ŠTEVILKA 39, APRIL 2012

INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

TEGA VAM PA NE
BOM PLAČALA!

Bo
potrebna
mediacija?

UFF . . .
SPET P ROBLEM .
K AKO SE BOM
SP LOH DOG OVOR IL?

Računalniški tečaj
Predavanje Alternativno
reševanje sporov
Seminar Poslovno komuniciranje
in poslovni bonton

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

3

VABILO tečaj
Računalniški
Pisarniško poslovanje
Odločite se za učenje, se splača!
Ste že kdaj pomislili koliko časa izgubite zato, ker ne znate dovolj dobro delati z računalnikom?
Računalnik bi vam moral olajšati in poenostavi delo, na žalost pa se pogosto zgodi ravno obratno
oz. ne znate uporabiti možnosti, ki vam jih računalnik ponuja. Namenite nekaj svojega časa in
svoje znanje na področju računalništva oplemenitite in videli boste koliko časa ste do sedaj
izgubili po nepotrebnem. Pogost komentar naših tečajnikov je »če bi to znal že prej, bi bilo
moje delo veliko lažje in bolje bi ga opravljal«.

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

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

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

V podjetju Micro Team, d.o.o. so za vas pripravili tečaj računalništva in sicer Pisarniško poslovanje s katerim boste definitivno izboljšali svojo učinkovitost.

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

Janez Starman
odvetnik

Tečaj Pisarniško poslovanje (ni namenjeno popolnim začetnikom)

Cveto Križan
magister
poslovnih ved

sreda: od 8.00 do 12.00 ure

Obseg sklopov 		
			
Trajanje			
Termin in ura 		
Lokacija 		
Redna cena: 		

Brezplačno davčno svetovanje

•
vsako prvo in tretjo sredo v mesecu: od 11.00 do 13.00 ure (na sedežu OOZ Koper)
•
telefonsko na številki: 05/628 80 00
•
po e-pošti na naslovu: info@mm-intelekta.si
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 in pravnih oseb,
•
področje davčnih postopkov in pristojnosti davčnega organa in drugo.
•

Cena za Vas 		

•
•

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.

Windows (10 ur), Word (20 ur) in
Internet z elektronsko pošto (10 ur)
40 ur/8 dni
april 2012 - (predvidoma 16. aprila 2012, od 16.00 do 20.00 h)
Koper
330,00 EUR /osebo (brez DDV)

150,00 EUR (brez DDV)

Plačilo pred začetkom tečaja, po predračunu, ki ga prejmete ob prijavi.
OOZ Koper bo svojim članom s poravnano članarino (za eno osebo gospodarskega
subjekta) tečaj sofinancirala v višini 100,00 evrov (z DDV) na podlagi vloge in dokazila
o opravljenem in plačanem tečaju

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

Micro Team, d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
Tel: 01/513 14 50 - Faks: 01/513 14 55
E-mail: info@microteam.si
E-mail: barbara.grdina@microteam.si
Internet: www.microteam.si

Tečaj Pisarniško poslovanje zajema tematike Windows XP, Word 2007 in Internet in e-pošto.
Program tečaja je namenjen tistim, ki želijo iz svojih podatkov dobiti kar največ in je
nastal na podlagi želja in potreb obrtnikov po vsej Sloveniji. S pridobljenim znanjem, bodo
vaši dopisi lično oblikovani in ne nazadnje z znanjem Interneta, vam bo svet ležal na dlani.

Uradne ure predsednika
•

Izvajalec računalniškega tečaja

Prijave 			
			

Prijavnico pošljite na naslov:
MicroTeam, C. Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Informacije		

Barbaro Grdina na telefon 01/513 14 50

Prijavnica/naročilnica za računalniški tečaj
Pisarniško poslovanje, april 2012
Podatki o udeležencih

Član/ica OOZ Koper
Podatki o plačniku

1. Udeleženec
Davčni
zavezanec

2. Udeleženec

DA

ID za DDV
3. Udeleženec
Številka kartice Obrtnik
Plačnik stroškov

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
Karikatura: Bojan Hlastec

Naziv plačnika
Kraj in datum
Naslov plačnika
E-pošta

Telefon GSM

Telefon/faks - stacionarni

V primeru premajhnega števila prijavljenih, si pridržujemo pravico do prestavitve ali odpovedi
izobraževanja. Prijavnico - naročilnico pošljite na telefaks 01/513 14 55 ali po pošti na naslov:
Micro Team, d.o.o., C. Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
ali po e-pošti: barbara.grdina@microteam.si .

Podpis in žig odgovorne osebe
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Mediacija

VABILO
Alternativno
reševanje sporov
Predavanje

Alternativno
reševanje sporov
Konflikt? Spor?
Sporu se popolnoma ni mogoče izogniti. Za rast, za
spremembe je včasih celo potreben, saj je lahko priložnost
za pogovor, izmenjavo stališč in iskanje skupnih rešitev. Iz
spora lahko izstopimo po mirni poti, lahko pa se tudi razraste
in destruktivno vpliva na okolico.
Dokler se spor vrti okrog sporne vsebine, lahko sprti
osebi najdeta rešitev sami. Ko se vpletejo čustva, postaneta
osebi razdraženi, začneta si groziti. Če se spor nadaljuje, oseba z nasprotnikom ravna kot s predmetom, teži k prizadejanju
škode drugi strani. Obstaja le malo verjetnosti, da se bosta sprti osebi še pripravljeni pogovarjati v smeri iskanja rešitve.
V podjetju se konflikt pojavi na treh nivojih:
•
med gospodarskimi subjekti,
•
med delodajalcem in delavcem,
•
med zaposlenimi.
Posledice nerešenega konflikta so različne. Prekinjena ali oslabljena je komunikacija, zaupanje je porušeno, sodelovanje je manj učinkovito. Nerazumevanje ali celo sovraštvo
lahko vodi v psihično in fizično nasilje, zatiranje, izključitev
ali izobčenje, konflikt se lahko prenese na družinske člane,
sodelavce, sosede. Ne redko se poslabša tudi zdravstveno
stanje ljudi, ki so v trajnejšem konfliktu (duševne motnje, psihosomatske bolezni).
Odnos med sprtima udeležencema se zaključi na
različne načine. Pri nekaterih se spor potlači, drugi prekinejo
stike, nekateri iščejo pravico na sodišču.
Ena izmed rešitev je lahko napotitev na mediacijo.

Mediacija
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Mediacija

in denar, uredita tudi dolgoročnejša odprta vprašanja glede
odnosa med njima.
Udeležba na mediaciji je prostovoljna, torej lahko vsak v vsakem trenutku umakne soglasje o sodelovanju.
Vloga mediatorja je, da vodi mediacijo ter s postavljanjem vprašanj išče skupne interese strank. O zadevi ne
sodi in ne razsoja, pogovor usmerja v smeri skupnega prihodnjega interesa.
Mediacija je namenjena sprtim osebam, katerih
medsebojno sodelovanje se predvideva tudi v prihodnosti
ali želita hitre rešitve spora vendar je sami ne vidita.
Mediacija je primerna in priporočljiva :
•
ko ni črno-bele rešitve, a je možen sporazum,
•
ko sodna odločba ne bi prinesla trajne rešitve ali
•
če želita imeti sprti osebi nadzor nad iskanjem in oblikovanjem rešitve.

Primer mediacije iz prakse

Podjetji Tropicana Orange Juices in Wilkin & Sons sta zaradi napake pri
registriranju naročila kupili celotni pridelek pomaranč nekega kmetijskega podjetja v Izraelu. Ko so predstavniki podjetij prišli po pomaranče
v pristanišče, so lahko samo razočarani ugotovili, da so kupili isti tovor.
Seveda sta obe družbi zahtevali celoten tovor. Upravi sta sestankovali,
proizvodnja je čakala, angažirani so bili odvetniki, grozile so tožbe…,
nato pa je nekdo predlagal, naj poskušajo spor rešiti s pomočjo mediacije. Vsaka stran je predstavila svojo zgodbo, mediator je opravil tudi
ločene razgovore, nato pa so prišli do rešitve. Tropicana, ki pomaranče
potrebuje za izdelavo pomarančnega soka, naj prva prevzame tovor,
pomaranče stisne in shrani preostanek. Lupine in preostalo meso pomaranč naj nato prepelje v proizvodne hale podjetja Wilkin & Son, ki
potrebuje prav te surovine za izdelavo svoje marmelade. Hkrati sta se
podjetji dogovorili, da vsako plača samo polovico izraelskega tovora.
Vse ostalo je zgodovina in predstavlja tipični primer t.i. “win-win” mediacije, za katero je značilno, da si stranki v sporu, ne le pravično razdelita
skupno pogačo, ampak obseg te pogače celo povečata v obojestransko
zadovoljstvo.

Mediacija je način mirnega reševanja spora, v katerem tretja nevtralna oseba (mediator) pomaga sprtima
stranema, da sami najdeta skupno rešitev, ki je za obe strani
sprejemljiva. Je zaupen postopek, k čemur se zavežejo vsi
udeleženci s podpisom izjave o zaupnosti.
Na skupnih sestankih se stranke s pomočjo mediatorja poslušajo, sčasoma razumejo ali vsaj dopustijo, da imajo
druge stranke različne poglede. To omogoča, da obe stranki
poleg tega, da z mediacijo rešita spor ter s tem prihranita čas Vir: Mediacija v gospodarskih sporih pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Člane zbornice vabimo na predavanje Alternativno reševanje
sporov,

v sredo, 18. aprila 2012, ob 9.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Učni cilji

•

pridobitev osnovnega vpogleda v oblike alternativnega
reševanja sporov, in sicer tako v okviru sodišču
pridruženih postopkov, kot postopkov izven sodišča

Janez Starman, univ. dipl. pravnik, odvetnik, član Društva
mediatorjev Slovenije, trener mediatorjev in mediator na listi
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrožnega sodišča v Kopru
in pri Delovnem sodišču v Kopru. Izvaja tudi izvensodne
mediacije na področju gospodarskih in civilnih sporov ter
družinske in delovnopravne mediacije. V sodnih postopkih
iz razmerij med starši in otroki nastopa tudi kot posebni
zastopnik mladoletnih otrok.
Predavatelja bosta predavanje izvedla s praktičnim prikazom
mediacijskega postopka, z ogledom video posnetka – igrane
mediacije in izmenjavo mnenj ter stališč.

Cena

Program

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

ob 9.00 h - predstavitev udeležencev in predavateljev
ob 9.15 h - razumevanje konflikta in vzroki zanj
ob 9.45 h - osnove mediacijskega postopka, ki se izvaja 		
v okviru sodišču pridruženih postopkov in 		 Plačilo
Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, s
postopkov izven sodišča
pripisom »Mediacija” ali na blagajni OOZ Koper.
•
ob 10.15 h - odmor
•
ob 10.20 h - ogled video posnetka - igrana mediacija
Prijave
•
ob 10.40 h - analiza video posnetka in izmenjava stališč
Član
zbornice lahko prijavi eno osebo v okviru gospodarskega
•
ob 11.10 h - analiza predstavitve in ocena
subjekta - člana. Prijavnico pošljite na: naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Predavatelja
ali na fax: 05/6271 917 ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si
mag. Tadeja Vengar, univ. dipl. inž. geodezije, magistrica
znanosti s področja poslovodenja in organizacije, direktorica
Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu.
Zavoda PaMeT. Je mediatorka na Okrožnem sodišču v
Kopru, opravlja pa tudi izvensodne družinske in šolske
Rok prijave
mediacije ter mediacije na področju gospodarskih sporov,
četrtek,
12. april 2012
v delovnopravnih zadevah ter medsosedskih odnosih. Je
oz.
do
zapolnitve
mest.
sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani.

•
•
•

Prijavnica za predavanje
Alternativno reševanje sporov
18. april 2012

Najem apartmajev v Moravskih toplicah
OOZ Gornja Radgona ima v Termah 3000
v Moravskih toplicah apartma za štiri osebe velikosti 44 m2. Zbornica nudi najem
apartmaja v idilični vasi, zgrajeni v tipični lokalni arhitekturi prekmurskih vasi
- v apartmajskem naselju Prekmurska vas,
tudi članom ostalih OOZ.
V apartmaju je dnevni prostor s kuhinjo, v
kateri je popolna oprema za samostojno
kuharsko ustvarjanje. Za udobje je poskrbljeno v sodobno opremljenem spalnem
delu in kopalnici, sprostitev pa nudi tudi terasa s pogledom na
prekmursko ravnico. Apartma je opremljen tudi s satelitsko TV
in glasbenim stolpom.

Cena: Dnevno bivanje v apartmaju (brez
kopalnih kart) je za člane zbornic 25,00
EUR. Kolikor je apartma prost, ga lahko
koristijo tudi poslovni partnerji in sorodniki članov po ceni 30,00 EUR na noč. Cene
vstopnic za bazen so za goste apartmaja
nižje kot za ostale zunanje goste Term 3000.
Termini: tedenski termini so od petka do
petka, vendar je možno pred in po sezoni
koristiti apartma tudi za manjše časovno
obdobje.
Informacije in rezervacije: OOZ Gornja Radgona,
tel.: 02/5 64 80 90 , 040 305 191
ali po e-pošti: majda.horvat@ozs.si

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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Povezovanje ponudnikov
navtičnega sektorja

V sredo, 14. marca 2012 je v zeleni dvorani obrtniškega doma Dejavnosti iz projekta iCON naj bi stekle še pred koncem leta
potekala predstavitev možnosti povezovanja navtičnega sek- 2012, prva priložnost za srečanje pa je sejem International Natorja, ki deluje v Italiji in Sloveniji. Kot navtični sektor so zami- utic Show v Benetkah med 13. in 15. ter 20. in 22. aprilom
šljeni vsi gospodarski subjekti z dejavnostjo, ki je zanimiva 2012.
oziroma potrebna lastnikom plovil in kot taka tudi marinam.
Gre za del projekta iCON, ki ga sofinancira Evropska Unija
za podporo MSP-jem čezmejnega področja med Italijo in
Slovenijo. Predstavitve se je udeležilo dvajset podjetnikov iz
primorskih območnih obrtno-podjetniških zbornic.
Andrej Šik iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta, Claudio Di Giorgio iz ustanove za internacionalizacijo Informest in Matteo Povolato iz CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato Veneto so prisotnim predstavili možnosti sodelovanja in sicer:
•
Podjetja se lahko udeležijo čezmejnega B2B srečanja, to
je srečanja med našimi in italijanskimi podjetji, ki lahko ponudijo storitve na področju navtike
•
Podjetja se lahko udeležijo obiska izbranega podjetja
(obisk skupine 5 podjetij)
•
Usposabljanje zaposlenih v MSP z uporabo novih tehnologij
Mala in srednja podjetja imajo tudi možnost udeležbe na delavnicah o promociji čezmejnega sodelovanja, internacionalizaciji, inovativnosti, povezovanju ter o razlikah in ovirah zaradi
različne zakonodaje na čezmejnih trg.

VABILO
Seminar
Poslovno komuniciranje
in poslovni bonton
Člane OOZ Koper vabimo na seminar Poslovno komuniciranje in poslovni bonton, ki bo

v četrtek, 19. aprila 2012, ob 10.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Osnovno izhodišče usposabljanja je razumevanje osnovnih
pravil in orodij poslovnega komuniciranja ter dejstva, da
je poslovni bonton učinkovito poslovno orodje, ki ga lahko
uporabijo za dvig lastne integritete in imagea.

Predavatelj dr. Janez Mekinc
Trajanje 4 pedagoške ure
Cilji usposabljanja

•
•

Vsi zainteresirani bodo imeli tudi možnost, da se predstavijo
na spletni strani, na kateri bodo predstavljena podjetja, ki izvajajo storitve na področju navtike na čezmejnem območju.

•
•
•
•
•

V marcu zaključni računi
Mesec marec je čas, ko se evidentirajo poslovni dogodki za preteklo leto, ki jih je potrebno pripraviti v skladu s
predpisi. Ker je na tem področju uvedenih kar nekaj sprememb,
smo za člane treh obalnih zbornic organizirali dva seminarja z naslovom Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011.
Prvi je potekal v zadnjih dneh februarja. Štiriindvajset članov
OOZ Koper in še deset članov OOZ Izola in OOZ Piran je prisluhnilo predavateljici Milici Gostiša, ki je med drugim prisotne

opozorila na knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov. Člani
so bili, po anketnih ocenah sodeč, z načinom podajanja snovi
ter vsebino izjemno zadovoljni.
Tisti, ki so želeli svoje znanje na tem področju še dodatno utrditi, so imeli možnost v prvih dneh meseca marca
obiskati predavanje z enakim naslovom, ki ga je vodila davčna
svetovalka Dunja Verbajs. Število udeležencem je bilo razumljivo manjše. Ti pa so bili seminarjem prav tako zelo zadovoljni.
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Spoznati dejavnike komunikacijskega procesa, ki vplivajo na
uspešnost poslovnega komuniciranja
Spoznati komunikacijske šume in načine za njihovo
odstranjevanje
Povečanje zaupanja med sodelavci in poslovnimi partnerji
Spoznati lastnosti posameznikov stresnih poslovnih situacijah
Uskladiti in izboljšati komunikacijo v kolektivu
Spoznati učinke in pomen dobrega poslovnega obnašanja v
različnih poslovnih situacijah
Predstaviti in preizkusiti pravila in veščine poslovnega bontona in
poslovnega protokola
Predstaviti medkulturne globalne razlike pri poslovnem bontonu

Program- poslovno komuniciranje (2 uri)

•
•
•
•
•

Namen poslovnega komuniciranja
Prednostne naloge poslovnega komuniciranja
Cilj in strategija poslovnega komuniciranja
Uspešnost in učinkovitost poslovnega komuniciranja
Razlikovanje med obstoječim in sodobnim načinom
komuniciranja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spoznavanje ovir in šumov pri izmenjevanju sporočil in
informacij
Konstruktivno pošiljanje in sprejemanje sporočil in informacij
Razdelitev komunikacijskih vlog v skupini
Sprejemanje komunikacijskih vlog v skupini
Vključevanje v skupinsko dinamiko komuniciranja
Spoznavanje ovir za uspešno dogovarjanje
Oblikovanje kritike
Sprejemanje kritike
Etika komuniciranja

Program - poslovni bonton (2 uri)

•
•
•
•
•
•
•
•

Posel in lepo vedenje kot individualni slog
Gostje in gostitelji na poslovnih srečanjih
Poslovna potovanja
Družabno-poslovna srečanja
Moderni poslovni bonton pri jedi
Posebne priložnosti (darila in čestitke)
Obleka naredi človeka
Medkulturne razlike pri poslovnem bontonu in protokolu

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 »BONTON” ali na blagajni OOZ Koper.

Prijave

Član zbornice lahko prijavi eno osebo gospodarskega
subjekta-člana. Prijavnico pošljete na naslov:
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

petek,13. april 2012 do 12.00 ure oz. do zapolnitve mest.

Prijavnica za seminar Poslovno komuniciranje
in poslovni bonton, 19. april 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 dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917

Podpis in žig

DA

NE
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Akcija Očistimo Slovenijo 2012

Kdor je čistil, ne bo
več onesnaževal

Akcije čiščenja divjega odlagališča pod
Gažonom, ki jo je organizirala naša zbornica, se je udeležilo kakih 40 obrtnikov
in domačinov, ki so zbrali obilnih 30 kubičnih metrov in skupaj več kot 6 ton odpadkov - Med odpadki stari pralni stroji,
avtomobilske pnevmatike in celo živalski kadavri
»Udeleženci takih akcij zanesljivo ne bodo nikoli več odvrgli kakšnega odpadka v naravo!«
je prepričan Josip Novak, ki ima hišo ob stari Šmarski cesti. Danes upokojenec, včasih
gostinec in član OOZ Koper, se je 24. marca
z veseljem odzval pozivu, da se udeleži čistilne akcije, ki jo je zbornica v okviru akcije
Očistimo Slovenijo organizirala na enem od
najgrših in najtežje dostopnih divjih odlagališč v MO Koper. Med 359 registriranimi divjimi odlagališči v MO Koper je tisto na ovinku
pod Gažonom, kot rečejo domačini, malce
naprej od nekdanjega kamnoloma oziroma
laporokopa, res prava sramota.
Akcija čiščenja divjega odlagališča pod
Gažonom je trajala 8 ur, vse dokler ga
niso povsem očistili. Udeležilo se jo je
kakih 40 obrtnikov in domačinov, ki
so zbrali vsega 30 kubičnih metrov
oziroma 4 tone odpadkov, ki so jih
prevozniki odpeljali na za to določeno
deponijo v Srminu. Poln kontejner
železa je odpeljal Dinos, poleg tega pa
so za odvoz zbrali in s folijo primerno
zavarovali še približno 2 toni salonitk.

Akcija, ki so jo organizirali koprski obrtniki,
je bila tudi medijsko precej odmevna. Z
Naro Petrovičem, koordinatorjem čistilne
akcije za Primorsko in Elide Laginja, sekretarko zbornice se je pogovarjala novinarka
Radia Koper Irena Cunja.

»Počistiti moramo, kar
je že vrsto let umazano
in sramotno za naše
območje. Mislim, da
je del odpadkov »domačega« izvora, so pa
seveda tudi od drugod.
Odkar cesta ni več glavna, se na to cesto pripeljejo odlagati smeti. Je
bolj mirno, ni prometa, veliko je globeli in vanje
se da odpadke lepo in hitro odvreči. Lastniki
se starin, odsluženih zadev, nesnage hitro in
»elegantno« rešijo, naravo pa okužijo. To čutimo zlasti mi, ki živimo tod blizu. Upam, da bo
poslej tega vse manj,« si želi Novak.
Domačinu je pritrdil Nara Petrovič, ob
Danijeli Kraševec, koordinator akcije za
obalno-kraške občine: »Tu je vseh sort odpadkov. Od kosovnih, prek komunalnih do
organskih, pa tudi nevarnih odpadkov v različnih kanticah z neznano vsebino. Precej je tudi
salonitnih plošč. Vse je zelo mešano in tu je še
kup »sveže»« steklene volne. Med vožnjo po
Šmarski cesti pozoren človek na žalost opazi
vedno nekaj novega. Kot da starega ni dovolj.
Neverjetno koliko točk in globeli ob tej cesti
so si ljudje izbrali za divje odlaganje odpadkov. Najhuje je tu pod Gažonom. Pohvala gre
obrtnikom, da so se tako odlično organizirali
za akcijo in »posvojili« to odlagališče. Odziv na
akcijo je res precejšen in učinkovit zlasti na podeželju. Malce smo razočarani le nad mestom
Koper, kjer akcija slabše teče.«
Hazim Hasanagič, gradbinec in avtoprevoznik je - ob Gorazdu Budalu, ki je na »kraj
zločina« prišel s posebnim dvigalom in si
zasluži posebno priznanje za uspeh akcije - v

Slednji je Laginjeva povedala: »Ob tej cesti se domačini vozijo vsak dan in jih seveda
moti, da je v tej ter drugih grapah toliko smeti.
Odlagališče kot je to pod Gažonom je bilo za
nas velik izziv, a obrtniki se ne ustrašijo velikih
del. Želeli smo očistiti večje odlagališče in ga
»posvojili« z namenom, da se sami organiziramo in izpeljemo akcijo. Zato smo poskrbeli
za lastno dvigalo s 30 metrsko ročko, da lahko
sežemo do dna globeli, dobili smo kovinske
košare, da jih polnimo, imamo tovornjake za
odvoz, prikolice, freze. Počistili smo vse vidne

Stanje 24. februarja 2012
soboto dopoldan povedal: »Žal mi je, da se
še več mojih kolegov, ki
so obljubili, da pridejo,
ni udeležilo te akcije.
To je namreč v interesu
nas vseh. Vozil bom dokler bo treba. Na akcijo
sem se prijavil takoj, ko sem izvedel zanjo. Živim v Ankaranu in ko bom tu končal, bom šel
odvažati odpadke še v Ankaran. Delal bom ves

Stanje 24. marca 2012

Alen Žikovič, stanovalec ob Šmarski cesti je
bil na akciji s sinom Patrikom in tastom Mariom Cerkveničem:

dan. Žalostno je, da smo vsi v isti košari, pa se
ne zavedamo tega. Mnoge sploh ne zanima,
kje odložijo kakšne odpadke. Tu so mnogi odpadki, ki jih odlagajo tisti, ki se ne ukvarjajo z
dejavnostjo, katere posledica so tudi odpadki
- denimo avtomobilske gume, televizorji, stari
pralni stroji...«
Slavko Vižintin, predsednik zbornice: »Zadovoljen sem z velikim odzivom kolegov in tudi
bližnjih sosedov. Odločili smo se za posvojitev,
da bomo sami skrbeli za akcijo od začetka do
konca. O tem, ali bomo akcijo ponovili, bo treba še razmisliti. Bolje bi bilo, da se tako odlaganje odpadkov ne dogaja in da potem ne bo
treba čistiti za drugimi. Dvomim pa, da bomo
v eni akciji lahko očistili toliko nesnage kot se jo
je nabralo v desetletjih.«

»Odzval sem se, ker mislim, da je to preprosto
prav. Akcije so v redu, treba bo pa poskrbeti, da
se ne bo znova nabrala taka navlaka. Ne razumem, zakaj ljudje tako mečejo odpadke. Danes

odpadke. Vsega pa ni bilo moč pobrati, ker je
robida marsikaj že krepko prekrila. V globeli
smo našli tudi povsem uporabne zadeve kot
je bil denimo nepoškodovan keramični umivalnik, kakršnih danes ne izdelujejo več. Zato
ga je nekdo odnesel kar domov.«

imamo možnost poklicati pristojne službe, pridejo komunalci ali kdo drug, ki se s tem ukvarja
in kosovne odpadke odpeljejo. Nekaj odpadkov je svežih, vidi pa se da so spodaj v globeli
tudi stari odpadki. Če bi v akciji napornega čiščenja iz globeli sodeloval tisti, ki je odvrgel odpadek, tega zagotovo ne bi nikoli več ponovil.«
				
D. G.
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Revolucionarna streha
• Valentin Prelovec je patentiral kritino s prezračevalnim sistemom
• Stare strehe ni treba odstraniti, na novo pa lahko namestite še sončne kolektorje za toplo vodo ali
proizvodnjo elektrike
• Koliko stane kv. meter nove strehe?
• Prvega velikega izuma (membranske tipkovnice) ni patentiral, kopirali pa so ga povsod po svetu

Inovatorska žilica našemu članu podjetniku Valentinu
Prelovcu ne da miru. Njegov najnovejši izum - od novembra
lani v Sloveniji tudi patentiran - je kritina s prezračevalnim
sistemom. Kot pri mnogih izumih, inovacijah, gre za enostavno
in učinkovito rešitev. Seveda zdaj, ko je ugledala luč sveta. Se je

aquablock, vodotopni silikon, ki ga proizvaja Henkel. Je okolju
prijazen proizvod, vodotesen, UV odporen in parapropusten. Med
drugim to pomeni, da z nanosom na podlago, ki je vlažna, tista
para iz podlage pod premazom, lahko izhlapi. Toda kako hitro?
Pisal sem v Henkel in opisal svoj problem. Prišla sta dva inženirja
in hodila po naši strehi. Povsod je bilo slišati: klok, klok. . . Izolacija
je bila povsem »napita« z vodo. Dejala sta, da druge rešitve kot
da vse skupaj vržemo dol in na novo izoliramo z aquablockom,
ni. Meni to ni bilo všeč in dobil sem še 11 ponudb za prenovo
strehe. Vsi so rekli enako: vrzite staro izolacijo dol, potem bomo
pa naredili na novo. Imel sem pravo nočno moro in razmišljal,
Cena kvadratnega metra nove kritine za strehe je že oblikovana in kot pravi Prelovec se giblje od 60 do 96 evrov.
Odvisno od velikosti strehe in izvedbe. Prelovec dodaja
še, da se z nekaterimi podjetji, ki morajo zamenjati streho, že dogovarja za delo in ob zamenjavi strehe skupaj s
podjetjem Sunerg ponuja tudi možnost montaže sončnih
elektrarn ali kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode. Ima
tudi ekipo krovcev, ki so za namestitev novih streh že izšolani. Za bodoče partnerje pa namerava (s pomočjo OZS
oziroma sekcije gradbincev) pripraviti izobraževanje za
izvedbo del. Razmišlja o tem, da bi s poslovnimi partnerji
- od projektantov do izvajalcev del – oblikovali tudi konzorcij. Izum, patentiran v Sloveniji pa namerava zaščititi še
v Italiji in Nemčiji.

pa bilo treba do rešitve dokopati, veliko razmišljati, iskati. In to
je Prelovec tudi počel. Po uspešni operaciji oziroma presaditvi
srca leta 2003 mu je starejši sin dejal: »Oče! S fizičnimi napori
se ne smeš obremenjevati. Lahko pa veliko razmišljaš in iščeš
rešitve. Pogruntaj učinkovito rešitev za sanacijo strehe na našem razmišljal, dokler se nisem domislil, da bi z drenažnimi cevmi
morda le spravil vodo ven iz izolacije,« pripoveduje Prelovec.
poslovnem objektu!«
Bitumenska streha s 700 kvadratnimi metri površine Odločil se je, da bo v bitumensko streho (in izolacijo) vse do
na skoraj 30 let starem poslovnem objektu v Šalari je bila res betona urezal kanale, vanje vstavil gosto preluknjanje drenažne
načeta. Valentin se spominja, da je puščalo na vseh koncih. cevi in jih speljal na višjo točko v posebej za to narejen mali
»Obrtniki niso bili nič drugega kot ljudje, ki so s krpanjem opravljali zračnik. Vse drenažne cevi je povezal, dovod zraka pa zagotovil
Sizifovo delo. Na eni strani so streho zakrpali, pa je voda pritekla na s cevjo, ki jo je speljal v odtok za meteorne vode s strehe. Na
drugi strani... To se je ponavljalo v nedogled. Ena sama katastrofa. 80 kvadratnih metrih strehe je tako vrezal odtoke, vstavil
Usedel sem se za računalnik in poskušal najti, če je kaj novega drenažne cevi, jih povezal z zračnikom, vse skupaj premazal in
na področju saniranja t.i. ravnih, bitumenskih streh. Našel sem zaščitil in po pol leta je bil ta del strehe suh, trd. . . Saniran brez

PR ELOVČE VA K R I T I N A S PR E ZR AČE VA L N I M SI S T E M O M
PRIKAZ POKRIVANJA STREH RAZLIČNIH NAKLONOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZAKLJUČNI SLOJ CERESIT AQUABLOCK-A
CERESIT MREŽICA (FLEECE)
PRVI NANOS CERSIT AQUABLOCK-A
ZRAČNIK
TERMODUR Z UTORI ZA ZRAČENJE NA SPODNJI STRANI PLOŠČE
PODLAGA DESKE Z MOŽNOSTJO MONTE ITD.
RUMENE OZNAKE- TOČKOVNO LEPLJENJE CERESIT CT 84
ŠKARNIK - Z MOŽNOSTJO DRUGAČNIH KONSTRUKCIJ

11
odstranjevanja stare kritine oziroma bitumna ter izolacije!
O poskusu je obvestil Nemce in iz Henkla so znova
prišli v Koper, se prepričali o učinkovitosti Prelovčeve rešitve in
leta 2009 s svojimi materiali pomagali pri prenovi celotne strehe.
Vgradili so 18 zračnikov, 67 drenažnih cevi s premerom 25 mm,
bili posebej pozorni na stikih strehe z odvodnimi kanali . . .
Skratka, operacija je uspela, a Prelovec vseeno ni bil
preveč zadovoljen. Delo so opravili, pri tem pa prežgali tudi
nekaj motorjev električnih, ročnih rezalnih strojev. Rezanje utorov v bitumensko streho je namreč zelo težko... In kako premagati ta problem? To je bil nov izziv za Prelovca.
Osnovna rešitev je bila znana in Prelovec se je domislil, da bi lahko vse strehe – ne samo t.i. bitumenske, ki jih je v
Sloveniji najmanj 500 tisoč kvadratnih metrov, z uporabo aquablocka in posebne polikarbonatne mrežice, ki temu silikonu
hkrati zagotavlja elastičnost in izjemno trdnost, da ne popoka
kot bitumen - lahko prekrivali s termodur ploščami. Slednje so
oblikovane tako, da že imajo kanale za pretok zraka. Nanje pa
je treba namestiti samo zračnike. Pred tem se na stari strehi na
območju, kjer so utori termodur plošče, samo navrta luknje, da
se bo streha lahko izsuševala. Termodur plošče so lahko debele
od 8 do 18 mm, brez težav jih namestimo na staro kritino, kar
pomeni, da odpade odvoz stare kritine na deponijo.
»Staro streho z ustrezno namestitvijo termodur plošč
lahko dobesedno zaplombiramo. Pri namestitvi te kritine pa je še
posebej pomemben energetski prihranek. Mnogi pozabljajo, da je
horizontalna izolacija (torej izolacija strehe) veliko pomembnejša za energetske prihranke kot je vertikalna izolacija,« opozarja
Prelovec in dodaja, da so se s Henklom, ki aquablock zaenkrat
proizvaja le v črni in sivi barvi, že dogovorili, da bodo premaz

Za Valentinom Prelovcem je kar nekaj inovacij in kot pravi
je bil doslej njegov največji dosežek membranska tipkovnica. V letih 1979 in 1980, (jo) je z intenzivnim iskanjem
in poizkusih izdelal na pobudo inženirja Čuriča iz Iskre
Avtomatika. Iskri je Prelovec dobavljal tipkovnice oziroma
komandne plošče za CNC in druge stroje. Tipkovnice, ki
niso bile poceni, so morali zaradi olj, pene, prahu . . . pogosto menjati. Prelovec se je tako domislil membranske tipkovnice in jo predstavil na sejmu v Celju leta 1980 in zato
dobil diplomo. To je pa tudi vse. Nato je začel proizvajati
nove tipkovnice. V letu dni sta se v Evropi pojavila še dva
proizvajalca in potem je zadeva zaokrožila po svetu. Take
tipkovnice so začeli uporabljati v medicini, računalništvu,
birotehniki. . . skratka povsod, kjer je le možno. »Če bi takrat imel pravega svetovalca in bi zadevo patentiral, bi danes
lahko kupil občino Koper, pa še del občine Trst . . .« v šali pravi Prelovec, ki je šele potem, ko so »njegovo« tipkovnico
začeli proizvajati po vsem svetu, ugotovil, da je za njim
pomemben izum - brez patenta!

naredili še v mediteranski terakoti, torej rdečkasti barvi ter beli
barvi. Tudi problem ravnih streh oziroma termodur plošč je
relativno hitro rešljiv, saj se s podjetjem Fragmat dogovarjajo za izdelavo streh z imitacijo korcev, kar v Italiji že delajo.
Besedilo in foto: D.G.
				

Utrinki s seminarja o zakonu o tujcih
Na obrtni zbornici v Kopru je 28. februarja 2012 potekal seminar o Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev. Nov zakon, ki je začel veljati aprila 2011, je predstavil in razložil Tomaž
Bernik iz Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
(ZDOPS), po mojem mnenju, zelo jasno, natančno in podrobno.
V Sloveniji živi veliko tujih državljanov, po nekaterih
podatkih slaba petina ali celo tretjina celotnega prebivalstva.
Velik del tujcev se
srečujemo s številnimi vprašanji
predvsem v zvezi
z zaposlitvijo in velikokrat nanje nimamo odgovorov,
saj nam največkrat
ni znano na kateri
naslov naj se obrnemo.
Precejšne
število
ustanov
nima vseh informacij o zaposlovanju tujcev in
predpisov , ki so
povezani z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev,
o Zakonu o delovnih razmerjih, o Zakonu o urejevanju trga
dela, ali odgovorov na preprosto vprašanje: Kdo ima pravico
do prostega dostopa na slovenski trg dela?
Kako naj človek brez popolnega znanja jezika, v državi v kateri ne pozna zakonodaje, ve na kateri naslov se obrniti?

Kje naj delodajalci, ki bi radi zaposlili tujca, dobijo vse informacije? V primeru, da delodajalec ne bi upošteval zakona o tujcih zaradi pomanjkanja informacij, pa bi nadzorne službe, če
bi ugotovile kakšne nepravilnosti, prav gotovo znale razložiti
kaj ni po zakonu. Zato je zelo pomembno da znamo poiskati
odgovore pravočasno.
Zahvaljujoč OOZ Koper, smo končno dobili možnost,
da se zelo podrobno in izčrpno informiramo. Zahvaljujoč predavatelju,
gospodu Tomažu
Berniku, pa smo se
v dve in pol urnem
seminarju zainteresirani spoznali z
vsemi členi zakona
o zaposlovanju in
delu tujcev.
Veseli me dejstvo,
da obstaja Združenje delodajalcev
obrti in podjetnikov Slovenije, ki
je na razpolago
vsem
delodajalcem - članom
združenja, ali članom obrtno-podjetniške zbornice, ker tako
lahko dobimo odgovore na hitrejši, predvsem pa, glede na
točnost informacij, varnejši način. Končno je to v interes tudi
delavcem!
Dragana Laginja
				

12

Sekcija za promet

Sekcija za promet

Ogled 8. sejma
gospodarskih vozil v Celju
Sekcija za promet OOZ Koper vabi svoje člane na ogled
8. sejma Gospodarskih vozil v

v soboto, 14. aprila 2012,
na Celjskem sejmu v Celju
V okviru Celjskega sejma bo potekal tudi sejem gospodarskih vozil, ki je osrednji dogodek na področju gospodarskih
vozil v Sloveniji. Vsaki dve leti obiskovalcem ponudi celovit
pregled ponudbe na tem področju. Temelji na predstavitvi
celotne ponudbe gospodarskih vozil v Sloveniji ter izdelkov
in storitev, ki so vezani na prevozniško dejavnost. Namenjen
je poklicnim prevoznikom in vsem ostalim, ki za opravljanje
svoje dejavnosti potrebujejo tudi gospodarska vozila.
Zbornica bo organizirala skupni prevoz ter bo članom s poravnano članarino sofinancirala stroške prevoza in vstopnice.

Program

Odhod bo ob 7.00 uri z avtobusnega postajališča pri bivši
Soči na Piranski cesti v Kopru. Po prihodu v Celje ogled sejma od 10.00 do 18.00 ure. Povratek v Koper v večernih urah.

Prijave

Prijavite se lahko s spodnjo prijavnico na sedežu OOZ Koper
ali e-naslovu maja.zemva@ozs.si

Rok prijave

torek, 10. april 2012

Cena:

Cena prevoza je odvisna od števila udeležencev. Člani OOZ
Koper s poravnano članarino ob prijavi plačate participacijo v višini 10,00 EUR na sedežu OOZ Koper ali na TRR št.
10100 00351 70352, s pripisom »sejem gospodarskih vozil«.

Prijavnica za ogled sejma gospodarskih vozil 2012,
14. april 2012
Davčni
zavezanec
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

NE

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Kraj in datum

Telefon

DA

E-pošta

Podpis in žig

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

Tretje redno obvezno usposabljanje voznikov
Napoved obveznega
usposabljanja voznikov
Člane obveščamo, da bo naslednje redno
obvezno usposabljanje voznikov organizirano
v soboto, 26. maja 2012
Vabilo s prijavnico bo objavljeno v majski številki
Koprskih obrtniških novic.

Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola in Piran
so, v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije,
za svoje člane zadnjo soboto v februarju organizirale tretje
redno obvezno usposabljanje voznikov. Omenjeno usposabljanje je bilo namenjeno vsem voznikom, ki imajo veljavno
kodo 95 in morajo opravljati sedemurno usposabljanje z
namenom le-to podaljšati.
Usposabljanja se je udeležilo skupno 46 slušateljev, od tega
26 koprskih.

Obvestila
Kolektivna pogodba za cestni
potniški promet

V Uradnem listu RS, št. 14/2012 (z
dne 24. februarja 2012) je objavljena
Kolektivna pogodba za cestni potniški
promet Slovenije (http://www.uradnilist.si/1/content?id=107570 ). Kolektivna
pogodba je začela veljati 25. 2. 2012, del
kolektivne pogodbe, ki ureja prejemke
iz delovnega razmerja, pa se je začel
uporabljati s 1. marca 2012 (Tarifna
priloga h Kolektivni pogodbi za cestni
potniški promet – 2. člen: Najnižje
osnovne plače in način usklajevan).

Prometni režim v Luki Koper

Luka Koper, Mestna občina Koper
in Policija so se dogovorile o
prometnem režimu, ki bo veljal v
primeru povečanega števila kamionov
s kontejnerji za vstop v pristanišče.
Policisti bodo kamione na izhodu iz
avtoceste preusmerili / izločili v obrtno
cono Sermin, kjer bodo vozniki dobili
nadaljnja navodila varnostne službe
Luke Koper glede vstopa v pristanišče.

Nalaganje dobroimetja

DARS obvešča o možnosti nalaganja
dobroimetja na elektronske medije
(DARS kartica ali ABC tablica) s
pomočjo portala uporabnikov na
spletni strani: www.dars.si (http://
www.dars.si/Dokumenti/Cestnina/
Predplacnisko_placevanje_235.aspx ).
S pomočjo portala si uporabniki lahko
sami izdelajo ponudbo za želen znesek
dobroimetja, ki ga nakažejo na račun.
Dobroimetje se na njihov elektronski
medij zapiše avtomatsko ob prvem
prehodu kombinirane cestninske steze
na katerikoli cestninski postaji. DARS
bo nato uporabniku za nakazano
dobroimetje izdal račun.

Obvezni alkotest v Franciji

V Franciji so konec februarja sprejeli
zakon, po katerem bo od 1. julija
2012 dalje v vsakem avtomobilu
obvezen tudi alkotest. S tem ukrepom
želi francoska vlada zmanjšati število
prometnih nesreč, ki jih povzročijo
alkoholizirani vozniki. Z obveznim
alkotestom (lahko je elektronski ali
enostaven za enkratno uporabo) naj
bi vozniki kar sami preverjali ali bo
alkotest pokazal več kot 0,5 promila
(profesionalni vozniki 0,2) in v tem
primeru ne bodo sedli za volan. Kazni za
vožnjo pod vplivom alkohola so dokaj

visoke in sicer v primeru ko ima voznik
od 0,5 do 0,8 promila alkohola je kazen
od 90 do 750 eur, za višje vrednosti od
0,8 promila pa je kazen lahko tudi do
4.500 eur in do 2 leti zapora.
Novi zakon dovoljuje tudi enostavne
alkoteste za enkratno uporabo. V tem
primeru bo dobro imeti v vozilu vsaj
dva alkotesta in sicer enega za lastno
uporabo in drugega za morebitno
kontrolo policistov. Alkotest bo obvezen
v vseh vozilih (avto, motor, avtobus,
tovorna vozila), izjema so le motorji s
prostornino do 50 ccm. Prav tako bo
alkotest obvezen v vozilih registriranih
v tujini. Do 31. oktobra 2012 bo
potekalo prehodno obdobje, ko bodo
policisti voznike samo opozarjali, po
tem datumu pa bodo lahko izdali kazen
v višini 11 eur. Alkoteste je možno kupiti
na večini bencinskih servisov, v lekarnah
ter nočnih lokalih po celotni Franciji,
cene pa se gibljejo od 2 do 5 eur.
(Vir: AMZS; http://www.amzs.si/default.
asp?podrocje=7&novica=1530 )

Dvig kazni na Nizozemskem

V letu 2012 so na Nizozemskem povišali
cene najbolj pogostih kazni. Voznik, ki
bo v naselju prekoračil hitrost za 20
km/h, bo plačal kazen 173 evrov, za
30 km/h prehitro vožnjo pa kazen po
novem znaša min. 303 evre. Na cestah
izven naselil so kazni za prehitro vožnjo
nižje za 5%, na avtocestah pa za 10%.
Kazen za vožnjo skozi rdečo luč je
po novem 220 evrov, prav tako tudi
za uporabo mobilnega telefona
med vožnjo. Vožnja brez uporabe
varnostnega pasu stane 120 evrov, za
nepravilno parkiranje pa boste plačali
minimalno 85 evrov.
Višje so tudi kazni za vožnjo pod
vplivom alkohola. Dovoljena stopnja za
voznike, ki imajo vozniško dovoljenje že
več kot 2 leti, je dovoljena stopnja 0,5
promila. Mladi vozniki pa imajo lahko
max. 0,2 promila alkohola. Kazni se
gibljejo od 340 do 700 evrov, za vožnjo z
več kot 1,3 promila pa je zagrožena tudi
zaporna kazen.
(Vir: AMZS; http://www.amzs.si/default.
asp?podrocje=7&novica=1523 )

EKO nalepka za nemška mesta

V vseh poslovnih enotah AMZS
(razen v PE Nova Gorica) lahko kupite
EKO nalepko za vožnjo v določenih
območjih znotraj nemških mest. Za
dostop do območij z omejitvijo
prometa so potrebne nalepke, na
katerih je navedena razvrstitev v
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emisijski razred Euro. Vsa območja
ekoloških con oz. omejenega prometa
so označena z znakom »Umwelt zone«,
ki pa je opremljen še z dopolnilom, na
katerem so navedeni emisijski razredi
vozil, ki smejo v območje vstopiti.
EKO nalepka določa v kateri ekološki
razred vozilo sodi. Na podlagi tega
dobi vozilo nalepko z rdečo, rumeno ali
zeleno barvo, najbolj neekološka vozila
pa nalepke sploh ne morejo dobiti in
jim je tako prepovedan vstop v središča
mest z ekološkimi conami. Nalepko
morajo obvezno pridobiti tudi vozila s
kombiniranim pogonom npr. bencin
+ avtoplin oz. s hibridnim pogonom
(več si lahko preberete na spletni strani:
http://www.amzs.si/data/pdf/EKO_
NALEPKE_NEMCIJA.pdf )
Za pridobitev EKO nalepke je potrebno
predložiti prometno dovoljenje
in potrdilo o skladnosti vozila
(homologacijski dokument), iz katerih
je razviden emisijski razred, na podlagi
katerega se za vozilo izda ustrezna
nalepka. EKO nalepko je potrebno
nalepiti na vetrobransko steklo in velja
ves čas dokler je vozilo registrirano.
Nalepka je vezana na registrsko številko
vozila, zato je ob morebitni menjavi
registrskih tablic potrebna tudi menjava
nalepke. Za člane AMZS je cena nalepke
10,00 EUR, za nečlane pa 15,00 EUR
(vir: AMZS: http://www.amzs.
si/?podrocje=465 )

Znižane davčne
osnove za
investicije v
tovorna vozila
Državni zbor RS je na seji, 22. marca
2012 sprejel spremembe zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb in
zakona o dohodnini tako, da lahko
zavezanec za leto 2011 uveljavlja
znižanje davčne osnove za investicije
v tovorna motorna vozila z motorjem,
ki ustreza najmanj emisijskim
zahtevam EURO V, in za investicije
v avtobuse z motorjem, ki ustreza
najmanj emisijskim zahtevam EURO
IV, s predložitvijo popravka obračuna
po 54. členu ZDavP-2 najpozneje v 30
dneh po uveljavitvi sprememb teh
zakonov.
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Sekcija gostincev in živilcev

Višje trošarine
popis cigaret na zalogi
Z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete se je
spremenila trošarina za cigarete, zaradi česar je nastala obveznost plačila razlike trošarine za tovrstne trošarinske izdelke,
ki se nahajajo na zalogi zunaj trošarinskih skladišč in so že
bili sproščeni v porabo. Zaradi navedene spremembe so tisti
gospodarski subjekti, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskega skladišča, dolžni opraviti plačilo razlike trošarine za
cigarete, kolikor:
•
je z novo uredbo povečana višina trošarine
•
se zviša drobnoprodajna cena cigaret.
Dne 1. aprila 2012 se na podlagi Uredbe o spremembah
Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 18/12)
poveča višina trošarine za cigarete, tako da znaša:
•
specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 21,8833 eurov,
•
proporcionalna trošarina 45,6346 % od drobnoprodajne
cene.
V primeru, da je drobno – prodajna cena zavojčka dvajsetih
cigaret nižja od 2,81 evra, se ne glede na prejšnji odstavek plačuje trošarina v višini 86,0000 evrov za 1000 kosov cigaret.

Obveznosti iz uredbe

Osebe, ki imajo zunaj trošarinskih skladišč na zalogi cigarete,
so dolžne:
•
31. marca 2012 opraviti popis zalog cigaret in sestaviti
zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in
količinah in ga predložiti carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika najkasneje do
15. aprila 2012;
•
sestaviti obračun razlike za cigarete na zalogi, namenjene prodaji, med zneskom že plačane trošarine in
trošarine določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah
cigaret. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna,
ki je priloga k uredbi in njen sestavni del in se predloži
krajevno pristojnemu carinskemu organu najkasneje do
15. aprila 2012;

plačati razliko trošarine po predloženem obračunu
najkasneje do 30. maja 2012, in sicer na račun št. 011001008310474, v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem
nalogu obvezne navede tudi številko sklica, ki je določena
z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika-08656.
Obrazci
Zavezanci lahko sami izdelajo obrazec, ki mora vsebinsko in
oblikovno ustrezati obrazcu objavljenim v Uradnem listu RS,
št. 18/2012. Vzorec izpolnjenega obrazca za obračun razlike
trošarine bo dostopen na spletnih straneh CURS.

•

Pobuda za predloge
izobraževanj v letu 2012

Sekcija gradbincev
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Gradbinci na strokovnem srečanju Keme Puconci
Družba Kema Puconci, vodilna na področju proizvodnje kremenovih peskov in materialov za zaključna
dela v gradbeništvu pri nas, je za svoje poslovne partnerje
tudi letos pripravila srečanje, ki je potekalo 1. marca 2012 v
kongresnem centru hotela Mons v Ljubljani. Dobro obiskanega strokovnega srečanja se je udeležilo tudi deset članov
Sekcije gradbincev OOZ Koper.
Za udeležence sta bili organizirani dve neodvisni
strokovni predstavitvi o sodobnih trendih v polaganju keramičnih oblog ter vlagi in soleh v zidovih. Sledila je okrogla
miza na temo »Kam plove slovensko gradbeništvo?«, kjer je
med drugimi najvidnejšimi predstavniki na področju grad-

beništva sodeloval tudi gospod Franci Bukovec, predsednik
Sekcije gradbincev OZS. Nadalje so imeli prisotni možnost
izbire še med tremi delavnicami, ki so se odvijale istočasno,
in sicer Sanacija vlage v zidovih starih in novih objektov, Metode zaščite in tesnjenja pred vlago in Za polagalce tlakov.
Srečanje se je zaključilo s sproščujočo stand-up
komedijo Perice Jerkovića in Vida Valiča ter žrebanjem posebnih nagrad.
Predsednik sekcije gradbincev OOZ Koper, Zlatko
Kalšnik pove, da so bili člani s programom in izvedbo strokovnega srečanja, tako kot vsako leto, zadovoljni.

Vodstvo Sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper
vabi člane sekcije, da predlagate katera izobraževanja naj
v letu 2012 zbornica organizira. Predlagajte izobraževanja
za katera menite, da bi bila za vas in za večje število članov
zanimiva predvsem pa koristna.
Vaše pobude in predloge nam sporočite na
e-naslov: maja.zemva@ozs.si, tel. št. 05/6139-013 ali
041/725-125 do 16. aprila 2012.

Tekmovanje Naj
špargljev krožnik 2012
Tekmovanje Naj špargljev krožnik 2012 bo potekalo v
ponedeljek, 23. aprila 2012 v okviru prireditve Šparga fest.
Člane Sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper
obveščamo, da za tekmovanje na prireditvi zbiramo prijave
do torka, 10. aprila 2012. Svojo udeležbo sporočite
na e-naslov maja.zemva@ozs.si, tel. št. 05/6139-013 ali
041/725-125. Prijavljenim bo vse nadaljnje informacije po
izteku roka prijav posredoval organizacijski odbor.
Članom Sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper s
poravnano članarino bo sekcija ob predložitvi vloge in dokazil
o udeležbi povrnila stroške nastopa v višini 50,00 EUR.

Na treningih malega nogometa je udeležencev vedno več. Fotografija je nastala 15. marca.
Ali bodo vzdržali? Bomo mogoče dočakali turnir v malem nogometu?

Sekcija avtoserviserjev

Predstavitev izdelkov podjetja SKF
V marcu je Sekcija avtoserviserjev OOZ Koper za svoje člane
organizirala štiriurni seminar tehnično – izobraževalne
narave, ki ga je vodil predstavnik za tehnično izobraževanje
podjetja SKF, Bill Vincent. Seminar, katerega se je udeležilo
dvanajst članov sekcije, je potekal v angleškem jeziku, izvajalec pa je poskrbel tudi za simultano prevajanje.

Na seminarju so bile predstavljene novosti, produkti, podpora in orodje podjetja SKF, ki svojim odjemalcem ponuja
proizvode najvišje možne kvalitete po najnižji možni ceni.
Prisotni so bili s seminarjem in pridobljenim znanjem zadovoljni, ob koncu so postavili številna vprašanja, na katere je
predavatelj z veseljem odgovarjal.

16
Sekciji frizerjev in kozmetikov

Nevsakdanje darilo za Dan žena
Za to so poskrbeli člani sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov - ob Dnevu žena so namreč organizirali
delavnico s sloganom »Tudi lepši izgled prispeva k boljšemu počutju« in na njej uredili pričeske in naličili
21 uporabnic Varstveno delovnega centra Koper
Za nami je marec, v katerem se je zgodilo kar lepo število
zanimivih, odmevnih dogodkov. Za nenavadnega, nevsakdanjega pa so poskrbeli člani dveh naših sekcij - sekcije frizerjev
in sekcije kozmetikov. Ob Dnevu žena so namreč organizirali
delavnico s sloganom »Tudi lepši izgled prispeva k boljšemu
počutju«, na delavnico pa povabili uporabnice socialno - varstvenih storitev Varstveno delovnega centra Koper.
V sredo, 7. marca
od 9.00 do 11.00
V akciji so sodelovali frizerji:
ure je 21 upoSilva Baruca Jakomin,
rabnic iz sedmih
Tin Daničič, Irena Potočnik,
enot
koprskega
Alenka Labinjan in Žana Budan
VDC
v
zeleni
dvoter kozmetičarke:
rani Obrtniškega
Maja Kolnik Švara, Tamara Hlede,
doma doživljalo
Tina Jurada in Laura Zahtila
nenavadne
trenutke sreče in zadovoljstva. Frizerke, en frizer in kozmetičarke so uporabnicam VDC predstavili
nego las in obraza. Kdor se je bal, da bo vse skupaj ostalo le
pri teoriji, se je močno uštel, saj se je vseh 21 uporabnic odločilo, da jim na delavnici frizerke uredilo pričesko, kozmetičarke pa naličijo. Izjemno sproščeno, prijazno vzdušje je seveda
že prineslo odločitev.
»Prihodnje leto bomo akcijo ponovili in morda še razširili,« je dejala Silva Baruca Jakomin, vodja sekcije frizerjev, ki je bila tudi
pobudnica dogodka.

Kaj so za Obrtniške novice povedale
uporabnice . . . ?
Alenka Hrabar, Ilirska Bistrica: »Danes
sem dočakala veliko presenečenje. Uredili
so mi pričesko, naličili so me in rekli, kaj
moram narediti, da bom še naprej imela
tako lepo pričesko. Ampak meni tega ni
treba delati. Imam prijateljico, ki je tudi
frizerka. Pride k meni na dom in mi naredi
pričesko. Pa še pramene.«
Ana Džulabič, Koper: »Mene so prepričali naj grem na ta dogodek. Monika je
videla, da se smejem kot manekenka in
mi svetovala naj grem. Danes bom šla na
kegljanje res lepo urejena in bom morala
paziti na pričesko.«
Tina Zupančič, Koper, je v tem času
pozorno spremljala delo frizerke Silve
in dejala, da bo z veseljem urejala pričeske drugim, ko bodo skupaj v VDC-ju
na Markovcu. Kolegicam bo delala kar
»trajno«. Delo ne bo drago, saj bi računala samo 5 evrov, čeprav ji je Ana v šali
dejala, da je za lep videz treba plačati
veliko več - kar 100 evrov.
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Marjanca Grlj, Jagodje: »Ko sem bila
majhna, so me vsako jutro cukali za lase,
ker sem imela dolge.
Potem sem se ostrigla in me niso cukali
več. Zato je prav, da
imaš kratke lase.
Pa tudi lepo se da
urediti pričesko. Zame je pomembno, da
imam kratke lase, ker se ukvarjam tudi z
judom. Če bi imela dolge lase, bi zaradi
športa imela težave, vedno si bi jih moral
zvijati v šop.«

. . . in kaj organizatorke
in izvajalke
Alenka Labinjan, frizerski salon Nadja:
»S takimi strankami, ki so zelo prijazne bi
delala vsaj enkrat na teden. Zadovoljne so
z našimi storitvami. To je najbolj važno.«
Enako meni Žana Budan, Salon Žana,
ki dodaja: »Vesela sem, da smo prijaznim,
srčnim in veselim ženskam iz VDC polepšali dan.«
		
Maja Kolnik Švara, predsednica sekcije kozmetičark: »Ideja za ta dogodek je
plod razmišljanj, aktivnosti Silve Baruca
Jakomin. Vprašala me je, če smo pripravljeni sodelovati in to se je takoj zgodilo. Osebe s posebnimi potrebami so zelo
zadovoljne, da se kdo z njimi ukvarja.
Verjetno same od sebe iz več razlogov ne
pridejo v kozmetični salon. In ker se jim
približamo kot sebi enakim, je odziv nekaj
čudovitega. Danes so srečne, ker jim nekoliko spreminjamo videz. So tihe, se pa čuti
nekakšno zadovoljstvo. Lepo je, ko gre za
obojestranski dober občutek. Prihodnje
leto bomo zadevo ponovili.«

Stojijo (z leve): Alenka Labinjan, Žana Budan, Slavko Vižintin,
Silva Baruca Jakomin, Maja Kolnik Švara in Andreja Jurca

Silva Baruca Jakomin, predsednica Andreja Jurca, direktorica VDC Koper:
sekcije frizerjev: »V naši sekciji smo si za- »Tu se je zbralo 21 uporabnic, po tri iz naželeli, da bi naredili nekaj dobrodelnega. ših sedmih enot. Izjemno smo bili veseli
Ko sem se pogovarjala z direktorico VDC povabila frizerk in kozmetičark. Bali smo
Koper, so ideje kar bruhale in tako smo se, da bodo uporabnice sedele in da ne bo
dan pred osmim marcem z velikim vese- kdo ve kakšnega odziva, pa se je zgodilo
ljem izkoristili za zanimivo dobrodelno povsem nasprotno. Živahno, zabavno
potezo. Tako frizerji kot kozmetiki so z za- je, da je kaj. V naših enotah je 156 upodovoljstvom čakali na dan, ki smo ga do- rabnikov, različno starih, vsi naenkrat ne
ločili za to potezo. Prihodnje leto si bomo morejo na različne dogodke, ki se jih ormorali domisliti nekaj novega: mogoče ganizira zanje. V enotah se pogovarjamo
kakšen dan odprtih vrat, darilne bone o možnostih obiskov. Eni se javijo, druge
za uporabnike VDC. Osmi marec, ki ga morda prepričamo, tretji pa čakajo na
noben več ne praznuje, smo naredili spet novo priložnost. Naši uporabniki natanko
praznik, dali darilo nekomu, ki si ga iz srca vedo, da bodo tisti, ki nekam niso šli, imeli
priložnost drugič.«
res želi in tudi spoštuje. «
				
D. G.
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Sekcija frizerjev

Frizerji na ogledu
sejma Cosmoprof
v Bologni
Frizerji območnih obrtno-podjetniških zbornic iz Kopra, Izole
in Sežane so si v nedeljo, 11. marca 2012 ogledali sejem frizerstva in kozmetike Cosmoprof v Bologni, ki tudi letos s svojo
organizacijo in ponudbo ni razočaral.
Silva Baruca Jakomin, predsednica Sekcije frizerjev OOZ
Koper je povedala: »Na sejmu so bile predstavljene novosti različnih frizerskih hiš na področju frizerskih tehnik, pripomočkov
in opreme. Na osrednjem odru so se tekom dneva odvijale tri
predstave. Udeležila sem se ene izmed njih in sicer predstavitev
hiše Rusk. Nastop je bil spektakularen, barve so bile živahne in so
se izjemno ujemale z izgledom modelov, pričeske pa so bile eleganten zaključek njihovih oblačil. V poldrugi uri so bili predstavljeni novi trendi, letošnji poudarek je ponovno na pridihu rdečih
tonov, prikazanih pa je bilo tudi več vrst stopničastega striženja.
Sledile so kodraste dolgolaske, na koncu pa so bile predstavljene
tudi prvine neo-punk stila. Udeležba na sejmu je bila nekoliko
skromnejša kot pretekla leta, kar pa je bilo za obiskovalce kot nalašč, saj čakalnih vrst in gneče na sejmišču skorajda ni bilo«.

Sekcija frizerjev

Kreativnost je ključ
do uspeha
»Bussiness is bussiness!« S temi uvodnimi besedami je Stevo Pavlovič, predavatelj frizerske hiše Stevo, opisal
moto svojega delovanja, s katerim je udeležence izobraževanja
»Look&learn« uvedel v triurno strokovno druženje. V uvodu je
še pohvalil delovanje obalnih frizerjev, ker so med najbolj aktivnimi na področju izobraževanja in prirejanja različnih dogodkov.
S tem skrbijo, da so njihove storitve zares celovite, v koraku s
časom, predvsem pa kvalitetne.
Znanje in izkušnje, ki jih je v popoldanskih urah 3. marca 2012 v prostorih OOZ Koper delil s prisotnimi, so bili raznovrstni. Od napotkov za lažje delo, ki narekujejo uporabo kvalitetnih delovnih pripomočkov in pravilen, strokovni pristop do
strank, pa do prvin javnega nastopanja. Za vsakega od udeležencev se je na tečaju našlo kaj novega in zanimivega.
Osem modelov, ki jih je na seminar predhodno pripravil v frizerskem salonu Žana, je aktivno sodelovalo na tečaju. Z
vsemi se je predhodno posvetoval, nato pa pri delu tudi upošteval njihove želje. »Pomembno je, da je pričeska ustrezen zaključek podobe«. V mislih je imel ujemanje v smislu celote, kar
pomeni, da je obliko pričeske potrebno uskladiti z obliko obraza,
dolžino in obliko vratu ter širino ramen posamezne osebe, ki je
vsaka zgodba zase.
Praktično delo, ki ga je spremljalo 14 članov OOZ Koper
ter 12 članov zbornic iz Izole in Sežane, je potekalo na štirih modelih. Predavatelja sta si najprej ogledala obrazne poteze modelov ter zgoraj opisane telesne prvine, nato pa pričela z delom.
»Naše striženje ni avantgardno, je pa kreativno«, je še pripomnil
Stevo.
Po končanem delu, ko je predavatelj vzpostavil ravnovesje med prikritjem drobnih obraznih nepravilnosti in poudarkom pozitivnih atributov, je bila razlika neverjetna. Dekle, katerega oblika obraza je okrogla, poprej pa je nosilo dolge in ravne
lase, je dobilo resnično novo podobo. Pričeska je bila okrog
obraza izjemno skrajšana, kar je zagotovo omililo obrazne poteze, v ostalem pa je dolžina las ostala enaka, le da so bili lasje
stopničasto postriženi, s čimer jim je bil dodan volumen.
Tudi ostali modeli so bili po »preobrazbi« povsem drugačni. Pri vseh pa je pričeska odsevala kreativnost, asimetrijo ter
živahnost, ki jo je vdahnila celotni podobi posameznika.
Mnenja udeležencev o končnem izgledu modelov so
bila različna: nekateri so bili navdušeni, nekateri ne, vsi pa so se
strinjali, da je razlika zares opazna.
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Sekcija frizerjev

Brezplačni seminar striženja,
barvanja in spenjanja las

Sekcija kozmetikov
V organizaciji CEPEC stremijo k povečanju članstva, saj je to
edini način, da bi si zagotovili mesto v Bruslju ter možnost
prisostvovanja in sodelovanja v procesih in dogovarjanjih,
ki zadevajo vse, ki opravljajo delo v kozmetični stroki. Za
vstop v Bruselj mora v organizaciji sodelovati vsaj šest držav
članic EU, ki morajo imeti urejene določene normative na
področju kozmetične stoke. Predstavniki organizacije so
mnenja, da krizo na kozmetičnem področju v Evropi lahko
reši le strokovnost, strokoven kader ter specializacija.
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»Vabilo za včlanitev so prejeli tudi slovenski kozmetiki,« pravi
Maja Kolnik Švara. »Prisotni sva mnenja, da bi morala Sekcija
kozmetikov OZS resno razmisliti o včlanitvi v omenjeno
organizacijo, saj bi delovanje v njenih okvirih koristilo vsem
slovenskim kozmetikom. Preko Inštituta za standardizacijo
Republike Slovenije in mednarodnih evropskih organizacij
za standardizacijo bi tako dobili možnost aktivno sodelovati
pri pripravi in uvajanju standardov, h katerim smo konec
koncev vsi zavezani«.

Kozmetiki smo si ogledali sejem Cosmoprof
Člani sekcije kozmetikov Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper so
si skupaj z dijaki in predstavniki Srednje
zdravstvene šole iz Izole v soboto,
10. marca 2012, ogledali mednarodni
sejem kozmetike in frizerstva Cosmoprof 2012 v Bologni.

Člane sekcije vabimo na brezplačen seminar striženja, barvanja in spenjanja las, ki ga bo izvedla ekipa Senscience,.

v soboto, 14. aprila 2012, ob 15.00 uri,
v Zeleni dvorani Obrtniškega doma
Staničev trg 1, Koper

Na modelih vam bodo prikazani najnovejši trendi in predstavljena prestižna, vrhunska lasna kozmetika Senscience,
zasnovana v Shiseido laboratorijih.

Prijave

Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije svojo udeležbo
potrdite zastopnikom Senscience, na telefon 040/875 875

Sekcija kozmetikov

Skupščina CEPEC in evropska konferenca
kozmetikov 2012
S strani Sekcije kozmetikov OZS sta
bili na letošnjo skupščino evropske
organizacije CEPEC (Confédération européenne des associations esthétiques
et cosmétiques), ki se je odvijala 11.
in 12. marca 2012 v Riminiju, napoteni predstavnici Petra Mrhar in Maja
Kolnik Švara, ki sta na omenjenem
dogodku pridobili potrebne informacije o delovanju omenjene organizacije.
CEPEC deluje že od leta 1995, v njej so
včlanjene nekatere države članice EU
(Velika Britanija, Italija, Španija, Malta,
Grčija in Ciper). Organizacija si prizadeva standardizirati evropsko zakonodajo ter potek šolanja kozmetikov. Cilj
je predvsem poenotenje zakonov, ki
urejajo področje kozmetične stroke
v Evropi ter ustrezno ščititi interese
le-te.

Svoje vtise o skupnem ogledu sejma
nam je opisala predsednica sekcije
kozmetikov OOZ Koper, Maja Kolnik
Švara:
»Pot je bila prijetna in družba mladih
dijakov smeri kozmetični tehnik nadvse
sproščujoča in zabavna. Ko smo prispeli
na sejmišče smo si člani sprva ogledovali
sejem skupaj, kasneje pa si je vsak vzel
čas za ogled ponudbe po svojih željah.
Ogledali smo si kar nekaj delavnic, saj je
bilo za našo stroko predstavljenih mnogo
novosti na področju preparatov in
aparatov. Nad ogledom so bili navdušeni
tudi dijaki, saj si niso predstavljali, da je
tovrstno srečanje s kozmetiko lahko tudi
zanimivo. Ob dogovorjeni uri smo se
utrujeni ponovno srečali pred vhodom,
kjer nas je že čakal avtobus. Srečno in
polni vtisov smo se vrnili domov.«
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Obvestila

Najava razpisa za nepovratna
sredstva MO Koper
V prejšnji številki smo objavili napoved, da bo javni
razpis Mestne občine Koper za nepovratna sredstva
za spodbujanje podjetništva, ustanavljanja novih
podjetij, investicije, modernizacijo opreme, promocijo in
samozaposlovanje objavljen v Uradnem listu v mesecu
marcu, v našem glasilu pa v mesecu aprilu.
Mestna občina Koper nas je obvestila, da jim razpisa v
mesecu marcu ni uspelo objaviti in da bo ta objavljen v
Uradnem listu predvidoma 20. aprila 2012.

Gotovinsko poslovanje ponovno
do 420 evrov
Ministrstvo za finance je OZS sporočilo, da bo gotovinsko
poslovanje med poslovnimi subjekti zopet dovoljeno do
zneska 420 EUR in ne več samo do 50 EUR, kot je to veljalo
od decembra lani. V OZS so sicer predlagali, da se po vzoru
Avstrije in Nemčije omejitev gotovinskega poslovanja med
gospodarskimi subjekti popolnoma ukine ali pa uvede
omejitev 1000 EUR, kot to velja v sosednji Italiji.
»Omejitev gotovinskega plačevanja med gospodarskimi
subjekti do 50 EUR je bila nespametna rešitev prejšnjega
ministra za finance in je dodatno otežila fleksibilno
poslovanje. Zadovoljni smo, da je sedanji minister prestavil

EU informacije

prag za gotovinsko poslovanje med gospodarskimi subjekti
na star znesek. Želimo pa, da bo minister v naslednjih
mesecih sledil predlogu OZS ter omejitev popolnoma
ukinil ali postavil limit najmanj na 1000 EUR,« je dejal
podpredsednik OZS in predsednik upravnega odbora OZS.
Na zadnjem sestanku predstavnikov OZS in ministrstva za
finance so predstavniki ministrstva zatrdili, da sprememba
omenjenega pravilnika ni dokončna rešitev, saj se bodo
omejevanja sive ekonomije lotili širše s sistemskimi ukrepi.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona
o davčnem postopku stopi v veljavo naslednji dan po
objavi v uradnem listu, to pa bo v kratkem, so sporočili
iz ministrstva za finance.
		
Vir: Sporočilo za javnost OZS, 27. marec 2012

Obvestilo upokojenim članom
OOZ Koper
OOZ Koper je zaradi varčevanja sprejela določene
ukrepe, med katerimi je tudi zmanjšanje števila izidov
glasila Koprske obrtniške novice za eno številko in
ukinitev pošiljanja glasila upokojenim članom.
Glasilo boste z mesecem majem lahko dobili na sedežu
zbornice.
Prosimo za razumevanje.

EU informacije
Natečaj za nagrade
za podjetništvo 2012

in praks, osveščanje o pomembni vlogi
podjetnikov v družbi ter spodbujanje in
opogumljanje potencialnih podjetnikov.

Evropska komisija je 8. marca 2012,
razpisala natečaj za evropske nagrade za podjetništvo 2012. Glavni cilji
pobude so odkrivanje in prepoznavanje uspešnih pobud za spodbujanje
podjetij in podjetništva, predstavljanje
primerov najboljših podjetniških politik

Ena od osrednjih tem letošnjega natečaja, šestega po vrsti, bo financiranje
malih in srednje velikih podjetij za
podjetnike, ki želijo svoje poslovanje razširiti na nove trge. Na natečaju
lahko sodelujejo nacionalni, regionalni
in lokalni organi ter javno-zasebna par-

tnerstva iz vseh držav članic EU ter Hrvaške, Islandije, Norveške,
Srbije in Turčije. Evropske nagrade za podjetništvo se podeljujejo v petih kategorijah: spodbujanje podjetniškega duha,
naložbe v veščine, izboljšanje poslovnega okolja, spodbujanje
internacionalizacije poslovanja ter odgovorno in odprto podjetništvo. Med poslanimi predlogi se najprej v vsaki državi izbereta dva najboljša, ki ju je treba nato do 16. julija 2012 prijaviti
na evropski natečaj.
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Več zelenih delovnih mest v mali
podjetjih

Mala in srednje velika podjetja (MSP) ustvarjajo več
zelenih delovnih mest kot velika podjetja, kažejo rezultati
danes objavljene raziskave Eurobarometer »MSP, učinkovita raba virov in ekološki trgi“. Leta 2012 je 1 od 8 delavcev v
malih in srednjih podjetjih zasedel zeleno delovno mesto, kar
Strokovna žirija bo med poslanimi predlogi izbrala ukrepe z je skoraj 13 % vseh delovnih mest v malih in srednje velikih
največjim učinkom, velika nagrada žirije pa bo podeljena pro- podjetjih (MSP), v večjih podjetjih pa samo 1 od 33, kar je 3
jektu, ki bo razglašen za najbolj ustvarjalno in navdihujočo % vseh delovnih mest v velikih podjetjih. 37 % MSP v EU ima
podjetniško pobudo v Evropi. Podelitev evropskih nagrad za vsaj enega delavca s polnim ali skrajšanim delovnim časom,
podjetništvo bo novembra 2012 na Cipru v okviru skupščine ki zapolnjuje zeleno delovno mesto. Ocenjuje se tudi, da
malih in srednje velikih podjetij.
se bo število zelenih delovnih mest v MSP v naslednjih
2 letih občutno povečalo, in sicer na 35 %. Raziskava
V natečajih za podelitev te nagrade je doslej skupno
Eurobarometra prav tako razkriva različne neizkoriščene
sodelovalo skoraj 2.000 projektov, ki so podprli ustanovitev
možnosti, ki bi jih MSP lahko izkoristila. Na primer, enotni trg
več kot 10.000 novih podjetij ter pomagali zagotoviti več
za zelene proizvode ali storitve izkorišča manj kot četrtina
kot 70.000 novih delovnih mest in ohraniti več kot 30.000
MSP. Birokracija se šteje za eno od ovir, saj 20 % MSP menijo,
delovnih mest.
da bi bile zelene naložbe lažje, če upravni in pravni čezmejni
postopki ne bi bili tako zapleteni. Prav tako ekološki trgi za
Več informacij je na voljo na spletni strani:
MSP v EU redko segajo čez mejo. 87 % MSP na področju
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP
ekološkega poslovanja (ali ekološkega gospodarstva)
/12/226&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangua
je dejavnih na svojih nacionalnih trgih. Le nekaj manj kot
ge=en
četrtina MSP izkorišča priložnosti enotnega trga. Ocenjuje se,
da bodo države BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska) do leta
2030 predstavljale 60 % svetovnega BDP, ampak le 3 % MSP v
EU si upa prodajati svoje ekološke proizvode ali storitve v Aziji
in Južnem Pacifiku in samo 2 % v Latinski Ameriki. Raziskava Eurobarometra kaže, da MSP v EU prodajajo ekološke
proizvode ali storitve predvsem zaradi povpraševanja
Evropska komisija je registrirala zaščitene označbe
potrošnikov (48 %). Pri tem so pomembne tudi temeljne
porekla za štiri kmetijske proizvode, med katerimi je tudi
vrednote podjetij (32 %) in njihova podoba (30 %). MSP
slovenski sir tolminc. To je četrti slovenski proizvod z zav EU med ekološkimi proizvodi in storitvami najpogosteje
ščiteno označbo porekla; poleg tolminca jo imajo še ekstra
prodajajo hrano in pijačo (25 %) ter elektronske in mehanske
deviško oljčno olje slovenske Istre, nanoški sir in kočevski
stroje in opremo (23 %).
gozdni med.

Zaščiteno poreklo slovenskih
proizvodov

Skupno je z označbami kakovosti EU (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zaščitena tradicionalna
posebnost) zdaj zaščitenih enajst kmetijskih proizvodov iz
Slovenije.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP
/12/316&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguag
e=en

Iz Uradnega lista
14/2012, 24. februar 2012
Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za
brezhibno delovanje
•
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije
•
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Zahodna gospodarska obrtna in
razvojna cona SRMIN II. faza

•

•
•

št. 15/2012, 29. februar 2012
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2012

•

št. 18/2012, 9. marec 2012
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
zelenem javnem naročanju

•

•

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
specifične in stopnje proporcionalne trošarine za
cigarete
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za februar 2012

št. 20/2012, 16. marec 2012
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen v januarju 2012

•

št. 23/2012, 26. marec 2012
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe
Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov,
ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove
dostopnosti na trgu

•

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

Direktiva o boljši zaščiti delavcev
napotenih v tujino
Evropska komisija je predlagala nova pravila za
boljšo zaščito delavcev, ki so napoteni na začasno
delo v tujino. Delodajalci vsako leto na začasno delo v
druge države EU napotijo okrog en milijon delavcev
(0,4 % delovne sile v EU), največ iz Poljske, Nemčije,
Francije, Luksemburga, Belgije in Portugalske. Vendar pa
minimalni zaposlitveni in delovni pogoji teh napotenih
delavcev pogosto niso izpolnjeni. Zlasti v gradbenem
sektorju prihaja do zlorab, zaradi katerih delavci ne
uživajo vseh pravic v zvezi s plačo ali dopustom. Komisija
z danes predlagano direktivo o izvrševanju ponuja
konkretne predloge, da bi se v praksi izboljšalo izvajanje
veljavnih predpisov o napotenih delavcih. Direktiva o
izvrševanju bo med drugim določila višje standarde
pri seznanjanju delavcev in podjetij o njihovih pravicah
in dolžnostih. Določila bo jasna pravila za sodelovanje
med nacionalnimi organi, ki so pristojni za napotitve
in opredelila obseg nadzora in odgovornost pristojnih
nacionalnih organov. Zagotovila bo elemente za
boljše izvajanje in spremljanje napotitev ter izboljšala
uveljavljanje pravic delavcev in obravnavo pritožb. Tako
bo zagotovila enake pogoje vsem podjetjem in izločila
podjetja, ki ne spoštujejo pravil.
Poleg tega je Komisija predlagala novo uredbo
(»Monti II«), ki jasno določa, da so pravice delavcev
in njihova pravica do stavke enako pomembne
kot svoboda opravljanja storitev. To je še posebej
pomembno pri zagotavljanju čezmejnih storitev, na
primer pri napotitvi delavcev.
Več informacij na http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/199&forma
t=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

Javno posvetovanje
o bančnih računih
Evropska komisija je začela javno posvetovanje
o bančnih računih, pri čemer se osredotoča na
preglednost in primerljivost stroškov, povezanih z
bančnimi računi, možnosti zamenjave bančnega
računa ter dostop do osnovnega bančnega
računa. Posvetovanje, v katerem lahko sodeluje vsa
zainteresirana javnost, bo na voljo v vseh uradnih jezikih
EU in bo potekalo do 12. junija 2012. Zbrana mnenja bo
Komisija upoštevala pri opredelitvi in zasnovi ukrepov,
ki jih je treba vključiti v pobudo za bančne račune,
napovedano za letošnje leto.
Posvetovanja se lahko udeležite na spletni strani: http://
ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/bank_
accounts_en.htm

Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
Britansko MSP, proizvajalec in trgovec inovativnega
izdelka za izboljšanje vode v ribištvu, išče trgovske
posrednike in distributerje za ribiški trg.
Šifra: EEN-mar-07
•
Rusko podjetje specializirano v razvoju in proizvodnji
električne opreme za industrijo in elektrarne (turbinski
generatorji, hidro generatorji, sinhroni in indukcijski
stroji), išče distributerje, nudi podizvajanje in skupna
vlaganja
Šifra: EEN-mar-14
•
Ruski prodajalec športne opreme za prosti čas, turizem in zdrav življenjski slog, nudi trgovsko posredništvo in išče partnerje za skupna vlaganja.
Šifra: EEN-mar-19
•
Litvanski proizvajalec ženskih in moških torbic ter
potovalnih torb iz usnja in usnjenih nadomestkov išče
trgovske posrednike.
Šifra: EEN-mar-25
•
Nemški proizvajalec farmacevtskih izdelkov, negovalnih izdelkov za živali in ljudi ter prehrane in prehranskih dopolnil za živali, išče distributerje.
Šifra: EEN-mar-28
•

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

Borza inovacij, znanja
in tehnologij
Korejsko podjetje je razvilo okolju prijazne biotske
pesticide (naravni sovražniki mikroorganizmom).
Tehnologija odpravlja škodljivost žuželk in rastlinskih
patogenov in pomaga pri gojenju rastlin z biotehnologijo. Podjetje išče podjetja delujoča na področju
vrtnarstva za skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe, join-venture sporazuma ali finančnih virov.
Ref: 11 KR 9A9E 3M7G
•
Italijansko podjetje iz južne Italije je razvilo novo
metodo za proizvodnjo visoko gravitacijskega piva,
tako imenovanega piva z visoko gostoto (sladno pivo).
Tako tehnologija kot tudi shranjevalna posoda se
lahko uporabljata za prevoz in prodajo in rešujeta več
logističnih problemov transporta piva. Podjetje išče
pivovarje ter distributerje za skupno sodelovanje prek
licenčne pogodbe ter komercialnega sporazuma s
pomočjo tehnične asistence.
Ref: 12 IT 53U1 3O07
•

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

