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3Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Staničev trg 1, 6000 Koper  - telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17 
E-naslov: ooz.koper@ozs.si  - spletna stran: www.ooz-koper.si

Uradne ure strokovnih služb: ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure in od 14. do16. ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure

D A V K I  i n  R A Č U N O V O D S T V O

Dunja Verbajs
Davčno svetovanje 
Verbajs d.o.o.

Brezplačno davčno svetovanje
• vsako tretjo sredo v mesecu  od 10. ure  

dalje na sedežu OOZ Koper, po predhodni 
najavi sekretarki zbornice (najkasneje v 
predhodnem  tednu) na tel. 05/61 390 13  
ali na tel. 05/61 390 00

Davčno svetovanje zajema  
• svetovanje s področja davčne, postopkovne in 

statusne zakonodaje ter pomoč pri reševanju 
problematike z navedenih področij, 

• svetovanje na področju vodenja poslovnih knjig,
• svetovanje pri sestavi davčnih bilanc in drugih 

davčnih poročil,
• pravočasno obveščanje o  spremembah na 

področju davčne zakonodaje in vodenja 
poslovnih knjig.    

P R I D O B I V A N J E  F I N A N Č N I H  V I R O V

dr. Cveto Križan
Elcom In, do.o.o.

Brezplačno svetovanje iz področja 
pridobivanja finančnih virov
• sreda: od 09. do 10. ure - na sedežu OOZ Koper 

po predhodni najavi (najkasneje v pedhodnem  
tednu) na OOZ Koper, tel. 05/61 390 00 ali  
05/61 390 12 ali 05/61 390 13

Svetovanje zajema
• svetovanje na področju financiranja razvojnih 

investicij in pridobivanja nepovratnih sredstev iz 
EU skladov. 

• svetovanje  članom pri pripravi prijavne 
dokumentacije oz. zahtevka za financiranje za 
razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Prijava na spletni portal OZS
Na portal www.ozs.si se prijavite z:     
• uporabniškim imenom: vašo številko kartice Mozaik 

podjetnih  (vpisana tako na čelni strani kartice kot na 
hrbtni strani pod črtno kodo)        

• geslom, ki ste ga prejeli z računom za članarino za 
september  2013 in je navedeno na dnu računa       

Če  gesla ne najdete posredujte zahtevek preko e-pošte na 
registracija@ozs.si. Geslo bo na e-mail, s katerega boste 
zahtevek poslali, posredovano v najkrajšem možnem času.

I N F O R M A C I J E  O Z S

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

         Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti 
in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom
           
• pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev po zahtevah Zakona o varnosti 

in zdravju pri delu in podzakonskih predpisov         
• pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev (prijava poškodbe pri delu, delovne 

dokumentacije za oceno delazmožnosti na ZPIZ,…)                
• zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov     

Storitve za člane OOZ Koper z 20% popustom         
• izvedba seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in 

varstva pred požarom            
• izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja            
• pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil          
• ekološke meritve (osvetljenost, hrup, temperatura)          
• usposabljanja za viličariste, strojnike TGM           

Urnik za stranke: od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure,   
na sedežu ZVD Koper, Pristaniška 12, Koper 
ali na telefon  05/63 090 35

V A R S T V O  P R I  D E L U

Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1100 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste     
• 50 % popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, ki ga naroči član, 

ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja 
(zapišejo se ugotovitve in rešitve problema)   

• 5 % popust pri svetovanju in vodenju postopka prenosa podjetja s. p. 
na prevzemno kapitalsko družbo, vključno z izdelavo dokumentov

• 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in 
postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

P R A V O

Janez Starman
odvetnik

Brezplačno pravno svetovanje
• sreda: od 15. do 16. 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. do 18. 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

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa  imajo člani OOZ Koper 
15% popust na zdravstvene storitve
Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.
Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico 
na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7. ure do 8.30.  Zdravnica bo opravljala 
preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik 
podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr. 8.205 ) in očala  v primeru, da jih 
uporabljate. Bodite tešči!

Dispanzer medicine dela, prometa 
in športa Izola
Ul. oktobrske revolucije 11, Izola

Z D R A V S T V E N E  S T O R I T V E

Zbornica 
sprejela nov statut
Zaključena 7. seja skupščine

Dnevni red, ki ga je za 7. redno sejo skupščine, dne 20. marca 2014 predlagal predsednik zbor-
nice Slavko Vižintin, ni bil obravnavan, ker je skupina članov skupščine  prevzela vodenje skup-
ščine in skušala izglasovati nezaupnico predsedniku zbornice. Glasovanje je bilo sicer izvedeno, 
a je bila takrat skupščina nesklepčna, zato je bila seja prekinjena.  

Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper se je na 7. redni seji ponovno sestala, 
dne 17. aprila, da bi do konca obravnavala predlagani dnevni red. Z izjemo enega člana, ki je bil 
odsoten zaradi bolezni, je bila udeležba sto odstotna, saj je bilo prisotnih 30 članov.  
Skupščina je drugič potekala brez zapletov. 

Člani so  uvodoma potrdili predlagani dnevni red, izvolili delovno predsedstvo, ki ga je predla-
gal predsednik zbornice in potrdili zapisnik 6. redne seje. 

V nadaljevanju so Mario Zadel, Peter Babič, Silva Baruca Jakomin, Aldo Kocjančič, Mirko Tomšič, 
Maja Kolnik Švara in Vladimir Ražman, ki so ob sprejemanju predloga statuta nasprotovali ne-
katerim rešitvam, svoja nasprotovanja ponovili, a je večina članov vsebino statuta ocenila kot 
optimalno glede na možnosti, ki jih dajeta obrtni zakon in statut OZS. Člani so z 23 glasovi 
sprejeli nov statut OOZ Koper, ki je stopil v veljavo isti dan. 

Člani skupščine so nato potrdili zaključni račun in poslovno poročilo  zbornice za leto 2014. 
Zbornica je že nekaj let z načrtnim varčevanjem ustvarjala rezerve iz katerih bo lahko financi-
rala svoje delovanje in aktivnosti za člane v prehodnem obdobju, to je čas od ukinitve obve-
znega članstva do stabilizacije razmer. Tako je tudi v letu 2013 ustvarila presežek, katerega  je 
skupščina razporedila v poslovni sklad iz katerega se bo pokrival primanjkljaj, ki bo nastal pri 
delovanju zbornice, zaradi nižjih prihodkov iz naslova članarine. 

Zbornica svojih aktivnosti za člane  ne bo krčila, celo povečala jih bo, a bodo po novem morali 
člani zanje prispevati nekoliko več. 

Člani skupščine so sprejeli sklep, da se OZS predlaga sprejem novih kriterijev za začasno 
oprostitev plačila članarine, odlog plačila, obročno plačilo ali odpis dolga iz naslova članari-
ne, saj sprejeti kriteriji predvidevajo le začasno oprostitev zaradi bolezni ali porodniškega ozi-
roma očetovskega dopusta.  Odprte terjatve, ki jih ima zbornica do članstva pa  nakazujejo na 
to, da bodo člani podajali vloge tudi za odpis, odlog ali obročno odplačilo.  

Skupščina je sprejela sklep, da se v postopku ponovnih volitev v upravne odbore sekcij OZS in 
organe OZS ponovno imenujejo vsi že imenovani predstavniki OOZ Koper. 
Sejo so člani zaključili z analizo dogajanja na 7. redni seji skupščine 20. marca.  

Vladimir Ražman je ponovno predlagal, da bi izvedli glasovanje o nezaupnici, a skupščina pre-
dloga ni upoštevala. Člani so se strinjali, da imajo vsi pravico do svojega mnenja, a povdarili so, 
da je potrebno spoštovati pravila, voljo večine in predvsem sprejete odločitve.



Program
Sreda, 14. maj 2014, Pokrajinski muzej Koper - dvorana
ob 9.00 h Registracija  in  predstavitev gospodarstev in turizma občin obalno-kraške regije in iz   
      zamejstva 
ob 9.30 h Odprtje konference - pozdravni nagovori
  Boris Popovič - župan Mestne občine Koper 
               Gorazd Žmavc - minister za Slovence v zamejstvu in po svetu RS 
               Metod Dragonja -  minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
ob 10.00  h  Gospodarske  ustanove  iz Slovenije - prvi del   
  SPIRIT Slovenija - Mateja Gnidovec - Kako uspeti na tujih trgih? 
                                  Storitve SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike
              Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Sektor za nacionalne organe in    
  mednarodne zadeve - Tatjana Rener: 
  Predstavitev možnosti kandidiranja na razpise za čezmejne projekte v okviru sredstev EU
  Regionalni razvojni center Koper – RRA Južna Primorska: 
  Pomoč podjetjem pri čezmejnem poslovanju v Sloveniji in Italiji
  Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola, Piran, Sežana 
  Vloga OOZ pri mednarodnem povezovanju lokalnega podjetništva
               Primorska gospodarska zbornica Koper
   Predstavitev sodelujočih občin iz RS 
ob 11.20 h Gospodarske  ustanove izven Slovenije - Kako lahko pomagajo? - drugi del 
  Klub slovenskih in hrvaških poslovnežev, Zagreb 
  Slovensko-bavarsko združenje, Bavarska     
  Slovenska gospodarska zveza, Celovec  
  EU korak, Reka  
ob 12.10 h Odmor s prigrizkom – vhodna dvorana/zunanji lapidarij 
ob 13,20 h Gospodarske ustanove Slovenije v Italiji - Kako lahko pomagajo? - tretji del
  Ingrid Sergaš - Generalna konzulka RS v Trstu 
  Gregor Šuc -  Gospodarski urad RS v Milanu - Pomoč pri prodoru na italijanski trg
  Andrej Šik -  Slovensko deželno gospodarsko združenje, Trst - Premagovanje administrativnih   
  preprek pri poslovanju v Italiji – pomoč podjetjem - projekti  iCON, Transarmon 
  dr. Erik Švab - Euroservis – Servis Koper d.o.o.  - Možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev EU za   
  čezmejno sodelovanje,  spodbujanje podjetništva, raziskave in razvoj v okviru nove perspektive 2014  
  -  2020 - konkretni programi in projekti
  Mara Černic -  podpredsednica Pokrajine Gorica, Italija
  Dimitrij Vivoda - Konzrocij Sermin d.o.o. - Predstavitev obrtne cone Srmin, Koper
  Predstavitev primera dobre prakse čezmejnega sodelovanja 
ob 15.10 h    Match-Making – konkretna srečanja predstavnikov podjetij - »B2B« 
ob 18.00 h  Kulturno-družabni večer - sprejem s kulturnim programom

Četrtek, 15. maj 2014
ob 9.00 h  Voden ogled Luke Koper
ob 10.30 h    Ogled obrtne cone Srmin Koper - pogovori z obrtniki in podjetniki
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Razveljavljene volitve 
v organe in sekcije OZS
- Razpisane nove

 

Volitve predsednika OZS, skupščine OZS, nadzornega odbora 
OZS in upravnih odborov sekcij OZS je skupščina OZS razpisa-
la 11. marca 2014 in jih 22. aprila 2014 razveljavila. 
 
Zakaj? Kaj je botrovalo taki odločitvi?
 
Vprašanje bo ostalo brez pravega odgovora, saj poslanci 
skupščine OZS nismo prejeli poročila o razlogih za razveljavi-
tev volitev. Tudi sklep o razveljavitvi volitev, ki ga je sprejela 
skupščina OZS, ni obrazložen.
 
Na skupščini je bilo razumeti, da se volitve razveljavljajo 
predvsem zaradi napačnega razumevanja določila 19. člena 
statuta OZS, da mora imeti kandidat  članarino plačano na 
dan oddaje kandidature in na dan izvolitve. Gotovo pa to ne 
more biti razlog, saj je določilo dovolj jasno. Kolikor ne bi bilo,  
bi lahko volilna komisija ali  pravna služba OZS to natančneje 
opredelila. Skratka, neplačana članarina bi lahko bila kve-
čjemu razlog za razveljavitev posameznih kandidatur, ne pa 
celotnih volitev. 
 
Na podlagi podatkov finančno računovodske službe OZS in 
tolmačenja 19. člena statuta OZS s strani pravne službe OZS, 
so nekatere volilne skupščine sekcij volitve upravnih odborov 
sekcij že izvedle. S sprejetjem sklepa  o razveljavitvi volitev so 
bile te volitve razveljavljene. 
 
Poslanci OZS tudi nismo mogli preučiti gradiva za izredno 
sejo skupščine, na kateri so bile volitve razveljavljene, saj smo 
gradivo prejeli šele na dan skupščine, ko smo bili poslanci  že 
na poti v Ljubljano. Razprava na skupščini je zato bila temu 
primerno pomanjkljiva in nekvalitetna. 
 
Najino stališče je, da smo  obrtno-zbornični  sistem ustano-
vili člani, da je ta deloval vedno od spodaj navzgor in da bi 
moralo tako tudi ostati. Iz pravil za izvedbo volitev, ki so nam 
bila predložena na sami seji, sva razbrala, da je namen vod-
stva OZS, ki je gradivo za skupščino pripravilo, omogočiti, da 
bi  lahko zbornico upravljali  tudi posamezniki, ki ne bi  imeli 
podpore svoje matične območne zbornice ali celo pooblašče-
ne osebe s strani članov, ki niso opredeljene v statutu in niso 
člani zbornice. 
 
Številni poslanci so najino razmišljanje podprli in nasprotovali 
predlogu vodstva OZS, da se v organe in sekcije OZS omogoči 
kandidiranje članom mimo  matične zbornice, saj član, ki ne 
uživa podpore v svojem lokalnem okolju ne more zastopati 
članstva. 
 
Skupščina OZS je sprejela nov sklep o razpisu volitev or-
ganov OZS in upravnih odborov sekcij OZS za mandatno 
obdobje 2014 - 2018 in imenovala novo volilno komisijo, v 
kateri so ostali trije člani bivše petčlanske volilne komisije, ki je 
izvajala razveljavljene volitve. 
 
V novem sklepu o razpisu volitev je navedeno, da se način 

izvedbe volitev in  rok izvedbe določita v Pravilniku o izvedbi 
volitev, ki ga sprejme skupščina OZS, čeprav je skupščina 
že določila rok oddaje kandidatur za kandidate za člane 
upravnih odborov sekcij na 16. maj 2014, za poslance skupšči-
ne OZS ter predsednika OZS, predsednika in člane nadzorne-
ga odbora pa na 13. junij 2014. 
 
Evidentiranje kandidatov in podpisovanje soglasij h kandida-
turi  že potekata, čeprav pravilnik o izvedbi volitev še ni 
sprejet. Skupščina OZS je bila namreč ob glasovanju o spreje-
mu pravilnika nesklepčna. Podpredsednik OZS Branko Meh se 
je kasneje odločil, da  glasovanje o sprejemu pravilnika izvede 
po pošti. Poslancem so bila obvestila o glasovanju po pošti 
skupaj z  glasovnicami  poslana  s priporočeno pošto s povra-
tnico tako, da bi jih poslanci prejeli v petek, 25. aprila 2014 oz. 
do torka, 29. aprila 2014. Podpredsednik OZS je določil, da po-
slanci glasujemo  s priporočeno pošto v roku 5 dni  od preje-
ma sklica in nas obvestil, da se bo štelo, da je pravilnik  sprejet, 
če bo za sprejem glasovala polovica poslancev izmed tistih, za 
katere bo s povratnico izkazano, da so pošiljko prejeli. Vse to v 
tednu, ko je večina poslancev na prvomajskih počitnicah. Gle-
de na to, da so bile pošiljke opremljene s povratnicami, bi se  
za dan glasovanja o sprejemu  pravilnika moral šteti dan, ko 
je OZS kot pošiljatelj prejela vrnjeno zadnjo povratnico. To bi 
lahko bil  15. maj 2014, ali celo dva dni kasneje, rok za oddajo 
kandidatur za člane upravnih odborov sekcij pa se izteče 16. 
maja 2014. 
 
Skupščina OOZ Koper je na seji 17. aprila 2014, ko se je že ve-
delo, da se pripravlja razveljavitev volitev, sprejela sklep, da se 
na  OOZ Koper volitve predstavnikov OOZ Koper v sekcije in 
organe OZS ne ponavljajo, saj so bile izvedene pravilno. OOZ 
Koper vse imenovane kandidate predlaga ponovno.  Upravni 
odbor OOZ Koper je, po sprejemu novega sklepa o razpisu 
volitev odločil, da se vse kandidate ponovno povabi le k pod-
pisu novega soglasja. 
 
Ob tem se sprašujeva ali bodo tokrat volitve veljavne?

Vojko Valič, poslanec v skupščini OZS 
Slavko Vižintin, 
predsednik OOZ Koper in predsednik Sekcije steklarjev OZS 

Spoštovani! Vabimo vas na poslovno konferenco Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva, ki bo potekala 

14. in 15. maja 2014, v Pokrajinskem muzeju, Kidričeva 19, v Kopru

Vstop prost, brez kotizacije!
Delovni jeziki na konferenci: slovenščina in italijanščina. Konferenca poteka ob simultanem prevajanju slo-it, it-slo) 
Za potrditev udeležbe pokličite na OOZ Koper, Elide Laginja, tel. 05/61 390 12.
 
         Veselimo se vaše udeležbe!

Obvestilo  
 
Člane OOZ Koper, ki po glavni dejavnosti spadate v 
spodaj navedene sekcije in želite kandidirati na volitvah, 
vabimo, da oddate svojo kandidaturo na sedežu OOZ 
Koper najkasneje do četrtka 15. maja 2014 do 15.00 ure.
 
Sekcije: cvetličarjev in vrtnarjev, čistilcev objektov, elektro 
dejavnosti, grafičarjev, tekstilcev, predelovalcev kož, 
vzdrževalcev tekstilij, kovinarjev, optikov, plastičarjev, 
zlatarjev, trgovcev, elektronikov in mehatronikov.
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Delavnica Poznate svoje 
denarne darove in izzive?

Odkrijte svojo edinstveno kombinacijo  
8 denarnih arhetipov in kako vplivajo na 
podjetnikove finance!

Člane zbornice vabimo na delavnico Poznate svoje denarne 
darove in izzive?, ki bo
 
v četrtek, 5. junija 2014, od 16. do 20. ure,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg1, Koper  

Predavateljica
Martina Zorc, 
podjetniška svetovalka, mentorica in 
specialistka za branding in marketing z 
potrdili Money Breakthrough Method 
Certified Coach in Sacred Money 
Archetypes Coach 

Zakaj se udeležiti in kaj boste počeli?
Na delavnici boste najprej izpolnili vprašalnik, ki vam bo 
razkril vrstni red vaših osmih arhetipov, potem pa skozi 
predstavitev njihove vsebine ugotovili, katere darove 
in izzive prinašajo, in kako lahko to znanje uporabite pri 
generiranju denarja in upravljanju z njim. Vsak arhetip tudi 
vlada enemu področju v podjetništvu, tako da boste med 
drugim ugotovili, kaj vam še posebej leži, kaj delegirati, in 

kakšne lastnosti iskati v svojih bodočih sodelavcih, glede 
na tip dela, za katerega bodo zadolženi! Dobili boste nov 
vpogled v svoj odnos do denarja ter nove ideje in konkretne 
nasvete, kako ga izboljšati. Bolje boste razumeli razloge za 
svoje odločitve in ravnanje z denarjem in dobili priložnost, 
da svoje rezultate končno zasukate v želeno smer. 
Možnost vključitve v izobraževalno-izkustveni program 
Vesoljna energija obilja. 
Med odmorom bo poskrbljeno za manjšo pogostitev. 

Cena
67,00 EUR (DDV oproščen) - Članom OOZ  Koper izvajalka 
priznava 15,00 EUR popusta na osnovno ceno. OOZ Koper 
članom s poravnano članarino udeležbo sofinancira v višini  
20,00 EUR tako, da je za člane OOZ Koper s poravnano 
članarino cena 32,00 EUR.

Plačilo
Znesek poravnate na transakcijski račun Martina Media, 
Martina Zorc s.p., Hranilniška 6, 1000 Ljubljana, št.:1010 
0004 7109 209 (Banka Koper), namen: ”član OOZ Koper”
Račun (potrdilo o plačilu) boste prejeli na delavnici. 

Prijave
Prijavite se Andreji Kozlovič, telefon 05/61 39013 ali 
041/725 125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si. 
Veljajo samo prijave za katere je bila vplačana tudi kotizacija.   

Rok prijave
torek, 3. junija 2014 oz. do zasedbe mest. 

Iz terena smo bili obveščeni, da tržni inšpektor preverja ali so 
obrtniki in podjetniki pridobili obrtno dovoljenje za regu-
lirane dejavnosti, za katere do 5. avgusta 2013, ko je pričela 
veljati nova Uredba o obrtnih dejavnostih (Ur.l. RS št. 63/2013 z 
dne 26. julija 2013), obrtno dovoljenje ni bilo potrebno.   

Gre za naslednje regulirane dejavnosti:      
• 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic     
• 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov;  

proizvodnja trajnega peciva in slaščic      
• 22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 

zračnic za vozila, sam spada:    
-obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila     

• 33.120 Popravila strojev in naprav, sem spada: 
- popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo lesa, plastike,   
 kamna ali drugih materialov 

- popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin  
- popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev 
- popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene  
- popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav  
- popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarjenje in   
 pridobivanje nafte in plina  

- popravila in vzdrževanje strojev in naprav za živilsko in   
 tobačno industrijo 

- popravila in vzdrževanje strojev in naprav za tekstilno in   
 usnjarsko industrijo  

- popravila in vzdrževanje strojev in naprav za varjenje ter   
 trdo in mehko lotanje 

- popravila in vzdrževanje vpenjalnih naprav zaobdelovance  
 ter orodja in posebnih nastavkov za obdelovanje strojev       

• 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, sem spada: 
- popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev,    
 uravnoteževanje koles 

- popravila vetrobranskih stekel in oken      
• 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah, sem spada      

 inštaliranje:  
- dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila in vzdrževanje)  
- avtomatskih, samozapiralnih vrat  
- strelovodov  
- toplotne in zvočne izolacije     

• 43. 310 Fasaderska in štukaterska dela      
• 43.990 Druga specializirana gradbena dela, sem spada: 

- vrtanje in kopanje jaškov  
- postavljanje kovinskih konstrukcij 
- postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in ploščadi 

Vse, ki ste na dan uveljavitve nove uredbe 5. avgusta 2013 
imeli priglašene te dejavnosti in izpolnjujete pogoje za 
pridobitev obrtnega dovoljenja vabimo, da se za uskladitev 
dejavnosti zglasite pri Tatjani Ivančič, na sedežu OOZ Koper, 
Staničev trg 1.

Tržna inšpekcija preverja obrtna  dovoljenja

Tarife nadomestil za bančne storitve za 
obrtnike in podjetnike - komitente   
Na predlog Upravnega odbora smo zbrali podatke o cenah določenih bančnih storitvah bank, ki 
poslujejo v Mestni občini Koper zato, da bi članom zagotovili primerjavo in jim prihranili pot od banke 
do banke.

BANKA CELJE D.D. do 1.000 €: 2,00 €  eksterno : 0,82 €/2,50 €    0,10 % oz. min 1,00 €  0,27 % oz. min 0,42 €  0,01 €/kom  
  od 1.000 €  do interno: 0,37 € /2,00 €
  5.000 €: 5,00 €
  nad 5.000 €: 9,00 €

BANKA KOPER D.D. s.p.: 6,40 €  eksterno : 0,90 €/2,90 €  d.o.o.: 0,10 % oz. min 1,00 €  0,32 % oz. min 1,60 € /  2,00 % oz. min. 1,60 € 
  ostali: 9,60 - 12,85 € interno: 0,40 € /2,05 €  s.p.: 0,10 % oz. min 0,50 € /  2,00 % oz. min 1,05 €  (do 20,00 € brezplačno)    
       2,00 % oz. min. 1,00 €   (do 20,00 € brezplačno) 
       (do 20,00 € brezplačno) 

DELAVSKA   prvo leto brezplačno eksterno : 0,30 €/1,45 €  brezplačno   brezplačno, če ima stranka  bankovci: 0,20 %, min 2,00 € 
HRANILNICA D.D.  s.p.: 3,80 €  interno: 0,00 € /0,65 €     račun samo v DH  kovanci do 30,00 €: 
  d.o.o.: 6,20 €        ostali 0,16 %/1,50 %  0,20 %, min 2,00 €
             kovanci nad 30,00 €: 
             2,00 %, min  5,00 €
   
DEŽELNA BANKA  s p.: 6,00 €  s.p.: eksterno : 0,40 €/0,95 € s.p. bankovci, kovanci 0,25 % s.p.: bankovci, kovanci: 0,25 %  s.p.: bankovci v bankovce:
SLOVENIJE D.D. d.o.o., d.d.: 10,00 € s.p.: interno: 0,20€ / 0,80 € d.o.o. - do 50.000 € :  d.o.o.: 0,25 %, min 1,00 €/ 0,50 %, min 1,00 €, vse ostale
    d.o.o., d.d...: eksterno: 0,60 €/2,00 € 0,25 % oz. min 1,00 €,  2,00 %, min 1,00 €  menjave 2,00 %, min 1,00 €
    d.o.o., d.d...: interno: 0,25 € /1,05 € nad 50.000 €: 2,00 €/2,00 %    d.o.o.: brezplačno

GORENJSKA BANKA  5,50 € - 10,50 €  eksterno : 0,85 €/2,70 €  0,10 % oz. min 0,91 € /  0,30 % oz. min 0,91 €/  1,50 % oz. min 2,00 €
D.D., KRANJ    interno: 0,38 € /1,90 €  2,00 % oz. min 2,28 €  2,00 % oz. min 2,28 €   

HYPO   6,50 € - 13,50 € eksterno : 0,98 €/2,85 €  0,10 % oz. min 1,10 €  0,32 % oz. min 1,60 €/  2,50 % oz. min 1,10 €
ALPE-ADRIA-BANK D.D.   interno: 0,35 € /2,15 €     2,50 % oz. min 1,10 € 

NOVA KREDITNA  10,00 €  eksterno : 0,86 €/2,60 €  elektronski nalog-brezplačno 0,31 % oz. min 1,50 €/  bankovci v kovance in obratno: 
BANKA MARIBOR D.D.   interno: 0,35 € /1,80 €  papirni nalog do 5.000 €: 0,83 €  1,00 % oz. min 2,00 €  0,10 € po tulcu/vrečki 
       nad 5.000  €: 0,11 %, največ 150 €/    bankovci v bankovce: 0,25 %,    
       0,10 € po tulcu/vrečki     min 15,00 €, max 150,00 €

NOVA LJUBLJANSKA  12,30 €  eksterno : 0,95 €/2,80 €  0,11 % oz. min 1,18 €/  0,36 % oz. min. 2,24 €/  4,28 % oz. min 5,35 €
BANKA D.D.    interno: 0,40 € /2,05 €  2,14 % oz. min 5,35 €  0,36 % oz. min 2,24 € (do 30,00 €)

POŠTNA BANKA s.p.: 6,00 €   eksterno : 0,80 €/2,55 €  s.p.: 0,27 % oz.   s.p.: 0,32 % oz.   brezplačno
SLOVENIJE D.D. d.o.o.: 9,65 €  interno: 0,37 € /1,70 €  min 1,70 €, max 15,50 €/  min 1,70 €, max 15,50 €   
       d.o.o.: 0,27 % oz.   d.o.o.:  0,32 % oz. 
       min 1,70 €, max 23,00 €  min 1,70 €, max 23,00 €

RAIFFEISEN   10,00 €  eksterno: 0,85 €/2,24 €  0,20 % oz. min 0,90 €/  0,30 % oz. min 1,50 €  0,60 % oz. min 2,00 €
BANKA D.D.     interno: 0,50 € /1,87 €  0,60 % oz. min 2,00 € 

SBERBANK   8,00 €  eksterno : 0,80 €/2,99 €  do 20.000 €: 0,50 %  do 12.00 ure:  0,30 %    2,50 % oz. min 2,50 €
BANKA D.D.    interno: 0,30 € /1,99 €  oz. min 1,25 €  oz. min 1,00 €  
       nad 20.000 €: 2,00 %  po 12.00 uri: 0,50 %
       oz. min 1,25 €  oz. min 1,25 €/ 
          2,50 % oz. min 2,50 € 

UNICREDIT BANKA  11,00 €  eksterno : 0,90 € (vsak mesec 0,50 %/2,30 %  0,50 %/2,30 %  3,00 % oz. min 6,00 €
SLOVENIJA D.D-Paket:    3 el. nalogi brezplačno)/ 2,80 €
aktivni podjetnik   interno: 0,37 € /2,30 €

ABANKA D.D.  za mikro,mala eksterno : 0,89 €/2,70 €  0,10 % oz. min 1,25 €   0,32 % oz. min 1,50 € /  kovanci v bankovce: 
  podjetja in s.p.: interno: 0,35 € /2,00 €  (podjetniki , zasebniki  2,00 % oz. min 1,00 €  2,00 % oz. min 1,20 €
  5,50 € - 10,50 €    brez nadomestila)/     bankovci v kovance:
       2,00 % oz. min 1,10 €     0,55 % oz. min 1,60 €

BANKA SPARKASSE 11,50 €  0,90 €/4,50 €  0,25 %   0,30 % oz. min 1,50 €  1,50 €
          (na svoj račun)   

Naziv banke  Mesečni stroški  Plačilo položnic     Dvig gotovine  Polog gotovine  Menjava
  vodenja računa    elektronsko/papirno    na okencu   na okencu   apoenov 
    (do 50.000€)  bankovci/kovanci  bankovci/kovanci
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Brezplačna predstavitev
proizvodov Prefa in Hilti

VABILO

VABILO

Sekcija  gradbincevSekcija gostincev in živilcev

Označevanje alergenov v skladu z novo uredbo 
in aktivnosti sekcije   

V Uradnem listu je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EC) 
1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (v na-
daljevanju uredba), ki določa izvajanje uradnega nadzora in kazenske 
določbe. Uredba (EC) 1169/2011 sicer ureja področje splošnega ozna-
čevanja živil. Uredba prinaša za nosilce živilskih dejavnosti kar nekaj 
novosti. Uredba v delu, ki se nanaša na obrate javne prehrane, stopi v 
veljavo 13. decembra 2014.  
 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je na Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR ) pri Ministr-
stvu za kmetijstvo in okolje zaprosila za dodatna pojasnila glede ozna-
čevanja alergenov v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane. 
Sekcija je hkrati opozorila na neizvedljivost označevanja alergenov v 
praksi pri gostincih in na morebitne velike dodatne administrativne in 
finančne obveznosti.  
 
Ko bo UVHVVR sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS posredovala 
natančna navodila in pojasnila, kako izvajati določila uredbe v praksi, 
bomo o tem člane obvestili. Ta uredba povzema  uredbo evropske 
komisije 1169/2011, ki velja za vse države članice EU. V kolikor bodo 
določila uredbe veljala za vse gostince, se bo sekcija zavzemala, da bo 
uveljavitev uredbe decembra 2014, za člane sekcije čim bolj enostavno.  
 
Objavljen nov Pravilnik o minimalnih tehničnih 
pogojih in o obsegu storitev za opravljanje go-
stinske dejavnosti – v veljavi od 12. aprila 2014

V Uradnem listu RS 21/2014, 28. marec 2014, je bil objavljen Pravilnik 
o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravlja-
nje gostinske dejavnosti in veljati je pričel 12. aprila 2014. 
 
Za uskladitev minimalnih tehničnih pogojev in pogojev glede storitev 
z določbami pravilnika imajo vsi, ki opravljajo gostinsko dejavnost 
šestmesečni rok, saj pravilnik ne prinaša nobenih novih zahtev, ki bi 
terjale gradbene posege. Zaradi velikega števila sicer manjših spre-
memb in dopolnitev je ministrstvo pripravilo predlog novega pravilni-
ka, ki pa ohranja strukturo veljavnega. Sekcija za gostinstvo in turizem 
pri OZS je v lanskem letu sodelovala pri pripravi pripomb in dopolnitev, 
velika večina pripomb je bila upoštevana.
 
Pri pripravi predloga novega pravilnika si je ministrstvo prizadevalo 
za črtanje čim večjega števila tistih pogojev za opravljanje gostinske 
dejavnosti, ki po nepotrebnem obremenjujejo izvajalce dejavnosti, z 
vidika varstva potrošnika pa niso nujni za doseganje pričakovane mi-
nimalne ravni storitev. Poleg tega je pravilnik nadgrajen z vrsto novosti, 
ki jih terjajo razvoj in strokovna spoznanja na področju dejavnosti.  
 
Pomembnejše novosti določene v pravilniku:      
• pri prehrambenem obratu gostilna je črtano določilo, da gostilna 

nudi gostom jedi ves čas  obratovanja,     
• pri kavarni je črtano določilo, da se pijače strežejo na kavarniški 

način (na tasi),      
• pomembna novost je, da za slaščičarno ni več omejitev glede 

točenja alkoholnih pijač.  Tako lahko tudi slaščičarna nudi vse 
vrste pijač in napitkov,        

• pomembna novost za vse je, da v kolikor površin, namenjenih 
dostavi blaga in odvozu odpadkov pri novogradnjah ni mogo-
če  fizično in vidno ločiti od zunanjih površin, namenjenih gostom 
in od drugih zunanjih javnih površin, se dostavo blaga in odvoz 
odpadkov lahko opravlja izven obratovalnega časa, oziroma 
se za to uporablja časovni zamik. Ta novost je še posebej po-
membna za gostinske obrate v mestnih jedrih,      

• na novo sta določeni dve novi vrsti hotelov in sicer nizkocenovni 
hoteli in mini hoteli, kar bo tovrstnim obratom olajšalo trženje,     

• skladno s splošno stopnjo tehnološkega razvoja je na novo dolo-
čena obveznost nastanitvenega obrata, da gostom zagotovi do-
stopnost do interneta, kar je potrebno uskladiti v šestih mesecih 
od uveljavitve pravilnika,      

• črtani so pogoji za kuhinje, za premične objekte in člen o prosto-
rih za skladiščenje živil, saj te vsebine ureja že Uredba 852/2004/
ES o higieni živil,          

• na novo so določeni apartmajsko naselje, studio in apartma, s 
čimer so odpravljene nejasnosti glede značilnosti teh obratov,     

• pogoji za prenočišča so zelo omiljeni, kar omogoča, da se v to 
skupino lahko razvrščajo tudi drugi nastanitveni obrati, ki jih pri-
našajo sodobni trendi na področju gostinstva in ki jih zdaj ni mo-
goče uvrstiti v nobeno skupino obratov. V tem okviru so na novo 
urejeni pogoji za mladinska prenočišča (hostel, youth hostel), 
katerih število se je v zadnjem času zelo povečalo.          

                             Vlasta Markoja, sekretarka sekcije OZS za gostinstvo in turizem

Obisk sejma Avto in 
vzdrževanje 2014      

Na zboru članov sekcije avtoserviserjev 26. marca 2014 je bil 
sprejet sklep, da se za člane sekcije 10. aprila 2014 organizira 
ogled sejma Avto in vzdrževanje v Celju. Zaradi premajhnega 
števila prijavljenih, je organizacija v okviru zbornice odpadla, 
zato smo se trije prijavljeni, na lastne stroške, sami odpravili v 
Celje. Sejem smo si ogledali v soboto 12. aprila 2014.      

Na sejmu je bilo v primerjavi s preteklimi leti manj razstavljavcev 
in prav tako tudi manj obiskovalcev. Zadnja leta se na sejmu 
pojavljajo večinoma isti razstavljavci. Tokrat smo zasledili 
tudi nekaj novosti in izboljšav, ki jih potencialnim strankam ti  
ponujajo.        

Aktivnejši člani sekcije si želimo, da bi se tovrstnih dogodkov 
udeležilo tudi  širše članstvo, saj so to priložnosti tudi za 
medsebojno druženje, povezovanje in izobraževanje, ki nam 
jih, na našo pobudo, omogoča OOZ Koper.      

Vse člane sekcije avtoserviserjev pozivamo, da se bolj aktivno 
udeležujejo sestankov, seminarjev, sejmov, izletov ter drugih s 
strani zbornice organiziranih dogodkov. Od članov pričakujemo 
tudi predloge in pobude za organizacijo različnih aktivnosti.           
                      Vladimir Pongrac

Informacije za gostince

Sekcija avtoserviserjev

Kleparje in krovce, člane sekcije gradbincev OOZ Koper vabimo 
na predstavitev novosti, storitev in proizvodov Prefa,  Filli Stahl in 
Hilti, v organizacijii podjetij Prefa Slovenija, Filli Stahl d.o.o. in Hilti 
Slovenija d.o.o.,   
 

v četrtek, 22. maja 2014, ob 18.30 uri,   
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Program
I. del:  Predstavitev podjetij Prefa in Filli Stahl:    
• predstavitev podjetja Filli Stahl d.o.o.      
• predstavitev ponudbe Prefa Slovenija      
• reševanje tehničnih detajlov     
• reference Prefa v Sloveniji    

Podjetje Filli Stahl d.o.o., s sedežem v Ljubljani, je specializirano 
podjetje za prodajo izdelkov krovcem / kleparjem in je hkrati 
zastopnik za prodajni program Prefa v Sloveniji. V ponudbi so 
zastopani vsi klasični materiali: aluminij, cink-cinkotit, baker, 
kakovostne jeklene pločevine v različnih variantah površinsko 
barvanih pločevin, hidroizolacije in različne folije, sendvič paneli 
za strehe in fasade ter nosilne pločevine različnih dobaviteljev. Pod 
lastno blagovno znamko FIS prodajajo trapezne pločevine. 
Podjetje Prefa Aluminiumprodukte GmbH iz Avstrije se je v 
zadnjih 60 letih uveljavilo z razvojem, proizvodnjo in prodajo 
visokokvalitetnih strešnih in fasadnih sistemov iz aluminija. Nudijo 
idealno rešitev za ustvarjalno in obsežno izdelavo strehe in fasade - 
vse iz enega materiala, v eni barvi in od istega proizvajalca.  

II. del: Predstavitev novosti podjetja Hilti iz področij:     
• vrtanje in dletenje (novo kombinirano kladivo TE 70, votli 

udarni svedri. . .)     
• merilna tehnika (rotacijski laserji, laserski merilniki razdalje…
• baterijski program (22 in 36V programa za vrtanje, vijačenje in 

rezanje)   
   

Podjetje Hilti Slovenija, s sedežem v Trzinu, je ponudnik vrhunske 
tehnologije za potrebe gradbene panoge po vsem svetu. Izdelki, 
sistemi in storitve gradbenim strokovnjakom ponujajo inovativne 
rešitve z izjemno visoko dodano vrednostjo. 
 
Predavatelji
za Filli Stahl d.o.o. - Valentin Smrečnik
za Prefa Slovenija - Mitja Brenčič , Prefa Slovenija
in Primož Mubi (Filli Stahl d.o.o.)
za Hilti Slovenija d.o.o. - Mitja Žnidaršič, produktni vodja 
in Leon Cesar, prodajni predstavnik za Primorsko
 
Trajanje predavanja
Uradni del bo trajal približno 2 uri. Po uradnem delu bo sledila 
pogostitev. 
 
Prijave
Prijavite se Andreji Kozlovič, telefon 05/613-90-13 ali
041/725-125 oziroma e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Na predavanje vabimo tudi ostale člane zbornice, ki jih tovrstna 
tematika zanima. Udeležba je za člane zbornice s poravnano 
članarino brezplačna. 
 
Rok prijave
ponedeljek: 19. maj 2014
     Vabljeni!

Vse novosti na enem mestu        
V zeleni dvorani Obrtniškega doma smo v četrtek, 
10. aprila 2014, gostili  predstavnike podjetja Mapei 
d.o.o. iz Novega mesta. Podjetje se uvršča v sam vrh 
svetovnih proizvajalcev gradbenih lepil, fugirnih mas, 
tesnilnih mas, izdelkov za tesnjenje ter ostalih izdelkov 
za gradbeništvo.       

Predavanja na temo »Napredne rešitve Mapei« se je 
udeležilo 14 obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev. 
V dvournem predavanju so se prisotni seznanili z 
novostmi prodajnega programa podjetja ter spoznali 
nekaj novih tehnik lepljenja in fugiranja. Druženje se 
je nadaljevalo tudi po uradnem delu srečanja, saj so  
predstavniki podjetja Mapei pripravili pogostitev in 
tako se je dogodek zaključil v še bolj prijetnem vzdušju.
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Kraje tovora

V zadnjem času se je tako v tujini kot tudi na avtocestnem križu in v 
njegovi neposredni okolici povečalo število tatvin (torbice, telefone, 
denarnice …) kot tudi tatvin tovora ali pa celo tatvin motornih vozil.  
 
Zadnji tak primer je bil v Avstriji (parkirišče Golling, smer Salzburg-
Villach), kjer so enemu izmed slovenskih prevoznikov vlomili v vozilo 
in voznika za krajši čas onesposobili. Obvestilo prevoznika: ”V noči iz 
14. na 15. (ponedeljek-torek) aprila 2014 se mi je v Avstriji na parkirišču 
Golling zgodila kraja tovora. V vozilo so mi vlomili ter voznika našpricali 
(omamili). Po pogovoru s policisti sem dobil informacijo, da je kraja tovora 
tam pogosta. Zato vas obveščam, da bodite zelo pazljivi na to parkirišče. 
Hkrati pa vas naprošam, da mi sporočite, če je kdo imel slučajno vozilo 
na tem parkirišču Golling  (smer Salzburg – Villach)  parkirano v 
ponedeljek 14. aprila 2014 od 20. ure do jutranjih ur torka, da vpraša 
voznika, če je slučajno kaj slišal, videl  ali pa morda videl preklad tovora iz 
mojega vozila na drugo vozilo oziroma kaj sumljivega. Vsaka informacija 
bo dobrodošla. Telefon: +386 (0)3 752 03 98.”
 
Storilci najpogosteje uporabljajo naslednje načine izvrševanja kaznivih 
dejanj:          
• na počivališčih s pogovori zavajajo oškodovance, da bi pritegnili 

njihovo pozornost, medtem pa sostorilci iz vozila odtujijo vre-
dnejše predmete (torbice, telefone, denarnice …), oškodovan-
cem poskušajo prodati blago sumljivega izvora (največkrat lažen 
zlat nakit iz medenine in tehnične izdelke) ali pa situacijo izkoristi-
jo za to, da iz vozila odtujijo predmete,               

• na počivališčih ali na bencinskih servisih pod pnevmatiko vozila 
oškodovanca postavijo oster predmet ali pa jo preluknjajo in se 
kasneje, ko se oškodovanci nekaj kilometrov naprej na avtocesti 
ustavijo zaradi izpraznjene pnevmatike, pripeljejo za njimi in jim 
ponudijo pomoč, medtem pa izvršijo tatvino,         

• ponoči pa storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov in vla-
mljajo v osebna vozila ali kabine tovornih vozil ali pa kazniva deja-
nja izvršijo, medtem ko vozniki počivajo v svojih vozilih ali ob njih.     

Vse pogosteje tatvine izvršuje več storilcev hkrati, ki so dobro organi-
zirani, naloge si razdelijo, v posameznih primerih pa so tudi izredno 
predrzni in nasilni.  
 
Voznikom in potnikom  svetujemo, naj pri postankih na avtocestnih 
počivališčih ves čas nadzirajo svoje vozilo in predmete v njem. Sve-
tujemo jim, naj vozilo, če se oddaljijo od njega, zaklenejo, vrednejših 
predmetov, kot so prenosni računalniki, denarnice in telefoni, pa ne 
puščajo na vidnih mestih v vozilu. Če pa jih poskušajo neznane ose-

be zaustaviti med vožnjo po avtocesti, takšno zaustavljanje močno 
odsvetujemo. Vozniki in potniki naj bodo pozorni še na morebitne 
primere, ko poskušajo neznanci na avtocestah, predvsem na počivali-
ščih, navezati stik z njimi, saj situacijo storilci lahko izkoristijo za to, da 
bi iz vozila odtujili predmete. Vozil tudi ni priporočljivo parkirati, sploh 
pa jih ne puščati, na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je par-
kirati na osvetljenih delih počivališč, ki so pogosto tudi nadzorovani z 
videokamerami. Ko smo v tujini, je priporočljivo še, da vseh osebnih 
dokumentov in denarja ne nosimo skupaj v eni torbi ali denarnici, saj 
lahko v primeru tatvine izgubimo vse. 
 
V kolikor bi tako v Sloveniji kot tudi v tujini bili žrtev kaznivih dejanj je 
zelo pomembno, da se skušate zapomniti čim več podrobnosti, čim 
več podatkov poveste ob prijavi, prijava pa naj bo takojšnja, saj je tako 
možnost za prijetje storilcev večja.    
 
Več informacij lahko dobite na naslednji povezavi:  

- http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67031-tatvi-
ne-na-avtocestnih-poivaliih-poskrbite-za-varnost-svojega-imetja   

- http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/431-tatvine-
in-odvzemi-vozil  
 
Spremenjena prometna signalizacija na štajerski 
avtocesti 
 
Obveščamo vas, da je bila pred časom, zaradi obnovitvenih cestnih 
del, spremenjena prometna signalizacija na štajerski avtocesti. Tako 
na omenjenem odseku avtoceste velja prepoved prehitevanja za 
tovorna vozila ves čas dneva, saj so dopolnilne table, ki so določala 
prepoved le v času prometnih konic, odstranili. Voznikom svetujemo, 
da prometno signalizacijo dosledno upoštevajo, saj so nadzorni organi 
že poostrili nadzor na omenjenem odseku.    
 
Spremembe zakona o voznikih
 
Z 19.  aprilom 2014 pričnejo veljati spremembe Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št 25/2014). S spremembami zakona se za izvrševanje 
Uredbe 1071/2009/ES določajo globe za prekrške za pravno osebo, 
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz blaga ali 
prevoz potnikov brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Za prav-
no osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz blaga 
brez veljavnega vozniškega dovoljenja se predpisuje globa v višini 
4.000 eurov, za odgovorno osebo in voznika pa 1.000 eurov. 

                      Natalija Repanšek, Strokovna sodelavka OZS za javna pooblastila 

Informacije za prevoznike

     Preko elektronske pošte in SMS sporočil člane obveščamo o raznih ak-
tivnostih, ki jih organiziramo na zbornici ali vam posredujemo pomemb-
ne informacije.     
     Z elektronsko pošto vam običajno posredujemo informacije, ki jih mo-
rate člani dobiti najhitreje, a so preobsežne za SMS sporočilo. 
      Z SMS sporočili pa vas običajno spomnimo na dogodke, o katerih ste 
bili največkrat predhodno že obveščeni.     
      Kolikor od zbornice ne prejemate elektronskih sporočil (mailov) ali 
SMS sporočil je možno, da vaših kontaktnih podatkov nimamo, zato nam 
jih  posredujte na tel. 05/61 390 00 ali na e-naslov: ooz.koper@ozs.si.     
      Kolikor obvestil v elektronski obliki ali z SMS sporočili ne želite preje-
mati, nam to prav tako sporočite.

Obveščanje članov preko e-pošte in SMS sporočil

Redno usposabljanje 
voznikov za prevoz potnikov 
in blaga v cestnem prometu
OOZ Koper, Izola in Piran organiziramo redno usposabljanje 
voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu  
 
v soboto, 24. maja 2014, ob 9. uri,  
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Program rednega usposabljanja voznikov vozil za 
prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu za  
leto 2014
 
I. Praktična uporaba tahografov     
• digitalni tahografi - pravilna uporaba     
• delovni čas voznikov     

II. Psihofizična sposobnost voznika, primerna prehrana, 
obvladovanje stresa, motivacija      
• psihofizično stanje voznika     
• prehrana voznika     
• odgovornost in motivacija    
• stres in njegovo obvladovanje    

Obseg usposabljanja
7 pedagoških ur.

Cena
Člani OOZ Koper  s poravnano članarino plačajo participacijo 
v višini 10,00 EUR (DDV vključen), zaposleni pri članih 
plačajo kotizacijo v višini 34,20 EUR, ostali udeleženci pa 
50,00 EUR (DDV vključen) na osebo.   
 
Plačilo 
Ob prijavi plačate participacijo na TRR OOZ Koper, 
Banka Koper, št. 10100 00351 70352, namen »usposabljanje 
voznikov« ali na blagajni OOZ Koper. 
 Prijave
Prijavnico in kopijo vozniškega dovoljenja pošljite na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali 
na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si. 
Pri prijavi imajo prednost člani zbornice. 
 Rok prijave
ponedeljek, 19. maj 2014 oziroma do zasedbe prostih mest.  
 

Priimek in ime

EMŠO

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

Telefon GSM Stacionarni telefon 

Datum, kraj in država rojstva

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

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

Prijavnica za redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov 
in blaga v cestnem prometu, 24. maj 2014

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

Podpis in žig

Kraj in datum

Prijavnico in dokazilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, 
pošljete po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Podatki o kandidatu/ki:

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

B - naziv plačnika (podjetje)

E-poštaTelefon GSM Telefon/faks - stacionarni

B - naslov plačnika (podjetje) 

Član OZS DA NE

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

    B - podatki plačnika (podjetje) 

Državljanstvo

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

Že opravljena redna usposabljanja

datum        program za leto        pri izvajalcu  

datum        program za leto        pri izvajalcu  
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PRODAMO HALO V 4. GRADBENI FAZI V OBJEKTU D, 
V OBRTNI CONI SERMIN V KOPRU 

VELIKOST HALE JE 600 M2  V DVEH ETAŽAH S 162 M2 PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA.

KONTAKT: NIA D.O.O. - DAMIR GALIČ - TELEFON  040/605 828

PRODAMO HALO V OBRTNI CONI SERMIN

Okusili smo okuse Istre 

Na povabilo predsednika Obrtničke komore Istarske županije, 
smo se 11. aprila 2014  udeležili 8. prireditve Gastro okusi Istre, 
ki je letos potekala v Labinu. Rdeča nit tega kulinaričnega 
dogodka so povezale jedi iz divjih istrskih špargljev. Na prireditvi 
so sodelovali gostinci - člani sedmih obrtnih združenj iz hrvaške 
Istre. Obiskovalci smo lahko degustirali tipične istrske jedi in 
okušali vina tamkajšnjih pridelovalcev.  Ponudbo prireditve 

so dopolnili pridelovalci olivnega olja in drugih kmetijskih 
proizvodov. Vzporedno se je odvijal tudi sejem cvetja, ki je 
ponujal bogat izbor enoletnic, trajnic in zelišč. 

Dogodek je bil tudi priložnost za druženje s kolegi. Ob takih 
priložnostih velikokrat nastanejo tudi ideje za marsikateri  
skupni načrt.

(z desne) Elide Laginja - sekretarka OOZ Koper, Mario Paliska - predsednik Obrtničke komore Istarske županije, Slavko Vižintin - predsednik 
OOZ Koper in Loredana Krbavčič - predsednica Udruženja obrtnika Buzet s sodelavci

Prostor kot dom
Vsi imamo stanovanja, 
hiše, a sprašujem se, kdaj 
tak prostor začutimo kot 
dom.    

Stanovanje naše družine sem začutila kot 
pravi dom šele, ko sem vanj prinesla razne 
malenkosti. To so predmeti, ki so mi v tre-
nutku prirasli k srcu, ko sem jih umestila 
v intimo mojega bivanja. Velikokrat je to 
»samo« kuhinjska krpa, obešalnik v obliki 
srčka, šalica z vzorcem vrtnic, šatulja za bi-
žuterijo, škatla za čaje, lično narejen zvezek 
za pisanje receptov in še in še. Kako naj te 
ne bi pritegnila na blago narisana vrtnica, v 
originalu Redoute-jeva botanična ilustraci-
ja, notri pa en kup recikliranih, rjavih listov 
za intimne zapise ali zapise »kar tako«? Ali 
razne posode iz emajla, emajlirani cedilniki, 
taki, ki se jih spominjam v kuhinji none, ko 
sem bila še čisto majhna?     

Sedaj pa: Kje vse to dobim?    
In odgovor: V Nonini kamari Cvetličarne 
GEA, sedaj tudi Gea dom, na Istrski cesti 49 
v Kopru.      

V Cvetličarni Gea smo razširili ponudbo na 
razne dodatke za prijetnejše bivanje. To so 
razne romantične šalčke, domiselni obešal-
niki, različne poličke, malo pohištvo za hitre 
rešitve problematičnih kotičkov v stanova-
nju , razni napisi, prti in ostali kuhinjski te-
kstil, stekleni lončki s pokrovi ali brez, nosilci 
prtičkov, solnice, pladnji iz lesa, dišeče sveč-
ke, okvirji za slike in še veliko lepega.    

Upam si trditi, da so to stvari, ki iz stanova-
nja ustvarijo dom in izredno lepa darilca, za 
katera vam nudimo še brezplačno osnovno 
aranžiranje. 
                Diana Avdić    

Pridite in pokukajte 
 v Nonino kamaro!



Spodbude za 
zaposlovanje
Informacije za 
delodajalce

Oprostitev plačila prispevkov
za zaposlovanje mladih
Osnova: Zakon o interventnih ukrepih na področju trga 
dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV, 2. čl.)

Kdo lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?
Delodajalci, ki:    
• v obdobju med 1. novembrom 2013 in 31. decembrom 

2014, sklenete pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z 
osebami iz ciljne skupine,              

• zadnje 3 mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s 
temi osebami niste začeli postopka odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi oz. niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi 
delavcu iz poslovnih razlogov,                 

• ste v zadnjih 6 mesecih pred zaposlitvijo oseb iz ciljne 
skupine vsem delavcem redno izplačevali plače in 
plačevali prispevke za socialno varnost.               

Za koga?
Za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so:              
• mlajše od 30 let in             
• so bile pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za 

nedoločen čas prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 
vsaj 3 mesece.        

Oblika in višina spodbude za zaposlovanje:
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno 
varnost – za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalci uveljavljate preko 
predloženega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazec).
Pri tem je treba upoštevati tudi določila glede 
nezdružljivosti posameznih spodbud za zaposlovanje 
mladih.

Več: http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_
varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/pojasnila_
glede_2_clena_zakona_o_interventnih_ukrepih_na_
podrocju_trga_dela_in_starsevskega_varstva/

Kje pridobite več informacij in uveljavljate spodbudo:
Več informacij: MDDSZ
Uveljavljanje spodbude: Davčna uprava RS
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 št. 21/2014 z dne 28. marec 2014     
• Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo 

toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020       
• Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu 

storitev za opravljanje gostinske dejavnosti        
• Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 

namen v februarju 2014     

št. 22/2014 z dne 31. marec 2014      
• Pravilnik  o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki 

obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 
davčnemu organu     

št. 24/2014 z dne 4. april 2014     
• Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije      

Št. 25/2014 z dne 11. april 2014     
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih         
• Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za 

cestninjenje       
• Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega 

zdravstvenega zavarovanja      
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu 

družb in drugih pravnih oseb v sodni register       
• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za alkohol in alkoholne pijače       

št. 26/2014 z dne 14. april 2014      
• Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v 

Mestni občini Koper

Spodbude za zaposlovanje
Osnova: Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2)

1. Vračilo dela prispevkov za zaposlovanje mladih 
(157. člen, ZPIZ-2)
http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/
prvastran/aktualne novice/vracilo+prispevkov+delodajalca+
za+prvo+zaposlitev

Kdo lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?
Delodajalci, ki:        
• za zavarovance iz 157. člena ZPIZ-2 niso uveljavljali 

takšne
• oz. enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov.      

Za koga?
Za zavarovance iz 157. člena ZPIZ-2 – to so osebe:       
• ki še niso dopolnile 26 let oz. so matere, ki skrbijo za otroka 

do 3. leta starosti in            
• se prvič zaposlijo za nedoločen čas in pri istem delodajalcu 

ostanejo zaposleni neprekinjeno vsaj 2 leti.

Oblika in višina spodbude za zaposlovanje:
Vračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:                                 
• za prvo leto zaposlitve v višini 50 %, plačanih prispevkov
         delodajalca za PIZ           
• za drugo leto zaposlitve v višini 30 % plačanih 

prispevkov delodajalca za PIZ       

2. Delna oprostitev plačila prispevkov za
starejše delavce (156. člen ZPIZ-2)

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/
prvastran/aktualne novice/delna+oprostitev+placila+prispe
vkov+delodajalcev+za+starejse+delavce

Kdo lahko uveljavlja spodbudo, za koga in koliko?
Delodajalec za delavca, ki je dopolnil starost 60 let 
(oproščeno 30% prispevkov delodajalca za PIZ) ali je izpolnil 
starostni pogoj za predčasno pokojnino (oproščeno 50% 
prispevkov delodajalca za PIZ).

3. Delna oprostitev plačila prispevkov za
samozaposlene - prva registracija dejavnosti  
(ZPIZ-2, 145. čl. 14. odst.)

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/
prvastran/zavarovanci/kategorijezavarovancev

Kdo lahko uveljavlja spodbudo?
Samozaposleni v prvih 2 letih poslovanja po prvem vpisu v
poslovni register ali drug predpisan register lahko v 
obračunuprispevkov uveljavijo delno oprostitev plačila 
prispevkov za PIZ.

Kje pridobite več informacij in uveljavljate spodbudo:
Vračilo prispevkov: ZPIZ Slovenije
Oprostitev plačila: Davčna uprava RS

Za  rezervacijo prostorov pokličete Andrejo Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali 041/725 125, 
lahko se oglasite tudi na sedežu zbornice ali nas kontaktirate po e-pošti andreja.kozlovic@ozs.

DODATNA PONUDBA
Na željo strank lahko: tiskamo, fotokopiramo in vežemo razno gradivo.
V času odmorov, po dogovoru, lahko ponudimo različne prigrizke in pijačo.
Za člane zbornice, kadar organizirajo poslovna srečanja, interna izobraževanja 
ali druge podobne dogodke, je najem dvakrat letno brezplačen.

NAJEM DVORANE IN SEJNE SOBE OOZ KOPER

ZELENA DVORANA
Nahaja se v pritličju Obrtniškega doma. 
Prirejena kot učilnica s stoli in mizami, ima 45 sedišč. 
Dvorana brez miz - kino postavitev - ima do 70 sedišč. 
Po dogovoru so možne tudi druge kombinacije postavitve miz in stolov.
Cena z vso pripadajočo tehnično opremo znaša skupaj z DDV-jem:     
• za 1 uro -  80,00 EUR          
• za 2 uri -  95,00 EUR        
• za 3 ure in več  125,00 EUR         
• s  prostorom za catering 200,00 EUR.     
V preddverju zelene dvorane je opremljen gostinski prostor, v katerem lahko 
za vaše goste pripravite  pogostitev v stilu ”finger food-a” ali toplo-hladni bife. 
Organizacijo lahko prepustite tudi nam. 
Cena priprave cateringa je odvisna od vaših želja,  za kar pa se vam prilagodimo.  
Nekaj posebnega je lahko tudi pogostitev v osrčju našega vrta, obdanega z zelenjem.

SEJNA SOBA
Nahaja se v prvem nadstropju Obrtniškega doma. 
Sejna soba je namenjena sestankom, predstavitvam, novinarskim konferencam 
in podobnim dogodkom. Sprejme do 16 udeležencev.  
Cena enkratnega najema z vso pripadajočo tehnično opremo 
znaša skupaj z DDV-jem 50,00 EUR.

V prijetnem ambientu Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper nudimo 
primerne prostore za  izvedbo poslovnih srečanj, izobraževanj, predavanj, tečajev 
ali drugih podobnih dogodkov. Vsi prostori so klimatizirani,  z veliko naravne 
svetlobe in dovršeno tehnično opremo.

Sejna soba

Zelena dvorana



Zakonodaja EU
 
Direktiva Sveta 2014/48/EU z dne 24. marca 2014 o 
spremembi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju 
dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti - 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1
398149037453&uri=OJ:JOL_2014_111_R_0013  
 
Uredba Komisije (EU) št. 364/2014 z dne 4. aprila 
2014 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 
396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
mejnih vrednosti ostankov za fenpiroksimat, 
flubendiamid, izopirazam, kresoksim-metil, 
spirotetramat in tiakloprid ali na nekaterih 
proizvodih - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
SL/TXT/?qid=1398149037453&uri=OJ:JOL_2014_112

_R_0001  
 
Uredba Komisije (EU) št. 358/2014 z dne 9. aprila 2014 
o spremembi prilog II in V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih 
izdelkih
 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=
1398149037453&uri=CELEX:32014R0358  
 
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 355/2014 z dne 8. 
aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz 
ekoloških proizvodov iz tretjih držav 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1
398149037453&uri=CELEX:32014R0355  
 
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2014 z dne 
8. aprila 2014 o spremembi in popravku Uredbe (ES) 
št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke 
pridelave, označevanja in nadzora 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1
398149037453&uri=CELEX:32014R0354  
 
Popravek Uredbe (EU) št. 251/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 
o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in 
zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih 
proizvodov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 1601/91 ( UL 84, 20. marec 2014) 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1
398149037453&uri=CELEX:32014R0251R%2801%29 
 

   

Borza poslovnih priložnosti
• Italijansko svetovalno podjetje, aktivno na področju vzpostavljanja in 

uvedbe trgovske mreže, nudi svoje zastopstvo/distribucijske storitve 
kot agent in je zainteresirano za sodelovanje v obliki tržnega in distri-
bucijskega sodelovanja. Podjetje je aktivno na sledečih področjih: ener-
getika, fotovoltaika, zelena trajnostna gradnja, vodni viri energije ipd.       

Šifra: EEN-apr-03      
• Poljski proizvajalec inovativnih prigrizkov išče proizvajalce bio-suhega 

sadja, brez konzervansov, z vsebnostjo vlage med 18 – 25 %, za sode-
lovanje v obliki proizvodnega sporazuma.       

Šifra:EEN-apr-07      
• Češki proizvajalec kompozitnih  nevnetljivih strešnikov (keramika, 

plastika in silicij) kateri so 60 % lažji od standardnih, kar omogoča upo-
rabo pri renoviranju starejših zgradb, išče distributerje dejavne znotraj 
gradbenega sektorja za sodelovanje v obliki storitvenega sporazuma 
ali sporazuma o distribucijskih storitvah.       

Šifra: EEN-apr-31       
• Poljsko podjetje nudi sistem masivnih lesenih konstrukcij iz lepljenega 

lesa (HBE), ki zagotavlja skladnost z vsemi zahtevami sodobnih stavb, 
njegova glavna prednost pa je visoka kvaliteta, enostavnost sestave, 
prilagodljivost potrebam kupcev, odlična zaščita pred hrupom in 
požarom, kot tudi zmožnost ohranja toplote na visokih temperaturnih 
nivojih. Podjetje nudi podizvajalske storitve.         

Šifra: EEN-apr-35      
• Francoski distributer električnega materiala specializiran na področju 

razsvetljave išče proizvajalce dekorativne in arhitekturne razsvetljave, 
zainteresirane za distribucijo svojih proizvodov na francoskem trgu 
in nudi sodelovanje v obliki storitvenega sporazuma ali sporazuma o 
distribucijskih storitvah.        

Šifra: EEN-apr-45     
• Belgijsko podjetje specializirano na področju čiščenja voda išče 

partnerje dejavne na področju brizganja plastike, ki lahko zagotovijo 
proizvodnjo dveh vrst pravokotnih bazenov dimenzij 3,5m x 2,5m x 
0,6m (0,1 m) za shranjevanje vode in filtracijo substrata. Podjetje nudi 
sodelovanje v obliki proizvodnega sporazuma.      

Šifra: EEN-apr-50  

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij  
• Francosko podjetje specializirano na področju bioklimatskih rastlinja-

kov je razvilo sistem, ki pripomore k zmanjšanju stroškov porabe ele-
ktrične energije. Sistem se lahko uporabi na celotnem agroživilskem 
področju. Podjetje išče partnerje, ki bi želeli implementirati tehnolo-
gijo in bi bili pripravljeni na skupno sodelovanje prek komercialnega 
dogovora s pomočjo tehnične asistence.        

Ref: 12 FR 33j6 3OIE        
• Makedonsko podjetje delujoče na področju govedoreje išče partnerje, 

ki bi ponudili tehnologijo za vzpostavitev bioplinske elektrarne. Teh-
nologija mora biti že vpeljana na tržišču lahko pa je tudi v laboratorij-
ski fazi. Pripravljeni so na skupno sodelovanje prek tehničnega sodelo-
vanja ali komercialnega dogovora s pomočjo tehnične asistence.          

Ref: 12 MK 82EX 3OUX      
• Poljsko podjetje specializirano na področju inovativnih idej za čebelje 

panje, ponuja inovativni sistem za gojenje čebel. Podjetje se zanima 
za podjetja, ki tržijo čebelarsko opremo ali manjše čebelarje. Podjetje 
je pripravljeno na skupno sodelovanje prek tehničnega sodelovanje 
ali joint-venture skupnega sporazuma.       

Ref: 13 PL 64BD 3SDN

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

Borza priložnosti

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


