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Jubilanti 2012

Čigava bo zbornica?



 

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

Uradne ure predsednika
• sreda: od 8.00 do 12.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje  
• 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.
• 

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.

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: 1800 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno.
Letno izide 10 številk glasila.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper 
T: 05/61 390 00  •  F: 05/62 719 17  •  E: ooz.koper@ozs.si  •  Internet: www.ooz-koper.si

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
E: slavko.vizintin@ozs.si

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

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

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

Opozorilo: Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. 
Člane zbornice vabimo, da morebitne pripombe ali predloge v zvezi  z 
delom svetovalcev posredujete  zbornici v pisni obliki. 

Mojca Blažič
preizkušeni davčnik 

in preizkušeni 
računovodja z 

licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister 

poslovnih ved

Naslovnica
Izkoristite 
priložnost 

za pridobitev 
ugodnih kreditov

Maja Žemva
sekcije
T: 05/61 390 13
E: maja.zemva@ozs.si
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V petek 18. maja 2012 je v Gostilni Al Mulino  potekala vsakoletna 
tradicionalna slavnostna skupščina Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Koper. 

Kar 124 članom sta predsednik zbornice Slavko Vižintin in predsednik komisije za priznanja in 
odlikovanja OOZ Koper  podelila priznanja za dolgoletno delo v obrti oziroma podjetništvu.  
 
Za deset let neprekinjenega opravljanja dejavnosti je priznanje dobilo 40 članov zbornice, za 
dvajset let kar 67 članov, za trideset let dela 13, za štirideset in petdeset let pa po dva člana 
zbornice. Za štiridesetletno vztrajanje v obrti so podelili priznanje Avtokaroseriji Galjano 
iz Pobegov in Stanislavu Marsetiču, ki toliko let vztraja v gostinstvu. Za polnih 50 let dela v 
gostinstvu pa so priznanje prejeli Domačija Ražman iz Gračišča in legendarni koprski čevljar 
Ignacije Dominić.
 
Predsednik zbornice Slavko Vižintin je v svojem nagovoru pohvalil delo osmih delujočih sekcij in 
se zaskrbljeno vprašal kako to, da kovinarji in obrtniki v elektro dejavnosti niso pokazali interesa, 
da bi se organizirali v sekcijo.  Predsednik seveda ni mogel mimo referenduma o članstvu v OZS. 
Izrazil je prepričanje, da je povezanost obrtnikov v zbornici nujna in koristna za vse in da bo večina 
članov, čeprav referendumski rezultat tega ne kaže, še vedno ostala v zborničnem sistemu. Ob 
tem je poudaril: »Obrtna zbornica je tista, ki dejansko ščiti obrtnika, čeprav se največkrat sam tega niti 
ne zaveda. Danes se zbornica, torej obrtniki, lahko pogajamo z vlado. Če bomo majhni še do vratarja 
ne bomo prišli. In če bomo postali organizacija na prostovoljnem članstvu upam, da bomo ohranili 
tolikšno število članov kot ga imamo zdaj in da bomo lahko enakovredni pogajalci z vlado, ko bo šlo za 
zaščito naših interesov. Mogoče bomo s prostovoljnim članstvom še močnejši kot smo zdaj. Res težko je, 
da moramo včasih veliko, ali pa skoraj vse izgubiti, da se kasneje zavemo, kaj smo imeli.« 

Misli Slavka Vižintina je podprl tudi Štefan Grosar, podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije in predsednik Upravnega odbora zbornice. Optimistično je napovedal, da se ne 
boji večjega osipa članstva in da bo obrtno-podjetniška zbornica v vsakem primeru preživela 
spremembe. Dodal je še, da se zbornični sistem ne bo spremenil, da bo še naprej delovalo 62 
območnih obrtno-podjetniških zbornic.
  
Obrtniki, ki ne bodo člani zbornice, pa bodo morali različne storitve plačevati.

Slavnostna seja 
skupščine OOZ Koper 
v znamenju sprememb

Obvestilo
OOZ Koper bo, zaradi koriščenja 

letnega  dopusta zaposlenih v 
strokovni službi zbornice, zaprta 

od 1. do 15. avgusta 2012.

Slavko Vižintin:  » . . . Danes se zbornica, 
torej obrtniki, lahko pogajamo z vlado. 
Če bomo majhni še do vratarja ne bomo 
prišli. . .«

Štefan Grosar: » . . . Zbornični 
sistem se ne bo spremenil, še 

naprej bo delovalo 62 območnih 
obrtnih zbornic . . .«
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Podelili smo jubilejna priznanja 2012
Prejemniki priznanja za 50-letno opravljanje dejavnosti

1. Domačija Ražman - gostinstvo 2. Ignacije Dominić - čevljarstvo

Cvetlične aranžmaje je prispevala 
naša članica Diana Avdić - 

Cvetličarstvo Geaflor

Slavnostno skupščino je popestril 
buzetski Pučki teater

Prejemnika priznanja za 40-letno opravljanje dejavnosti

1. Avtokaroserija Galjano 2. Stanislav Marsetič - gostinstvo

1. Brusilnica Vitulič
2. Frizerski salon Nevenka
3. Gracijano Draščić, DAG d.o.o. Koper - kovinoplastika in inženiring
4. Marino Grižančič - avtoprevozništvo

5. Zdravko Hreščak - montaža in servisiranje el. naprav
6. Ignac Kamenšek - avtokleparstvo
7. Ključavničarstvo Kocjančič
8. Mizarstvo Ivančič
 

Prejemniki priznanja za 30-letno opravljanje dejavnosti
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Prejemniki priznanj za 30-letno opravljanje dejavnosti

   9. Mirko Odeb - strugarstvo
10. Etbin Pahor -  instalaterstvo centralne kurjave
11. Valter Prelovec, Level 5 d.o.o.  - priprava za tisk in objavo

12. Darko Tripar -  popravila strojev in naprav
13. Vojko Valič -gostinstvo

Prejemniki priznanj za 20-letno opravljanje dejavnosti

1. Nedžbedin Ajdaroski - zidarstvo in fasaderstvo
2. Avto impulz d.o.o. - vzdrževanje motornih vozil
3. Boštjan Anžur - servis in izdelovanje ključev
4. Diana Avdić - Geaflor d.o.o., cvetličarstvo
5. Miljenko Bartolić - servis RTV
6. David Bržan - avtoprevozništvo

   7. Budan Žana - frizerstvo
   8. Contact Agent Company d.o.o. 
  9. Pavel Debernardi - montaža ogrevalnih naprav
10. Mumin Dedić - zidarstvo
11. Diversa d.o.o. - gradbeništvo
12. Docco d.o.o. - dejavnosti za nego telesa

13. Dvigalo d.o.o. - montaža in vzdr. dvigal
14. Elves d.o.o. - popravilo električnih naprav
15. Emby d.o.o. - elektroinstalaterstvo
16. EMI d.n.o. - pekarna
17. Zdenko Filipić -avtoprevozništvo
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Prejemniki priznanj za 20-letno opravljanje dejavnosti

Prejemniki priznanj za 20-letno opravljanje dejavnosti

18. Foto Levac d.o.o. Koper - fotografstvo
19. Freeze system Šmerc k.d. -  inst. pri gradnjah
20. Geoit d.o.o. Ankaran - gradbeništvo
21. Gipo d.o.o. - strojno instalaterstvo
22. Higrad d.o.o. - gradbeništvo

23. Egon Hreščak - elektroinstalaterstvo
24. Savo Jerman - grafika
25. Marijan Jug - vodoinstalaterstvo
26. Marino Jugovac - strojno instalaterstvo
27. Žarko Jurišević - avtoprevozništvo

28. Smajl Kadrić - zidarstvo
29. Mentor Kaplanoski - zidarstvo
30. Slobodan Kocevski - gradbeništvo
31. Komsat d.o.o.- popravilo električnih naprav
32. Igor König - tapetništvo

33. Bojan Košpenda - strojno instalaterstvo
34. Marjan Kozlovič - gostinstvo
35. Mario Labinjan - gradbena mehanizacija
36. Lucijan Lah -elektro servis
37. Zoran Laušević - slikopleskarstvo
38. Log d.o.o. - proizvodnja tekstilij
39. Robert Lovrečič - varilstvo

40. Marino Mamilović - avtoprevozništvo
41. Dante Markežič - avtomehanika in avtovleka
42. Metalimpex d.o.o - proizvodnja okovja
43. Triana Mihailović - trgovina in šiviljstvo
44. Mix-car d.o.o. - avtoličarstvo
45. Neonplast d.o.o.  - popravilo razsvetljave
46. Nit-trade d.o.o. - strojno instalaterstvo

47. Omni trade d.o.o. - strojno instalaterstvo
48. Or - stamp d.o.o. - proiz emb.iz plastičnih mas
49. Klavdio Pastorčić - energetske naprave
50. Branko Petrović, 5-ka plus d.o.o.
51. Oliver Placer - svetlobni znaki
52. Proavto d.o.o. Koper - servisiranje vozil
53. Proteco d.o.o. - zaključna gradbena dela
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Prejemniki priznanj za 20-letno opravljanje dejavnosti

54. Robert Puhov - mizarstvo
55. Darko Saražin - avtoelektrika
56. Feručo Sinčić, Ekoplast d.o.o.
57. Lauriano Stefanič - hišniška pop in vzdr.  dela
58. Edo Stipančič - gradbena mehanizacija

59. Tehnomarket d.o.o. - mehanska obd. kovin
60. Tvis d.o.o. Koper - rač. naprave in sistemi
61. Uninvest d.o.o. - gradbeništvo
62. Valteh d.o.o. Koper - gradbeništvo
63. Dragan Vrček -elektroinstalaterstvo

64. Dimitrij Vuk - vodoinstalaterstvo
65. Marino Vukelič - instalacije centralnih kurjav
66. Zabreg d.o.o. - teracerstvo
67. Bashkim Ziba - gradbeništvo
 

Prejemniki priznanj za 10-letno opravljanje dejavnosti

   1. AB kamen d.o.o. -  prid. in obdelava kamna
   2. Shaban Avdylaj - gradbeništvo
   3. Aleš Babič - avtokleparstvo
   4. Lulazim Bekiroski - posredništvo in gradb.
   5. Simon Benčič - čistilni servis in urejanje okolice
   6. Vili Bonin - avtoprevozništvo
   7. Boršič k.d. - reklamni napisi
   8. Teufik Čavkić - gradbeništvo
   9. Božo Čeklić - gostinstvo
10. Moreno Drlink - elektroinstalaterstvo
11. Foto princess d.o.o. -  fotografstvo
12. Karim Greblo - avtokleparstvo
13. Sandi Gunjač - mizarstvo
14. Samir Hodžić -  avtoprevozništvo

15. Mujedin Imširović -  gradbeništvo
16. Mirsad Karić - servis in montaža pohištva
17. Kristjan Katarinčič  - gostinstvo
18. Edi Knez -  krovstvo in kleparstvo
19. Damjan Knific -  elektroinstalaterstvo
20. Loris Kocjančič -  elektromehanika
21. Boštjan Kodrič -  pomorski promet
22. Robert Kofol - gostinstvo
23. Makro 5 d.o.o. -  strojno instalaterstvo
24. Sandi Malečkar  -  elektroinstalaterstvo
25. Miro Marsetič -  zaključna dela v gradbeništvu
26. Mevimar d.o.o. -  ribištvo in trgovina
27. Josip Miličevič -  gradbeništvo
28. Munir Porčić, Porčić d.o.o. -  gradbeništvo

29. Janko Primožič, Atras d.o.o. - obd. kovin
30. Nedeljko Rajčević - avtoprevozništvo
31. NTV gradbeništvo d.o.o. - gradbeništvo
32. Petrache d.o.o. - proizvodnja vina 
33. Portal d.o.o. - polaganje in obd. nar. kamna
34. Šehu d.o.o. - gradbeništvo
35. Vagres d.o.o. - gradbeništvo
36. Veda invest d.o.o.  -  strojno instalaterstvo
37. Verano d.o.o. - proizvodnja sladoleda
38. Vinko Stipić - montaža gradbenih elementov
39. Lidija Trajkova - čistilni servis
40. Marino Veljak - gradbena mehanizacija

Prejemniki priznanj za 10-letno opravljanje dejavnosti so prejeli  priznanja po pošti.

 Iščete ravnotežje in harmonijo?
 

Sprostite se in pridobite ponovno energijo na Škofijah. 

Privoščite si Rebalancing masažo ali naučite se tehnik gibanja in telesnega izražanja 
Explorations. 
Emma Beatriz, VILLEGAS CUNJA s.p. 
Spodnje Škofije 54, 6281 Škofije

Posebni popusti za obrtnike!
Kontakt:  www.spretnosti-bodywork.eu ali spretnosti@gmail.com ali 040 250 256 ali Skype: bea.cunja (pon-pet: od  20.00 h- 21.00h) 
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Čigava 
bo zbornica?
Po več kot mesecu dni smo končno izvedeli za uradne 
rezultate referenduma o obliki članstva v Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije in območnih obrtno-podjetniških 
zbornicah. Od neuradnih se uradni rezultati bistveno ne 
razlikujejo in potrjujejo, da je le tretjina peščice članov, ki so 
se udeležili referenduma, podprla obvezno članstvo. Čeprav 
OZS o referendumu danes govori kot o posvetovalnem 
referendumu, ni se moč otresti občutka, da se je tokrat v 
naši zbornici vsaj najvplivnejši del vodstva v bistvu obrnil 
proti članstvu in morda delal v interesu politike, kateri 
močna obrtniško - podjetniška organizacija velikokrat  
ni pogodu, saj ji lahko povzroča probleme, ko pred 
državo postavlja zahteve kar več kot 51 tisoč obrtnikov in 
podjetnikov. To je potencial, sila ki je ni moč zlahka prezreti, 
»premagati«. Referendum je bil izpeljan precej na hitro, 
brez temeljitega informiranja članstva. Za »potihem« in na 
hitro izpeljan referendum, se še  bolj potihem že pripravlja  
zakon, za katerega je vlada (ministrstvo za gospodarstvo) 
z referendumom dobila zeleno luč za akcijo. Akcijo, ki jo 
skušajo izpeljati v nekakšni »megli«. 
 
Zakaj menimo tako?
 
Smo že v juniju. Verjetno je zakon že napisan, saj 
predstavniki vlade pravijo, da bo sprejet konec poletja ali 
najkasneje zgodaj jeseni.  Toda v Kopru in kot se sliši niti 
drugod, območne zbornice nimajo niti ene same informacije 
o tem, v kakšno smer je napisan, se piše (?), kaj konkretno 
načrtuje. 
 
Popolnoma nič ne vemo. Ali bo zbornica kot sistem 
ostala taka kot je, z 62 območnimi zbornicami, kaj bo s 
premoženjem, kapitalom, ki so ga v zborničnem sistemu 
45 let ustvarjali člani zbornice, kaj bo s storitvami, ki jih zdaj 
člani zbornice uživamo brezplačno, kaj bo z nekaterimi 
tržnimi dejavnostmi, s katerimi bogatimo zbornično 

malho in denar vračamo za aktivnosti v korist članov? 
Predsednik  Upravnega odbora Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije je na slovesnosti v Kopru sredi maja 
dejal, da bo zbornična organiziranost ostala nespremenjena, 
ampak to so samo njegove besede. Nič oprijemljivega, 
pisnega nimamo v rokah. Ko bodo člani imeli možnost 
odločati se o tem ali ostajajo člani,  bi bilo dobro, da vedo, 
da se na eni strani res odločajo o tem, ali bodo še naprej 
plačevali mesečno 20 evrov članarine (toliko namreč plačuje 
večina članov) ampak tudi o tem, čemu se vse odpovedujejo. 

Čigava bo potem zbornica, ali njen 
»ostanek«?  

Člani bi morali dobiti pravo sliko. Zato pa moraš biti 
informiran. V določenih primerih izgleda, da ti nekdo nekaj 
daje,  v resnici pa nekaj jemlje. To pa običajno ugotoviš, 
ko je prepozno. Zaskrbljujoče je še, da smo priča popolni 
blokadi informacij. Če bi zakonodajalec pripravljal zakon, ki 
bi ustrezal članom in bi bil za člane ugoden, bi zagotovo o 
njegovi vsebini vedeli vse. 
 
Nič ne vemo (ne smemo vedeti?) verjetno zato, ker 
spremembe zakona za člane v končni fazi bržčas ne bodo 
dobre. Zanimivo je, da se zakonodajalec pred sprejetjem 
vsakega zakona običajno usklajuje s prizadetimi, a tokrat ni 
tako. Vsaj »na terenu«, na območnih zbornicah, o tem ne 
vemo nič.  
 
Prav zaradi tega je Upravni odbor OOZ Koper zahteval, da se 
na skupščini OZS glasuje o zaupnici celotnemu  vodstvu OZS. 
S tem smo podprli tudi vse območne zbornice, ki so to,  
tako ali drugače že zahtevale.



10

Obveščamo vas, da OZS organizira  brezplačno usposabljanje mentorjev dijakov oziroma študentov za praktično 
usposabljanje z delom (PUD) oz. praktično izobraževanje (PRI) v obratovalnicah za člane OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran 
 
v  četrtek, 14. junija, v  petek, 15. junija in v torek, 19. junija 2012, 
od 11.00 do 18.00 ure (trikrat po osem šolskih ur), 
v zeleni dvorani  obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Kdo financira usposabljanje?
Izvedbo usposabljanja v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
ter Evropski socialni sklad, zato je to priložnost, ki jo ne gre zamuditi.

Prijava
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Izobraževalni center OZS, 
Celovška 71, 1000 Ljubljana ali po faxu na: 01/58 305 60 oziroma skenirano po e-pošti na naslov:  suzana.
kljun@ozs.si. Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest. Število mest je omejeno (20 oseb), zato  se bodo 
upoštevale prijave po vrstnem redu prispetja.  
 
Rok prijave
sreda, 13. junij 2012 
 
Informacije
Za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije pokličite: 
Suzano Kljun, strokovno sodelavko IC OZS, telefon 01/58 305 74 ali e-naslov suzana.kljun@ozs.si.

VABILO

VABILO

Brezplačno usposabljanje 
za mentorje dijakom oz. 
študentom za praktično 
usposabljanje v 
obratovalnicah

Prijavnica za usposabljanje za mentorje 
dijakom oziroma študentom za praktično 
usposabljanje v obratovalnicah

Kraj in datum rojstva Stopnja izobrazbe (obkroži)
         V. stopnja
        VI. stopnja
       VII. stopnja ali več

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico na OZS, Izobraževalni center OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana 
ali po faxu na: 01/58 305 60 oziroma skenirano po e-pošti na naslov:  suzana.kljun@ozs.si

Vrsta izobrazbe

Član/ica OOZ Koper

S svojim podpisom potrjujem udeležbo na usposabljanju, ki bo potekalo 14., 15. in 19. junija 2012
v prostorih OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Priimek in ime udeleženca     Mentor bom (označi)

       dijakom

       študentom

Naslov

Naziv firme (s.p., d.o.o. , .  .  .) 
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Prijavnica za seminar Splošno o intelektualni lastnini 
in poslovni vidiki intelektualne lastnine
21. junij 2012

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in 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

Brezplačni seminar
Splošno o intelektualni 
lastnini in poslovni 
vidiki intelektualne 
lastnine 

VABILO

VABILO

Člane OOZ Koper vabimo na brezplačni seminar namenjen podjetnikom in malim gospodarskim družbam Splošno o 
intelektualni lastnini in poslovni vidiki intelektualne lastnine 
 

četrtek, 21. junija 2012, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani OOZ Koper, Staničev trg 1
 
Program seminarja    
• Splošno o intelektualni lastnini    
• Registracija znamke v Sloveniji in tujini – praktična vprašanja, pred in po registraciji znamke, spremljanje 

dogajanja na področju znamk     
• Uveljavljanje pravic industrijske lastnine s poudarkom na uveljavljanju pravic iz znamke    
• Zaščita blagovne in storitvene znamke in znakov na spletu    
  

 

Predavatelji     
• predstavnik Urada RS za intelektualno lastnino    
• Meti Ketner, univ. dipl. pravnica, direktorica podjetja Ketner d.o.o., uradnega zastopnika za modele in znamke     
• Bojan Črnologar, direktor podjetja Connet GmbH    

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal 3 šolske ure.
 
Prijave
Prijavnice zbiramo na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, preko faksa 05/ 6271-917 ali preko e-pošte 
na naslov maja.zemva@ozs.si 
 
Rok prijave
četrtek, 14. junij 2012 oz. do zapolnitve mest.



Mednarodni obrtno-podjetniški sejem  je v  Kopru letos  potekal že 
devetnajstič.  Sejem, ki ga vsako leto obišče okrog  20.000 obiskovalcev, 
se je tudi letos odvijal v športni dvorani Bonifika ter njeni okolici v že 
ustaljenem terminu.
 
Sejem že vrsto let nudi razstavljavcem poslovne priložnosti, po katerih 
sta letos na skupnem razstavnem prostoru Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Koper segla mizar Pascal Mevlja s.p. ter podjetje Omni 
trade d.o.o., ki se ukvarja z elektro-inštalatersko dejavnostjo. Oba sta 
svoje storitve obiskovalcem predstavila  med več kot 150 razstavljavci, 
ki so ponujali  izdelke ter storitve s področja opreme za dom, telekomu-
nikacij, stavbnega pohištva, kopalniške opreme, pohištva, gospodinj-
skih pripomočkov, turizma, avtosalonov in drugo. 
 
Slavnostne otvoritve sejma se je udeležil tudi predsednik zbornice Slav-
ko Vižintin, ki je povedal, da člani zbornice za sodelovanje na sejmu ne 
kažejo velikega zanimanja, kljub temu, da jim zbornica  delno pokrije 
tudi stroške nastopa.

Bili smo na Primorskem sejmu
12

Člane OOZ Koper obveščamo, da zaradi trenutne gospodarske situacije lahko pride 
do prodaje delov hal v obrtni coni Sermin. 

Kolikor ste zainteresirani za nakup to sporočite sekretarki OOZ Koper 
Elide Laginja na e-naslov: elide.laginja@ozs.si 

Vaše podatke bomo posredovali potencialnim prodajalcem.
 

Direktor Konzorcija Sermin d.o.o.  
Dimitrij Vivoda

Poslovne hale v obrtni coni Sermin
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Razpis za dodelitev 
kratkoročnih kreditov 
za obrtnike in 
podjetnike

40-letnica Udruženja obrtnika Buzet
V soboto, 2. junija 2012 je Udruženje obrtnika Buzet slavilo 40. obletnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je združenje izdalo 
monografijo „Jučer, danas, sutra Udruženja obrtnika Buzet“, kot zahvalo vsem, ki so s svojim delom doprinesli k obstoju in razvoju 
njihove male, a za gospodarstvo Občine Buzet, zelo pomembne organizacije. Na slovesnosti je združenje podelilo priznanja 
svojim jubilantom in zaslužnim članom ter zbornicam, s katerimi še posebej dobro sodeluje. Priznanje je prejela tudi Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Koper.

dodelitev kratkoročnih kreditov 
za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva 2012/2013 
 
Višina razpoložljivih sredstev
Kvota za dodelitev kredita znaša 829.942,00 EUR.
 
Razpisni pogoji
Kredite lahko pridobijo člani Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Koper – samostojni podjetniki in pravne osebe, 
ki so najmanj 12 mesecev člani OOZ Koper in imajo 
poravnano članarino. 
 
Kreditni pogoji   
• Višina kredita do: 7.000,00 EUR    
• Obrestna mera: 3% fiksna nominalna    
• Doba vračanja: do 12 mesecev    
• Zavarovanje: v skladu z vsakokratnimi navodili, pravili 

in drugimi internimi akti banke Koper d.d.. Vse stroške 
zavarovanja nosi kreditojemalec     

• Stroški odobritve in vodenja kredita: 35,00 EUR.    

Natečajni postopek
Vloge za kredit se oddajo osebno v medetaži Banke Koper 
d.d. PE Koper, na Pristaniški 14, 6502 Koper ali po pošti na isti 
naslov s pripisom Razpis OOZ Koper in Banka Koper d.d. 
  
Potrebna dokumentacija
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:    
• potrdilo izpostave DURS o plačanih prispevkih in davkih, 

staro največ 7 dni,   
• potrdilo o članstvu in plačani članarini v OOZ Koper, 
• dokumentacija za ugotavljanje bonitete kreditojemalca  
  
Informacije
Potrebne obrazce in informacije v zvezi z odobravanjem in 
odplačevanjem kreditov pridobijo prosilci :    
• pri svojem skrbniku oziroma   
• novi komitenti pri Nastji Švab na tel. 05/66 621 95 ali pri 

Ingi Podgornik tel. 05/66 623 61    

Veljavnost razpisa
Razpis velja od objave razpisa do porabe sredstev, 
vendar najkasneje do 30. junija 2013. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper in Banka Koper d.d. objavljata razpis za
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Petdeset let domačije Ražman
V soboto  19. maja 2012 je družina Mar-
cela Ražmana iz Gračišča priredila slavje 
ob 50 letnici njihove gostilne - danes do-
mačije Ražman.

Skupaj smo, z veličastno torto, pri-
čakali 20. maj, to je dan, ko sta pred 
50 leti gospod Marcel in njegova so-
proga Ervina vzela gostilno v najem. 
Kot je povedal gospod Marcel, pot te do-
mačije ni vodila po mehki travi. To je bila 
gorska steza s številnimi skalami. Vendar 
je vodila navzgor, naprej, proti soncu. 
 
Povedal je, da gostilna na tem naslovu 
obstaja že 99 let. Od leta 1913 do leta 
1934 je bil prvi lastnik zgradbe, ki je stala 
na tem mestu, Andrej Udovič iz Belega 
Kamna. Po domače so ga klicali Ruško. 
Zato so nekateri uporabljali ime gostilna 
pr' Ruškota. Pravzaprav je Ruško tu naj-
prej uredil kovačijo, kjer je v glavnem ko-
val vprežno živino, ker je tod mimo vodi-
la trgovska pot iz notranjosti Istre proti 
Trstu in drugim mestom. Popotniki so 
bili žejni in lačni, zato so jim tu postregli 
še s pijačo, predvsem z vinom in žganjem 
ter s hrano: kruhom, pršutom , klobasa-
mi, sirom . . . Tako je ob kovačiji nastala 
tudi »gostilna« primerna tistemu času. 
Zaradi  fašističnega nasilja so Udoviči 

okrog leta 1935 odšli na Štajersko. Go-
stilno so prodali nečaku Ivanu Udoviču, 
katerega so po domače klicali Nucić. On 
je obdržal gostilno, namesto kovačije pa 
je odprl trgovino. Med drugo svetovno 
vojno, leta 1943, so okupatorji poslopje 
požgali. Podjetni Nucić je še pred izte-
kom vojne za silo obnovil trgovino in 
bivalni prostor nad njo, po vojni pa še 
gostilno, v kateri je deloval do takrat, 
ko mu je nova oblast vse zasegla. V po-
vojnih časih je bila privatna dejavnost 
zaznamovana kot sovražnica tedanje 
družbene ureditve. Z družbenim  vode-
njem  gostilna ni bila uspešna, zato so jo 
po nekaj letih vrnili lastniku,  trgovino 
pa preselili v tedaj novo poslopje prek 
ceste, kjer se nahaja še danes.

Takoj po vojni je bila  v hiši še klavnica 
z mesnico, kjer je Jože - Kapo smo mu 
pravili, po domače klal in sekal meso, a 
le za zadružnike in zaposlene. Ostali, ki 
niso bili v zadrugi, so se morali znajti po 
svoje kljub temu, da so od pridelkov in 
živine morali državi oddati določen de-
lež - tako imenovano obvezno oddajo. 
V poslopju, kjer je danes Domačija Raž-
man, je bil tudi krajevni urad, ob nastan-
ku občine pa še matični urad, kasneje 
tudi pošta. Agrarna reforma je kmete 
združevala v zadruge, kdor ni pristopil, ni 
dobil kartic za nabavo osnovnih življenj-
skih potrebščin. Najnujnejše so takrat 
kupovali na črnem trgu v Pulju. Gospod 
Marcel se spominja, da je bilo treba za 1 
kilogram sladkorja odšteti 500 dinarjev. 
Za primerjavo: za 60 kg sladkorja je bilo 
treba prodati celega vola!
 
Ivan Udovič se je leta 1962 upokojil in 
20. maja sta Marcel in žena Ervina iz 
Popeter vzela gostilno v najem. »Kma-
lu sva gostilno  tudi odkupila in med-
tem, ko je žena stregla, sem jaz hodil 
v Popetre kmetovat« je dejal Marcel, a 
kmalu je, z izjemo vinogradov,  moral 
kmetovanje opustiti,  saj je bilo dela  
v gostilni vedno več in je postajalo za 
ženo Ervino pretežko. 

Sekcija instalaterjev-energetikov
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 Za pranje kozarcev je bilo potrebno vodo nositi v 
vedrih iz vodnjaka, jo pretakati v sod nad pultom, 
da je po cevi pritekala v korito. Tudi za umivanje in 
pranje je bilo treba vodo prinesti. Vse je bilo treba 
opraviti ročno. Ni bilo vodovoda, ne pralnih stro-
jev in ne kanalizacije.  Leta 1970 so izvedli prvo 
večjo adaptacijo.
 
Zgradili so  tako rekoč lasten vodovod in v go-
stilno pripeljali vodo. Uredili so sanitarije, tla-
ke, prostore in zgradili prvo centralno kurjavo 
v vsej okolici. Priključili so tudi pralni stroj. Od 
takrat se je za družino življenje spremenilo. 
Vso delo v gostilni sta v glavnem opravila Marcel 
in  Ervina.  Ker sta delala tudi po šagrah v Movražu, 
Trebešah, Butarih, Popetrah, Zabavljah, včasih po 
cele noči nista spala. Občasno so jim v gostilni po-
magale sosede, največ Juština Rihtar in pokojna 
Cilka Babič, njuni otroci pa so shodili in odraščali v 
gostilni, tekali za starši in gosti, kar je bilo za tiste 
čase normalno.
 
Standard je počasi a vztrajno rastel. Leto 1987 je 
bilo v poslovanju gostilne prelomno, saj so se 
preoblikovali v picerijo. Ponudba se je zelo hi-
tro prijela, kar je bilo pravo presenečenje za vse. 
Gostov je bilo čedalje več in ker se je leta 1991  
Marcel upokojil, je dejavnost prevzel sin Vlado.  
Leta 1995 so začeli z drugo večjo adaptacijo.  
Zgradili so  novo kuhinjo in obnovili trgovinske 
prostore. Čeprav so zaposlovali kuharje, je delo 
v kuhinji potekalo vedno na očeh žene Ervine. 
Še dandanes je neutrudna in še vedno zjutraj 
prva pride v kuhinjo, pripravi golaže, juhe, kruh, 
njoke, solate in vse kar je potrebno, zvečer pa 
zadnja odide k počitku.  Gospod Marcel je, s po-
nosom in z ljubeznijo dejal, da si je po petdese-
tih letih v gostilni prislužila sto let delovne dobe.  
Prav tako zagnan je tudi sin Vlado, ki je vedno 
poln novih idej, zamisli in ustvarja dalje. 
 
V vseh teh letih je družina Ražman povečala  vi-
nogradniške in oljčne nasade, dejavnost razširila 
še na oddajo sob in vse skupaj povezala v Doma-
čijo Ražman, ki se danes predstavlja kot blagovna 
znamka. Domačija Ražman je  lani pridobila naziv 
Gostilna Slovenija s katerim se lahko pohvalijo le 
najboljše gostilne v naši deželi in nobene bojazni 
ni za prihodnost.
  
K  učinkovitemu  poslovanju prispevajo vsi člani 
družine in zaposleni. Zgodovina pa se  rada pona-
vlja in v gostilni danes vlogo  mame Ervine počasi 
prevzema skrbna Vladova žena Tatjana.
 
»Vsaka brtica rene osla naprej« so optimistične 
besede očeta Marcela,  s katerimi je želel poveda-
ti, da se je potrebno v teh težkih časih še posebej 
truditi, delati in vztrajati, ker bomo le tako  iz krize 
prišli še  močnejši.           Elide Laginja

Skladno s programom dela sekcije instalaterjev-energetikov 
OOZ Koper, je bil konec aprila organiziran obisk  sejma Han-
nover Messe v Nemčiji, ki so se ga udeležili štirje člani sekcije. 
Med drugimi je v Hannover potoval tudi predsednik sekcije 
Peter Babič, ki je o vtisih s sejma povedal naslednje: »Nad 
ponudbo sejma smo bili navdušeni, saj smo si ogledali napre-
dne tehnologije z našega področja. Sejem je bil platforma za so-
delovanje in preplet vseh udeleženih panog in tehnologij. Nikjer 
drugje se ne predstavi tako široka paleta izdelkov s področja 
industrijske dodane vrednosti tako celovito in integrirano kot se 
tukaj. Glavne panoge industrije prikazujejo svoje prednosti in 
omogočajo prenos znanja s pomočjo interdisciplinarnega mo-
stu v sorodne tehnologije. Ogledali smo si najnovejše dosežke  s 
področja izkoriščanja alternativnih virov energije za ogrevanje, 
hlajenje in transport.« 

Ogledali smo si
Hannovrski sejem
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Sekcija za promet

Po incidentu na potniškem terminalu v 
Kopru,  v katerem sta bila udeležena  vo-
znika taksi vozil, sta predsednik Sekcije  
za promet OOZ Koper Mario Zadel ter 
predstavnik koprskih taksistov, Gregor 
Lorbek, sklicala zbor taksistov, na kate-
rem bi se prisotni pogovorili o težavah 
in podali predloge, ki bi po njihovem 
mnenju pomagali k sprostitvi napetih 
odnosov v njihovi branži. Čeprav sta bila, 
iz podatkov s katerimi razpolagamo,  v 
incidentu udeležena  taksist iz Občine Pi-
ran in taksist iz Kopra, se niti slednji zbo-
ra članov ni udeležil,  tako da podrob-
nejših informacij o tem dogodku nismo 
prejeli, so pa prisotni dogodek obsodili.  
Zbora,  na katerem je prisostvoval tudi 

predsednik zbornice Slavko Vižintin, so 
se udeležili le štirje člani sekcije ter dva 
izvajalca taksi dejavnosti na območju 
Mestne občine Koper, ki nista člana naše 
zbornice. Po dveurni izmenjavi mnenj  so 
se prisotni odločili, da   Mestni občini Ko-
per ponovno posredujejo predloge za 
spremembo odloka o avtotaksi prevozih 

Zbor taksistov
 

na območju MOK, ki jih je sekcija občini 
predložila že ob sprejemanju odloka pa 
jih ta takrat ni upoštevala.  Koprski taksi-
sti bodo občini predlagali tudi, da se na 
potniškem terminalu, mesta določena 
za ustavljanje taksi vozil prestavijo bližje 
cesti.

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 
109/10) v 37. členu predpisuje pogoje za vo-
žnjo vozil v lokalnem prometu. V skladu z 
drugim odstavkom navedenega člena se za 
lokalni promet šteje:    
1. promet motornih vozil, ki imajo na tem 

območju izhodišče ali cilj,      
2. promet motornih vozil, katerih vozni-

ki, lastniki ali imetniki pravice uporabe 
imajo na tem območju stalno ali zača-
sno prebivališče,      

3. promet motornih vozil, ki so v lasti ozi-
roma v uporabi pravne ali fizične osebe, 
registrirane za opravljanje prevozov, ki 
ima na tem območju sedež ali podru-
žnico in urejeno parkirišče, ali avtošole, 
ki ima na tem območju sedež ali podru-
žnico in urejeno parkirišče.     

Medtem, ko 2. in 3. točka prejšnjega od-
stavka tako uporabnikom kot nadzor-
nim organom ne povzročata težav, pa 
ugotavljamo, da prihaja do različnih in-
terpretacij 1. točke prejšnjega odstavka, 
kateri se bomo posvetili v nadaljevanju.  
 
V skladu s 1. točko prvega odstavka je v ob-
močju lokalnega prometa dovoljen promet 
motornih vozil, ki imajo v tem območju iz-
hodišče ali cilj. Do sedaj se je za izhodišče ali 
cilj štel zlasti kraj naklada ali razklada. Glede 
na to, da se v območju lokalnega prometa 
nahajajo tudi servisne delavnice za vozila, 
je potrebno kot izhodišče ali cilj šteti tudi 
servisno delavnico.  V nasprotnem primeru 

bi prišlo do nerazumnega omejevanja pro-
meta, ki bi v prvi vrsti povzročil nedovoljeno 
omejevanje konkurence servisne delavnice, 
katere sedež oziroma poslovni prostori so v 
območju lokalnega prometa, poleg tega pa 
bi se avtoprevozniškemu podjetju omejeva-
la pravica do svobodne izbire podjetja, ki bo 
servisiralo oziroma vzdrževalo njegova vozi-
la. Pri servisnih delavnicah gre za specifičen 
primer, ki ga ne moremo enačiti z bencinski-
mi servisi oz. objekti, ki nudijo npr. nastanitev 
oziroma hrano. Slednji objekti so dostopni 
voznikom tovornih vozil tudi zunaj območja 
lokalnega prometa, zato je nesprejemljiva 
širitev pomena izhodišča ali cilja na način, ki 
bi omogočal vožnjo v območje lokalnega 
prometa z namenom dostopa do omenjenih 
objektov oziroma koriščenja njihovih storitev. 
Izhodišče ali cilj pomeni začetek ali konec 
prevoza, zato dostopanje do servisne 
delavnice izpolnjuje omenjeni pogoj, saj 
voznik, ki je napoten v servisno delavnico, 
svojo prevozno pot zaključuje v servisni 
delavnici, po opravljeni storitvi pa se nje-
gova pot tam začne.     

Kljub temu, da se za izhodišče oziroma cilj 
v območju lokalnega prometa štejejo tudi 
servisne delavnice, pa še vedno velja, da 
lahko voznik, ki ima izhodišče ali cilj na delu 
ceste, kjer je omejen promet tovornih vozil z 
izjemo lokalnega prometa, dostopa do cilja s 
katerekoli smeri. Pomen lokalnega prometa 
ne določa, da bi moral voznik peljati mimo 

Izjeme pri omejitvi uporabe javnih cest (lokalni promet)  
Pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor
 

namembnega kraja po avtocesti in se nato 
vračati nazaj proti temu kraju v območje lo-
kalnega prometa. Prav tako se za lokalni pro-
met šteje tudi promet iz krajev ali v kraje, ki 
imajo dostop omogočen samo po cesti, kjer 
je promet tovornih vozil omejen, vendar do-
voljen za lokalni promet.     
Nadzor nad izpopolnjevanjem pogojev za 
vožnjo v območju lokalnega prometa izva-
jata Policija in občinsko redarstvo. Policija 
izvaja nadzor na vseh javnih cestah, medtem 
ko občinsko redarstvo izvaja nadzor samo na 
občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, 
ki se uporabljajo za javni cestni promet in 
državnih cestah v naseljih. Način izvajanja 
nadzora ter dokazovanja storitve prekrška 
je stvar taktike in metodike delovanja posa-
meznega nadzornega organa, vendar pa je 
potrebno poudariti, da mora nadzorni organ 
kot prekrškovni organ v t.i. hitrem postopku 
o prekršku pred izdajo plačilnega naloga 
ugotoviti vsa potrebna dejstva in dokaze, ki 
dokazujejo storitev prekrška. Slednje pome-
ni, da prekrškovni organ ne more izdajati pla-
čilnih nalogov oziroma drugih aktov repre-
sivne narave v prekrškovnem postopku »na 
zalogo« ter prepustiti domnevnemu kršitelju, 
da svojo nedolžnost dokazuje z uporabo 
pravnih sredstev. Takšno delovanje bi bilo v 
nasprotju z načelom iskanja materialne resni-
ce in načelom »in dubio pro reo«.     

Damijan Leskovšek, 
podsekretar Direktorata za infrastrukturo
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Sekcija  avtoserviserjev

Prodaja rezervnih delov

Na sekcijo avtoserviserjev OZS  se v zadnjem času obrača vedno več 
članov, ki želijo prodajati rabljene rezervne dele za vozila. Pogoji za 
to so zelo zahtevni, zato na sekciji predlagajo naj  se interesenti za 
informacije obrnejo nanje. 
 
Ravnanje z vozili je pomembno za vse lastnike vozil, zato v 
nadaljevanju objavljamo kratko pojasnilo.
 
Nova uredba
S 1. aprilom 2012 je uveljavljena Uredba o izrabljenih vozili (Uradni 
list RS, št. 32/2011 z dne 29. aprila 2011). Ta uredba na novo določa 
pogoje, ki veljajo za izrabljena vozila (izrabljeno vozilo je vozilo, 
ki  je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja – velja za 
kategorijo M1 (vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži, 
brez vključenega vozniškega sedeža), katero koli vozilo, uvrščeno v 
kategorijo N1 (vozila za prevoz blaga z največjo maso do 3,5 tone) in 
trikolesno motorno vozilo, vendar ne motorno trikolo).  
Zadnji imetnik vozila je oseba, ki je kot zadnji lastnik vozila vpisana 
v evidenci registriranih vozil v skladu s predpisom, ki ureja registracijo 
motornih vozil, in zavrže, želi zavreči ali mora zavreči vozilo kot 
odpadek.
 
V Sloveniji obstaja le ena, enotna evidenca registriranih vozil – in 
ko postanete lastnik vozila, je to vpisano v tej evidenci. Izbris iz 
te evidence je možen le na dva načina: ali vozilo prodate (tudi v 
tujino) ali pa vozilo zavržete (oddate v razgradnjo) – v obeh primerih 
se evidenca spremeni na podlagi ustrezne dokumentacije. Če 
dokumentacije ni, vozilo in LASTNIK ostaneta v registru (tudi če 
se vrnejo registrske tablice ali če se izpolni izjava o lokaciji vozila). 
Drugačno ravnanje z vozilom torej pomeni, da lahko uradni organ 
v nekem trenutku zahteva dokaz o obstoju vozila ali pa je iz evidenc 
izhaja, da razpolaga oseba s premoženjem (z vozilom/vozili), ki sicer 
fizično ne obstajajo več! Torej je prepustitev vozila nekomu ali celo 
prodaja po delih lahko zelo kratkovidno ravnanje.

Obrat za razstavljanje in dovoljenje
Iz navedenega izhaja tudi vprašanje, kakšne pogoje je potrebno 
izpolniti za prodajo rabljenih rezervnih delov. Ker se do rabljenih 
delov lahko pride le z razgradnjo vozil, postopki njihove razgradnje 
pa so v navedeni uredbi natančno določeni, je torej za to dejavnost 
potrebno izpolniti natančno določene pogoje – potrebno je pridobiti 
status obrata za razstavljanje in okoljevarstveno dovoljenje za 
razgradnjo vozil! To pa ni enostavno – pogoje je možno razbrati 
iz uredbe, predvsem pa iz njene priloge, eden od pogojev pa je 
tudi, da kapacitete za obdelavo in tehnološki ter prostorski postopki 
omogočajo obdelavo najmanj 1.000 vozil letno. Obdelavo vozila – 
torej razstavljanje in tudi izvzem rabljenih, še uporabnih delov vozila 
za nadaljnjo prodajo – je torej mogoče opravljati le pod pogoji iz 
uredbe. 

Oddajanje avtodelov 
Ista uredba tudi določa, da morajo avtoserviserji določene avtodele, 
ki so predmet servisa vozila oddajati Obratu za razstavljanje! Tako 13. 
člen te uredbe določa:
 
»prevzem odpadnih delov iz vozil«    
• Izvajalec storitev vzdrževanja in popravila vozil oddaja sestavne 

dele vozil, ki nastanejo pri vzdrževanju in popravilu vozil v 
njegovi mehanični delavnici kot odpadek (v nadaljnjem besedilu: 
odpadni deli vozil), obratu za razstavljanje iz načrta oziroma 
skupnega načrta.     

• Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za tiste sestavne 
dele vozil, za katere je obvezno ravnanje z njimi kot odpadkom 
urejeno s posebnim predpisom.     

• Kot dokazilo o oddaji in prevzemu odpadnih delov vozil iz 

prvega odstavka tega člena se uporabljajo evidenčni listi, 
izpolnjeni v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.      

Ker se iz določb ne da natanko razbrati, ali mora avtoserviser oddati 
vse, kar pri vozilu »ostane« od vozila oz. kar se v vozilu zamenja, smo 
pri pristojnem ministrstvu  dobili naslednje
 
Tolmačenje
13. člen Uredbe o izrabljenih vozilih določa način oddaje sestavnih 
delov vozil, ki nastanejo pri vzdrževanju in popravilu vozil v mehanični 
delavnici kot odpadek. Sestavni del je odpadek samo, če ga imetnik 
zavrže (želi zavreči). Glede na klasifikacijski seznam odpadkov so 
to odpadki, ki jih določa klasifikacijska številka 16 01: odpadki iz 
razstavljanja izrabljenih vozil in vzdrževanja vozil razen 13, 14, 16 06 
in 16 08, brez odpadkov potrošnih materialov iz vzdrževanja. Potrošni 
material in tekočine niso sestavni deli (n.pr. odpadna olja, gorivo. . . 
13*, antifriz 16 01 14*, zavorne tekočine 16 01 13* , zavorne ploščice. . . 
oljni filtri). . . Tako avtomobilska industrija loči med deli in potrošnim 
materialom in uporablja izraz potrošni material za vse kar se menja 
pri rednih vzdrževalnih delih (vse tekočine, zavorne obloge, metlice 
brisalcev . . .). 
 
Obrati za razstavljanje torej prevzemajo odpadke naslednjih 
klasifikacijskih številk: (v oklepaju dodatne pojasnitve) *=pomeni 
nevarni odpadek    
• 16 01 04* Izrabljena vozila    
• 16 01 06 - Izrabljena vozila, iz katerih so odstranjene tekočine 

in druge nevarne sestavine (če bodo prevzemali od oseb z 
dovoljenjem po 9. členu)    

• 16 01 08* - Sestavine, ki vsebujejo živo srebro (n.pr. odpadna EE 
oprema iz vozil - stikala z živim srebrom. . .)        

• 16 01 09 - Sestavine, ki vsebujejo PCB  (ne - transformatorji, 
kondenzatorji, EE oprema, ki vsebuje PCB - PCB ni več v vozilih )     

• (16 01 10* ne - eksplozivne sestavine n. pr. iz zračnih blazin) - ne 
gre za del, n.pr. zračno blazino ampak za samo pirotehnično 
komponento iz delov- »patron« - zato to ni relevantno)     

• 16 01 16 - Rezervoarji za utekočinjeni plin     
• 16 01 17 - Železne kovine (oziroma odpadni sestavni deli iz 

servisiranja vozil)     
• 16 01 18 - Barvne kovine (oziroma odpadni sestavni deli iz 

servisiranja vozil)      
• 16 01 19 - Plastika (oziroma odpadni sestavni deli iz servisiranja 

vozil)      
• 16 01 20 - Steklo (oziroma odpadni stekleni deli iz servisiranja 

vozil)     
• 16 01 21* - Nevarne sestavine, ki niso navedene pod 16 01 07 do 

16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14 (n.pr. odpadna EE oprema iz vozil)     
• 16 01 22 - Druge tovrstne sestavine (n. pr. odpadna EE oprema iz 

vozil)    
• 16 01 99 - Drugi tovrstni odpadki    

Nekateri naši člani, ki se ukvarjajo z rabljenimi rezervnimi deli (ali 
po domače: avtoodpadi), so že pred leti ustanovili GIZ 1Agencija 
avtoserviserjev in zbiralcev ter obdelovalcev izrabljenih motornih 
vozil. 
 
GIZ počasi in vztrajno raste ter podpira in pomaga takim, ki želijo na 
tem področju delovati legalno in v skladu z zakonodajo. Z leti je tudi 
GIZ s svojimi člani postal pomemben dejavnik na tem področju.  
Deluje suvereno, prepoznavno, transparentno, uvaja nove 
standarde  in uživa vedno več zaupanja pri državnih institucijah. 
 
Dodatna pojasnila 
Igor Pipan - tel. 01/58 305 68
sekretar sekcije avtoserviserjev OZS
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Sekcija gostincev in živilcev

Sekcija frizerjev

Omejitev kajenja da, a ne na škodo gostincev
OOZ Koper je Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije predlagala zače-
tek  postopka za spremembo Zakona o omejevanju uporabe tobač-
nih  izdelkov.   
 
Člani Sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper so na zboru članov raz-
pravljali o težavah, ki jim jih povzroča Zakon o uporabi tobačnih izdel-
kov  in v zvezi s tem ugotavljali, da je zakon gotovo dosegel učinke v 
zmanjšanju uporabe tobačnih izdelkov, zato tudi ne bi želeli zmanjše-
vati obsega zaščite, ki ga nudi zakon, da pa bi bilo potrebno spreme-
niti nekatere določbe zakona, ki bi omilile togost ureditve, kakor tudi 
odpravile morebitne nejasnosti. 
    
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov vsebuje do-
ločbe, ki so po naravi prepovedi, obenem pa so kršitve zakona 
sankcionirane s prekrški, za katere velja podoben koncept kot za 
kazniva dejanja. Ker pa v praksi izrekajo ukrepe inšpektorji, ki obi-
čajno imajo manj izkušenj iz področja kazenskega prava, se po-
gosto zgodi, da prepovedi in z njimi povezane sankcije razlagajo 
ekstenzivno ter zajamejo vse primere, ki niso izrecno izključeni. 

Takšno stanje je za naše člane lahko tudi poslovno usodno, ker lah-
ko vodi v propad obrti ali podjetnika. Zaradi slednjega je OOZ Koper 
predlagala OZS, da začne z aktivnostmi za spremembo zakona, ki 
bodo takšne situacije v največji meri preprečevale.       

Razlogi, ki narekujejo spremembo zakona so predvsem preoblikova-
nje definicije zaprtega prostora, posodobitev zakona glede na odklo-
ne, ki so se pojavili v praksi in drugi.    

OOZ Koper je OZS predlagala, da:     
• ustanovi delovno-strokovno skupino, ki zbere in prouči predlo-

ge za spremembo zakona,     
• pripravi osnutek zakonskega načrta za spremembo zakona,      
• posreduje predlog zakonskega načrta skupaj z gradivom v Dr-

žavni zbor,       
• prične z zbiranjem 5000 podpisov za zakonsko iniciativo po 88. 

členu URS.       
S predlogom je zbornica seznanila tudi vseh 62 območnih obrtno-
podjetniških zbornic v upanju, da bodo predlog podprle.

Predstavitev barv hiše Indola

V mesecu maju je bil na zbornici organiziran drugi letošnji 
seminar »look&learn«, ki ga je tokrat  izvedla frizerska hiša 
Indola. Trende letošnje sezone ter lasno kozmetiko je našim 
frizerjem predstavil ambasador za Indolo, Gašper Karničar s 
sodelavci. Paleta barv  je vsebovala od blond preko rdečih do 
čokoladnih nians. Predstavil je tudi dve striženji. Več kot 30 
prisotnih je bilo nad izvedbo seminarja navdušenih.

Popravek
V 40. številki Koprskih obrtniških novic je na 20. strani, 
v prispevku Izobraževanja za frizerje se kar vrstijo, 
prišlo do napake. Voditelj izobraževanja frizerske hiše 
Senscience je bil gospod Matej Komar in ne Matjaž, 
kot je bilo napačno zavedeno. 
Za napako se opravičujemo.

Sekcija  frizerjev
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VABILO

VABILO

Brezplačni seminar 
Look & Learn 
Metallic Pearls Collection

Prijavnica za seminar Look & Learn 
Metallic Pearls Collection, 16. junij 2012

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in 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

Sekcija frizerjev OOZ Koper vabi svoje člane na brezplačen Look & Learn 
seminar  z naslovom Metallic pearls collection, ki bo potekal 
 
v soboto, 16. junija 2012 , ob 15.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma
Staničev trg 1, Koper
 
Voditeljice
Look & Learn seminar bo potekal pod vodstvom Matrix ambasadorke 
Mihaele Žavbi z ekipo ter Matrix manager edukatorice Marije Sunare. 
Predstavljene bodo nove tehnike barvanja in 
striženja z inspiracijo oblik in sijaja fascinantnih biserov v 
kombinaciji plemenitih kovin 
 
Program 
• predstavitev modne kolekcije – Metallic Pearl    
• prikaz tehnik striženja na modelih    
• prikaz tehnik barvanja na modelih   
• zaključek z nagradno igro   

Prijave
Izpolnjeno prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, 
fax. 05/6271-917 ali po e-pošti na naslov  maja.zemva@ozs.si 
 
Rok prijave  
torek, 12. junij 2012, do 12.00 ure
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 Obrtniki, ki so aktivni v naši zbornici, so običajno 
aktivni še kje drugje, ne samo pri svojem delu. Tako smo na 
predstavitvi krajevnih skupnosti Mestne občine Koper srečali 
tudi kar nekaj obrtnikov v različnih vlogah. Aleš Rot se je ves 
nasmejan na predstavitev KS pripeljal v popolni kolesarski 
opremi in na odličnem kolesu. Seveda ni bil sam. Privoščil si 

 Letošnjega šestega relija starih Tomosovih motorjev 
se je udeležilo tudi več članov naše obrtne zbornice. Obrtniki 
namreč ob obilici dela pogosto najdejo čas za različne konjič-
ke in eden od teh so lahko tudi veteranski motorji. Med te 
sodi tudi cela plejada Tomosovih motorjev, ki med ljubitelji 
dvokoles veljajo za nekakšen sinonim vzdržljivosti in zaneslji-
vosti. Letos je v Koper iz Slovenije in Hrvaške prišlo več kot 
200 starih Tomosovih motorjev vseh letnikov, modelov, barv 
in tudi različnih zmogljivosti. Med njimi je bilo nekaj več kot 
deset izdelanih davnega leta 1955. Tudi 56 let stari modeli so 
brez večjih zapletov prevozili 84 kilometrov dolgo pot od Ko-
pra do Izole in po vaseh slovenske Istre z vmesnimi postanki.     
 V društvu Adria classic, ki v sodelovanju s Tomosom 
in avtošolo Capris organizira ta že tradicionalni reli pravijo, 
da želijo s tem ohranjati bogato tehnično (motoristično) de-

diščino, ki so jo z velikim uspehom že pred desetletji gojili v 
Kopru. Ker imajo stari mopedi in motorji izjemno spominsko 
vrednost, bo v Pokrajinskem muzeju Koper sredi junija razsta-
va 70 različnih Tomosovih vrhunsko ohranjenih mopedov in 
motorjev. Morda bo med temi tudi kakšen, ki je v lasti obrtni-
ka ali podjetnika, člana naše zbornice.      
 Med udeleženci relija je bil tudi predsednik naše ob-
močne zbornice Slavko Vižintin. Doma ima velik potovalni 
motor, skuter, na rally pa se je odpravil z mopedom iz leta 
1977. Tomosov motor pa ni edini oldtimer, ki ga ima v posesti 
Slavko. Naš predsednik se namreč ukvarja tudi z zbiranjem 
starih radioaparatov. Verjeli ali ne: v svoji zbirki jih ima kar 400. 
Pravi, da bo, ko bo našel primeren prostor, pripravil tudi raz-
stavo najstarejših zvočnih skrinjic.                  D. G.

Obrtniki na reliju Tomosovih veteranov

Vsestransko aktivni obrtniki   
je družbo ortopeda dr. Miljenka Lovriča. Šaljivci so dejali, da 
Aleš že ve zakaj se vozi v družbi takega zdravnika. 
    Krajani Movraža so dokazali, da znajo dobro kuhati 
in pripravljene jedi tudi dobro ponuditi. Med njimi se je iz-
kazal tudi aktivni član naše skupščine in sekcije gradbincev 
Gracijano Šav.                                        D. G.

Dean
Požek

Marinko
Hrvatin

Antun
Depolo

Edvin
Gruntar

Marino
Argenti

Slavko
Vižintin

Boris
Vatovec
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Spremembe ZDDV-1
V Uradnem listu RS, št. 38/2012 z dne 25. maja 2012 je  objavljen 
Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost 
(ZDDV-1F), s katerim se je črtal sporni 66. a člen ZDDV-1, ki 
ni dopuščal pravice do odbitka vstopnega DDV, če račun ni 
bil plačan v zakonitem roku oz. terjatev ni bila prijavljena v 
obvezni pobot. Sprememba velja že od 26. maja 2012.   

Navedeno pomeni, da lahko mesečni davčni zavezanci, ki v 
skladu s 66. a členom ZDDV-1 še niso uveljavljali odbitka 
DDV, odbijejo DDV v davčnem obračunu za mesec maj, tri-
mesečni zavezanci pa v obračunu april – junij, torej v davč-
nem obdobju, v katerem je zakon začel veljati. Ob predložitvi 
davčnega obračuna so dolžni zagotoviti informacijo o uvelja-
vljenem odbitku DDV v elektronski obliki za zadevno obdobje.     
Vsi postopki za prekrške, v zvezi s kršitvijo določbe 66. a člena 
do uveljavitve sprememb ZDDV-1, se ustavijo, če odločba še 
ni bila izdana ali še ni pravnomočna.    

Spremembe ZDDPO-2
V Uradnem listu RS, št. 30/2012 so bile objavljene 
spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodka 
pravnih oseb, ki so začele veljati 27. aprila 2012, uporabljajo 
pa se že od 1. januarja  2012.      

Glede na to, da spremenjeni ZDDPO-2H v 5. členu določa, da se 
davek plačuje po 18-odstotni stopnji od davčne osnove že za 
leto 2012, je bilo logično pričakovati, da se bodo lahko predho-
dno izračunane akontacije za leto 2012 znižale, vendar je DURS 
v svojem pojasnilu z dne 10.5.2012 žal zapisal drugače, in sicer:  
»V skladu s četrtim odstavkom 371. člena Zakona od davč-
nem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB4) 
je akontacija davka enaka znesku davka, ki se izračuna od 
davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davč-
no obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje. 
Davčnim zavezancem, ki so predložili davčne obračune pred 
uveljavitvijo ZDDPO-2H, ko je na podlagi tedaj veljavnega za-
kona veljala 20-odstotna davčna stopnja, se akontacija davka 
od dohodkov pravnih oseb izračuna od davčne osnove po 
davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po ta-
krat veljavni 20-odstotni davčni stopnji«.     

Spremembe ZDDPO-2, pa  bodo že v letu 2012 pomemb-
no vplivale tudi na možnost koriščenja investicijskih olaj-
šav za pravne osebe, in sicer:       

1. olajšava za investiranje se je povečala na 40 % inve-
stiranega zneska v opremo (tudi za tovorna vozila z 
motorjem EURO V in avtobuse z motorjem EURO IV do 
leta 2013) in neopredmetena sredstva   - odpravljena 
je omejitev absolutnega zneska olajšave (ne več le do 
30.000 EUR); tudi po spremembi zakona ni možno uvelja-
vljati olajšav za investiranje v nakup nepremičnin, pohi-
štva in pisarniške opreme kot tudi ne olajšav za investira-
nje v dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter 
drugih podobnih pravicah;     

2. povečala se je splošna davčna olajšava za vlaganja 
v raziskave in razvoj na 100 % zneska, ki predstavlja 
vlaganja v raziskave in razvoj, ukinja se dodatna regijska 
olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj na manj razvitih 
območjih države;      

3. uvaja se institut izključevanja olajšave za investira-
nje ter olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj.   

  

Spremembe ZDoh-2   
Od 27. aprila 2012 veljajo tudi spremembe in dopolnitve 
Zakona o dohodnini, ki so bile objavljene  v Uradnem listu 
RS, št. 30/2012 in se up že pri izračunu akontacije dohodnine 
od dohodka iz dejavnorabljajoosti pri ugotavljanju davčne 
osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov za leto 2012.     

Samostojni podjetniki in ostali zasebniki imajo na podlagi 
teh sprememb zakona, že za leto 2012, pravico do uveljavlja-
nja vseh predhodno navedenih olajšav, ki sem jih zapisala za 
pravne osebe. To velja tako za namene davčnih olajšav, kot 
tudi za višino olajšav (40%).     

Seveda pa je možno uveljavljati davčne olajšave le do 
višine davčne osnove in za neizkoriščeni del olajšave 
zmanjšati davčno osnovo v naslednjih petih letih – nave-
deno velja tako za s.p. kot tudi za pravne osebe.      

V zvezi z vsem predhodno zapisanim pa predlagam, da 
vsi tisti davčni zavezanci, ki bodo imeli v letu 2012 mo-
žnost izkoristiti višje davčne olajšave iz naslova naložb in 
bodo s tem dosegli pomembno znižanje davčne osnove, 
da zaprosijo za znižanje plačila akontacij skladno z dolo-
čili 9. odstavka 371. člena ZDavP-2. 
     

              Dunja Verbajs, davčna svetovalka

Spremembe zakonov o davkih in zakona o dohodnini

Opravljanje storitev na Hrvaškem      
Na spletnem portalu OZS: www.ozs.si (Svetovalni center > 
Poslovanje v tujini) so objavljeni podatki in obrazci, ki jih 
potrebujete, kolikor želite opravljati storitve na Hrvaškem.      

Na portalu si lahko ogledate tudi odgovore na aktualna vpra-
šanja (najdete jih pod posameznimi svetovalnimi področji). 
Primer:   
• račun za udeležbo na seminarju na Hrvaškem izda hrva-

ško podjetje slovenskemu davčnemu zavezancu. Kakšna 
je obravnava storitve z vidika DDV?     

• ali mora biti na računu izkazan hrvaški PDV?    
• slovenski davčni zavezanec opravi gradbeno delo na ne-

premičnini fizični osebi v Avstriji. Kakšna je obravnava z 
vidika DDV?    

• zanima me postopek vložitve izvršbe za neplačnika. Kje 
to storim, kakšne dokumente potrebujem in kako teče 
postopek?    

Informacije v zvezi z opravljanjem storitev v državah EU in 
izven: Svetovalni center OZS, tel.  01/58 30 810. V primeru, 
da je svetovalec zaseden, boste prevezani  k drugemu sve-
tovalcu ali boste pustili vaše telefonsko številko in vas bodo 
poklicali nazaj. 
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št. 28/2012, 16. april 2012   
• Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje 

priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in 
izpada dohodka v vinskem letu 2012/2013   

št. 30/2012, 26. april 2012   
• Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od 

dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)   
• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2012    

Poročilo o gibanju plač za februar 2012   
št. 32/2012, 4. maj 2012   
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1F)   
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

davčnem postopku (ZDavP-2E)    
št. 34/2012, 11. maj 2012    
• Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto 

premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za 
mesec april 2012    

• Dopolnitev splošnih pogojev uporabe elektronskih 
naprav DARS d.d. za cestninjenje   

• Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo 
cestninskih cest    

št. 35/2012, 14. maj 2012   
• Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za april 2012   
št. 36/2012, 18. maj 2012   
• Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz 

naprav za skladiščenje in pretakanje bencina   
• Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen   
• Odločba o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o 

postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti 
družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih 
družb    

• Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
lokacijskega načrta »GORC Srmin«  

Iz Uradnega lista

Stroški  gostovanja v tujih omrežjih 
v EU od 1. julija 2012 znatno nižji!      

Od 1. julija 2012 bodo v uredbo EU o gostovanju v 
mobilnih omrežjih v tujini vključena pravila o zgornjih 
mejah cen za prenos podatkov prek mobilnih telefonov. 
To bo omogočilo znatne prihranke vsem, ki uporabljajo 
spletne zemljevide, elektronsko pošto in socialna omrežja.
Nove cenovne omejitve za gostovanje v tujih omrežjih v EU 
bodo znašale: 29 centov/minuto + DDV za opravljen klic; 
8 centov/minuto + DDV za prejet klic; 9 centov + DDV za 
sporočilo SMS ter 70 centov + DDV za vsak MB naloženih 
podatkov ali za brskanje po spletu (zaračunano na podlagi 
kilobajtnega intervala). Za posameznega poslovneža, ki 
uporablja storitve gostovanja na službenih poteh po EU, bo 
to na primer pomenilo povprečni prihranek 1.000 evrov 
letno, družina na letnem dopustu v drugi državi članici EU pa 
bo lahko prihranila najmanj 200 evrov. 
Prenovljena uredba EU bo z novimi ukrepi za različne 
storitve mobilnega gostovanja potrošnikom zagotovila za 
približno 75 % nižje stroške v primerjavi s cenami iz leta 2007. 
To pomeni, da bodo letos Evropejci za storitve gostovanja 
porabili okrog 5 milijard evrov, medtem ko bi s cenami 
iz leta 2007 za iste storitve porabili okrog 15 milijard evrov.    

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

Trendi obdavčevanja v EU     

Evropski statistični urad Eurostat je 21. 5. 2012 objavil 
poročilo o trendih obdavčevanja v Evropski uniji za leto 
2012. Povprečna splošna stopnja DDV se je v Evropski uniji 
od leta 2008 strmo zviševala in leta 2012 v EU povprečno 
znaša 21 %; najnižja je v Luksemburgu (15 %), najvišja pa na 
Madžarskem (27 %). V Sloveniji znaša 20  %. V letu 2012 se 
je povečala tudi povprečna najvišja stopnja dohodnine, pri 
čemer so bile najvišje stopnje zabeležene na Švedskem (56,6 
%) in Danskem (55,4 %), najnižje pa v Bolgariji (10 %) ter v Češki 
republiki in Litvi (15 % v obeh). Povprečna stopnja dohodnine 
v EU v letu 2012 znaša 38,1 %, v Sloveniji pa 41 %. Stopnje 
davka od dobička pravnih oseb so se v EU leta 2012 prvič 
po daljšem obdobju stalnega zniževanja spet rahlo zvišale 
na povprečno 23,5 %. Najvišje so v Franciji (36,1 %) in na 
Malti (35 %), najnižje pa v Bolgariji in na Cipru (10 % v obeh). 
V Sloveniji znaša davek od dobička pravnih oseb 20 %. 
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.
eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/77&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

EU informacije

Obvestila
Iščete priložnosti
 v Gani?     
V torek, 19. junija 2012, ob 10. uri bo 
v prostorih Ministrstva za zunanje za-
deve Republike Slovenije (velika sejna 
soba) na Prešernovi 25 v Ljubljani po-
tekala poslovna konferenca Predsta-
vitev ganskega gospodarstva. Sek-
torji, na katerih bo potekala izmenjava 
mnenj, bodo energetika, kmetijstvo, ICT, industrija in proizvo-
dnja, nafta in rudarstvo, razvoj infrastrukture in gradbeništvo.  

Poleg predstavnikov ganske ambasade 
v Rimu, vključno z veleposlanico, so pri-
hod že potrdili tudi izvršni direktor inve-
sticijskega centra Gane, izvršni direktor 
izvoznega promocijskega centra Gane, 
izvršni direktor Gana Free Zone Board 
(proste poslovne cone) in predsednik 
Združenja za industrijo Gane.       

Udeležba na dogodku je brezplačna. 
Zainteresirana podjetja naj svojo udelež-

bo potrdijo na elektronski naslov: katja.bogataj@gov.si ali 
andrej.engelman@gov.si.

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

Borza poslovnih priložnosti 
• Poljsko podjetje, ki se ukvarja z gradnjo in montažo 

lesenih hiš, poletnih in vrtnih hiš/ut pa tudi s proi-
zvodnjo blaga iz masivnega lesa (igrače, hišni okraski 
in dodatki), želi postati podizvajalec in se zanima za 
vzajemno proizvodnjo. Družba prav tako išče distribu-
terja za svoje izdelke.      

Šifra: EEN-maj-15      
• Poljski proizvajalec steklenih nagrobnih lučk, plastič-

nih lampijonov, parafinskih polnil in sveč išče trgovske 
posrednike (agenti, zastopniki ali distributerji) in nudi 
podizvajalske/outsoursing storitve. Podjetje prav tako 
išče dobavitelja materialov za proizvodnjo sveč.      

Šifra: EEN-maj-17     
• Britansko podjetje, ki dobavlja razpršilnike na vodno 

hlajenje, išče distributerje.     
Šifra: EEN-maj-27    
• Romunski proizvajalec kovinskih stolpov za mobilno 

telefonijo in drogov za visoko- napetostna elektroe-
nergetska omrežja, išče potencialne partnerje za so-
delovanja, bodisi za posredniške storitve, da razširijo 
svoje mednarodne trge, bodisi za proizvodno sodelo-
vanje, da bolje izkoristijo svoje obstoječe proizvodne 
zmogljivosti oz. povečajo obseg njihovih izdelkov.     

Šifra: EEN-maj-35
 
Kontakt: M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si, T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja 
in tehnologij  
• Švedsko podjetje, specializirano v razvoju tehnologij 

z bioenergijami, je razvilo sistem za proizvodnjo pelet, 
ki se proizvajajo iz tako imenovane kmečke-biomase. 
Peleti se lahko uporabijo pri različnih zgorevalnih sis-
temih. Podjetje išče partnerja za skupno sodelovanje 
prek licenčne pogodbe.    

Ref: 12 SE 67CJ 3NXZ    
• Nemško podjetje ponuja monitoring za nadzorova-

nje upravljanja logističnih procesov v bioplinarnah. 
Sistem se lahko uporablja z vsako kompatibilno 
internetno napravo. Podjetje išče partnerja za skupno 
sodelovanje z implementacijo omenjene rešitve prek 
proizvodnega ali tehničnega dogovora.     

Ref: 12 DE 0855 3O3L     
• Univerza iz Grčije je s fizikalno obdelavo stranskih 

proizvodov pri proizvodnji oljčnega olja, razvila novo 
gnojilo. Gnojilo je primerno za biološko pridelavo oljk, 
gnojenje v vinogradu, sadnih dreves, okrasnih rastlin 
ter krompirja. Podjetje išče partnerja, predvsem oljar-
ne, za skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe.      

Ref: 12 GR 49R2 3OWJ

Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 633 77 83

Več informacij na www.een.si.

Borza priložnostiSeznam 222 trditev, za katere je 
dovoljena uporaba na živilih 

Zdravstvene trditve so pri prodaji in oglaševanju živil 
postale pomembno sredstvo, s katerim proizvajalci 
pritegnejo pozornost potrošnikov. Evropska komisija 
je sprejela seznam. S katerim želi potrošnikom v EU 
zagotoviti točnost in verodostojnost informacij na 
živilih, zlasti kar zadeva trditve o vplivih teh živil na 
zdravje (na primer pomen kalcija za zdrave kosti, vpliv 
vitamina C na imunski sistem in podobno).  

Seznam temelji na znanstveno utemeljenih dokazih 
in se bo uporabljal po celotni Evropski uniji. Poleg 
zagotavljanja varnosti potrošnikov, seznam omogoča 
pravno jasnost za proizvajalce živil glede tega, 
katere zdravstvene trditve smejo uporabljati in katerih 
ne. Zmanjšale se bodo tudi upravne obremenitve, 
saj bodo pristojni izvršilni organi odslej za preverjanje 
ustreznosti zdravstvenih trditev na živilih uporabljali en 
sam zanesljiv seznam odobrenih zdravstvenih trditev. 
Proizvajalci živil imajo zdaj 6 mesecev časa, da svoje 
prakse na tem področju prilagodijo novim pravilom. 

Od začetka decembra 2012 bo prepovedana uporaba 
vseh trditev, ki niso odobrene ali še čakajo na dokončno 
odločitev oziroma se preučujejo. 
 
Več informacij in seznam dobite na spletni strani 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/12/479&format=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en.
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