tam sem bil 6 let in na trgu dela do- je povedal Radovac, ki se je iz Kanade
bil priložnost postati fotograf. Šola, ki sem v tedanjo Jugoslavijo bil voljan vrniti
jo končal v Kanadi, je bila triletna in naučil le pod pogojem, da bo lahko delal kot
sem se stvari, ki jih obvladaš na široko. Ko zasebnik (to je bilo v sredi osemdesepa začneš delati sam, se odločiš za nek se- tih let in času socializma dokaj težko),

ne pa v kakšni ustanovi. Kot zasebnik
je hotel imeti več ustvarjalne svobode.
Sicer pa kot fotograf (v družinskem podjetju mu seveda sledita žena in sin) dela
fotografije za dokumente, fotografira
poroke, cerkvene obrede, slika za industrijo, popravlja stare slike . . .
»Ni stvari, ki je ne bi fotografirali. Človek
mora le povedati kaj želi in potem mi to
naredimo,« pove Radovac, za katerim je
krepko čez 35 let fotografiranja.

Zanimivosti
Veseli nas, da je vedno
več bralcev naših novic.
Maša Vran je prav gotovo
najmlajša.

Najraje se ukvarja s portreti. To je zanj
najbolj zahtevna fotografija in portret je
dober, le če ga z zadovoljstvom sprejmeta oba - fotograf in seveda portretirani.
Slušatelje je zanimalo še, kaj novega
je v svet fotografije prinesla digitalna
fotografija, koliko se z novim načinom
fotografiranja spreminjajo navade tistih,
ki so prej naročali fotografije . . .
»Včasih je bilo za kakovostno fotografiranje potrebnega mnogo več znanja kot danes. Tudi danes je potrebno znanje, vendar
je res, da digitalna fotografija omogoča
veliko »tveganja«, poskusov. Prej, ko so bile
fotografije zabeležene le na filmu, si moral
film razviti in narediti slike, da si videl, kaj
si naredil. Nisi slike razvijal, ker bi to hotel,
ampak si moral, da si videl kaj si naredil.
Danes je vse drugače, v digitalni obliki, fotografije so celo na telefonih, niti na fotoaparatih ne več. Fotografija preprosto ni
več tisto, kar je bila včasih. Žal se digitalne
fotografije na veliko tudi briše in to je za vedno izgubljeno. Ostaja pa dejstvo: kar je v
digitalni obliki in želiš ohraniti, je treba še
vedno natisniti!« pravi Radovac in dodaja,
da pravi fotografi še vedno prisegajo na
analogno fotografijo.
In kako se fotograf pripravi na delo,
na fotografiranje dogodka?
»Jaz s tremo. Še vedno. Ne glede na to koliko let delam,« v šali, a resno poudari Radovac. »Za kakovostno fotografiranje je
treba vedeti, kaj greš fotografirati, kakšen
ambient je, koliko svetlobe nudi, kaj od
tehnologije je treba vzeti s seboj, ali lahko
fotografiraš z bliskavico, ali ne ... Pri delu
moraš paziti, da si najmanj moteč, hkrati
pa biti toliko v ospredju, da narediš najbolj zgovorne fotografije. Na veliko stvari
je treba misliti, še posebej zato, ker je vsako fotografiranje enkratni dogodek,« ponovi Radovac.
Koliko časa se boste še ukvarjali s fotografijo?
Radovac: »Ker fotografija, fotografiranje
zame ni delo, ampak ustvarjanje, delo
iz in zaradi srca, bom fotografiral dokler
bom pač lahko. Če bi moral delati le rutinsko, sem svoje že odslužil...«
Po tonskem zapisu oddaje priredil D. G.

Ekipa malega nogometa je že začela s treningi.
Pridružite se jim!
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Dogodek imenovan
Poročne ideje
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Velikokrat je tako, da so na hitro dogovorjeni dogodki še najboljši. Ne
vedno, a vendar…. v hecu lahko rečemo, da zato, ker ni časa za kompliciranje.
Tako se je 17. februarja letos zgodil dogodek »event«, kot je dejal pobudnik in organizator Branko Furlanič, ki je pritegnil k sodelovanju
številne naše člane in kar je še pomembneje, številne obiskovalce.
Dogodek, s katerim so sodelujoči obrtniki in podjetniki predstavili
svojo ponudbo za enega najlepših dogodkov v življenju - poroko - so
pripravili v Hotelu BIO v Šalari.
Mize, stoli, pogrinjki, cvetlične dekoracije, poročni šopki, konfeti, prstani, poročne obleke, skrbno naličene deklice v vlogi manekenk,
svečane pričeske, videoposnetki, fotografije, torta, slaščice, lične vizitke. Vse to je z zanosom, lepoto, nasmehom in razpoložljivostjo pričakalo obiskovalce, ki se spogledujejo s poročnim dejanjem v bližnji
ali daljši bodočnosti.
Vse na enem mestu! Dobesedno, saj so si nekateri bodoči mladoporočenci organizirali celotno poroko kar na dogodku – na enem
mestu - in brez odvečnih poti. Z obiskom so bili sodelujoči zelo zadovoljni in obljubljajo, da bodo dogodek v naslednjem letu ponovili.
					
Diana Avdič

Vse fotografije: Branko Furlanič s.p., Izola

Obvestila
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Najava razpisa
Nepovratna
sredstva MO Koper
Mestna občina Koper bo v letu 2012 ponovno
razpisala sredstva za spodbujanje podjetništva,
ustanavljanja novih podjetij, investicije,
modernizacijo opreme, promocijo
in samozaposlovanje.
Ukrepi se bodo izvajali na podlagi Pravilnika o
ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo
v Mestni občini Koper.
Sredstva za izvajanje ukrepov so v
občinskem proračunu zagotovljena.
Razpis za leto 2012 bo predvidoma objavljen v
Uradnem listu RS v tem mesecu (marec),
objavili pa ga bomo tudi v
aprilski številki Koprskih obrtniških novic
in bo odprt približno dva meseca.

VABILO

Obrtniki in podjetniki naj ne
podpisujejo in žigosajo ničesar,
kar ne razumejo.
Obrtniki in podjetniki pozor!
OZS svoje člane ponovno opozarja naj ne nasedajo
pošti iz tujine glede objave podatkov samostojnega
podjetnika ali d.o.o. v spletnem imeniku. Obrtniki in
podjetniki naj ne podpisujejo in žigosajo ničesar, kar ne
razumejo.
Že dalj časa je v Sloveniji najbolj na »delu« European
City Guide, katerega storitev (objava podatkov podjetja
v spletnem imeniku in na CD-ju za dve izdaji) stane
997,00 EUR brez davka.
Cena za storitev European City Guide je sicer
transparentno objavljena, vendar tudi nikjer ni navedeno,
da bi bila storitev brezplačna (»free«). S podpisom ali
potrditvijo se storitev naroči, zato jo je potrebno tudi
plačati. Naročniki bodo zato zelo težko dokazovali, da
so bili zavedeni in niso vedeli, da je objava podatkov
plačljiva.

Strokovno srečanje
ob tednu
boja proti raku
VABILO
Zdravje je življenje – upoštevajte
Evropski kodeks proti raku!

EU informacije

Bela knjiga o pokojninah

Evropska komisija je 17.  februarja 2012, objavila belo
knjigo o ustreznih, varnih in vzdržnih pokojninah, v kateri
preučuje, kako naj se EU in države članice spopadejo z
velikimi izzivi, ki čakajo evropske pokojninske sisteme.
Leta 2008 so na vsakega državljana EU, starega 65 let ali
več, prišle štiri osebe, sposobne za delo (v starosti od 15 do
64 let), do leta 2060 pa se bo to razmerje zmanjšalo na ena
proti dva. Gospodarska kriza je učinke staranja prebivalstva
še zaostrila. Pokojnine že danes predstavljajo zelo velik delež
javnih odhodkov: v povprečju znašajo 10 % BDP, do leta 2060
pa lahko ta delež naraste na 12,5 %.
Komisija v beli knjigi izpostavlja pomen spremljanja
ustreznosti, vzdržnosti in varnosti pokojnin ter podpira
pokojninske reforme v državah članicah. Prav tako
poziva k prilagoditvi delovnega okolja in trga dela, tako
da se zagotovijo ustrezni pogoji za starejše delavce in
se ljudem omogoči, da ostanejo dlje delovno aktivni.
Države članice spodbuja k daljšanju delovne dobe s
prilagajanjem upokojitvene starosti pričakovani življenjski
dobi, omejevanjem predčasnega upokojevanja ter
zmanjševanjem vrzeli med upokojevanjem moških in
žensk. Predlaga tudi, da države članice razvijejo dopolnilne
sisteme zasebnega pokojninskega zavarovanja in
da se izboljša varnost dodatnih sistemov pokojninskega
zavarovanja, med drugim z revizijo zakonodaje EU na tem
področju in boljšim obveščanjem javnosti. Poleg tega bela
knjiga vsebuje predloge za zaščito pokojninskih pravic
mobilnih delavcev in vzpostavitev služb za sledenje
pokojninskih pravic po vsej EU, da se zagotovi združljivost
pokojnin z mobilnostjo.
Bela knjiga o pokojninah sovpada z evropskim letom
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Temelji
na rezultatih obširnega javnega posvetovanja in je v celoti
usklajena z letnim pregledom rasti za leto 2012. Ukrepi
na evropski ravni bodo podprli in dopolnili nacionalne
pokojninske reforme. Pokojninski sistemi so pretežno v
pristojnosti držav članic, vendar jih Evropska unija lahko
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podpira z zakonodajo na področjih, ki vplivajo na delovanje
notranjega trga, finančno podporo, ki bo starejšim delavcem
omogočila, da dlje ostanejo na trgu dela, usklajevanjem
politik in izmenjavo izkušenj.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/12/140&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLangu
age=en

Vmesna gospodarska napoved za EU
Evropska komisija je  23. februarja 2012 objavila
vmesno gospodarsko napoved za EU, ki kaže, da se bo
nepričakovan zastoj rasti ob koncu leta 2011 verjetno
zavlekel v prvi dve četrtletji leta 2012, skromna rast pa
naj bi se ponovno začela v drugi polovici leta. Po napovedih
bo ostala realna rast BDP na letni osnovi v letu 2012 v EU
nespremenjena, v območju evra pa se bo zmanjšala za 0,3
%. Rast BDP naj bi bila v letu 2012 pozitivna v 17 državah
članicah, v eni naj bi stagnirala, v devetih pa naj bi bila rast
negativna. Negativna rast je napovedana tudi v Sloveniji, za
katero je predvideno 0,1-odstotno krčenje BDP. Najvišja
rast je napovedana v Latviji, Litvi in na Poljskem, najnižja pa
v Grčiji in na Portugalskem. Napovedi inflacije za leto 2012 so
bile v primerjavi z jesenskimi nekoliko popravljene navzgor
zaradi trajno visokih cen energije in zvišanj posrednih
davkov. V letu 2012 naj bi povprečna stopnja inflacije v
EU znašala 2,3 % in v območju evra 2,1 %; v Sloveniji je
napovedana 1,6-odstotna inflacija. Razvoj v državah članicah
ostaja neenakomeren. Zaradi trajne negotovosti na napoved
vplivajo negativna tveganja. Če bi zaostrovanje krize
državnih dolgov nazadnje povzročilo kreditno krizo in upad
domačega povpraševanja, bi to verjetno pomenilo globoko
in dolgotrajno recesijo. Naslednjo vmesno gospodarsko
napoved bo Evropska komisija objavila 11. maja 2012.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/12/163&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangu
age=en

Iz Uradnega lista
št. 4/2012, 20. januar 2012
Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci
energetskih dejavnosti
•
Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice
•

Obalno društvo za boj proti raku vabi ob tednu boja proti raku na strokovno
srečanje ”Zdravje je življenje – upoštevajte Evropski kodeks proti raku”, ki bo v

petek, 9. marca 2012, ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper  
Program

•
•
•
•
•

Pomen preventive v boju proti raku 						
- Jadranka Vrh Jermančič, dr. med
Program Svit rešuje življenja - to potrjujejo tudi naši rezultati 			
- Blaž Berger, dr. med.
Rak dojke, prehitimo ga!							
- Janja Zver Skomina, dr. med.
Pojavnost rakavih bolezni v Obalno Kraški regiji					
- Marina Sučić Vuković, dr. med.
Družabni del
						
Prisrčno vabljeni!

št. 5/2012, 23. januar 2012
•
Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov
pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi
osebnimi podatki
•
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v decembru 2011
•
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v letu 2011
št. 6/2012, 27. januar 2012
•
Uredba o ureditvi trga z vinom
•
Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se
domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni
varnosti proizvodov
•
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2011
•
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2011
•
Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje
omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
št. 7/2012, 31. januar 2012
•
Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in

delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve
javnih cest s tovornimi vozili
št. 8/2012, 3. februar 2012
•
Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne
ceste
Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste
poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
•
Poročilo o gibanju plač za november 2011
št. 9/2012, 6. februar 2012
•
Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne
ceste Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste
poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
•
Poročilo o gibanju plač za november 2011
št.10/2012, 10.2.2012
•
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah
št.12/2012, 17.2.2012
•
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za januar 2012
št.13/2012, 20.2.2012
•
Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega
prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011
(uradno prečiščeno besedilo)

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

Prvi evropski popis vseh
kemičnih snovi
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je objavila prvi
evropski popis vseh kemičnih snovi. S tem je bil storjen
pomemben korak k varnejši uporabi nevarnih kemikalij.
Popis, ki ga je objavila, zajema razvrstitev vseh kemičnih
snovi, ki se uporabljajo v EU, kar omogoča identifikacijo tistih, ki so potencialno nevarne ter lahko škodujejo zdravju
in okolju. Cilj je industriji, zlasti malim podjetjem, zagotoviti enostaven dostop do
informacij o nevarnosti
posameznih snovi ter jim
tako omogočiti pravilno
razvrščanje in označevanje snovi in zmesi ter, kadar je to mogoče, nadomeščanje nevarnih snovi z
manj škodljivimi.
Popis zajema informacije iz več kot treh milijonov prijav
za več kot 100.000 snovi, ki so jih vložili proizvajalci in uvozniki. Razvrščanje je bistvenega pomena za varno uporabo kemikalij. Z njim se namreč opredeli nevarnost neke
kemikalije za zdravje ali okolje, od njega pa so odvisne
tudi informacije na etiketah izdelkov, ki jih uporabljajo delavci in potrošniki. Več o tem si lahko preberete na spletni strani ECHA http://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/
cl-inventory.

Nepovratne finančne pomoči
pravnim osebam za baterijska
električna vozila

Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
Hrvaško podjetje, specializirano za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas (embalaže za kozmetiko), ponuja
storitve posredniške trgovine, možnost skupnega
podjetja in vzajemno proizvodnjo
Šifra: EEN-feb-04

•
Italijansko podjetje specializirano v proizvodnji rolet,
ograj, okenskih rešetk ter ostale kovinske opreme, išče
trgovske posrednike v vseh državah Evropske Unije.
Šifra: EEN-feb-20
•

Britansko podjetje specializirano v proizvodnji produktov za hipoglikemijo, energijskih prehrambenih
proizvodov ter proizvodov za zdravo srce in ožilje, išče
evropske distributerje.
Šifra: EEN-feb-27

•

Francosko podjetje specializirano v proizvodnji organskih in organsko-mineralnih gnojilih, išče posrednike v
državah Vzhodne Evrope.
Šifra: EEN-feb-35

•

Kontakt: M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si, T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja
in tehnologij
Španski raziskovalni organizaciji sta razvili napravo za
testiranje pojava korozije in utrujenosti v anodiziranih aluminijevih zlitinah. Naprava zmanjšuje količino
aluminija potrebnega za testiranje. Organizaciji iščeta
partnerje za sklenitev licenčne pogodbe.
Ref: 12 ES 28G2 3O3G

•

Nizozemsko podjetje je razvilo novo rešitev za proizvodnjo čiste pitne vode iz onesnažene ali slane vode.
Patentirana tehnološka membrana optimizira naravni
proces izhlapevanja in kondenzacije ter deluje na
sončno energijo. Podjetje je zainteresirano za različne
oblike sodelovanja.
Ref: 12 NL 60FI 3NZI

•

EKO SKLAD je objavil javni poziv za finančno pomoč
pravnim osebam za nakup baterijskega električnega
vozila. Več informacij najdete na http://www.ekosklad.
si/html/razpisi/16SUB-EVPO12/16SUB-EVPO12.html

Davčne stopnje v članicah EU
Nove davčne stopnje veljavne 1. januarja 2012
lahko najdete na spletni strani http://ec.europa.eu/
taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/
how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf.

Italijansko podjetje specializirano v razvoj avtomatiziranih sistemov za tekočo prehrambno industrijo,
je razvilo in nudi avtomatiziran sistem in rešitve za
rastlinski inženiring namenjen za obdelavo tekočih
jajčnih izdelkov. Podjetje išče partnerje za sklenitev
komercialnega sporazuma s tehnično asistenco.
Ref: 12 IT 56Z4 3O6X

•

Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si.

