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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

Slavnostna skupščina

Petek trinajstega 
je bil lep dan 

Naša zbornica beleži letos 35. obletnico svojega delovanja. Dogodek je slavnostno obeležila v 
prijetnem ambientu restavracije Al mulin na Bivju. Zbornica je ob tej priložnosti podelila svo-
jim članom jubilejna priznanja in priznanja za posebne dosežke.

Predsednik zbornice Slavko Vižintin je v svojem nagovoru povedal nekaj o zgodovini naše 
zbornice, ki sega že šestdeset let nazaj. Že takoj po drugi svetovni vojni so namreč obrtniki iz 
naših krajev, ki so bili takrat zaničevani, zaznali potrebo po tem, da bi se združili in si skupaj 
izborili svoje pravično mesto znotraj družbe in gospodarstva. Takrat je v Kopru bilo le 40 obr-
tnikov, ostali so se izselili zaradi strahu pred nacionalizacijo in drugimi idejami takrat rojenega 
socializma. A že tedaj so bili organizirani v okrajno zbornico, ki se je trudila ustvariti osnovne 
pogoje za razvoj obrti. 
 
Jugoslavija je tiste čase stavila na industrijo in je zato sprejemala predpise in zakone, ki so ote-
ževali razvoj obrti. V šestdesetih je organizirano delovanje obrtnikov skoraj zamrlo, preden je 
v sedemdesetih spet dobilo nov zagon. Konec leta 1978 je bil sprejet obrtni zakon, na osnovi 
katerega smo v Kopru, že na začetku leta 1979, ustanovili Občinsko združenje obrtnikov in to 
kot drugi v Sloveniji. V Kopru je bilo tisto leto 380 samostojnih obrtnikov.

Izredno plodno je bilo prvo leto delovanja. Člani združenja so izpolnili številne od mnogih 
zastavljenih ciljev. Med drugim so ustanovili sekcijo avtoprevoznikov, ki so takrat imeli vožnje 
nerazumljivo omejene na 200 kilometrov. Izčrpno so pomagali pri sanaciji posledic potresa v 
Črni gori. Uspeli so postaviti parkirišče za taksiste in uspešno odpravljali nepravilno delovanje in 
šušmarstvo v lastnih vrstah. Tisto leto so obrtniki dobili tudi Dom obrtnikov v prostorih nekdanje 
semenarne. A to ni bilo dovolj, za razvoj obrti so želeli še več. 
 
Leta 1983 so postavili temelj za obrtno cono v Šalari, ki je bila ena izmed najsodobnejših v Jugo-
slaviji. Gradnja je zaradi številnih zapletov trajala kar nekaj let. A že takrat so se obrtniki odločili 
za skupen nastop, kar se je izkazalo za zelo dobro potezo. Prav tako kot pri gradnji nove  obrtne 
cone v Serminu, ki bo v kratkem zaživela in nam je lahko vsem v ponos. Pot, ki so jo morali pre-
hoditi obrtniki združeni v konzorciju Sermin, je bila izjemno trnova in čestitati jim gre za to kar so 
dosegli. Hkrati pa odprtje nove cone pomeni, da se obrt v Kopru uspešno razvija in da nas zdru-
žene ne more nič ustaviti. 
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»Koprski obrtniki smo izjemno delovni, vztrajni ter predvsem znamo držati 
skupaj. To so naše odlike in na njih moramo graditi prihodnost, namesto nas 
je ne bo nihče« je povedal Vižintin in nadaljeval:  »To še posebno velja, od 
kar je organiziranost obrtnikov v Sloveniji prostovoljna. To je pretreslo temelje 
zbornice, a po mojem mnenju na boljše. Zdaj smo tukaj samo tisti, ki si to že-
limo. Tisti, ki prepoznamo povezovanje in sodelovanje kot prednost v neprija-
znem okolju gospodarstva. O tem, kaj so hoteli doseči z novim obrtnim zako-
nom, zdaj ne bomo razpredali, povem lahko samo, da se kljub prostovoljnemu 
članstvu naše število ni drastično zmanjšalo in da številčno ostajamo močni. 
Predvsem je pomembno, da notranje nesporazume rešujemo skupaj in ne 
slabimo zbornice. Zagotovo ne more biti naključje, da so obrtniki že od nekdaj 
organizirani. Prvo interesno združenje obrtnikov na svetu je bilo ustanovljeno 
že leta 1550 v Marseju. Na našem območju pa smo obrtniki organizirani od 
18. stoletja in smo bili v takšno ali drugačno združenje povezani nepretrgoma, 
razen v času fašizma. Obrt tako ni bila organizirana le v diktaturi.  Zbornica 
pa bo obstajala do takrat, dokler bomo imeli skupne interese. V obdobju suhih 
krav jih je zagotovo več, kot v obdobju debelih. Časi niso najbolj rožnati in obr-
tniki smo ena tistih skupin, na katere država pri reševanju krize poskuša nala-
gati nove dajatve. Temu se zbornica uspešno upira – naj vas samo spomnim, 
kako je padel davek na nepremičnine. Veliko težav pa nam še vedno povzroča 
delo na črno. V današnjih časih namreč številni obrtniki zapirajo podjetja in 
zaradi golega preživetja nadaljujejo z delom na črno. Zbornica se proti temu 
bori, ker gre za nelojalno konkurenco. Hkrati pa državo opozarja, da je vzrok 
za večanje dela na črno in tudi sive ekonomije neustrezna davčna politika. 

Zato zagovarjamo, da mora država kot predpogoj za izstop iz krize sprejeti ugodnejšo davčno politiko, ki bo 
obrtnikom in podjetnikom dala dihat. Naši člani imajo težave med drugim tudi v domačem kraju. Mestni ob-
čini Koper, kljub številnim prizadevanjem, ki jih gre pohvaliti, še ni uspelo oživiti mestnega jedra. Tudi zaradi 
nerazumnih omejitev, ki jih postavlja. Težave imajo gostinci, ko želijo postaviti mize na ulico, ali pa gradbinci, 
ko dostopajo do gradbišč v mestu. Na obrtni zbornici si že leta prizadevamo, da bi te težave rešili, a na občini 
vselej naletimo na gluha ušesa. Odprtih vprašanj je veliko in imamo kar nekaj predlogov, kako bi jih lahko 
s skupnimi močmi rešili. Obrtniki bi morali biti aktivnejši v svojih prizadevanjih in zahtevati več. Zbornico bi 
morali izkoristiti, da bi dosegli svoje zahteve in še več. V naši zbornici že dalj časa zagreto zagovarjamo pravi-
ce naših članov, v prvi vrsti znotraj Obrtne zbornice Slovenije. Za čuda to ni vedno dobro sprejeto. In zgodilo 
se je že, da se nam je to tudi maščevalo.  V skupščini Obrtne zbornice Slovenije je 62 poslancev - iz vsake 
zbornice eden. Njihov glas šteje enako, če ima njihova zbornica 1000 ali pa le 100 članov.  Tako se velikokrat 
zgodi, da manjše zbornice s preglasovanjem odločajo tudi o usodi zbornic z veliko večjim številom članov. 
Moje besede niso napad na manjše zbornice, ampak opozorilo, da sistem ne deluje. Vzdržujejo ga člani in če 
bodo nezadovoljni, bo propadel. Vsako leto se namreč odločajo, če bodo ostali v članstvu ali ne. Njihov glas 
se zato mora slišati. V naši zbornici se bomo tako še naprej borili za njihove pravice. Če to komu paše ali ne. 
Mi smo na svoje delo ponosni«.
 

Nato je predsednik Slavko Vižintin članom podelil jubilejna in priložnostna priznanja.
 
Priznanja za dolgoletno uspešno delo v obrti je podelil tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, 
ki se je članom najprej zahvalil za to, da so se odločili ostati člani zbornice. »Nekateri politiki so uvideli, da bi lahko z ukinitvijo 
obveznega članstva oslabili naše vrste« je dodal,  a obrtniki in podjetniki so jim pokazali, da dobro vedo, da zbornico rabijo 
in tudi  zakaj. Zato, da se bodo združevali in tako Vladi RS lahko povedali kaj želijo in hočejo. Tudi političnim strankam, ki se 
bodo borile za nova poslanska mesta v državnem zboru je že povedal, da imajo obrtniki dovolj praznih obljub in da kolikor 
se poslanci ne bodo resno lotili reševanja problemov, ki pestijo gospodarstvo, gotovo ne bodo dočakali konca svojega štiri-
letnega mandata.

Predsednik OZS Branko Meh je podelil OOZ Koper priznanje Srebrni pečat OZS. Za dolgoletno uspešno delo na področju 
obrti  je Slavku Vižintinu podelil priznanje Srebrni ključ, Maji Kolnik Švara in Mariu Zadelu pa priznanje Bronasti ključ.
 
Obrtno-podjetniški zbornici Koper, njenim članom, predvsem pa prejemnikom priznanj je v imenu OOZ Izola, OOZ Piran in 
OOZ Sežana čestital predsednik OOZ Piran Pavel Lovrečič. Zbornici je čestitke članov Udruženja obrtnika Buzet prenesla 
tudi predsednica združenja Loredana Krbavčič.

Šansonjerka Tadeja Fatur AnaLiza

Podpredsednik OZS Branko Meh 
izroča priznanje Bronasti ključ OZS 
Mariu Zadelu

Podpredsednik OZS Branko Meh 
izroča priznanje Bronasti ključ OZS 
Maji Kolnik Švara

Predsednica Udruženja obrtnika Buzet 
Loredana Krbavčič čestita predsedniku 
OOZ Koper Slavku Vižintinu

Predsednik OOZ Piran Pavel Lovrečič je 
v imenu OOZ Izola, Piran in Sežana izročil 
spominsko sliko predsedniku koprske zbornice

Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper

Boris Magdalenc na hangu Šansonjerka Tadeja Fatur

Podpredsednik OZS Branko Meh 
izroča priznanje Srebrni  pečat OZS 
Slavku Vižintinu, ki je prejel tudi 
priznanje Bronasti ključ OZS

Slavnostno torto ob 35-letnici  zbornice je izdelala 
Slaščičarna Klasika in je darilo Aljoše Norbedo iz 
restavracije Al mulin
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Podelili smo priznanja 2014

Priznanja za 30 let dejavnosti

1. Koren Adrijano - Koinstal d.o.o.
2. Markežič Marijan - modelno mizarstvo

3. Avtoprevozništvo Šubelj
4. Shiroka Greta - zlatarstvo, filigranstvo

5. Stić Dragan - elektromehanika
6. Zadnik Nevio - strojno instalaterstvo

Priznanja za 20 let dejavnosti

1. Baruca Nadja - cvetličarstvo
2. Kocjančič Branko - elektroinstalaterstvo
3. Božič Kristjan - elektomehanika
4. Brajda Andi - popravila aparatov
5. Burić Milan - prevozništvo
6. Cencir Rino - projektiranje in modeliranje
7. Čokelj Igor - avtokleparstvo
8. Elektromehanika Pobega
9. Fojkar Maks - kamnoseštvo

10. Franca Bojan - servis elektronike
11. Grgič Valter - prevozništvo
12. Jakomin Blaženka - gostinstvo
13. Jankovič Željko - prevozništvo
14. Jazbec Vid - plastični izdelki
15. Jugovac Mladen - avtomehanika
16. Karajković Sudar - gradbeništvo
17. Kocjančič Aldo - Uniem d.o.o.

1. Anžur - servis za ključe, ključavnice  in graviranje
2. Klabjan Pavel - strojno instalaterstvo
3. Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. -  cvetličarstvo
4. Slaščičarna Dehar
5. Slikoplast d.o.o. - pleskarstvo

Priznanje za 60 let 
dejavnosti

Priznanje za 50 let 
dejavnosti

Priznanja za 40 let 
dejavnosti

18. Kocjančič Ecijo - prevozništvo
19. Kocjančič Marjan - prevozništvo, gradbeništvo
20. Koradin Danijel - gostinstvo
21. Korelič Mirjan - kovinske konstrukcije
22. Lonić Jadranko - vodoinstalaterstvo
23. Marsič Damjan - prevozništvo

24. Mikac Vili - prevozništvo
25. Milanovski Vladimir - prevozništvo
26. Mizarstvo Mevlja
27. Morina Feriz - gradbeništvo
28. Muženič Rajko - gradbena dela
29. Pavletič Mavricij - strojno instalaterstvo

30. Pavlič Feručjo - elektroinstalaterstvo
31. Pešić Aleksandar - prevozništvo
32. Radišić Dragan - prevozništvo
33. Ražnjević Kuzma - prevozništvo
34. Stančič Igor - prevozništvo
35. Stekić Milorad - prevozništvo

Zlatarstvo Shiroka Okrepčevalnica Istrska klet - Slavček
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Priznanja za 20 let dejavnosti

36. Stepančič Marijan - avtokleparstvo
37. Šav Branko  - Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
38. Šav Gracijano - M KUK d.o.o., gradbeništvo
39. Škerjanc Jordan - servis računalniške opreme
40. Tagros d.o.o. - servis vozil, strojev in naprav

41. Turk Ecijo - gostinstvo
42. Udovič Dušan - strojno instalaterstvo
43. Veber Stanislav - oblaganje tal in sten z 
mavčnimi elementi
44. Vižintin Evgen - prevozništvo

45. Vučić Aleksander - strojne instalacije
46. Vukelić Davor  - elektroinstalaterstvo
47. Zupan Slavko - steklarstvo in uokvirjanje slik
48. Žabot Marjan - avtomehanika

Priznanja za 10 let dejavnosti

1. Artok Šarkanj k.d. - uokvirjanje slik, steklarstvo
2. Ban Angelca - gostinstvo, planinski dom
3. Baril d.o.o. - proizvodnja piva

4. Cah Doris - avtokleparstvo
5. Derin Dario - avtomehanika
6. Furlan Rado - mizarstvo

7. Gaberšek Stanko - 
zaključna gradbena dela 
8. Gajšak Žarko - avtotaksi
9. Grabar Bojan - svečarstvo
10. Imširović Mersud - 
ključavničarstvo 
11. Jurkovič Marko - avtomehanika
12. Kanduzio Tea - frizerstvo
13. Keča Slađana - frizerstvo
14. Kocjančič Patricija - frizerstvo
15. Mahovac Boris - gradbeništvo
16. Malinović Miroslav -
popravilo motornih koles 
17. Marzi Franka - oljarstvo
18. Mirage Trans d.o.o. - 
prevozništvo
19. Norbedo Aljoša - gostinstvo
20. Novak Dean -  
bazen servis, gradbeništvo 
21. Podgorelec Martina - kozmetika
22. Pucer Aleš - servis aparatov
23. Ratoša Gracijano - 
selitve in popravilo pohištva 
24. Rojko Suzana - frizerstvo
25. Savladisla d.o.o. - kozmetika
26. Servis Koper d.o.o. - 
podjetniško in poslovno svetovanje 
27. Vančina Marica - frizerstvo
28. Vežnaver Aleš - 
predelava in vzdrževanje vozil 
29. Vidic Rada - gradbeništvo
30. Zonta Ika - 
Bellaria d.o.o., proizvodnja slaščic 
31. Žagar Eleonora - 
piercing in tetoviranje

Priložnostna priznanja za posebne dosežke

Sekcija gradbincev OOZ Koper

Dimitrij Vivoda Božo Stražar

• Sekcija gradbincev OOZ Koper - za nesebično in požrtvovalno pomoč pri 
obnovi pogorele hiše v Brezovici         

• Dimitrij Vivoda - za odgovorno, požrtvovalno in vestno delo pri gradnji 
obrtne cone Sermin      

• Božo Stražar - za izvirno in odgovorno obeleževanje dogodkov in aktivnosti 
članov, s katerim je prispeval  h krepitvi pripadnosti zbornici     

Ob  35-letnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper so priložnostna  priznanja prejeli naslednji člani zbornice:    



V Kopru je mladi oblikovalski trio 
znan pod imenom TOK TOK na 
začetku meseca predstavil lesen 
zvočnik za iPhone poimenovan 
Trobla, ki so ga izdelala s pomo-
čjo lokalnih obrtnikov in za delo-
vanje ne potrebuje baterij.
       
Zvočnik brez elektronskih kompo-
nent ojača zvok, razvijali pa so ga 
od lanskega novembra. „Zanima 
nas, kako bi lahko les uporabili v 
svetu zabavne elektronike in s tem 
zmanjšali količino odpadkov, ki jih 
je težko reciklirati,“ razloži Matej 
Rodela, ki ustvarja z Andrejem Ko-
ruzo in industrijskim oblikovalcem 
Martinom Šoštaričem. Pri izdelavi 
zvočnikov sodelujejo z lokalnimi 
obrtniki, ker želijo, da z njihovo ide-
jo zaslužijo ljudje v domačem oko-
lju in ne slabo plačani delavci nekje 
na Vzhodu, nadaljuje Andrej: „Zvok 
nam je pomagal izpiliti tonski tehnik 
Leon Kavalič, stožce v zvočniku je 
izdelal strugar Mirko Odeb z Arjo-
la, utor za telefon je izrezal modelar 

•  Zlatko Kalšnik - sekcija gradbincev     
• Edi Knez - sekcija kleparjev in krovcev     
• Slavko Vižintin - izvoljen za predsednika sekcije 

steklarjev in poslanca sekcije v skupščini OZS    
• Marjan Starc - sekcija za domačo in umetnostno obrt    
• Mario Zadel - sekcija za promet     
• Silva Baruca Jakomin - izvoljena za podpredsednico 

sekcije frizerjev in poslanko sekcije v skupščini OZS     
• Maja Kolnik Švara - sekcija kozmetikov     

Interese članic in članov OOZ Koper bo v najvišjem or-
ganu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije - v skup-
ščini OZS  - zastopala Tamara Hlede, članica skupščine 
in upravnega odbora OOZ Koper ter dolgoletna aktiv-
na članica sekcije kozmetikov OOZ Koper.     

Vsem izvoljenim iskreno čestitamo za izvolitev.  

Od izvoljenih pričakujemo, da bodo zavzeto in odgovor-
no zagovarjali interese članov.     

Nadzorni odbor OZS do zaključka redakcije tega glasila še 
ni bil izvoljen, saj se novoizvoljena skupščina OZS, ki jo se-
stavljajo poslanci iz OOZ in sekcij OZS, še ni konstituirala in 
izvedla volitev.

Z volilno skupščino sekcije živilskih dejavnosti, so se zaključi-
le volitve upravnih odborov tridesetih sekcij Obrtno-podje-
tniške zbornice Slovenije za mandat 2014-2018. 
 
V upravne odbore sekcij OZS so lahko kandidirali  člani zbor-
nice, ki so jih predlagale OOZ, organi OZS in sekcije OZS ter  
člani, ki so se odločili, da kandidirajo sami.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je med svo-
jimi člani izvedla postopek evidentiranja kandidatov, nato 
so za področje delovanja sekcij svoje predstavnike izbrale 
sekcije same, upravni odbor zbornice pa je določil kandidate 
za člane upravnih odborov v sekcijah, ki na OOZ Koper niso 
organizirane ter kandidate za nadzorni odbor OZS.  
 
OOZ Koper je predlagala kandidate za člane upravnih od-
borov  v šestnajstih sekcijah OZS. V upravni odbor Sekcije za 
promet OZS pa sta kandidirala dva člana OOZ Koper, saj je 
en član kandidiral sam.  
 
Sekcije na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so po no-
vem organizirane tako, da nimajo več skupščin. Stroko bodo 
tako predstavljali upravni odbori, ki štejejo od 5 do 11 čla-
nov. Upravni odbori sekcij so izvolili tudi predstavnike – po-
slance sekcij v skupščino OZS. 
 
V upravne odbore sekcij so bili izvoljeni naslednji predstav-
niki OOZ Koper:    
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Sosedu zlatnik za srečo

Prvo zlatarno v Kopru so postavili na Če-
vljarski ulici Italijani. Po drugi svetovni 
vojni pa je z zlatarstvom v njej nadalje-
val Tomo Shiroka, ki se je za to obrt izuril 
v svoji družini doma iz Prizrena. V Koper 
je prišel konec leta 1953 in si poiskal sta-
novanje ter prostor za obrt. Nato je vložil 
prošnjo za obrtno dovoljenje, na kate-

rega je čakal šest mesecev. K njemu so 
prihajali domačini, ker je popravljal ure 
in nakit ter ga tudi izdeloval po naročilu. 
Izpod njegovih rok so nastajali izvrstni fi-
ligranski izdelki iz srebra in zlata. 
Ta tehnika je danes 

že skoraj zamrla, ker jo je izpodrinil cenej-
ši industrijsko izdelan nakit.              

„V državah nekdanje Jugoslavije 
se večinoma vsi s priimkom Shi-
roka ukvarjajo z zlatarstvom, na 
samem začetku pa stoji 6 bra-
tov, ki so se začeli ukvarjati s to 
obrtjo in jo predajati iz roda v 
rod.“ pove Greta. Delo v zla-
tarni je sprva ni zanimalo 
in se je odpravila na študij, 
„oče pa mi je ob tem dejal, 

da me bo zlatarna vedno 
čakala.“ Njen brat Luigi se 
je za očetovo obrt odlo-
čil že zgodaj in se je za 
zlatarja izšolal v Celju. 
Sicer je v zlatarni začela 
delati že z dvanajstimi 
leti, ko ji je oče čez 
poletje za tri ure na 
dan v skrb zaupal vse 
dragocenosti na raz-
stavnih površinah. 
Od takrat je vsako 
poletje delala pri 
njemu in ko je 
začenjal bolehati, 
je prevzemala 
vse več dela. Na 
začetku osem-
desetih let je 
preminil in ta-
krat je odprla 
svojo obrt ter 

nadaljevala njegovo zapuščino. Danes 
ji pri oblikovanju nakita pomaga nečak 
Rok.      

Ko vstopite v njeno zlatarno ugotovite, 
da se v njej od osemdesetih let ni veliko 
spremenilo, a je kljub temu živa. Vsak 
predmet v njej nosi zgodbo: od očeto-
vega nakita, zbirke iz slonovine do majh-
nega medaljona s sveto podobo, ki leži 
v vitrini in ga je za srečo prejela v dar že 
pred desetletji.      

Kot nekdo, ki že od mladih nog dela in 
živi na Čevljarski ulici, z žalostjo opazuje, 
kako se mesto spreminja. Po njenih be-
sedah je vse manj zelenja, promet ima 
prednost pred pešci, prebivalci pa se 
dušijo v asfaltu in betonu. „Nekoč so imeli 
drugačen odnos do zelenja in tudi do go-
lobov,“ razmišlja Greta, „vodnjaki so imeli 
izklesane kotanje, kamor so ljudje nalivali 
vodo, da so lahko iz njih pile ptice in druge 
živali.“       

Nekoč je bilo tudi manj zavisti, pravi. 
Njen oče je v temelje zlatarne, ki je vrata 
odprla poleg njihove, vrgel zlatnik za sre-
čo, da bi jim šel posel dobro.“Konkurenca 
je zdrava stvar, ko se začne foušarija, to ne 
vodi nikamor,“ zaključi Greta in podeli še 
en nauk njenega očeta: „Vedno poglej so-
sede na svoji levi in desni. Če si bogat in oni 
niso, pomagaj jim, ker boš v nasprotnem 
primeru obubožal tudi sam. Če pa so bo-
gati, boš lahko obogatel tudi ti.“     
       Matej Rodela

V Čevljarski ulici stoji najstarejša še delujoča zlatarna v Kopru, ki jo je pred šestdese-
timi leti odprl Tomo Shiroka.  Človek s pokončno moralno držo, ki je videl preko meja 
zavisti, kakor se ga danes spominja hčerka Greta, ki je družinsko obrt prevzela pred 
tridesetimi leti.

Predstavniki OOZ Koper 
v sekcijah in organih OZS

Tudi les  je lahko  del zabavne elektronike
Marko Bergamasco iz Izole z doma 
narejenim CNC strojem, embalažne 
vrečke je sešila šivilja Tamara Koren 
Šuber, ki dela nad koprsko tržnico, 
predstavitveni video in fotografije 
pa  je posnel koprski fotograf Dean 
Grgurica.“       

Zvočnik nameravajo razvijati dalje 
in za širšo proizvodnjo zbirati denar 
tudi na platformah za množično 
zbiranje sredstev, kot sta Kickstar-
ter ali Indiegogo. „Imamo še nekaj 
idej, kako bi lahko uporabili les in pa-
metne naprave ter vključili podobne 
rešitve tudi v pohištvo,“ doda Andrej. 
Fantje se namreč ukvarjajo tudi z 
oblikovanjem in izdelavo pohištva 
iz polnega lesa, ki so ga razstavili 
na prodajno razstavnem POP UP 
domu v Ljubljani in Benetkah. Ne-
davno pa so prenovili del stare mi-
zarske delavnice v mestnem jedru 
Kopra, kjer je nekoč delal Andrejev 
nono in v njem uredili studio.     
                Elide Laginja
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Sekcija gradbincev

Vsi za vse Zahvala koprski zbornici
V akcijo zbiranja pomoči prizadetim v poplavah v Srbiji, Bosni 
in Hercegovini in Hrvaški se je vključila tudi Območna obrtno-
podjetniška zbornica Koper, ki je k sodelovanju pozvala tudi 
svoje člane. Zbiranja materialne pomoči ne bi bilo možno orga-
nizirati brez primernih prostorov in brez sodelovanja številnih 
članov zbornice, zato se zahvaljujemo v prvi vrsti:       

• Zlatku Kalšniku (Gradbeništvo Zlatko d.o.o.) in Seadu 
Česi, ki sta dala na razpolago svoje prostore v Obrtni coni 
na Serminu, da smo  lahko izpeljali tako zahtevno logistiko 
(dostop za kamione, veliko parkirišče).       

• prevoznikom, članom sekcije za promet OOZ Koper  Da-
vidu Apollonio, Marku Jurkoviču, Zoranu Blaškoviču 
in Klavdiju Vižintinu, ki so po svojih močeh pomagali pri 
lokalnih prevozih, pri prevozu osnovnega materiala ter pri 
prevozu stvari donatorjev, kateri niso imeli možnosti sami 
pripeljati donirane stvari do Sermina.     

• Sergeju Pinterju (Pimetal d.o.o.), ki nam je vedno, ko smo 
potrebovali paletnik za razvrščanje palet, priskočil na po-
moč in nam ga posodil,      

• Vojku in Ivu Žerjalu (Žerjali d.o.o.), ki sta donirala palete in  
v uporabo dala viličarja za natovarjanje kamiona,        

• Anteju Guberacu (Grafist d.o.o.), ker nam je omogočil 
uporabo viličarja in viličarista; še posebej se zahvaljujemo 

njegovemu viličaristu Sajotu, ki je natovarjal ves čas in v 
svojem prostem popoldanskem času,      

• Dimitriju Vivodi (Konzorcij Sermin d.o.o.) in vsem drugim 
članom, ki so nam prispevali nekaj osnovnega materiala za 
pakiranje in odpremljanje blaga     

• drugim članom zbornice za donirano blago za popla-
vljence,       

• Slavku Vižintinu, predsedniku OOZ Koper in strokovni 
službi zbornice za  sodelovanje pri organizaciji.    

Hkrati se zahvaljujemo tudi  vsem ostalim obrtnikom, ki niso 
člani Obrtne zbornice Koper in vsem ostalim društvom, gasil-
skim društvom, osnovnim šolam, vrtcem, delovnim organizaci-
jam (Luka Koper, Intereuropa…), privatnim prevoznikom (Reja 
transport, Deni transport, GEFCO, Tinttor,  Vignjevič…), kakor 
tudi več kot 6000 posameznim donatorjem, ki so po svojih 
močeh prispevali. Zahvalili bi se tudi prostovoljcem, ki jih je bilo 
okoli 500 in so pripomogli k uspešnosti akcije,  ki je dobila raz-
sežnosti ne samo obalnega, ampak tudi državnega značaja. 
 
Zahvaljujemo se občinam Koper, Izola in Piran ter njihovim 
županom. Pa tudi slovenski vojski – MORS, Upravi za izredne 
razmere in poplave, Upravi RS za zaščito in reševanje. 
         Naser Šečić, koordinator Rdečega križa

V zaselku Grupija med  Kanegro in  Savudrijo, 
v oazi miru in v  prekrasnem ambientu à la carte 
restavracije A casa, boste lahko uživali v domači 

tradicionalni istrski kuhinji, ki jo pripravljajo 
po domačih recepturah značilnih za to območje. 

Restavracija  A casa nudi koprskim obrtnikom in 
podjetnikom – imetnikom članske kartice 

Mozaik podjetnik 10% popust, 
za njihove organizirane skupine pa 15% popust.

Restavracija A casa, Grupija 
vabi člane zbornice

Restoran ”A casa” vl. Marino Paretić, 
Grupija 13 a, 52475 Savudrija, Hrvatska
tel.: +385 (0)52 737 101 - www.restorani-mani.com 
e-mail: info@restorani-mani.com

Sekcija  za promet

Dodatne omejitve na 
premostitvenih objektih       
     Direkcija RS za ceste je na osnovi rezultatov varnostne analize 
premostitvenih objektov  prisiljena uvesti dodatne omejitve na 
štirih premostitvenih objektih, in sicer bo na treh uveden ukrep 
omejitve nosilnosti, na enem pa ukrep omejitve hitrosti. 
    Na glavnih in regionalnih cestah v upravljanju Direkcije RS za ceste, 
ki obsega skoraj 6.000 kilometrov cest je v slabem in zelo slabem 
stanju preko 300 premostitvenih objektov, za katere bi v naslednjih 5 
letih potrebovali približno od 120 do 150 milijonov evrov.  
     Za izvedbo najnujnejših del, to so najnujnejše rekonstrukcije pre-
mostitvene konstrukcije na 13 premostitvenih objektih, kjer so že bili 
uvedeni ukrepi izmenično enosmernega prometa oziroma omejitve 
nosilnosti, bi potrebovali približno 10 milijonov evrov (gre za investi-
cijsko vrednost). Ker sredstev za preprečevanje nadaljnjega propada-
nja cest in objektov ni, je Direkcija RS za ceste prisiljena uvajati nove 
ukrepe omejitev. 
     Rezultati varnostne analize, ki je bila narejena za 10 premostitve-
nih objektov, izkazujejo, da bo potrebno zaradi slabega stanja na 
treh premostitvenih objektih uvesti ukrep omejitve nosilnosti, na 
enem pa omejitev hitrosti. Gre za premostitvene objekte na nasle-
dnjih odsekih:     
• G2-103 odsek 1008, v km 0,2 Ušnik - Plave, premostitev Kozjak     
• G2-103 odsek 1008, v km 3,0 Ušnik - Plave, premostitev Hudournik     
• R3-606 odsek 5703, v km 13,49 Kanal-Lig-Mišček-Neblo, premo-

stitev Šeberjak      
Promet bo na odseku Ušnik-Plave urejen izmenično enosmerno, in 
sicer v km 0,2 s semaforskimi napravami, v km 3,000 pa s prometnimi 
znaki za odstop prednosti. Na premostitvi preko Šeberjaka bo prepo-
vedan promet za vozila, ki presegajo maso 30 ton. 
     Odsek, kjer bo uveden ukrep omejitve hitrosti na 30 km/h:      
• R3-606 odsek 5703, v km 21,308 Kanal-Lig-Mišček-Neblo, pre-

mostitev Judrije      
Opomba: Prometna signalizacija, s katero so vzpostavlili omejitve, naj bi 
bila postavljena v soboto, 14.  junija 2014.    VIR: Direkcije RS za ceste

Podaljšanje kode 95
 
     Veliko vas je takih voznikov, ki ste Kodo 95 vpisali leta 2009 in mo-
rate v letošnjem letu veljavnost le te podaljšati.  Kodo 95 podaljšate 
na Upravni enoti s predložitvijo spričevala o opravljenih usposablja-
njih, katerega  vam  izda izvajalec zadnjega usposabljanja. 
     Obalne območne obrtno-podjetniške zbornice smo, v sodelovanju 
z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije, tudi letos  za svoje člane - 
prevoznike, organizirale dva sklopa  obveznega  usposabljanja vozni-
kov. Prvi je potekal 22. marca, drugi pa 24. maja. Usposabljanja se je v 
obeh terminih udeležilo skupno 83  slušateljev, od tega 47 koprskih.
 

     Če se do sedaj niste uspeli udeležiti usposabljanj in vam za po-
daljšanje kode primanjkujejo posamezni deli, vas obveščamo, da je 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije razpisala dodatne termine, 
ki jih najdete na tej spletni povezavi http://www.ozs.si/ZaČlane/
Izobraževalnicenter/Strokovniseminarjiindelavnice/Rednou-
sposabljanjevoznikov.aspx.  
     Lahko pa nas pokličete na tel. 05/613-90-13 in uredili vam bomo 
prijavo za želeni termin.

Uspešno zaključili usposabljanje 
 
     Za 14 članov obrtnih zbornic Primorsko-notranjske  regije se je 18. 
junija 2014 zaključilo štiri dnevno usposabljanje za ravnanje z ozonu 
škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (program A).  
Usposabljanje je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del. Po 
zaključenem usposabljanju so kandidati opravili izpit tako iz teore-
tičnega kot praktičnega dela. Z opravljenim izpitom so postali poo-
blaščeni serviserji za omenjene dejavnosti, za kar jim je izvajalec izdal 
ustrezno spričevalo in jih vpisal  v seznam pooblaščenih serviserjev 
na Agenciji RS za okolje. Spričevalo je veljavno pet let. 
     Igor Čurin, član sekcije instalaterjev-energetikov, ki se je udeležil 
usposabljanja pravi, da je to bilo tako iz vidika teoretičnega kot prak-
tičnega dela zelo zanimivo in poučno. Tudi sam je osvojil nova znanja, 
ki jih bo koristno unovčil pri svojem delu. Pohvalil je vse predavatelje 
in dodal, da so bili pri predavanju in poučevanju zelo izčrpni in kako-
vostni. 
     Zadovoljen je, da se je sekcija odločila izvesti celotno usposablja-
nje skupaj z izpitom v Kopru, saj so tako udeleženci privarčevali na 
potnih stroških, predvsem pa na času. 
     V imenu vseh udeležencev se zahvaljuje kolegu Alešu Pucerju, ki 
je za praktični del usposabljanja in za izpit dal na razpolago svojo  
novo obratovalnico v Obrtni coni na Serminu. 

Sekcija  inštalaterjev-
energetikov

Kleparji in krovci do novih znanj 
      V zeleni dvorani Obrtniškega doma smo, v četrtek 22. 
maja 2014 gostili predstavnike podjetja Prefa in Hilti, ki so 
članom sekcije gradbincev, predvsem  kleparjem in krov-
cem predstavili  novosti storitev in proizvodov.  
     Na predstavitvi je bilo prisotnih 15 obrtnikov in njiho-
vih zaposlenih, ki so tako imeli priložnost obnoviti znanje 
pri izvajanju del z uporabo produktov in tehnik podjetij. 
Druženje se je nadaljevalo tudi po uradnem delu srečanja, 
saj so predstavniki podjetij pripravili pogostitev.

Apartma je v celoti opremljen, sestavljen je 
iz spalnice (zakonska postelja), dnevnega 
prostora s kuhinjo (štedilnik, pečica, posoda. V 
okviru dnevnega prostora sta dva raztegljiva 
troseda in TV sprejemnik), kopalnice, ločenega 
WC-ja, shrambe, hodnika in balkona. V 
apartmaju so odeje in vzglavniki (posteljnino,  
brisače in kuhinjske krpe je potrebno prinesti s 
seboj. Apartma ima lastno parkirno mesto. Čez 
cesto se nahaja trgovina TUŠ, bar, restavracija, 
pošta, bankomat.

UG
OD

NO
!

ŠMARJEŠKE TOPLICE

NAJEM APARTMAJA na dan          30,00 EUR (Z DDV) na dan      
NAJEM za 1 teden (7 dni - 10% popust)       27,00 EUR (Z DDV) na dan      
NAJEM za  2 tedna (14 dni - 20% popust)    24,00 EUR (Z DDV) na dan

ZA NAJEM APARTMAJA, INFORMACIJE O RAZPOLOŽLJIVIH TERMINIH 
TER OSTALE PODROBNOSTI POKLIČITE NA TELEFON:  

05/67 709 91

OOZ Piran nudi članom OOZ Koper 
najem apartmaja (56m²) v Šmarjeških Toplicah.
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Iz Uradnega lista

     
št. 31/2014 z dne 30. aprila 2014     
• Uredba o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in 

odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti     
• Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz 

gozdnih lesnih sortimentov    
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih pregledih 

motornih in priklopnih vozil     
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o registraciji motornih in 

priklopnih vozil     
Št. 32/2014 z dne 5. maja 2014      
• Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)        
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 

(ZTro-N)    
št. 33/2014 z dne 9. maja 2014      
• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2014     
• Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko 

Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od 
dohodka in premoženja     

• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in 
stopnje proporcionalne trošarine za cigarete    

št. 36/2014 z dne 23. maja 2014    
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in 

opremi vozil    
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih 

za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu     
• Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil     
št. 37/2014 z dne 26. maja 2014     
• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2014    
št. 38/2014 z dne 30.maja 2014     
• Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne 

pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije     
• Popravek Poročila o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za april 2014     
št. 42/2014 z dne 9. junija 2014    
• Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije 

za maj 2014

Garancije za bančne kredite
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 B 2014 - Garancije 
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Razpis je 
odprt do 15. decembra 2014, upravičenci pa so mikro, mala in srednje 
velika podjetja. Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugo-
dnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše 
ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. 
Obrestna mera kredita je EURIBOR 6 mesečni + 1,95%

Razpis je namenjen podjetjem    
• ki postopoma rastejo     
• ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega     
• ustvarjajo nova delovna mesta     
• nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita   

Roki za predložitev vlog 
• 16. junij, 15. julij, 15. september, 15. oktober, 17. november 

in 15. december 2014    

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite 
z izdajanjem naslednjih garancij    
• investicijske garancije      
• garancije za mlada podjetja    
• mikro garancije za obratna sredstva  

Celotno dokumentacijo razpisa lahko najdete na spletni strani Slo-
venskega podjetniškega sklada.     

Pri branju razpisa pazite na naslednja poglavja: kaj so upravičeni stro-
ški, kakšni so kreditni pogoji ter kakšna je vsebina prijave (kaj vse so 
priloge). Predvsem bodite pozorni, da je že pred oddajo vloge potreb-
no imeti pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z 
garancijo Sklada. Na spletni povezavi najdete tudi pripomočke glede 
priprave vloge (pripomoček za izdelavo poslovnega načrta).      

Kolikor se boste odločili, da tega ne boste pripravljali sami, vam pri 
tem lahko nadaljnje napotke nudijo v Svetovalnem centru OZS. 

Varnost v vašem delovnem okolju 
in zdravje vaših zaposlenih     

Delovna inšpekcija lani izrekla za štiri milijone evrov glob
Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru inšpektora-
ta za delo (zadolženi za delovna razmerja, varnost in zdravje 
pri delu in socialno varstvo) so lani opravili 18.745 inšpekcij-
skih pregledov, je povedala Nataša Trček, glavna inšpektorica 
za delo. 
Na področju delovnih razmerij je bilo nadzorov največ, slabih 
11 tisoč, veliko - dobrih sedem tisoč jih je bilo tudi na po-
dročju varnosti in zdravja pri delu. Inšpektorji so izrekli več 
kot 12 tisoč ukrepov za okvirno 4 milijone evrov glob, od česar 
jih je bilo na kraju samem plačanih za 1,6 milijona evrov.  
          Vir: Dnevnik, 26. marec 2014      

Pregledi in preizkusi delovne opreme s poudarkom na meritvah 
električnih veličin
O pregledu in preizkusu delovne opreme se sestavi zapisnik. V njem 
se natančno zapišejo ugotovitve pregleda in preizkusa in druge 
potrebne informacije. Poleg splošnih podatkov o delovni opremi, ki 
se preizkuša, morajo biti v zapisniku identifikacija ali opis preizkusne 
metode ali postopka, uporabljeni nestandardizirani preizkusni po-
stopki in metode, meritve, preiskave in izmerjene vrednosti …
 
Kakšen je postopek določitve osebne varovalne opreme na delov-
nem mestu, kjer obstajajo velika tveganja padca iz višine? (ali pa npr. 
hrupa, ureza, nizkih temperatur …)?
Za določitev ustrezne osebne varovalne opreme na takšnem delov-
nem mestu, mora delodajalec slediti zahtevam iz Pravilnika o OVO, 
ki jo delavci uporabljajo pri delu.
 
Obveznosti delodajalca     
• ocena tveganja – Prepoznava (nevarnosti) tveganja      
• navodilo / informativno obvestilo / - razvidno pred katerim 

tveganjem OVO varuje      
• izbor osebne varovalne opreme – po prilogah I, II, in III Pravilnik      
• na mestu uporabe zagotoviti ustrezne podatke o osebni varo-

valni opremi     
• in še več     

Oprema za začasno delo na višini 
Če se pri oceni tveganja ugotovi, da delo pogosto poteka na 
nizki višini na različnih mestih in torej obstaja tveganje padca, 
morate uporabiti ploščadi z varovalno ograjo, podstavki in 
ograjo za roke.
 
Lahke samostoječe premične ploščadi so bolj ergonomske in var-
nejše kot enojne ali stopničaste lestve. Pogosto se uporabljajo v 
prostorih, namenjenim shranjevanju, in v skladiščih. Med delom 
morajo biti kolesca zapahnjena, da se preprečijo slučajni premiki. 
Poleg tega:     
• je treba pred uporabo preveriti stanje ploščadi in podlage, da 

se preprečijo nepredvidljivi zdrsi ali premiki     
• nikoli ne uporabljajte poškodovane samostoječe premične 

ploščadi     
• samostoječe premične ploščadi ne sme uporabljati več kot ena 

oseba naenkrat     
• uporabljajte samo ploščadi, ki ustrezajo delovnim razmeram       

  
Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti - ur. l. št. 12/2013, 
49/2013 in Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju - ur. l. 
št. 26/93
Zasnova ali študija požarne varnosti je obvezna v primeru gradnje 
novega požarno manj zahtevnega oziroma požarno zahtevnega 
objekta in pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega 
objekta.
 
Vse to in še veliko več najdete v praktičnem priročniku z zgoščenko, 
ki ga lahko naročite na spletni strani: http://www.zfm.si/artikli/
prirocniki/varnost-in-zdravje-pri-delu.html?0,0,357 ali si ga iz-
posodite na OOZ Koper.

Javni razpis

Obvestila
Pozor na zavajajoče oglaševanje
 
Člani opozarjajo na telefonske klice iz telefonske številke 01/320 92 
70, v katerih  jim kot podjetnikom ponujajo  vpis v spletni evropski 
poslovni register, ki naj bi jim  omogočil dostop do nepovratnih 
EU sredstev, ker naj bi bilo na razpolago 5 mio EUR nepovratnih 
sredstev, oz. bi si z vpisom v ta register pridobili možnost pridobitve 
teh sredstev, s katerimi bi si lahko na primer obnovili lokal, idr. Pri 
tem jim je rečeno, da pisno soglasje ni potrebno, saj da zadostuje 
telefonsko. 
 
Klicatelj se pri tem predstavlja, da kliče iz Agencije za evropski po-
slovni register. OZS obvešča, da noben subjekt s takšnim nazivom ni 
vpisan v Poslovnem registru Republike Slovenije, poskušali so tudi 
priklicati navedeno telefonsko številko, vendar je ves čas zasedena 
ali pa se nihče ne javi.  
 
OZS opozarja, da vpis podjetja v kakršne koli registre ne omogoča 
avtomatskega pridobivanja (ne)povratnih EU sredstev za različne 
podjetniške projekte. Prav tako vpis v takšen register ni pogoj za 
pridobivanje teh sredstev.  

Za pridobitev EU (ne)povratnih sredstev je potrebno vložiti popolno 
prijavo na posamezne odprte razpise, ki jih vodijo različne javne in-
stitucije (npr ministrstva, agencije, skladi, ipd), in le na podlagi odo-
britve vloge, ki jo pozitivno oceni financer in nosilec razpisa, je šele 
možno pridobiti kakršna koli javna sredstva, ki so lahko nepovratna 
(donacije, subvencije) ali povratna (garancije, krediti)  za sofinancira-
nje različnih projektov.  
 
V opisanem primeru gre najmanj za zavajanje ali celo za preva-
ro, zato pazite s čim boste soglašali. Vpis v takšen register vam 
ne bo omogočal pridobitve nepovratnih evropskih sredstev.  
 
Tudi sicer apeliramo na  veliko skrbnost pri podpisu kakršnih 
koli obrazcev in izjav in dajanju soglasij po telefonu. Namreč, 
tudi ta bi lahko bila zavezujoča, ko jih da podjetje oziroma pod-
jetnik. Dokler ne proučite celotnega besedila in vseh pogojev, 
tudi drobnega tiska, ter preverite resničnosti obljubljenega, ne 
podpisujte ničesar!
 
Ponovno  opozarjamo tudi na zavajanja s spletnimi poslovnimi ime-
niki kot so European Union Web-register Republic of Slovenia/ EU 
WEB register Slovenija, Euco Data, European City Guide, Intercable 
Verlag, Construct Data Verlag, Expo Guide Mehika, Euro Bussines 
Guide, World Bussines Guide in še kdo, ki so na videz videti kot brez-
plačna storitev, a podjetniki pri podpisu obrazca velikokrat spregle-
dajo droben tisk, kjer pa je navedeno, da se ob podpisu zavezujejo 

k sklenitvi triletne pogodbe in plačilu letnega prispevka 873 evrov. 
Najverjetneje gre za isto združbo, ki si le nadeva različna imena. V 
letu 2008 se je European City Guide (ECG) znašel celo v obravnavi na 
evropskem parlamentu, ki je ocenil, da je zavajanje z lažnimi poslov-
nimi registri v nasprotju z več direktivami EU ter da ima resne in za to 
primerne finančne posledice.  
          Vir: OZS 

Kako plačevati višje prispevke 
 
Zavezanec – samozaposleni, ki želi plačevati prispevke od višje 
zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je določena na podlagi dose-
ženega dobička, to stori tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ 
obrazcu, v polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne osnove, od 
katere pač želi plačevati prispevke. Podrobno je to navedeno v 
navodilu za izpolnjevanje OPSVZ obrazca, ki je ena od  prilog Pravil-
nika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obrazcih za obračun  
prispevkov za socialno varnost, objavljenega na spletni strani: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972 
 
Posebno obvestilo davčnega organa o zvišanju zavarovalne osnove 
ni potrebno, svojo odločitev o tem samozaposleni sporoči tako, da 
pač v OPSVZ obrazec vpiše znesek višje zavarovalne osnove ter od te 
obračuna prispevke.

Nastopi članov na sejmih v tujini
 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija je 
objavila vabilo za posredovanje interesa za skupinsko ude-
ležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.  Vsa podjetja, 
zbornice, panožna združenja, sekcije in grozdi oz. druga interesna 
gospodarska združenja lahko svoj interes  oz. interes svojih članov 
za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015 
lahko  sporočite OZS do petka, 12. septembra 2014.
  
V pomoč pri odločanju vam prilagamo bazo svetovnih sejmov, ki 
jo lahko najdete na portalu Izvozno okno oz. na spletnem naslovu 
http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.aspx?id_
menu=1314. 

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa za skupinske pred-
stavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v 
letu 2015.  Kolikor bi bilo na OOZ najmanj šest.  

Vaše podpisane in ožigosane predloge posredujte na elektronski 
naslov: edina.zejnic@ozs.si ali po faksu 01/50 592 70. 

POSLOVNI PROSTOR PRIMEREN ZA TRGOVINO, 
PREDSTAVNIŠTVO, AGENCIJO … ODDAMO 
NA ŠMARSKI CESTI 5D, V KOPRU - 
NASPROTI MERCATORJA 

PROSTOR SE NAHAJA V PRITLI^JU, 
VELIKOST 27,65 M2, 
S PARKIRI[^EM NEPOSREDNO OB VHODU. 

POKLI^ITE NA TELEFON: 051/449 090 (ALENKA)

ODDAMO 
POSLOVNI 
PROSTOR 



Zakonodaja EU
Delegirana direktiva Komisije 2014/76/EU z dne 13. marca 2014 o spre-
membi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
glede izjeme pri uporabi živega srebra v ročno izdelanih cevnih 
plinskih sijalkah (HLDT), ki se uporabljajo za oznake, dekorativno 
ali arhitekturno in posebno osvetlitev ter svetlobno umetnost, zara-
di prilagoditve tehničnemu napredku 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1400834153474&uri
=OJ:JOL_2014_148_R_0020  
 
Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 
2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
842/2006 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=140083
4153474&uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008  
 
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spre-
membi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, 
(EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, 
(EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v 
zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu - 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1400834153474&uri
=CELEX:32014R0518  
 
Uredba Komisije (EU) št. 519/2014 z dne 16. maja 2014 o spremembi Ured-
be (ES) št. 401/2006 glede metod vzorčenja za velike lote, začimbe 
in prehranska dopolnila, izvedbenih meril za toksina T-2 in HT-2 
ter citrinin in presejalnih analitskih metod - http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/SL/TXT/?qid=1400834153474&uri=CELEX:32014R0519  
 
Uredba Komisije (EU) št. 506/2014 z dne 15. maja 2014 o spremembi Pri-
loge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Pri-
loge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede etil lavroil arginata kot 
konzervansa v nekaterih toplotno obdelanih mesnih proizvodih 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1400834153474&uri
=CELEX:32014R0506  
 
Uredba Komisije (EU) št. 497/2014 z dne 14. maja 2014 o spremembi 
Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe advantama 
kot sladila 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1400834153474&uri
=CELEX:32014R0497  
 
Delegirana direktiva Komisije 2014/74/EU z dne 13. marca 2014 o spre-
membi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
glede izjeme pri uporabi svinca v skladnih sistemih pinskih priključ-
kov, razen sistema C-press, za instrumente za spremljanje in nadzor 
za industrijsko uporabo zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1400834153474&uri
=OJ:JOL_2014_148_R_0018  
 
Delegirana direktiva Komisije 2014/75/EU z dne 13. marca 2014 o 
spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta glede izjeme za živo srebro, v hladnih katodnih fluorescentnih 
sijalkah (CCFL) za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se 
uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko 
uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, kadar količina živega 
srebra ne presega 5 mg na sijalko, zaradi prilagoditve tehničnemu 
napredku 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1400834153474&uri
=OJ:JOL_2014_148_R_0019  
 
Delegirana direktiva Komisije 2014/72/EU z dne 13. marca 2014 o 
spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih 
električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, 
ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elek-
tronskih krmilnih sistemih motorja zaradi prilagoditve tehničnemu 
napredku
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1400834153474&uri
=OJ:JOL_2014_148_R_0016  

   

Borza poslovnih priložnosti
• Špansko socialno podjetje je razvilo rešitev na področju e-tr-

govanja, namenjeno prodaji ekološko prijaznih izdelkov in iz-
delkov, ki izključujejo prisilno delo otrok in posrednike. Rešitev 
omogoča uporabnikom, da na programski platformi razvijejo 
lastno spletno trgovino. Sodelovanje je možno na podlagi 
komercialnega sporazuma.      

Šifra: EEN-maj-05      
• Avstrijsko podjetje, ki je eno izmed vodilnih proizvajalcev mo-

torjev in generatorjev, išče sodelovanje z dobavitelji gredi, ki bi 
nastopali kot podizvajalci.       

Šifra: EEN-maj-16      
• Nemški proizvajalec električnih in elektronskih naprav in 

komponent išče partnerje iz kovinsko predelovalnega področja, 
ki bi na podlagi sporazuma o podizvajanju zanj izdelovali stru-
žene in lite elemente ter modele za vlivanje.       

Šifra: EEN-maj-19     
• Italijanska družba, ki deluje na področju parketarstva, išče 

dobavitelje parketa iz masivnega hrasta, ki bi bili pripravljeni 
vstopiti na italijanski trg.       

Šifra: EEN-maj-21        
• Nagrajeni oblikovalec iz Londona išče proizvajalca za svojo 

kiparsko upodobitev sklede iz nerjavečega jekla. Prvo naročilo 
bo okoli 200 kosov, vključno z darilno škatlo, poštno škatlo in 
kartonsko embalažo.      

Šifra: EEN-maj-23      
• Francosko podjetje, ki proizvaja rotorje za industrijo nafte in 

plina, išče dobavitelja na področju trdega kromanja. Ponuja 
podizvajalsko pogodbo za obdobje najmanj 2 let (za maloserij-
sko proizvodnjo 20 enot cistern na leto).      

Šifra: EEN-maj-27 

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij  
• Italijansko podjetje ponuja programsko opremo za inovativno 

načrtovanje namakalnih sistemov. Programsko orodje omo-
goča optimizacijo porabe vode ter zmanjša porabo uporabe 
gnojil. Podjetje se zanima za partnerje, podjetja delujoča na 
področju kmetijskega namakanja za skupno sodelovanje prek 
različnih vrst pogodb.       

Ref: 11 IT 532W 3L00       
• Špansko podjetje je razvilo inovativni substrat za gojenje gob, 

ki temelji na odpadnem oljčnem olju, ki povečuje odpornost 
gob proti boleznim ter je biološko učinkovitejši od tradicional-
nega substrata. Podjetje išče partnerje, agroživilska podjetja za 
skupno sodelovanje prek tehničnega sodelovanja ali komercial-
nega dogovora s pomočjo tehnične asistence.         

Ref: 13 ES 276D 3RTY        
• Srbsko podjetje ponuja bio-organsko gnojilo pod lastno 

blagovno znamko. Prednosti gnojila so predvsem v tem, da 
omogoča zgodnejšo kalitev, rast in razvoj rastlin, poveča aktiv-
nost koreninskega sistema ter listne mase. Njegova uporabe 
je primerna na področju kmetijstva, sadjarstva ter vrtnarstva. 
Podjetje išče partnerje za skupno sodelovanje prek licenčne 
pogodbe ali tehničnega dogovora.              

Ref: 10 RB 1B1M 3HP8

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


