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Izlet na Dunaj
270.000 EUR
Ugodni krediti

Seminar iz varstva pri delu

Delavnica  o restavriranju,
pozlačevanju in voskanju lesa

Sejem pohištva v Beogradu

Delavnica ogrevanje bazenov 
s sončno energijo



2 Kazalo

KOPRSKE OBRTNIŠKE NOVICE
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - novinarka: Mateja Markončič
Fotografije: arhiv OOZ Koper
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1650 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo informativni bilten brezplačno

Druga vabila

13   Vabilo  za nastop na Vinskem sejmu 2009

15   Vabilo  za posredovanje podatkov za 30. let OOZ Koper

SEZNAM STROKOVNE LITERATURE,
 KATERO SI  ČLANI LAHKO BREZPLAČNO 

IZPOSODITE NA SEDEŽU ZBORNICE

- Od projekta do objekta – Strokovni priročnik za pripravo,   
 vodenje in organizacijo gradnje; maj 2008, Verlag Dashöfer

- Priročnik za gradbene izvajalce, maj 2007, 
 OZS - Sekcija gradbincev

- Kleparsko krovska dela - Normativi in pravila, februar 2007   
 OZS - Sekcija kleparjev in krovcev 

- Strehe-krovska dela, september 2005, 
 OZS – Sekcija kleparjev in krovcev

- Normativi za zunanje prevoze in notranje prenose v 
visokogradnji – junij 2006, OZS - Sekcija gradbincev

- Normativi za zemeljska in kanalizacijska dela – januar 2006,   
 OZS-Sekcija gradbincev

- Suhomontažna gradnja-Standardizirani opisi in normativi,                        
 december 2005, OZS - Sekcija gradbincev - Odbor izvajalcev   
 suhomontažnih del

- Normativi za zidarska dela -  september 2005, 
 OZS - Sekcija gradbincev

- Normativi za tesarska dela - september 2005, 
 OZS - Sekcija gradbincev

- Normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja 
  za obračun slikopleskarskih del - september 2005, 
  OZS - Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev

- Normativi za betonska in armiranobetonska dela
  junij 2005, OZS – Sekcija gradbincev

- Normativi za električne inštalacije, junij 2003, 
 OZS - Sekcija elektro dejavnosti

- Zvočna zaščita, leto 2002, RIGIPS

Na voljo so vam tudi:
• Vsi informativni ceniki obrtniških del, ki so jih izdelale 
          posamezne sekcije pri OZS
• Zbirka predpisov o dajatvah
• Računovodski, statusnopravni, finančni, obligacijski in 

drugi predpisi
• IBON – pregledovalnik  bonitet poslovanja podjetij
• Druga strokovna literatura

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper
tel 05/61 390 00, fax 05/62 719 17
e-mail: ooz.koper@ozs.si
internet: www.ooz-koper.si

Predsednik: Vladimir Ražman, tel. 05/61 390 14
Sekretarka: Elide Laginja, tel. 05/ 61 390 12
Obrtni register: Tatjana Ivančič, tel. 05/61 390 11
Sekcije: Andreja Kozlovič, tel. 05/61 390 13

URADNE URE ZBORNICE
Davčno svetovanje (v 1. nadstropju OOZ Koper) 
sreda  od 12. do 14. ure - tel. 05/ 61 390 15
Premoženjsko svetovanje Vlaganje v plemenite kovine 
(v 1. nadstropju OOZ Koper) - sreda  od 17. do 18. ure 
Pravno svetovanje (v 1. nadstropju OOZ Koper) 
 sreda  od 15. do 17. ure - tel. 05/ 61 390 15
Izdelava finančnih poročil samo po predhodni najavi
na tel. 05/61 390 00
Svetovalcem je potrebno predložiti kartico Obrtnik!

Strokovne službe
ponedeljek, sreda, petek od 8. do 12.ure
ob sredah tudi od 14. do 16. ure

Naši obrtniki

14   Franka Marzi

  

CENIK OGLASOV IN DRUGIH REKLAMNIH 
SPOROČIL V KOPRSKIH OBRTNIŠKIH NOVICAH

• Oglas 1/8 formata A4        63,00 EUR

• Oglas 1/4 formata A4    125,00 EUR

• Oglas 1/2 formata A4    292,00 EUR

• Oglas 1/1 formata A4    500,00 EUR

• Oglas 1/1 formata A4
zadnja notranja platnica   584,00 EUR

• Oglas 1/1 formata A4
zadnja zunanja platnica   835,00 EUR

• vizitka oz. logotip na naslovnici     cena po dogovoru

V ceni ni vključen DDV. 
Člani OOZ Koper, ki imajo poravnano članarino imajo 50 % popust.

VABILO

VABILO

Izlet na Dunaj 
v predboži~nem ~asu

Člane Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Koper vabimo na izlet v 
avstrijsko prestolnico Dunaj, kjer  bomo 
v predprazničnem vzdušju uživali na 
predbožičnem koncertu v dvorani 
»Festsaal«  v kompleksu dvorca Hofburg.

Program izleta:
1.dan, sobota, 29. november 2008:
Odhod avtobusa iz Kopra (avtobusna postaja pri Soči) ob 04.00h. 
Vožnja z vmesnimi postanki na relaciji Ljubljana, Maribor, preko 
Šentilja, mimo Gradca in naprej proti avstrijski prestolnici.   Prihod 
na Dunaj okoli poldneva in panoramski ogled mestnega jedra: 
zgradbe iz obdobja secesije, vožnja po dunajskem ringu mimo 
Opere, Hofburga, Umetnostnega in naravoslovnega muzeja, 
Parlamenta, mestnega teatra, mestne hiše, univerze, borze ... Sledil 
bo peš sprehod skozi dvorec Habsburžanov mimo španske jahalne 
šole do Grabna, mimo cerkve sv. Petra. Obisk znamenite katedrale 
Sv. Štefana. Pavza v mestnem jedru za kosilo ali manjše nakupe. 
Če bo čas, pa še prvi skok do najbližjega prizorišča božično-
novoletnega sejma, pred dunajsko novo mestno hišo. Nastanitev 
v hotelu, krajša pavza za osvežitev. Sledi odhod na predbožični 
koncert v Festsaal v Hofburgu, kjer bomo prisluhnili Wiener 
Hofburgorchestru in uživali v melodijah skladateljev Straussa in 
Mozarta.  Kasnejši povratek v hotel. Nočitev.

2. dan, nedelja, 30. november2008: 
Zajtrk v hotelu. Nato vožnja do dvorca Schönbrunn. Sprehod po 
vrtovih in ogled soban. Povratek v mestno jedro. Nadaljevanje 
ogledov v mestu. Ustavili se bomo pri hiši arhitekta in umetnika 
Hundertwasserja, imeli v mestnem parku Prater možnost vožnje 
z znamenitim dunajskim Riesenradom. Nato prosti čas za obisk 
prizorišč božično-novoletnega sejma. Radovednost bomo potešili 
ob številnih stojnicah, si privoščili vrček kuhanega vina ali punča. 
Ob dogovorjeni uri povratek po avtocesti proti Sloveniji. Prihod 
domov v poznih večernih urah.  

Cena:  166 EUR pri najmanj 45 udeležencih/avtobus,
 171 EUR pri najmanj 40 udeležencih/avtobus,
 176 EUR pri najmanj 35 udeležencih/avtobus,
 194 EUR pri najmanj 30 udeležencih/avtobus.

Cena vključuje: nočitev z zajtrkom v hotelu*** v dvoposteljnih 
sobah TWC, prevoz s turističnim visokopodnim avtobusom, 
cestnine, takse in pristojbine, vodenje in organizacijo.
Vključeni vstopnini: za predbožični koncert v Festsaal v Hofburgu 
(II. kat) in za sobane v Schönbrunnu.

Možno doplačilo: - za sobo 1/1 = 25 EUR/osebo.

Prijave: prijavite se na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1. 
Člani OOZ Koper, ki imate poravnano članarino plačate ob prijavi 
participacijo v znesku 50,00 evrov. Razliko pokrije zbornica. 
Morebitni spremljevalci plačajo ob prijavi najvišjo polno ceno. V 
primeru, da bo število udeležencev vplivalo na ceno, bomo razliko 
poračunali.

Rok prijave: 10. november 2008 
oz. do zapolnitve mest.

FESTSAAL – je ena izmed številnih koncertnih dvoran v 
kompleksu dvorca Hogburg. Urejati so jo pričeli leta 1908, 

še za časa Franca Jožefa, dokončana ba je bila šele po 
razpadu monarhije, leta 1923.  Dvorano krasijo spominske 

poslikave, ki simbolizirajo vladavino Franca Jožefa. 
Upodobljeni so najpomebnejši vladarji iz habsburške 

dinajstije in druge osebnosti iz avstrijske zgodovine; princ 
Evgen Savojski, knez Metternich in drugi.      

Obvestila in razpisi

06   Obvestilo Novi zdravstveni center za preventivne
                preglede

12   Obvestilo  Spremembe za rezidente Kosova

13   Javni razpisi  Krediti za pospeševanje razvoja malega                                          
                     gospodarstva

Aktivnosti sekcij

04   Lesarji  Strokovna ekskurzija v Beograd
                            Delavnica - Restavriranje, pozlačevanje 
                            in voskanje lesa

05   Lesarji  Seminar iz varstva pri delu in požarnega varstva

06   Gostinci  Koprski gostinci na FIJET-u

07   Gradbinci  Pravilnik o gradbiščih

09   Gradbinci  Pravilnik o dokazilo o zanesljivosti objekta

10    Inštalaterji  Delavnica - Ogrevanje bazenov z sončno       
                   energijo

10    Promet  Informacije  



Datum                                            Datum                                            

4
Strokovna 
ekskurzija 
Mednarodni sejem 
pohištva v Beogradu

5
Sekcija lesnih strokSekcija lesnih strok

Delavnica Restavriranje, 
pozlačevanje 
in voskanje lesa

Člane sekcije lesnih strok vabimo na delavnico: Restavriranje, 
pozlačevanje in voskanje lesa.

Datum: 
Delavnica bo potekala v petek 21. novembra 2008, 
od 8.00 ure zjutraj do 17.00 ure popoldne. 
Kraj delavnice: 
COLOR DISKONT d.o.o., Vanganelska cesta 8, Koper
Cena: 
75,00 EUR. Za člane sekcije s poravnano članarino je kotizacija 
15,00 EUR, ostali del zneska bo za udeležence krila sekcija lesnih 
strok pri OOZ Koper.

Natančnen program bodo  udeleženci prejeli naknadno.

Prijave: 
Prijavite se lahko na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1 
ali pri predsedniku sekcije lesnih strok Mateju Hudoverniku. 
Ob prijavi vplačate kotizacijo v višini 15,00 €. Delavnico bomo 
organizirali le, če bo najmanj 7 prijavljenih!

Za informacije pokličite predsednika sekcije Mateja Hudovernika 
(GSM št. 041/263-850)

Prijave zbiramo do ponedeljka 17. novembra 2008.

Sekcija lesnih strok OOZ Koper organizira strokovno ekskurzijo 
v Beograd z ogledom 

Mednarodnega sejma pohištva, 
petek 14. in sobota 15. novembra 2008

Sejem pohištva  in notranje opreme za stanovanjske hiše, stroji 
in pripomočki za obdelavo lesa, repromaterial.

Cena strokovne ekskurzije je 175 eur.
Cena vključuje prevoz, namestitev v hotelu s polpenzionom 
in vstopnico na sejmišče. Člani s poravnano članarino plačate 
ob prijavi participacijo v višini 25,00 EUR. OOZ Koper bo 
udeležencem pokrila stroške v višini najmanj 100,00 evrov. 
Točne podatke o višini sofinanciranja bodo udeleženci prejeli 
naknadno,  po odločitvi upravnega odbora zbornice.

Način prijave in plačila: Participacijo lahko poravnate na 
TRR št.: 10100 0035170352, namen: strokovna ekskurzija 
lesarji - Beograd  ali osebno na blagajni zbornice. Poleg 
dokazila o plačilu je pogoj prijave tudi izpolnjena spodaj 
natisnjena prijavnica. Oboje pošljite na fax. št. 627-19-17 
ali na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.

Rok prijave:  Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo na 
zbornico prispele do 10. novembra 2008. Vsi prijavljeni boste 
o uri in kraju odhoda ter vseh pogojih potovanja pravočasno 
obveščeni.

Za informacije pokličite: predsednika sekcije lesnih strok 
Mateja Hudovernika na tel. 041/263-850 
ali na OOZ Koper (Andreja) tel. 05/613-90-13.

V kolikor se strokovne ekskurzije, kljub prijavi in plačilu ne 
boste udeležili in svoje odjave ne boste pravočasno sporočili, 
vam bomo zaračunali stroške v celoti.

Seminar in preiskus 
znanja iz varstva 
pri delu in požarnega varstva

Datum seminarja  torek, 18. 11. 2008,
Začetek ob 17.00 h - Predvideni konec ob 19.30 h

Naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Prostor zelena dvorana

Rok prijave 14.november 2008

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo pri delu Koper organizira za člane Sekcije 
lesnih strok - Seminar in preizkus znanja iz varstva pri delu 
in požarnega varstva. Seminar  organiziramo  z namenom 
predstavitve aktualne problematike varnosti in zdravja pri delu 
v lesni dejavnosti, s poudarkom na odgovornosti samostojnih 
podjetnikov – delodajalcev po novih predpisih.  Po zahtevah 
24. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list, št. 56/99 
in 64/01) in 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 
71/93) je poznavanje in pravilno ukrepanje v primeru nastanka 
poškodbe za delodajalca in delavca poglavitnega pomena.

Seminar bo potekal v torek, 18. novembra 
2008, ob 17. uri, v zeleni dvorani OOZ Koper
Program: 
1. Osnove zakonodaje varstva pri delu 
• urejenost varnosti in zdravja v skladu z  Zakonom o varnosti in 

zdravju pri delu;
• ocena tveganja in izdelava izjave o varnosti;
• odgovornost delodajalcev pri zagotavljanju varstva pri delu;
•  pravice - dolžnosti delodajalca in delavcev;
• poučevanje in usposabljanje zaposlenih za varno delo;
• uveljavljanje pravic delavcev, postopki v primeru poškodbe pri 

delu, odgovornosti, odškodninski zahtevki;
• ocenjevanje delazmožnosti na invalidski komisiji obveznosti 

do inšpekcije dela in drugih inšpekcijskih organov.
2. Tehnično varstvo pri delu
• predpisi in normativi za zagotavljanje varnosti in zdravja 

delavcev na delovnih mestih;
• zahteve o urejenosti varnosti in zdravja pri uporabi delovne 

opreme;
• zahteve o listinah za delovno opremo;
• varnostno-tehnična zaščita pri delovni opremi v mizarski 

delavnici;
• splošne zahteve pri izvajanju dela;

3. Požarna varnost
• urejenost varstva pred požarom na osnovi Zakona o 

požarnem varstvu;
• zahteve urejenosti požarnega varstva po Pravilniku o 

požarnem redu (ocena požarne ogroženosti, požarni red, načrt 
evakuacije, navodila...); 

• dejavniki požarne ogroženosti pri obdelavi lesa;
• preventivni ukrepi pri vzdrževanju delovne opreme s stališča 

požarnega varstva;
• osnove gorenja in gašenja;
• sredstva in oprema za gašenje požara (gasilni aparati, 

hidranti…);
• izvajanje kontrole stanja požarnega varstva;
• obveščanje inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami;
• postopki pri začetnih požarih, praktični prikaz gašenja;
• primeri eksplozij lesnega prahu. 

Izobraževane traja 3 šolske ure. Po izobraževanju sledi obravnava 
testnih vprašanj in preverjanje znanja. Udeleženci bodo prejeli 
veljavno potrdilo o opravljenem preiskusu znanja iz varstva pri 
delu in požarnega varstva.
Cena: Kotizacija za seminar znaša 21,00 EUR (DDV ni vključen)
Za člane Sekcije lesnih strok pri OOZ Koper, s poravnano članarino 
znaša kotizacija 15,00 EUR (DDV ni vključen). 
Za podjetnike, ki imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom je seminar 
brezplačen. 
Način prijave in plačila: Kotizacijo lahko poravnate na TRR št.: 
10100 0035170352, namen: Seminar ZVD ali osebno na blagajni 
zbornice. Poleg dokazila o plačilu je pogoj prijave tudi spodaj 
izpolnjena prijavnica. Oboje pošljite na fax: 
št. 627-19-17 ali na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.
Rok prijave: Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo na 
zbornico prispele do 14. novembra 2008.

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Naslov

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

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Sebe (ime, priimek) 

Prijavnica za strokovno ekskurzijo v Beograd

Prijavnico pošljite do 10. novembra 2008
po faxu 05/62 719 17
ali dostavite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Spodaj podpisani prijavljam na strokovno ekskurzijo v Beograd, 14. in 15. 11. 2008
Drugi udeleženec

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Naslov

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

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Sebe (ime, priimek) 

Prijavnica za seminar za člane sekcije lesnih strok

Prijavnico pošljite do 14. novembra 2008
po faxu 05/62 719 17
ali dostavite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Spodaj podpisani prijavljam na Seminar iz varstva pri delu in požarnega varstva, 18. 11. 2008
Drugi udeleženec

Podpis in žig Podpis in žig

VABILO

VABILO

VABILO

VABILO
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 Naši gostinci so se predstavili na 50. Svetovnem kongresu 
turističnih novinarjev in piscev FIJET 2008, ki je potekal v času od 
17. do 23. oktobra 2008 v organizaciji Društva turističnih novinarjev 
Slovenije FIJET Slovenija, ki je član svetovnega združenja turističnih 
novinarjev in piscev FIJET. 
 Strokovni del je potekal v Grand hotelu Union v Ljubljani 
in se ga je udeležilo 180 novinarjev, piscev in fotografov iz 22 
držav. Tematika kongresa so bile podnebne spremembe in turizem. 
Udeleženci, ki so obiskali različne turistične kraje po Sloveniji, 
so okušali tudi dobrote, ki jih ponuja slovenska kulinarika.  Naši 
gostinci so se predstavili na ljubljanskem gradu. Novinarjem so 
predstavili nekaj istrskih izbranih jedi, ki so jih pripravili po izboru 
dr.Janeza Bogataja. Sodelovali so trije člani sekcije gostincev in 
živilcev naše zbornice, ki so se predstavili z naslednjimi dobrotami:

Gostišče in pizzeria Ražman, Gračišče:
divji prašič v omaki - fuži - istrski štruklji - kruh z oljkami 
figov kruh
Istrska klet Pomjan:
bobiči - fritaja s šparglji - fritaja s porom - kroštole
Gostilna Jakomin, Kubed:
bakala na belo - divjačinska pašteta s tartufi 
pršut v refošku s polento - figov hlebček

Mirko Tomšič je povedal, da bi moralo biti takih in podobnih 
prireditev z mednarodno udeležbo več, saj je to dobra priložnost za 
promocijo slovenske kulinarike.

Koprski gostinci
na Svetovnem kongresu 
turističnih novinarjev

Sekcija za gostinstvo

Z mesecem oktobrom 2008 je 
pričel delovati, na Ljubljanski 
cesti 6a, Koper (v prostorih 
Zdravstvenega doma Koper na 
Bonifiki), Zdravstveni center 
Morje d.o.o. 

Delovanje centra je usmerjeno v 
zdravstveno preventivo, predvsem 
delovno aktivne populacije. Prav 
zaradi tega organiziramo celovite 
preventivne preglede ob sobotah 
dopoldan, in sicer od 7. ure do 
13. ure. 

Novi Zdravstveni center 
Morje d.o.o za preventivne 
preglede Preventivni pregled obsega: 

laboratorijske preiskave, 
spirometrijo, pregled sluha, 
pregled ostrine vida, ultrazvok 
srca, ultrazvok trebušnih 
organov ter zaključni razgovor z 
zdravnikom in pisnim poročilom, 
ki ga dobite po pošti. Poročilo 
preventivnega pregleda podpiše 
zdravnik medicine dela. 
Cena pregleda: 480 EUR. 
Člani OOZ Koper imajo v tej 
promocijski akciji 10% popusta 
(skupina najmanj 7 ljudi).

Poleg celovitega preventivnega 
pregleda organiziramo ob 
petkih popoldan kardiološke 
preglede, ob sredah popoldne pa 
ortopedske preglede. 

Vse aktivnosti in dodatne 
informacije so na voljo na spletni 
strani www.zcmkoper.net 
in po telefonu 041/640-700.

(z desne): Mirko Tomšič, Vladimir Ražman in Sanja, Elvis ter 
Mojca za gostilno Jakomin PRAVILNIK
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Pravilnik 
o gradbiščih

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa način označitve in 
organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in način 
vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter 

način izvajanja sprotne kontrole gradnje.

2. OZNAČITEV IN ORGANIZACIJA UREDITVE 
GRADBIŠČA

2.1 Označitev gradbišča

2. člen

(obveznost označitve z gradbiščno tablo)

(1) Investitor mora gradbišče označiti z 
gradbiščno tablo pred začetkom del pri vseh 
gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje. 

(2) Gradbiščna tabla mora biti postavljena 
na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče, na 
katerem se izvaja gradnja novega objekta ali 
rekonstrukcija objekta. Pri gradnji linijskih 
objektov kot so ceste, objekti transportne 
infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja, 
energetski vodi in podobno, se gradbiščna tabla 
postavi na začetku ali na koncu trase ali na mestu 
ob gradbiščni pisarni.  

(3) Gradbiščne table ni treba postaviti za 
odstranitev objekta in na gradbišču, na katerem 
se gradijo:  
1. objekti, ki so po predpisih, ki določajo objekte 
in okoliše objektov posebnega pomena za 
obrambo ter ukrepe za njihovo varovanje, 
opredeljeni kot objekti posebnega pomena za 
obrambo države;  
2. objekti, namenjeni za opravljanje varnostnega, 
carinskega in inšpekcijskega nadzorstva na 
mejnih prehodih;  
3. objekti, ki so potrebni zaradi neposredno 
grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se 
preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice, 
oziroma objektI, za katere je tako določeno s 
predpisi, ki urejajo odpravo takšnih nesreč.

3. člen

(oblika in vsebina gradbiščne table)

(1) Gradbiščna tabla mora biti izdelana 
iz obstojnega materiala in barv in tako, da so 
podatki na njej čitljivi.  
(2) Na gradbiščni tabli morajo biti po vrsti 
napisani naslednji podatki:  
1. podatki o vrsti objekta glede na namen in o 
vrsti gradnje, kot je navedeno v gradbenem 
dovoljenju,  
2. številka gradbenega dovoljenja ter datum 
izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki 
ga je izdal,  
3. podatki o investitorju,  
4. podatki o projektantih in podatek o 
odgovornem projektantu oziroma če je 
odgovornih projektantov več, podatek o 
odgovornem vodji projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo,  
5. podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem 
vodji del oziroma če je odgovornih vodij del več, 
podatek o odgovornem vodji gradbišča in  
6. podatki o nadzorniku in podatki o 
odgovornem nadzorniku.  
(3) Pri gradnji zahtevnega objekta morajo biti 
na gradbiščni tabli za podatki iz prejšnjega 
odstavka tudi podatki o revidentu in podatki o 
odgovornem vodji revidiranja.  
(4) Podatki na tabli morajo biti zapisani v 
slovenskem jeziku, na območju, kjer živita 
italijanska in madžarska narodna skupnost, pa 
tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

4. člen

(izjeme in posebnosti)

Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena 
tega pravilnika se gradbišče, na katerem poteka 
gradnja v lastni režiji in gradbišče nezahtevnih 
objektov označi samo z listom formata A4, na 
katerem so samo podatki iz prve, druge in tretje 
točke drugega odstavka prejšnjega člena.

5. člen

(postavitev in odstranitev gradbiščne table)

(1) Gradbiščna tabla se postavi takoj po 
uvedbi izvajalca v delo oziroma najkasneje v 
štirinajstih dneh po začetku gradbenih del na 
gradbišču.  
(2) Gradbiščna tabla se lahko odstrani šele, ko je 
objekt zgrajen oziroma ko so dela končana.

2.2 Organizacija ureditve gradbišča

6. člen

(načrt organizacije gradbišča)

(1) Načrt organizacije ureditve gradbišča 
izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor.  
(2) Načrt organizacije ureditve gradbišča mora 
biti izdelan v skladu s projektom, na podlagi 
katerega je bilo za gradnjo izdano gradbeno 
dovoljenje in v skladu z varnostnim načrtom, 
kadar je predpisan.  
(3) Načrt organizacije gradbišča mora vsebovati:  
1. območje, kjer se bodo odvijala dela na 
gradbišču, parcelne meje, prostori za začasne 
deponije materialov in odpadkov, deponije 
opreme in delovnih priprav, gradbiščni provizoriji 
(pisarne za vodstvo in nadzor, objekti za bivanje 
in odmor, garderobe, jedilnice, sanitarni objekti, 
prostor za prvo pomoč, laboratoriji, začasna 
skladišča itd.), vse kar je potrebno za izvajanje del,  
2. namestitev stalnih (za čas gradnje) in 
začasnih (premičnih) gradbiščnih ograj in 

zapor, preusmeritev in zavarovanje prometa, 
namestitev prometnih in drugih znakov za 
obvestila, prepovedi dostopov ali gibanja itd.,  
3. potrebne zunanje in notranje komunikacijske 
poti, prehodi, vhodi in dovozi, izhodi iz območja 
gradbišča in priključki na javno cesto ipd.,  
4. predeli oziroma območja za pripravo 
materialov, polizdelkov, sestavljanje opažev, 
odrov in konstrukcijskih elementov,  
5. robovi izkopov (nasipov), višinski gabariti, 
nestabilna in drugače nevarna ali varovana 
območja (doseg obstoječih stroje, območje 
miniranja, poplav itd.),  
6. mesta priključkov (na vodo, elektriko, plin, 
telekomunikacije, zrak, toplovod idr.) in 
razdelilna mesta na gradbišču s potekom stalnih 
(za čas gradnje) razvodov,  
7. potek montaže konstrukcij ali posameznih 
elementov (tudi porušitev in odstranitev), 
potek izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter 
podpornih konstrukcij itd.,  
8. namestitev oziroma razporeditev (žerjavov, 
dvigal, zabijal, črpalk, betonarn, asfaltnih 
postrojenj itd.) s prikazom delovno vplivnega 
območja,  
9. območja za zbiranje oziroma za začasno 
deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih snovi 
(po vrstah) in zaščitna območja za varovanje 
okolice in  
10. ukrepe za varovanje zdravja in varovanja 
oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) ter 
okolice za čas gradnje.  
(4) Obseg podatkov, ki morajo biti označeni 
na načrtu organizacije gradbišča je odvisen 
od velikosti, predvidenega časa izvajanja in 
od zahtevnosti gradnje. Po potrebi se lahko 
izdela prikaz več tehnoloških faz ločeno (faza 
izkopa in zaščite gradbene jame, faza montaže, 
faza demontaže, za izvedbo posameznih 
vrst del, rušenje, nasipanja, zapora in prekop 
komunikacije itd.), kar je treba oceniti glede na 
naravo, obseg in nevarnosti del.  
(5) Če se gradnja izvaja na delu območja letališča, 
infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov 
navigacijskih služb zračnega prometa, ceste, 
železnice ali pristanišča, ki je v obratovanju in 
morata zato gradnja in obratovanje takšnega 
objekta potekati sočasno, je treba z načrtom 
organizacije ureditve gradbišča zagotoviti tako 
gradnjo, da ne vpliva na varno izvajanje prometa 
na teh objektih.  
(6) Če se gradnja izvaja na območju, kjer 
potekajo podzemni ali nadzemni vodi objektov 
gospodarske javne infrastrukture, kot so 
kanalizacija, vodovod, električno omrežje, 
telekomunikacijsko omrežje, plinovod, toplovod 
in drugi komunalni objekti, je treba z načrtom 
organizacije ureditve gradbišča zagotoviti tudi 
njihovo nemoteno obratovanje.  
(7) Pred začetkom gradnje mora načrt 
organizacije ureditve gradbišča potrditi investitor.  
(8) Zaradi izvajanja gradnje se ne sme poslabšati 
možnosti za intervencijo in požarne varnosti na 
območju gradnje in sosednjih objektov.

7. člen

(izjeme in posebnosti)

Načrta organizacije ureditve gradbišča ni 
treba izdelati pri gradnji v lastni režiji, pri gradnji 
nezahtevnih objektov in pri gradnji objektov iz 
tretjega odstavka drugega člena.

8. člen

(obveznost ograditve in varovanja gradbišča)

(1) Gradbišče je treba pred začetkom 
del ograditi in zavarovati v skladu z načrtom 
organizacije ureditve gradbišča.  
(2) Gradbišče, pri katerem v skladu s prejšnjim 

Na podlagi šestega odstavka 82. 
člena in četrtega odstavka 84. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni 

list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 93/05 – ZVMS, 
111/05 – odl. US in 126/07) minister za 

okolje in prostor, v soglasju z ministrom 
za kulturo, ministrom za gospodarstvo, 

ministrom za promet, ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

ministrom za šolstvo in šport, ministrico 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 

ministrico za delo, družino in socialne 
zadeve, ministrico za zdravje, ministrom 
za javno upravo, ministrom za notranje 
zadeve in ministrom za obrambo izdaja



PRAVILNIK

PRAVILNIK

8
Sekcija kozmetikov(10) Knjigo obračunskih izmer vodi v enem 

izvodu izvajalec, ki določi pooblaščenega 
sestavljavca.

16. člen

(hramba knjige obračunskih izmer)

(1) Ko so dela končana, se vsi listi knjige 
obračunskih izmer oštevilčijo in vstavijo v 
ustrezno mapo, povežejo z vrvico in zapečatijo.  
(2) Zaključena knjiga obračunskih izmer se izroči 
naročniku oziroma investitorju, ki jo mora hraniti 
najmanj deset let, če ni za posamezne vrste 
objektov s posebnimi predpisi določeno drugače.

3.3 Izvajanje sprotne kontrole gradnje

17. člen

(izvajanje sprotne kontrole)

(1) Med gradnjo se mora vršiti sprotna 
kontrola izvajanja celotne gradnje tako, 
da se med gradnjo preverja, ali bo objekt 
izpolnjeval vse predpisane bistvene zahteve. 
Pri sprotni kontroli izvajanja gradnje se 
preverja tudi, ali se pri vgrajevanju gradbenih 
proizvodov upoštevajo veljavne tehnične 
specifikacije za posamezne gradbene proizvode.  
(2) Izvajalec odgovornega nadzornika in 
odgovornega vodjo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pred nadaljevanjem del 
sproti obvešča o zaključku posameznih faz, ki 
jih kasneje ni več mogoče pregledati. Izvajalec 
za namen sprotne kontrole omogoči pregled 
celotnega objekta, vseh njegovih delov, vključno 
s konstrukcijami, inštalacijami, opremo in 
napravami.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

(prenehanje veljavnosti predpisa)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha 
veljati Pravilnik o vsebini in načinu vodenja 
dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve 
gradbišča (Uradni list RS, št. 66/04).

19. člen

(dokončanje del, ki so v teku)

Na gradbiščih, na katerih so se dela začela 
izvajati pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
označevanje in organizacija ureditve gradbišča 
ter vodenje gradbenih dnevnikov in knjig 
obračunskih izmer nadaljujejo in končajo v skladu 
z določbami pravilnika iz prejšnjega člena.

20. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-41/2008

Ljubljana, dne 14. maja 2008

EVA 2008-2511-0027

Janez Podobnik l.r.  
Minister  

za okolje in prostor  
   

1. člen

(namen pravilnika)

Ta pravilnik določa obliko in podrobnejšo 
vsebino dokazila o zanesljivosti objekta, ki ga 
je treba priložiti zahtevi za izdajo uporabnega 
dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: dokazilo).

2. člen

(namen dokazila)

Dokazilo je elaborat, s katerim se dokazuje, 
da je objekt, ki je predmet tehničnega pregleda 
zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve, v primeru 
objekta v javni rabi, za katere je to predpisano, pa 
tudi zahteve s področja zagotavljanja neoviranega 
gibanja funkcionalno oviranih oseb.

3. člen

(oblika in vsebina dokazila)

(1) Dokazilo obsega vodilno mapo in mapo s 
prilogami.  
(2) Vodilno mapo sestavljajo naslovna stran z 
osnovnimi podatki o dokazilu, podatki o objektu 
in udeležencih pri graditvi, izjava o zanesljivosti 
objekta, izjava odgovornega vodje projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in tabelarično 
kazalo dokazil. Vodilna mapa mora biti izdelana 
z obliko in mora imeti vsebino, ki je določena v 
Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.  
(3) Mapo s prilogami sestavljajo dokazila, z 
oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena 
v tabelaričnem kazalu dokazil vodilne mape. 
Obsegajo listine, kot so potrdila, elaborati, 
poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o 
skladnosti, meritve, komisijski zapisniki, izkazi in 
druga dokazila:  

– o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, 
inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,  

– o opravljenih preiskavah konstrukcijskih 
elementov,  

– o pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, 
električnih, plinskih in drugih inštalacij in 
preizkusu njihovega pravilnega delovanja in  

– o upoštevanju predpisov s področja 
zagotavljanja zdravja in varstva pri delu, 
higienske in zdravstvene zaščite, varstva pred 
požarom, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter varstva okolja, ohranjanja narave 
in varstva kulturne dediščine.  
(4) Dokazilo z vsemi sestavinami mora biti 
izdelano v slovenskem jeziku.  
(5) V primeru objektov varovanih na podlagi 

členom ni potreben načrt organizacije ureditve 
gradbišča, mora biti ustrezno ograjeno oziroma 
varovano tako, da je s trakom, z mrežo, z 
opozorilnimi znaki ali na drug ustrezen način 
označeno območje, v katerem so predvidena 
gradbena dela in za katerega je predvideno, da 
bi gibanje v njem lahko povzročilo neposredno 
nevarnost za mimoidoče in za promet.  
(3) Pri gradnji nezahtevnega in enostavnega 
objekta gradbišča ni treba niti ograditi niti 
zavarovati.

3. VSEBINA IN  NAČIN VODENJA DNEVNIKA 
O IZVAJANJU DEL IN IZVAJANJE SPROTNE 

KONTROLE GRADNJE

9. člen

(sestava dnevnika o izvajanju del)

Dnevnik o izvajanju del sestavljata:  
1. gradbeni dnevnik in  
2. knjiga obračunskih izmer.

10. člen

(obveznost vodenja gradbenega dnevnika in 
knjige obračunskih izmer)

(1) Gradbeni dnevnik je treba voditi pri vseh 
gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, razen pri gradnji v lastni režiji in pri 
gradnji nezahtevnih objektov.  
(2) Če so cene v gradbeni pogodbi določene za 
mersko enoto posameznih del, je treba poleg 
gradbenega dnevnika voditi knjigo obračunskih 
izmer.  
(3) Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, 
kadar je predpisana, mora na gradbišču voditi 
delavec, ki ga za to določi izvajalec, in sicer za vsa 
dela, ki jih izvajalec na gradbišču izvaja in to ves 
čas od njegove vključitve v delo do prevzema del. 
Za dela, ki so povezana z objektom, a se izvajajo v 
obratih zunaj gradbišča, gradbenega dnevnika in 
knjige obračunskih izmer ni treba voditi.  
(4) Vpisi in vrisi morajo biti v gradbeni dnevnik 
oziroma knjigo obračunskih izmer vneseni s 
pisalom, ki pušča trajno sled ali pa mora biti 
vstavljen računalniški izpis na trajnem vidnem 
nosilcu. Vpisi, vrisi ali računalniški izpisi morajo 
biti lastnoročno podpisani, naveden pa mora biti 
tudi datum podpisa.  
(5) Morebitni napačni vpisi oziroma vrisi morajo 
biti prečrtani tako, da ostanejo čitljivi, popravki 
pa morajo imeti datum, ko se je napaka odkrila, 
in podpis pooblaščene osebe, ki je napako 
odkrila in vpisala oziroma vrisala popravke.  
(6) Gradbeni dnevnik je treba voditi v slovenskem 
jeziku, na območju, kjer živita italijanska in 
madžarska narodna skupnost, pa lahko tudi v 
italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

3.1 Gradbeni dnevnik

11. člen

(oblika in vsebina gradbenega dnevnika)

(1) Gradbeni dnevnik sestavljajo uvodni list in 
dnevni listi.  
(2) V uvodni list se vpišejo splošni podatki o 
objektu in udeležencih pri graditvi objekta.  
(3) Dnevni listi predstavljajo dnevna poročila. 
V dnevni list se vpisujejo podatki v zvezi z 
izvajanjem del in vsi pomembni podatki o 
gradnji oziroma izvajanju del, vanj pa se vpisujejo 
in vrisujejo tudi spremembe in dopolnitve 
projekta za izvedbo, ki nastanejo oziroma so 
potrebne zaradi izvajanja del, ter besedilni 
in grafični podatki, ki pojasnjujejo izvedbene 
detajle oziroma dejstva, navedena na prvi strani 

vsakega dnevnega lista.  
(4) Oblika in vsebina ter način izpolnjevanja 
uvodnega lista in dnevnega lista gradbenega 
dnevnika so določeni v prilogi 1, ki je sestavni 
del tega pravilnika. Na zgornjem ali spodnjem 
delu uvodnega lista in dnevnega lista je lahko 
označba ali logotip investitorja, lahko pa tudi 
izvajalca, če se investitor in izvajalec tako 
dogovorita.

12. člen

(vodenje gradbenega dnevnika)

(1) Gradbeni dnevnik je treba začeti voditi 
z dnem začetka prvih aktivnosti na parceli ali 
najpozneje z dnem uvedbe izvajalca v delo in ga 
voditi, ko se dela na gradbišču ali objektu izvajajo. 
Vpisi v gradbeni dnevnik se morajo vršiti dnevno, 
udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo 
ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru.  
(2) Gradbeni dnevnik na gradbišču pooblaščeni 
sestavljavec vodi v dvojniku. Podpisujejo ga 
najprej delavec, ki je pooblaščen za sestavo 
gradbenega dnevnika, nato odgovorni vodja 
del in nazadnje odgovorni nadzornik oziroma 
njegov pooblaščenec – odgovorni nadzornik 
posameznih del (v nadaljnjem besedilu: 
odgovorni nadzornik). Če se odgovorni 
nadzornik ali odgovorni vodja del s predhodnimi 
vpisi na listu ne strinjata, morata napisati 
opombo oziroma obrazložitev in stran podpisati. 
Če odgovorni vodja projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja med gradnjo objekta 
ugotovi neskladje, svoje ugotovitve in predloge, 
kako stanje popraviti, vpiše v gradbeni dnevnik.  
(3) Gradbeni dnevnik mora biti dostopen za 
vpise vsem udeležencem pri graditvi objekta in 
pristojnim inšpektorjem.  
(4) Originalni izvod se iz zvezka gradbenega 
dnevnika iztrga in ga hrani odgovorni nadzornik, 
dvojnik oziroma kopija, ki ostane v zvezku, se 
hrani na gradbišču.  
(5) Gradbeni dnevnik se zaključi po dokončanju 
del oziroma z dnem prevzema del.  
(6) Kadar so zapisi, ki jih je treba navesti za en 
dan, obsežnejši, se lahko uporabi več takih strani 
(listov), ki se označijo z isto zaporedno številko in 
istim datumom, njihovo zaporedje pa se označi s 
črkami ali številkami.  
(7) Gradbeni dnevnik se vodi za vsak dan 
posebej na posebnem listu, ki se piše v dvojniku 
(samokopirni sistem) ali tudi v več izvodih, če 
je to potrebno. Izvirno napisani izvod pripada 
investitorju, ostali izvodi pa izvajalcu in drugim 
udeležencem.

13. člen

(hramba gradbenega dnevnika)

(1) Oba izvoda gradbenega dnevnika se po 
tehničnem pregledu objekta vstavita v ustrezno 
mapo, povežeta z vrvico in zapečatita.  
(2) En izvod gradbenega dnevnika (original) 
hrani investitor, drugi izvod (kopijo) pa hrani 
izvajalec.  
(3) Investitor oziroma lastnik objekta in njegov 
vsakokratni pravni naslednik mora hraniti 
gradbeni dnevnik toliko časa, dokler stoji objekt.  
(4) Izvajalec mora hraniti gradbeni dnevnik 
najmanj deset let, če ni za posamezne vrste 
objektov s posebnimi predpisi določeno drugače.

3.2 Knjiga obračunskih izmer

14. člen

(oblika in vsebina knjige obračunskih izmer)

(1) Knjigo obračunskih izmer sestavljajo:  

1. uvodni list,  
2. seznam vloženih listov,  
3. obračunski list,  
4. obračunske priloge in  
5. obračunski načrti.  
(2) Knjiga obračunskih izmer se vodi na obrazcih, 
katerih oblika in vsebina ter način izpolnjevanja 
so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega 
pravilnika. Na zgornjem ali spodnjem delu listov 
knjige obračunskih izmer je lahko označba ali 
logotip investitorja, lahko pa tudi izvajalca, če se 
investitor in izvajalec tako dogovorita.

15. člen

(vodenje knjige obračunskih izmer)

(1) Knjigo obračunskih izmer je treba začeti 
voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na parceli 
ali najpozneje z dnem uvedbe izvajalca v delo in 
jo voditi, dokler niso dela izvršena in izmerjena 
oziroma obračunana.  
(2) Knjigo obračunskih izmer vodi na gradbišču 
pooblaščeni sestavljavec. Na vsakem listu 
oziroma po vsakem prikazu izračunov 
obračunskega obdobja ga podpisujejo najprej 
pooblaščeni sestavljavec, nato odgovorni vodja 
del in nazadnje odgovorni nadzornik. Če se 
odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s 
predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata 
napisati opombo oziroma obrazložitev in stran 
podpisati.  
(3) V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo 
izmere in izračuni obsega izvršenih del v 
posameznem obračunskem obdobju. Vpisujejo 
in vrisujejo se tudi skice sprememb in odstopanj 
od projekta za izvedbo, z navedbo mer (dimenzij) 
in podatkov o spremembah pri uporabi 
gradbenih proizvodov, inštalacij, opreme in 
drugega materiala ter sprememb projektov za 
izvedbo določenih detajlov.  
(4) V knjigo obračunskih izmer je treba vpisovati 
tudi vsa tista dela, ki se po dokončanju del 
ne vidijo in elemente oziroma konstrukcije 
začasnega značaja (odri in podobno), ki se po 
končani fazi gradnje odstranijo.  
(5) Spremembe projekta za izvedbo morajo biti 
vpisane na ustreznem listu knjige obračunskih 
izmer ali narisane v njeni prilogi v ustreznem 
merilu z vsemi za izvajanje kontrole investicije 
potrebnimi podatki. Izvajalec mora vse te 
spremembe tudi posebej označiti v ustreznih 
tehničnih risbah projekta za izvedbo. V teh 
tehničnih risbah morajo biti vse ugotovljene 
napake in nepravilnosti vidno prečrtane, 
popravljene ali skicirane z vsemi potrebnimi 
podatki in podpisane.  
(6) Vsaka predračunska postavka iz projekta 
za izvedbo mora biti posebej prikazana na 
samostojnem listu knjige obračunskih izmer. Vsi 
listi morajo biti razvrščeni v istem zaporedju 
in z istimi oznakami, kot so v pogodbenem 
predračunu. Če se katera od postavk ne izvede, 
se na listu napišejo razlogi, vloži pa se označen 
list brez navedbe izmer in z vpisom »Ta dela se 
niso izvedla zaradi ….«, ker mora biti število 
obračunskih listov enako številu postavk v 
pogodbenem predračunu.  
(7) S podpisom pooblaščenca investitorja se šteje, 
da so količine podpisanih del izvedene. Prevzem 
del, vključno z njihovo kakovostjo, se opravi s 
prevzemnim zapisnikom.  
(8) Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki 
niso zajeta v pogodbenem predračunu, in za 
morebitne izpuščene postavke ali spremembe, 
se obračunski listi po enakem postopku kot 
predračunske postavke dodajajo na koncu knjige 
obračunskih izmer, kot posebno poglavje z 
označbo »nepredvidena in dodatna dela«.  
(9) Knjiga obračunskih izmer mora biti zaključena 
najpozneje do izročitve zgrajenega oziroma 
rekonstruiranega objekta investitorju.  

predpisov s področja varstva kulturne dediščine 
in odstopanja od predpisanih bistvenih zahtev 
določenih v kulturnovarstvenih pogojih, mora 
biti izjava o zanesljivosti objekta v vodilni mapi 
izdelana z obliko in mora imeti vsebino, ki 
je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

4. člen

(skupno dokazilo o zanesljivosti objekta)

Investitor v postopku izdaje uporabnega 
dovoljenja lahko predloži več posameznih dokazil 
o zanesljivosti objekta, katerih število je odvisno 
od pogodb med investitorjem in izvajalci del, ki so 
zbrana v skupnem dokazilu o zanesljivosti objekta 
tako, da se posameznim dokazilom o zanesljivosti 
doda skupna naslovna stran vodilne mape.

5. člen

(hramba dokazila)

Investitor oziroma lastnik objekta in njegov 
vsakokratni pravni naslednik mora trajno oziroma 
dokler objekt stoji hraniti celotno dokazilo.

6. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha 
veljati Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o 
zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 91/03).

7. člen

(prehodno obdobje)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena 
se lahko dokazilo o zanesljivosti objektov 
izdeluje in vlaga v upravne postopke po 
dosedanjih predpisih do 31. decembra 2008.  
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega 
člena morajo vsebovati četrto stran vodilne mape 
z izjavo odgovornega vodje projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, le tista dokazila o 
zanesljivosti objektov, ki se prilagajo zahtevi za 
izdajo uporabnega dovoljenja za objekte, za 
katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 
uveljavitvi tega pravilnika.

8. člen

(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-39/2008

Ljubljana, dne 14. maja 2008

EVA 2008-2511-0029

Janez Podobnik l.r.  
Minister  

za okolje in prostor 

Na podlagi drugega odstavka 92. 
člena Zakona o graditvi (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/05 – popr., 93/05 – ZVMS, 
111/05 – odl. US in 126/07) minister za 
okolje in prostor, v soglasju z ostalimi 

pristojnimi ministri izdaja

Pravilnik
o dokazilu 

o zanesljivosti 
objekta

9

Priloge obeh pravilnikov 
dobite na spletnih straneh: 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=86837 
in http://www.uradni-list.si/1/content?id=86838 
ali na sedežu OOZ Koper
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Projekt Solpool 
 Vabimo vas na delavnico, ki bo potekala v okviru 
projekta Solpool. Projekt sofinancira Evropska komisija v programu 
Inteligentna energija - Evropa. V projektu sodelujejo partnerji 
iz Češke, Francije, Grčije, Italije, Madžarske, Nemčije in Slovenije. 
Koordinator projekta je Nemško združenje za sončno energijo, 
slovenski partner pa Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. 
Vsi podatki o projektu so na voljo na spletni strani www.solpool.
info, kjer se je možno tudi vpisati v bazo interesentov 
projekta. 
 Osnovni cilj projekta Solpool je promocija uporabe 
sončne energije za ogrevanje zunanjih bazenov med lastniki in 
upravljavci bazenov ter inštalaterji ogrevalnih in solarnih sistemov. 
Bazeni so veliki porabniki energije, kar predstavlja velik strošek za 
njihove lastnike oziroma upravljavce. Žal se za njihovo ogrevanje 
v večini primerov še vedno uporabljajo fosilna goriva, zato 
so toliko bolj pomembna razmišljanja o ogrevanju s sončno 
energijo. Sončna energija namreč predstavlja enega izmed najbolj 
ekonomsko učinkovitih in okolju prijaznih načinov za ogrevanje 
bazenov. Delavnica je namenjena predvsem inštalaterjem 
ogrevalnih in solarnih sistemov. Na delavnici bodo predstavljene 
najpomembnejše informacije, s katerimi se srečujejo inštalaterji 
pri načrtovanju in postavitvi termo solarnih sistemov, s posebnim 
poudarkom na možnostih uporabe sončne energije za ogrevanje 
bazenov, za katere je zelo velik potencial prav na Primorskem. 

Program delavnice 
9.00 Pozdravni nagovori 
predstavnik sekcije inštalaterjev energetikov  in
Franko Nemac, direktor ApE d.o.o. 
9.15 Predstavitev projekta Solpool
Nataša Lambergar, ApE d.o.o. 

Sekcija inštalaterjevVABILO

VABILO

Ogrevanje bazenov 
s sončno energijo
Delavnica za inštalaterje 
termo solarnih sistemov
14. novembra 2008

Sekcija za promet

1.Kartica podjetja/voznika za digitalni 
tahograf
• Vozilu, v katerem je vgrajen digitalni 

tahograf ni priložena nobena vrsta 
kartice. Za kartico voznika ali kartico 
podjetja je potrebno zaprositi 
izdajatelja kartic Cetis d.d. Vloge je 
potrebno obvezno poslati po pošti ali 
osebno na naslovu: Cetis d.d., Čopova 
24, 3001 Celje. 

• Vloge je potrebno oddati na pisnem 
obrazcu. Brezplačne obrazce lahko 
natisnete iz spletne strani: http://www.
cetis.si/index_t.php?jezik=sl&idN=45&
idPN=167&naslov=zgoraj&center=dat
oteke.php ali pa se obrnete na Sekcijo 

za promet pri OZS in vam ga bomo 
poslali po e-pošti ali faksu. Pazite, da 
bo podpis voznika/pooblaščene osebe 
pozicioniran v posebnem okvirju na 
vlogi. 

• Vloge za pridobitev voznikove/
podjetniške kartice se lahko vloži vsaj 
mesec dni pred dobavo novega vozila. 

• Kartico je potrebno plačati ob 
vložitvi zahtevka za izdajo kartice z 
nakazilom na račun pri banki Bank 
Austria Creditanstalt d.d. št.: 29000-
0003262161, referenca 00 _ _ _ _ _ _ _ _ 

- vpišite davčno številko plačnika- ali pri 
blagajni. Cena kartice znaša 41,04 EUR 
(z vključenim DDV-jem). Če je plačnik 

pravna oseba, je potrebno k dokazilu 
o plačilu priložiti še potrdilo o davčni 
registraciji in številko transakcijskega 
računa. Dokumente lahko dostavite 
osebno v pisarno izdajatelja ali 
pošljete po faksu: 03 42 78 682. 
Originalni račun vam bodo poslali po 
pošti. 

• Kartice z navodili za uporabo boste 
prejeli na naslov, ki ga boste navedli 
na vlogi, lahko pa jih prevzamete tudi 
osebno na naslovu Cetis-a. 

Kartica podjetja: namenjena je lastniku, 
upravljavcu ali imetniku vozila, ki ima 
zapisovalno opremo (digitalni tahograf ). 
Veljavnost 5 let. Kartica ne vsebuje slike.

Priloge k vlogi za izdajo kartice podjetja: 
• izpisek iz sodnega registra, ki ne 

sme biti starejše od treh mesecev (za 
pravno osebo) 

• izpisek iz poslovnega registra RS 
ter podatki o pooblaščeni osebi 
(samostojni podjetniki) 

• kopija osebnega dokumenta 
pooblaščene osebe (samostojni 
podjetniki) 

• potrdilo o plačilu 
Voznikova kartica: je namenjena 
profesionalnim voznikom. Veljavnost 5 
let. Priloge k vlogi za pridobitev voznikove 
kartice: 
• kakovostna fotokopija vozniškega 

dovoljenja 
• dokazilo o običajnem bivališču v 

RS (fotokopija osebne izkaznice ali 
potnega lista) 

• barvna fotografija prosilca (enaka kot 
za osebno izkaznico ali potni list) 

• potrdilo o plačilu zneska za izdajo 
kartice (plačate lahko tudi na blagajni 
izdajatelja kartic) 

• potrdilo o vlogi za preklic ali kopija 
potrdila o plačilu preklica (v Uradnem 
listu RS) oz. policijski zapisnik (v 
primeru tatvine kartice) 

• če kartica ne deluje, jo je potrebno 
vrniti izdajatelju 

• Pogoj za izdajo kartice je, da ima 
voznik vozniško dovoljenje vsaj B 
kategorije in stalno bivališče v državi 
članici. Vendar pa je bil med državami 
članicami sprejet dogovor, da se tudi 
državljanom, ki imajo svoje običajno 
prebivališče zunaj Evropske Unije, 
kartico voznika izda, s tem, da se 
njena veljavnost omeji z veljavnostjo 
delovnega dovoljenja, izdanega v 
državi, kjer je zaprosil za kartico. 

Če je kartica izgubljena, jo je potrebno 
preklicati v Uradnem listu RS. Dokumente 
lahko prekličete:
      - osebno na sedežu podjetja: Uradni 
list Republike Slovenije, v knjigarni  na 
Slovenski 9 v Ljubljani, vsak delavnik od 8. 
do 15., ob sredah do 17., ob petkih  
        pa do 14. ure (tel. 01/42 50 294). 
      - z nakazilom ustreznega zneska 
po ceniku o preklicih (5,42 EUR za fizične 
osebe in 14,61 EUR za pravne osebe) na 
transakcijski račun št. 02922- 0011569767 
(namen nakazila mora obvezno vsebovati 
podatek, da gre za preklic kartice za 
digitalni tahograf ). Plačilnemu nalogu 
priložite dopis, v katerem navedete 
naslednje podatke: vrsta kartice(voznikova 
ali kartica podjetja), naziv izdajatelja kartice 
in številka kartice. Pogoj za objavo tako 
naročenega preklica je, da pošljete kopijo 
plačilnega naloga in dopisa po pošti na 
naslov podjetja ali na faks št. 01/42-51-418. 
Če je kartica ukradena, morate o tem takoj 
obvestiti policijo (v tisti državi, v kateri je do 
tatvine prišlo).
Če je vozniška kartica poškodovana, ne 
deluje pravilno, je izgubljena ali ukradena, 
mora voznik najkasneje v sedmih 
(koledarskih) dneh opraviti preklic kartice 
in zaprositi za njeno zamenjavo (izdajatelj 
kartic mora izdati nadomestno kartico v 
petih dneh od prejema popolne vloge). 
Voznik lahko vozi brez kartice največ 15 
dni samo v primeru, da je bila kartica 

izgubljena, ukradena ali da le-ta ne deluje. 
Pri tem mora voznik obvezno izdelovati 
izpise iz digitalnega tahografa o njegovih 
aktivnostih (iz izpisa mora biti razvidna 
identifikacija voznika – priporočamo vpis št. 
vozniškega dovoljenja) Izpise mora voznik 
obvezno podpisati. 
Pred iztekom veljavnosti kartice mora 
voznik najkasneje 15 dni pred iztekom 
zaprositi izdajatelja za njeno podaljšanje.

2. Kartice za digitalni tahograf in 
vozniška dovoljenja:
Voznikova kartica vsebuje tudi podatek o 
številki vozniškega dovoljenja voznika. Ob 
zamenjavi vozniškega dovoljenja vozniku 
ni potrebno zamenjati voznikove kartice 
za digitalni tahograf. V praksi se kljub 
temu  dogaja, da so bili vozniki v nekaterih 
državah članicah neupravičeno kaznovani, 
ker se številka vozniškega dovoljenja ni 
ujemala s številko vozniškega dovoljenja na 
voznikovi kartici. Da ne bi prihajalo do težav 
predlagamo, da svoje voznike seznanite, 
da Uredba (EGS) 3821/85 (Zahteva 196 

– Priloga 1B – Poglavje: IV. Zahteve glede 
izdelave in funkcionalne zahteve za 
tahografske kartice – točka 5.2.3) določa, da 
mora imeti voznikova kartica za digitalni 
tahograf zapisano številko vozniškega 
dovoljenja na dan izdaje voznikove 
kartice. Priporočamo tudi, da imajo vozniki 
omenjeno točko predpisa  natisnjeno v 
ustreznem tujem jeziku (dokument lahko 
natisnete na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/Notice.
do?val=451762:cs&lang=sl&list=451762:
cs,137578:cs,117445:cs,&pos=1&pag
e=1&nbl=3&pgs=10&hwords=   ; nato 
izberite: Prečiščene različice: 2007-04-
11 ter na vrhu ekrana izberite ustrezen 
jezik) lahko pa nam pošljete prošnjo na 
e-naslov (natalija.repansek@ozs.si) in 
vam ga bomo  poslali po e-pošti.

3. Obrazec »Potrdilo o dejavnostih 
na podlagi Uredbe (ES) št. 561/2006 
ali evropski sporazum o delu posadk 
vozil, ki opravljajo mednarodne cestne 
prevoze AETR«

Glede na to, da se v praksi še vedno pojavlja 
nepravilna uporaba zgoraj navedenega 
obrazca prevoznike posebej opozarjamo 
na:
• Elektronski, natisljiv obrazec, se 

uporabi, v primeru ko je bil voznik na 
bolniškem ali letnem dopustu ali ko je 
voznik vozil kako drugo vozilo (izvzeta 
s področja uporabe Uredbe (ES) št. 
561/2006). Pri izpolnjevanju obrazca 
bodite pazljivi, saj lahko v rubrikah 13, 
14 ali 15 izberete le eno od okenc.

• Vsa polja na obrazcu morajo biti 
izpolnjena s tipkanimi črkami. Da je 
obrazec veljaven, ga morata pred 
vožnjo podpisati predstavnik podjetja 
in voznik. Če je voznik samozaposlen, 
obrazec podpiše dvakrat (kot 
predstavnik podjetja in kot voznik).

• Veljaven je le podpisan izvirnik. 
Obrazca ni mogoče spreminjati z 
ročno vnesenim besedilom.

• Če je obrazec natisnjen na papir z 
logotipom in kontaktnimi podatki 
podjetja, je potrebno kljub temu 

izpolniti vsa polja s podatki o podjetju.
• Če voznik med vožnjo zboli ali pride 

do okvare vozila, obrazca ni mogoče 
uporabiti. Nadzorni organi bodo 
zahtevali druga dokazila.

• Obrazec boste našli na spletni 
strani Sekcije za promet – Koristne 
informacije, http://www.ozs.si/
prispevek.

4. Nov prometni zakon na Slovaškem
 S 1. oktobrom 2008 naj bi na Slovaškem 
stopil v veljavo nov prometni zakon, vendar 
se je slovaška vlada v zadnjem trenutku 
premislila in prestavila začetek veljave 
zakona na leto 2009. Tako naj bi novi zakon 
z višjimi kaznimi, novimi omejitvami hitrosti 
in še nekaterimi novostmi glede opreme 
vozil in uporabe dnevni luči pričel veljati 
1.1. 2009.
Omejitve hitrosti:
• najvišja dovoljena hitrost v naselju se 

zniža na 50 km/h
• najvišja dovoljena hitrost na 

avtocestah v naselju se zviša na 90 
km/h

• najnižja dovoljena hitrost na 
avtocestah se zviša na 80 km/h (v 
naseljih na 65 km/h)

• najvišja dovoljena hitrost na 
avtocestah izven naselij ostane 130 
km/h vendar se lahko zviša na 160 
km/h, v kolikor je tako določeno s 
prometnim znakom

Avtobusi: 100 km/h (na AC in HC izven 
naselja), 90 km/h (na AC in HC v naselju, 90 
km/h (ostale ceste izven naselja), 50 km/h 
(v naselju)
Avtobusi s prikolico: 90 km/h (na AC in 
HC izven naselja), 90 km/h (na AC in HC v 
naselju, 90 km/h (ostale ceste izven naselja), 
50 km/h (v naselju)
Tovorna vozila nad 3,5 t: 90 km/h (na AC 
in HC izven naselja), 80 km/h (na AC in HC v 
naselju, 80 km/h (ostale ceste izven naselja), 
50 km/h (v naselju)

Ostalo:
- obvezna uporaba prižganih luči za vsa 
vozila tudi podnevi

- zimska oprema za tovorna vozila nad 3,5 
t je obvezna od 15.11. do 31.3. (neodvisno 
od voznih razmer)

- na splošno se bodo zvišale vse kazni, 
najvišja pa bo znašala 40.000 SKK in 
prepoved vožnje do 5 let. V kolikor voznik 
denarne kazni ne bo zmožen poravnati, se 
mu ob izreku kazni lahko zaseže vozniško 
dovoljenje za največ 15 dni oz. do plačila.
(Vir: AMZS)

5. Lokalni promet
Drugi odstavek 112. člena Zakona o 
varnosti cestnega prometa, določa da 
je:«Lokalni promet je na določenem 
območju tudi promet motornih vozil, 
ki imajo na tem območju izhodišče 
ali cilj, promet motornih vozil, katerih 
lastniki oziroma imetniki oziroma 
imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetniki) 
pravice uporabe imajo na tem območju 
prebivališče, promet motornih vozil, ki 
so v lasti oziroma v uporabi pravne ali 
fizične osebe, registrirane za opravljanje 
prevozov, ki ima na tem območju sedež 

Informacije

9.45 Termo solarni sistemi v vešjih stavbah in bazenih 
Dr. Ciril Arkar, Fakulteta za strojništvo 
10.15 Posebnosti načrtovanja in dimenzioniranja večjih in 
bazenskih termo solarnih sistemov 
Dr. Ciril Arkar, Fakulteta za strojništvo 
10.45 Ekonomika in financiranje večjih in bazenskih termo 
solarnih sistemov 
Katarina Vertin, ApE d.o.o. 
11.15 Odmor za kavo 
11.45 Zagotavljanje kakovosti kopalnih voda 
Predstavnik Inštituta za varovanje zdravja 
12.00 Okužbe z legionelami 
Predstavnik Inštituta za varovanje zdravja 
12.15 Predstavitev primerov dobre prakse 
Ivan Habič, Hidria IMP Klima d.o.o. 
Tadej Mrak, Sonnenkraft 
13.00 Ogled solarnega sistema v Domu 
paraplegikov Pacug

Pomembne informacije 
Rok za prijavo:Zaradi omejenega števila mest prosimo, da se 
prijavite najkasneje do 12.11.2008. Prijavite se lahko po 
elektronski pošti ali telefonu:natasa.lambergar@ape.si, 01 586 
38 73 ali andreja.kozlovic@ozs.si, 05 613 90 00 ter preko spleta na 
www.soncnikolektorji.si. 
Sofinancerji: Evropska komisija - program Inteligentna energija - 
Evropa, Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. in
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper 
Prijavnina: Udeležba na delavnici je brezplačna. 
Kraj: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Ogledi: Dom paraplegikov Pacug, Pacug 10, 6320 Portorož 

Dodatne informacije 
ApE Agencija za prestrukturiranje delavnica energetike d.o.o. 
Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana 
Nataša Lambergar - tel.: (01) 586 38 73, faks: (01) 586 38 79 
e-pošta: natasa.lambergar@ape.si  - www.ape.si 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper 
Staničev trg 1, 6000 Koper
Andreja Kozlovič - tel.: (05) 613 90 00, faks: (05) 627 19 17 
e-pošta: ooz.koper@ozs.si - www.ooz-koper.si 
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ali podružnico in urejeno parkirišče ali 
avtošole, ki ima na tem območju sedež ali 
podružnico in urejeno parkirišče.«
Globe za kršitve na cestah, kjer je 
prepovedana vožnja s tovornimi vozili, 
katerih dovoljena masa presega 7,5 t so 
se povišale za voznike  iz 42 EUR na 300 
EUR, kaznovan pa je tudi prevoznik v 
višini 1000 EUR.Pojasnilo Ministrstva za 
promet v tej zadevi, smo objavili tudi na 
spletni strani: http://www.ozs.si/prispevek.
asp?IDpm=3159.

6.Prevoz nevarnega blaga
V Uradnem listu EU, L 260, Zvezek 51, 
30.september 2008 je objavljena Direktiva 
2008/68/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. septembra 2008 o 
notranjem prevozu nevarnega blaga .
 Direktiva je dostopna na spletnem 
naslovu: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2008:260:0013:0059:SL:PDF
 
 7. Zimska oprema v Avstriji
V Avstriji velja v času od 01.novembra do 
15.aprila obveznost zimske opreme za 
tovorna vozila nad 3,5t skupne mase.
 Zimska oprema mora obvezno vsebovati 
vsaj: zimske pnevmatike na pogonskih 
kolesih  in verige za pogonska kolesa 

(torej min. 2 verigi).Kazen za nepravilno 
zimsko opremo znaša do 5.000,00 EUR.

8. Uredba o načinu določanja in višini 
letne dajatve za uporabo vozil v cestnem 
prometu
Vlada RS je sprejela Uredbo o načinu 
določanja in višini letne dajatve za 
uporabo vozil v cestnem prometu. 
Uredba se začne uporabljati s 1. marcem 
2009; do takrat se dajatev obračunava v 
višini, ki je določena v dosedanji ureditvi.

Nova dajatev ne prinaša dodatnih 
obremenitev za lastnike vozil. Nasprotno: v 
veliko primerih nudi celo dodatne olajšave. 
Pri pripravi uredbe je Ministrstvo za promet 
namreč upoštevalo:
• okoljsko primernost gospodarskih vozil 
(kamor štejemo tovorna vozila in avtobuse), 
tako da z znižanjem dajatev za vozila z 
motorji EURO IV (12,5 % znižanje) in EURO V 
(25% znižanje) spodbujamo uporabo okolju 
prijaznejših vozil. 
Po drugi strani pa hkrati 
• dodatno obremenjujemo okoljsko manj 
primerna vozila z motorji EURO II (5% 
zvišanje), EURO I (20% zvišanje) in EURO 0 
(30% zvišanje). 
Za tovorna vozila in avtobuse, opremljene 
z zračnim ali temu enakovrednim 

vzmetenjem, je določena 
• še dodatna olajšava v višini 15%. Takšno 
vzmetenje namreč povzroča manjšo škodo 
na cestišču. 
Zaradi takega spodbujanja uporabe 
okoljsko primernejših vozil bo iz tega 
naslova sicer zbrano za 3 milijone evrov 
(ali 2,83%) manj denarja kot z dosedanjo 
dajatvijo (lani za 107.103.812 €, odslej 
predvideno 104.071.039 €). Vendar pa bo 
ta izpad v celoti nadomestil že del na novo 
pobrane 10 odstotkov višje cestnine za 
težka tovorna vozila.

Nova Kolektivna pogodba za 
dejavnost prevoza blaga v Sloveniji

O predlogu kolektivne pogodbe, ki ga 
je sekciji za promet pri OZS posredoval 
sindikat, bo razpravljal upravni odbor 
sekcije, zato vse zainteresirane prevoznike 
vabimo, da si na spletni strani  
www.ooz-koper.si ogledate predlog 
pogodbe in podate svoje morebitne 
pripombe in predloge.

Pripombe lahko posredujete na naslov 
elide.laginja@ozs.si ali osebno na sedežu 
OOZ Koper. 

Obvestila
Spremembe za 
rezidente Kosova 

Ministrstvo za finance je, dne 23.9.2008, na spletnih straneh 
objavilo Obvestilo o neveljavnosti Konvencije med Vlado 
Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja s protokolom ( Ur. list RS – MP, št. 30/03; objava v Ur. 
listu RS, št. 134/03; v nadaljevanju:Konvencija) v odnosu do Kosova.
Konvencija za Kosovo se ne uporablja od dneva razglasitve 
samostojnosti Kosova, to je od 17. februarja 2008.
Določbe Konvencije se še uporabljajo za odmerno leto 2007 in 
del leta 2008 - do dneva razglasitve neodvisnosti.

Od dneva razglasitve neodvisnosti Kosova, se torej določbe 
Konvencije ne uporabljajo za rezidente Kosova, kar povzroča:
• pri pravnih osebah se drugače obravnavajo dohodki z virom 

v Sloveniji, ki so izplačani rezidentom Kosova. Obdavčujejo 
se v skladu z določbami 70. člena ZDDPO-2 (davčni odtegljaj), 
odbitek tujega davka pa rezidenti RS uveljavljajo na osnovi 
določb 62. člena ZDDPO-2.

• pri fizičnih osebah se drugače obravnavajo vzdrževani 
družinski člani (iz enajstega odstavka 115. člena ZDoh-2), 
ker gre za rezidente države, s katero Slovenija nima sklenjene 
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka. 

V zvezi s tem velja opozoriti na:
• nemožnost uveljavljanja olajšave za vzdrževane družinske 

člane na medletni ravni v primerih iz 287. člena ZDavP-2 (pri 

izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega 
razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, 
kadar tak dohodek izplačuje glavni delodajalec oziroma 
izplačevalec pokojnine),

• primere iz drugega odstavka 285. člena ZDavP-2 pri izračunu 
akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve na podlagi 

medletne napovedi davčnega zavezanca, in
• primere uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane 

družinske člane v skladu z določbo 271.člena ZDavP-2 (v 
ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v letni 
napovedi za odmero dohodnine za leto 2008).

Iz navedenega izhaja, da pri dohodkih iz zaposlitve, izplačanih za 
obdobje od 1. marca 2008 dalje, ni več možno priznavanje olajšav 
za vzdrževane družinske člane.

Razpis za 
dodelitev kreditov 
za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva

1. Skupna kvota za dodelitev kredita znaša 653.250,00 EUR
Del kvote v vrednosti 457.275,00 EUR je namenjen prosilcem, 
ki so najmanj 6 mesecev člani Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Koper in imajo poravnano članarino, preostanek kvote 
v višini 195.975,00 EUR pa prosilcem, ki imajo sedež poslovanja v 
občini Koper.

2. Razpisni pogoji
Kredite lahko pridobijo obrtniki in samostojni podjetniki, ki so 
državljani Republike Slovenije ter mala podjetja, ki opravljajo 
dejavnost s področja proizvodnje, turizma, trgovine, gostinstva in 
ostalih storitvenih dejavnosti. 

3. Kreditni pogoji
Višina kredita do: 12.500,00 EUR
Obrestna mera: 2,50% fiksna nominalna
Doba vračanja: do 12 mesecev
Zavarovanje: po splošnem pooblastilu:
 -5 bianko podpisanih menic podjetja z menično izjavo za 
njihovo izpolnitev,

Povabilo za nastop 
na Vinskem sejmu 2009
Mednarodni strokovni sejem VINO LJUBLJANA - Gospodarsko 
razstavišče 8. - 11.2. 2009 je uradno razpisan. Na spletni strani 
http://www.gast.si/contents/view/60 se nahaja razpisno gradivo 
in druge informacije.

Pomembno! 
Razstavljavci imajo možnost pridobitve pomoči za povrnitev 
stroškov nastopa na sejmu, postavitve stojnic, kotizacije, vpisa v 
katalog, zavarovalnine, vzporednih predstavitvenih dogodkov in 
drugih stroškov. 
Glej : Uredba o ureditvi trga z vinom, Uradni list RS.št.69 z dne 
8.7.2008 (www. uradni-list.si/1/content?id=87566) 17. in 18. člen.

Razstavljavci, ki se bodo obenem udeležili tudi vinskega 
ocenjevanja Ljubljana 2009 bodo lahko koristili določene 
ugodnosti na sejmu VINO.

Sejmu GASTexpo &SLADOLED se letos pridružuje VINSKI sejem, ki 
bo nadaljeval dolgoletno (prekinjeno) vinsko sejemsko tradicijo 
v slovenski prestolnici. Z združitvijo sejmov bo dosežena sinergija, 
ki se bo zagotovo pokazala v povečanih razstavnih površinah, 
razširjeni ponudbi razstavljavcev in večjem številu poslovnih 
obiskovalcev, ki imajo na sejem PROST VSTOP!
V času sejma bo izšel vinski sejemski katalog, ki bo hkrati tudi vinski 
katalog in vodič prisotnih razstavljavcev. 
Rok prijave je 20.december 2008

Informacije: GASTexpo (PRIMORSKI SEJEM d.o.o.)
pp 721, SI- 6000 Koper, Slovenija 
tel.: 00 386 5 626 02 16 - fax.: 00 386 5 626 11 66 
mob.: 00 386 51 646 030 - info@gast.si, www.gast.si

Razpis za kredite

 -2 bianko podpisani lastni menici lastnika podjetja oz. 
samostojnega podjetnika z menično izjavo za nujno izpolnitev,
 -pobot po poslovnem računu za komitente NLB d.d., 
Stroški: 40,00 EUR (odobritev in vodenje kredita)

4. Natečajni postopek
A) Samostojni podjetniki, zasebniki in mala podjetja, ki so 
člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper:
Vloge za kredit se oddajo v Novi ljubljanski banki d.d., Podružnica 
Koper, Pristaniška 45, Koper, Poslovalnica za GD in SP. 

Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
- potrdilo izpostave DURS o plačanih prispevkih in davkih, staro 
največ 7 dni,

- potrdilo o vpisu v obrtni register,
- potrebna dokumentacija za ugotavljanje odplačilne sposobnosti.

B) Samostojni podjetniki, zasebniki in mala podjetja, ki imajo 
sedež  poslovanja v občini Koper in niso člani Območne obrtno-
podjetniške zbornice Koper:

Vloge za kredite se oddajo v Novi ljubljanski banki d.d., Podružnica 
Koper, Pristaniška 45, Koper . Vlogi mora biti priložena naslednja 
dokumentacija:

- potrebna dokumentacija za ugotavljanje odplačilne sposobnosti. 

Potrebne obrazce in informacije v zvezi z odobravanjem in 
odplačevanjem kreditov pridobijo prosilci v Novi ljubljanski banki 
d.d., Podružnica Koper, Pristaniška 45 v Kopru.

Razpis velja do 20. maja 2009 oz. do porabe sredstev.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
v sodelovanju z

Mestno občino Koper in
Novo ljubljansko banko d.d., 

Podružnico Koper
ponovno objavlja

Obrtnice 
in obrtniki!

Izkoristite priložnost za reklamiranje 
vaših storitev in izdelkov  v Koprskih 

obrtniških novicah, ki izhajajo 
mesečno v nakladi 1700 izvodov.
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Na obisku smo bili pri družini naše članice Franke Marzi 
v Srgaših pri Šmarjah. Gospa Franka Marzi je postala 
samostojna podjetnica leta 2004, ko je prevzela dejavnost, 
ki so jo v družini do tedaj opravljali kot kmetijsko. V štirih 
oljčnikih, kjer imajo posajenih 600 oljk, se poleg gospe 
Franke z oljkami in njeno predelavo navdušujeta še najmlajši 
sin Aleš, hčerka Katja in mož Fulvio.

Oljarno imajo že kar nekaj let, »mislim da jih je okoli 13,« je 
povedala starejša hčerka Katja. »Najprej smo imeli namen 
kupiti majhno oljarno samo za svojo uporabo, da bi domače 
oljke sami predelali v olje. V tovarni so nam ponudili večjo 
in tako se je začela naša obrt. Začelo se je s tradicionalno-
klasično torklo, ko se je olje iz plodov iztisnilo pod pritiskom 
preše, v lanskem letu smo torklo posodobili in kupili 
centrifugo. Glede na velikost investicije smo pričakovali, da 
bomo izpolnjevali pogoje za pridobitev subvencije, ampak 
zaradi strogih kriterijev zanje nismo mogli niti zaprositi,« je z 
razočaranjem povedala Katja Marzi.

Oljka  
plod dobrega 
okusa in zdravja

V času pobiranja oljk, kot smo tudi sami opazili, je pri družini Marzi 
vedno polno dela in predvsem veliko obiskovalcev.  V torkli je dišalo 
po sveže stisnjenem olju. Oljkarji so vneto čakali kakšen bo njihov 

izplen. Med hrupom, ki jih povzročajo stroji v 
oljarni pa so nam zaupali kakšen je 
pri njih postopek  predelave.Preden 
v oljarni  pričnejo s postopkom 
predelave, oljke najprej stehtajo. 
Nato gredo čez poseben ventilator, 
ki odstrani morebitno odvečno 
listje in nato v pralni stroj. Tako 

pripravljene jih pošljejo na mlin. Masa oljk gre v posebne »posode« 
kjer se mesi in ogreje na sobno temperaturo. Mesenje pripomore 
k lažjemu izločanju olja. Ko je masa pripravljena jo preko črpalke 
pošljejo na decanter. Ta stroj loči tri produkte: trdi del – oljčne tropine, 
vegetacijsko vodo in olje. Olje gre še na separator, kjer na principu 
centrifugalne sile ter specifičnih tež iz olja odstranijo preostanek 
vode ter umazanije. Tako dobijo olje pripravljeno za uporabo.

V nasadih družine Marzi imajo veliko sort oljk. Vsekakor prevladuje 
istrska belica, sledi ji leccino. Poleg teh imajo še: pendolino, maurino, 
gentile di chieti, coratina, lece di corno, pa tudi ascolano, ki je 

namenjena vlaganju. Nasadi so različnih starosti, 
od najmlajšega, ki je star 4 leta do starih dreves, 
ki jih je sadil še Katjin in Alešev nono. 

V primerjavi z lani bo pridelek po količini pa 
tudi po kakovosti boljši, kljub temu, da sta 
bila zadnja dva meseca sušna, zaradi česar bo 
količina polja v plodovih manjša. Oljarna Krožera 
velik del lastnega olja proda kot poslovna darila 
pod lastno blagovno znamko, ostalo pa stalnim 
strankam. Trenutno njihovi nasadi niso v polni 
rodnosti,  zato nekaj olja odkupijo tudi od strank,  
ki svoj pridelek pripeljejo v stiskanje v njihovo 
oljarno. 

Oljarna Krožera kot posebnost pridela tudi olje z 
aromo limone, ki je najbolj primerno za ribje jedi 
ter solate. Strankam ponujajo tudi vložene oljke.

OOZ Koper bo v letu 2009 beležila 30-letnico obstoja. Ob tej 
priložnosti bo podelila jubilejna priznanja in priznanja za posebne 
dosežke. 

Vse člane zbornice vabimo, da podajo predloge 
za priznanja  za tiste člane zbornice za katere menijo, da so 
zaslužni:
• za uspehe pri razvijanju obrtništva in zasebnega 

podjetništva
• za uspešno medsebojno sodelovanje in povezovanje na 

področju obrti in podjetništva doma in v tujini,
• za uspešno predstavljanje in zagovarjanje interesov obrti

30-letnica OOZ Koper
Zbornica bo podelila priznanja 
zaslužnim članom

• za dosežke na področju izobraževanja in kvalitete 
kadrovskega izpopolnjevanja v obrti in zasebnem 
podjetništvu,

• za zasluge pri razvijanju in izboljšanju tehnike in 
tehnologije v posameznih dejavnostih,

• za uspešno sodelovanje z zbornico glede uresničevanja 
njenih nalog,

• za druge zasluge v interesu zbornice oz.obrtništva.

Predloge za podelitev priznanj , ki morajo vsebovati ime in priimek 
oz. naziv  kandidata ter obrazložitev dostavite na sedež OOZ Koper, 
Staničev trg 1.

Poziv
Ob 30-letnici bo OOZ Koper izdala posebno brošuro 

s seznamom vseh obrtnikov – članov zbornice. Seznam, v katerem boste 
člani razvrščeni po glavni dejavnosti, bo poleg naziva in naslova sedeža firme 
vseboval še naslednje podatke: telefon, fax, mobitel, e-mail in spletni naslov 

(v kolikor zbornica razpolaga s podatki). Vse člane prosimo, da nam sporočite 
vse ev. spremembe, ki zadevajo zgoraj naštete podatke, kakor tudi, če želite, da 

katerega izmed podatkov ne objavimo. 

Slika 1: Člani družine Marzi: Katja, Franka in Aleš z
veseljem obirajo oljke.

Slika 2: Pri dostavi oljk v torklo, oljke najprej stehtajo, 
nato jih stresejo v korito, kjer jih tekoči trak skozi 
čistilec listja in vejic prepelje v mlin.

Slika 3: Fulvio Marzi je glavni operater v zelo sodobni 
torkli. Zaradi najnovejše tehnologije lahko krmili vse 
naprave en sam človek. Na sliki lahko vidimo mlin in 
separator.

Slika 4: Po priližno tričetrt ure, ko so pridelovalci 
prinesli v torklo vreče z oljkami, priteče v posode 
prvovrstno ekstra deviško oljčno olje. Sedaj, ko je 
začela sezona obiranja, se morajo pridelovalci
predhodno najaviti za »stisk«.

2 3 4
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HEIMTEXTIL 
Frankfurt, 
od 14. - 17. 1. 2009 
Največji svetovni 
strokovni sejem 
tekstila za dom in 
gospodinjstvo ter 
opremo objektov 

CHRISTMASWORLD
Frankfurt, 
od 30. 1- 3.2. 2009
Največji svetovni 
strokovni sejem 
izdelkov za 
praznovanje, 
floristike in 
pirotehničnih 
izdelkov

BEAUTYWORLD 
Frankfurt, 

od 31. 1. - 3.2. 2009
Mednarodni strokovni 

sejem kozmetike in 
higienskih izdelkov. 

Vzporedno poteka 
še sejem: 
HAIR & BEAUTY 
Frankfurt, 
od 1. - 2. 2. 2009
 Sejem izdelkov, 
opreme in 
pripomočkov  za 
frizerske salone.  

AMBIENTE
Frankfurt, 
od 13. - 17. 2. 2009
Največji svetovni 
strokovni sejem 
izdelkov široke 
potrošnje – notranja 
oprema, vse za kuhinjo, 
jedilnico, dekoracija, 
darila,…

Izberite, kateri sejem je za vas najbolj zanimiv in mi bomo poskrbeli, da si ga boste lahko ogledali. 
Svojo prijavo nam sporočite najkasneje do 30. novembra 2008 po telefonu 05/613 90 13. 

Vabljeni! 

januarja in februarja 2009
vabimo člane zbornice k obisku 

spodaj navedenih 
sejmov v Frankfurtu v Nemčiji

VABILO

VABILO


