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”Nos v dreku”
  Kdo bo lastnik premoženja
  koprskih obrtnikov? 

Letni zbor članov OOZ Koper

Seminar Optimiranje davčne 
osnove za leto 2012



Spoštovani!
Vabim vas na letni zbor članov OOZ Koper, ki bo 

v ponedeljek 10. decembra 2012, ob 18.00 uri,
v mestnem gledališču v Kopru, Verdijeva ulica 3
Skupaj s predsedniki sekcij vam bomo poročali       
• o delu zbornice za leto 2012,  
• o spremembah, ki jih bo prinesel  nov obrtni zakon,  s poudarkom na uvedbi prostovoljnega 

članstva ter njegovih prednostih in slabostih,     
• predstavili vam bomo tudi izhodišča za delo zbornice v letu 2013.    

Po zboru vas vabim, da si ogledate komedijo Šentjakobskega gledališča Ljubljana  Ugrabitev v režiji 
Gašperja Tiča, v kateri se vam bo zdelo znano marsikaj. . . morda glavna akterka gospa Vilda Dolžnjak, ki 
je spravila v stečaj podjetje Pograd . . . morda oboroženi razbojniki, ki hočejo do denarja z ugrabitvijo, zakriti 
z obrazi znanih politikov. Naključje? Ne. Namerno izzivanje? Ne, zgolj v slovenščino in Slovenijo preveden 
in prirejen tekst vselej kritičnega in aktualnega italijanskega avtorja Daria Foja, ki gledalcu in igralcu nudi 
ogromno zabave in resnice. 
 

Večer bomo zaokrožili ob prigrizku in kozarčku v preddverju gledališča. 
 
Zbor je tudi priložnost, da si člani pred iztekajočim letom voščimo vse dobro v novem letu, zato si želim, 
da bi se zbora udeležili v čim večjem številu. 
 
Zbora se lahko udeležite s svojim partnerjem. Udeležba na  zboru je za člana zbornice (eno osebo) 
brezplačna, spremljevalec pa plača 20,00 evrov ob prevzemu vstopnice. Vstopnice lahko prevzamete 
na sedežu zbornice. Vstopnice bomo delili do zapolnitve mest. Pohitite, saj je število mest omejeno! 
 
    Vabljeni!
                    
  
                                                                                      
       Slavko Vižintin, predsednik  
 

 

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.

Svetovalni center OZS 
telefon 01/5830 810 - fax: 01/5830 583 
e-naslov: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

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

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 OOZ Koper zagovarjamo stališče, 
da bi morala zbornica, v določbah 

novega obrtnega zakona, ostati 
oseba zasebnega prava

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
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na trgu, od novega statuta skupne organizacije OZS, predvsem pa od števila prostovoljnih članov in od 
zaupanja, ki ga bodo ti imeli v vodstvo  in zaposlene na zbornicah. 
 
V zadnjem času se je zaupanje v zbornico močno zamajalo. Predvsem zaupanje v Obrtno-podjetniško 
zbornico Slovenije, ki posledično slabi zaupanje tudi v območne zbornice. Način dela in odnos OZS do 
članstva ter visoka neupravičena  izplačila plač, odpravnin,  nagrad in drugih prejemkov  zaposlenim 
in funkcionarjem na OZS so žal  naredila toliko škode, da jo bo težko popraviti. Morda je bil to tudi cilj. 
Da bi bilo članov čim manj. Pogača je namreč velika in manj se jih bo okrog nje vrtelo, več bo ostalo za 
tiste, ki vedo za kaj gre. 
 
Ob neupravičeno visokih izplačilih plač in odpravnin v OZS je privrela na dan tudi cela vrsta drugih 
nepravilnosti, ki so se dogajale na OZS in zaradi katerih so se začeli vrstiti odstopi posameznih funkcio-
narjev. 
 
OOZ Koper  je ves čas opozarjala na nepravilnosti in je na vse načine  skušala zastopati interes svojih 
članov znotraj OZS, saj je to tudi njena odgovornost. Upravni odbor OOZ Koper je ponosen na svoje 
dosedanje delo in na delo strokovnih služb na naši območni zbornici. 
 
Vodstvo OOZ Koper  si želi še aktivnejše sodelovanje širšega članstva. Ob ukinitvi obveznega članstva 
moramo člani OOZ Koper v čim večjem številu ostati člani te zbornice, ker ta zbornica je naša in samo 
skupaj jo bomo lahko ubranili. Več nas bo, močnejši bomo.  
 
Na OOZ Koper se bomo dogovorili kakšno zbornico potrebujemo  in skupaj jo bomo tudi oblikovali. Pri tem 
nas gotovo ne bo oviral nihče, tudi država oz. politika ne. Razen, če nam bo to preprečil nov obrtni zakon.   

Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper
Vojko Valič, Tamara Hlede, Zlatko Kalšnik, Sergej Pinter, Mirko Tomšič in Mario Zadel, 
člani upravnega odbora OOZ Koper  
Mirjan Pobega, predsednik nadzornega odbora OOZ Koper
Elide Laginja, sekretarka OOZ Koper    

Dileme ob novem obrtnem zakonu

”Nos v dreku” 
Pred kratkim je nacionalna televizija predvajala film  Kapitalizem: ljubezenska zgodba, 
za katerega je avtor Michael Moore dejal: »Film sem naredil zato, ker v Ameriki imajo 
ljudje navado čakati, da se »razjasni nebo«, preden načnejo določene teme in dregnejo 
v določene stvari. Pa čeprav imajo problem pred nosom in slutijo, pravzaprav vedo,da 
je nekaj hudo narobe. Preprosto se raje prepuščajo toku. Prilagodijo se in sprejmejo 
povprečnost, saj večina živi s prepričanjem, da je bolje, če ne drezajo z nosovi v drek in če 
preprosto sklonijo glavo in stisnejo zobe. Bodo že kako preživeli. Toda nekdo mora stegniti 
jezik in vprašati«. 
 
Tudi mi  moramo. Morali bi spraševati, biti ustvarjalno kritični in predvsem  prevzeti bi morali  
odgovornost, tam kjer jo imamo. Vsakodnevno smo namreč v naši domovini  priče  nastajanju hitrih 
sprememb na vseh področjih. Spremembe se sprejemajo s tako naglico in lahkotnostjo, kot da  bi 
šlo za manjše, nedolžne spremembe. Za številne se bo kmalu  pokazalo, da so bile sistemske. Da so 
spremenile naša življenja. 
 
Tudi v organiziranosti in delovanju obrtno-podjetniških zbornic se z novim obrtnim zakonom 
obetajo radikalne spremembe. Sistema, ki so ga obrtniki gradili desetletja, kot kaže,  kmalu ne bo 
več. Po predlogu obrtnega zakona, ki ga je Vlada RS dala v prvo branje Državnemu zboru, se ukinja 
obvezno članstvo v območnih obrtno-podjetniških zbornicah in OZS, kar je bila tudi jasno izražena 
volja članstva na aprilskem  referendumu. Čeprav je bila udeležba članov na referendumu tako na 
OOZ Koper kot na drugih OOZ zelo nizka, vodstvo OOZ Koper voljo članstva spoštuje in odločno 
zagovarja prostovoljno članstvo v OOZ in OZS s tem, da je organiziranost od spodaj navzgor z 
močnim vplivom območnih zbornic. 
 

Zbornica naj zagovarja in zastopa  interes svojih članov in naj za njihovo članarino izvaja naloge za 
katere se bo odločalo članstvo. Za to pa mora biti zbornica oseba zasebnega in ne javnega prava. 
Žal pa je Vlada RS v predlog obrtnega zakona (EVA 2012-2130-0048), ki je v vseh svojih prejšnjih 
verzijah predvideval, da bodo OOZ in OZS po uvedbi prostovoljnega članstva osebe zasebnega prava, 
ponovno vnesla določilo, da so zbornice osebe javnega prava. To preprosto pomeni, da delujejo v 
javnem interesu in ne zgolj v interesu svojih članov. Nadzor nad njihovim delom pa ima država in ne 
članstvo. To pomeni  tudi, da bi se s članarino, ki bi jo člani prostovoljno plačevali, pokrivale aktivnosti  
za katere se ne bi odločilo članstvo ampak bi bile opredeljene v zakonu.

 
V predlogu zakona je predvideno tudi, da območne obrtno-

podjetniške zbornice lahko prenehajo, njihovo premoženje 
pa se prenese na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 

ali na drugo območno zbornico. Tako bo marsikatera 
območna zbornica, zaradi nelikvidnosti (zaradi uki-
nitve obveznega članstva bo namreč sredstev veliko 
manj) morala v stečaj ali likvidacijo. Njeni člani bodo 
izgubili organizacijo, ki so jo sami ustvarili, jo dolga 
leta nadgrajevali tako, da so jo prilagajali svojim po-
trebam, so z njo upravljali, predvsem pa,  so bili njeni 
lastniki. Člani so zaenkrat,  posredno še vedno lastniki 
tako premoženja območnih zbornic kot premoženja 
OZS. 
 
Verjetno bo ukinitev najprej doletela manjše zbornice,  
a gotovo jim bodo sledile tudi druge. 
 
S kakšno dinamiko, bo odvisno od številnih dejav-
nikov. Od kapitala, ki ga  bodo posamezne zbornice 
še imele ob ukinitvi obveznega članstva in jim bo 
omogočil nekaj  časa za reorganizacijo, od prihodkov, 
ki jih bodo posamezne zbornice sposobne ustvariti 

Kot oseba zasebnega prava bo zbornica delala kar se bodo odločili člani.
Kot  oseba javnega prava bo zbornica  delala kar bo določeno v zakonu. Zaenkrat  je razrešeno vodstvo OZS

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Štefan Pavlinjek je v torek, 30. oktobra 2012 
sklical izredno sejo skupščine Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Sklic izredne seje je zahtevalo 
tudi več kot 50 poslancev skupščine. Poslanci so na seji skupščine so s tajnim glasovanjem izglasovali 
nezaupnico celotnemu vodstvu OZS.

Poslanci so razrešili:

Štefana Pavlinjeka, predsednika OZS, ki je po svoji funkciji predsednik Skupščine OZS,
Štefana Grosarja, podpredsednika skupščine OZS, ki je po funkciji predsednik Upravnega 
odbora OZS,
Andreja Klobaso, podpredsednika OZS,
Pavlino Svetič, predsednico Nadzornega odbora OZS in člane nadzornega odbora Miro 
Špiljak, Žorža Petrovskega in Darka Petrovčiča.

Poslanci so potrdili odstop Franca Bukovca z mesta podpredsednika Skupščine OZS in odstop 
Petra Skapina z mesta člana NO OZS.

Seje se je udeležilo 84 od skupno 94 poslancev, ki so se najprej seznanili s poročilom nadzornega 
odbora o ugotovitvah v zvezi s pogodbo o zaposlitvi in s sporazumom o prenehanju zaposlitve s 
sedaj že bivšim generalnim sekretarjem OZS Dušanom Krajnikom.

Čeprav je predsednica nadzornega odbora v medijih izjavljala, da sta bila tako pogodba o zaposlitvi 
kot sporazum o nepreklicni razrešitvi pravno ustrezna, iz poročila nadzornega odbora se je dalo 
stvari razumeti tudi drugače.

 

Poslanci skupščine OZS bodo izvedli nadomestne volitve vodstva v četrtek, 
15. novembra 2012.
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Brezplačen uvodni seminar
fotobranja

Kako si zapomniti več z manj truda?    
Vas zanima, kako postati učinkovitejši v službi?    
Kako v kratkem času postati strokovnjak na področju, ki vas zanima?   

Enostavno. Spoznajte fotobranje! Vas zanima več? 
Pridite na uvodni seminar fotobranja, ki bo v   

sredo, 21. novembra 2012, ob 18.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper    

• izvedeli boste, kaj je fotobranje in zakaj je tako popularno po celem svetu    
• videli boste, česa so v resnici sposobni vaši možgani –presenečeni boste!   
• spoznali boste, koliko informacij vam lahko da knjiga v pičlih 15 minutah   
• imeli možnost, da se prijavite na vikend tečaj fotobranja     

Kaj prinesete s seboj na seminar? 
Dve poljudnoznanstveni knjigi s 150-250 stranmi: eno, ki ste jo že prebrali, in drugo, ki si jo želite 
prebrati. Doživeli boste izkušnjo, ki si jo boste zapomnili do konca življenja. 
Nikoli ne boste vedeli, če ne boste poizkusili!

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal od 18.00 do 20.30 ure

Prijave
Prijave na OOZ Koper tel.05/61 390 00 ali 05/61 390 13

VABILO

VABILO

VABILO

VABILO

Seminar Optimiranje 
davčne osnove za leto 2012

Prijavnica za seminar Optimiranje davčne osnove
za leto 2012, 5. december 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 ali pošljite po 
faxu: 05/6271 917 ali po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si

Člane OOZ Koper vabimo na seminar Optimiranje davčne 
osnove za leto 2012  z upoštevanjem vseh sprememb 
davčne zakonodaje in kaj nas na davčnem področju še čaka 
v letu 2013, ki bo

v sredo, 5. decembra 2012, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper    

Seminar bo vodila
Dunja Verbajs, univ. dipl. oec, davčna svetovalka z licenco DIZI  
 
Na seminarju bomo na preprost in jasen način spregovorili, 
kako boste ob upoštevanju spremenjene in dopolnjene 
davčne (Zdoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1) kot postopkovne 
(ZDavP-2) zakonodaje na najbolj optimalen način sploh 
sestavili davčno bilanco? Na seminarju bomo tudi s 
primeri iz prakse predstavili različne  možnosti zakonitega 
uveljavljanja stroškov – davčno priznanih odhodkov 
poslovanja, ki so podlaga za  optimiranje davčne bilance 
ter Vas opozorili na vse pasti, na katere lahko naletite brez 
točnih informacij.  
 
Spregovorili bomo   
• kako zagotoviti verodostojnost listin (prejetih, izdanih), da ni 

kasnejših težav v postopkih davčnega nadzora skladno s SRS;    
• opredelitvi in pravnih podlagah  za davčno priznane in 

davčno nepriznane odhodke poslovanja s poudarkom na: 
promocijskih aktivnostih in njihovi davčni obravnavi (darila, 
nagrade…),    

• reprezentanci,       
• ugodnostih, ki jih daje delodajalec zaposlenim (npr. osebna 

vozila, počitniške kapacitete) s poudarkom na bonitetah in 
načinu izračuna bonitete,    

• obdavčitvi prejemkov prokuristov in poslovodnih delavcev ter 
davčno priznavanje nadomestil stroškov iz naslova navedenih 
pogodb, skladno z zadnjimi pojasnili DURS-a in SPIZ-a ,      

• nabavi in odtujitvi osnovnih sredstev, njihovemu evidentira-
nju v poslovne knjige ter strošku amortizacije,     

• prevrednotenju na višje vrednosti in vplivu na davčno osnovo 
(npr. nepremičnine),     

• pogojih za odpis terjatev (pravnomočen sklep sodišča, zasta-
ranje po obligacijskem zakoniku),    

• Priznavanje nadomestil stroškov skladno z Uredbe o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov… (po-
seben poudarek na vsebini potnih nalogov oziroma kdaj je 
potni nalog obvezen),    

• kateri dohodki so obdavčeni cedularno, prednosti  in poseb-
nosti tega načina obdavčitve (obresti, dividende, kapital) ter 
spremembe Zdoh – 2 v letu 2012,    

• različni pogoji za uveljavljanje davčnih olajšav za zasebnike in 
pravne osebe po spremembah Zdoh-2 in ZDDPO-2 v letu 2012,   

• katere spremembe na davčnem področju nas čakajo v letu 
2013?   

• vprašanja in odgovori

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

Plačilo
Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, 
s pripisom  »optimiranje davčne osnove” ali na blagajni OOZ 
Koper.

Prijave
Član zbornice lahko prijavi eno osebo gospodarskega 
subjekta-člana. Prijavnico  pošljete na OOZ Koper, Staničev 
trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917  ali na e-pošto: 
andreja.kozlovic@ozs.si. 
Prijavnici obvezno  priložite dokazilo o plačilu.
 
Rok prijave
četrtek, 29. november 2012 
oz. do zapolnitve mest. 
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Inovacija našega člana pritegnila 
pozornost stroke

Inovacija Valentina Prelovca, člana OOZ Koper, ki smo jo predstavili v Koprskih obrtniških 
novicah v mesecu aprilu, gre za strešno kritino s prezračevalnim sistemom je, po metodolo-
giji nacionalne ocenjevalne komisije, bila izbrana kot ena izmed najbolj inovativnih.  S tem si 
je gospod Valentin Prelovec zagotovil možnost, da svojo inovacijo  predstavi v okviru 7. slo-
venskega foruma inovacij, ki bo potekal od  26. do 27. novembra 2012 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani.
 
Tako je Valentin Prelovec komentiral odločitev komisije: 
»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, me je z vabilom za prijavo na 
7. slovenski forum inovacij, kar presenetilo. Istočasno so mi sporočili, kako naj se prijavim. Zadeva 
je bila kar komplicirana, o moji inovaciji so namreč hoteli vedeti vse podrobnosti. Glede na to, da je 
moj patent usmerjen v gradbeništvo, ki je sedaj v zelo veliki krizi, sem se odločil, da se bom vseeno 
prijavil, na kakršno koli uvrstitev pa nisem računal. Danes je namreč bolj pomembna elektronika 
in vse tisto kar bi pospeševalo razvoj v panogah, ki so s svojo proizvodnjo usmerjeni v izvoz. Koga 
bo sploh zanimala moja inovacija, sem si mislil. Pred dnevi pa sem bil ne malo presenečen, da sem 
v konkurenci 140 prijav uvrščen na 17. mesto«.

Napovednik zborov članov 
po sekcijah

Ob koncu leta se člani, ki so združeni v sekcije, zberejo na zaključnem zboru. Sekcije zaključne zbore 
članov organizirajo z namenom, da pregledajo opravljeno delo sekcije v iztekajočem se letu in sprejmejo 
program dela za leto, ki prihaja. 
 
Zbori članov so priložnost, da člani spregovorite o vsakodnevnih težavah s katerimi se srečujete pri 
opravljanju svoje dejavnosti, predstavite svoje poglede na določene  zadeve, podate svoje predloge 
v zvezi z aktivnostmi, ki jih načrtuje sekcija oz. predstavite pričakovanja, ki jih imate od sekcije.  Zbori 
so tudi priložnost za druženje, zato jih ne gre zamuditi. Na OOZ Koper deluje 8 sekcij. V novembru in 
decembru bodo sekcije izvedle zbore članov po naslednjem razporedu:   

Sekcija lesnih strok
sreda, 14. november 2012, ob 19.00 uri, v zeleni dvorani obrtniškega doma 
Po uradnem delu zbora bo sledila pogostitev.

Sekcija instalaterjev-energetikov
petek, 16. november 2012, ob 18.00 uri, v Domačiji Ražman v Gračišču
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja.     

Sekcija gostincev in živilcev
sreda, 21. november 2012, ob 18.00 uri, v Istrski kleti na Pomjanu 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja.     

Sekcija avtoserviserjev 
petek, 23. november 2012, ob 18.00 uri, v Domačiji Ražman v Gračišču 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja.    

Sekcija frizerjev in sekcija kozmetikov - skupni zbor
sobota,  24. november 2012, ob 19.00 uri, v restavraciji Brič na Bivju 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja.

Sekcija gradbincev
petek, 30. november 2012, ob 19.00 uri, v Domačiji Ražman v Gračišču 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja.    

Sekcija za promet
sobota,  1. december 2012, ob 19.00 uri, v Domačiji Ražman v Gračišču 
Po uradnem delu zbora bo sledila večerja.   

Vabila za zbore boste  prejeli z redno pošto. 
 
Predsedniki sekcij vabijo člane, da na zborih konstruktivno sodelujete tako, da podate vaše predloge za 
pripravo  programov dela sekcij za leto 2013. Od vas samih je odvisno kako uspešno bo delo sekcije.
 Več vas bo vključenih, kvalitetnejše bo.  
 
V času, ki ga trenutno živimo, je položaj obrtništva v družbi, vse manj kot rožnat. Težko se je prebijati 
v kriznih situacijah, težko je zagotoviti delo sebi, kaj šele zaposlenim delavcem.  Združevanje članov 
v obrtno-podjetniško zbornico in aktivno vključevanje v njen razvoj je pomembno predvsem zato, 
da boste s  pravimi potezami, za katere se boste sami odločili, pripomogli k svojemu izobraževanju,  
napredovanju v svojem poklicu in uspešnejšemu poslovanju.

PRIKAZ POKRIVANJA STREH RAZLIČNIH NAKLONOV
1. ZAKLJUČNI SLOJ CERESIT AQUABLOCK-A
2. CERESIT MREŽICA (FLEECE)
3. PRVI NANOS CERSIT AQUABLOCK-A
4. ZRAČNIK
5. TERMODUR Z UTORI ZA ZRAČENJE NA SPODNJI STRANI PLOŠČE
6. PODLAGA DESKE Z MOŽNOSTJO MONTE ITD.
7. RUMENE OZNAKE- TOČKOVNO LEPLJENJE CERESIT CT 84
8. ŠKARNIK - Z MOŽNOSTJO DRUGAČNIH KONSTRUKCIJ

PRELOVČEVA KRITINA S PREZRAČEVALNIM SISTEMOM

ZADNJE
  PRIJAVE

V zeleni dvorani Obrtniškega doma je 25. oktobra 2012 potekel seminar o prenosu 
podjetja na družinskega člana. 

Predavatelj, gospod Uroš Kavs je v poldrugi uri prisotnim predstavil kako na najbolj 
optimalen način prenesti podjetje. Razložil je  kateri so pravni in računovodski vidiki 
te operacije ter njene pasti. O tem kaj vse zahteva davčna zakonodaja je predavatelj 
pojasnil na natančen in razumevajoč način. Poseben poudarek oziroma pozornost 
je namenil  čustvenemu vidiku koraka, ki ga  podjetnik stori npr. pred upokojitvijo, 
ko se odloča komu in če bi sploh predal poslovanje svojega podjetja, ki ga je gradil 
večino svojega življenja.  

Tematika je bila očitno zelo zanimiva, saj se je med prisotnimi razvila tudi živahna 
in zanimiva  razprava. Člani, ki ste priložnost zamudili, lahko dobite gradivo na 
sedežu zbornice. Za dodatne informacije in za vaša morebitna vprašanja vam lahko 
posredujemo tudi kontaktne podatke predavatelja.

Veliko zanimanje za seminar o prenosu dejavnosti
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Cvetličarke  in  sekcija frizerjev

„Zavezanke za DDV bomo propadle. Če 
zvišamo cene, ne bomo imele prometa. 
Če pa ne zvišamo cen, ne bomo obstale. 
Vlada nam želi zavezati kamen za vrat 
in nas vreči v morje.“ S tako ostrim 
jezikom je na srečanju koprskih frizerk 
in cvetličark Anđa Galič, Brivnice in 
česalnice Koper, ošvrknila predlog 
vlade o zvišanju stopnje davka na 
dodano vrednost. Ta bo po novem za 
frizerske storitve, storitve čiščenja oken 
in zasebnih gospodinjstev ter dobavo 
lončnic, sadik in rezanega cvetja znašal 
20 odstotkov. 

Že sama uvedba DDV-ja v devedesetih 
letih prejšnjega stoletja je za obrtnike 
predstavljala velik šok in takrat so 
morali v povprečju odpustiti od 
enega do dva delavca, pravi Silva 
Baruca Jakomin, vodja sektorja  za 
frizerstvo pri koprski obrtni zbornici. 
Na pobudo Združenja evropskih 
frizerjev in pritiskov frizerske sekcije 
Obrtne zbornice Slovenije je vlada 
z začetkom leta 2010 znižala DDV 
frizerjem, na zahtevo Evropske unije 
pa še cvetličarjem in čistilcem oken. 

„Te panoge so takrat zadihale,“ razloži 
Jakominova in doda „zdajšnja vlada 
tega posluha nima.“ 
 
Frizerska sekcija Slovenije je vlado 
na nespametnost povišanja davka že 

opozorila, saj imajo frizerji zaradi krize 
že zdaj nizek promet in zaradi tega 
svojih storitev že več let niso podražili. 
Če bo parlament potrdil višji davek, 
bodo prizadete panoge primorane 
zviševati cene, saj so notranje rezerve 
že izčrpane. To pa pomeni, da bodo 
njihovi frizerski stoli samevali, škarje 
pa ostale v predalih, saj bodo saloni 
prisiljeni v odpuščanje. Koprske 
frizerke, ki so se na sestanku zbrale, so 
zaradi tega zaskrbljene, še posebno, 
ker so davčne zavezanke in jih bo 
davek potisnil v neugoden položaj. 
Frizerji, ki davku niso zavezani, namreč 

Koprske frizerke in cvetličarke v boj za ohranitev 
nižje stopnje DDV-ja 

podražitve le tega ne bodo občutili. 
Poleg tega so prepričane, da bo višji 
davek spodbujal sivo ekonomijo, saj 
že zdaj veliko frizerjev opravlja svoje 
storitve po domovih in to brez izdaje 
računov. Proti taki konkurenci pa se 
je težko boriti. Že podatek, da je na 
koprskem Zavodu za zaposlovanje 
prijavljenih trinajst izobraženih frizerjev, 
na leto pa jih frizersko šolo konča 
trideset, dovolj zgovorno govori o 
razsežnostih tega problema. 
 

„Frizerski salon z vsemi zaposlenimi je 
danes težko vzdrževati,“ pove Alenka 

Labinjan iz Salona Nadja „voda, 
elektrika in ostali stroški so se podražili, 
zaradi velike konkurence pa cen ne 
moremo dvigati, če želimo poslovati. 
Temu moramo zdaj dodati še višji 
DDV.“ Denarja pa že zdaj ni dovolj za 
investicije in izobraževanja, ki so nujna 
v modnem poklicu kot je frizerstvo. 
Napačno je tudi dojemanje frizerstva 
kot luksuz, saj je to potreba vsakega. 
 
Višja stopnja DDV-ja bo prizadela tudi 
cvetličarstvo. Diana Avdič, direktorica 
podjetja Geaflor d.o.o., pravi, da 
je nekoč zaposlovala sedem ljudi, 
danes jih pet. Zaradi usihajočega 
prometa jih težko plačuje: „Boriti 
se moram za vsakega. Izgubili smo 
velike stranke zaradi klientelizma in 
nelojalne konkurence iz drugih regij 
Slovenije.  Velika obalna podjetja, kot 
so Intereuropa in Istrabenz, pa niso 
več kar so bila.“ Njeno podjetje nima 
dovolj denarja za nujno popravilo 
strehe, zvišanje davka pa ima lahko 
usodne posledice, doda: „Ko se je leta 
2010 davek znižal, me je to rešilo pred 
stečajem. Ne predstavljam si, kakšne 
posledice bi zvišanje DDV-ja imelo za 
moje podjetje danes.“ 

Evropska direktiva sicer pravi, da cvetje 
spada med kmetijske proizvode in 
študije so pokazale, da se visok davek 
v prometu s cvetjem gospodarstvu 
ne splača. Pred leti ga je že dvignila 
Francija, a ga je po enem letu spet 
spustila, ker ni bilo želenega učinka. 
 
Frizerkam in cvetličarkam, ki so se 
udeležile sestanka na koprski obrtni 
zbornici je skupno, da si želijo le dobrih 
pogojev za delo. Prepričane so, da 
se vlada ne spozna na panoge, ki jim 
zvišuje davek na dodano vrednost in to 
počne ne selektivno. 

Zato od države zahtevajo, da preneha 
dražiti stroške dela in vzpostavi 
ugodne razmere za zaposlovanje in 
delo frizerjev ter cvetličarjev. Vzpostavi 
naj tudi učinkovitejši nadzor dela na 
črno, ki odžira težko prigarani kruh. 
V obzir mora vzeti, da frizerstvo in 
cvetličarstvo zaposluje večinoma 
ženske, ki so na trgu dela občutljiva 
skupina. Poleg tega še opozarjajo 
na neenako obremenitev, ki jo bo 
povišan DDV povzročil, saj frizerji, ki 
niso davčni zavezanci, višjega davka 
ne bodo občutili. Če država ne bo 
upoštevala podane zahteve, se lahko, 
kot ena izmed posledic, poveča število 
brezposelnih. Ti bodo pristali na 
Zavodu za zaposlovanje in prijemali 
denarna nadomestila za delovno 
mesto, ki jim ga je odvzela prav država, 
še dodajajo koprske obrtnice. 
      Matej Rodela

13. slovenski frizerski festival
V nedeljo 14. oktobra 2012 se je v Cankarjevem domu v Ljubljani odvijal  13. slovenski 
frizerski festival. Znani slovenski oblikovalci pričesk  so v svojih nastopih  predstavili ak-
tualne modne smernice. Trenutno prevladujejo pričeske  50. in 60. let, velik poudarek 
je na volumnu.  Kot modni dodatek je pri ženskah nepogrešljiva rdeča šminka, geome-
trijska striženja skladno  s kontrastnimi  barvami pa dodajo tako imenovani »in« look. 
V primerjavi s festivali, ki so se odvijali prejšnja leta, so tri obiskovalke naše zbornice 
povedale, da je očitno  trenutna gospodarska kriza botrovala temu, da je bil leto-
šnji festival bolj skromen

Sekcija frizerjev

Dve članici koprske sekcije frizerjev 
sta si ogledali sejem Salon Internatio-
nal  London, ki je v britanski prestolnici 
potekal v mesecu oktobru. Londonski 
sejem se je odvijal v duhu Vidal Sasso-
ona, letos preminulega svetovno znane-
ga frizerja. Na sejmu je njegova modna 
hiša najbolj cvetela. Prikazala je lepe kraj-
še bob pričeske.  Kot vsako leto doslej, je 
v Albert Hallu potekal frizerski alternativni 
show.  S ponosom smo med mnogimi dr-
žavami zaploskali tudi slovenskemu pred-
stavniku, Stevu, ki je nastopil med svetovno 
frizersko elito. Navkljub  kriznim časom, je bilo na sejmu opaziti manj obiskoval-
cev, zato pa so bili spektakli veliko bolj kvalitetni.  »Na sejmu sva začutili pozitivno 
energijo, ki nama je dala moč in zagon za nadaljnje delo in ustvarjanje «. Tako sta 
povedali obiskovalki sejma Silva Baruca Jakomin in Alenka Labinjan.

Salon International London
Pot do uspeha je izobraževanje
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Sekcija frizerjev OOZ Koper vabi svoje člane na brezplačni seminar profesionalnih 
izdelkov za nego las in barv znamke L'Oreal Professionnel  

v soboto, 24. novembra 2012, ob 15.00 uri,  
v  zeleni dvorani Obrtniškega doma , Staničev trg 1, Koper

 
Voditeljica seminarja
Seminar bo vodila Darja Bojić, edukatorka za znamko L'Oreal Professionnel. 

Vsebina seminarja
Predstavitev barv za lase brez amoniaka INOA 
in prikaz nekaj tehnik iz nove kolekcije jesen/zima 2012. 
 
Zaključek seminarja predvidoma ob 19.00 uri. 

 
Prijave
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, 
ali na fax. 627-19-17 oziroma na e- naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Rok prijave
torek, 20. november 2012, do 12.00 ure.

Brezplačni seminar
 L'Oreal Professionnel

Sekcija frizerjev

 Dvanajstega oktobra so se na odlagališču v Serminu za-
ustavili stroji za predelavo gradbenih odpadkov in tišina je zavla-
dala, ko je sodni izvršitelj zakoličil vhod na deponijo. To dejanje 
je končalo dolgoletni spor med Mestno občino Koper in pod-
jetjem Finali Trading d.o.o., ki z deponijo upravlja. Pred njo pa 
so obstali tovornjaki in prikolice obalnih gradbincev, ki ne vedo 
kam z odpadki. Ti se jim nalagajo na deloviščih, nadomestne de-
ponije pa ni. Da bi poiskali rešitev in da bi opozorili na nastale 
težave, so se sestali s predstavniki podjetja Finali Trading d.o.o. 
na Obrtno-podjetniški zbornici Koper.      
 Med njimi je bil tudi Gracijano Šav, lastnik gradbene-
ga podjetja M-KUK d.o.o.. Od kar je odlagališče zaprlo svoja vrata, 
išče primerno rešitev, kam bi odložil odpadni gradbeni materi-
al, ki ga na gradbiščih že ovira pri delu. „Nimam kam odlagati 
odpadkov, nekaj sem jih za več dni pustil celo na kamionu.“ pove 
in doda, da je to zanj velika težava „Gradbišča so tesna, majhna 

– v tem obdobju, ko ni velikih del, prevladujejo adaptacije, zato na 
gradbiščih ni prostora za odlaganje odpadnega materiala.“ Tudi 
ostali gradbinci se srečujejo z enakimi težavami, nihče pa nima 
ustreznih dovoljenj in primerne parcele, ki bi jo lahko ponudil 
kot začasno deponijo. Šav še pove, da se lahko zgodi, da bo kdo 
od gradbincev odpadke pustil kar v naravi.      
 To skrbi tudi Zlatka Kalšnika, ki na koprski zbornici 
vodi Sekcijo gradbincev. Ugotavlja, da se z zaprtjem deponije 
povzroča velika škoda. Takoj po zaprtju mu je namreč telefon 
neprestano zvonil. Člani so ga prosili za pomoč.  „Po enem tednu 
smo se na zbornici odločili, da se obrnemo na podjetje Finali Tra-

ding d.o.o., ki je prav tako 
član naše zbornice in po-
skušamo najti neko reši-
tev. Razmišljali smo tudi, 
da bi na občino naslovili 
protestno pismo“, pravi 
Kalšnik in dodaja, da 
tega problema nimajo 
samo gradbinci, ampak 
tudi zasebniki, ki si do-

move preurejajo sami. Kazni za nezakonito odlaganje odpadkov 
so za fizične osebe nizke, gradbince pa lahko doleti zelo visoka 
kazen. Poleg tega vidi Kalšnik še en problem. V dokumentacij za 
gradbena dovoljenja je potrebno navesti, kam sem bo odpadni 
gradbeni material odvažal. Praviloma je to odlagališče podjetja 
Finali Trading d.o.o. na Serminu, zato lahko zaprtje povzroči še 
več novih težav.       
 Prevzem, zbiranje, prevažanje, sortiranje in predelava 
gradbenih odpadkov so poglavitne dejavnosti podjetja Finali 
Trading d.o.o. Koper. Direktorica Danica Surina pravi, da ima-
jo z izvajanjem te dejavnosti težave že od leta 2002. To zaradi  
nespoštovanja pogodbe 
o ureditvi in uporabi pro-
stora za predelavo grad-
benih odpadkov med 
naročnikom Mestno ob-
čino Koper in omenjenim 
podjetjem. Na osnovi te 
pogodbe so lahko zača-
sno najeli parcelo, kjer se 
nahaja odlagališče danes. 
Za trajno lokacijo so dolo-
čili drugo parcelo, ki bi jo lahko uporabljali 25 let. Tam naj bi zra-
sel tudi center za trajno ravnanje z odpadki. „Občina svojih zavez 
glede tega ni izpolnila,“ komentira Surinova „saj ni nikoli izročila 
potrebnih listin.“ Večkrat so občino pozvali k izročitvi gradbene-
ga dovoljenja. „Tako smo, proti naši volji, ostali na začasni lokaciji,“ 
doda Surinova „kjer pa je načrtovan vhod v koprsko pristanišče.“ 
Da bi rešili problem so se večkrat obrnili na različna ministrstva, 
a prisluhnil jim ni nihče. Lani so morali podpisati z občino spo-
razum za pridobitev stavbne pravice, v katerega so zapisali, da 
predhodno sklenjene pogodbe prenehajo veljati. Ob tem jim je 
bilo sicer neformalno zagotovljeno, da s pridobitvijo dovoljenj 
ne bo težav. Kmalu so ugotovili, da temu ni tako in konec leta 
2011 so sporazum razdrli. Nato pa so od občine prejeli izvršbo 
in zahtevo za izpraznitev parcele, za katero so pridobili stavbno 
dovoljenje. Kljub pritožbi je do izvršbe prišlo 12 oktobra.       

VABILO

VABILO

Prijavnica za brezplačni seminar L'Oreal Professionnel, 
24. november 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 dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, 
pošljete po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Na odlagališču na Serminu 
ponovno sprejemajo gradbene odpadke  
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 Prokurist in lastnik podjetja Emil Grižon je nad tem 
dejanjem globoko razočaran: „V svojih 35 letih podjetništva nisem 
pričakoval, da lahko lokalna skupnost, ki bi morala prva skrbeti za 
predelavo svojih odpadkov, pokaže za to tako majhen interes. Od 
samega začetka so nam celo nagajali. Po desetih dneh smo se v 

podjetju Finali Trading 
d.o.o., tudi zaradi prošenj 
koprskih članov obrtno-
podjetniške zbornice, od-
ločili odlagališče oziroma 
njegov nezapečaten del, 
ponovno odpreti. Od 23. 
oktobra na odlagališču po-
novno sprejemamo grad-
bene odpadke«. V to jih 
silijo tudi letne pogodbe 

za odlaganje gradbenih odpadkov, ki jih imajo sklenjene s šte-
vilnimi gradbeniki. „Če tega ne bi storili, bi nas lahko naše stranke 
tudi tožile,“ dodaja Grižon. Upa tudi, da bo sodišče, ki obravnava 
njihovo pritožbo, razumelo, da gre za problem gradbenikov ce-
lotne obale in da bo čim prej razveljavilo sporazum med občino 
in njegovim podjetjem.      
 Ne glede na pravne spore je zaprtje deponije pokazalo, 
da to predstavlja širši okoljski problem. Problem pa je potrebno 

rešiti sistemsko, opozar-
ja Nara Petrovič, po-
budnik akcije Očistimo 
Slovenijo in član ekolo-
gov brez meja: „Večkrat 
smo poskusili pritisniti na 
oblast na državni ravni, 
da bi uredila zakonodajo 
in inšpekcijski nadzor, pa 
tudi, da bi uredila pod-
jetniško plat predelave odpadkov.“ Dodaja, da obstaja veliko ze-
mljišč nižje kakovosti, kot so stari kamnolomi, ki bi jih bilo mogo-
če dobro izkoristiti za sprejemanje in predelavo odpadkov. Takih 
lokacij naj bi bilo več in ne samo ena centralna, ker bi se s tem 
zmanjšalo tudi onesnaževanje povezano s prevozom. EU sicer 
zavezuje Slovenijo, da do leta 2016 zagotovi pogoje za prede-
lavo 70% gradbenih odpadkov. „Moramo razmišljati o naši priho-
dnosti in o tem, kakšen svet bomo zapustili našim otrokom“ zaključi 
svojo misel Nara, ki si zelo želi, da bi se težave glede koprske de-
ponije čim prej rešile.      
 Deponija dnevno sprejme od trideset do petdeset ku-
bičnih metrov gradbenih odpadkov. V desetih dneh, kolikor je 
bila zaprta, se je tako nabralo skoraj 500 kubičnih metrov od-
padkov. Kje vse so zaključili svojo pot, ne ve nihče.                                  Matej Rodela

 Sejem, ki naj bi med drugim predstavljal tudi grad-
beništvo in spremljevalne dejavnosti, ni povsem upravičil 
svojega poslanstva. Zelo raznolika ponudba programov in 
izdelkov splošne opreme, ogrevanja ter gospodinjstva, pač 
ni zadovoljila takšnih gradbenih mačkov kot so na primer 
Zlatko, Gracijano in drugi naši mojstri. Žal tako o samem sej-
mu ne morem kaj dosti napisat.  Je pa vredno kaj napisati o 
Bosni. Del naših državljanov hoče ali je že pozabil na to, da je 
naša Slovenija dolga desetletja živela v sklopu republik z ime-
nom Jugoslavija. Pozabljajo, da sta resnično sta tudi življenje 
in zgodovina kot puzzle, kot sestavljanka pri kateri ne sme  
manjkati noben košček. Ljudje ali državniki, ki poskušajo z 
nepravimi delčki sestaviti igrico, niso uspešni.       

Sekcija  gradbincev

 Pri razpadu bivše države, so prebivalci Bosne imeli 
najmanj sreče. Uničenje, ki so ga najbolj občutili že med dru-
go svetovno vojno, se je po zaslugi različnih verskih in politič-
nih ideologov, ponovilo v vsej grozovitosti. Veliko jih je našo 
domovino izbralo za svoj novi dom, tako ali drugače so sode-
lovali tudi pri graditvi naše države Slovenije. Izbrali so jo zato, 
ker je (bila) naša domovina urejena in gostoljubna. Veliko njih 
je tudi članov OOZ Koper.        
 Med izletom smo bili povsod dobrodošli in prijazno 
sprejeti. iskreno smo si vsi udeleženci ekskurzije zaželeli, da 
bi se prebivalci Bosne znebili različnih, takšnih in drugačnih 
fanatikov ter se pridružili razvitemu svetu, kamor si tako zelo 
želijo.                                                 Božo Stražar

Obisk sejma v Zenici

Za člane sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper želimo 
organizirati seminar Prodajno-psihološki pristop do gosta, 
na katerem bi udeleženci nadgradili svoje znanje in se 
naučili še nekaj osnovnih, pa vendar nujnih pristopov, ki jih 
mora vsak prodajalec okusov poznati, da zadovolji še najbolj 
zahtevno stranko.
 
Nekaj tematik seminarja     
• poslušnost pri sprejemanju naročila    
• temperamenti gosti in prava izbira pristopa   
• načini in pogoji za preprečevanje in reševanje konflikta    

pomen napitnine.    

ZADNJE
  PRIJAVESeminar bomo organizirali pod pogojem, da zberemo 

zadostno število prijav. 

Datum seminarja bomo objavili v naslednji številki Koprski 
obrtniških novic.  

Informativne prijave 
sprejemamo na telefon 05/61 390 13 ali na e-naslov: 
andreja.kozlovic@ozs.si 

    Vabljeni!

Sekcija  gostincev in živilcev

Napoved brezplačnega seminarja 
Prodajno-psihološki pristop 
do gosta

Bliža se zadnji pristopni rok za vpis na mojstrski izpit v letošnjem letu.  Pristopni rok je 18. december 2012 
za vse vloge, ki bodo prispele najkasneje do 7. decembra 2012 in bodo popolne. 
Več  informacij o mojstrskem izpitu dobite na spletnem naslovu http://www.ozs.si/ZaČlane/Izobraževalni-
center/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx .

OPOZORILO



 V sklopu projekta LAS Istre »Ohranjanje in spoznavanje 
kulinarične dediščine« je v četrtek, 11. oktobra 2012 v Domačiji Ra-
žman v Gračišču potekalo potovanje med opojnimi okusi istrske in  
sicilijanske kuhinje.     
 Okuse slovenske Istre so predstavili Vladimir Ražman in 
Mirko Tomšič ter Alberto Pucer, ki je predstavil tudi svojo knjigo Ko 
zadiši po istrski kuhinji ali Istrska kuhinja od A do Ž. Okuse Sicilije pa 
ste številnim zbranim predstavila Sebastiano di Mauro in Andrea Ali.      

Potovanje med istrsko in sicilijansko kuhinjo
 Okuse izbranih  jedi  so oplemenitila izbrana vina, ki jih je 
predstavil vinar Marinko Rodica.     
 Gre za kulinarični projekt, ki ga delno sofinancira EU, 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, znotraj programa LE-
ADER in katerega partnerji so Lokalna akcijska skupina za območje 
občin Koper, Izola in Piran - skrajšano LAS Istre ter Lokalna akcijska 
skupina iz Sicilije, Val D'Anapo.Cilj projekta je povezati in spoznati 
medsebojne tradicionalne značilnosti kulinarike.

Sekcija  gostincev in živilcev
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 Koprski gostinci so se tudi letos udeležili znamenite-
ga 59. gostinsko turističnega zbora, ki je v Radencih potekal 
med 16. in 17. oktobrom 2012. 
 Pod  blagovno znamko  »Gostilna Slovenija« so so-
delovali Gostilna Trije lovci (sl. 1), Domačija Ražman (sl. 2) in 
Istrska klet Pomjan (sl. 3). 
 Meniji so sestavljale ribje in mesne jedi pripravljene 
na način domače istrske kuhinje. Tovrstne aktivnosti za naše 
člane pomenijo promocijo avtohtone istrske hrane, je pove-
dal predsednik sekcije gostincev OOZ Koper, Mirko Tomšič.

Gostinsko turistični zbor Slovenije v Radencih

Steklarji

 Sekcija steklarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije je v petek 19. oktobra 2012 v restavraciji Al Mulin 
na Serminu pri Kopru, organizirala strokovno srečanje za 
svoje člane in njihove zaposlene.
 Uvodoma je prisotne pozdravil  predsednik sekcije 
in predsednik  OOZ Koper, Slavko Vižintin.  Povedal je, da je 
bil glavni namen srečanja predstaviti  članom delo sekcije 
steklarjev tako na republiškem kot lokalnem nivoju  ter 
jih seznaniti z novostmi v steklarstvu.  Poudaril je, da je za 
obrtnike pomembno tudi neformalno druženje, zato so na 
srečanju tudi temu dali svoj pomen. 
  Uradni del srečanja je vseboval tri strokovna 
predavanja: Novosti na področju davčne zakonodaje (Iztok 
Mohorič, OZS), Pokojninska reforma in reforma trga dela 
(Dušan Bavec, OZS) in Ravnanje z odpadki (Kristina Žele-
znik Logar, OZS). Udeleženci so se nato odpeljali  na ogled 
tovarne Sangalli v San Giorgio di Nogaro v Italijo, kjer so jim 
predstavniki tovarne pripravili čudovit sprejem, s plapola-
jočo slovensko zastavo izobešeno pred tovarno. Steklarji 

so si ogledali najnovejšo tovarno za izdelavo stekla v tem 
delu Evrope. Sistem delovanja te sodobne tovarne, kako se 
steklo stopi, kako ga shladijo, kako ga zrežejo, skladiščijo in 
pripravijo za odvoz, so si udeleženci lahko ogledali s prve 
roke. Ker je proces dela v tovarni predvsem računalniško 
voden, je zaposlenih zelo malo. Ti, v nadzorni sobi opremlje-
nimi z video kamerami in računalniki skrbijo, da delo poteka 
nemoteno. Nekaj zaposlenih v skladišču končne produkte 
še  odpremijo. Delovni proces se razprostira na 750 metrih, 
kjer ni vključenih človeških rok tako, da  za končni izdelek 
poskrbi izključno sodobno opremljena avtomatizacija. 
  Ogled tovarne je omogočilo podjetje Glasmik d.o.o. 
iz Nove Gorice.  Pri pripravi tega projekta je kot sponzor so-
delovala tudi zavarovalnica AdriaticSlovenica, ki je posebej 
za steklarje pripravila tudi paket zavarovanj. 
 Srečanje so prisotni zaključili ob večerji, kjer so v 
prijateljskem vzdušju  izmenjali še nekaj osebnih in delovnih 
izkušenj ter se obvezali, da bodo tovrstna srečanja postala 
tradicionalna.  

Strokovno srečanje steklarjev v Kopru
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Kovinarji
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3. ljubljanski obrtno-podjetniški sejem 
 
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pričela s 
pripravami na 3. ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS), 
ki  bo pod sloganom Na sejem v Ljubljano potekal od 17. do 
20. aprila 2013, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
 Tudi tokrat bo OZS svojim  članom omogočila 
ugodne cene sejemskega nastopa ter promocijo in prodajo 
njihovih izdelkov in storitev. 
 Po podatkih OZS je LOS 2012 obiskalo trikrat več 
obiskovalcev kot leto poprej, kar predstavlja velik uspeh 
in hkrati velik izziv. Program LOS 2013 bo letos vsebinsko 
bogatejši. Več bo strokovnih in  drugih spremljevalnih 
dogodkov, v času sejma pa bo OZS organizirala tudi Forum 
obrti in podjetništva 2013, zato pričakujemo večji obisk. 
 Podrobne informacije glede sodelovanja na LOS 2013 
dobite na spletni strani OZS.
 OOZ Koper bo svojim članom, s poravnano 
članarino, ki bodo svojo ponudbo predstavili na 3. LOS, 
sofinancirala stroške udeležbe. O višini sofinanciranja 
bo odločil Upravni odbor OOZ Koper na podlagi števila 
prijavljenih in v razmerju s skupno ceno najema njihovih  
razstavnih prostorov. 
 Informacije in prijave: OOZ Koper, Staničev trg 1, 
Koper ali tel. 05/61 390 00 ali 05/61 390 13.
 Rok prijave: 30. november 2012

Brezplačni 9. nanotehnološki dan 
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Odbor za 
znanost in tehnologijo vabi na 9. nanotehnološki dan, ki 
bo potekal v torek, 27. novembra 2012, v dvorani Urška, 
na Gospodarskem razstavišč v Ljubljani. 
 Vabilo in program dobite na spletni strani OZS. 
 Udeležba je brezplačna.
Prijavite se na e-naslov janez.skrlec@siol.net ali po 
telefonu na GSM: 040/309-380. 
 Obvezna je predhodna prijava najkasneje do 
20. novembra 2012 oziroma do popolnitve prostih mest. 

Razpisi

 Sekcija kovinarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije in Izobraževalni center OZS OZS organizirata 22. 
strokovno srečanje kovinarjev, ki bo potekalo v soboto 
17. in nedeljo 18. novembra 2012, v hotelu Bela krajina v 
Metliki.
 Organizatorji so pripravili srečanje tako, da bo tudi 
letošnji program pester tako v strokovnem kot družabnem 
delu. Na srečanju ne bo manjkalo strokovnih tem s podro-
čja kovinarske stroke in nepogrešljivih tem za dvig podje-
tniške rasti.  
 Osrednji del dogodka temelji na strokovnem 
posvetu, predstavitvi strokovnih tem in novostih. 
 Udeleženci se že tradicionalno zberejo en dan 
pred srečanjem,  zato ste vabljeni na skupno večerjo že 
v petek, 16. novembra 2012, v hotelu Bela krajina. 

Iz programa 
Davčni svetovalec OZS Iztok Mohorič bo predstavil novosti 
v davčni zakonodaji, ne bo pa manjkalo strokovnih tem s 
področja kovinarske stroke in nepogrešljivih tem za dvig 
podjetniške rasti. V tem kontekstu se bomo seznanili s 
pravno pomočjo oziroma ukrepanjem ob nesrečah pri delu, 
meroslovjem v kovinarski dejavnosti, peskanjem, lepljenjem 
v kovinarstvu ter aktualnimi predpisi s specializiranega 
področja kovinarske dejavnosti in načinom pridobivanja 
dokumentacije. Vrhunec srečanja bo zagotovo obisk soseske 
zidanice, degustacija belokranjskih vin in večerja ob glasbi v 
gostilni Kapušin. 
 
Prijavnico dobite na spletni strani OZS pod Sekcijo 
kovinarjev.

Strokovno srečanje kovinarjev,
17. in 18. novembra 2012, Metlika

VABILO

VABILO

Obvestila

Iz Uradnega lista
št. 75/2012, 5. oktober 2012   
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za 

davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti    

št. 77/2012 z dne 12. oktober 2012     
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu 

davka od dohodkov pravnih oseb     

št. 78/2012 z dne 15. oktober  2012   
• Enotni kontni okvir  za gospodarske družbe, samostojne 

podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, 
zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe 
zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije 

 Med delodajalcem in delavcem se kdaj spletejo tako tesne vezi, da je lahko za delodajalca izguba 
delavca mnogo več kot zgolj izguba zaposlenega. 
 Tako je na en sončen jesenski dan nepričakovano preminil Marijan  Vlahović, zaposlen v podjetju 
Koinstal d.o.o.  
 Zapustil je ženo Svetlano, hčerki Suzano in Sandro. Zapustil je tudi svoje kolege v podjetju, v katerem 
je bil nepogrešljiv. Direktor podjetja Adrijano Koren se je na zbornico obrnil s prošnjo, da bi mu omogočila 
objavo javne zahvale Marijanu za delo, ki ga je opravil v njegovem podjetju, za požrtvovalnost s katero 
se je izkazal, ko je bilo potrebno v podjetju storiti kaj več od pričakovanega, za prijateljske odnose, ki jih je 
vsakodnevno tkal s sodelavci in z lastniki podjetja.  
 Očitno je bilo spoštovanje obojestransko. Nekaj dni po pogrebu se je na zbornico obrnila tudi družina 
gospoda Marijana s podobno prošnjo. 
 Tako so zapisale Marijanova žena in hčerke: »V vsej žalosti, ki nas je doletela in ob boleči praznini, 
nam je lajšalo bolečino dejstvo, da nam je stal ob strani gospod Adrijano Koren, Marijanov delodajalec. 
Adrijano  je izjemna osebnost, kot jih je danes malo. Je človek z veliko začetnico. Njegova prisotnost  je bila 
za nas neprecenljiva in nenadomestljiva tudi zato, ker  je s svojo bližino in pozornostjo dal Marijanu največje 
priznanje. To je priznanje, ki bo v naši srcih ostalo za vedno« 
 Marijanov odhod je razkril, da je med delavci in delodajalci odnos lahko globlji od zgolj poslovnega. 

Sofinanciranje izobraževanj in 
spodbude delodajalcem
 
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 
2012 ne bo zagotovilo sredstev za sofinanciranje poklicnega 
in strokovnega izobraževanja. Stimulacije za delodajalce, ki so 
sklenili individualne učne pogodbe, žal ne bo. 
 Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so 
zagotovili, da bodo storili vse, da ta sredstva ministrstvo uvrsti 
v plan proračuna RS za leto 2013 in 2014. 
 Spodbude delodajalcem, ki so namenjene kritju 
nagrad dijakom in študentom ter mentorjem, ostajajo. Razpis, 
ki ga bo pripravil Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije naj 
bi bil objavljen v mesecu februarju 2013. Za te spodbude je 
pomembno, da je dijak oziroma študent višje strokovne šole v 
zaključnem letniku. 
 Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mitjo 
Korunovskega, samostojnega organizatorja izobraževanj in 
usposabljanj, na e-naslov mitja.korunovski@ozs.si ali na tel. 
01/58 30 818

Ob smrti Marijana Vlahovića

1. Program »Zaposli.me« - Pridobitev subvencije za 
zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin 
 
Namenjen je tržnim delodajalcem, ki  ste v preteklem poslovnem 
letu več kot polovico prihodkov ustvarili s prodajo blaga ali 
storitev na trgu. Subvencija znaša: 4.000 EUR za zaposlitev s 
polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma sorazmerno 
manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo 
o invalidnosti).  Subvencijo vam izplačajo v enkratnem znesku po 
zaposlitvi brezposelne osebe, na podlagi vašega predloženega 
zahtevka za izplačilo in dokazila o zaposlitvi.  
 
Kriteriji za sodelovanje so:    
• delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas (40 

ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v   skladu z odločbo 
o invalidnosti)   

• trajati mora najmanj eno leto  
Za koga lahko pridobite subvencijo? 
Za zaposlitev brezposelnih iz ene od naslednjih skupin:     
• osebe, ki imajo status invalida oziroma jim je invalidnost 

priznana po nacionalni zakonodaji,    
• starejši od 50 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med 

brezposelnimi pri Zavodu,     
• osebe, ki so najmanj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih 

prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu (dolgotrajno 
brezposelni),     

• osebe, ki so najmanj 6 mesecev prijavljene med brezposelnimi 
pri Zavodu in imajo stalno prebivališče v Pokolpju (v občinah 
Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali 
Metlika).    

Razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 
30. oktobra 2013. 
Več o razpisu si preberite na spletni strani http://www.ess.gov.si/
delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=465 

2. Javno povabilo »Usposabljanje na delovnem 
mestu« -  Povrnite si stroške usposabljanja novih 
kandidatov
 
Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste 
pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
Sloveniji in izpolnjujete še vse druge pogoje navedene v javnem 
povabilu. 

Katere stroške vam povrnejo? 
Za izvedeno usposabljanje vam, na podlagi vašega predloženega 
zahtevka in vseh zahtevanih dokazil, lahko povrnejo naslednje 
upravičene stroške:    
• 221 EUR za 1-mesečno usposabljanje udeleženca (preprostejša 

delovna mesta) in    
• 354 EUR za 2-mesečno usposabljanje udeleženca (zahtevnejša 

delovna mesta).    
Kaj vam omogoča povabilo?     
• spoznavanje in usposabljanje kandidatov za delo na 

konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite za  
  njihovo zaposlitev,     

• povračilo upravičenih stroškov usposabljanja,     
• možnost izbire, katere od kandidatov boste po zaključenem 

usposabljanju tudi zaposlili.     
Koga lahko usposabljate?     
• V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo 

tisti, ki so najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni med 
brezposelnimi pri Zavodu.     

Ponudbo lahko na pristojni Zavod za zaposlovanje oddate 
najkasneje do 1. junija 2013 do 13. ure oziroma do  porabe 
razpoložljivih sredstev. 
Več o razpisu si preberite na spletni strani http://www.ess.gov.si/
delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=385

Na srečanju predsednikov sekcij OOZ Koper, 18. oktobra 2012 je Vladimir Popovič iz Zavoda RS za zaposlovanje, 
OE Koper, predstavil še odprte projekte zavoda v letu 2012.  Člane želimo opozoriti predvsem na dva produkta:

Podrobnejše informacije o podanih razpisih dobite na Zavodu za zaposlovanje RS, Območne enote Koper, 
Vladimir Popovič-vodja oddelka II tel: 05/6135010 ali na spletni strani www.ess.gov.si



    

Borza poslovnih priložnosti 
• Turški proizvajalec toplotnih izmenjevalcev išče distributerje.      
Šifra: EEN-okt-39      
• Avstrijski proizvajalec visoko kakovostnih naravnih in ekolo-

ških kozmetičnih izdelkov išče distributerje. Proizvodi podjetja 
so namenjeni wellness centrom in trženju v hotelih visoke 
kategorije. Zainteresirani so tudi za sodelovanje s podjetji, ki 
želijo tržiti svoje izdelke pod lastno blagovno znamko.      

Šifra: EEN-okt-49     
• Estonsko podjetje je razvilo tehnologijo za predelavo pla-

stičnih odpadkov v plastične plošče za terase, protihrupne 
ograje in druge vrste plastičnih izdelkov, na primer profilov 
za proizvodnjo plastičnega pohištva. Podjetje išče distribu-
terje v evropskih državah, zainteresirano pa je tudi za skupna 
vlaganja in išče evropske partnerje s katerimi bi razvijali nove 
izdelke iz njihovega materiala.      

Šifra: EEN-okt-50     
• Latvijsko podjetje, ki je izumilo izdelek za enkratno uporabo 

za pobiranje pasjih iztrebkov, išče proizvajalce izdelkov iz reci-
kliranega papirja, ki jih zanima poslovno sodelovanje in imajo 
proizvodne kapacitet za velikoserijsko proizvodnjo. Podjetje 
išče tudi trgovske posrednike in distributerje za izdelke.      

Šifra: EEN-okt-58

Borza inovacij, znanja 
in tehnologij  
• Nizozemsko podjetje je razvilo in patentiralo senzor, ki lahko 

preko oddajnika prebere vsebnost količine vode v rastlinah. 
Podjetje se zanima za podjetja, aktivna na področju agrikultu-
re za skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe.        

Ref: 12 NL 60FI 3PCF      
• Turško podjetje, ki se ukvarja s kmetijsko mehanizacijo išče 

stroj ali know-how znanje, ki omogoča sajenje orehov v ravni 
liniji. Podjetje je pripravljeno na skupno sodelovanje prek 
licenčne pogodbe ali tehničnega sodelovanja.       

Ref: 12 TR 99PB 3PXC     
• Start up podjetje iz Estonije je razvilo okolju prijazno rešitev 

za pečenje hrane na žaru. Izdelek je sestavljen iz škatle 
proizvedene iz oglja ter vžignega sistema, ki ne potrebuje 
kemikalij za vžig. Pripravljeni so na skupno sodelovanje prek 
joint-venture skupnega sporazuma.       

Ref: 12 EE 21C2 3PUI     
• Portugalsko podjetje delujoče na področju agroživilstva, pro-

izvaja že pripravljene juhe, ki se jih lahko ponudi kot hladno 
ali toplo jed. Podjetje išče proizvodnega partnerja, ki bi lahko 
ponudil avtomat za distribucijo in serviranje. Pripravljeni so na 
skupno sodelovanje prek komercialnega dogovora s pomočjo 
tehnične asistence.          

Ref: 11 PT 65BN 3N0X  

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

Borza priložnosti 

Evropska unija za večjo 
varnost hrane sprejela seznam 
odobrenih aromatičnih snovi
 
Evropska komisija je sprejela dva zakonodajna 
akta, ki bosta zagotovila varnejše in preglednejše 
aromatične snovi v hrani. Živilska industrija bo lahko 
odslej uporabljala samo aromatične snovi z odobrenih 
seznamov. Oba nova zakonodajna akta bosta pojasnila 
in uskladila uporabo aromatičnih snovi na enotnem trgu. 

Prva uredba določa nov seznam aromatičnih snovi, ki 
se lahko uporabljajo v živilih, za celotno EU. Seznam 
se bo začel uporabljati 22. aprila 2013, tako da bo 
imela živilska industrija EU dovolj časa za prilagoditev 
novim pravilom. Vse aromatične snovi, ki ne bodo na 
seznamu, bodo po 18-mesečnem prehodnem obdobju 
prepovedane. 

Druga uredba ureja prehodne ukrepe za druge arome, 
kot so arome iz neživilskih virov, in se bo uporabljala od 
22. oktobra 2012.
 
Več informacij dobite na spletni strani: 
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm   
Podatkovna zbirka, ki vključuje seznam je dostopna na:  
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL  
 

Evropska komisija MSP poziva, 
naj sporočijo svoje predloge za 
zmanjševanje birokracije
 
Evropska komisija je začela javno posvetovanje, s 
katerim MSP poziva, naj sporočijo svoje predloge 
za zmanjševanje birokracije. S pomočjo javnega 
posvetovanja bo opredeljenih deset zakonodajnih 
aktov Evropske unije, ki so po mnenju mikropodjetij ter 
malih in srednjih podjetij zanje najbolj obremenjujoča. 
Posvetovanje bo trajalo do 21. decembra 2012.

Komisija pa bo na podlagi rezultatov posvetovanja 
preučila možne rešitve za izboljšanje pogojev, v katerih 
delujejo mala in srednja podjetja. Podjetja in njihove 
predstavniške organizacije lahko v okviru posvetovanja 
Komisiji sporočijo, kje so po njihovem mnenju 
administrativna bremena največja in kako jih odpraviti, 
na primer na področju storitev, carine, zaposlovanja, 
energije, varnosti proizvodov, okolja, poslovnega okolja, 
obdavčenja, varstva potrošnikov, prometa itd.  

Posvetovanje je dostopno na spletni strani: http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-
consultation-new/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


