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”Vsi smo na isti barki.” 
je večkrat dejal predsednik OZS 

»S kin to navigan?« 
se je vprašal Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper

Še 700.00,00 EUR 
ugodnih kreditov

OOZ o novem obrtnem zakonu



 

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: Andreja Kozlovič
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
V fazi sprejemanja 

je nov obrtni zakon, ki ureja 
prostovoljno članstvo

3

»Naš cilj mora biti ohranitev sistema, sistema, ki bo, razumljivo, zgrajen od spodaj nav-
zgor, sistem glasovanja v novi zbornici s prostovoljnim članstvom, pa naj bo tak, da 
bodo največjo odgovornost v skupščini imeli poslanci, ki bodo imeli glasovalno pra-
vico,« je - v povzetku obsežne razprave - razmišljanja na srečanju predsednikov 
in sekretarjev OOZ Notranjsko-Primorske regije dejal Bogdan Oblak, predsednik 

logaške OOZ in podpredsednik upravnega odbora OZS. 

Na srečanju v četrtek, 30. avgusta 2012 so sodelovali tudi drugi funkcio-
narji koprske in drugih območnih zbornic iz regije. Temeljito so »pre-

česali« najnovejše spremembe in dopolnitve obrtnega zakona ter na 
vodstvo OZS poslali predlog, ki je upošteval pripombe, ki so se obli-
kovale in bile soglasno sprejete na srečanju v Kopru.    

Zlasti živahna je bila razprava o bodoči organiziranosti, premoženju 
zbornic pa tudi o plačevanju članarine.    

S prostovoljnim članstvom 
močnejši kot prej
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V Kopru so se zbrali predsedniki in sekretarji območnih obr-
tno-podjetniških zbornic Notranjsko-Primorsko regije. Te-
meljito so »prečesali« najnovejše spremembe in dopolnitve 
obrtnega zakona ter na vodstvo OZS poslali svoj predlog

Bogdan Oblak
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Glede organiziranosti, so menili, da ni prav, da bi Obrtno-
podjetniška  zbornica Slovenije določala območja delovanja 
zbornic. O tem bi se morale odločati zbornice same. Še zlasti 
zdaj, ko ni jasno, koliko članov se bo odločilo za izstop ali 
nadaljevanje članstva kot prostovoljnega, bi lahko pravica 
OZS do določitve območja območnih zbornic lahko privedla 
do tega, da bi lahko OZS za območja, kjer zdaj deluje več 
zbornic sama določila, da bo delovala npr. ena zbornica. S 
tem bi območne zbornice izgubile pravico do odločanja o 
lastni organiziranosti.       

Ob tem je v razpravi o organiziranosti in možnosti uvedbe 
t.i. sorazmernega števila glasov v skupščini OZS (velikim 
OOZ več poslancev, manjšim manj, kar je bil predlog OOZ 
Koper) Elide Laginja, sekretarka OOZ Koper dejala, da UO 
koprske zbornice poudarja: »Če bomo poslušali en drugega 
in spoštovali pravila, bomo lahko s prostovoljnim članstvom še 
močnejši kot z obveznim članstvom. Popolnoma samostojni, se 
z državo pogovarjali izključno v interesu obrtnikov in ne morda 
katerih, ki se aktivirajo le v trenutkih, ko zagovarjajo kratkoročne 
posamične interese.« 

Predlog, da bi večje zbornice v skupščini na državni ravni imele 
več kot enega poslanca, s čemer bi preprečili možnost, da bi 
male zbornice iz različnih razlogov preprosto preglasovale 
večje, na srečanju ni doživel podpore. So pa na predlog Petra 
Skapina, predsednika ajdovske OOZ, predlagali, da v 35 
členu novega zakona opredelijo, da člani skupščine iz sekcij, 
obrtnih zadrug in združenja delodajalcev ne bodo imeli 
glasovalne pravice.    

Glede članarine so predlagali, da višino in način plačevanja 
članarine določi Skupščina  Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije s sklepom vsako koledarsko leto in o tem obvesti 
člana. Ob tem so v razpravi opozorili, da bo ta sicer določena na 
državni ravni, da pa bo bržčas s statutom določen (nominalno 
ali v odstotkih) tudi delež, ki ga bodo območne zbornice 
prispevale v skupno blagajno. Ker so nekatere zbornice 
premajhne, da bi zgolj s članarino lahko pokrile lastno, 
osnovno dejavnost, bo treba razmisliti tudi o tem, da bi (če 
bodo tako opredelili v statutu) prispevke za delovanje zbornic 
povečali na druge načine. Tudi z upravljanjem s premoženjem. 
Zato je pomemben 39 a člen, ki predvideva, da Območne 
obrtno-podjetniške zbornice in Obrtno-podjetniška zbornica 

O odločanju        
Peter Skapin: »Zmotno je mnenje, da so usodo dela 
skupščine krojile male zbornice. Usodo dela so krojili 
člani sekcij! Tisti, ki so bili predlagani prek OZ Slovenije. 
Teh je bilo 33 in so imeli eno tretjino glasov in veliko moč. 
Nekdo, ki ni bil »lastnik«, ustanovitelj OZS kot so to ob-
močne obrtno podjetniške zbornice je imel veliko moč. 
Sekcije so se borile za to, katera bo več dobila in OZS je t.i. 
poslušnim dajala več denarja. Tega ne sme biti več. Naj 
bodo člani skupščine, naj razpravljajo, predstavijo svoje 
načrte in probleme. Če nas bodo prepričali, bomo gotovo 
glasovali za njihove predloge.«  

Predlog s posveta v Kopru o statutu    
45. člen - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je dolžna v 
šestih mesecih, območne obrtno-podjetniške zbornice pa v 
dvanajstih mescih po uveljavitvi tega zakona uskladiti svoje 
statute ter organizacijo z določbami tega zakona.   

Seveda bo v statutu treba določiti tudi, kako bo z izstopi ozi-
roma pristopi članov potem, ko bo zbornični sistem začel 
delovati po novem. Kot sta opozorili Boža Loverčič Špaca-
pan in Marija Rogan Šik, sekretarki zbornic v Novi Gorici in 
Sežani, bo treba preprečiti, da bi se v zbornično delo vklju-
čevali obrtniki zaradi kratkoročnih potreb. Razen tega bi 
»muhe enodnevnice«, če smemo tako zapisati, preprečevale 
načrtovanje obsega in vsebine dela posameznih zbornic za 
naslednje leto. Zato bo treba možnosti izstopanja iz prosto-
voljnega članstva natančni opredeliti in z njimi ob včlanitvi 
seznaniti bodoče člane.

Predlog s posveta v Kopru o članstvu
 
46. člen - (1) Po uveljavitvi tega zakona dosedanji člani ob-
močnih obrtno-podjetniških zbornic in Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije ohranijo članstvo.     
(2)  Z uveljavitvijo  tega zakona lahko dosedanji člani izstopijo 
iz članstva območnih obrtno-podjetniških zbornic in s tem 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije najkasneje v roku 
90 dni. Član je dolžan plačati članarino še za mesec, v kate-
rem je podal izstopno izjavo.    
(3) Članu preneha članstvo prvi dan meseca, ki nastopi po 
mesecu, v katerem je območna obrtno-podjetniška zbornica 
prejela njegovo izjavo o izstopu iz članstva. Do dneva pre-
nehanja članstva, mora član plačevati članarino v skladu s 
predpisi, ki so plačevanje članarine urejali do uveljavitve tega 
zakona. 

Slovenije premoženje pridobljeno s sredstvi iz 
članarine, uporablja za uresničevanje namena ter 
ciljev, zaradi katerih je bila zbornica ustanovljena. 
Območne obrtno-podjetniške zbornice in Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije ne smejo deliti 
svojega premoženja. Vsaka delitev premoženja bi 
bila nična.     

Udeleženci srečanja so predlagali še, da premo-
ženje območnih obrtno – podjetniških zbornic in 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pridobljeno 
pred uveljavitvijo tega zakona ostane last območ-
nih obrtno-podjetniških zbornic in Obrtno – podje-
tniške zbornice Slovenije.      

Eden od pomembnih in zanimivih predlogov je 
tudi ta, da bi v prehodnih določbah zapisali, da se 
zakon začne uporabljati 1. januarja 2014. Udeležen-
ci srečanja so namreč ocenili, da je pred območnimi 
obrtno-podjetniškimi zbornicami in krovno organi-
zacijo, po sprejemu zakona še veliko dela, ki bo ter-
jalo temeljite vsebinske in organizacijske priprave 
za kakovosten začetek delovanja po novem zakonu.    

Seveda to ne pomeni, da referendumske volje (o 
izstopanju oziroma včlanjevanju v zbornico) ne 
bo moč uveljavljati pred letom 2014. Dosedanji 
obvezni člani, ki v novi zbornici ne bodo več 
videli interesa za povezovanje in delovanje, bodo 
namreč lahko izstopili in to v roku 90 dni. Seveda 
bodo dosedanje storitve zbornice, ki so bile 
za člane brezplačne, po novem treba plačevati. 
Katere in koliko, bodo na območnih obrtno-
podjetniških zbornicah kot tudi na republiški ravni 
določili s posebnimi akti.     

Tekst in foto: D.G.   

Ivica Podgornik Vogrič

Franjo Rojc
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Po 13. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno (ZPDZC) so pristojni za neposredni nadzor dela na črno 
Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, Prometni inšpek-
torat RS in Davčna uprava RS.  
  
Tržni inšpektorat RS, Prometni inšpektorat RS in Davčna upra-
va RS nadzirajo delo na črno, za kar se šteje, če posameznik, 
pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost 
oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa zakon. 
Nadzirajo tudi soudeležence dela na črno, kar pomeni, da 
stori prekršek tudi tisti, ki drugemu omogoči, da dela na 
črno in ve, da opravlja delo na črno.  
  
Glede na gospodarsko situacijo v državi (veliko število brez-
poselnih, medijsko zanimanje za preprečevanje dela in zapo-
slovanja dela na črno) je primerno, da tisti, ki poznajo in vedo, 
da nekdo opravlja delo na črno, podajo prijavo.
  
Če oseba razpolaga s podatkom o delu na črno, lahko poda 
prijavo po elektronski pošti na naslov gp.tirs(at)gov.si ali 
neposredno na sedež Tržnega inšpektorata RS, Parmova 33, 
Ljubljana. 

Prijavite delo na 
črno - lahko tudi 
anonimno 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) določa, da je inšpektor 
dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na 
podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Tako se podatki o 
prijavitelju inšpekcijskemu zavezancu ne smejo posredovati. 
Lahko pa je prijava tudi anonimna.  
  
Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka potrebuje Tržni 
inšpektorat čim več podatkov o takem posamezniku in sicer: 
podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno pre-
bivališče), opis prekrška, navedbo dejstev oziroma dokazov, 
ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je 
delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi 
bili koristni za uspešno izvedbo postopka).  
  
Tržni inšpektorat RS ni pristojen za ukrepanje, kadar se prijava 
nanaša na zaposlovanje na črno, ali da je delodajalec s posa-
meznikom sklenil delovno razmerje brez da bi z njim sklenil 
pogodbo o zaposlitvi. V konkretnih primerih je za obravna-
vo kršitev pristojen Inšpektorat RS za delo, zato jim je Tržni 
inšpektorat vse prejete tovrstne prijave odstopil v pristojno 
reševanje.  
  
Inšpektorat RS za delo opravlja tudi nadzor nad izvajanjem 
zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih 
aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz 
delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, 
sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delav-
cev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno. 

Kaj se šteje za zaposlovanje na črno
ZPDZC, v 5. člen določa, da je prepovedano zaposlovanje na 
črno, za kar se šteje, če pravna oseba ali podjetnik, ki izpolnju-
je pogoje za opravljanje dejavnosti:    
• z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma po-

godbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opra-
vlja delo, in delavca ni prijavil v zdravstveno ter pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje,     

• zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s 
predpisi o zaposlovanju tujcev,    

• omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice 
pooblaščene organizacije za posredovanje dela, ali če 
omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba.    

Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar posameznik v 
svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja 
delo na črno.  
  
V primeru, da prijavitelj ve, da je nekdo zaposlil osebo na črno, 
ali je bil sam zaposlen na črno, naj se obrne na Inšpektorat RS 
za delo, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem ZPDZC glede 
zaposlovanja na črno. Prijavo lahko poda tudi po elektronski 
pošti na naslov gp.irsd(at)gov.si. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat

Delo na črno - anonimna prijava              

Za delo na črno se šteje, če posameznik, pravna oseba 
ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma 
delo in ni vpisan ali priglašen v skladu z zakonodajo. 
Za učinkovito in uspešno  izvedbo postopka je potreb-
no navesti čim več podatkov o takem posamezniku in 
sicer: podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma 
začasno prebivališče), opis prekrška, navedbo dejstev 
oziroma  dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška 
(čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o 
plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspe-
šno izvedbo postopka).  
 
Prijave 
na e-naslov gp.tirs(at)gov.si ali na sedež 
Tržni inšpektorat RS, Parmova 33,  1000 Ljubljana 
 

Ali zahteva za plačilo are predstavlja nepošten 
pogodbeni pogoj, ki je pri poslovanju s potrošniki 
prepovedan? Tržni inšpektorat RS ugotavlja, da 
v nekaterih primerih ara predstavljala nepošten 
pogodbeni pogoj, ker prekomerno obremenjuje 
potrošnika, in sicer s tem, ko je ponudnik zahteval 
praktično celoten znesek kupnine še pred samo 
dobavo izdelka. 
 
Navajamo primer nadzora stavbnega pohištva in 
obračunavanja obresti na pogojevana predplačila:
  
Tržni inšpektorji Tržnega inšpektorata RS so opravili 
administrativne nadzore glede spoštovanja določil 41. člena 
Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) - obračunavanje 
obresti na pogojevana predplačila.  
  
Tržni inšpektorji so  izvedli  nadzor glede obračunavanje 
obresti, kot je to predpisano v 41. členu Zakon o varstvu 
potrošnikov (ZVPot). Ugotovljeno je bilo, da proizvajalci 
oziroma ponudniki dobave in montaže oken ter vrat v 
večini primerov nakup blaga oziroma opravo storitev 
izrecno pogojujejo s plačilom avansa oziroma predplačila in 
da samo približno 26% proizvajalcev oziroma ponudnikov 
dobave blaga oziroma oprave storitve ne pogojuje z 
izročitvijo določenega predplačila s strani potrošnika. Vsi 
tisti proizvajalci oziroma ponudniki, ki zahtevajo izročitev 
predplačila v roku več kot tri delovne dni pred dnem, ko 
se opravi dobava ali začne z opravljanjem storitve, morajo 
potrošnikom ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obračunati 
in plačati obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo 
hranilne vloge, vezane nad tri mesece.  
  
Tržni inšpektorji so pri tistih proizvajalcih oziroma 
ponudnikih, ki zahtevajo predplačila, ugotovili, da le-ti 
v kar 87% ne spoštujejo določbe 41. člena ZVPot, in da 
torej od prejetih predplačil potrošnikom ne obračunajo 
obresti. Izdanih je bilo 18 upravnih odločb, s katerimi je bilo 
zavezancem naloženo, da potrošnikom izplačajo obresti na 
predplačila, v 19 primerih pa je bilo izrečeno opozorilo ZIN, 
saj so zavezanci takoj pristopili k odpravljanju kršitev. Zoper 

Ali je lahko ara nepošten 
pogodbeni pogoj za potrošnika ?

zavezance je bilo ukrepano tudi prekrškovno, in sicer je 
bilo izdanih 14 opominov, v primerih, ko so zavezanci takoj 
pristopili k odpravljanju kršitev, pa so inšpektorji izrekali 
opozorila po Zakonu o prekrških (ZP-1) (13).  
  
Glede na to, da se določba 41. člena ZVPot ne uporablja v 
primerih, ko ponudniki zahtevajo izročitev are, so bili tržni 
inšpektorji posebej pozorni tudi na ponudnike, ki bi s tem, 
ko bi od potrošnikov zahtevali izročitev are, želeli zaobiti 
določbo 41. člena ZVPot. Pri tem so bili posebej pozorni 
ali zahteva za plačilo are ne predstavlja nepoštenega 
pogodbenega pogoja, ki je pri poslovanju s potrošniki 
prepovedan. V dveh primerih je bilo ugotovljeno, da ara 
predstavlja nepošten pogodbeni pogoj, ker prekomerno 
obremenjuje potrošnika, in sicer s tem, ko je ponudnik 
zahteval praktično celoten znesek kupnine še pred samo 
dobavo izdelka, zato je bila v enem primeru izdana upravna 
odločba v enem pa opozorilo Zakonu o prekrških (ZP-1) in 
opozorilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).  
  
V konkretnem nadzoru se je pokazalo, da podjetja v 
večini primerov določbe 41. člena ZVPot ne spoštujejo 
oziroma menijo, da s tem, ko potrošnikom na pogojevano 
predplačilo priznajo določen odstotek popusta, izpolnijo 
svoje obveznosti do potrošnika, ki jim jih nalaga 41. člen 
ZVPot. Pri tem je potrebno opozoriti, da morajo podjetja, 
ki izrecno ali molče pogojujejo dobavo blaga ali opravijo 
storitev šele po prejemu predplačila, potrošniku obračunati 
obresti na predplačilo, kot to določa 41. člen ZVPot, tudi, če 
potrošniku ponudijo popust na predplačilo. S tem, ko se 
od potrošnika namreč zahteva plačilo predplačila, se 
mu odvzame možnost izbire, da bi za izdelek oziroma 
storitev plačal po dobavi oziroma opravi storitve, 
zaradi česar je potrošnik upravičen do obresti.  
  
Tržni inšpektorat RS bo tudi v prihodnje 
aktivno nadzoroval spoštovanje tega 
področja ter v primeru kršitev 
sprejemal ustrezne ukrepe. 



Naj prostovoljski projekt 2011

 V četrtek, 14. junija 2012, je Mladinski svet Slovenije 
pod pokroviteljstvom predsednika  RS  dr. Danila Türka, v dvo-
rani Grandis Kongresnega centra Brdo pri Kranju pripravil pri-
reditev z razglasitvijo najboljših prostovoljcev in prostovoljskih 
projektov za leto 2011.           
 Na predlog Območnega združenja Rdečega križa Ko-
per so  priznanje  za uspešno izveden projekt »Pomoč družini 
Šavle pri prenovi pogorele hiše« prejeli Slavko Vižintin za 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Koper, Branko Vido-
vič za podjetje Grafist d.o.o., Dimitrij Vivoda, samostojni pod-
jetnik iz Kopra in Miro Kocjančič za Krajevno skupnost Gradin.
 Predsednik države dr. Danilo Tϋrk, ki je prireditev po-
novno gostil skupaj s soprogo Barbaro Miklič Türk, je kot slav-

nostni govorni poudaril, da vsak prostovoljec zanesljivo prispe-
va k uresničitvi načel, ki jih je postavilo Evropsko leto prosto-
voljstva. Predsednik je v svojem govoru med drugim poudaril, 
da v današnjih časih nastajajo velike razlike med revnimi in 
bogatimi, zaposlenimi in brezposelnimi, med ljudmi, ki živijo 
v različnih kulturnih in socialnih okoljih. Prostovoljstvo lahko 
zanesljivo na svoj iskren način omili te razkorake in nasprotja 
ter tako pripomore k bolj dostojnemu, pravičnejšemu in bolj 
humanemu življenju ter dobrim medčloveškim odnosom. 
 Zbranim prostovoljcem je zaželel, da bi tudi v priho-
dnje nesebično nudili pomoč sočloveku in opravljali tako ple-
menita dela kakor v minulem letu.    

8 9
Na razpolago še 

700.000,00 evrov 
za kratkoročna posojila

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. 

Člane zbornice, ki so morda spregledali razpis za dodelitev kratkoročnih posojil, ki je bil objavljen v 
junijski številki, opozarjamo, da je pri Banki Koper d.d. na razpolago še nekaj več kot 700.000,00 evrov. 

ZADNJE
  PRIJAVE

Napoved predavanja 
Ste pred upokojitvijo?
»Posel bi želel prenesti na sina, vendar sem slišal, 
da je potrebno plačati precej davka.«  
Vas zanima, kako se izogniti plačilu davka? 
Kaj vse je potrebno postoriti za uspešen prenos podjetja Cs.p. , d.o.o.) na naslednjo generacijo? 

Podjetniki naredijo največjo napako s tem, ko odlašajo z odločitvijo, 
zato se nam pridružite na brezplačnem predavanju, ki bo 
 
v četrtek, 25. oktobra 2012, ob 17.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma  v Kopru. 
 
Prijavite se na tel. 05/61 390 13 ali 05/61 390 00.
Vabilo s programom bo objavljeno v oktobrski številki.
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Sekcija  za prometSekcija  za promet

Ogled 45. mednarodnega 
obrtnega sejma v Celju, 
sobota, 15. september 2012

VABILO

VABILO

Informacije

Temeljna kvalifikacija in redno 
usposabljanje voznikov 
 
V Uradnem listu RS, št. 63/12 (z dne 20. 
avgust 2012) je objavljen Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o temeljnih kvalifikacijah za voznike 
motornih vozil v cestnem prometu, ki 
je začel veljati 21. 8. 2012. V novem 10. a 
členu je urejen postopek, kako ravnati v 
primeru izgube ali uničenja spričevala o 
pridobljeni temeljni kvalifikaciji (TK) ali 
o zaključenem rednem usposabljanju. V 
primeru izgube, uničenja, kraje ali tatvi-
ne spričevala o pridobljeni TK voznika ali 
spričevala o opravljenem rednem uspo-
sabljanju, mora imetnik priglasiti izgubo, 
uničenje ali krajo pooblaščenemu 
centru, ki je spričevalo izdal. Center 
nato vozniku izda potrdilo (na predpi-
sanem obrazcu), da je pridobil temeljno 
kvalifikacijo oziroma, da je opravil redno 
usposabljanje.  
 
Sprememba 15. člena ureja situacijo 
voznikov, ki jim je koda 095 potekla 10. 
septembra 2010 oziroma 10. septembra 
2011, pa je še niso podaljšali ali pa je 
sploh še niso vpisali. Ti vozniki bodo 
lahko podaljšali veljavnost kode 095 (za 
pet let od datuma opravljenega re-
dnega usposabljanja) z opravljenim 
14. urnim rednim usposabljanjem, 
vendar le do 10. septembra 2014. 

Po 10. septembru 2014 bodo morali za 
podaljšanje veljavnosti kode 095 opravi-
ti 35-urno redno usposabljanje. Usposa-
bljanje v trajanju 14 ur vozniki opravijo 
po programu, ki je določen za tekoče 
leto v katerem se usposabljajo in pro-
gramu, ki je bil določen za predhodno 
leto. Vozniki, ki morajo za podaljšanje 
veljavnosti kode 095 opraviti  35-urno 
usposabljanje, tega opravijo po progra-
mih, predpisanih za zadnjih pet let. S to 
spremembo se ureja tudi problem vo-
znikov, ki so zaključili srednjo poklicno 
šolo za voznike od leta 2006 dalje in jim 
koda poteče v letošnjem letu oziroma 
jim bo potekla do 31. decembra 2013. Ti 
vozniki bodo lahko opravljali 14-urno 
usposabljanje do 31. decembra 2013, po 
tem datumu pa bodo morali opraviti 
35-urno usposabljanje. 
 
Zaradi pravilnega razvrščanja voznikov 

po ustreznih programih, je dopolnjen 
13. člen. V primeru, da je voznik opravljal 
redno usposabljanje pri različnih izvajal-
cih, mora pooblaščeni center ob prijavi 
na usposabljanje od  njega zahtevati 
(na vpogled) potrdilo za prej opravljena 
redna usposabljanja. Po preverjanju 
vsebin rednega usposabljanja, ki jih 
je voznik opravil pri drugih centrih, ga 
uvrsti v ustrezno usposabljanje po pro-
gramu, ki ga za podaljšanje kode 095 še 
ni opravil.  

Neuradno prečiščeno besedilo pravilni-
ka je objavljeno na spletni strani: http://
www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumen-
ti/OZS/Sekcijeinodbori/Bojan/Delovni-
pripomocek_PravilnikTKzavoznike_av-
gust2012.pdf  
            
Termini rednih usposabljanj so objavlje-
ni na spletni strani: http://www.ozs.si/
začlane/izobraževalnicenter/strokovni-
seminarjiindelavnice/rednousposablja-
njevoznikov.aspx  
 
Registracija prevoza 
odpadkov v Italiji

S strani OOZ Nova Gorica smo bili 
obveščeni o novih pravilih, ki veljajo v 
postopkih registracije prevoznikov od-
padkov v Italiji. Potrebna dokumentacija 
za vpis ostane nespremenjena, potreb-
no pa je predhodno plačilo določene 
pristojbine, in sicer:     
• družbe in ostale pravne ustanove -  
         vpisi: 120,00 EUR - spremembe:              
         50,00 EUR - izbrisi: 120,00 EUR 
• samostojni podjetniki - vpisi: 23,00 

EUR - spremembe: 23,00 EUR-izbrisi: 
zastonj.       

Več si lahko preberete na spletni strani: 
http://www.ooz-novagorica.si/prispe-
vek.asp?IDpm=4037&ID=23883  
 
Preklic prepovedi vožnje vozil nad 
7,5 tone – Italija – december 2012

Naš član nas je obvestil, da je na zahtevo 
prevoznikov italijansko ministrstvo 
pristojno za promet preklicalo in od-
pravilo prepoved vožnje za vozila nad 
7,5 tone v mesecu decembru:  za petek, 
7. decembra 2012 in za soboto, 22. 
decembra  2012 ko prepoved velja le 
med 8. in 14. uro.  

Letni načrt dodelitve dovolilnic 
za leto 2013

Naj prevoznike opomnimo, da se bliža 
zakonski rok (1.  – 15. septembra 2012), 
ko bodo morali oddati vloge za določi-
tev letnega načrta dodelitve dovolilnic 
za leto 2013. Tudi letos bodo vloge 
lahko oddali preko spletnih strani http://
www.ozs.si/Začlane/Javnapooblastila/
DovolilniceObrazciinuporabniškestrani.
aspx  (www.ozs.si – za člane – javna 
pooblastila – dovolilnice – obrazci in 
uporabniške strani). Vstop na uporab-
niške strani je možen z uporabniškim 
imenom in geslom, ki so ju prijeli po 
pošti v začetku meseca avgusta.  
Vloge prevozniki  lahko oddajo tudi na 
pisnem obrazcu, ki jih dobijo na OOZ-jih 
ali na OZS.  
 
IV. redna delitev dovolilnic za 
mednarodni prevoz blaga 
v cestnem prometu

IV. redna delitev dovolilnic za mednaro-
dni prevoz blaga v cestnem prometu za 
leto 2012, bo potekala v času od 25. sep-
tembra 2012 do 28. septembra 2012. Ob 
izračunu četrte redne delitve, se bodo 
upoštevala vračila dovolilnic (uporablje-
nih in neuporabljenih), ki bodo prispela 
na naslov delivca vključno do torka, 25. 
septembra 2012 (oddana na pošto 24. 9. 
2012). V času priprave in izvedbe četrte 
redne delitve ne bomo imeli uradnih ur 
in sicer od vključno torka, 25. septembra 
2012 do vključno petka, 28. septembra 
2012. V kolikor prevozniki ne želijo preje-
ti dovolilnic iz naslova redne delitve, naj 
nam to pisno sporočijo na faks št. 01 58 
30 592 (tudi v primeru, ko želijo prejeti 
samo določeno vrsto dovolilnic).  
 
Pomembno za 
avtobusne prevoznike

V prilogi št. 10, Uredbe o zelenem jav-
nem naročanju (ZeJN) se metodologija 
za izračun stroškov v celotni življenjski 
dobi, ki temelji na stroških nakupa, 
stroških goriva ob upoštevanju pov-
prečne porabe goriva v fiksni življenjski 
dobi vozila ter stroških emisij CO2, NOx, 
NHMC in prašnih delcev, nadomesti z 
obveznimi tehničnimi specifikacijami. 
Metodologija za izračun stroškov v 

Člane sekcije za promet OOZ Koper vabimo v soboto 15. septembra 2012,
v Celje na ogled 45. MOS - mednarodnega obrtnega sejma

Odhod 
ob 6.00 uri z avtobusne postaje na Piranski cesti, pred bivšo blagovnico Soča (danes Oviesse)

Dodaten program
V soboto 15. septembra 2012 bo ob 16.00 uri tudi skupščina Sekcije za promet pri OZS, kjer se bomo 
pogovarjali o pomembnih zadevah, ki zadevajo dejavnost prevozništva. OZS bo tudi letos nastopila v 
delu dvorane L1, ki je namenjena predstavitvi delovanja obrtno-podjetniškega zborničnega sistema 
Slovenije skupaj s strokovnimi sekcijami pri OZS in člani, strokovnimi službami OZS in območnimi 
obrtno-podjetniškimi zbornicami in njihovimi člani ter domačimi in tujimi partnerji OZS. 

Prijave
Prijave zbiramo na sedežu zbornice do srede, 12. septembra 2012 do 12.00 ure
 
Plačilo
Ob prijavi plačate člani sekcije za promet s poravnano članarino participacijo v višini 10,00 EUR, ostale 
stroške krije za člane zbornica. V ceni je vključen prevoz, krof in kava na Trojanah in sejemska vstopnica.  
Na podlagi prejetih prijav bomo organizirali prevoz in naročili vstopnice, zato vas prosimo, da se 
v primeru prijave, ogleda sejma zagotovo udeležite. V nasprotnem primeru, vam bomo stroške 
zaračunali.

Prijavnica za ogled 45. MOS v Celju, 
15. september 2012

Telefon E-pošta

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Kraj in 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: andreja.kozlovic@ozs.si
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celotni življenjski dobi, ki je v skladu z 
Uredbo o ZeJN obvezna in je predpi-
sana z Direktivo 2009/33/ES o spodbu-
janju čistih in energetsko učinkovitih 
vozil za cestni prevoz, namreč v primeru 
avtobusov kategorije II ali III in težkih 
tovornih vozil ni uporabna, ker niti 
proizvajalci, niti institucije, akreditirane 
za testiranje vozil, nimajo vseh podat-
kov o emisijah, potrebnih za izračun 
operativnih stroškov v celotni življenjski 
dobi vozila. 

Po novem bodo morali avtobusi 
kategorije II ali III, ki jih kupujejo ali 
najemajo javni naročniki, izpolnjevati 
evropski standard za emisije EURO V 
in biti opremljeni s kazalnikom me-
njanja prestav ali merilnikom vrtljajev 
motorja, na katerem je označeno polje 
najučinkovitejšega delovanja motorja. 
Težka tovorna vozila pa bodo morala 
izpolnjevati standard za emisije EURO VI. 
Okoljske zahteve za storitve avtobusne-
ga prevoza pa se v celoti črtajo iz Ured-
be o ZeJN, saj je opredelitev okoljskih 
zahtev za storitve avtobusnih prevozov 
v smislu tehničnih specifikacij, glede na 
obstoječ vozni park in potrebe za šolske 
prevoze, nesprejemljiva. Predlagana 
ureditev zelenega javnega naročanja 
avtobusov in težkih tovornih vozil je 
skladna s predpisi EU.  
 
Uredba o spremembah in dopol-
nitvah Uredbe o zelenem javnem 
naročanju je objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 64/2012 (z dne 24. avgust 
2012). Objavljena je na spletni strani: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.
jsp?urlid=201264&stevilka=2583  
Neuradno prečiščeno besedilo uredbe 
boste našli na spletni strani: http://
www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sis-
tem_javnega_narocanja/predpisi/ (glej: 
zeleno javno naročanje). Spremembe 
uredbe veljajo od 25. avgusta 2012 dalje.  
 
V Uradnem listu RS št. 65/2012 (z dne 
24. avgust 2012) je objavljen Pravil-
nik o izvajanju subvencioniranega 
prevoza (http://www.uradni-list.si/1/
content?id=109678), ki je začel veljati 
25. avgusta 2012. Pravilnik določa način 
in postopek izvajanja subvencionira-
nega prevoza, način obračunavanja in 
plačevanja subvencije, vodenje evidenc 
in poročanje (glej 5. člen) ter izvajanje 
nadzora nad delom izvajalcev. V prilogi 
pravilnika so objavljeni tudi obrazci:        
• priloga 1: Vloga za izdajo subvenci-

onirane mesečne vozovnice      
• priloga 2: Potrdilo o izdani vozovni-

ci (izpolni prodajalec vozovnice)     
• priloga 3: Potrdilo o preklicani 

vozovnici (izpolni prodajalec vozov-
nice)   

• priloga 4: Podatki o subvencionira-
nih mesečnih vozovnicah (Izvajalec 
mora ministrstvu mesečno posre-
dovati podatke iz te priloge)    

Češke vinjete - za vozila 
do 3,5 t skupne teže

Češka je v letošnjem letu močno podra-
žila vinjete za avtoceste in hitre ceste, ki 
jih morajo imeti vsa motorna vozila do 
3,5t skupne teže (osebni avto, osebni 
avto s prikolico, kombi) razen motornih 
koles. 
 
Zaradi povečanega zanimanja se je 
AMZS dogovorila s češkim avto klubom 
UAMK za predprodajo v Sloveniji. Trenu-
tno so na voljo mesečne in desetdnevne 
vinjete, letne vinjete bodo v prodaji 
od 1. decembra dalje. Cena mesečne 
vinjete v avgustu znaša 18,00 EUR, cena 
desetdnevne pa 12,50 EUR. Cene v evrih 
se spreminjajo glede na menjalni tečaj 
češka krona - evro. 
 
Češke vinjete prodajajo v vseh poslov-
nih enotah AMZS d.d. (razen v poslovni 
enoti Nova Gorica) ter v poslovnih 
enotah Interservice d.o.o. v Ljubljani in 
Trbovljah. Na vseh teh lokacijah so vam 
na voljo tudi slovenske, avstrijske, švicar-
ske vinjete ter eko nalepke za nemška 
mesta. 
 
Voznikom, ki bodo na Češko potovali 
skozi Avstrijo, toplo priporočajo, da vi-
njete kupijo pri AMZS, saj so po njihovih 
izkušnjah na avstrijskih črpalkah in v 
poslovalnicah avstrijskega avto kluba 
ÖAMTC občutno dražje.  
 
Za vozila težja od 3,5 t so leta 2010 uve-
dli elektronsko cestninjenje (Premid), pri 
katerem se cestnina obračunava glede 
na prevožene kilometre po avtocestah, 
hitrih cestah in tudi na nekaterih regio-
nalnih cestah. Pred vožnjo po cestnin-
skih cestah je potrebno na bencinskem 
servisu kupiti posebno elektronsko 
napravo, za katero je potrebno plačati 
1.550 CZK depozita in na kartico naložiti 
najmanj 500 CZK predplačila. Več o 
elektronskem cestninjenju za vozila nad 
3,5 t: www.premid.cz.  
             Vir: AMZS
 
Kako ravnati v primeru prometne 
nesreče v Nemčiji

Slovensko-nemška gospodarska zbor-
nica je pripravila nekaj navodil, kako 

ravnati v primeru prometne nesreče v 
Nemčiji. Prispevek si lahko preberete 
na spletni strani: http://www.amzs.si/
si/624/181/Kako_ravnati_v_primeru_
prometne_nesrece_v_Nemciji.aspx  
 
Sistem RAPEX za obveščanje 
o nevarnih proizvodih 
za potrošnike

RAPEX je sistem hitre izmenjave 
informacij v Evropski uniji o izvedenih 
oziroma nameravanih prisilnih ukrepih 
pristojnih organov ter o prostovoljnih 
dejanjih proizvajalcev in distributerjev, 
ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za 
katere je bilo ugotovljeno, da bi pri 
uporabi v skladu s svojim namenom 
lahko predstavljali resno nevarnost za 
potrošnike v skladu s predpisi o splošni 
varnosti proizvodov.
 
Direktiva o splošni varnosti proizvodov 
(Directive 2001/95/Ec Of The European 
Parliament And Of The Council of 3 
December 2001 on general product 
safety, OJ L11, 15.1.2002, p.4) med dru-
gim določa, da so podatki, ki so na voljo 
organom držav članic ali Komisiji in se 
nanašajo na tveganja, ki jih proizvodi 
predstavljajo za zdravje in varnost 
potrošnikov, praviloma dosegljivi jav-
nosti. Še posebej so javnosti dostopne 
informacije o vrsti proizvoda, nevarnosti, 
povezani z njegovo uporabo in spreje-
tih ukrepih. 
 
Od uveljavitve direktive o splošni var-
nosti proizvodov, to je 15. januarja 2004, 
Komisija EU tedensko objavlja podatke 
o priglašenih proizvodih v sistem RAPEX 
(http://ec.europa.eu/consumers/dyna/
rapex/rapex_archives_en.cfm ).  
 
Na spletni strani: http://www.ti.gov.si/
fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevar-
ni_proizvodi/index.html so objavljeni 
podatki o nevarnih proizvodih, ki jih 
je Tržni inšpektorat RS odkril na trgu 
Republike Slovenije. Na spletni strani 
inšpektorata, pristojnega za promet: 
http://www.ipep.gov.si/si/delovna_po-
drocja/novo/nevarni_proizvodi_rapex/ 
je med nevarnimi izdelki objavljena tudi 
motoristična čelada »Scorpion EXO 450« 
 
V kolikor posedujete ali ste v prodajalni, 
pri znancih oziroma kje drugje opa-
zili enega izmed proizvodov, ki je bil 
priglašen v sistem RAPEX in je objavljen 
na zgoraj navedenih spletnih straneh, 
to sporočite na e-naslov: tibor.kustrin@
gov.si 
                 Vir: OZS

Kolektivna pogodba za cestni 
potniški promet
 
V Uradnem listu RS, št.  52/2012 (z 
dne 27. julij 2012) je objavljen Sklep 
o ugotovitvi razširjene veljavnosti 
celotne Kolektivne pogodbe za cestni 
potniški promet Slovenije, sklenjene 
dne 10. februarja 2012. To pomeni, da 
velja za vse delodajalce, ki opravljajo 
dejavnosti:    
49.310 Mestni in primestni kopenski 
potniški promet,   
49.391 Medkrajevni in drug cestni 
potniški promet.     

Vračilo trošarine za 
komercialni namen
 
V Uradnem listu RS, št. 58/2012 z dne 
31. julija 2012 je objavljen povprečni 
znesek trošarine za plinsko olje za 
pogonski namen iz 2.1 točke tretjega 
odstavka 54. člena Zakona o trošarinah 
za obdobje od 1. junija 2012 do 30. 
junija, ki znaša 377,76 eurov na 1000 
litrov.  
Višina vračila je razlika med zneskom 
povprečne trošarine, ki jo za 
posamezno obdobje ugotovi minister 
za finance, in najnižjim dovoljenim 
zneskom trošarine, ki ga določa 7. člen 
Energetske direktive (330 € za 1000 
litrov od 1.1.2010). Višina vračila za 1000 
litrov plinskega olja za mesec junij 2012 
tako znaša 47,76 EUR. 
 
Znižanje kazni za določene 
prometne  prekrške
 
V Uradnem listu RS, št. 57/2012 (z 
dne 27. julij 2012) je objavljen Zakon 
o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o pravilih cestnega prometa, 
s katerim se znižujejo višine glob za 
določene cestno – prometne prekrške. 
Spremembe zakona so stopile v 
veljavo 28.  julija 2012, uporabljati 
pa se začnejo 1. septembra 2012. 
Staro in novo besedilo je objavljeno 
v delovnem pripomočku na spletni 
strani: http://www.ozs.si/Portals/0/
Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20
in%20odbori/Bojan/Spremembe%20
ZPrCP.pdf  
d.) Na spletni strani: http://www.
euromobil.si/clovek-in-cesta/clanek/
cestnina-za-kamione-v-nemciji si 
lahko preberete članek z naslovom: 
»Cestnina za kamione v Nemčiji« 
(od 1. avgusta  2012)    

Pripravila: Natalija Repanšek, spec., Strokovna 
sodelavka  za javna pooblastila pri OZS     

Vozniki  avto-taksi vozil
 
Z Zakonom za uravnoteženje javnih 
financ (ZUJF, Uradni list št. 40/2012) 
se je spremenilo določilo Zakona 
o prevozih v cestnem prometu, ki 
predpisuje zahtevo po zaposlitvi 
voznikov taksijev za poln delovni čas 
na naslednji način: 
 
Drugi odstavek 33. člena ZPCP se 
spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Voznik avtobusa in vozila, ki 
opravlja stalne izvenlinijske prevoze, 
ter voznik avtotaksi vozila mora imeti v 
vozilu pogodbo o zaposlitvi.«. 
To pomeni, da ne velja več pogoj, da so 
vozniki pri taksistih zaposleni za poln 
delovni čas.   

Bojan Pečnik, Sekretar Sekcije za promet OZS    

Omejitev prometa tovornih vozil, 
katerih največja dovoljena masa 
presega 7.500 kg, na državni cesti 
G1-5  - pojasnilo 
 
OZS kot GZS sta zavzeli stališče, 
da bi moral biti cilj omejitve 
tovornega prometa na državni cesti 
G1-5 omejevanje mednarodnega 
tranzitnega tovornega prometa, torej 
prometa tovornih vozil, ki vozijo po 
ozemlju Republike Slovenije, nimajo pa 
na tem ozemlju niti izhodišča niti cilja.  
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
je pojasnilo, da je tovrstno stališče 
nesprejemljivo tako z vidika evropske 
kot tudi nacionalne zakonodaje, saj 
bi šlo za ukrep, ki bi v pretežni meri 
zadeval voznike iz drugih držav 
članic oziroma tretjih držav, kar 
pa bi pomenilo diskriminatorno 
obravnavanje na temelju državljanstva. 
Slednje pa bi pomenilo zavestno 
kršenje tako evropske kot tudi 
nacionalne zakonodaje.     
Poleg tega je namen ukrepa, da se 
iz prometno varnostnih razlogov 
razbremeni predmetno cesto, ki jo 
prevozniki uporabljajo zlasti zaradi 
izogibanja plačilu cestnine.  
 
V zvezi s postavljeno prometno 
signalizacijo na cesti G1, Direktorat 
za infrastrukturo pojasnjuje, da je na 
cestnem odseku med A1 (Celje) in A2 
(Krško) prepovedana vožnja tovornih 
vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg, in sicer glede 
na dopolnilno tablo, ki podrobneje 
pojasnjuje pomen omenjenega 
prometnega znaka, za tovorna vozila, 
ki državno cesto G1-5, ki povezuje 

avtocestna kraka A1 in A2, uporabljajo 
samo za tranzit oziroma za vožnjo med 
navedenima avtocestnima krakoma 
z namenom krajšanja prevozne poti 
oziroma izogibanja plačilu cestnine. 
 
V tranzitu med avtocestnima krakoma 
A1 in A2 so tovorna vozila, ki za vožnjo 
uporabljajo cesto G1-5, vendar nimajo 
v območju med A1 in A2 niti izhodišča 
niti cilja (naklad, razklad, sedež družbe, 
prebivališče voznika, ipd.). 

Slednje pomeni, da kršijo postavljeno 
prometno signalizacijo tudi vozniki 
tovornih vozil, ki npr. avtocestni krak 
A2 zapustijo pri Trebnjem in s svojo 
vožnjo nadaljujejo v smeri Boštanja, 
kjer se priključijo na državno cesto G1-5, 
ter svojo pot nadaljujejo proti Celju, 
kjer se priključijo na avtocestni krak 
A1. Če je mesto naklada npr. v Štorah 
in je potrebno tovor prepeljati npr. v 
Republiko Hrvaško ali Novo mesto, to 
ne pomeni, da mora voznik peljati 
nazaj proti Celju in pot nadaljevati po 
A1, ampak lahko v tovrstnih primerih 
za vožnjo uporablja cesto G1-5, saj so 
Štore znotraj območja med A1 in A2.          
          

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Sekcija  za prometSekcija  za promet

Oddamo 
v najem 
skladišče in 
pisarno na 
ugodni lokaciji 
v Kopru
 
Oddamo skladišče 
v izmeri 52 m2 na Ogrlici v Kopru. 
Dostop v skladišče je preko 
nakladalne rampe. 
Cena 8,00 €/m2. 

Oddamo opremljeno pisarno 
velikost 21 m2 na Ogrlici v Kopru v 
prostorih UIP d.o.o.
 
Podrobnejše informacije
tel. 05/61 179 57 
ali 051/259 403
e-naslov: suzana@uip.si
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VABILO

VABILO

Strokovna ekskurzija, 
sejem ZEPS, Zenica, 
6. in 7. oktobra 2012
Člane sekcije gradbincev vabimo na strokovno ekskurzijo z ogledom sejma

ZEPS v Zenici, Bosna in Hercegovina,
v soboto, 6. oktobra in nedeljo, 7. oktobra 2012 

Vodstvo sekcije se za izvajalca strokovne eksurzije  še ni odločilo. Način izvedbe 
strokovne ekskurzije ostaja v okvirih kot do sedaj. Program strokovne ekskurzije 
boste prijavljeni prejeli naknadno. 
 

Sofinansiranje
Sekcija gradbincev bo svojim članom s poravnano članarino stroške strokovne ekskurzije  sofinancirala 
v višini 70%. Končna višina sofinanciranja  bo odvisna od števila prijav. 

Prijave
Vabimo vas, da se s spodnjo prijavnico  prijavite do srede,12. septembra 2012. 
Prosimo za resnost pri prijavi, saj bomo na podlagi vaših prijav organizirali prevoz in vse ostalo. 
Izbrana turistična agencija vam bo poslala vse potrebno, kar boste uredili pred odhodom. 

Prijavnica za sejem ZEPS v Zenici, 
6. in 7. oktober 2012

Telefon E-pošta

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Kraj in 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: andreja.kozlovic@ozs.si

Strokovna ekskurzija, 
sejem IBA, München, 
18. in19. september 2012

VABILO

VABILO

Člane sekcije gostincev in živilcev 
vabimo na dvodnevno strokovno 
ekskurzijo z ogledom sejma

IBA, München, v torek 18. in 
sredo 19. septembra 2012 
 

Sejem IBA je vodilni sejem na področju pekarstva in peko-
vskih izdelkov. V dvanajstih sejemskih dvoranah modernega 
sejmišča v Münchnu bodo predstavljene novosti s področja 
kruha in peciva, kavovin, sladoleda, testenin, surovin, proi-
zvodne tehnike, prodaje, optimizacije procesov, itd.
 
Program
1. dan: torek, 18. september: LJUBLJANA–MÜNCHEN
Odhod z zbirnega mesta v Ljubljani ob 4. uri zjutraj. Avto-
busna vožnja mimo Jesenic, skozi karavanški predor, mimo 
Beljaka po Turski avtocesti, mimo Salzburga ter naprej po 
Bavarski do münchenskega sejmišča, kjer bo ogled stro-
kovnega sejma. Prevoz do hotela v Münchnu. Namestitev v 
hotelu in prenočevanje. 
2. dan: sreda, 19.september: MÜNCHEN–LJUBLJANA
Po zajtrku vožnja do sejmišča in nadaljevanje ogleda sejma 
do poznih popoldanskih ur, ko bo sledil povratek domov. 
Prihod domov pozno ponoči. 
 
Cena: 
165,00 EUR, pri minimalni udeležbi 40 oseb 
V ceno je vključeno: prevoz z modernim turističnim 
avtobusom na opisani relaciji, cestnine in parkirnine, stroške 
voznika, prenočevanje v dvoposteljnih sobah z zajtrkom v 
Münchnu, vodenje in organizacijo potovanja, DDV. 

Doplačila ob prijavi  enoposteljna soba: 67,00 EUR,
enodnevna vstopnica 26,00 EUR, dvodnevna vstopnica 
36,00 EUR
 
Prijave in informacije
Prijavite se s priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov 
Kompas Celje d.d., predstavništvo Ljubljana, 
(ga. Katja Preša) Peričeva 23, 1000 Ljubljana, ali po faxu 
01/280 36 05 ali na e-mail:katja.presa@kompas-celje.si. 
Splošni pogoji in navodila za potovanje Kompasa Celje d.d. 
so sestavni del programa in so vam na voljo v poslovalnicah 
Kompasa Celje oz. na spletni strani www.kompas-celje.si. 
Ob prijavi dobite natančna navodila o načinu plačila. 

Sofinansiranje
Članom OOZ Koper (eni osebi), ki imajo poravnano članarino, 
bo sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper sofinancirala 
stroške strokovne ekskurzije v višini 70% vendar ne več 
kot 100,00 EUR, na podlagi vloge, ki jo bo član prejel na 
zbornici in kateri bo predložil dokazila o udeležbi in plačilu.
 
Rok prijave
sreda, 12. september 2012, do 12.00 ure.

Vabljeni na sladke novosti v München!

Prijavnica za sejem IBA v Münchenu, 
18. in 19. september 2012

Telefon E-pošta

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Kraj in datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico pošjite na Kompas Celje, predstavništvo Ljubljana, (ga. Katja Preša), Peričeva 23, 
1000 Ljubljana, ali po faxu 01/280 36 05 ali na e-mail:katja.presa@kompas-celje.si

Član/ica OOZ Koper
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Sekciji frizerjev in kozmetikov Sekcija  kozmetikov

Strokovna ekskurzija, 

Dodir Pariza, Beograd,
od 13. do 15. oktobra 2012

Člane sekcij frizerjev in kozmetikov 
OOZ Koper vabimo na tridnevno 
strokovno ekskurzijo na ogled 
največjega 20. mednarodnega 
kongresa in sejma kozmetike, 
nege las, estetike, fitnesa in 
zdravja jugovzhodne Evrope 

Dodir Pariza, Beograd, od sobote 13. 
do ponedeljka 15. oktobra 2012
 
Program
1. dan: sobota, 13. oktober 2012 
Odhod ob 5:00 iz Kopra. Vožnja po avtocesti mimo Zagreba in 
Slavonskega Broda, skozi Slavonijo do Beograda. Avtobusni ogled 
mesta, kjer boste videli Novi Beograd s Sava centrom, Dedinje, Hišo 
cvetja, stadion JNA in Marakano, zgradbo TV PINK, cerkev Svetega 
Save, nekdanjo zvezno skupščino SFRJ ter Kalemegdan z beograjsko 
trdnjavo, od koder bomo doživeli čudovit razgled na sotočje Save in 
Donave. Nastanitev v hotelu. Prosto popoldne do večerje. Večerja v četrti 
Skadarlija ob »starogradski« glasbi in po večerji prosto za sprehod po 
živahnem mestu, ki je znano kot mesto, ki nikoli ne spi. Nočitev.
2. dan: nedelja, 14. oktober 2012  
Po zajtrku bomo obiskali 20. Mednarodni sejem »Dodir Pariza«, ki 
velja za največji sejem na področju jugovzhodne Evrope na področju 
kozmetike, nege las, estetike, fitnesa in zdravja. 190 razstavljavcev 
iz 10 držav bo predstavilo novosti iz kozmetične in lepotne industrije. 
Prav tako bo v sklopu kongresa možno obiskati številne delavnice, kjer 
bodo predstavljali raznovrstne aktivnosti. Po sejmu sledi organizirana 
pozna večerja na enem izmed številnih splavov. Nočitev.
3. dan: ponedeljek, 15. oktober 2012 
Po  zajtrku sledi voden ogled metropole. Sprehodili se bomo po glavni 
beograjski promenadi, ulici Kneza Mihajla, ulici metropolitanskega 
utripa, polni trgovin, galerij, knjigarn in kavarnic, mimo Saborne 

cerkve (beograjske stolnice). Ogledali si bomo tudi največjo 
pravoslavno cerkev - hram  Svetega Save, ter Dedinje, kjer bomo 
videli rezidence najpomembnejših beograjskih politikov. Polni vtisov 
»belega mesta« se bomo ustavili še na priljubljenih Terezijah, kjer 
bomo lahko resnično začutili duh srbske prestolnice. V popoldanskih 
urah se bomo odpravili proti Kopru. Prihod v poznih večernih urah.
 
Cena
230,00 EUR Hotel Palace**** (pri udeležbi 40 potnikov)
290,00 EUR Hotel Palace**** (pri udeležbi 30 potnikov)
340,00 EUR Hotel Palace****(pri udeležbi 20 potnikov)
 
Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, 
2 x nočitev z zajtrkom  v hotelu Palace**** v središču 
Beograda, 2 x organizirana večerja, vstopnico na sejem 
»Dodir Pariza«, vodenje turističnega vodnika z licenco GZS, 
zavarovanje potnikov in organizacijo potovanja. 
Doplačila: enoposteljna soba 30,00 EUR za dve noči, 
zavarovanje rizika odpovedi 12,00 EUR
 
Način prijave in plačila 
Prijavite se s prijavnico, ki jo dostavite na TA Maona, Obala 
14b, 6320 Portorož ali skenirano preko e-pošte: maona@
siol.net. Ob prijavi dobite natančna navodila o načinu 
plačila. Informacije na tel: 05/674 03 63, ga. Polona Senčar.

Članom OOZ Koper (eni osebi), ki imajo poravnano 
članarino, bo sekcija povrnila stroške strokovne 
ekskurzije v višini 100,00 EUR, na podlagi vloge, ki jo bo 
član prejel na zbornici in kateri bo predložil dokazila o 
udeležbi in plačilu.
 
Rok prijave
sobota, 15. september 2012, do 12.00 ure

Prijavnica za Dodir Pariza v Beogradu, 
od 13. do 15. oktobra 2012

Telefon E-pošta

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Kraj in datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico pošjite na TA Maona, Obala 14b, 6320 Portorož 
ali skenirano preko e-pošte: maona@siol.net

Član/ica OOZ Koper

VABILO

VABILO

 Vodstvo sekcije kozmetikov  pri Območni obrtno-
podjetniški zbornici Koper kakor tudi Sekcija kozmetikov pri 
OZS, se zadnje čase še posebej trudita, da bi s pristojnimi 
inštitucijami uspeli spremeniti  že uzakonjeno prepoved 
kozmetikom opravljati masaže z alternativnimi masažni-
mi tehnikami. Nova uredba  jim opravljanje slednjih oporeka, 
v primeru, da nimajo statusa zdravilca. Zakon o zdravilstvu 
namreč predvideva, da bi morali kozmetiki, ki opravljajo tovr-
stne masaže, imeti licenco zdravilca. 
 Na zboru članov sekcije kozmetikov pri OOZ Koper, ki 
je potekal 31. maja 2012, so prisotni pregledali določila Zako-
na o zdravilstvu (ZZdrav) in Pravilnika o opredelitvi zdravilskih 
sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, 
priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih me-
tod ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost. Zbrani so ugotovili, da 
so alternativne masaže, ki so bile še do leta 2004 opredeljene 
v šifri dejavnosti 93.022 Dejavnost kozmetičnih salonov in kot 
take navedene na njihovih obrtnih dovoljenjih, sedaj v prilogi 
Pravilnika določene kot zdravilske metode in sicer v 3. skupini 
»manipulativne in telesne metode«.  
 Zbor članov sekcije kozmetikov je sprejel sklep, da se 
na Ministrstvo za zdravje naslovi dopis, s katerim  kozmetiki 
predlagajo, da se iz priloge Pravilnika, v 3. skupini črta vse 
masaže, saj spadajo v kozmetično dejavnost. 

 Naši kozmetiki ugotavljajo tudi neenakopraven 
položaj v razmerju s tujimi državljani, za katere Zakon 
predvideva, da lahko masažo opravljajo pod pogoji, ki 
veljajo v njihovi državi. Veliko jih ne obvlada slovenskega 
jezika, njihova izobrazba je vprašljiva, kljub temu pa jih Zakon 
ne omejuje pri opravljanju dejavnosti, ki so opredeljene kot 
zdravilske, kar pa ne velja za naše kozmetike. S tem tuji drža-
vljani našim kozmetikom predstavljajo nelojalno konkurenco.  
 Na taistem zboru članov so prisotni sprejeli sklep, da 
Sekciji kozmetikov pri OZS predlagajo, naj prične z aktivnost-
mi, ki bodo ustrezne organe spodbudile k poostritvi nadzora 
nad masažnimi saloni. Namreč nekaj je takih, ki v sklopu 
priglašene dejavnosti s šifro 96.040 Dejavnosti za nego telesa, 
dejansko opravljajo dela, ki jih zajemajo dejavnosti, ki so 
navedene pod šifro 96.020 Kozmetična in pedikerska dejav-
nost. Ta spada v listo obrtnih dejavnosti, za opravljanje katerih 
je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost ter pridobitev 
obrtnega dovoljenja. V tem pogledu ti subjekti kozmetikom 
prav tako predstavljajo nelojalno konkurenco.   
 Ministrstvo za zdravje se je odzvalo našemu vsestran-
skemu pisanju in naj bi že v drugi polovici meseca septembra 
skupaj s predstavniki sekcije kozmetikov OZS sedel za isto 
mizo, v upanju na ugodno rešitev za obe strani.  Kozmetike 
bomo o dogajanju na tem področju sproti obveščali.

Masaže pa ne, ker niste zdravilec!

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.

Dimitrij Vivoda, direktor konzorcija Sermin d.o.o. 

Poslovne hale v obrtni coni Sermin

št. 35/2012, 28. maj 2012    
• Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost 

(ZDDV-1F)    
št. 48/2012, 26. junij 2012    
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi 

kozmetičnih proizvodov    
št. 50/2012, 29. junij 2012    
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v 

cestnem prometa      
št.57/2012, 27. julij 2012    
• Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)    

• Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-C)    

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

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v 
cestnem prometu (ZPCP-2D)    

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1D)    

št.63/2012, 20. avgust 2012   
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih 

kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu  

Iz Uradnega lista



Poslovni dogodki na MOS 2012
 

OZS v času 45. Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju 
organizira poslovne dogodke in sicer:
• Poslovna konferenca: Predstavitev prostih     
          industrijskih con Srbije,
v četrtek, 13. septembra 2012, od 14.00 do 17.00 ure, 
v Mali kongresni dvorani Celjskega sejmišča
• Poslovna konferenca: Predstavitev ekvadorskega 

gospodarstva in možnosti za sodelovanje
v četrtek, 13. septembra 2012, od 16.30 do 19.00 ure, 
v sejni sobi Celjanka v poslovni stavbi Celjskega sejmišča;  
• Poslovna konferenca: Programi EU in konkretne izkušnje 

podjetij
v petek, 14. septembra 2012, od 10.00 do 13.00 ure, v Mali kongresni 
dvorani v poslovni stavbi Celjskega sejmišča. Dogodek je namenjen 
malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo črpati Evropska 
sredstva.     
• Seminar: Kako učinkovito poslovati v Italiji in Avstriji?
v ponedeljek,17. septembra 2012, od 10.00 do 13.00 ure, v Modri 
dvorani v poslovni stavbi  Celjskega sejmišča. Dogodek je 
namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo širiti svoje 
poslovanje ali začeti poslovati v Italiji in Avstriji ter zavarovati svoj 
posel. 
 
Vabila so objavljena na spletni strani www.ozs.si. Udeležba 
na dogodkih je brezplačna, vendar je potrebna pisna prijava, 
najkasneje do 10. septembra 2012 na e-naslov: edina.zejnic@
ozs.si.  Ob zaključku dogodkov bodo udeleženci prejeli tudi 
brezplačno vstopnico za ogled sejma 45. MOS.

Poslovno srečanje na MOS 2012
 
OZS, v času 45. MOS v Celju organizira mednarodno poslovno 
srečanje obrtnikov in podjetnikov iz držav EU in JV Evrope, 
ki delujejo na področju obnovljivih virov energije, gradbeništva, 
elektronike ter kovinske, lesne, plastične in elektro industrije. 
Srečanje bo potekalo v četrtek, 13. septembra 2012, v Modri 
dvorani Celjskega sejma.

Udeležba na dogodku je brezplačna, vsi udeleženci morajo 
izpolniti elektronsko prijavo na spletni povezavi http://www.
b2match.eu/slovenia2012. 

Dodatne informacije: Gregor Primc, tel.: 01/58 30 557 ali 041/709 
734 ali e-naslov: gregor.primc@ozs.si

Ugodnosti na  skupinskih 
sejemskih nastopih v tujini
 
Slovensko-nemška gospodarska zbornica organizira skupinske 
sejemske nastope za slovenska podjetja in pri tem ponuja 
določene ugodnosti:    
• Sejem IMITS 2012, Chicago, 10. - 15. september 2012, 

organizacija gospodarske delegacije. Za udeležence se 
ponujajo številne ugodnosti. Člani delegacije lahko prispejo 
na dogodek tudi individualno, pomembno pa je, da so 
navedeni na seznamu delegacije. Ugodnosti so navedeni v 
nadaljevanju.    

• Sejem Orgatec 2012, Köln, 23. – 27. oktober 2012:     
• Sejem IMM Cologne 2013, Köln, 14. – 22. januar 

2013, projekt “Slovenska Hiša” – nastop na največjem 
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Borza poslovnih priložnosti 
• Madžarsko  podjetje, ki proizvaja delovne hlače, var-

nostno opremo ter čevlje, išče trgovske posrednike in 
podizvajalce ter ponuja vzajemno proizvodnjo.      

Šifra: EEN-avg-16    
• Izkušeno poljsko podjetje specializirano v načrtovanje 

in izdelavo plastičnih izdelkov za pakiranje (embalaže, 
veder,  zabojev), nudi podizvajalska dela.      

Šifra: EEN-avg-13     
• Madžarsko podjetje, ki se ukvarja z distribucijo 

električne energije, digitalnimi zatemnjevalniki luči, 
integriranimi rešitvami ter DMX dodatki, išče trgovske 
posrednike.     

Šifra: EEN-avg-17      
• Madžarsko svetovalno podjetje, ki se ukvarja z izvaja-

njem inovativnih projektov, išče podizvajalce ter par-
tnerje za skupna vlaganja (skladi tveganega kapitala, 
podjetja, ki se ukvarjajo s hitro izdelavo prototipov, 
raziskovalni instituti, pisarne za prenos tehnologij).      

Šifra: EEN-avg-11
 
Kontakt: M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si, T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja 
in tehnologij  
• Hrvaško podjetje išče distributerje ali proizvajalce 

opreme in tehnologije za hladno stiskanje olja iz sonč-
nic, oljne ogrščice, soje, buč, lana, sezama ter semen 
industrijske konoplje. Podjetje je pripravljeno skleniti 
komercialni sporazum s pomočjo tehnične asistence.      

Ref: 12 HR 89GJ 3NZB      
• Raziskovalna skupina iz Makedonije je razvila napre-

dne inteligentne sisteme za nadzorovanje vinske trte. 
Sistem omogoča celodnevno neprekinjeno opazova-
nje pomembnih parametrov (optimizacija namakanja, 
napovedovanje suše in zmrzali, preprečevanje bolezni 
in kakovostno merjenje tal). Iščejo proizvajalce vin 
za skupno nadaljnje sodelovanje preko različnih vrst 
poslovnih pogodb.     

Ref: 12 MK 82EX 3PHI     
• Portugalsko podjetje je razvilo sistem za spremljanje 

in nadzorovanje različnih vrst rastlinjakov. Sistem, v 
kombinaciji z merilno postajo, omogoča merjenje 
smeri in hitrosti vetra, temperature, relativne vlažnosti 
in količine padavin. Podjetje išče mala in srednje velika 
podjetja, delujoče na področju agronomije, za skupno 
sodelovanje prek komercialnega sporazuma s tehnič-
nim sodelovanjem.      

Ref. 11 PT 65BN 3KCQ

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

Več informacij na www.een.si.

Borza priložnostiBoljše obveščanje državljanov 
o glavnih tveganjih pri 
industrijskih nesrečah
 
Z novimi pravili bodo državljani EU bolje obveščeni o 
glavnih nevarnostih, ki jih vnašajo industrijski obrati v 
svojo neposredno okolico. Pravila so del posodobitve 
Direktive Seveso, ključnega instrumenta pri 
obvladovanju industrijskih tveganj, ki se zdaj prilagaja, 
da bi bile v njej upoštevane nedavne spremembe v 
mednarodnem in evropskem razvrščanju kemikalij. 
Direktiva obvezuje države članice, da sestavijo načrte 
ukrepov ob nesrečah za območja v okolici industrijskih 
obratov, v katerih so zelo velike količine nevarnih snovi. 
Poleg tehničnih posodobitev, ki upoštevajo spremembe 
razvrščanja kemikalij v EU, direktiva vpeljuje še vrsto 
drugih izboljšav. 

Več o njih si lahko preberete na spletni strani
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm.  
 
Države članice bodo morale uporabljati ta pravila 
od 1. junija 2015, to pa je tudi datum, ko se bo nova 
zakonodaja o razvrščanju kemikalij začela v celoti 
uporabljati v Evropi. Direktiva zajema približno 10.000 
fiksnih industrijskih obratov, ki uporabljajo ali skladiščijo 
nevarne snovi v velikih količinah, v glavnem v sektorjih 
kemikalij, petrokemičnih izdelkov, skladiščenja in 
prečiščevanja kovin. 
 

Nova pravila o električnih 
in elektronskih odpadkih za 
izboljšanje učinkovite rabe virov
 
Pred kratkim so začela veljati izboljšana pravila o 
zbiranju električnih in elektronskih odpadkov ter 
ravnanju z njimi. 

Od leta 2016 naprej bodo morale države članice 
zagotoviti, da bo zbranih 45 % električne in elektronske 
opreme, prodane v posamezni državi. Od leta 2019 
naprej se bo stopnja zbiranja dvignila na 65 % prodane 
električne in  elektronske opreme ali 85 % ustvarjenih 
električnih in elektronskih odpadkov. Po letu 2018  bodo 
nova pravila veljala na vso električno in elektronsko 
opremo. Države se bodo lahko tudi bolj učinkovito 
spopadle z nezakonitim izvozom odpadkov. Nova 
direktiva bo izvoznike obvezala, da preizkusijo delovanje 
opreme ter predložijo dokumente o naravi pošiljk, ki bi 
lahko bile nezakonite.
 
Več informacij o zbiranju in ravnanju s tovrstnimi 
odpadki, si lahko preberete na http://ec.europa.eu/
environment/waste/weee/index_en.htm. 

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

Dolgoročna posojila in garancije
 
v Uradnem listu RS št. 47 z dne 22. junija 2012 je bil objavljen 
razpisa za posojila v okviru garancijske sheme pri RRC Koper 
(dolgoročna posojila in garancije za 2012). Pogoji dodeljevanja 
kreditov:   
• nominalna fiksna obrestna mera za kredite na letni ravni 3,8%     
• doba vračanja kredita od 3-5 let     
• višina kredita: od 5.000,00 do 85.000,00 eur    
• moratorij na glavnico je lahko do 6 mesecev; moratorij se šteje 

v odplačilno dobo kredita    
• višina kredita je lahko max 70% vrednosti investicije      

upravičeni stroški: materialne in nematerialne investicije       
• zavarovanje RRC Koper je lahko max do 50% vrednosti kredita     
• bančni stroški vodenja kredita lahko znašajo do 0,8 % od 

zneska kredita - najmanj 130,00 EUR pri Banki Koper d.d. in do 
0,8 % od zneska kredita - najmanj 146,00 EUR pri Abanki Vipa 
d.d. Ljubljana-PE Koper     

• garancije RRC Koper se izdajajo najkasneje do 31.3.2013      
• garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki 

nadomeščajo stare kredite     
• prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega 

kredita    
• člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru 

(izpolnjena vloga za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine 
v znesku 110,00 EUR. 

•    
Dodatne  informacije in  celoten razpis na spletni strani: http://www.
rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html

EU informacije

Sejmi
mednarodnem pohištvenem sejmu. Zasnova projekta je 
priložena.    

• Sejem Interzum 2013, Köln, 13. - 16. maj 2013: Poslovna 
delegacija ter organizacija poslovnih srečanj – b2b na sejmu 
interzum 2013. Do konca meseca maja so možne predčasne 
prijave za nastop na sejmu interzum (10 € prihranka na m2).          

• Sejem Anuga 2013, Köln, 05. - 09. oktober 2013: največji 
mednarodni prehrambeni sejem.    

Kolikor ste zainteresirani za sodelovanje lahko kontaktirate 
Danijela Gostenčnika, tel.: 01/25 288 54, danijel.gostencnik@ahkslo.
si ali Majo Horvat, tel.: 01/25 28855, maja.horvat@ahkslo.si. 

Razpisi

Vajeništvo in pripravništvo v EU     
Evropska komisija je objavila študiji o vajeništvih in pripravništvih 
v EU, ki kažeta, da so tovrstna uvajanja koristna, potrebne pa so iz-
boljšave. Izjemno visoke stopnje brezposelnosti mladih v Evropi na-
mreč zahtevajo takojšnje ukrepanje držav članic. Ena od prednostnih 
nalog je mladim zagotoviti nemoten prehod iz šolanja v zaposlitev. V 
skladu s priporočili obeh študij bi se morale tovrstne sheme bolj od-
zivati na potrebe trga dela, bolje bi se morale prilagoditi potrebam 
podjetij in ponujati več jamstev glede kakovosti in možnosti za mlade.  
Na podlagi rezultatov študij bo Komisija do konca leta pripravila dve 
pobudi: osnutek priporočila Sveta o jamstvih za mlade, da se mladim 
v štirih mesecih po zaključku šolanja zagotovi zaposlitev, izobraževa-
nje ali usposabljanje, ter opredelitev okvira za kakovost pripravništev. 
Evropska podjetja trenutno zagotavljajo delovna mesta za uspo-
sabljanje za približno 9,4  milijona dijakov in študentov. Vaje-
ništva opravlja približno 40,5 % vseh dijakov iz 27 držav članic. 
  
Več informacij je na voljo na: http://europan.eu/rapid/pressRelease-
sAction.do?reference=IP/12/731&format=HTML&aged=0&languag
e=SL&guiLanguage=e



petek, 21. september 2012
19:00 Odprtje prireditve in razglasitev rezultatov natečajev Sladka Istra 2012: Naj torta, 
Najizvirnejša sladica Istre, Muškat Sladke Istre - Adria Ankaran

sobota, 22. september 2012
18:00 Večer sladkih okusov - Lonka, Izola

sobota, 29. september 2012
9:00 - 19:00 Okušanje in prodaja sladkih izdelkov - Pristaniška ulica, Semedelska cesta, Prešernov trg
9:00 - 19:00 Dežela čokolade - Prešernov trg
9:00 - 19:00 Razstava istrskih sladic v izložbah koprskih trgovin - Čevljarska, Župančičeva in Kidričeva ulica
9:00 - 19:00 Ujemi sladki utrinek – fotografija za sladki spomin - Trg pri Oro caffe

nedelja, 30. september 2012
9:00 – 19:00 Okušanje in prodaja sladkih izdelkov - Pristaniška ulica, Semedelska cesta, Prešernov trg
9:00 - 19:00 Dežela čokolade - Prešernov trg
9:00 - 19:00 Razstava istrskih sladic v izložbah koprskih trgovin - Čevljarska, Župančičeva  in Kidričeva ulica
9:00 - 19:00 Ujemi sladki utrinek – fotografija za sladki spomin - Trg pri Oro caffe

Na prireditvi Sladka Istra 2012 se bo zvrstilo še mnogo drugih strokovnih, izobraževalnih, 
kulturnih in zabavnih prireditev.

www.sladka-istra.siP
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