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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
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T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

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

Uradne ure zbornice in strokovnih služb
•
•

ponedeljek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure predsednika
•
Mojca Blažič
preizkušeni davčnik
in preizkušeni
računovodja z
licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister
poslovnih ved

sreda: od 8.00 do 12.00 ure

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je letos podelila priznanja več kot stotim jubilantom, ki kot obrtniki delajo od deset pa do petdeset let. Največ pozornosti
so si prislužili družinski delavnici Diselavtomehanika Derin in Avtoelektrika Urankar, ki
poslujeta že petdeset let, ter Milan Palčič, ki v gostinstvu vztraja že štirideset let. Slavnostna skupščina je sicer letos minila v znamenju prelomnih sprememb v delovanju
zbornice, na kar sta opozorila predsednik koprskih obrtnikov Slavko Vižintin in predsednik Obrtne zbornice Slovenije v odstopu Alojz Kovšca. Svoje videnje na zbornico pa je
podal tudi častni član koprske zbornice Rafael Srabotič.

Obvestilo
OOZ Koper bo, zaradi koriščenja
letnega dopusta zaposlenih v
strokovni službi zbornice, zaprta
od 5. do 16. avgusta 2013.

Brezplačno davčno svetovanje

•

vsako prvo in tretjo sredo v mesecu: od 11.00 do 13.00 ure  (osebno na sedežu OOZ
Koper ali na tel.: 05/61 390 15) - ostale dni na tel.i: 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 - osebno na sedežu OOZ Koper ali na tel.: 05/61 390 15  
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

Opozorilo: Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. Člane zbornice vabimo, da morebitne
pripombe ali predloge v zvezi z delom svetovalcev posredujete zbornici v pisni obliki.
Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1800 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno.
Letno izide 10 številk glasila.

Brez članov ni
obrtne zbornice
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Naslovnica
Jubilejna 50. številka
Koprskih obrtniških novic

Slavko Vižintin:
»Cilj naše organizacije je, da nudi
oporo vsem koprskim obrtnikom
in stično točko, kjer se lahko
povežemo in držimo skupaj
tudi v težkih časih«.

Alojz Kovšca:
»Zbornica, ki je bila na začetku
zasnovana kot sindikat obrtnikov,
je v toku družbenih sprememb in
globalizacije zaspala.«

Letos je pomembno obletnico delovanja v svoji obrti praznovalo sto enajst članov koprske obrtne zbornice. Desetletnico je letos tako doseglo triinštirideset obrtnikov, dvajsetletnico sedeminpetdeset obrtnikov, tridesetletnico osem, Milan Palčič štiridesetletnico ter obratovalnici Derin in Urankar petdesetletnico. Ti jubileji so v današnjih časih še kako pomembni. Ne samo kot dosežek posameznega obrtnika,
podjetja ali obratovalnice, ampak kot zgled in vzpodbuda drugim, da je tudi v zaostrenih okoliščinah
mogoče obstati na trgu. Tisti, ki v našem okolju delujejo že zelo dolgo pa lahko povedo, kako se je življenje in delo obrtnika spreminjalo skozi leta in da po dežju vedno zasije sonce.
Da je temu res tako, poskuša s svojim delom zagotoviti tudi koprska obrtniška zbornica, ki svojim članom
nudi oporo na različnih področjih. Samo v preteklem letu je priredila številna izobraževanja, promocijske akcije, obiske sejmov in strokovne ekskurzije, športne in družabne aktivnosti. Članom je brezplačno
nudila skoraj dvesto davčnih svetovanj, petdeset pravnih svetovanj in petnajst svetovanj iz področja
pridobivanja finančnih sredstev. Izdala je deset številk Koprskih obrtniških novic, ki izidejo v tisoč osemstotih izvodih na mesec. Z njimi obvešča člane o spremembah zakonodaje, o delovanju zbornice, raznih
dogodkih in ostalih temah obrtništva.
„Cilj naše organizacije je, da nudi oporo vsem koprskim obrtnikom in stično točko, kjer se lahko povežemo in
držimo skupaj tudi v težkih časih. Sploh pa zdaj, ko se je naša organizacija s prehodom na prostovoljno članstvo znašla na prelomu,“ je slavljencem povedal predsednik OZK Slavko Vižintin. Za prostovoljno članstvo so se člani zbornice odločili na posvetovalnem referendumu, ki pa se ga je udeležilo zgolj osemnajst
odstotkov vseh volilnih upravičencev. „Mislim, da prostovoljno članstvo ni najboljše. Prepričan sem celo, da
smo bili z referendumom, ki je bil izveden zelo na hitro in premeteno, zavedeni. Za to krivim staro vodstvo, ki
je sicer moralo pod težo afer oditi, a z njihovim delovanjem je bil ugled naše krovne organizacije omajan,“ je
še dejal Vižintin. Spremembe Obrtnega zakona omogočajo, da se bodo manjše obrtne zbornice, ki bodo
zašle v finančne težave, ukinjale. Če se bo to res dogajalo, bodo člani ostali brez imetja in ustanove, ki so
jo gradili sami, s svojim denarjem in po svojem ustroju vrsto let. Glede tega pa bo imela več pristojnosti
tudi Obrtna zbornica Slovenije, ki bo odločala o njihovem obstoju.

4
Ta je nedavno spet doživela spremembe v vodstvu, saj jo zapušča
predsednik Alojz Kovšca, ki je na skupščini dejal, „da je zbornica, ki
je bila na začetku zasnovana kot sindikat obrtnikov, v toku družbenih
sprememb in globalizacije, zaspala. Zbornica najbolje dela takrat, ko
je ne opazimo – kar pomeni, da so za obrtnike izpolnjeni vsi pogoji za
optimalno delo.“ Kljub vsemu pa je zanj obrtna zbornica edina oblika organiziranosti, ki lahko zastopa majhne akterje v slovenskem
gospodarstvu. Nezadovoljstvo članstva pa jasno kaže, da jo člani
jemljejo kot zastarelo in hočejo nekaj novega. „Zbornico lahko razpustimo, a vedeti moramo, da druge nimamo. Lahko pa obrtniki prevzamemo odgovornost in se bolj aktivno vključimo v njeno delovanje
in jo spreminjamo po svoji podobi,“ meni Kovšca, ki je pozval prisotne, naj ostanejo člani zbornice. Ta je lahko pri zagovarjanju obrtniških interesov pri politiki in zakonodaji uspešna toliko, kolikor so
obrtniki močni pri vodenju zbornice. Naštel pa je še nekaj ključnih
točk za boljšo prihodnost obrti, med katerimi so primeren sistem
obdavčitev, omejitev sive ekonomije in pravičnejše dodeljevanje
sredstev na javnih razpisih.

Rafael Srabotič:
»Problemi zbornice
so prisotni že zadnjih
dvajset let, a namesto
da bi se razrešili, se
samo stopnjujejo.«

Podelili smo jubilejna priznanja 2013
Prejemnika priznanj za 50-letno dejavnost obratovalnice

Za ohranitev članstva po prehodnem obdobju, ko bo konec oktobra mogoče izstopiti iz zbornice, se je zavzel tudi Slavko Vižintin. Tisti, ki bodo izstopili, bodo namreč izgubili vse ugodnosti, ki jih nudi
zbornica in izgubili bodo skupno premoženje, ki se je ustvarjalo vrsto let. Izgubili pa bodo tudi moč, ki jo nudi skupnost in povezanost.
Člane na skupščini je nagovoril tudi častni član koprske obrtne
zbornice Rafael Srabotič, ki pa ni bil tako optimističen glede prihodnosti te organizacije. „Že štirideset let sem obrtnik in član raznih
organizacij. Problemi zbornice, ki so bili našteti, so prisotni že zadnjih
dvajset let, a namesto da bi se razrešili, se samo stopnjujejo,“ je povedal Srabotič. Izrazil je nezadovoljstvo nad takšnim vodstvom zbornice, kjer si vodilni izplačujejo visoke plače in nimajo posluha za
člane. Želi si, da bi začeli novo obdobje v obrtništvu, česar pa novi
obrtni zakon ne bo omogočil.			
						
Matej Rodela

Dieselavtomehanika Derin
Prejemnik priznanja za 40-letno opravljanje dejavnosti

Milan Palčič - gostinstvo

Avtoelektrika Urankar
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Prejemniki priznanj za 30-letno opravljanje dejavnosti

1. Franc Božjak - kozmetika
2. Milorad Bulić - Izogradnja d.o.o. - hidroizolaterstvo
3. Meho Čehić - elektroinstalaterstvo
4. Okrepčevalnica Pri Mariji

Prejemniki priznanj za 20-letno opravljanje dejavnosti

5. Edi Grižonič - orodjarstvo
6. Vlado Matjačič - gradbeništvo
7. Dušan Regent - strojno instalaterstvo
8. Špelca Rožič - kozmetika

6. Dario Bartolič - avtoprevozništvo
7. Baruca d.o.o. - hladilna tehnika
8. Dorjana Beržan - gostinstvo
9. Simon Bordon - avtoprevozništvo
10. Stojan Božič - stavbno pohištvo

18. Shefki Fazlija - gradbeništvo
19. Finali trading d.o.o. - obd. grad. odpadkov
20. FPA d.o.o. - fotografska dejavnost
21. Zdenka Guralj - kozmetika

22. Harpha sea d.o.o. - meril., kontr., navig. naprave
23. Industrial-commerce d.o.o.- orodja za stroje
24. Klesar d.o.o. - obdelava kamna
25. Darijo Kozlovič - avtoprevozništvo

Prejemniki priznanj za 20-letno opravljanje dejavnosti

Prejemniki priznanj za 20-letno opravljanje dejavnosti

1. Adriatika, d.o.o. - avtomehanika
2. Artel d.o.o. - elektroinstalaterstvo
3. Axle d.o.o. - vulkanizerstvo
4. Patrizia Babič - frizerstvo
5. Dragan Balaban - pleskarstvo

14. Igor Čurin - strojne instalacije
15. Darig d.o.o. - gradbeništvo
16. Ditel d.o.o. - elektronika in rač. inženiring
17. Edes d.o.o. - gradbeništvo

11. Venčka Bruketa - avtoprevozništvo
12. Fedora Bržan Gospić - frizerstvo
13. Sead Česa - pleskarstvo

26. Milosav Krstić - elektroinstalaterstvo
27. Mira Lazar - frizerstvo
28. Sead Lević - gradbeništvo
29. Tanja Loborec - frizerstvo
30. Klavdij Maršič - ključ. in strojne instalacije

31. MC d.o.o. - usnjena galanterija
32. OCV d.o.o.hladilni sistemi in toplotne črpalke
33. Olimp d.o.o. - fotografska dejavnost
34. Ozon d.o.o. - talna signalizacija
35. Ana Paravan - računalniške storitve

36. Mitja Pasar - avtokleparstvo in ličarstvo
37. Planum d.o.o. - gradbeništvo
38. Vladimir Pongrac - avtomehanika
39. Portal & K d.o.o. - gradbeništvo
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Prejemniki priznanj za 20-letno opravljanje dejavnosti

Koper, Izolo in Piran. Radi so ob vikendih
prihajali domov in pri nas vzeli košček
domačega kruha, pršuta in spili kozarec
vina ter se zadovoljni vrnili na svoja
delovna mesta. Danes je drugače, povedati moram, da je Italijanov zelo malo.
Več pozornosti moramo zato posvečati
planincem, ki zahajajo v naše kraje in si
ogledajo naravni most, spodmole, slap
Veli vir in ostale lepote. To je predvsem
konec tedna, sicer radi tudi kaj pokličejo.
Najraje pa pojedo kakšno enolončnico,
ki je cenovno sprejemljivejša.

Milan Palčič
„Istra, kaj vse
nam daje
Istra.“

40. Tomislav Rosandić - a. prevoz, vulkanizer.
41. Sander's d.o.o. Koper - popravila koles
42. Milivoj Seljan - elektroinstalaterstvo
43. Sintal obala d.o.o. - protivlomni var. sistemi
44. Rikard Stefanovski - zlatarstvo, filigranstvo
45. Hamed Suljić - strojne instalacije

46. Jelka Svetina - zeliščarstvo
47. Aleksander Šavron - montaža rek. napisov
48. Robert Štefanič - računalniški inženiring
49. Tender d.o.o. - popravilo el. naprav
50. Tiros d.o.o. - avtomehanika
51. Tiskarna Glem d.o.o. - tiskarstvo

52. Ambroz Tomovski - zlatarstvo, filigranstvo
53. Varmig d.o.o. - ključavničarstvo
54. Bojan Vidic - klime in hladilna tehnika
55. Marjan Vučko - vodoinstalaterstvo
56. Valter Zorč - avtokleparstvo
57. Aleš Žigon - vodoinstalaterstvo

Prejemniki priznanj za 10-letno opravljanje dejavnosti
1. Adis d.o.o. - gradbeništvo
2. Izidor Anžič - parketarstvo, montaža pohištva
3. Sead Arnautovič - gradbeništvo
4. Safet Avmedoski - gradbeništvo
5. Marko Begić - elektromehanika
6. Danijel Benčič - strojne instalacije
7. Katja Benčič - kozmetika
8. Jasna Bradaševič - gradbeništvo
9. Patrik Bruketa - avtoprevozništvo
10. Sanel Ćehajić - gradbeništvo in avtotaksi
11. DBP d.o.o. - vzdrž. cest in drugih javnih površin
12. Jasna Dedić - frizerstvo
13. EFG d.o.o. - gradbeništvo
14. Mentor Elmazoski - gradbeništvo
15. Giani Gombar - šiviljstvo

KUPON
FOTO BELVEDERE
ČEVLJARSKA 23, KOPER

20%
popust
PRI PLAČILU
FOTOGRAFIJ
OOZ KOPER,
15. MAJ 2013

16. Himera d.o.o. - frizerstvo
17. Senahid Huskić - gradbeništvo
18. Izogradnja d.o.o. - hidroizolacijska dela
19. Igor Karov - gradbeništvo
20. Alija Kazimoski - gradbeništvo
21. Valter Kofol - mizarstvo
22. Matej Koterle - avtomehanika
23. Robert Kuzelj - gostinstvo
24. Gregor Lorbek - avtotaksi
25. Admir Makić - gradbeništvo
26. MAKRO 5 gradnje d.o.o. - gradbeništvo
27. Boštjan Marancina - mizarstvo
28. Mašalin d.o.o. - popravila električnih naprav
29. Sašo Mitev - gradbeništvo
30. Neko Hanis d.o.o. - gradbeništvo

31. NIA d.o.o. - trgovina in storitve
32. Nizke gradnje Koper d.o.o. - gradbeništvo
33. Xhafer Osmani - gradbeništvo
34. Igor Penko, Kp-plast d.o.o. - poliestrski izd.
35. Tanja Peroša - frizerstvo
36. Mirjan Rant - avtoprevozništvo
37. Sandiline d.o.o. - oblačila, pokrivala in dodatki
38. Miroslava Škorja - gostinstvo
39. Emin Tabaković - gradbeništvo
40. Tehno beton d.o.o. - proiz. bet.izdelkov
41. Karim Vinčec- kozmetika
42. Valter Vivoda - montaža senčil
43. Bernarda Zucca Kastelic - frizerstvo

Spomin iz vašega jubileja
Obveščamo vse obrtnike, ki ste se udeležili slavnostne prireditve v gostilni Al Mulino, na kateri
vam je OOZ Koper ob vašem jubileju podelila priznanje, da si lahko ogledate 141 fotografij, ki
jih je posnel Foto Belvedere iz Kopra. Na spletni strani www.fotobelvedere.si , v rdeči vrstici,
gumbek E-FOTO, pod mapo Slavnostna skupščina OOZ Koper, 15. 5. 13 si lahko ogledate,
izberete in naročite željeno fotografijo ter jo s klikom oddate v košarico.
Foto Belvedere bo vaše naročilo elektronsko obdelal in razvite slike boste enostavno dvignili v
njihovi poslovalnici na Čevljarski ulici 23 v Kopru.
Foto Belvedere vam bo pri plačilu fotografij upošteval 20% popust.
Izrežite objavljen kuponček in ga predložite ob prevzemu vaših fotografij.

Vsem slavljencem še enkrat iskreno čestitamo!

Torej velikih pojedin, kot so bile
nekoč, danes ni več.      
Tako bom povedal. Pojedin, kot so bile
pred dvajsetimi leti, ni več. Gostje danes
pojedo eno do dve hrani, zraven solato
in kozarec vina. S tem se kosilo konča.
Nekoč so v lokal prišli ob trinajstih in odšli ob osemnajstih. Danes posedijo urico
ali dve in gredo na pot proti domu.

Milan Palčič se od letos dalje lahko pohvali z dosežkom, ki je prava
redkost. Skromni skrbnik gostilne iz Sočerge, ki daleč naokoli slovi
po izvrstnih domačih fužih, obeležuje 40 let dela v gostinstvu. „Zdržati toliko let, to ne zmore vsak“ pove, ko postavlja obložene krožnike na mizo. S pogledom spremlja hrano in z žarom v očeh ter ponosom ponavlja „Istra, kaj vse nam daje Istra!“ Skromno opremljena
gostilna, ki svoje podobe ni spremenila od leta 1986, se nato hitro
napolni s pisanimi zgodbami in dišavami po pristni domači hrani, ki
v nedrje Istre privabi celo marsikaterega Ljubljančana.
Milan, štirideset let je dolga doba.
Kakšni so bili vaši začetki?
Začeli smo leta 1973 v vasi Olika pod
Sočergo. Tam smo ponujali domačo
hrano, kot so mineštre, pršut, sir in kruh.
Zelo smo bili poznani po svinjski ribici
ali ombolu in prepričan sem, da smo ga
mi prvi vključili v ponudbo. Imeli smo
tudi zelo velik hrast, pod katerim so naši
gostje radi posedali in pili vino. Vse to je
pripravljala še moja mati. Sam sem takrat imel dvaindvajset let in bil med najmlajšimi v gostinstvu. Kmalu pa je lokal
v Oliki postal premajhen. Samo trideset
gostov smo lahko sprejeli. Hoteli smo na
večje, ker je posel šel dobro.
Nato pa ste odprli gostilno na Sočergi.
Iskali smo prostor ob cesti od Črnega
Kala proti Buzetu. Izbirali smo med več
lokacijami, nato pa smo se odločili za
to hišico ob cesti v Sočergi in leta 1986
smo tukaj lokal tudi odprli.
Se je v vsem tem času vaša kuhinja
kaj spreminjala?

Gostinska ponudba je tukaj pri nas skoraj ista, nekaj sprememb je sicer doživela
tukaj v Sočergi. Dodali smo kalamare,
mešano meso na žaru in povečali izbiro
sladic.
Kalamari in meso na žaru ne zvenijo
preveč istrsko?
Res je, a povpraševanje po tej hrani je
bilo veliko. Predvsem so bili to Ljubljančani, ki so se vračali z Istre in hoteli kalamare s krompirčkom.
Kdo pa so vaši gostje?
V Oliki so bili gostje predvsem Italijani
in ljudje, ki so iz teh krajev odšli živet v

Zagotovo pa je na življenje gostilne
Sočerga vplivala bližnja državna
meja?
Meja je veliko spremenila. Imeli smo
veliko gostov iz Buzeta, ki so se odpravljali kupovat v Trst in so se na poti nazaj
ustavili pri nas. Tega ni več. Tudi z našo
osamosvojitvijo je vpadel promet za
štirideset odstotkov. Velikokrat pa se
zgodi, da zaradi neveljavnih osebnih
dokumentov ali zaradi tega, ker so
dokumente pozabili doma, na meji zavrnejo potnike namenjene na Hrvaško.
Ti potem pridejo do gostilne, ker iščejo
telefon oz. si organizirajo prevoz nazaj.
Osemdeseta in devetdeseta leta       
veljajo za zlate čase gostinstva v
naših krajih. Velja to tudi za vas?
To so bili zlati časi za našo gostilno.
Takrat so množično prihajali Italijani.
Ljudje z mesta so prihajali na podeželje.
V nedeljah so obiskovali svoje starše po
vaseh.
Do kod vse seže glas o vaši hrani?
Zadnjič smo dobili cel avtobus gostov
iz Avstrije. Vsi so si naročili mineštro,
domače fuže s tartufi, nekaj kalamarov s
polento, mešano solato in dva deci črnega. Vsi so bili zadovoljni. Med njimi je bil
tudi župan nekega manjšega mesteca v

11

10
Avstriji, ki me je povabil k njim na obisk.
In najverjetneje se bom povabilu res
odzval.

Podžupan Kopra Alberto Scheriani
pa je izpostavil, da Axle praznuje
obletnico prav na dan Mestne
občine Koper, kjer so na uspeh
podjetja zelo ponosni. Želijo pa si
še takšnih podjetij, zato vsako leto
v občinskem proračunu namenijo
denar za podporo podjetništvu.

Ponujate domačo istrsko hrano.
To pomeni, da so tudi sestavine           
domače?
Zelenjavo imamo domačo, ostalo pa
moramo kupiti, ker tako velevajo predpisi. Predpise pa je potrebno spoštovati.
Najbolj ste poznani po izjemnih domačih fužih. Kako jih pripravljate?
Fuže je začela pripravljati že moja pokojna mati. Pripravimo jih tako, da v kilogram moke ubijemo pet jajc, premešamo ročno in nato razrežemo na manjše
kvadratke po štiri pet centimetrov. Vsak
fuž je potrebno ročno zavrtet na vrbovo
paličico in ga postaviti na pladenj. Gostje to tudi radi pogledajo, ker je zelo
zanimivo. Z domačimi fuži smo doživeli
zelo velik uspeh.

Podjetje Axle je obiskovalcem ob
petintrideseti obletnici predstavilo
novo stavbo, razširjeno ponudbo,
pripravilo je predstavitev starodobnih avtomobilov ter postavilo
poligon za kolesa in motorje, s
štirikolesniki na pedala pa so tekmovali tudi najmlajši. Pester program pa sta zaokrožila še Bruno in
Giordano ter mlekarice iz Slovenske Istre.
		
Matej Rodela

Kako pa ste povezani z vaščani?
Potrebno je živeti s krajem in se z njim
povezati. Domačemu gostu je potrebno
vedno dati prednost. Ti so lahko vsak
dan v gostilni. Ob kakšnem dogodku
vedno rad kaj prispevam. Ne bi bil gostinec štirideset let, če ne bi bil dober z
okoliškimi prebivalci.
Zagotovo imate zlato pravilo, ki se ga
pri svojem poklicu vedno držite. A mi
ga lahko zaupate?
Poslušaj, gostinec marsikaj sliši in veliko tudi ve. Predvsem veliko ve. A gostinec mora znati biti tiho, da ne pove
stvari, ki jih je slišal v svoji gostilni. Veliko ljudi se namreč v gostilni potolaži in
tako marsikaj slišiš, a drugi dan pozabiš
in o tem se več ne pogovarjaš. Gost je
vedno cenjen.
Velikokrat pravite, da se ni dobro
preveč izpostavljati. Zakaj tako      
mislite?
V štiridesetih letih sem bil v številnih
organizacijah, kot so lokalna skupnost in
obrtna zbornica. Mislim, da če se preveč
izpostavljaš, lahko hitro dobiš kakšno
žogico nazaj.

Alen Vadnov

    Slavko Vižintin

Njorka deveta v floti podjetja Sirio
Petintrideset let Axle d.o.o
Konec maja je družina Vadnov praznovala petintrideset let obstoja
družinskega podjetja. V tem času je Axle postal sinonim za kakovostne vulkanizerske storitve, ki so jim z leti dodajali še druge. Pomemben mejnik so praznovali s kupci, poslovnimi partnerji in prijatelji,
prisotne pa so pozdravili še podžupan Kopra Alberto Scheriani in
predsednik koprske obrtne zbornice Slavko Vižintin.

Leta 1978 je Bogdan Vadnov kot samostojni podjetnik odprl vulkanizerstvo v
Bertokih, ker v tistih časih ni dobil dela
kot avtoklepar. V garaži domače hiše je
zato zagnal delavnico, saj je vulkanizerjev primanjkovalo. „Takrat se mi je to
zdela niša, ki bi jo lahko tržil in uspelo
Uživate v svojem poklicu?
je,“ se spominja svojih začetkov in
Če tega ne delaš z veseljem, ne zdržiš
dodaja, da je bilo trdo delo vedno zatoliko časa. Imam štiriinštirideset let
delovne dobe in štirideset let gostinstva. poved. O sodobni stavbi, kjer podjetje
Tako dolgo vztrajajo le zelo redki gostin- zdaj posluje in o ponudbi, pa pravi, da
ci. Prisotna je velika odgovornost in spo- „vsak, ki dela stremi k temu, da bi vedno
štovati je potrebno rigorozne varnostne več dosegel ali pa da bi čim boljše naredil. Meni je uspelo s pomočjo sinov,
predpise.
saj bi se sam že prej zadovoljil z doseVi ste na koncu svoje poslovne poti,
ženim.“ Pravi še, da je družina odličen
zato vas moram vprašati, kakšna je
temelj za posel, saj se lahko zanesejo
prihodnost gostilne Sočerga?
drug na drugega v dobrem in slabem.
Še nekaj časa bom delal, do kdaj pa se
še nisem odločil. Če ta gostila zapre svo- Podjetje trenutno vodita sinova Alen in
ja vrata, ki je tukaj edina točka za izletni- Vasja, prvi v vlogi direktorja. „Vsi zapoke, mimoidoče in razne vesele dogodke, sleni smo se vedno trudili, da je bil na
bo to za kraj zelo slabo.
prvem mestu zadovoljen kupec. Dobri
		
Matej Rodela

pogoji dela, široka ponudba in zadovoljni kupci pa so predpogoj za dolgoročno in uspešno delo, razvoj in obstoj
vsakega podjetja,“ pravi prvi mož podjetja. Nova in sodobna poslovna stavba
je združila vso dejavnost iz treh lokacij
na eno, ob tem pa omogočila podjetju
širšo ponudbo, „kupca lahko zdaj še
boljše in hitreje postrežemo,“ zaključi.
Podjetju in družini Vadnov je čestital
tudi predsednik Obrtno-podjetniške
zbornice Koper Slavko Vižintin in dejal,
da je zelo ponosen, da imamo v naših
vrstah take podjetnike: „Podjetje Axle
je pokazalo, da v teh kriznih časih ni
možno le preživeti, ampak se tudi razvijati in rasti.“ Direktorju je izročil kipec
istrskega vola, ki simbolizira trdnost,
ustvarjalno moč, vzdržljivost in zanesljivost, saj je „družina Vadnov pokazala,
da ima vse te lastnosti in jih bo še potrebovala.“

Podjetje Sirio, ki se primarno
ukvarja z vzdrževanjem morske
signalizacije, je maja praznovalo
triindvajset letnico obstoja in ob
tem splovilo novo ladjo. Desetmetrsko Njorko so gradili skoraj leto
dni po lastnih načrtih in z lastnimi
močmi, kakor tudi vse ladje v floti.
Lastnik Tomi Brulc o njej pravi, da
bo namenjena „prevozu hrane, rezervnih delov, pijače in ljudi do teže
petih ton na ladje, ki na sidriščih
čakajo pred pristaniščem.“ V šali
jo poimenuje „škovacera“, saj bo
namenjena tudi odvozu smeti s
čezoceanskih ladij:„ Smeti so velik
biznis tega časa in upamo, da ga
bomo deležni tudi mi.“
Poleg teh dveh dejavnosti, so imeli v načrtih tudi čiščenje morja, a se
je država kljub ugodni ponudbi s
strani podjetja, odločila za milijonski nakup čistilne ladje, ki jo je morala zaradi neustreznosti zavrniti.
Potniških ladij ne oskrbujejo, ker
slednje to naredijo v pogodbenih
pristaniščih.
Tomi je svojo prvo barko batano
zgradil že v gimnaziji. Ob osamosvojitvi naše države pa je izdela
vse plovne poti v našem morju. Na
slovesnosti ob splovitvi Njorke sta
se z ženo zahvalila vsem dedanjim
in bivšim zaposlenim, brez katerih
ne bi dosegli teh uspehov.		
Matej Rodela
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Višina razpoložljivih sredstev

Kvota za dodelitev kredita znaša 422.000,00 EUR

Razpisni pogoji

Kredite lahko pridobijo člani Območne obrtno-podjetniške
zbornice Koper – samostojni podjetniki in pravne osebe, ki
so najmanj 12 mesecev člani OOZ Koper in imajo poravnano
članarino.

Kreditni pogoji

•
•
•
•

•

VABILO
Seminar
Delovne pogodbe

Razpis za dodelitev
kratkoročnih kreditov za
obrtnike in podjetnike

OOZ Koper in Gorenjska banka d.d.
Kranj d.d. objavljata razpis za dodelitev
kratkoročnih kreditov za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva

Višina kredita do: 10.000,00 EUR
Obrestna mera: 3% fiksna letna
Doba vračanja: do 24 mesecev. Posojilo (glavnica in
obresti) se odplačujejo mesečno.
Zavarovanje: odplačevanje posojila bodo prosilci
zavarovali skladno z veljavnim bančnim Pravilnikom
o oblikah zavarovanja posojil. Zahtevane oblike
zavarovanja so bianco menice in aval. V odvisnosti glede
bonitete posojilojemalca pa se lahko zahteva poroštvo
pravne osebe ali zasebnika, zavarovanje pri zavarovalnici
pod pogoji določenimi s strani zavarovalnice in druga
zavarovanja, ki jih banka oceni za primerna.
Stroški odobritve: 0,6% od zneska odobrenega posojila
oz. minimalno 60,00 EUR enkratno ob odobritvi.

Natečajni postopek

Vloge za kredit oddate v ekspozituri Gorenjske banke v
Kopru, v poslovnem centru Planet TUŠ, Ankaranska 2.
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Dokumentacija

Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
Pravne osebe:
•
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo
poslovno leto,
•
potrdilo o prometu na transakcijsk-em/ih račun-u/ih za
preteklo poslovno leto in tekoče leto od 1. januarja do
zadnjega dne v preteklem mesecu,
•
potrdilo OOZ Koper, da izpolnjuje pogoje o članstvu vsaj
12 mesecev in plačani članarini;
Samostojni podjetniki:
•
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo
poslovno leto,
•
zadnji davčni obračun akontacije dohodnine,
•
potrdilo o plačanih davkih za tekoči mesec,
•
potrdilo o prometu na transakcijskem/ih račun-u/ih za
preteklo poslovno leto in tekoče leto od 1. januarja do
zadnjega dne v preteklem mesecu,
•
potrdilo OOZ Koper, da izpolnjuje pogoje o članstvu vsaj
12 mesecev in plačani članarini;
Tako samostojni podjetniki kot pravne osebe priložijo še:
•
dokumentacijo v zvezi z ZPPDF (zakon o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma);
•
v odvisnosti glede bonitete posojilojemalca in na
ponujene/dogovorjene oblike zavarovanja tudi
dokumente, ki bodo omogočili izpeljavo zavarovanja
posojila.

Vabimo vas na seminar Delovne pogodbe, ki bo

•

v četrtek, 20. junija 2013, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•

Spremembe delovnopravne zakonodaje so prinesle kar nekaj
novosti, ki se v praksi že uporabljajo, vendar te novosti ne
morejo preprečiti nezakonitega zaposlovanja. Tako so bodoče
spremembe zakonodaje (predvidoma še pred poletjem)
namenjene tudi povečanju števila inšpektorjev, ki bodo na
terenu poskušali zmanjšati nezakonito zaposlovanje. Za
slednjega je bilo v Poročilu o delu Inšpektorata RS za delo
za leto 2012 ugotovljeno, da so bile odkrite številne kršitve
(670 kršitev). Iz poročila med drugim izhaja, da se kar 487
kršitev nanaša na primere, ko delodajalec z delavcem ni sklenil
pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava, na
podlagi katere se lahko opravlja delo, in delavca ni prijavil v
zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ker lahko na področjih, kjer je bilo v letu 2012 ugotovljenih
največ kršitev zaposlovanja na črno (gostinstvo,
gradbeništvo, trgovina in promet), seveda pa tudi v drugih
dejavnostih, že sedaj (pred dopusti in v njihovem času)
pričakujemo povečan nadzor, vas vabimo, da se seminarja
udeležite in se seznanite kako z delavcem pravilno skleniti
(ustrezno) pogodbo.

Predavateljica

Melita Ambrož, univ. dipl. prav.

Vsebina predavanja

•

•
•

Informacije

Informacije v zvezi z odobravanjem in odplačevanjem
kreditov pridobijo prosilci na tel. 04/ 20 84 563.

pogodbe na podlagi Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno,
prenehanje pogodbe o zaposlitvi po novem.

pogodba o zaposlitvi, kot osrednja pogodba delovnega
prava. Predstavljene bodo njene značilnosti in zahteve
zakona v zvezi z njenim sklepanjem. Predstavljena bo
pogodba o zaposlitvi tako za nedoločen, kot določen
čas ter pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
od polnega, vse v luči sprememb delovno pravne
zakonodaje,
nova pogodba o začasnem in občasnem delu, ki jo
bomo začeli uporabljati 1. julija 2013 (ZUTD),
podjemna in avtorska pogodbe ter pogoji pod
katerimi se dovoljuje njena sklenitev za opravo dela po
ZDR-1.

Cena

Član OOZ Koper (ena oseba) s poravnano članarino plača
participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen).

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351
70352, namen »predavanje delovne pogodbe« 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

ponedeljek, 17. junij 2013
oziroma do zasedbe prostih mest.

Predavanje
Delovne pogodbe, 20. junij 2013

Trajanje razpisa

Razpis velja od objave razpisa do porabe sredstev.

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

Velika ponudba za mala in srednje velika podjetja.

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.

58333

+ DDV
cena za kos

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

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Obrtnik

D
LE

Datum
Stacionarni
telefon

GSM telefon

stara cena

51666

499

99
+ DDV

že 20 let!

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.

ID za DDV

cm

• 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

43
,9

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

Naslov

(1
7,
3”
)

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

Davčni
zavezanec

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

Podpis in žig

DA

NE

14

Brezplačna predstavitev
investicij v obnovljive vire
energije in pridobivanje
nepovratnih sredstev
Vabimo vas na brezplačno predstavitev študije o obnovljivih virih energije ter
o možnostih investicij in pridobivanju nepovratnih sredstev, ki bo

v sredo, 26. junija 2013, ob 11.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Večina izvedbenih del pri investicijah v obnovljive vire energije (OVE) je na strani
obrtnikov in podjetnikov za katere so OVE lahko priložnost za razvoj dejavnosti
s precejšnjo gospodarsko rastjo in dodano vrednostjo. Študija je nastala v
zvezi s projektom investicij v OVE za obrt in podjetništvo. Namen študije je
predvsem ta, da pokaže izvedljivost projektov, njihovo financiranje ter prikaže
poslovne priložnosti.

Prednosti načrtovanja obnovljivih virov energije za konzorcije
obrtnikov:

•

•
•
•

konzorciji obrtnikov lahko prej zadovoljijo energetske potrebe lokalnega
okolja, kot bi jih lahko sicer okolje samo brez povečanja prispevkov,
konzorciji obrtnikov lahko zagotovijo energetske oskrbo lokalnemu okolju
iz obnovljivih virov prej in to zgrajeno po višjih standardih in boljše kvalitete
(daljša uporaba in nižji stroški vzdrževanja),
konzorciji obrtnikov in drugi izvajalci lažje spoznajo interese, potrebe in
želje po investicijah v OVE v lokalnem okolju,
konzorciji obrtnikov začnejo dobivati povračilo v obliki nižjih davkov,
subvencij ter predvsem nižjih stroških poslovanja, kar je velika motivacija
za tovrstne investicije.

Študija o obnovljivih virih lahko obrtnikom in podjetnikom nudi
strateško usmeritev za:

•
•
•
•

•
•

angažiranje različnih virov kapitala v okviru konzorcijev članov OOZ,
pridobitev znatnega dela nepovratnih sredstev pri vpeljavi obnovljivih virov
energije v lokalna okolja,
osnovo za servisiranje kreditov , ki jih najemajo obrtniški
konzorciji predstavljajo prihranki pri oskrbi z energijo, povečanje
vključenosti lastnega nabora znanj in inženiringa članov vaše OOZ,
možnost konzorcija obrtnikov, da definira kriterije za nadzor gradnje in
poslovanja OVE objektov in okoljskih projektov,
omogočanje razvoja domače, lokalne energetske oskrbe ipd.

Predavatelj

Študijo bo predstavil Janez Juvan, dipl. ing. kem. tehnologije, smer ekologija,
varovanje okolja.

Trajanje Predstavitev bo trajala uro in pol.
Prijave Prijavite se na tel. 05/61 390 00 ali 05/61 390 13
Rok prijave petek, 21. junij 2013

Podpora partnerja
v zasebnem
življenju
pomembno
prispeva
k uspešnosti
podjetnika
ali podjetnice
Ob ustanovitvi podjetja, zagonu nove
ideje, pa tudi v času gospodarske krize,
se mora podjetnik (moški ali ženska – v
nadaljevanju uporabljam samo moško
obliko) temu maksimalno posvetiti. Vsaj
na kratek rok zanemari druge »obveznosti«. Uganka pa je, kaj pomeni »kratek
rok«. Je to dve leti, pet ali več let?
Mnogi podjetniki se izčrpavajo s celodnevnim delom, opravljajo vse naloge v
podjetju, nadomeščajo vse zaposlene …,
zmanjka pa jim časa za razmislek, razvoj
novih idej, tehtne odločitve in strateško
lastniško upravljanje. Na to bi morali biti
podjetniki še posebej pozorni.
Običajno pravijo, da »sedaj nimajo časa«,
da »bodo o tem razmišljali pozneje« …
dejstvo pa je, da kolikor glede tega ne
bodo razmislili in ukrepali danes, bodo
jutri še bolj obremenjeni in bodo imeli
in še manj časa za razmislek. Ob tem pa
je najhuje, da trpi tudi njihovo zasebno
življenje.
Pogosto se podjetnik zave resnosti
težav zaradi prekomerne oz. neustrezne vpetosti v delovanje podjetja
šele takrat, ko mu jasno mejo postavi
prav družina oz. partner v zasebnem
življenju. To situacijo najbolje ponazori
stereotipen primer: Podjetnik pogumno
rešuje vse težave v podjetju, sodeluje z
zaposlenimi, gara ob vstopu na nove
trge, rešuje zaplete s poslovnimi partnerji …; ko pa mu žena pove, da ima dovolj
njega in njegovega podjetja, čakanja
na 'boljše' čase in mu da na izbiro 'jaz ali
podjetje', pa se ustavi, obnemi, pozabi
na podjetje in se prvič zares vpraša 'kaj
naj sedaj naredim?'. Trezen razmislek in
ustrezna presoja lahko tudi v takem primeru prineseta dobro rešitev. Skrb za
družino in partnerja se nam vrača s
pomembno podporo prav te družine
in partnerja, in ob taki podpori se da
podjetje še posebej dobro upravljati.        
Podjetnik, ki je dnevno vpet v delo in 'zasut' s problemi, težko vidi celo sliko, sebe
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pa sploh marsikdaj postavlja v ozadje in se zanemarja. Vse druge rešuje, nase pa pozabi. Partner v zasebnem življenju, ki ni
(toliko) vpet v podjetje, ker opravlja neko povsem drugo delo,
pa vidi podjetnika in podjetje z druge perspektive. Podjetniku
lahko posreduje resnično povratno informacijo o njem samem.
Podjetniki imajo izjemno malo časa za izobraževanje, posvečanje osebnostni rasti …, zato je izrednega pomena  
vloga njihovih partnerjev v zasebnem življenju . Zasebni partner, ki dobro posluša in modro svetuje ali pa nudi
ustrezno čustveno oporo, je eden pomembnejših (zunanjih) dejavnikov uspešnega podjetja.  

VABILO

Za podjetnike, podjetnice in

njihove partnerje, ne glede na
VABILO
to, ali so zaposleni v podjetju
svojega partnerja ali ne,
organiziramo srečanje

•

Trajanje

Srečanje traja do 3 polne ure.
Po srečanju je možen individualni posvet s predavateljico.

Cena

Za 3 ure skupinskega predavanja in 20 minut individualnega
razgovora): za posameznika je 50,00 EUR in za par: podjetnik
in partner (žena, mož, prijatelj …) 60,00 EUR .
OOZ Koper svojim članom s poravnano članarino sofinancira
strošek v višini 50% (član plača 25,00 EUR, kolikor se srečanja
udeleži s partnerjem pa plača 30,00 EUR).

Plačilo

Posel naj bo užitek
v četrtek, 27. junija 2013, ob 10.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Srečanje bo vodila Anka Zajc, univerzitetna diplomirana
sociologinja iz podjetja Zajc In d.o.o., ki pravi, da tudi za posel,
kot za vse užitke velja, da jih mora biti ravno prav. Treba je
imeti pravo mero in odprte čute za odzive okolja. Ko se nam
zazdi, da nekaj ni povsem v redu, prisluhnimo tistim, ki nas
imajo tako radi, da so nam pripravljeni povedati tudi tisto,
česar ne želimo slišati.

Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351
70352, namen »srečanje Zajc« ali na blagajni OOZ Koper

Prijave

Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na fax: 05/6271 917 ali e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

petek, 21. junij 2013 oziroma do zasedbe prostih mest.

Srečanja se lahko udeležijo tudi samo partnerji podjetnikov/
podjetnic, kolikor podjetniki sami nimajo časa.

Cilji srečanja

•
•
•

Izoblikovati model skladnega prepletanja sfere
zasebnega življenja in sfere dela

Utrditi podporo podjetnikom v težavnih gospodarskih
razmerah
Spodbuditi zavest o pomenu družine in partnerskega
odnosa za uspešno delovanje posameznika v sferi dela
Spodbuditi partnerje podjetnikov/podjetnic k
zagotavljanju podpornega zasebnega okolja

Najboljše rezultate dosežemo takrat, ko se stranka –
podjetnik ali njegov/njen partner – res sama odloči, da
bo nekaj v svojem življenju spremenila. Podpora okolja – družine, partnerja v zasebnem življenju, prijateljev,
ožjih sodelavcev … je izjemnega pomena. Ob resnem
delu se prvi rezultati pokažejo zelo hitro. Za trajnejše
spremembe in reševanje kompleksnejših težav pa je
potrebno daljše in poglobljeno sodelovanje. Dolgotrajnejši procesi so običajno dolgoročno bolj uspešni. Nevarnost zdrsa nazaj v star vzorec obnašanja
je pri krajših procesih zelo velika. Tako kot pri dietah.
           Anka Zajc

Srečanje
Posel naj bo užitek, 27. junij 2013
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)
Davčni
zavezanec
Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Obrtnik

Datum
Stacionarni
telefon

GSM telefon

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

Podpis in žig

DA

NE
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Nov zakon o delovnih razmerjih

Dvajseti Primorski sejem največji do zdaj
razstavi ter sklepanju poslov. V času recesije je to še kako pomembno, saj so sejmi
v tem obdobju ena izmed najdostopnejših oblik promocije obrtnikov.
Letos se je za nastop na sejmu odločil
samo en član koprske obrtne zbornice,
to je Valter Baruca, ki se sejma udeležuje že nekaj let: »Sem pridem zaradi promocije, zaradi dela in situacije na tržišču.
Z odzivi sem zadovoljen. Predstavljam pa
montažo klim, servisiranje bele tehnike in
plinske peči.«

Državni zbor je 5. marca 2013 sprejel novi Zakon o delovnih
razmerjih in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
urejanju trga dela. Veljati sta začela 12. aprila 2013. V ta namen smo 25. aprila 2013, na sedežu OOZ Koper, vse tri obalne zbornice v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), za svoje člane organizirale
seminar na temo »Kaj nam prinaša novi Zakon o delovnih razmerjih in novela Zakona o urejanju trga dela«.

Cilji nove delovno pravne zakonodaje so poenostavitev postopkov sklenitve in odpovedi pogodb o zaposlitvi, povečanje fleksibilnosti trga dela in notranje fleksibilnosti, zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas, finančna destimulacija za sklepanje pogodb za določen čas, povečanje
pravne varnosti zaposlenih. Pomembne novosti ZDR se kažejo tudi v prožnosti pri načrtovanju delovnega procesa.

Raziskave kažejo, da je vse več ljudi, ki vztrajno iščejo možnoPredavatelj Tomaž Bernik, samostojni strokovni sodelavec- sti, da bi se upokojili v čim krajšem možnem času. Zakonska
pravnik pri ZDOPS, ki je tudi sodeloval v delodajalski poga- novost, ki pokriva področje upokojevanja govori, da se za dejalski skupini pri reformi trga dela, je udeležence seznanili s lavca ob upokojitvi štejejo tudi neplačani prispevki.
spremembami nove zakonodaje in njihovo uporabo v praksi.

Predstavil sem se na sejmu LOS
V mesecu aprilu sem obeležil pet let članstva v naši Obrtno-podjetniški zbornici
Koper, zato sem se odločil, da se na LOS-u
predstavim kot DJ Lovro/ animator/ marketinški svetovalec s svojim 25-letnim stažem
ter kot ponudnik gostinskih storitev (Me
Gusta,...). ”Potipati” sem želel ta sejem tudi
glede možnosti za nadaljnji razvoj in prepoznavnost na trgu. Na lastne oči sem se
želel prepričati, kako ”dihajo zadeve” v Ljubljani, kjer je priložnosti vsekakor več kot
v našem okolju, če izvzamemo Hrvaško in
Italijo, kjer s svojimi storitvami že prisoten.
Moji vtisi iz sejma:
•
čudno se mi je zdelo nezanimanje
naših članov za predstavitev na tem
sejmu (bil sem edini član OOZ Koper,
ki šteje več 1700 članov), saj so bile
predstavljene zelo različne dejavnosti,
kjer se vsak lahko najde, zelo zanimivi so bili predvsem izdelki ročnih del,
pravih obrti in tako naprej.
•
sejem LOS, kot dokaj nov sejem (3 •
leta) na slovenski sceni, še nima svojega mesta niti v zavesti obrtnikov in
niti podjetnikov, zagotovo še bolj potruditi v bodoče za svoj obstoj, saj ima
zelo močno konkurenco z jesenskim •
sejmom MOS v Celju, ki je precej večji
in obširnejši s ponudbo,
•
podpora s strani Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije našim razstavljav- •

Konec maja je vrata odprli že dvajseti Primorski sejem, ki je bil po besedah organizatorjev največji doslej, saj je na vseh
površinah skupno razstavljalo dvesto
podjetnikov in obrtnikov. Prišli so iz vseh
koncev Slovenije in tudi iz Italije. Njihove izdelke in storitve pa si je ogledalo
20.000 obiskovalcev.

Koprska obrtna zbornica je svojim članom ponudila pomoč pri zakupu razstavnih prostorov, a velikega zanimanja
za to ni bilo. Njen podpredsednik Vojko
Valič, ki si je sejem ogledal, pravi: »Vsaka
poteza, ki jo obrtnik naredi, da bi svoj izdelek prodal je pozitivna in ena od teh je tudi
nastop na sejmu. Primorski sejem je eden
večjih v Sloveniji in nudi določene priložnosti.« Ob sejmu pa so potekale še številne
aktivnosti, kot so strokovni posveti in
sončkov košarkarski festival za najmlajše.

V razstavnem programu je prevladovala
ponudba s področja opreme za dom, telekomunikacij, stavbnega pohištva, kopalniške opreme, pohištva, gospodinjskih
pripomočkov in turizma. Sejem je razstavljavcem nudil zanimive poslovne priložnosti, ker je v svojem pravem pomenu 		
obrtno-podjetniški dogodek, namenjen

Matej Rodela

Hrvaška postaja dostopnejša za slovenske podjetnike

obiskalo precej mladih, ki se jih poskuša navdušiti za obrtne poklice in
nekateri so bili vidno zainteresirani za
to, kar se na sejmu dogaja in ponuja.
Sejem vidim kot odlično priložnost za tiste,
ki se želijo predstaviti nekoliko drugače in
izven ustaljenih okvirov. Sam sem pridobil kar nekaj zanimivih kontaktov, nekaj
dodatne medijske pozornosti (članska
revija Obrtnik, revija Nova, 24ur.com,...),
nekaj konkretnih ponudb za delo v lokalih,
na smučiščih (za novo sezono), nekaj na
porokah in rojstnih dnevih. Poleg vsega
tega sem pomrežil tudi med razstavljavci,
ki imajo tudi svoja podjetja in me bodo
potrebovali za poletne piknike, pa fish
piknike na morju ter novoletne zabave
Pripravil bom tudi nekaj Mini Disco zabav z
animacijami za otroke in celo že pomagam
pri snemanju nekaj inovativnih radijskih
cem je bila bolj pohvalna glede na oddaj. V Ljubljani sem se povezal z nekaj
drugega organizatorja, Gospodarsko ljudmi, ki mi bodo pomagali tudi na tem
razstavišče Ljubljana.
območju, pri kontaktih s sponzorji in tako
sejem bi bilo potrebno še bolj približa- naprej. Nekaj primernih kadrov za pomoč
ti zunanjim obiskovalcem, saj ti mislijo, pri širitvi podjetja mi je ponudil tudi Zavod
da je ta sejem zgolj strokovni in je tako za zaposlovanje RS.
za nekatere neupravičeno nezanimiv,
kar se je zagotovo poznalo pri obisku. Po ukinitvi obveznega članstva v zbornici
prvi dan je bilo nekaj težav z organiza- sem se odločil, da bom še naprej ostal član
cijo in logistiko, saj ni bilo pravih oznak Območne obrtno-podjetniške zbornice
za obiskovalce in nekaterih delov sej- Koper in z veseljem koristil vse ugodnosti,
ma ti sploh niso obiskali
ki jih imam kot član, kar mi prinaša številne
zanimivo se mi je zdelo, da je sejem koristi.
			

Lovro Muženič

Ob robu Primorskega sejma je
potekal posvet na temo priložnosti
in pasti pri čezmejnem poslovanju
slovenskih podjetij v Italiji in na
Hrvaškem. Priredila sta ga območni
obrtni zbornici iz Sežane in Nove
Gorice.
Italijanski trg je že nekaj časa odprt
za slovenske podjetnike, zato so na
posvetu predstavili organiziranost
slovenskega podjetništva v Italiji in
možnost delovanja v tem prostoru.
Boža Loverčič iz obrtne zbornice Nova
Gorica pravi, da njihova zbornica že

dalj časa ponuja pomoč pri vstopu na
italijanski trg, saj je postal lokalni trg
premajhen: »Mi sodelujemo pri tem s
Slovenskim deželnim gospodarskim
združenjem in obrtnike usmerjamo
ter jim pomagamo z dokumentacijo,
ker so tam inšpekcije zelo rigorozne in
kazni velike.« Italijanski trg pa ima kljub
krizi še vedno veliko kupno moč.
S padcem južne meje bo padlo tudi veliko birokratskih ovir za poslovanje na
Hrvaškem in zanimanje za to se med
kraškimi obrtniki že čuti, pove Marija
Rogan iz sežanske zbornice: »Tudi za

naše obrtnike je tržišče že premajhno
in se zato obračajo po drugih trgih.
Sosednji državi sta prva izbira že smo
zaradi nizkih logističnih stroškov.«
Tako sežanska zbornica že nekaj let
vzpostavlja povezave s sorodnimi
organizacijami na Hrvaškem in svojim
članom pomaga pri pridobivanju delovnih viz ter pri carinskih postopkih.
Vsak, ki bo stopil na hrvaško tržišče pa
bo moral dobro poznati tamkajšnjo
zakonodajo, kar so pokazale izkušnje
z Italijo. »Skupni evropski prostor pomeni prosto gibanje, a ne prostega
poslovanja,« zaključi Roganova.
Posveta se je udeležilo čez petindvajset
podjetnikov, po njem pa so potekali
pogovori s predstavniki podjetnikov s
Hrvaške.
Pri izvedbi tega dogodka koprska
zbornica ni sodelovala, saj je bila o tem
obveščena prepozno in je bila k sodelovanju povabljena le formalno. OOZ
Sežana in OOZ Nova Gorica sta očitno
dogodek izvedli za lastno promocijo,
kar samo po sebi ne bi bilo sporno,
če ne bi bili del skupnega obrtnopodjetniškega zborničnega sistema.
Ali so torej OOZ že konkurentke ena
drugi?
			
Matej Rodela
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Vodstvo sekcije o tekoči problematiki
V petek, dne 10. maja 2013 se je sestal Izvršilni odbor sekcije
za promet pri OOZ Koper. Namen sestanka je bil predvsem
podaja poročila iz skupščine Sekcije za promet pri OZS in
zbora slovenskih avtoprevoznikov, ki je potekal 20. aprila
2013 v Ljubljani ter obrazložitev trenutne situacije delovanja
taksistov na taksi postajališču na potniškem terminalu v Kopru. Poročilo iz skupščine in zbora avtoprevoznikov je podal
predsednik sekcije Mario Zadel. Povedal je, da se je skupščine udeležilo veliko število članov, da pa je bila udeležba
na zboru pod pričakovanji. Poudaril je, da so se prisotni na
skupščini, kakor tudi na zboru, dotaknili predvsem problematike prevoznikov, ki je bila vladi posredovana kar v 11
zahtevah slovenske obrti. Pri oblikovanju zahtev so bili letos
aktivni tudi taksisti in avtobusni prevozniki.
Poročilo o trenutni situaciji v zvezi s taksi postajališčem na
potniškem terminalu v Kopru in delovanjem taksistov na
njem, je podal predsednik odbora taksistov Žarko Gajšak.
Dejal je: «Načrti taksistov so bili zelo veliki in pričakovali smo,
da se bo z zamenjavo predstavnikov taksistov, problematika
na potniškem terminalu takoj uredila. Žal temu ni tako. Velik
problem pri pripravi pogojev za delo na potniškem termi-

nalu, predstavlja slaba komunikacija med občino in obrtno
zbornico«. Na zadnjem srečanju med taksisti in predstavniki
Mestne občine Koper je bilo namreč dogovorjeno, da bo
občina posredovala osnutek predloga sprememb odloka o
avtotaksi službi, ki bo vseboval tudi določila o ureditvi taksi
službe na potniškem terminalu in na katerega naj bi taksisti
dali svoje pripombe. Do danes ga občina še ni posredovala.
Taksisti občini želijo dokazati, da so za sodelovanje, zato je
Gajšak povedal, da bo v kratkem sklical odbor taksistov, ki
bo pripravil spremembe veljavnega odloka in predlog besedila novega odloka posredoval občini.
Gajšak je bil mnenja, da bi bilo potrebno za delo na potniškem terminalu organizirati seminar angleškega jezika, ki bi
se ga udeležilo vsaj 60 ljudi in sicer v treh skupinah po 20. Po
končanem seminarju bi udeleženci morali narediti preizkus.
Taksisti so pripravili tudi 1000 izvodov letaka, ki še ni dodelan in so ga sami financirali. Manjkajo še cenik, razne turistične destinacije, dogovor s turistično informacijskim centrom
in priprava panoja. Do konca leta bodo uskladili tudi vozni
red.

Opravljena usposabljanja za vpis kode EU 95
V mesecu maju smo zaključili sklop dveh usposabljanj namenjenim voznikom za prevoz potnikov (kategorije D, D+E,
D1 in D1+E) in blaga (kategorije C, C+E, C1 in C1+E) v cestnem prometu. Usposabljanj, ki smo ju izvedli v koprskem
obrtniškem domu, se je udeležilo 90 voznikov članov OOZ
Koper, OOZ Izola in OOZ Piran ter koprskimi njihovih zaposlenih. V skladu s predpisi, ki urejujejo področje prometa, se
morajo vozniki za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu vsakih 5 let udeležiti rednega usposabljanja v obsegu
35 ur, oziroma tovrstno usposabljanje opravljati vsako leto
sproti v obsegu 7 pedagoških ur. Ob zaključku usposabljanja
OZS voznikom izda spričevalo na podlagi katerega upravne
enote v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah vpišejo kodo EU 95 z veljavnostjo 5 let.

Člani obrtnih zbornic s poravnano članarino so za usposabljanje prispevali po 10,00 evrov, saj so jim razliko do polne
cene 34,20 evrov pokrile zbornice.
Obvezno pridobitev temeljne kvalifikacije in redno
usposabljanje voznikov določa direktiva EU št. 2003/59
o začetni usposobljenosti (kvalifikaciji) in periodičnem
usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz
blaga ali potnikov. V slovenski pravni red je direktivo
implementiral Zakon o prevozih v cestnem prometu v
IV. poglavju (členi 35 do 43). Natančneje pa je ta vsebina
urejena v Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 103/10 in 63/12)

Usposabljanja za ”zamudnike” v juniju 2013
Vozniki, ki v letu 2010, 2011 in 2012 še niso opravili rednega letnega usposabljanja po programih za tekoče leto, se
lahko za usposabljanje prijavijo na razpisane termine za »zamudnike«, ki jih v mesecu juniju 2013 organizira OZS:
Lokacija

     Datum

Ura

     

    Program usposabljanja za

OZS Ljubljana, Celovška 69

sobota, 8. junij 2013

7.00 - 13.00h

leto 2009

OZS Ljubljana, Celovška 69

petek, 21. junij 2013

14.00 - 20.00 h

leto 2012

OZS Ljubljana, Celovška 69

sobota, 22. junij 2013

7.00 - 13.00 h

leto 2013

OZS Ljubljana, Celovška 69

petek, 28. junij 2013

14.00 - 20.00 h

leto 2011

OZS Ljubljana, Celovška 69

sobota, 29. junij 2013

7.00 - 13.00 h

leto 2010

Informacije:

Sekcija za promet

Sekcija za promet

namenjeno samo voznikom za prevoz
potnikov

Za prijavo in dodatne informacije pokličite organizatorko izobraževanj pri OZS, Mojco Poje, telefon 01/58 305 20
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Predstavniki prevoznikov vztrajajo pri svojih
zahtevah
V preteklem tednu so se predstavniki Sekcije za
promet OZS Andrej Klobasa in Bojan Pečnik, GZS Robert
Sever, Igor Sep in Milan Slokar, OOZ Koper Mario Zadel in
predstavnik avtoprevozniške zadruge Alojz Rehar, sestali z
Bogdanom Potokarjem in Žarkom Pregljem kot predstavnikoma Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS, v katero
spada področje prometa in Suzano Zornado-Vrabec in
Andrejem Cehom za Luko Koper in Mirno Muženič za Luke
Koper INPO d.o.o.
Namen srečanja je bil, da bi se dogovorili o ukinitvi
pobiranja luške takse, saj je to velik problem za vse prevo-

Obvestila
Povprečni znesek trošarine
za plinsko olje za pogonski
namen- april 2013
V Uradnem listu RS, št. 45/13 je objavljen
povprečni znesek trošarine za plinsko
olje za pogonski namen, ki v mesecu
aprilu 2013 znaša 413,54 eurov na 1000
litrov. V mesecu aprilu 2013 znaša znesek
vračila trošarine 83,54 EUR.
(predpisane obrazce z dodatnimi
pojasnili boste našli na spletni strani:
http://www.carina.gov.si/si/ostale_
dajatve/trosarine/vracilo_dela_trosarine_
za_energente/vracilo_trosarine_za_
komercialni_prevoz/ )

Pravilnik o delih in
opremi vozil
V Uradnem listu RS št. 44/13 je objavljen
Pravilnik o delih in opremi vozil, ki stopi
v veljavo 1. 10. 2013 (objavljen je na
spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/
content?id=113310#!/Pravilnik-o-delihin-opremi-vozil ). Nekatere izjeme stopijo
v veljavo malce kasneje in sicer:
- od 1. januarja 2015
(besedilo označeno modro),
- od 1.januarja 2016
(besedilo označeno zeleno).
V prilogi pravilnika boste med drugim
našli tudi naslednje priloge:
• Priloga I: seznam vsebine prve pomoči
(za motoriste in avtomobiliste:
http://www.uradni-list.si/files/RS-2013044-01689. pdf )
• Priloga II: Mere in mase vozil v cestnem
prometu (http://www.uradni-list.si/files/
RS-2013-044-01689. pdf )

znike, ki morajo ob vsakem uvozu v Luko Koper plačevati
posebno pristojbino.
Po besedah predsednika Andreje Klobase na sestanku niso bili tako uspešni kot so pričakovali, a so vendarle
prišli vsaj do nekega kompromisa. V roku 14 dni naj bi se
sestali predstavniki Luke Koper, Ministrstva za infrastrukturo
in prostor in špediterji, ki delujejo na področju koprskega
pristanišča, z namenom, da se dogovorijo kako bi lahko v
bodoče, breme luške takse prenesli na lastnika blaga.
Prevozniki v nobenem primeru takse niso več pripravljeni plačevati.

• Priloga VI: Znak za označitev vozila,

s katerim se prevaža skupina otrok
(http://www.uradni-list.si/files/RS-2013044-01689.pdf )

Obvezna oprema vozil:
1. Obvezna oprema vozil v cestnem
prometu po tem pravilniku je:

• rezervno kolo ali ustrezna naprava

oziroma pripomoček (razen za vozila
kategorij O1, L, T, C, R, S in vozila kategorij
M2 in M3, ki so namenjena mestnemu
in linijskemu prevozu, ter vozila
kategorije N z obliko nadgradnje »SG« in
dodatnim opisom »komunalno«), kot je
opredeljeno v 17. členu tega pravilnika,
in orodje za zamenjavo;
• varnostni trikotnik za označitev, da je
vozilo ustavljeno na cestišču (razen za
vozila kategorij L1e, L2e in L3e), ki mora
biti homologiran po Pravilniku UN/ECE
R 27;
• gasilnik za vozila za javni prevoz
potnikov, avtobuse in tovorna vozila
(za vozila kategorij M1 in N1 z gasilno
sposobnostjo najmanj 8A, 55B, za ostala
vozila z gasilno sposobnostjo najmanj
21A, 113B) – velja od 1. januarja 2015
• komplet za prvo pomoč za
avtomobiliste za vozila kategorij M, N,
T in C, ki je opredeljen v Prilogi I tega
pravilnika;
• komplet za prvo pomoč za motoriste
za vozila kategorij L (razen za vozila
kategorij L1e, L2e), ki je opredeljen v
Prilogi I tega pravilnika;
• rezervne žarnice, kot so opredeljene v
10. členu tega pravilnika (razen za vozila
kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, T in C);
• zimska oprema, kot je opredeljena v 20.
do 22. členu tega pravilnika.
2. Obvezna oprema tovorih vozil,
priklopnih vozil in avtobusov je poleg
opreme iz prejšnjega odstavka še:

• podložne zagozde (najmanj 2 kosa),

razen za vozila kategorije N1, O1 in O2;

• dodatni varnostni trikotnik za označitev,
da je vozilo ustavljeno na cestišču, ki
mora biti homologiran po Pravilniku
UN/ECE R 27 – samo za tovorna vozila in
avtobuse, če vlečejo priklopno vozilo, in
motorno vozilo, ki vozi na koncu kolone,
če motorna vozila vozijo v organizirani
koloni;
• kladivo za razbijanje stekla – samo za
vozila kategorij M2 in M3 (najmanj 2
kosa).

3. Obvezna oprema traktorjev, traktorskih
priklopnikov in vlečenih traktorskih
priključkov je poleg opreme iz prvega
odstavka tega člena še:
• podložne zagozde (najmanj 1 kos) velja od 1. januarja 2015
Rezervne žarnice
Komplet rezervnih žarnic mora vsebovati
žarnice z žarilno nitko za najmanj
polovico žarničnih mest podvojenih
zunanjih svetlobnih in svetlobno–
signalnih naprav in po eno žarnico z
žarilno nitko za zunanja nepodvojena
žarnična mesta, pri katerih je mogoča
zamenjava samih žarnic.
Dodatne zahteve za pnevmatike
Pnevmatike na vozilu morajo po
velikosti, nosilnosti in kategoriji hitrosti
ustrezati pnevmatikam, ki so v potrdilu
o skladnosti vozila ali v soglasju k
registraciji vpisane v rubriki »dovoljene
pnevmatike« ali v drugem ustreznem
dokumentu o vozilu. Uporaba drugačnih
pnevmatik je mogoča le po dodatni
odobritvi vozila.
Na vozilih z največjo dovoljeno maso
do vključno 3,5 tone, ki dosegajo
hitrost nad 40 km/h morajo biti, poleg
zahtev v prvem odstavku tega člena,
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vse pnevmatike enake velikosti (če
izdelovalec vozila ni predvidel različnih
pnevmatik na različnih oseh), vrste
(poletne, zimske, terenske) in zgradbe
(diagonalne, prepasane diagonalne,
radialne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti,
kategorije hitrosti ter istega proizvajalca
in dezena (vzorec tekalne površine).
Na vozilih z največjo dovoljeno maso
nad 3,5 tone in, ki dosegajo hitrost nad
40 km/h morajo biti, poleg zahtev v
prvem odstavku tega člena, pnevmatike
na isti osi enake velikosti, vrste, zgradbe,
nosilnosti in kategorije hitrosti ter istega
proizvajalca in dezena.
Pnevmatike morajo biti vgrajene na
vozilo v skladu z navodili proizvajalca
pnevmatik oziroma vozila.
Rezervno kolo
Izjema k določilom prvega odstavka
prejšnjega člena so rezervne pnevmatike
tipa T za začasno uporabo, s katerimi
so originalno opremljena rezervna
kolesa. Pri tem mora voznik upoštevati
največjo dovoljeno hitrost uporabljane
pnevmatike, njihova uporaba pa
je omejena le na čas do zamenjave
poškodovane pnevmatike.
Rezervno kolo lahko nadomesti
ustrezna naprava ali pripomoček, ki
ga je predvidel izdelovalec vozila, ali
pnevmatika, ki omogoča vožnjo tudi ob
predrtju.
Zimska oprema vozil
Zimsko opremo motornih vozil kategorij
M(1), N(1), L(5)e, L(6)e in L(7)e sestavljajo:
• zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
• poletne pnevmatike in v priboru
ustrezno velike snežne verige
za pogonska kolesa ali verigam
enakovredni pripomočki. Vozila s
štirikolesnim pogonom morajo imeti v
primeru stalnega pogona snežne verige
vsaj za eno os, v primeru priklopljivega
pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Zimsko opremo motornih vozil kategorij
N(2), N(3), M(2) in M(3) sestavljajo:

• zimske pnevmatike najmanj na

pogonskih kolesih ali
• poletne pnevmatike in v priboru
ustrezno velike snežne verige
za pogonska kolesa ali verigam
enakovredni pripomočki. Vozila s
štirikolesnim pogonom morajo imeti
v primeru stalnega pogona snežne
verige vsaj za eno os, v primeru
priklopljivega pogona vsaj za stalno
vklopljeno os.
Poleg tega morajo imeti ta vozila v
opremi še lopato.
Glavni kanali dezena pnevmatik, ki
štejejo v zimsko opremo, morajo

biti globoki najmanj 3 mm. Zimske
pnevmatike, ki imajo glavne kanale
dezena globoke manj kot 3 mm,
prištevamo k poletnim pnevmatikam.
Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike,
ki imajo na boku proizvajalčevo oznako
»M+S« ali »M.S« ali »M&S«.
Ne glede na določilo prvega in
drugega odstavka tega člena štejejo za
zimsko opremo vozil, ki so v prometu
na priobalnem območju Republike
Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike
z globino glavnih kanalov dezena
pnevmatik najmanj 3 mm.
Priobalno območje je v skladu s tem
pravilnikom del ozemlja Republike
Slovenije, ki ga omejuje obala
Jadranskega morja, meja z Republiko
Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter
naslednje ceste (ki niso vključene v to
območje):
• R3 627 – odsek 3761 mejni prehod
Osp – Črni kal;
• R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver;
• R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče;
• R3 626 – odsek 3726 Gračišče – mejni
prehod Brezovica pri Gradinu.
V cestnem prometu ni dovoljeno
uporabljati pnevmatik z žeblji.
Posebni pogoji za vozila, s katerimi
se prevažajo skupine otrok (ostaja
nespremenjen tudi pri oznakah):
Motorno vozilo, s katerim se v cestnem
prometu prevaža skupina otrok, mora
imeti:
• napravo, ki med zaviranjem preprečuje
blokiranje koles,
• električno ali hidravlično ojačan krmilni
mehanizem (naprava za upravljanje
vozila),
• varnostne pasove na vseh sedežih,
• naslonjala za glavo na vseh sedežih in
• zapisovalno opremo v cestnih prevozih
(tahograf).
Določbi tretje in četrte alineje prejšnjega
odstavka se ne uporabljata za avtobuse,
s katerimi se prevažajo skupine otrok.
Avtobusi morajo imeti varnostne pasove
in naslonjala za glavo vgrajene v skladu
s predpisi o homologaciji. Pri prevozu
skupine otrok v občasnem in posebnem
linijskem prevozu v naselju in na relaciji
največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem
se je prevoz začel, se sme uporabljati tudi
avtobus, razreda 1 oziroma razreda A
(mestni avtobus).
Avtobusi morajo pri prevozu skupine
otrok v občasnem prevozu potnikov v
cestnem prometu na razdaljah, daljših
od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po
avtocesti in cesti, rezervirani za motorna
vozila, ne glede na določbe drugega
odstavka tega člena, obvezno imeti

vgrajene varnostne pasove na vseh
sedežih.
Vozila, s katerimi se prevažajo
skupine otrok, morajo biti označena s
predpisanim znakom, kot je opredeljen v
Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
Označevanje počasnih vozil  - 25. člen velja od 1. januarja  2015
Vozila (razen enoslednih vozil), katerih
konstrukcijsko določena hitrost ne
presega 40 km/h, kot tudi njihova
priklopna vozila, morajo imeti na zadnji
strani tablo za označevanje počasnih
vozil, ki mora biti homologirana v skladu
s Pravilnikom UN/ECE R 69.
Pri skupini vozil velja zahteva iz
prejšnjega odstavka samo za zadnje
vozilo v skupini.
Dodatne zahteve za vozila s posebno
obliko nadgradnje oziroma s posebnim
namenom (za postopek posamične
odobritve predelanega vozila in za
vozila, ki se prvič registrirajo v Republiki
Sloveniji) – velja od 1.januarja 2015
• bivalna vozila
• reševalna vozila
• NMP vozilo urgentnega zdravnika
• NMP reševalno motorno kolo
• NMP vozilo za vodenje, podporo in
komunikacije
• NMP vozilo za prevoz osebja
• pogrebna vozila
• vozilo – premična delavnica
• vozila, v katerem se izvaja neka
dejavnost
• vozilo – premična prodajalna
• tovorna vozila z nakladalno stranico:
Tovorna vozila, ki imajo na zadnji strani
vgrajeno nakladalno stranico, morajo imeti
na tej stranici dve opozorilni zavesici.Mere
zavesic morajo biti najmanj (š)200 mm
x (v)300 mm. Na teh zavesicah se morajo
izmenjavati 50 mm široki odsevni beli in
rdeči pasovi, ki potekajo pod kotom 45°.
Zavesici morata biti pritrjeni s svojim
zgornjim robom na zadnjo stranico tako,
da ob spuščeni stranici prosto visita in sta
vidni od zadaj. Mesto pritrditve sme biti
največ 500 mm oddaljeno od zgornjega
roba stranice in 100 mm od stranskega
roba stranice. Nameščeni morata biti
simetrično glede na vzdolžno srednjo
ravnino vozila.
• cestni turistični vlak
Varnostni elementi traktorjev (prvi,
drugi in tretji odstavek 27. člena
pravilnika) – od 1. januarja 2016.
Označevanje širših traktorjev in delovnih
strojev in opremljenost traktorskih
priklopnikov in vlečenih traktorskih
priključkov z zavorami (za vozila, ki se
prvič registrirajo v Republiki Sloveniji) –
velja od 1.januarja 2016.

Natalija Repanšek,
strokovna sodelavka za javna pooblastila

Sekcija avtoserviserjev
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Zavarovalnice nam krojijo usodo
Člani sekcije avtoserviserjev so se zbrali 19. aprila
2013, v zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru, z namenom
prisluhniti predavanju »Poslovni odnos z zavarovalnico«, ki ga
je izvedel odvetnik Primoža Krapenca, direktor odvetniške
družbe Krapenc in odvetniki iz Ljubljane. Poleg osmih članov
koprske sekcije so se predavanja udeležili tudi trije člani iz sežanske zbornice in njihova sekretarka Marija Rogan Šik.

mativi, ki jih predpisuje tovarna, kvalitetno, vestno in pošteno in nato vztrajati pri celotnem poplačilu, razen morebitnih
vnaprej pogodbeno dogovorjenih popuščanj. Glede tega je
Krapenc ponovno izpostavil, da interni katalogi in pravilniki, s
katerimi razpolagajo zavarovalnice, kot so denimo Eurotax in
lastne kataloške zbirke, niso in ne morejo biti nad normativi in
katalogi proizvajalcev vozil.

Srž problematike, ki jo je podrobneje opisal Krapenc
je vsekakor v neurejenih odnosih obrtnikov z zavarovalnicami,
kar se kaže predvsem z neutemeljenim nižanjem plačil obrtnikom. V primerih, ko je obrtnik podpisnik pogodbe o sodelovanju z določeno zavarovalnico, se težavam le deloma izogne, za
kar pa plača preveliko ceno skozi rabate na material in popuste
na storitve, je dejal Krapenc. Dodal je, da je zaznal težavo neizdelanih ekonomskih analiz, ki bi opravičevale takšno poslovanje. Rabati in popusti se zavarovalnicam pripoznajo vnaprej
brez kakršnegakoli zagotovila napotitve strank s strani zavarovalnice. Izpostavil je tudi nenehno izkoriščanje gospodarske
premoči zavarovalnic. 					
Glede na razmeroma komplicirana razmerja med obrtniki in zavarovalnicami, obremenjena s številnimi tehničnimi
podlagami, normativi, splošnimi pogoji in podobnim, gre zavarovalnicam na roko dejstvo, da obrtnik običajno ne razpolaga
s kadrovsko zasedbo, ki bi bila ustrezno izobražena in izkušena
niti ne s tolikšno količino časa, ki bi ga lahko namenjal sprotnemu razčiščevanju problemov v odnosih z zavarovalnicami.
Osnovno sporočilo in rdeča nit predavanja je bila, da
je potrebno obrtniška dela opraviti skladno s tehničnimi nor-

Zagovarjal je dejstvo, da bi se morali obrtniki, v
primeru neplačila s strani zavarovalnic, poslužiti ustrezno
usposobljene pravne pomoči. Če bi se obrtniki tega lotili
masovno in skušali reševati težave po pravni poti, bi bili pri
odnosu do zavarovalnic vsekakor bolj ugledni in spoštovani.
Prisotni so postavljali številna vprašanja, kar kaže, da je problematika zelo razsežna.
Po predavanju so prisotni srečanje nadaljevali z razpravo o delovanju zbornice v sistemu s prostovoljnim članstvom. Besedo je prevzel predsednik zbornice. Predsednik
OOZ Koper Slavko Vižintin je povedal, da bo delovanje zbornice določil statut, ki ga bo sprejela skupščina OZS.
Predsednik sekcije Miro Veljak je dejal, da na Sekciji avtoserviserjev OZS razmišljajo o ustanovitvi interesnega združenja, ki
bi sedanji sekciji avtoserviserjev in njenim članom omogočilo
preiti na samostojno pot. O tem ali se bodo člani lahko organizirali v taki obliki, bo odvisno od tega kaj bo določal status
OZS. Prisotni so besedam predsednika sekcije zelo pozorno
prisluhnili.

Osmerica na ogledu sejma v Bologni
V petek, 24. maja 2013 smo se člani sekcije avtoserviserjev,
avtomehaniki in kleparji, sicer v manjšem številu, odpravili na
sejem Autopromotec v Bologno. Na sejmu je bilo v primerjavi
s prejšnjimi leti manj razstavljavcev in prav tako tudi obiskovalcev. Letos je bil na sejmu poudarek predvsem na kleparstvu, ličarstvu, vulkanizerstvu in v manjši obliki tudi avto-diagnostika.
Zasledili smo tudi nekaj novosti kot so: eko stroji za polnjenje
klime z novim plinom, novosti na področju turbin, DPF-FAP filtrov, avto optike, servo volanov, itd. Pridobili smo veliko informacij, seznanili se z novostmi na trgu in si med seboj izmenjali
mnenja glede sejma. Upamo, da se bo naša obrtna zbornica
obdržala in da si bomo še naprej, v sodelovanju z njo, organizirano ogledali strokovne sejme v čimvečjem številu.
Vladimir Pongrac, član sekcije avtoserviserjev
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Sekcija Instalaterjev-energetikov

Ogled 9. sejma Energetika,
Beograd, 11. in 12. oktober 2013
Člane sekcije instalaterjev-energetikov vabimo
na dvodnevni ogled 9. mednarodnega

sejma Energetika, Beograd,  
v petek 11. in soboto 12. oktobra 2013
Glede na število prijavljenih bo organiziran skupen,
najverjetneje letalski prevoz in nastanitev v hotelu.
O točni uri odhoda boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijave Prijavite se pri strokovni sodelavki za sekcije
Andreji Kozlovič, telefon 05/61 390 13

Sekcija gostincev in živilcev
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Gastro okusi Istre
v Pazinu
Obrtnička komora Istarske županije je 7. maja 2013 v Pazinu,
v Istri organizirala pestro in živahno prireditev Gastro okusi
Istre že 7. zapored. Skupaj s sejmom Pazinski sejem 1860 je
dodobra napolnila glavni trg in mestne ulice.
Na Gastro okusih Istre je 45 priznanih restavracij, gostiln in
hotelov iz vse Istre na glavnem trgu pripravilo 60 raznovrstnih
jedi. Obiskovalci so za 50 kun dobili degustacijski krožnik
in kozarec ter se predali uživanju morskih dobrot in jedem
tradicionalne in sodobne istrske kuhinje. K jedem so bila
ponujena najboljša vina istrskih vinarjev. Na prireditvi so se
predstavili tudi proizvajalci oljčnega olja.
Prireditev so si ogledali tudi predstavniki naše zbornice.

Cena Bo določena kasneje in bo odvisna od števila prijavljenih
Sofinanciranje Članom sekcije s poravnano članarino (ena oseba) bo

zbornica stroške ogled sejma (prevoz, nastanitev v hotelu in dvodnevno
vstopnico) sofinancirala v višini 70% vendar ne več kot 100,00 EUR, na podlagi
oddane vloge in dokazil o plačilu in udeležbi.

Rok prijave petek, 28. junij 2013

Sestal se je izvršilni odbor sekcije instalaterjevenergetikov
V petek, dne 31. maja 2013 se je sestal izvršilni odbor sekcije
instalaterjev-energetikov pri OOZ Koper. Namen sestanka
je bil predvsem določitev aktivnosti, ki jih bo sekcija v
prihodnje izvedla za svoje člane. Dogovorili so se, da se
organizira predstavitev izolacijskih materialov in sistemov
izoliranja podjetja Armacell in ogled mednarodnega sejma
Energetika Beograd meseca oktobra 2013.
Benčič Franko je predlagal, da se organizira predstavitev
delovanja toplotnih črpalk. Aldo Kocjančič je izrazil
nezadovoljstvo nad načinom posredovanja elektronskih
obvestil s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Povedal je, da vabila, ki jih OZS članom posreduje po
elektronski pošti, le-te pošilja prepozno, tako da člani nimajo
dovolj časa za pravočasno prijavo.
Prisotni so predsednika zbornice Slavka Vižintina vprašali o
usodi zbornice in kakšna je vizija vodstva koprske zbornice
o tem kako bo le ta delovala v sistemu s prostovoljnim
članstvom. Slavko Vižintin je dejal, da se trenutno o tem
še ne more izreči, saj bo nadaljnje delovanje območne
zbornice opredeljeno v njenem statutu, ki mora biti sprejet
v roku treh mesecev po sprejetju statuta OZS. Ta pa mora biti
sprejet najkasneje do 27. oktobra 2013

Kovinarji

Obvestila kovinarjem
Nov cenik strojne ure

področju obdelave kovin v svetovnem merilu proizvajalci
tehnike z vsega sveta pod vodilno temo »Intelligence in
Produktion« predstavljajo svoje izdelke, rešitve in storitve s
področja kovinskih materialov.

Sejem EMO 2013 v Hannovru, Nemčija

Več o pogojih prijave in dodatnih informacijah si bodo
člani lahko v kratkem pogledali na spletni strani www.ozs.
si, (zavihek sekcije kovinarjev), obveščeni pa bodo tudi po
e-masovni pošti.

UO sekcije kovinarjev OZS je 30. maja 2013 potrdil novi
informativni cenik strojne ure. Cenik bo objavljen na
spletnem mestu www.ozs.si (zavihek sekcije kovinarjev).
Sekcija kovinarjev pri OZS, zaradi izkazanega interesa svojih
članov, namerava v mesecu septembru 2013 organizirati
ogled sejma EMO 2013 v Hannovru. Na največjem sejmu na

Sekciji frizerjev in kozmetikov

Frizerji in kozmetiki
obnovili znanje
iz varstva pri delu
V zeleni dvorani obrtniškega doma smo 9. aprila 2013, v
sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu Koper, za člane
sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov organizirali seminar in
preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom.
Predavatelj Valter Ogrizek je prisotnim delodajalcem
in delavcem uvodoma pojasnil pomembnost poznavanja
pravilnega ukrepanja v primeru nastanka poškodb pri delu.
Prisotni so se med drugim seznanili z osnovami zakonodaje,
ki urejajo področje varstva pri delu in požarnega varstva, z
nevarnimi kemikalijami, ki se uporabljajo pri kozmetični in frizerski dejavnosti, kateri so zdravstveni ukrepi pri delu z nevarnimi snovmi in kako nuditi prvo pomoč in reševati morebitne
poškodovance.
Seminar je trajal dve uri in ob koncu ni manjkalo vprašanj,
na katera je predstavnik Zavoda za varstvo pri delu izčrpno
odgovarjal. Vseh 47 prisotnih je uspešno opravilo preizkus
znanja.

Tehnologija s svetlobnim
učinkom
Člani sekcije kozmetikov in sekcije frizerjev so 9. aprila 2013,
v zeleni dvorani obrtne zbornice, prisluhnili predstavitvi tehnologije Young Again. Novost na slovenskem tržišču, ki jo je
predstavila direktorica podjetja Nova estetika d.o.o. iz Divače,
je prisotne pritegnila predvsem zaradi njene inovativnosti. Postopki in uporaba te tehnologije so
namenjeni tako za poklic kozmetika
kot za poklic frizerja.
Njena uporaba je enostavna, rezultati pa odlični, je povedala predstavnica podjetja Monika Valetič
Samsa. Prednost te tehnologije je
tudi v njeni veliki uporabnosti, saj
se lahko uporablja, tako za lasišče,
kot za obraz ali telo. Prikaz delovanja
aparata so opravili tudi na prostovoljkah. Predstavitev je bila kratka,
zato so približno sliko o uporabi in
namenu te tehnologije dobili le tisti,
ki so vztrajali do konca.
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Razpisi

Sekcija frizerjev

Ameriški frizerski trendi
Članici sekcije frizerjev, ki sta si ogledali svetovno znani sejem International Beauty Show- IBS v času od 14. do 16. aprila v New Yorku, sta povedali, da na sejmu in na splošno v ZDA
recesije več ni občutiti. V Ameriki frizerji spoznavajo trende,
ki bodo v Evropo šele prišli. Letos je bilo na sejmu največ poudarka na negi las. Številni razstavljavci iz vsega sveta so predstavili keratin (visoko kakovostna učinkovina za regeneracijo
in krepitev las,gre za identično snov iz katere so sestavljeni
človeški lasje), med katerimi je brazilski najbolj učinkovit. Na
glavnem odru je ponovno cvetel Sassoonov show.
Naši frizerki sta obiskali tudi njegov frizerski salon na 5.
aveniji, kjer sta se prepustili rokam in škarjam tamkajšnjih frizerskih mojstrov. Kreativni vodja frizerske hiše Vidal Sassoon,
Mark Hayes ju je povabil še na njihov interni seminar. Povedali sta, da je to edinstvena izkušnja, ki jo lahko doživi frizer in
veselje se vidi na sliki.

Obala priča vrhunskemu
frizerskemu spektaklu
Mednarodni frizerski dogodek Spring hair show, ki je 26.
maja potekal v Portorožu, je glede na obisk dokazal, da se frizerji veselijo vrnitve kakovostne frizerske scene na obalo. Zanimivi spektakli treh sodelujočih frizerskih akterjev: Subrina
team Slovenija, Shaun P. iz Anglije in Palle Freese & Claus Hansen za Hair Construction Academy iz Danske so navdušili vse
obiskovalce. Hair Construction Academy, ki že ima akademije
v sedmih evropskih državah in ZDA, odpira v Izoli svojo prvo
Hair Construction akademijo v tem delu Evrope.
Osnovne tehnike striženja in kolekcije frizur Hair Costruction
so del izobraževalnega programa v mnogih frizerskih šolah v
Evropi in po svetu, zato bo za frizerje to velika pridobitev, saj
bodo imeli možnost se izobraževati tako rekoč na domačem
pragu.
Navkljub kriznim časom, katerega davek plačuje tudi frizerska dejavnost, je bila dvorana portoroškega avditorija skoraj
polna. Frizerji se zavedajo, da le z osvojenim znanjem o najnovejših trendih v modi in frizerstvu lahko na trgu nastopajo
konkurenčno in tako uspešno kljubujejo krizi.

Najava javnega razpisa za sofinanciranje
poslovnega svetovanja za internacionalizacijo
mikro, malim ali srednje velikim podjetjem
SPIRIT Slovenija, javna agencija bo predvidoma junija
objavila Javni razpis za sofinanciranje poslovnega
svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013.

načrta za iskanje informacij, določitev vrste strank oz. trga,
na katerega podjetje želi vstopiti, organizacija virov za
realizacijo izdelanega plana).

Okvirni pogoji razpisa:
Predmet javnega razpisa

Namen javnega razpisa

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje poslovnega
svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali
srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še
niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja
konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za
internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta
za internacionalizacijo.

V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se bodo izvedla
srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja. V
okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in
konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev
podjetja, analiza položaja podjetja – SWOT analiza, analiza
proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega
potenciala in finančnih sposobnosti).
V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje
strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno
s profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji
trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava

Nastopi na sejmih
v tujini v letu 2014

Skromnost obogatena z
angleškim navdihom
V Celju je v soboto 11. in nedeljo 12. maja 2013 potekal
4. sejem frizerstva, ki so si ga ogledali tudi nekateri naši
člani sekcije frizerjev. Med razstavljavci so se sprehodili v
nedeljo in si podrobneje ogledali frizersko ponudbo, ki je, po
oceni naši članov, bolj skromno povezala sejemski prostor.
Podjetje L´Oreal, glavni pokrovitelj sejma, je v slovenske vrste
povabil svetovno znanega frizerja iz Londona, Guy Kremerja, ki
je v svojem enournem showu navdušil prisotne s predstavitvijo
novih smernic spenjanja las in na modelih prikazal novo
kolekcijo barv znamke L´Oreal. Z njim so v Celje prišle lasne
kreacije Londona, Pariza in New Yorka. Mojster s francoskim
poreklom in angleško dediščino je tako na pragu poletja
prikazal kakšen bo modni trend najlepših mesecev v letu.

Brezplačni dostop
do spletne revije
MyHairDressers.com
Brezplačni dostopa do spletne revije MyHairDressers.com
Vsi člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije imate možnost
koriščenja brezplačnega enomesečnega dostopa do spletnega
portala MyHairDressers.com.
V Sloveniji je začel s 1. februarjem 2013, v slovenskem jeziku,
delovati svetovno znani izobraževalni portal za frizerje MyHairDressers.com. Namenjen je vsem frizerjem, frizerskim salonom
in posameznikom, ki se želijo izobraževati ter izpopolnjevati s
pomočjo video posnetkov, vadnic in intervjujev najbolj znanih
frizerskih mojstrov na svetu. Spletna stran MyHairDressers.com
nudi najbolj učinkovito in hitro pot do znanja in pridobivanja veščin, hkrati pa je tudi cenovno najugodnejša rešitev.
Frizerje, ki želite enomesečno brezplačno dostopati do spletnih vsebin na portalu MyHairDressers.com vabimo, da se oglasite na sedežu zbornice, kjer boste prejeli geslo za dostop.
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Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT
Slovenija je objavila vabilo za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo
na mednarodnih sejmih v tujini v
letu 2014.
Podjetja zainteresirana za skupinsko
udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014 naj to sporočijo službi
za internacionalizacijo delovanja OZS:
•
Gregor Primc, tel. 01/5830-557
•
Edina Zejnič 01/5830-586       
V pomoč pri odločanju vam bo baza
svetovnih sejmov, ki jo lahko najdete
na spletnem naslovu http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.
aspx?id_menu=1314.
Izražen interes bo podlaga za pripravo
programa za skupinske predstavitve
slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem
poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki
še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša
odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Upravičenci

Mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o
gospodarskih družbah, ki še niso prisotna na tujih trgih.

Upravičeni stroški

Strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo strateškega
načrta za internacionalizacijo, ki jih zagotavljajo zunanji
izvajalci z referencami s področja poslovnega svetovanja.
Upoštevani bodo projekti izdelave poslovnega svetovanja za
internacionalizacijo, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge
na ta javni razpis in najdlje do 8. novembra 2013.

5. Razpisana kvota: 200.000,00 EUR

Obseg sofinanciranja: največ 50% upravičenih stroškov
oziroma vsaj 2.500,00 EUR in največ 5.000,00 EUR na
upravičenca.

Neštetokrat hvala . . . zahvala Ane Jurčić za
pozornost in nesebično pomoč njenemu
bolnemu sinu Timoteju.
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Obvestila

Računalniški programi
in elektronske naprave
za blagajne

Voda - za nekatere
bistveno dražja, za
druge nekoliko  cenejša

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) oz. njegova
sprememba, ki se je začela uporabljati s 1. januarjem
2013 (ZDavP-2F, Ur. list RS št. 94/2012, z dne 10.decembra
2012) predpisuje in določa lastnosti in način delovanja
računalniških programov in elektronskih naprav, ki
se uporabljajo za izdajanje računov pri gotovinskem
poslovanju.

V letu 2012 je bila sprejeta Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012), v kateri so
občine dobile podlago za sprejetje novih cen komunalnih
storitev, ki so bile pred tem kar daljše časovno obdobje
zamrznjene.

To je opredeljeno v novem 8. in 9. odstavku 38. člena
ZDAVP-2, kjer je predpisano, da:
•

   
•

zavezanec za davek (samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost ali pravna oseba) ne
sme imeti ali uporabljati računalniškega programa
ali elektronske naprave, ki omogoča kakršno koli
spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v
napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih
podatkov in vseh njihovih sprememb;    
proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec
računalniškega programa, elektronske naprave
ali informacijskega sistema ne sme zavezancem
za davek zagotoviti ali omogočiti uporabe
računalniškega programa, elektronske naprave ali
informacijskega sistema, ki omogoča kakršno koli
spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega
v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem
mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh
poznejših sprememb.

Globe za kršitev določil o uporabi oz. omogočanju uporabe
računalniških programov, ki niso skladni z zahtevami 8. in
9. odstavka 38. člena ZDavP-2 so od 3.000 do 250.000 EUR
(398a člen - posebno hudi davčni prekrški pri elektronski
obdelavi podatkov).
Ponudniki računalniških programov morajo svojim
strankam (zavezancem za davek) zagotoviti takšen
program, ki bo skladen z zahtevami 38. člena ZDavP-2 in
ne bo omogočal spreminjanja podatkov oz. zapisov brez
hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.
Stroške uskladitve računalniških programov in
informacijskih sistemov, da bodo izpolnjevali zahteve
ZDavP-2, praviloma nosijo proizvajalci oz. dobavitelji te
opreme.
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe
in elektronske naprave, upravljanje in delovanje
informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih
za predložitev podatkov, ki ga je sprejel pristojen minister
za finance in v katerem so podrobneje predpisane zahteve
za računalniške programe za izvajanje osmega in devetega
odstavka 38. Člena ZDAVP-2, je bil objavljen  v Uradnem
listu RS, št. 35/2013, dne 26. aprila 2013, veljati pa bo  
začel 1.julija 2013.

V nekaterih občinah so nekateri izvajalci upoštevali vse
določbe te Uredbe, vključno s tistimi v 17. in 20. členu, ki
govorijo o faktorjih za zaračunavanje omrežnine glede na
premer vgrajenega vodomera. Že po sprejetju Uredbe so
ugotovili, da gre za izjemno velike razlike med premeri
manjših in večjih dimenzij. Po oblikovanju dejanskih cen
se je to pokazalo tudi v praksi, predvsem pri poslovnih
subjektih, ki imajo vgrajene večje premere vodomerov.
Poslovni subjekti tudi niso upravičeni do subvencioniranja
omrežnine.
V nekaterih občinah menijo, da so v Uredbi določenI faktorji
postavljeni previsoko, saj so povzročili tudi 10 in večkratno
povečanje stroškov pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode za poslovne uporabnike.

In kako bo uredba vplivala na
povečanje cen vode na Obali?
Znatno povečanje cen oskrbe s pitno vodo lahko pričakujejo
obrtniki in podjetniki, ki imajo v svojih obratovalnicah velik
premer vodomera (npr. DN 50/20, zaradi zagotavljanja
požarne varnosti) in majhno porabo vode (npr. 10 m3). Po
ocenah Rižanskega vodovoda je takih primerov na obali
malo. Pregled ocenjenih stroškov pri takih porabnikih je
prikazan v prvem primeru.
Večina obrtnikov in podjetnikov ima na obali v svojih
obratovalnicah veliko porabo vode (npr. 40 m3) ter majhen
premer vodomera (npr. DN 13), zaradi česar bodo z novo
ureditvijo celo na boljšem, kar ponazarja drugi primer.
Po novi ureditvi bodo uporabniki prejeli račun za oskrbo s
pitno vodo z dvema postavkama:
•
omrežnino, ki bo zaračunana na mesečni ravni glede na
premer vodomera in

Prvi primer mesečnega izračuna stroška oskrbe s pitno vodo
Primer: DN 50/20, 10m3
Trenutna cena
voda/vodarina		
13,80		
vodno povračilo		
0,92		
vzdrževalnina		
35,53		
omrežnina			
0		
Skupaj			
50,26		
Indeks					
Cene so brez DDV

Cena po uredbi
13,20
0
0
79,64
92,84
185

•

vodarino, ki bo zaračunana glede na m3 porabljene
vode in bo nižja od dosedanje.

•

Drugi primer mesečnega izračuna stroška oskrbe s pitno vodo
Primer: DN 13, 10m3
Trenutna cena
voda/vodarina		
55,20		
vodno povračilo		
3,69		
vzdrževalnina		
3,56		
omrežnina			
0		
Skupaj			
62,45		
Indeks					

Cena po uredbi
52,81
0
0
5,31
58,12
93

Cene so brez DDV

Rižanski vodovod Koper načrtuje, da bi cene uveljavili s 1.
januarjem 2014. Po določilih uredbe morajo občine svoje
akte prilagoditi z uredbo najkasneje do 31. marca 2014. To je
je torej skrajni rok za sprejetje novih cen.

Ali lahko znižamo ceno za
požarno vodo?
Kolikor bi uporabniki želeli zmanjšati stroške uporabe vode
z ukinitvijo hidrantov, morajo upoštevati določila Zakona o
varstvu pred požarom. Ker je na tem področju zelo dejavna
tudi inšpekcijska služba, je v zvezi s tem Inšpektorat za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Uprave RS
za zaščito in reševanje podalo mnenje, ki je vodilo tudi za
delo inšpektorjev na terenu.
Najvažnejši člen, ki onemogoča samovoljno ukinjanje
hidrantnega omrežja, je tretji odstavek 23. Člena Zakona
o varstvu pred požarom (ZVPoz), ki pravi naslednje: »Ob
rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost
objektov ne sme zmanjšati«.
Ukinitev hidrantov ali samo zmanjšanje količine požarne
vode se obravnava kot zmanjšanje stopnje požarne varnosti,
kar navedeni člen prepoveduje.
Za tovrstna dejanja so zakonsko predvidene kazenske
določbe, ki v številkah pomenijo sledeče:
•
kazen do 20.000 EUR (61. člen) za tistega, ki uporablja
opremo, naprave ali druga sredstva za varstvo pred
požarom, ki niso skladna s predpisi, ki urejajo tehnične
zahtev za proizvode in ugotavljanje skladnosti,
•
kazen do 10.000 EUR (62. člen) za tistega, ki v
poslovnih stanovanjskih ali industrijskih objektih nima
pripravljene opreme, naprav ali drugih sredstev za
varstvo pred požarom ali če jih ne vzdržuje v skladu s
tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ali če dostop
do opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom
ni prost,
•
kazen velja tudi za odgovorno osebo podjetja in znaša
2.000 EUR.
Načini za zmanjšanje pretoka hidrantnega omrežja ali pa
celo za njegovo ukinitev so naslednji:
•
v primeru rekonstrukcije objekta se v sklopu projekta
PGD izdela ŠPV ali ZPV, ki postavi zahteve za hidrantno
omrežje skladno z veljavno zakonodajo. Sledi tehnični
pregled in novo uporabno dovoljenje,
•
v primeru investicijsko vzdrževalnih del, se ohrani
obstoječe omrežje z izdelavo bazenov in ustreznega

črpališča, ki zagotavlja projektirano količino požarne vode,
se izdela elaborat požarne varnosti v katerem se
upošteva gradbene predpise po katerih je bilo objekt
zgrajen in trenutno veljavne predpise, ki obravnavajo
požarno varnost. V kolikor je mogoče skozi presek
vseh predpisov strokovno utemeljiti, da se ob takšnih
posegih požarna varnost ne bo zmanjšala, je tak poseg
dopusten.

V primeru iz prve in druge alineje je za zagotovitev
ustreznega stanja varstva pred požarom potrebno preveriti
tudi druge ukrepe kot so:
•
odmiki objekta od parcelnih mej,
•
ustreznost obložnih materialov fasade,
•
požarna odpornost nosilne konstrukcije,
•
ustrezne dolžine evakuacijskih poti,
•
ustreznost obložnih materialov na evakuacijskih poteh,
•
ustreznost širine izhodov, hodnikov in stopnišč, itd.
Skratka, ni dovolj, da veljavni zakonodaji prilagodimo samo
zahteve glede požarne vode, ampak je potrebno trenutno
veljavni zakonodaji prilagoditi celoten objekt..
Vir: Simon Makovec Kržišnik, dipl.var.inž.,
Požarni sektor d.o.o.,

Iz Uradnega lista
•

št. 26/2013, 28. marec 2013   
Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje

št. 30/2013, 12. april 2013
Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona
(ObrZ-E)

•

št.32/2013, 19. aprili 2013
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z
zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
•
Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo
Slovenije
•

št.35/2013, 26. april 2013
Pravilniko zahtevah za računalniške programe
in elektronske naprave, upravljanje in delovanje
informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in
rokih za predložitev podatkov

•

št.39/2013, 6. maj 2013
Zakono spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih
v cestnem prometu (ZPCP-2E)
•
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
•

št. 42/2013, 16. maj 2013
Popravek Pravilnika o zahtevah za računalniške
programe in elektronske naprave, upravljanje in
delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko,
način in roke za predložitev podatkov

•

št.44/2013, 24. maj 2013
Pravilnik o delih in opremi vozil
Pravilnik o tehničnih pregledih motornih 		
in priklopnih vozil

•
•

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

Nove zahteve EU po podatkih
za registracijo fitofarmacevtskih
sredstev in aktivnih snovi

Borza priložnosti

V Uradnem listu EU sta bili v aprilu 2013 objavljeni dve
uredbi Komisije, ki določata nove zahteve EU po podatkih za registracijo fitofarmacevtskih sredstev in aktivnih
snovi.

•

Borza poslovnih priložnosti
Avstrijski ponudnik in inštalater avtomatiziranih kotlovnih
sistemov za komercialno uporabo v industriji in daljinskem ogrevanju išče trgovske predstavnike.
Šifra: EEN- apr-32   

•

Avstrijski vodilni proizvajalec motorjev in generatorjev
išče sodelovanja s podizvajalci in dobavitelji gredi.
Šifra: EEN- apr-33

•

Irsko podjetje išče proizvajalce plastike – podizvajalce za
izdelavo recikliranih plastičnih proizvodov.
Šifra: EEN- apr-77

•
Nove zahteve po podatkih bodo začele veljati leta 2014
za aktivne snovi in leta 2016 za fitofarmacevtska sredstva.
Seznam veljavnih metod in smernic bo redno posodobljen in objavljen v Uradnem listu EU. Več informacij na
si lahko preberete na spletni strani http://ec.europa.eu/
food/plant/pesticides/legislation/index_en.htm.

Evropska komisija začenja
kampanjo za ozaveščanje o
nevarnostih ponarejenega
blaga
Ponarejanje svetovnemu gospodarstvu povzroči za več
kot 200 milijard evrov izgub, ta številka pa naj bi se v
prihodnosti še povečevala. Ponarejeni izdelki pomenijo
veliko škodo za zakonita evropska podjetja, škodujejo
inovacijam in nepošteno tekmujejo z izvirnimi izdelki, s
čimer ogrožajo mnoga delovna mesta v Evropi. Ponarejevalci so med drugim na primer razširjeni po trgih zdravil, modnih in prehranskih izdelkov, avtomobilskih delov,
električnih naprav, kozmetike in igrač. Mnogi ponarejeni
izdelki so lahko zelo nevarni za zdravje, kar še zlasti velja za zdravila in medicinske pripomočke. Nevarnost za
zdravje pomenijo tudi ponarejena oblačila in obutev,
saj lahko vsebujejo nevarne kemikalije ter tako povzročajo alergije in draženje kože. Med najnevarnejše ponarejene izdelke pa spadajo avtomobilski deli, ki lahko
za voznike pomenijo resna tveganja, na primer zavorne
ploščice.
Komisija želi s kampanjo poleg krepitve ozaveščenosti
potrošnikov, spodbujati tesnejše sodelovanje med Komisijo, nacionalnimi organi, potrošniki, proizvajalci in trgovinskimi združenji za preprečevanje proizvodnje in širjenja ponarejenega blaga. Spletna stran kampanje http://
ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/stop-fakes/
index_en.htm.

Švedsko podjetje, specializirano za darila in rokodelstvo,
išče proizvajalce majhnih magnetov (specifikacija magnetov: manjši, okrogli, 10-15mm, 3mm debeline, močni).
Šifra: EEN-apr-79
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si - T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja
in tehnologij
•

Hrvaški izumitelj ponuja napravo za korekturo pri sajenju
sadik na polju. Naprava se lahko uporablja za običajno
sajenje kot tudi za korekturo pri sajenju. Pripravljen je na
skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe ali join-venture skupnega sporazuma.
Ref: 10 HR 89GM 3J89
   
•
Švicarska univerza je razvila večjezično programsko orodje za učenje tujih jezikov. Sistem lahko prepozna uporabnikov glas, spodbuja pol- spontano produkcijo govora in
zagotavlja povratne informacije v zvezi s slovnico in fonetiko. Zanimajo se za sodelovanje s partnerji, ki so delujoči
na področju turizma, prevajalstva ali izvajanja jezikovnih
poslovnih tečajev. Pripravljeni so skleniti skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe ali tehničnega sodelovanja.
Ref: 13 CH 84FB 3S4G
•

Podjetje iz Italije, delujoče na področju obnovljivih virov
energije, išče sistem za shranjevanje električne energije.
Sistem mora omogočite velike izkoristke pri uporabi
fotovoltaičnih sistemov. Pripravljeni so skleniti skupno
tehnično sodelovanje.
Ref: 12 IT53V2 3R01

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

