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Svetovni dan potrošnikov

Zadovoljna stranka 
je zasluga dobrega 
obrtnika



 

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
Avtoserviser Darko Saražin s.p.

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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Predstavniki Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper 
so februarja obiskali Srednjo tehniško šolo Koper, kjer so 
si od bližje ogledali učilnice in opremo. Ravnatelj Iztok 
Drožina jim je predstavil potek izobraževanja in težave, s 
katerimi se soočajo v izobraževanju poklicnih delavcev. 
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Angel Šav, 
pa jim je orisal delovanje centra.
 

 
Obisk se je zgodil na pobudo obrtne zbornice in šole, ki 
si želita izboljšati sodelovanje. V kratkem naj bi pripravili 
tudi predloge, kako to storiti. Obrtniki naj bi imeli večji 
vpliv na učno vsebino, šola pa bi lahko nanje računala pri 
izvajanju aktivnosti, ki jih sama ne more zagotoviti. Sicer 
pa Drožina meni, da šolstvo v bodoče ne bo več takšno kot 
ga poznamo: „Življenje je danes drugačno in tudi znanja so 
drugačna, kot jih nudi lahko šola sama. Prepričan sem, da bo 
vedno več izobraževanja namenjenega odraslim. Ne glede na 
to, ali bo to formalno ali neformalno. Torej v smeri nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij in novih znanj, ki jih delavci potrebujejo 
na svojih delovnih mestih.“ V tej smeri bo šola tudi delovala, 
še dodaja. Veliko vlogo pa pri tem vidi pri povezovanju s 
podjetniki in večjimi podjetji. Ker tehnologija zelo hitro 
napreduje in prav tako znanja za upravljanje z njo, STŠ 
zelo težko sledi novim trendom. Težko izvedljivo je tudi, 
da bi bil predavatelj več let tako na tekočem z novostmi 
kot podjetnik, ki deluje na specifičnem področju. Drožina 
ima tako vizijo, da bi šola izobrazila poklicnega delavca, 
ki bi lahko takoj po končanem šolanju prijel za delo in 
nadgrajeval svoje znanje po potrebi z izobraževanjem 
odraslih. 
 
V ta namen je bil pred dvema letoma ustanovljen tudi 
Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), ki skrbi za 
povezovanje Srednje tehniške šole z gospodarstvom. MIC je 
začel širše delovati s tem šolskim letom, pravi vodja centra 
Angel Šav: „Trenutno se pri nas izobražuje 16 varilcev za MIG 
in MAG postopek. Opravili smo še izobraževanje vizažistov 
in sodelovali v nekaterih projektih.“  Izpostaviti gre projekt 
na temo učinkovitih virov energije, pri katerem je MIC 

sodeloval s Tehnološkim parkom Nova Gorica in švicarskim 
podjetjem, kjer so sestavljali didaktične hišice za osnovne 
šole. Opremljene so bile s solarno celico, vetrnimi moduli in 
stiskalko za biomaso.  Zanimanje za MIC naj bi se povečevalo 
in Šav pričakuje, da bo center v kratkem zaživel, kot so si to 
zadali. Tudi Šav je zelo naklonjen sodelovanju z lokalnimi 
podjetniki in rad bi videl, da bi se to še okrepilo. Zaznava 
namreč vse več povpraševanja po poklicih, ki so pri nas že 
skoraj izumrli, kot je na primer orodjar.  
 
Vsi na področju izobraževanja poklicnih delavcev se 
srečujejo s skupno težavo -  to je dejstvo, da v naši družbi 
poklicna izobrazba ne velja za dovolj dobro. Zato se le 
malo otrok zadovolji s poklicem, ostali pa na poti k višji 
izobrazbi omagajo. Temu botrujejo tudi razmere na trgu, 
saj je poklic podcenjen in plače nizke, pravi Drožina. STŠ 
v prvi letnik vpiše po en oddelek frizerjev, računalničarjev, 
avtoserviserjev in inštalaterjev – skupaj 120 dijakov. Prve 
tri letnike zaključi 70 odstotkov vpisanih, prav tako velik je 
osip na drugi stopnji. Pri tem pa se marsikdo vpiše le zaradi 
statusa in socialne varnosti. 
 
Pomanjkanje dobrih poklicnih delavcev gospodarstvo 
že zaznava. Med njimi je tudi podjetje Uniem Alda 
Kocjančiča. Sam je na obisku Srednje tehniške šole dejal, da 
je pripravljen dobrega delavca dobro plačati: „Srečujem se 
s problemom, da fantje, ki pridejo k meni iz šole nočejo delati. 
Nekaj časa vztrajam, a več kot toliko ne gre. Že tri leta ne dobim 
dobrega energetika in monterja ogrevalnih naprav.“ S tem 
je ogrožen tudi njegov posel, doda, saj se ne more širiti in 
bo čez pet let imel že resne težave. Njegovi delavci dobijo 
od 1100 do 2000 evrov neto plače, a žal tudi to ni dovolj 
velika motivacija. Meni sicer, da je koprska tehniška šola 
kakovostna, želi pa si, da bi bil izbor vajencev boljši. 
 
Podobne težave srečuje tudi Silva Baruca Jakomin na 
frizerskem področju, kjer je konkurenca velika, del posla pa 
odškrtnejo tisti, ki delajo na črno. Po njeno STŠ daje dovolj 
dobre temelje za ta poklic, frizer pa mora nato svoje znanje 
neprestano izpopolnjevati z obiskovanjem seminarjev in 
drugih dodatnih izobraževanj. Te dejavnosti bi po njeno v 
prihodnje moral ponuditi tudi MIC. Od šole pa želi, da bi v 
mlade vdahnila več navdušenja nad poklicnim delom.          

Matej Rodela

Poklicno izobraževanje 
potrebuje prevetritev
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Velika ponudba za mala in srednje velika podjetja.

58333

• Procesor: dvojedrni 1,2 GHz
• OS: IOS 6.0
• Notranji spomin: 16 GB

Pametni mobilni telefon 
        iPhone 5 16 GB
10,13 cm LED IPS LCD zaslon, občutljiv na dotik. WI-FI, 
HSDPA, GPS, Bluetooth, fotoaparat 8 MP. Prosta prodaja 
brez obveznosti do operaterjev.

+ DDV 
cena za kos

Prenosnik 
          4740s
Ločljivost 1600 x 900 px, HDMI in VGA izhod,
Windows 8 SLO/ANG 64-bit. Garancija 1 leto.

• Procesor: Intel® Core™ B980 2,4GHz
• Trdi disk: 500GB SATA 5.400 obr. 
• Pomnilnik: 4 GB DDR3 1.333 MHz
• Grafika: AMD Radeon HD 7650M 1 GB

LED
43,9 cm

 (1
7,3”)

49999
stara cena 51666

+ DDV

Ugodni nakupi in plačilni pogoji za pravne osebe v trgovini Big Bang Koper. Nahajamo se v centru Supernova na Ankaranski cesti 3/a Koper. Za vse dodatne informacije se obrnite na 
skrbnika pravnih oseb, ki vam bo z veseljem nudil želeno pomoč. Kontakt: Adrijana Jakomin, tel: 05/630-6500 

Big Bang, d.o.o. | Šmartinska 152, Ljubljana | Tel: 01 309 37 00 | Ponudba velja od 15. 2. do 15. 3. 2013 oziroma do prodaje zalog. | Cene so v € in so brez DDV. | Tiskarske napake niso izključene.

že 20 let!

Brezplačno predavanje
Na kaj moramo biti pozorni 
pri poslovanju s potrošniki

VABILO

VABILO

Ob svetovnem dnevu  potrošnikov 
vas vabimo na  brezplačno predavanje 
Na kaj moramo biti pozorni pri poslovanju s potrošniki? 
 
v četrtek, 21. marca 2013, ob 15.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Vsebina predavanja     
• uveljavljanje garancije,      
• izdelek z napako,     
• pomanjkljiva storitev,      
• sklepanje pogodb na daljavo.    

Predavateljica
Predavanje bo izvedla Tea Žnidaršič, pravna svetovalka Zveze potrošnikov Slovenije.   

Trajanje
Predavanje bo trajalo dve uri, od tega bo pol ure na voljo za vaša vprašanja. 
 
Prijave 
Prijavite se na tel. 05/61 390 00 ali 05/61 390 12, 
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
 
Rok prijave
petek,15. marec 2013 oziroma do zasedbe prostih mest.

        Vabljeni!

Varstvo potrošnikov =
varstvo pred potrošniki

15. marec je svetovni dan varstva potrošnikov. V tej luči je nastal 
tudi ta prispevek z namenom boljšega ozaveščanja obrtnikov 
o dolžnostih in pa tudi pravicah, ki jih imajo, ko se srečajo z 
reklamacijami napak na kupljenem blagu ali storitvah.
Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova 
garancije ali iz naslova stvarne napake, kot to predvideva Zakon o 
varstvu potrošnikov- ZVPOt.

Stvarna napaka
Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko uveljavlja za vsak 
kupljeni izdelek. Kadar potrošnik kupi blago, za katerega je izdana 
garancija, se pravice iz naslova stvarne napake še vedno ohranijo, v 
primeru napake se kupec sam odloči, katero pravico bo uveljavljal. 
Potrošnik lahko pravice iz naslova stvarne napake uveljavlja tudi v 
primeru storitev. 
Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira 
pri prodajalcu blaga ali storitve v roku 2 mesecev od odkritja 
stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto 
s strani kupca. 
Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri:     
• odpravo napake ali      
• vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali             
• zamenjavo blaga ali        
• vračilo plačanega zneska.      
Pri uveljavljanju pravic iz naslova stvarne napake mora potrošnik 
v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in obrtniku oz. 
podjetniku, ki mu je blago ali storitev prodal omogočiti, da izdelek 
pregleda. Če napaka ni sporna, mora obrtnik čim prej, najkasneje 
pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki 
obstaja spor, mora obrtnik v roku 8 dni podati potrošniku pisen 
odgovor. 

Garancija
Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna 
garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda 
garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12). V določenih 
primerih se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke 
oziroma storitve.  
V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva:         

• brezplačno odpravo napake      
• če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko 

potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek.    
Na kaj mora biti pozoren obrtnik ali podjetnik v primeru, ko 
pride do uveljavljanja pravic iz naslova garancije in stvarne 
napake s strani potrošnika:      
• obrtnik mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih 

(potrebno je pisno obvestilo s strani potrošnika);     
• v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako;         
• obrtnik mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni 

morebitno napako      
• potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja;       
• obrtnik mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako 

v primeru, če ugodite zahtevi kot tudi v primeru, če se ne 
strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije.

Pristojnosti tržnega inšpektorata RS
Če podjetje/obrtnik v okviru garancije ne odpravi napake ali po 
preteku skupnega roka 45 dni izdelka ne zamenja, lahko tržni 
inšpektor zoper proizvajalca izdelka ali ponudnika storitve ukrepa 
z izrekom globe, ne more pa z odločbo naložiti podjetju, da napako 
odpravi oziroma zamenja izdelek, saj mu zakon tega pooblastila ne 
daje. Svoj zahtevek lahko tako potrošnik, če ga podjetje prostovoljno 
ne izpolni, uveljavlja le po sodni poti. 
Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo iz naslova 
stvarne napake, naj mu izdelek z napako zamenja z novim ali mu 
vrne plačani znesek ali odpravi napako, lahko tržni inšpektor na 
potrošnikov predlog izda odločbo, s katero podjetju odredi, naj 
ugodi zahtevi. Odločbo pa lahko izda le, če med potrošnikom 
in podjetjem ni spora o obstoju napake ali če potrošnik predloži 
mnenje sodnega izvedenca ali če je napaka na drug način 
nedvomno dokazana. Hkrati lahko tržni inšpektor z globo ukrepa 
zoper podjetje, ki v roku ne ugodi potrošnikovi zahtevi ali mu ne 
poda pisnega odgovora.

Več informacij:      
• Tržni inšpektorat RS http://www.ti.gov.si/      
• Zveza za varstvo potrošnikov RS http://www.zps.si/        

Vir: spletna stran Tržnega inšpektorata RS - http://www.ti.gov.si

Bližajo se meseci, ko bomo za menjavo strešne kritine, 
vgradnjo novih oken ali prenovo kopalnice najeli obrtnike. 
Potrošniki so vedno bolj previdni pri izbiri ponudnika, se 
pozanimajo, izberejo primerljive ponudbe, upoštevajo tudi 
priporočila znancev. Se pa seveda še vedno zgodi, da se 
kdo odloči za nekoga na hitro, zato, ker mogoče nima časa 
z zbiranjem ponudb. Predvsem pa se v teh časih velikokrat 
izkaže, da je potrošnik izbral tistega ponudnika, ki je dal 
nižjo ceno. Zagotovo cena ne more biti pokazatelj neke 
kakovosti. Potrošnik, ki v rokah nima računa ne more 
uveljavljati svojih pravic, recimo pred Tržnim inšpektoratom. 
Tržni inšpektorat takih primerov ne bo obravnaval. S 
tem, ko potrošnik, oziroma naročnik izda vsaj delno 

predplačilo, pomeni, da je s tem potrdil svojo naročilo. 
Težko bo potem odstopil od tega, in rekel, saj tega dela 
vendarle nisem naročil. Predvsem se ta predplačila 
zahtevajo v primerih, ko mora obrtnik za izvedbo del, 
založiti velik del stroškov, recimo za nabavo materiala iz 
katere potem izvede svojo storitev.  
Če obrtnik opazi, da bo dejanska cena presegla tisto 
ceno iz predračuna, potem mora o tem potrošnika 
takoj obvestiti. Obstaja pa še možnost računa z izrecnim 
jamstvom, ki se pa ne sme spreminjati.  
Izjave: Sabina Rupert, OZS in Tea Žnidaršič, ZPS          

Vir: Radio Slovenija 1

Odnos obrtniki - potrošniki
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Priložnost za člane, da svoje izdelke in storitve predstavite na tradicionalnem 
jubilejnem 20. mednarodnem obrtno-podjetniškem sejmu, ki bo potekal  v 
Kopru, od 30. maja do 2. junija 2013.

Sejem bo organiziran v večnamenski dvorani Bonifika in njeni bližnji okolici. Obiskovalci si bodo 
lahko na 6400 m2  razstavnih površin ogledali široko in bogato ponudbo razstavljavcev.
 
Kolikor želite predstavljati svoje izdelke ali  storitve na skupnem razstavnem 
prostoru OOZ Koper,  izpolnite spodnjo prijavnico in jo dostavite na zbornico 
najkasneje do 30. marca 2013.
 
OOZ Koper vabi svoje člane, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru. Zbornica bo stroške 
najema prostora sofinancirala v višini 50%, s čimer želi prispevati k promociji svojih članov.
 
O organizaciji, izvedbi in delitvi stroškov skupnega nastopa, se boste prijavljeni dogovorili na sestanku, 
ki bo sklican v ta namen.
 
Vabilo je namenjeno le članom s poravnano članarino. 
Kolikor ne bo dovolj interesentov, zbornica na sejmu ne bo sodelovala. 
 
Več informacij o sejmu dobite na spletni strani www.primorski-sejem.si

Skupni nastop na jubilejnem 
20. primorskem sejmu

ZADNJE
  PRIJAVE

Prijavnica za skupni nastop na 
Primorskem sejmu 2013, 30. 5. - 2. 6. 2013

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

Član/ica OOZ Koper

GSM telefon

Naslov

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

Na Primorskem sejmu 2013 želim predstaviti svojo ponudbo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga bo 
za svoje člane najela OOZ Koper. Na sejmu želim predstaviti naslednje (opis izdelkov ali storitev):  

Stacionarni telefon

Za predstavitev bi potreboval    m2 površine

E-naslov

Ljudska univerza Koper organizira  brezplačni začetni 
tečaj angleščine za zaposlene v turizmu, gostinstvu in trgovini . 
Program tečaja je učenje praktične angleščine z vsebinami povezanimi predvsem 
z delom obrtnikov in trgovcev, ki v starem mestnem jedru skrbijo za turistični utrip Kopra. 
 
Čas izvedbe 
Tečaj bo pričel v drugi polovici marca 2013 
in bo potekal  ob ponedeljkih in sredah, od 19.00 do 20.30. ure. 
Točen datum pričetka bo izvajalec  sporočili prvim 15 prijavljenim v pisnem vabilu.  
 
Prijave  
Ljudska univerza, Cankarjeva 33, Koper,
na telefon 05 /61 280 00 - od 8.00 do 12.00 ure  in od 14.00 do 18.00 ure.

Rok prijave
do ponedeljka, 11. marca 2013 

Brezplačni tečaj
angleščine

  Turizmu pomaga znanje

Sekcija  za promet

Povečana kontrola tahografskih vložkov na relaciji 
Ukrajine in Rusije 

 Povečana kontrola tahografskih vložkov na relaciji 
Ukrajine in Rusije Iz Ministrstva za zunanje zadeve RS 
sporočajo, da  beležijo povečano število telefonskih klicev 
slovenskih avtoprevoznikov in voznikov, ki prestopajo mejo 
s tovornimi vozili na mednarodnem mejnem prehodu Cop-
Zahonyna madžarsko - ukrajinski meji. 
 Na omenjenem mejnem prehodu deluje oddelek 
Državne inšpekcije za varnost zemeljskega prometa. Vsa 
tovorna vozila in vozniki se pred začetkom carinskih 
postopkov preverjajo v podatkovni bazi navedene inšpekcije. 
V kolikor se pokaže, da ima inšpekcija v določenem primeru 
zadržek glede vstopa in tranzita tovornega vozila, o tem 
obvesti carinski organ, ki ne začne postopka carinjenja blaga 
alicarinskega postopka za tranzit. 
 V vseh primerih so se na ministrstvu odzvali na 
klice in se povezali s pristojnimi organi na mejnem prehodu. 
Izkazalo se je, da predstavnik omenjene inšpekcije ni dovolil 

vstopa tovornim vozilom zaradi neplačanih denarnih kazni, 
ki so bile izrečene zaradi kršitev določil o trajanju vožnje. 
Ukrajinska zakonodaja namreč zahteva, da ima voznik 
tovornega vozila pri sebi tahografske vložke za zadnjih 28 
dni. V kolikor tahografskih vložkov nima, je kaznovan s 680 
UAH ( približno 65 EUR), za vsak manjkajoči tahografski 
vložek. Kazen se sešteva in lahko znaša do 19.720 UAH 
(približno 1.900,00 EUR). Policisti postopek predajo sodišču, 
ki največkrat brez prisotnosti voznika, odredi plačilo kazni 
v 8 dneh. V kolikor voznik ali lastnik vozila tega ne stori, se 
vozilo, s katerim je bil prekršek storjen, vnese v podatkovno 
bazo Državne inšpekcije za varnost zemeljskega prometa in 
je takorekoč blokirano. 
 Vozilo ne more vstopiti na ozemlje Ukrajine, dokler 
denarna kazen ni poravnana, medtem 
ko se voznik lahko prosto giblje.        

Vir: Nataša Prah/MZZ/GOV
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Tečaj  angleščine 
za taksiste

Vabimo vas - posebej taksiste - člane sekcije za promet 
OOZ Koper, da se udeležite 30 urnega tečaja angleščine s 
poudarkom na govorno-slušnem sporazumevanju, ki se bo 
pričel 

21. marca 2013, ob 16.30 uri, 
v prostorih Zavoda UNIC,
Gortanov trg 15, Koper
 
Kaj boste na tečaju spoznali?
Komunikacijske funkcije:      
• pozdrav in sprejem potnika, nudenje storitve prevoza 

(številke, račun, tarifa, ura . . .)      
• komunikacija na letališču, železniški postaji, pristanišču, 

v hotelu, v restavraciji . . .      
• spoznavanje in predstavitev najpomembnejših zgradb   

v mestu in turističnih znamenitosti      
• odziv na vprašanje za pot in opis poti      
• izražanje mnenj in priporočil     
• osnove telefoniranja v angleščini     

Slovnične strukture:     
• poudarek na pridevnikih in oziralnih zaimkih, ki so 

v povezavi s komunikacijo na letališčih, pristaniščih, 
avtobusnih postajah in podobno       

• ponovitev osnovnih časov     
• Present Perfect Simple in Present Perfect Countinuos
• modalni glagoli      

Sekcija  za prometSekcija za promet VABILO

VABILO

Redno usposabljanje 
voznikov za prevoz potnikov 
in blaga v cestnem prometu

Priimek in ime

EMŠO

Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj)

Telefon GSM Stacionarni telefon 

Datum, kraj in država rojstva

Veljavnost kode 95 v vozniškem dovoljenju (obvezno priložiti kopijo vozniškega dovoljenja)

voznik za kategorijo       D1,     D1+E,     D+E

Prijavnica za redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov 
in blaga v cestnem prometu, 23. marec 2013

IZJAVA  
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, 
uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na področju 
poklicnih kvalifikacij in zaposlovanja ter obveščanje o uspo-
sabljanjih (Zakon o varstvu osebnih podatkov 
(Ur. list RS, št. 86/04)

Podpis in žig

Kraj in datum

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

Podatki o kandidatu/ki:

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):      A - samoplačnik                       B - plačnik (podjetje)                     

B - naziv plačnika (podjetje)

E-poštaTelefon GSM Telefon/faks - stacionarni

B - naslov plačnika (podjetje) 

Član OZS DA NE

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

    B - podatki plačnika (podjetje) 

OOZ Koper, Izola in Piran organiziramo redno usposabljanje 
voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu  
 
v soboto 23. marca 2013, ob 9.00 uri,  
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Vsebina usposabljanja 
I. Nadgradnje vozil, prevoz nevarnega blaga, izredni 
prevozi, prevoz skupine otrok       
• Nadgradnje gospodarskih vozil 

 - vrste/tipi nadgradenj gospodarskih vozil, priklopnikov        
    in polpriklopnikov, 
 - značilnosti nadgradenj, prikolic, polprikolic       

• Prevoz nevarnega blaga – ADR    
• Prevoz izrednih tovorov    
• Prevoz skupine otrok     

II. Spremembe zakonodaje, varovanje vozil in blaga, 
komunikacija z nadzornimi organi in strankami      
• Aktualne spremembe predpisov s področja prevozov        
• Varovanje vozil in blaga     
• Komunikacija voznika

Obseg usposabljanja
7 pedagoških ur, predvideni zaključek ob 14.45 uri.

Cena
Polna cena znaša 34,20 EUR (z DDV). Člani OOZ Koper  
s poravnano članarino za usposabljanje poravnajo 
participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen) – velja 
za udeležbo ene osebe v okviru podjetja - ostali člani in 
zaposleni pri članih poravnajo kotizacijo v višini 34,20 EUR. 
 
Plačilo 
Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 
00351 70352, namen »usposabljanje vozniki« ali na blagajni 
OOZ Koper 
 Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax: 05/6271 917 ali 
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
 Rok prijave
petek,15. marec 2013 oziroma do zasedbe prostih mest.  
 

Državljanstvo

voznik za kategorijo       C1,     C1+E,     C+E

Že opravljena redna usposabljanja

datum        program za leto        pri izvajalcu  

datum        program za leto        pri izvajalcu  

Čas in trajanje tečaja
Tečaj se bo izvajal ob torkih in četrtkih (od 16.30 do 19.00 
ure), vsakič tri šolske ure, zaključil pa se bo predvidoma do 
konca aprila. Skupaj bo tečaj trajal 30 ur.  Po uspešno za-
ključenem tečaju vam bo Zavod Univerzitetni izobraževalni 
center izdal ustrezno potrdilo. 
 
Cena
Polna cena tečaja znaša 179,00 EUR. OOZ Koper bo svojim 
članom s poravnano članarino (eni osebi) tečaj sofinancirala 
v višini 100,00 EUR na podlagi dokazila o opravljenem 
tečaju, ki ga bo dostavil Zavod UNIC. 
 
Plačilo
Ob prijavi plačate 79,00 evrov na TRR OOZ Koper pri Banki 
Koper, št. 10100 00351 70352, namen »angleščina« 
ali na blagajni OOZ Koper. 
 
Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax: 05/6271 917 ali 
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
 
Rok prijave
petek, 15. marec 2013
 
Informacije
Za dodatne informacije lahko pokličete Gorana Sambta 
na telefon: 05/902 69 33 ali 051/685 664 na Zavodu UNIC. 

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za tečaj angleščine, 21. marec 2013

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

Plačano dne   na TRR    na blagajni OOZ

GSM telefon Stacionarni 
telefon
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Sekcija gradbincev

Kako varno izvajati dela na višini
 Na sedežu koprske obrtne zbornice smo  za člane treh 
obalnih zbornic, 20. februarja 2013  organizirali izobraževanje 
o predpisih s področja varnega izvajanja del na višini. Inšpek-
torat RS za delo je napovedal poostrene  inšpekcijske nadzore, 
zato delodajalci, ki opravljate dela na višini, ne smete pozabiti  
na oddajo prijave takih del pri krajevno pristojni inšpekciji  za 
delo in sicer pred začetkom vsakega dela na višini.          
 Zaradi velikega zanimanja članov smo izobraževanje 
izvedli dvakrat. Na prvem predavanju, ki se ga je udeležilo 53 
članov, sta inšpektor RS za delo, Boštjan Hartner in strokovni 
delavec s področja varnosti  in zdravja pri delu v gradbeništvu, 
Bojan Srovin povedala, da so se z Izobraževalnim centrom 
OZS dogovorili za izvedbo brezplačnega  izobraževanja za čla-
ne,  zaradi dosedanjih nepravilnosti, ki so se pojavljale na grad-
biščih.  Prisotnim je delovni inšpektor  razkril nekaj statističnih 
podatkov o vrstah delovnih nesreč, tudi s smrtnim izidom.        
 Bojan Srovin je prisotne opozoril na nujnost pravilne-

ga zavarovanja del na višini. Opredelil  je vsa mesta, ki morajo 
biti skladno z zakonom zavarovana proti padcu v globino, na-
čin kako preprečiti padce in zdrse v globino, katera oprema se 
za zavarovanje oseb in delovnih  mest uporablja.         
 Člani, ki so se udeležili predavanja v popoldanskem 
času,  pa niso bili povsem zadovoljni s potekom izobraževanja, 
katerega je izvedel le eden od predavateljev, ki je tematiko, ki 
ni bila povezana z njegovim področjem dela, le na hitro prele-
tel. Od predavanja so pričakovali več kot to, da se jim naštevajo 
spletne strani na katerih si lahko o tematiki sami več preberejo. 
Na predavanju so  o tem kako varno  izvajati delo na višini,  sli-
šali veliko že znanega, medtem, ko so pričakovali, da bo več  
novosti. Izobraževanje je, po njihovem mnenju,  spominjalo na 
seminarje iz varstva pri delu, ki jih v sklopu svoje dejavnosti že 
redno opravljajo.         
 V obeh terminih je bilo prisotnih 78 članov OOZ Koper, 
OOZ Izola, OOZ Piran in nekaterih drugih zbornic.       

Predstavniki Kema Puconci 
d.o.o. so obiskali koprske  
gradbince

V petek, 22. februarja 2013, so predstavniki Kema Puconci 
d.o.o., v zeleni dvorani obrtniškega doma pripravili brezplačno 
predstavitev svojih izdelkov. Članom sekcije gradbincev OOZ 
Koper so predstavili nove in inovativne izdelke iz svojega 
proizvodnega programa, ki zajema pester nabor izdelkov 
za celovite rešitve v gradbeništvu in katere podjetje Kema 
nenehno dopolnjuje in nadgrajuje.       

Na predstavitvi je bilo prisotnih 18 obrtnikov in njihovih 
zaposlenih, ki so tako imeli priložnost obnoviti znanje pri  
izvajanju del z uporabo produktov tega podjetja.           

Po srečanju so se obrtniki in predstavniki podjetja  še 
nekoliko zadržali in pokramljali o težavah in zanimivostih  v 
dejavnosti.          

Sekcija  instalaterjev-
energetikov

Srečanje 
instalaterjev-energetikov
Sekcija instalaterjev-energetikov OZS organizira 
dvodnevno strokovno druženje - srečanje inštalaterjev-
energetikov, ki bo 
  
v petek in soboto, 22. in 23. marca 2013, 
v Termah Zreče 

Program in prijavnico dobite z redno pošto.  

          Vabljeni!

VABILO

VABILO

Ob materinskem dnevu frizerji 
podarili 110 bonov
Sedemnajst frizerk in frizerjev, čla-
nov OOZ Koper, je za materinski 
dan 25. marca zbralo 110 bonov 
za otroško striženje, ki so jih 
podarili Društvu prijateljev 
mladine Koper. V imenu dru-
štva jih je prevzel predsednik 
mag. Robert Trunkl. 
     
Materinski dan je neformalni praznik 
posvečen materam in izvira iz Združenih 
držav Amerike. Letos  ga bodo obeležile tudi 
koprske frizerke, ki so lani v tem času skupaj z našimi  
kozmetičarkami brezplačno urejale pričeske in ličile varovanke 
Varstveno delovnega centra Koper.  Letošnji boni so darilo 

Frizerji v vlogi modelov na predstavitvi L'Oreal
V soboto, 16. februarja 2013, smo v obr-
tniškem domu gostili edukatorko koz-
metične hiše L'Oreal Darjo Bojič, ki je 
izvedla delavnico, na kateri je predsta-
vila barvo Inoa Supreme. Naši frizerji so 
bili istočasno tudi modeli, saj so novo 
barvo preizkusili na svojih laseh.       

Seminarja se je udeležilo 10 frizerjev. 
Čeprav  si vodstvo sekcije želi, da bi bili 
obiski številčnejši,  ima pri tovrstnih do-
godkih manjše število udeležencev po-
zitivni učinek,  saj ima udeleženec več 
možnosti aktivnega vključevanja.      

Sekcija frizerjev v letošnjem letu pripra-
vlja še nekaj brezplačnih dogodkov, ki 
jih članom priporočamo ter vabimo k 
udeležbi.       

materam, ki jih bo po svoji mreži na šolah v Mestni občini 
Koper razdelilo društvo.  Predsednica  sekcije frizerjev Silva 
Baruca Jakomin je povedala: „Namen je pomagati šibkejšim, 
s pomočjo društva pa bi se radi izognili stigmatiziranju.“          

Robert Trunkl je pri prevzemu bonov pozdravil gesto 
koprskih frizerk in opozoril, da je vse manj organizacij, ki bi 
kaj takega počele. Pri tovrstnih akcijah pa gre po njegovo 
za obojestransko korist, saj tisti, ki podari, tudi nekaj dobi. 
Društvo prijateljev mladine, ki deluje na prostovoljni 
osnovi, bo bone razdelilo s pomočjo šolskih svetovalcev, 
a najverjetneje bo težko izdelati natančne kriterije za 
obdarovanje. Obrtna zbornica Koper pa je ob priložnosti 
izrazila pripravljenost na sodelovanje z društvom, ki za mlade 
prireja številne aktivnosti.    
  
Akcija je hkrati promocija frizerskega poklica, frizerskih 
salonov in povezovanja lokalnega prebivalstva.       

Matej Rodela
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Forni di Sopra 
so zakon!
Za letno obrtniško smučanje  smo izbrali torek 5. februar. 
Na pot se nas je odpravilo nekaj manj kot nas je bilo 
prijavljenih, saj je gripa nekaj smučarjev zadržala v 
postelji. Ob prihodu na smučišče je vodja odbora za šport 
Aleš Rot ob pomoči Zlatka Kalšnika pripravil ta pravo 
»marendo«, Edo Pust iz Smučarskega kluba Capris pa je 
poskrbel za karte in udeležence spomnil na program.  

Dan sicer ni bil sončen in kljub temu je dan prej snežilo, 
so bile proge dobro pripravljene. Na smučišču nobene 
gneče, smuka je bila pravljična. Po kosilu je večina takoj 
ponovno odhitela po belih strminah, drugi so v toplem 
objemu »postojanke« na smučišču, čakali na televizijski 
prenos ženskega veleslaloma iz Schladminga. Favoritinja 
je bila naša Tina Maze, zato  je bilo spremljanje tekme, 
ki so jo prireditelji neštetokrat  zaradi megle prestavili, 
izredno napeto. Ko je prispela kot prva pa so bili naši 
smučarji »v zraku«. Upravičila je vsa pričakovanja in žareli 
smo od ponosa, takoj zatem pa obnemeli ob padcu 
Lindsey Vonn.  

Po zaprtju smučarskih naprav smo se zadržali še na eni 
kratki »marendi«. Edo Pust iz Smučarskega kluba Capris 
nam je obljubil, da bo naslednjič pripravil progo za 
slalom, v katerem bomo vsi tekmovali v eni kategoriji.  

Pred odhodom smo naredili še skupinsko fotko, na kateri 
sicer manjkajo številni člani. Težko  jih je bilo namreč 
zbrati na kup,  dokler avtobus ni prižgal motorja. Takrat 
pa je bila že skoraj tema. Utrujeni, a zadovoljni smo se 
prepustili vožnji proti domu.

Tako smo se razveselili  veleslalomske zmage 
Tine Maze v Schladmingu

Obvestila
Kavcija za tuja podjetja, 
ki opravljajo storitve v Švici
 
Tuja podjetja, ki v Švici opravljajo storitve oz. dela v nekaterih 
panogah ter v nekaterih kantonih, morajo pred pričetkom 
opravljanja del v Švici plačati kavcijo.
 
Podjetje o obveznostih plačila kavcije ter o podrobnostih 
načeloma obvesti pristojna služba, ni pa nujno, zato je 
obveznost podjetja, da samo uredi plačilo kavcije pred 
pričetkom opravljanja del.
 
Kavcija predstavlja garancijo, da bo tuje podjetje, ki v 
Švici opravlja storitve oz. delo, v primeru ugotovljenih 
kršitev in posledično izrečenih denarnih kazni, te 
denarne sankcije še pred odhodom iz Švice poravnalo, 
v nasprotnem primeru bo kavcija zadržana. Če namreč 
paritetne komisije, ki v Švici opravljajo nadzor nad tujimi 
izvajalci storitev, ugotovijo kršenje švicarske delovnopravne 
zakonodaje, npr. izplačevanje dumpinških plač napotenim 
delavcem, prekoračitve dopustnega delovnega časa, 
nezadostno zavarovanje napotenih delavcev itd., se tujim 
podjetjem izreče denarna kazen in v hujših primerih kršitve 
tudi prepoved nadaljnjega opravljanja dela v Švici. 
 
Kavcijo je mogoče poravnati v gotovini ali pa z garancijsko 
listino, ki jo izda bančna inštitucija po švicarski bančni 

zakonodaji oz. inštitucija, ki je podrejena Švicarski komisiji za 
nadzor finančnih trgov FINMA. 
 
Višina kavcije se razlikuje od panoge do panoge ter od 
kantona do kantona. Odvisna je od vrednosti opravljenih 
del podjetje v Švici v koledarskem letu. Minimalni znesek 
kavcije znaša 5.000 CHF najvišji pa 20.000 CHF. Podjetja, 
katerih vrednost opravljenih del v koledarskem letu v Švici 
ne preseže 2.000 CHF, so plačila kavcije oproščena. 
 
Kavcija se načeloma poravna pri centralnem uradu za kavcije, 
to je Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz, 
ZKVS, na naslednjih kontaktnih naslovih:
Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz
Grammetstrasse 16, CH-4410 Liestal 
T: +41 61 927 64 45 
F: +41 61 927 64 47 
E: kaution@zkvs.ch 
Spletna stran: www.zkvs.ch 
 
Izjemoma je za polog kavcije pristojna druga služba (glej 
opombe v tabeli). 
 
Informacija Veleposlaništva RS v Bernu je zgolj informativne 
narave in nezavezujoča. Na spletni povezavi ZKVS (www.
zkvs.ch) lahko podjetja najdete nadaljnje in aktualne 
informacije.       

Vir:  Mateja Gomboc, Gospodarski oddelek, 
Veleposlaništvo RS v Bernu

Tabela: Panoge in kantoni, v katerih je potrebno plačati kavcijo
(s klikom na X se odpre povezava s podrobnostmi, med drugim o konkretni višini kavcije, 
možnih načinih plačila ter druge informacije)

	 Kanton	
Panoga	 	 	
Krovstvo	in	zidarstvo	 		
Elektroinštalacije	
Vrtnarstvo	
Stavbne	tehnike	
Postavljanje	odrov1

Fasaderstvo	
Izolacije	
Slikopleskarstvo	
Kovinarstvo	
Polaganje	ploščic	
Mizarstvo	
Parket./pol.	podov	
Notranja	oprema	

AG

X

X
X
X
X
X
X
X

X

AR

X

X
X
X
X
X
X

X

AI

X

X
X
X
X
X
X

X

BS

X
X
X

X

X
X

X

BL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

BE

X

X
X
X
X
X
X
X

X

FR

X

X
X

X

X

X

GE

X

X

GL

X

X
X
X
X
X
X
X

X

GR

X

X
X
X
X
X
X

X

JU

X

X
X
X
X
X
X

LU

X

X
X
X
X
X
X
X

X

NE

X

X
X

X

X

NW

X

X
X
X
X
X
X
X

X

OW

X

X
X
X
X
X
X
X

X

SG

X

X
X
X
X
X
X

X

SH

X

X
X
X
X
X
X

X

SZ

X

X
X
X
X
X
X
X

X
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1 Kavcija se poravna pri panožni paritetni komisiji:
 Paritätische Berufskommission für das Schweiz.    
 Gerüstbaugewerbe 
 Dornacherhof 11, CH-4501 Solothurn 
 Tel: +41 32 626 36 26 
 Fax: +41 32 626 36 25

2 Kavcija se poravna pri kantonalni paritetni komisiji:
 La Commissione Paritetica Cantonale 
 Casella Postale 1220/1319 
 Viale Portone 4 
 6500 Bellinzona 
 Tel: +41 91 821 10 60 
 Fax: +41 91 825 48 45 
 E-mail: info@cpcedilizia.ch
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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

Obvestila
Poročanje o odpadkih je obvezno 
tudi za delodajalce z več kot 10 
zaposlenimi
 
 Bliža se mesec marec in čas poročanja o 
ravnanju z nastalimi odpadki v preteklem koledarskem 
letu. Zaradi nove Uredbe o odpadkih je v letošnjem letu 
prišlo do določenih sprememb pri zavezancih za izdelavo 
poročila.  Poročilo o ravnanju z odpadki za leto 2012 so do 
konec marca 2013 prvič dolžni oddati tudi vsi tisti, ki so v 
preteklem letu zaposlovali 10 ali več ljudi, ne glede na 
nastale količine odpadkov.   
 Vsi povzročitelji odpadkov, ki so pravne ali 
fizične osebe ki opravljajo dejavnost, pri katerih v enem 
koledarskem letu nastane več kot 10 ton odpadkov ali 5 
kg nevarnih odpadkov, so dolžni na Agencijo RS za okolje 
(ARSO) najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto 
poslati poročilo o ravnanju z odpadki. Poročilo so prvič 
dolžni pripraviti tudi vsi tisti, ki so v letu 2012 zaposlovali 
10 ali več ljudi ne glede na vrsto zaposlitve (torej tudi, če 
so zaposlovali študente, dijake, …) in izpolnjevanje zgoraj 
navedenih količinskih pogojev. 
 Avtoserviserji in drugi povzročitelji odpadkov pri 
katerih nastajajo odpadna olja (mineralna ali sintetična 
maziva ali industrijska olja) so dolžni poročati v vsakem 
primeru, ne glede na nastale količine. 
 Povzročitelji odpadkov, pri katerih nastajajo 
odpadki na različnih krajih, na katerih stalno izvajajo svojo 
dejavnost, morajo v poročilu podatke navesti ločeno po 
kraju nastajanja odpadkov. 
 Prejete obrazce je potrebno vrniti tudi v primeru, 
ko se jih iz objektivnih razlogov ne izpolni (npr. prenehanje 
dejavnosti, opustitev opravil, selitev . . .). Poročilo se po 
novem lahko pripravi z uporabo informacijskega sistema za 
ravnanje z odpadki, še vedno pa se jih lahko predloži tudi v 

pisni ali elektronski obliki na predpisanem obrazcu.
 Obrazci so objavljeni na spletnih straneh Agencije 
RS za okolje: http://www.arso.gov.si/varstvo/20okolja/
odpadki/obrazci/. 
 Obrazci za poročanje o odpadkih za leto 2012 
so objavljeni  tudi na spletnih straneh OZS (svetovalni 
center/varstvo okolja) http://www.ozs.si/Zaclane/
Svetovalnicenter/Varstvookolja/Podrobnostnovice/
tabid/986/ArticleId/1864/Default.aspx.

Matchingday 2013
Poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov s 
področja gradbeništva in instalacij ter lesne, 
kovinske in elektro industrije
 
Obveščamo vas, da Confartigianato Udine tudi letos 
tradicionalno organizira poslovno srečanje obrtnikov in 
podjetnikov s področja gradbeništva in instalacij ter lesne, 
kovinske in elektro industrije iz Slovenije, Italije in Avstrije, 
Matchingday 2013, ki bo potekalo v soboto, 23. marca 
2013, v konferenčnih prostorih sejmišča v Udinah 
(Cotonificio 96, Torreano di Martignacco) v Italiji. 
 
Poslovno srečanje v Udinah velja za enega izmed največjih 
dogodkov s področja podjetništva v Italiji, saj se ga v 
povprečju udeleži več kot 130 podjetij, opravljenih pa je 
preko 800 individualnih poslovnih razgovorov. 
 
Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša za slovenska 
podjetja 121,00 EUR z vključenim davkom. 
Rok za prijavo je 11. marec 2013!
 
Več informacij o srečanju na spletni strani: 
http://www.matchingday.it/, kjer opravite tudi registracijo 
za sodelovanje.

Iz Uradnega lista
št. 10/2013, 1. februar 2013     
• Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih  

družb po Zakonu o gospodarskih družbah      

št. 12/2013, 7. februar 2013      
• Zakon o javnem naročanju     

(uradno prečiščeno besedilo)        

št. 14/2013, 15. februar 2013     
• Sklep o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A in B                        

k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga (ADR)      

št. 16/2013, 22. februar 2013     
• Pravilnik o overitvah taksimetrov

Bruno Gröning je rekel: »Ne bodite lahkoverni, prepričajte se sami!«

Dokumentarni film z naslovom Fenomen Bruno Gröning - Po sledeh »čudodelnega 
izcelitelja«, objektivno poroča o senzaciji iz leta 1949, ki je danes ponovno zelo 
aktualna: »Neizceljivo ne obstaja, Bog je največji zdravnik!« Kdor išče pomoč, tega 
filma ne bi smel spustiti. Dokumentarni film v treh delih si lahko ogledate 

v nedeljo, 24. marca 2013, od 14. do 19.30 ure (z dvema vmesnima odmoroma), 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru, Staničev trg 1. 

Vstop je prost, prosimo za prostovoljni prispevek.  
 
Dokumentarni film v treh delih si boste lahko ogledali tudi  
v nedeljo, 14. aprila 2013 in v nedeljo 5. maja 2013, od 14. do 19.30 ure.
 
Več na www.bruno-groening.org

Projekcija dokumentarnega filma 
Fenomen Bruno Gröning

Strokovno predavanje ob tednu 
boja proti raku 2013 
Kožni rak in preventiva

  Obalno društvo za boj proti raku vabi na   
  vsakoletno strokovno srečanje ob sloven-  
  skem tednu boja proti raku, ki bo

v sredo, 6. marca 2013, ob 17.00 uri, 
v zeleni  dvorani Obrtniškega doma 
Staničev trg 1, Koper

Dnevni red     
• Strokovno predavanje Kožni rak in preventiva   

Katarina Šmuc Berger dr. med.     
• Občni zbor obalnega društva za boj proti raku    
• Družabno srečanje

Dejstva o raku
 V Evropi in drugod po svetu so rakave bolezni iz leta v leto 
vse večji javnozdravstveni problem. Po podatkih Registra 
raka RS v Sloveniji v zadnjih letih zboli za rakom okrog 
13.000 ljudi, umre pa jih približno 6.000. Glede na sedanje 
trende lahko pričakujemo, da bo med rojenimi leta 2009 za 
rakom do 75. leta starosti zbolel eden od dveh moških in 
ena od treh žensk. Pri moških je zadnja leta najpogostejši rak 
prostate (ki je na tem mestu zamenjal pljučni rak), pri žen-

skah pa rak dojk. Pet najpogostejših vrst raka pri nas – kožni 
(razen melanoma), raki debelega črevesa in danke, prostate, 
pljuč in dojke − obsegajo 59 % vseh novih primerov rakavih 
bolezni.

Med najpogostejšimi napačnimi predstavami je ta, da je rak 
človeku usojen in da prav nič ni mogoče narediti, da bi ga 
preprečil. Dejstvo je, da bi bilo mogoče tretjino vseh rakavih 
bolezni preprečiti z zdravim življenjskim slogom. Vse najpo-
gostejše rakave bolezni so bolj ali manj povezane s kajenjem 
cigaret, nezdravim prehranjevanjem (premalo sadja in 
zelenjave), s čezmerno telesno težo, pitjem alkoholnih pijač, 
premajhno telesno dejavnostjo, kožni rak pa s čezmernim 
sončenjem.

Prav tako rak ne pomeni smrtne obsodbe. Številne vrste 
raka je danes mogoče pozdraviti ali vsaj učinkovito zdraviti.
Razen v nekaj izjemah velja, da so zgodnje oblike raka manj 
lažje ozdravljive kot rak v pozni fazi. Zato je pomembno, da 
ljudje ne odlašajo predolgo z obiskom zdravnika, če opazijo 
znake ali težave, ki bi lahko pomenile začetek rakave bolezni. 
Seveda naj se vsi, ki so povabljeni v presejalne programe, 
teh zagotovo udeležijo. 
                  Prisrčno vabljeni!

VABILO

VABILO

VABILO

VABILO



   

Borza poslovnih priložnosti 
• Srbsko podjetje, specializirano za proizvodnjo različnih 

kmetijskih strojnih orodij in nadomestnih delov, išče agente in 
distributerje za njihove izdelke. Pripravljeno je vzpostaviti tudi 
vzajemno proizvodnjo.       

Šifra: EEN-feb-15       
• Turško podjetje, specializirano za popravila in vzdrževanje jaht, 

servis in prodajo opreme za jadranje ter obnovitvene storitve, 
išče poslovne partnerje za sodelovanje (agente, predstavnike). 
Podjetje je zainteresirano za opravljanje storitev neposredno 
za lastnike jaht, pa tudi za sodelovanje s podobnimi podjetji, 
ki želijo tovrstne storitve zagotoviti svojim strankam v Turčiji, 
ali podjetji, ki bi želela vzdrževanje jaht prepustiti podizvajal-
cu. Podjetje je zainteresirano tudi za predloge glede skupnih 
vlaganj.       

Šifra: EEN-feb-20      
• Podjetje s severozahoda Bolgarije proizvaja okolju prijazen hu-

mus (biofertilizer rdečih kalifornijskih črvov), ki je uporaben na 
vseh področjih vrtnarstva. Primeren je tako za velika kmetijstva 
kot manjša vrtnarstva. Ta biofertilizer vsebuje vse potrebne 
sestavine, ki jih rastline potrebujejo – huminske kisline, hranilne 
snovi, hormone in zdrave mikroorganizme v koncentrirani obli-
ki. Podjetje išče partnerje za distribucijo in trgovske zastopnike 
(ki nudijo enako storitev na bolgarskem trgu), možnosti za 
skupna vlaganja in podizvajalce.      

Šifra: EEN-feb-23    

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

Borza inovacij, znanja 
in tehnologij  
• Grška oljarna, ki letno proizvede 200 ton olivnega olja, išče 

nove in konkurenčne rešitve za pakiranje visoko kakovostne-
ga ekstra deviškega oljčnega olja. Zanimajo se za skupno 
sodelovanje prek komercialnega dogovora s pomočjo tehnične 
asistence.   

Ref: 12 GR 49Q1 3QXO 
• Podjetje iz Velike Britanije, ponuja inovativni sistem za tlakova-

nje iz reciklirane plastike. Sistem je primeren za tlakovanje poti 
kot tudi parkirnega prostora. Ključna prednost sistema je nje-
gova absorpcija vode brez uporabe potrebne drenaže. Podjetje 
se zanima za partnerje proizvajalce ali distributerje podobnih 
sistemov za skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih 
pogodb.  

Ref: 11 GB 42O0 3MTM 
• Hrvaški inovator je razvil inovativno zobno ščetko, ki ima vgra-

jeno posodo ter dozator za zobno pasto. Ščetka je še posebej 
primerna za daljša potovanja zaradi svoje praktičnosti. Inovator 
išče partnerje, potencialne proizvajalce, ki delujejo na področju 
proizvodov za osebno higieno. Pripravljen je skleniti skupno 
sodelovanje prek licenčne pogodbe, tehničnega sodelovanja 
ali joint-venture skupnega sporazuma.  

Ref: 12 HR 896M 3PHE)

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

Več informacij na www.een.si.

Borza priložnostiNova pravila za izboljšanje 
varnosti potrošniških 
proizvodov
 
Evropska komisija je predlagala nova pravila za 
izboljšanje varnosti potrošniških proizvodov na 
enotnem trgu in okrepitev nadzora trga vseh 
neživilskih proizvodov, vključno s tistimi, ki so 
uvoženi iz tretjih držav. Trenutna pravila Unije na tem 
področju so razdrobljena in razpršena po več različnih 
zakonodajnih aktih, kar ustvarja vrzeli in prekrivanje. 

Namen svežnja je primarno povečati varstvo 
potrošnikov, tako da do njih ne bi več prihajali 
nevarni proizvodi, boljša identifikacija in sledljivost 
proizvodov, ki jo predvideva zakonodaja, pa bo 
omogočila hitrejši umik in odpoklic nevarnih izdelkov 
s trga. Sveženj prinaša koristi tudi proizvajalcem 
in podjetjem, saj bodo skladnejši predpisi za vse 
proizvodne sektorje znižali stroški usklajevanja podjetij, 
z bolj usklajenim preverjanjem varnosti proizvodov pa 
bo odpravljena nepoštena konkurenca nepoštenih 
ali goljufivih gospodarskih subjektov. O predlogih 
bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet EU. 
Nova zakonodaja naj bi začela veljati leta 2015. 

Več na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
93_en.htm  

Natečaj za najboljši 
nizkoogljični projekt
 
Na natečaj lahko posamezniki in organizacije s 
sedežem v državi EU v roku treh mesecev prijavijo 
projekte - tako velike kot majhne, ki prispevajo k 
zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Takšen 
projekt je denimo električno kolo, s katerim je mogoče 
prepeljati manjši tovor; inovativen proizvodni postopek, 
ki zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov in stroške za 
energijo; trajnostne rešitve v gradnji in ogrevanju. 

Natečaj Svet, kot ti je všeč tako ponuja priložnost 
za javno predstavitev številnih praktičnih primerov 
nizkoogljičnega ravnanja, ki že obstajajo po Evropi in 
pomagajo varovati podnebje ter hkrati omogočajo 
večjo kakovost življenja. 

Več na http://world-you-like.europa.eu/sl/

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


