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Javna obravnava
Kako bomo volili
predsednika zbornice?

Seminar Kako plačati 
manj davka

Posebna 
ponudba na 
gradu Socerb

Sreča ni v glavi in ne v veljavi in če imaš pod palcem goro zlata.  
Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš koga rad.

Članicam in članom želimo srečno novo leto 2015



Z uvedbo prostovoljnega članstva je od vsakega člana odvisno ali bo organizacijo podpiral,  tako 
s članarino kot s svojim delovanjem, zato je upravni odbor zbornice odločil dati  vsem članom 
možnost, da sami izberejo osebo, ki bo zastopala njihove interese, torej, da na tajnih volitvah sami 
izvolijo predsednika zbornice. Po sedaj veljavnem statutu predsednika zbornice izvoli skupščina 
izmed svojih članov.          

Zato, da bi v javni obravnavi pridobili čim širše mnenje članstva vabimo 
člane zbornice, da izpolnite izjavo (na  4. strani) in jo pošljete na zbornico  
najkasneje do srede, 17. decembra 2014.                    

Člani zbornice bi že za mandat 2015 – 2019 lahko izvolili predsednika zbornice na neposrednih 
volitvah, ki bodo predivoma meseca marca 2015. Za izvedbo neposrednih volitev predsednika so 
potrebne spremembe veljavnega statuta, zato Upravni odbor OOZ Koper razpisuje 
 
Javno obravnavo predloga sprememb statuta OOZ Koper, ki se izvede v času od 2. do 17. 
decembra 2014.
 
Predlogi  sprememb statuta OOZ Koper
 
33. člen
Po veljavnem statutu:  
(2) Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov skupščine za dobo štirih (4) let. 
 
Predlagana sprememba:
(2) Predsednika zbornice izvolijo člani zbornice na neposrednih tajnih volitvah za dobo štirih (4) 
let.

28. člen
Po veljavnem statutu:
(1) Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 7 (sedem) 
do 9 (devet) članov iz vrst članov zbornice.  

(2) Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora 
in hkrati mandatar za njegovo sestavo. 
 
Predlagana sprememba:
(1) Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice, ki ima poleg 
predsednika od 6 (šest) do 8 (osem) članov iz vrst članov zbornice. 

(2) Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji mandatar za njegovo sestavo, 
njegov član in njegov predsednik.

19.člen
Po veljavnem statutu:
Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge: 
e) voli in razrešuje predsednika zbornice ter predsednika in člane nadzornega odbora zbornice,  
 
Predlagana sprememba:
Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge: 
g) voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora zbornice,
 
Opomba: ob spremembi se popravi vrstni red črk, ki označujejo alineje, saj je v veljavnem statutu 
napačno zapisan.

Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.

Naslovnica
Milan Graj, restavracija Grad Socerb

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: slavko.vizintin@ozs.si

Elide Laginja
sekretarka OOZ Koper
T: 05/61 390 12
E: elide.laginja@ozs.si

Tatjana Ivančič
obrtni register
T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

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

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, Ankaranska cesta 5C, 6000 Koper (v prostorih Sintal Obala d.o.o.) 
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: 1000 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

Javna obravnava predloga sprememb statuta OOZ Koper

Kako bomo volili 
predsednika zbornice?

Opozorilo Zavod za 
varstvo pri delu Koper 
je začel poslovati na novi 
lokaciji na Ankaranski c.



54
16. člen
Po veljavnem statutu:
(1) Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 27 do 35 članov. 
(2) Pri sestavi skupščine se upošteva sestava članov glede na dejavnosti tako, da je zastopanih   čim več 
različnih dejavnosti.  
 
Predlagana sprememba:
(1) Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 27 do 35 članov. 
(2) Pri sestavi skupščine se upošteva sestava članov glede na dejavnosti tako, da je zastopanih   čim več 
različnih dejavnosti.  
(3) Predsednik zbornice je po funkciji član skupščine

14. člen
Po veljavnem statutu:
(5) Posamezni član je lahko največ dvakrat izvoljen za predsednika zbornice ali za predsednika 
nadzornega odbora zbornice.  
 
Predlagana sprememba:
(5) Za predsednika zbornice je lahko izvoljen član, ki ima najmanj 4 (štiri)  leta izkušenj z delom v organih 
zbornice. Posamezni član je lahko največ dvakrat izvoljen za predsednika zbornice ali za predsednika 
nadzornega odbora zbornice.

Aleksandar Vuković Najstarejši obrtnik leta
      V slikovitem in simboličnem okolju Brda pri 
Kranju, je v sredo 19. novembra 2014, Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije obeležila svojo 
jubilejno  45. obletnico ustanovitve in  delovanja. 
V otvoritvenem nagovoru je predsednik OZS Bran-
ko Meh poudaril, da je   temeljni razlog ter cilj zdru-
ženja pomagati obrtnikom, da bi lažje in bolje delali 
ter živeli.        
     Osrednji del prireditve je bil namenjen podeli-
tvi priznanja Obrtnik leta, ki si ga je zaslužil Janez 
Kodila, mesar iz Markišavcev. Dogodek, katerega 
so se  udeležili tudi  predsednik države Borut Pa-
hor in drugi eminentni gostje, pa je bil za našo 
zbornico pomemben tudi zato, ker je posebno 
priznanje Najstarejši obrtnik leta prejel naš dolgo-
letni član, 83-letni čevljar Aleksandar Vuković.      
     Aleksandar Vukovič je svojo poklicno pot pričel 
leta 1958 na Župančičevi ulici 33 v Kopru, kjer dela 
še danes. V Koper je iz Črne Gore prišel na počitnice. 
Po spletu okoliščin si je z namenom dodatnega za-
služka zaradi »podaljšanja počitnic« poiskal delo in 
ga našel v čevljarski delavnici pri takratnem mojstru 
Miodragu Vukadinoviću in tu ostal  tri mesece kot 

pomočnik. Dela je bilo takrat za čevljarje na pretek, 
vendar je bilo pomembno tudi znanje. Z namenom, 
da bi pridobil ustrezno kvalifikacijo, katera bi mu 
omogočila samostojnost, se je vpisal v čevljarsko 
šolo v Žireh. Tam je pridobil tudi mojstrski naziv ter 
se po dveh letih vrnil v Koper, kjer se je pričela nje-
gova samostojna obrtniška pot.       
     Dejavnost je obsegala tako popravila obutve, izde-
lavo novih unikatnih izdelkov obutve »po naročilu«, 
kakor tudi izdelavo  posebne medicinske - ortoped-
ske obutve, ki je zanj vedno predstavljala posebni 
strokovni izziv.  Kot obrtnik-čevljar  z mojstrskim na-
zivom je opravljal tudi mentorsko poslanstvo v so-
delovanju s koprskim Društvom gluhonemih ter iz 
vrst vajencev  izučil tri poklicne čevljarje. Sodeloval 
je tudi v »umetniških projektih« tako, da je posebno 
obutev izdeloval za koprsko baletno šolo, folklorna 
društva ter gledališče in nenazadnje »bit- gležnarje« 
za nepozabno glasbeno skupino – Kameleone.         
     V sedemdesetih letih je prišel nov navdih, pričel 
je s serijsko izdelavo ženskih modnih čevljev,  katere 
sta  na tržišče ponujali trgovski hiši – »veleblagovni-
ci« Soča in Trgovski dom v Kopru. Takrat se je posve-
til razvoju lastnih modelov, katerih šablone načrtov 
v svoji delavnici hrani še danes. Velikokrat ni bilo lah-
ko , predvsem zaradi družbene ureditve in pogleda 
na »privatnike«, vendar so mladost in končni rezul-
tati  ob dobro opravljenem delu vedno ustvarili nov 
zagon. Razvoj (čevljarske) industrije je  zasenčil trg 
»malega podjetnika«.  Ročna izdelava kvalitetne, po 
meri izdelane usnjene obutve, je postala predraga  
v primerjavi s serijskimi izdelki iz umetnega usnja 
(skaja). Zanimanje za poklic čevljarja je ravno tako 
usahnilo.           
     Aleksandar Vuković  svojemu delu in pokli-
cu  ostaja zvest in ga pri 83-letih vsak dan po 
natanko določenem urniku za svoje stranke 
opravlja še danes, na istem naslovu, na Županči-
čevi ulici 33 v Kopru, ker v delu  enostavno uživa! 

Aleksandru  Vukoviću je čestital tudi častni član 
OOZ Koper Rafael Srabotič

Podpisani član OOZ Koper - s.p., d.o.o. . . .

Naslov sedeža

Zastopnik (ime in priimek)

IZJAVA 

Izpolnjeno izjavo pošljite na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Kraj in datum                         Podpis 

izjavljam, da sem za to, da

1.
se predsednika zbornice izvoli 

po veljavnem statutu 
(izvoli ga skupščina izmed svojih članov)

2. 

predsednika zbornice volijo 
vsi člani na tajnih volitvah

(obkrožite številko predloga)



     V noči na soboto, 13. septembra, so obilne padavine  pov-
zročile hitre in močne poraste pretokov rek v osrednjem delu 
in vzhodni polovici države. Najhuje je bilo na območju Dolenj-
ske, Posavja, Zasavja, Štajerske, Koroške in Prekmurja.                   
     Mesec dni kasneje, med 21. in 24. oktobrom poplave pri-
zadenejo občine Kozje, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Go-
renja vas – Poljane, Škofja Loka, Žiri, Dobrova – Polhov Gradec, 
Medvode, Ljubljana, Hoče, Makole, Pesnica, Sv. Trojica, Tolmin 
in Zagorje ob Savi.        
     V času med 6. in 14. novembrom poplave ponovno priza-
denejo občine Ljubljana,  Mozirje in Zagorje ob Savi ter občine 
Dobje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Cerklje na Gorenjskem, Jezer-
sko, Kranj, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič, Borovnica, Dobrepo-
lje, Dol pri Ljubljani, Ig, Kamnik, Kostel, Ljubljana, Litija, Sodraži-
ca, Duplek, Starše, Bloke, Cerknica, Divača, Ilirska Bistrica, Loška 
dolina, Pivka, Hajdina, Dravograd, Vuzenica in Hrastnik.         
     V času nastanka tega prispevka ponovno močno dežuje. 
     Kot zakleto.         
    Ob poplavah je nastala velika gmotna škoda tako na stano-
vanjskih objektih kot na gospodarskih poslopjih. Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja načrt ukrepov 
za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav, a gotovo v 
času, ko Vlada ne ve kje dobiti sredstva za krpanje proračunske 
luknje, se oškodovanim ne obeta nič dobrega.          

      Zato stopimo skupaj vsi tisti, ki se ne bi nikoli radi znašli 
v taki situaciji.           

      Pomagajmo obrtnikom in podjetnikom - članom obrtno-
podjetniške zbornice, da bi lahko čim prej sanirali nastalo 
škodo in zopet vzpostavili proizvodnjo, s katero bodo zaslužili 
plačo zase, za svoje družine in zaposlene.  Svoj prispevek na-
kažimo Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom, ki za ta 
namen posebej zbira sredstva.       

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom       
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana           
Poslovni račun pri NLB d.d., št.: SI56 0201 3025 7684 878         
BIC banke: LJBASI2X - namen: poplave 2014 - koda: CHAR  
Informacije:
telefon: 01/58 308 24,                     
e-naslov: humanitarna.pomoc@ozs.si             

     Dajmo raje sebi ali stanovskim kolegom kot - državi!                   

     Oškodovanim v poplavah  lahko pomagate  tudi tako, 
da del dohodnine namenite svoji obrtniški humanitarni 
ustanovi. Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko 
vsak državljan zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, od-
merjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno 
davčno osnovo, nameni tudi za financiranje splošnih koristnih 
(humanitarnih) namenov. Julija 2010  je Ustanova za humani-

tarno pomoč obrtnikom pridobila status upravičenca do teh 
sredstev in poziva vse člane, naj svoj del dohodnine namenijo 
svoji stanovski humanitarni organizaciji, torej svojim kolegom 
(in sebi, če bo treba), kakor državi.  
      Če želite del svoje dohodnine nameniti Ustanovi za huma-
nitarno pomoč obrtnikom,  izpolnite obrazec, ki ga dobite na 
OOZ Koper ali na spletni strani OZS: www.ozs.si > o zbor-
nici > projekti > humanitarna pomoč-izjava( obrazec) in ga 
čim prej predajte na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ko-
per ali pošljite pristojnemu davčnemu uradu, lahko tudi preko 
sistema e-Davki na spletni strani: www. edavki.durs.si        

     Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu, v tem 
primeru Ustanovi za humanitarno pomoč pri OZS, nameni ce-
loten del od odmerjene dohodnine, torej 0,5 odstotka, lahko 
pa tudi manj, če morda želi pomagati še kateremu izmed upra-
vičencev. Delež je namreč deljiv in ga je mogoče razporediti 
med več organizacij, vendar največ pet, te pa je mogoče vsako 
leto menjati. Če bi torej kdo želel nameniti nekaj dohodnine 
naši obrtniški ustanovi, se mu ni treba odreči vsemu 0,5-odsto-
tnemu delu dohodnine; lahko ji nameni tudi manj, na primer 
0,4, 0,3, 0,2 ali tudi samo 0,1 odstotka. Izračunali smo, da bi v 
primeru, če bi vsak član naši skupni ustanovi na primer nakazal 
samo 0,1 odstotka dohodnine, to zneslo pol milijona evrov za 
našo ustanovo. S tem denarjem bi lahko zelo konkretno po-
magali drug drugemu ob morebitni nesreči!             
     Ključno pri tem pa je, da posameznega člana takšno dejanje 
prav nič ne stane, razen morda tistih nekaj minut, ko izpolni 
prijavnico in nameni del dohodnine - raje kot v integralni dr-
žavni proračun - stanovski ustanovi za humanitarno pomoč.            
     Davčni organ upošteva vse zahteve, ki jih dobi do konca  decem-
bra, zato pozivamo člane, da svojo pošljejo čim prej. Če bi kdo že-
lel spremeniti upravičenca,  pošlje davčnemu organu novo zah-
tevo in s tem avtomatično prekliče staro. Sprememba narejena 
letos se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za letošnje leto.  

Poplave se kar vrstijo - pomagajmo 
prizadetim podjetnikom
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VABILO

VABILO

Seminar Davčni obračun 
2014 in optimizacija 
davčne osnove

Da boste davka plačali ravno toliko kot je potrebno, morate pravilno sestaviti davčni obračun. Davčne 
obveznosti je sicer dobro načrtovati pravočasno, jih med letom spremljati in nadzorovati ter kolikor je 
možno, do konca obračunskega leta tudi zmanjšati. Do konca poslovnega leta lahko še kaj postorite.
Člane zbornice vabimo na seminar Davčni obračun 2014 in optimizacija davčne osnove, 

v sredo, 17. decembra 2014 ob 9. uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
 

Predavateljica
Dunja Verbajs, univ. dipl. ekon., svetovalka OOZ Koper, samostojna davčna svetovalka z licenco DIZI 

”Na seminarju bom na preprost in jasen način spregovorila, kako boste ob upoštevanju spremenjene in 
dopolnjene davčne (Zdoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1) kot tudi postopkovne (ZDavP-2) zakonodaje na najbolj 
optimalen način sestavili davčno bilanco za leto 2014. S primeri iz prakse vam bom predstavila 
različne možnosti zakonitega uveljavljanja stroškov – davčno priznanih odhodkov poslovanja, ki so 
podlaga za  optimiranje davčne bilance ter Vas opozorila na vse pasti, na katere lahko naletite brez 
točnih informacij. Pogovorili pa se bomo tudi o vaših problemih s področja davčnih predpisov, na 
katere naletite pri svojem vsakdanjem delu.”

Cena
Član OOZ Koper (ena oseba) plača participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen). 
Za morebitne zunanje  udeležence je cena 50,00 evrov. 
 Prijava in plačilo
Pijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917 
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, namen »seminar Verbajs« 
ali na blagajni OOZ Koper 
 Rok prijave
ponedeljek,15. decembra 2014 oziroma do zasedbe prostih mest. 
Pri prijavi imajo prednost člani zbornice. 

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za seminar Davčni obračun 2014 in optimizacija davčne 
osnove, 17. december 2014

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Mozaik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

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

Plačano dne   na TRR    na blagajni OOZ

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Član zbornice DA NE

Podpis in žig

Davka plačajmo le toliko kot je potrebno
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Sekcija  kozmetikov

Sekciji  gradbincev in 
instalaterjev-energetikov

Sekcija gradbincev

ZADNJE
  PRIJAVE

VABILO

VABILO

Tekmovanje slikopleskarjev je za nami

     Ob obisku prizorišča letošnjega 16. tekmovanja slikople-
skarjev, ki je obenem tudi dobrodelno, smo se srečali z na-
smejanimi in tudi od različnih odtenkov barve umazanimi 
obrazi. Vzdušje je bilo več kot pozitivno, za kar so poskrbeli 
slikopleskarji sami. Za osvežitev okrog  4.500 m2  stenskih  
površin Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu 
je poskrbelo 85 slikopleskarjev iz 
vse Slovenije, med katerimi je bila  
tudi predstavnica nežnejšega spola. 
Porabili so približno 1.400 kg barve.       
     Slikopleskarjem sta se  pri delu 
pridružila tudi predsednik države 
Borut Pahor in župan občine Piran 
Peter Bossman.  Vabilu za sodelova-
nje na tekmovanju so se odzvali tudi 
pleskarji iz Velike Britanije, ki so imeli 
nekaj težav z mešanjem barv, saj za 
to pri njih za to poskrbijo stroji. Tudi 
letos  je sodelovalo  in si pridobivalo izkušnje  nekaj dijakov iz 
kranjske in mariborske srednje gradbene šole.        

     Dimitrij Vivoda, član sekcije gradbincev na OOZ Koper  in 
član upravnega odbora Sekcije slikopleskarjev in črkoslikar-
jev Obrtno-podejtniške zbornice Slovenije, ki je bila organi-
zatorka te akcije, je povedal, da se pri tekmovanju ocenjuje 
priprava in zaščita prostorov, urejenost  tekmovalne  ekipe,  
izbran  barvni vzorec, čistoča prostorov in končni rezultat.        

      Dimitrij Vivoda je bil tudi član 
ocenjevalne komisije, v kateri so 
bili še trije slikopleskarski mojstri in 
dva predstavnika šol. Slikopleskarji z 
najvišjimi ocenami so prejeli nagra-
de sponzorjev.               
     Dimitrij Vivoda je izrazil razoča-
ranje zaradi slabega odziva obal-
nih slikopleskarjev:»Članov iz naših 
občin skoraj ni. Osebno sem si zelo 
prizadeval, da bi akcija potekala na 
obali, a vidim, da tukaj posluha za to 

humanitarno akcijo ni, saj v akciji sodelujem le jaz s svojimi tre-
mi zaposlenimi delavci.«

Dimitrij Vivoda skupaj s svojimi prizadevnimi delavci 
in ravnateljem šole Markom Strletom

Sekciji  gradbincev in 
instalaterjev-energetikov

 Strokovne sekcije na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, organizirajo skupno 
strokovno srečanje gradbincev, kleparjev, krovcev in inštalaterjev-energetikov, ki bo 

30. in 31. januarja 2015, v Kongresnem centru Terme Zreče
  
Program srečanja je v pripravi in ga boste člani sekcij prejeli naknadno.

Strokovno srečanje sekcij 
gradbincev, kleparjev, krovcev 
in inštalaterjev-energetikov pri OZS 

Ogled gradbenega sejma 
Häuslbauermesse, Gradec, 
Avstrija 

Za člane sekcije gradbincev, člane sekcije inštalaterjev-energetikov 
in ostale interesente organiziramo ogled sejma gradbeništva, 
gradnje, prenove in varčevanja z energijo Häuslbauermesse Graz, 

v četrtek, 15. januarja 2015

Informativne prijave zbira Andreja Kozlovič, tel. 05/61 390 13, 041/725125 
ali po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si. 
Ogled sejma bomo organizirali le v primeru, da zberemo zadostno število prijav.
Program bomo prijavljenim poslali nakandno.
 
Zbornica bo članom v celoti krila stroške prevoza in vstopnice.
 
Udeleženci, ki bi se radi isti dan udeležili mednarodnega poslovnega srečanja podjetij, ki delujejo 
na področju energetsko učinkovitih gradenj, solarne tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, 
prezračevanja, hlajenja, pridobivanja toplote in biomase, se morajo najkasneje do 8. januarja 2015 
prijaviti preko e-obrazca  na naslednji povezavi: https://www.b2match.eu/energydaysgraz2015

Strokovno srečanje kozmetikov 
     V soboto 29. novembra 2014 je v prijetnem ambientu hotela 
M v Ljubljani sekcija kozmetikov pri OZS organizirala strokov-
no srečanje. Srečanja se je udeležilo okoli 90 kozmetičark in 
kozmetikov, upravni odbor sekcije pa je pripravil zelo zanimiv 
program predavanj.       
     Naš stanovski kolega Franc Božjak iz Škofij je srečanje otvo-
ril s predavanjem o prehranjevanju telesa, duha in duše. Temu 
je sledilo zanimivo predavanje dr. Mateje Lesjak o zdravljenju 
aken, uporabi zdravil in laserja ter o tem kako smo lahko koz-
metiki pri tem v pomoč. Gospa Neža Gregorčič Zgombič nam 
je kot zadnja zelo slikovito predstavila kako nam lahko pravi stil 
pomaga na poti do uspeha.       
     Prvemu sklopu predavanj je sledilo prijetno druženje ob ko-
silu, kjer smo poklepetali o problemih in novostih kozmetične 
stroke.        
     V drugem sklopu predavanj je sledila zelo zanimiva predsta-

vitev Sculptre, nove metode pomlajevanja, ki jo zelo uspešno 
izvaja dr. Fabjan iz Kolombana. Predstavitev je bila enkratna 
tudi zaradi izredne strokovnosti predavatelja.      
     Christian Brunetti, predstavnik Cumdente Gmbh iz Nemčije 
nam je v nadaljevanju predstavil fotodinamično terapijo Pact 
Med s katero se uspešno spopada z glivicami na nogah. Zani-
mivo in uporabno je bilo tudi predavanje o ekološkem čišče-
nju in razkuževanju kozmetičnega salona. Kot zadnje je sledilo 
predavanje Natalije Ugren, ki se je dotaknila pomembnosti 
komunikacije s strankami pri prodaji kozmetičnih izdelkov.       
     Kot obiskovalci smo si lahko ogledali delavnice vseh 18. raz-
stavljalcev, čisto vsi prisotni pa so zelo pohvalili organizacijo 
srečanja, pestrost predavanj in zanimiv izbor delavnic.       
Priprava takih srečanj je zelo zahtevna in potrebuje veliko do-
bre volje in entuziazma, zato  bi si želela, da bi se takih srečanj 
v bodoče udeležilo tudi več članov (ali nečlanov) OOZ Koper.       
     Maja Kolnik Švara

Prijave

Cena

Obvestilo



      Konec preteklega meseca so se z zborom avtoprevoznikov začeli tradicionalni zbori članov 
sekcij, ki se vsako leto odvijajo pred koncem leta. Člani na posameznem zboru pregledajo opra-
vljeno delo sekcije v iztekajočem se letu in podajo predloge za aktivnosti v naslednjem letu. 
      Zbor prevoznikov, katerega se je  udeležilo 28 od 118 članov, so zaznamovale predvsem pri-
tožbe avtoprevoznikov, ki opažajo, da jim je v tej državi vedno težje in da tudi sekcija za promet 
ne da tistih rezultatov, ki jih od nje pričakujejo. Vse preveč se le govori in razpravlja, naredi pa 
bore malo in tako ostajajo iste težave že desetletje nerešene, vsakodnevno pa se pojavljajo še 
nove. Prevozniki so podvrženi nenehnim spremembam predpisov, višanju kazni, vedno novim 
zahtevam. Velike težave jim povzročajo tudi predpisi držav EU, ki so pogosto  od države do drža-
ve različni.  
      Prevozniki so sklenili, da je potrebno preiti od besed k dejanjem, zato so svoje težave uvrstili 
na seznam nalog, ki se jih mora lotiti sekcija tako na koprski zbornici kot tudi na OZS. Program 
dela sekcije mora temeljiti  predvsem na zastopanju interesov svojih članov. To je namreč tisto kar 
najbolj potrebujejo. Na koncu leta 2015 pa bodo ugotavljali kaj so uspeli sploh narediti, kaj niso 
in zakaj ne. Torej, potrebno bo zavihati rokave in se lotiti:           

• ukinitve takse za vstop v Luko Koper. Zahteva je prisotna že vsaj desetletje in čeprav take 
takse ne pozna nobeno pristanišče v Evropi, se ta še vedno zaračunava,        

• preučitve zakonitosti Pravilnika o notranjem redu na območju Luke Koper;
OOZ Koper naj takoj pravilnik pošlje vsem svojim članom, katerim se priporoča, da si ga na-
tančno preberejo, saj lahko nespoštovanje njegovih določil nosi velike posledice za člane, ki 
svojo storitev opravljajo na območju pristanišča,      

• priprave zahtevka za povračilo škode, ki je bila povzročena prevoznikom, ki so zaradi stav-
ke luških delavcev, obstali v koloni pred Luko Koper, in bili zaradi tega kaznovani,

• reševanja problematike več urnega čakanja v Luki Koper za nakladanje kontejnerjev. 
Najdaljša čakalna doba za nakladanje bi morala biti  maksimalno do 2 uri, kot je v vsakem 
urejenem pristanišču,        

• vzpostavitve mreže pravnikov in drugih strokovnjakov iz področja cestnega prava in 
logistike v vseh državah Evropske unije, ki bodo na voljo prevoznikom v slučaju, da v po-
samezni državi Evrope naletijo na težave,        

• pridobitve podatkov o tem koliko stane izgubljeni dan dela za  voznika in/ali za samo-
stojnega podjetnika, ko se mora npr. kot  priča oglasiti na sodišču in kdo to ugotavlja oz. 
potrjuje,

• izdelave pregleda časov trajanja in načinov izrabljanja daljših počitkov po vseh državah EU;         
• znižanja kazni za prometne prekrške v Sloveniji, saj kazen 24.000,00  evrov ni kazen, am-

pak likvidacija podjetja,        
• znižanja kazni za odgovorne osebe v primeru, da zagreši prekršek zaposleni voznik,
• pravičnega - sorazmernega zaračunavanja cestnine v primeru, da sta zaradi del, cesta 

ali predor dalj časa zaprti,       
• odprave vodenja nepotrebnih evidenc delovnega časa, ki jih prevozniki morajo pisati 

tudi ročno oziroma jih prenašat iz tahografov,      

     V razpravo se je večkrat vključil tudi podpredsednik sekcije za promet pri OZS Aleksander Bizjak.
Zaradi  izkušenj iz svoje lastne  prevozniške dejavnosti, je lahko odgovoril  na številna vprašanja 
prisotnih. Poročal je tudi  o delovanju  sekcije za promet OZS in o njenih prizadevanjih. 
Obljubil je, da bo sekcija za promet OZS, v najkrajšem možnem času,  skušala odgovoriti na vsa 
odprta vprašanja, kot npr. ali lahko slovenski avtoprevoznik s turško prikolico pelje tovor  iz 
Trsta na Dunaj in nazaj.
     Aleksander Bizjak  je zagotovil,  da bo na UO sekcije za promet pri OZS izpostavil zahtevo pre-
voznikov po preveritvi zakonitosti pravilnika o notranjem redu na območju Luke Koper in se za to 
tudi osebno zavzel.       

Aleksander Bizjak, v imenu Sekcije za promet pri OZS, svetuje prevoznikom, ki 
opravljajo prevoze na Madžarsko in se znajdejo v težavah, da se obrnejo na  
gospoda Arpada Sobočana, tel. 041/636 627.  
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Zbor članov
Le dobro organizirani bomo kos težavam

David Apollonio

Marino Grižančič

Vinko Levac

Dean Žunič

Venčka Bruketa

Vili Mikac

Franko Pavlič

    Prisotni so se ponovno dotaknili tudi sporne delitve  subvencij za nakup okolju 
prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov. Člani so prepričani, da je bila delitev 
subvencij nezakonita. Po njihovem mnenju bi se morala sredstva razdeliti glede na 
število prosilcev tako, da bi vsak dobil vsaj nekaj. Bistvo pa je, da so se na razpis lah-
ko prijavili le tisti, ki so zanj vedeli. 
      Predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin je dodal, da bi morala sekcija za promet 
pri OZS urediti in razjasniti sporne zadeve okrog razpisa in poteka delitve subvencij, 
na kar je koprska zbornica tudi opozarjala. Sekretarka zbornice Elide Laginja je po-
vedala, da bi se moral razpis razveljaviti, prejemniki subvencij bi morali vrniti prejeta 
sredstva  in nato bi se moral razpis ponoviti tako, da bi imeli interesenti vsi enake 
možnosti, da se prijavijo. Vsaj časovno. 
      Bizjak je dejal, da je tudi sam prejel  sredstva iz tega razpisa, da za nazaj kar je 
bilo je bilo, in  dodal,  da Vlada RS v letu 2015 subvencij  ne načrtuje.  
      Bizjak se je navezal na govor predsednika Vižintina, ko je predstavil idejo o  pro-
mociji članov zbornice in dejal je, da bi lahko bili avtoprevozniki zelo učinkoviti ozi-
roma uspešni  pri skupnem  nakupu tovornjakov, tovornih pnevmatik, idr.  Zavezal 
se je, da bo pridobitev ugodnega ponudnika za pnevmatike ena od primarnih nalog 
upravnega odbora sekcije za promet pri OZS. 
      Zbor je zaključil starosta slovenskega prevozništva Rafael Srabotič. V čustvenem 
nagovoru, v katerem je izpostavil nujnost povezanosti članov, je prisotne pozval naj 
ostanejo združeni. Povedal je kako je bilo prevozništvo na udaru že neštetokrat in 
prav ta povezanost jim je zagotavljala pogajalsko moč. „Prevozništvo bo preživelo le s 
podporo močne organizacije“ je dejal in požel aplavz.

Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Koper ima novo spletno stran 

Člane obveščamo, da ima OOZ Koper novo spletno stran www.oozkoper.si 
Na spletni strani bomo objavljali informacije, predvsem tiste, ki jih ne moremo objaviti v zborničnem glasilu in jih ne 
moremo posredovati članom, ker nam še niso posredovalo svojih e-naslovov. 
Kolikor želite biti na tekočem o aktivnostih, ki jih zbornica za vas organizira in biti pravočasno obveščeni o novostih iz 
vaše dejavnosti, vam priporočamo, da obiskujete spletno stran. 
Vabimo vas, da nam preko kontaktnega obrazca posredujete morebitne vaše prispevke, ki bi lahko bili  zanimivi za 
članstvo vaše sekcije, za širše članstvo in za druge, pa tudi vaša vprašanja in predloge. 

Aleksander Bizjak

Rafael Srabotič

Marino Binkar
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Navodila za označevanje alergenov v 
gostinskih obratih
     V Sloveniji, tako kot v celotni  Evropski uniji,  bo  13. de-
cembra 2014 pričela veljati nova Uredba o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom, ki med drugim uvaja tudi 
označevanje alergenov v obratih javne prehrane za živila, 
ki niso predpakirana.      
     Na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin je objavljena novica, ki povzema vse zahteve 
zakonodaje s področja označevanja živil, ki jih je potrebno 
upoštevati pri označevanju alergenov v obratih javne pre-
hrane, kot so gostilne, restavracije, okrepčevalnice, catering, 
ipd.  Novica je dostopna na: http://www.uvhvvr.gov.si/si/
medijsko_sredisce/novica/article/1328/5759/84b2c37b109
97a0bf1d66c81f847ee74/        
     Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije je za člane zbornice pripravila Osnutek 
smernic za obvladovanje in označevanje alergenov v 
gostinskih obratih, ki so vam lahko v pomoč. Smernice so 
osnutek in se lahko po potrebi spremenijo oziroma dopol-
nijo.      
     Navajanje alergenov v pisnem delu ponudbe gostinske-
ga obrata mora biti najmanj na enem od mest, kjer je pred-
stavljena ponudba jedi (npr. jedilni list, dnevni menu, pano, 

plakat, ekran). Navedba alergena mora biti dobro vidna, 
nedvoumna, čitljiva, neizbrisna in ne sme biti prekrita z 
drugim besedilnim ali slikovnim materialom. Zato smo za 
vas pripravili tabelo, ki vam jo lahko posredujemo po faxu 
ali po mailu, v kateri poleg jedi označite tudi katere snovi, 
ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, posamezna jed 
vsebuje. Tabela je lahko na primer, kot priloga na zadnji 
strani jedilnega lista oziroma je na vidnem mestu v gostin-
skem lokalu dostopna gostom.         
    Ne pozabite, da je pisno informacijo glede prisotnosti 
alergenov potrebno podati tudi v primeru dostave hrane 
oz. t.i. cateringa. Tudi v teh primerih mora biti tovrstna 
informacija gostom dostopna na način, da je dobro vidna, 
nedvoumna, čitljiva, neizbrisna in ni prekrita z drugim be-
sedilnim ali slikovnim materialom (v tabeli ali na kartončku 
z napisom jedi  se dopiše katere alergene vsebuje jed).          
    Navodila, preventivni ukrepi za varno pripravo jedi in 
druge koristne informacije dobite v Osnutku smernic za 
obvladovanje in označevanje alergenov v gostinskih 
obratih, ki ga dobite na sedežu Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Koper, kolikor ga že niste prejeli po redni 
pošti. 

   Strokovno srečanje gostincev v organizaciji sekcije za go-
stinstvo in turizem pri OZS je letos potekalo  že sedmič zapo-
red. Dvorana Avditorija Portorož  ni bila videti kaj polna, kljub 
temu, da so bile na sporedu zanimive in strokovne teme.       
      Novosti oziroma obveznosti na področju varnosti in zdrav-
ja pri delu za delodajalce, dogajanje na področju plačevanja 
prispevkov kolektivnim organizacijam SAZAS, ZAMP, IPF…,  
davčne obremenitve, uvedba davčnih blagajn v Sloveniji 
in primeri prakse iz Hrvaške ter prikaz Avstrijske alternative, 
kako pridobiti in obdržati gosta s socialnimi omrežji, so bile 
le nekatere teme srečanja.          
   O Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je 
predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Mate 
Matjaž povedal, da se nadzor na terenu izvaja različno, od-
visno od inšpektorja. Prenesel je dogovore iz sestankov, ki so 
jih predstavniki sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS imeli 
s predstavniki zdravstvenega ministrstva, da bo mogoče vse-
bino zakona v kratkem spreminjati, saj se bo dopolnjevala na 
podlagi novih smernic Evropske unije. » Ob spreminjanju do-
ločil zakona, sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS pričakuje, 
da bo ministrstvo upoštevalo predloge, ki so bili že podani za 
spremembo zakona, ki je za gostince tako neživljenjski,« je do-
dal Mate Matjaž.      
    Glede uvedbe davčnih blagajn je Mate Matjaž povedal, da 
stroka uvedbi ne nasprotuje le, če bo obveza veljala za vse su-
bjekte, ki poslujejo z gotovino.      
     Predsednik OZS Branko Meh je v svojem nagovoru ostro 
kritiziral predlagatelja zakona, ki načrtuje uvedbo davka na 
sladke pijače. Meni, da nove obdavčitve ne bodo pripomogle 
k izhodu iz gospodarske krize, ampak, povzročile bodo nekon-

kurenčnost zaradi višjih cen in še dodatno ogrozile številna de-
lovna mesta. Vsi sogovorniki so bili mnenja, da z uvedbo davka 
na sladke pijače, zdravstvenih učinkov na prebivalstvo ne bo.              
     Predsednik republiške sekcije za gostinstvo in turizem je po-
delil gostincem – članom sekcije za gostinstvo in turizem pri 
OZS tudi jubilejna priznanja in priznanja za kakovost gostinske 
ponudbe.          
     Jubilanti iz naše zbornice so: Aljoša  Norbedo za deset 
let opravljanja dejavnosti Ecijo Turk in Danijel Koradin za 
dvajset let opravljanja dejavnosti. Za 50 let dejavnosti je pri-
znanje prejela okrepčevalnica Istrska klet Slavček, ki jo je 
leta 1964 odprl Rado Valič in katero od leta 1981 vodi sin 
Vojko Valič.  Za kakovost gostinske ponudbe je prejela pri-
znanje Blaženka Jakomin za Gostilno Jakomin iz Kubeda.

Strokovno srečanje gostincev 

Gostinci niso proti davčnim blagajnam

Vojko Valič (drugi z leve)

(z leve) 
Nataša Orejaš, Igor Rojc, Vojko Valič, Milan Palčič, Mirko Tomšič, Slavko Vižintin

Aljoša Norbedo in Ecijo Turk (tretji in četrti z desne)

     Inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) v zadnjem času 
aktivno izvajajo nadzor v gostinskih obratih. Gostinci se 
pritožujejo, da so zahteve nadzora neživljenjske in zahtevajo 
od gostincev, da kupujejo predpakirane izdelke.        
   Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je mnenja, da 
nadzor pretirano zaostruje pogoje za opravljanje 
dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem sledljivosti.    
   Takšen nadzor je hkrati v nasprotju s prizadevanji 
Ministrstva za zdravje in slovenskih gostincev, saj le ti 
strmijo k uporabi lokalno pridelane hrane in čim manj 
predelane hrane. S takimi ukrepi bo slovenska kulinarika 

izgubila svojo identiteto in tradicijo.       
    Člane sekcije gostincev in živilcev prosimo, da nam 
sporočite  morebitne izkušnje, ki ste jih v zadnjem času 
imeli z inšpekcijskim nadzorom UVHVVR,  ter navedete kaj 
so inšpektorji zahtevali, četudi niso zapisali v zapisnik (kot na 
primer kako ravnate z doma pridelanimi njoki, testeninami, 
domačo marmelado ter kakšne druge neobičajne zahteve 
glede sledljivosti, označevanja in podobno).       
Zbrane podatke bomo posredovali vodstvu Sekcije za 
gostinstvo in turizem pri OZS, da jim bodo v pomoč pri 
pripravi gradiva za sestanek z mag. Dejanom Židanom in 
pristojnimi za nadzor.

     Na predlog zbora članov Sekcije gostincev in živil-
cev OOZ Koper, je predsednik sekcije za gostinstvo 
in turizem pri OZS  Mate Matjaž, na svečani pode-
litvi, ki je potekala v sklopu strokovnega srečanja 
gostincev  v Portorožu  17. novembra 2014  podelil 
priznanje  za kakovost gostinske ponudbe Gostilni 
Jakomin  iz Kubeda.      
     Gostilno  že dvajset let uspešno vodi Blaženka 
Jakomin, ki jo je prevzela kot  pripadnica tretje ge-
neracije.  Na poti je že utečena četrta generacija, ka-
tera bo gostilno v kratkem prevzela in vodila naprej. 
Ponudba gostilne v Kubedu temelji na domačih istr-
skih sezonskih jedeh,  s poudarkom na svežih tartu-
fih, divjačini in drugih mesnih jedeh pripravljenih v 
kaminu. Gostilna je prejela že več priznanj na raznih 
tekmovanjih tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Je 
tudi članica skupin Gostilna Slovenija.

Gostilni Jakomin iz Kubeda priznanje za kakovostNjoki, fuži … samo, da so industrijski! 

Blaženka Jakomin (tretja z leve)
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Milan Graj  Restavracija Grad Socerb

Po  povratku iz tekmovanja na 
katerem je sodelovalo 1500 
kuharjev iz vsega sveta      
Obležal je še zadnji jesenski list in nastopil je čas, ko se 
radostno prepustimo prazničnim decembrskim dnem. V 
prednovoletnem času  gostilne vabijo na novoletna srečanja. 
Med našimi člani je veliko dobrih gostiln, a  tokrat želimo vse 
tiste, ki iščete poseben, čaroben ambient, v katerem okusiti 
nekaj novega, spomniti na  restavracijo Grad Socerb.  Njen 
»chef«  Milan Graj vas vabi, da ga obiščete in  se prepričate 
o ponudbi.      

Milan Graj je kot gostinec shodil v Radencih. S  svojo pre-
kmursko dušo je  potoval in delal v različnih krajih po Slo-
veniji, nato pa se je ustalil v Kopru. Na gradu Socerb vodi 
restavracijo že 27 let. Skozi vsa ta leta si je Milan s svojo 
ekipo prizadeval, da bi grad postal stičišče raznih pomemb-

nih, drugačnih dogodkov. 
Zaradi birokratskih ovir 
ni uspel doseči vseh 
svojih ciljev, ki so bili 
usmerjeni v prenovo 
gradu in razširitvi 
ponudbe.  O gradu 
pravi, da je postal 
njegova strast in 
ljubezen in nena-
zadnje tudi nje-
gov dom. Tudi 
sprejel vas bo 
kot graščak, 
saj je med graj-
skimi zidovi gostil že šte-
vilne znamenite goste iz Slovenije 
in tujine.     

Milan je izvrsten kuhar. Njegova značilnost pa je, da vsaki 
jedi poskuša vliti nekaj prekmurske strasti in jo povezati 
z jedmi iz morja. Za svoje jedi je prejel številna priznanja.  
Zadnjega si je prislužil meseca oktobra, ko je predstavljal 
našo državo na Asia food festival v Maleziji (otok Penang). 
Na povabilo znanega kuharja Jožeta Oselija, njegovega bi-
všega sodelavca in mentorja v protokolu Republike Slove-
nije,  se je udeležil znamenitega  kuharskega spektakla.  Od 
leta 2003 je Oseli prvi in doslej edini član častitljive Franco-
ske kulinarične akademije, ki deluje že od leta 1370 in zdru-
žuje največje svetovne kuharske mojstre. Seznam slavnih 
osebnosti, ki jih je Oseli pogostil je dolg, med najvidnejšimi 
so bili državnik Mihail Gorbačov, švedski kraljevi par, slavni 
igralci, kot so Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton 
ter mnogi drugi. Da si je za sopotnika na tej poti izbral Mila-
na Graja je dokaz,  da je tudi naš grajski kuharski šef kos tako 
visoki kulinarični predstavi. Na  tekmovanju, na katerem je v 

24 kategorijah sodelovalo več kot 1.500 kuharjev iz 36 držav 
sveta, se je Milan Graj predstavljal v pripravi ribje jedi in se 
odlično odrezal, saj je dobil posebno diplomo in priznanje.      

Milan Graj nam je povedal nekaj svojih vtisov: »To je bilo 
vrhunsko življenjsko doživetje. Prevzela me je kolegialnost ku-
harjev, s katerimi sem delil to izkušnjo. Dobil si občutek, da ne 
gre za tekmovalnost, čeprav se je tekmovanje odvijalo pod na-
zivom Battle of the chef - Vojna  šefov. Šlo je za skupno ustvarja-
nje, druženje ljudi različnih kultur in običajev, ki na tekmovanje 
prinašajo svoje zgodbe in okuse. Šele sedaj sem spoznal kako 
majhen je svet in kako smo si ljudje dejansko podobni. Tudi 
azijska in prekmurska duša si pravzaprav nista tako različni«.      

Obisk grada Socerb in postanek v grajski restavraciji 
za kosilo ali večerjo zna biti zelo prijeten dogodek.     

Visok jubilej Območne 
obrtno-podjetniške zbornice 
Sežana
     V petek, 28. novembra 2014 je v Kosovelovem domu 
v Sežani  Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, 
na  svečani prireditvi,  obeležila 35. obletnico svojega 
delovanja. Svojim članom je zbornica podelila jubilejna 
priznanja ter plakete za zasluge pri razvoju obrti in 
podjetništva.      
     V imenu OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran je sežanski 
zbornici čestital predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin, 
ki je predsedniku OOZ Sežana Jerneju Bortolatu izročil 
spominsko sliko.

20-letnica Znanstveno- 
raziskovalnega središča 
Univerze na Primorskem
      V ponedeljek, 1. decembra 2014 je Znanstveno-razisko-
valno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS) praznova-
lo svojo 20-letnico. Obeležili so jo s slavnostno sejo zbora 
zaposlenih, katere se je udeležil tudi predsednik republike 
Borut Pahor. Dogodek je kulturno obogatil Akademski 
pevski zbor Univerze na Primorskem, dramska igralca iz 
Gledališča Koper pa sta predstavila vseh devet inštitutov, ki 
delujejo v okrilju UP ZRS. Del uspešne zgodbe je tudi Cen-
ter za sodelovanje z gospodarstvom, ki že dalj časa sodelu-
je z Območno obrtno-podjetniško zbornico Koper.

Posebna ponudba 
         za poseben večer     

• ribje jedi – dnevni ulov      
• razne surove ali marinirane dobrote iz 

morja     
• ribji file ”550”      
• mesne jedi     
• prekajena račja prsa na krompirjevi 

kremi s tartufi      
• polži z ”zemljo iz sipe”     
• njoki s svežim brinjem in račjim ragujem    
• telečje ličnice na nizki temperaturi s 

kremo od zelene   

in še in še 
        … za sladokusce!



   
  

Borza poslovnih priložnosti
• Nemško podjetje, specializirano za trgovino na debelo s spo-

minki, išče proizvodna podjetja. Proizvodna podjetje morajo 
ponuditi znanje in izkušnje pri tiskanju fotografij na izdelke s 
spominki v visoki kakovosti. Podjetje pričakuje dobro kakovost 
in visoko strokovnost                    

Šifra: EEN-nov-01          
• Poljsko podjetje, ki deluje v sektorju solarne energije, išče 

dobavitelje vijakov za vijačenje plošče solarnih naprav. Podjetje 
ponuja proizvodni sporazum z industrijskimi partnerji iz Evrope.          

Šifra: EEN-nov-1              
• Majhno norveško podjetje specializirano za proizvodnjo 

izobraževalnih filmov išče dobavitelja majhnih kovinskih škatel, 
ki so primerne za skladiščenje hrane. Škatle s pokrovi ne smejo 
vsebovati aluminija. Morajo biti okroglih oblik in določenih 
barv in sicer v skladu s specifikacijami kot jih definira norveško 
podjetje. Podjetje ponuja proizvodni dogovor.              

Šifra: EEN-nov-11             
• Britansko podjetje išče dobavitelje kakovostnih klasičnih oblačil 

za ženske in modnih dodatkov. Oblačila naj bodo po možnosti 
večje velikosti (EU 44 in več). Prav tako iščejo tudi dodatke kot 
so čevlji, rokavice, šali in spodnje perilo. Podjetje želi z zaintere-
siranimi podjetji sklepati distribucijski ali agencijski sporazum.            

Šifra: EEN-nov-14             
• Podjetje iz severozahodne Poljske je proizvajalec unikatnih torb, 

torbic narejenih iz visoko kakovostnih materialov kot je usnje in 
z dodanimi kovinskimi elementi. Podjetje išče dobavitelje usnja 
v različnih barvah in teksturah, kot tudi kovinske elemente, ki se 
lahko uporabljajo v njihovem proizvodnem procesu. Podjetje 
se zanima za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja v obliki 
storitvenega sporazuma.              

Šifra: EEN-nov-18             
• Nemško MSP dejavno na področju proizvodnje, trženja in 

prodaje edinstvenih draperijskih izdelkov, išče zanesljivega 
podizvajalca za sitotisk.            

Šifra: EEN-nov-19           
• Špansko start-up podjetje, ki se ukvarja z razvojem prenosnih 

pripomočkov (wearables), osebnih odzivnikov za nujne primere 
in sledilnih naprav, išče partnerja z izkušnjami na področju 
tehnologije brizganja plastike in injiciranja za proizvodnjo 
potrošniške elektronike in/ali prenosnih pripomočkov. Podjetje 
ponuja podizvajalski sporazum.          

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

Šifra: EEN-nov-21          
• Belgijsko podjetje, ki uvaja 3D posebne učinke v pomanjšane 

modele, išče partnerja, ki bi lahko proizvajal električne kable/
žice za napetosti med 3V in 5V. Podjetje ponuja proizvodni 
dogovor.                

Šifra: EEN-nov-24           

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij  
• Špansko podjetje, ki je delujoče na področju okolja in je spe-

cializirano v ravnanju z odpadki, išče partnerja, ki bi ponudil 
tehnologijo za preoblikovanje v dizelsko gorivo. Pripravljeni 
so skleniti skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih 
pogodb.              

Ref: TRES20140506001            
• Makedonsko podjetje išče partnerje, ki bi ponudili tehnologijo 

za vzpostavitev hidroponičnega rastlinjaka. Pripravljeni so na 
skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih pogodb.                  

Ref: 12 MK 82EX 3OUY              
• Špansko podjetje je razvilo in patentiralo napravo, ki zagotavlja 

velike prihranke pri upravljanju razsvetljave  ulic. Podjetje išče 
partnerje proizvajalce elektronskih produktov za skupno sode-
lovanje prek licenčne pogodbe.                   

Ref: 13 SE 67BY 3S5K                  
• Škotsko podjetje je razvilo inovativno in patentirano embala-

žno rešitev za pakiranje morskih sadežev. Rešitev zagotavlja, da 
je embalaža močna in primerna za večkratno uporabo. Podjetje 
se zanima za partnerja, proizvajalca plastičnih proizvodov za 
skupno sodelovanje prek komercialnega sporazuma s tehnično 
asistenco ali licenčnega sporazuma.                  

Ref: 12 GB 46P4 3QDM           
• Makedonsko podjetje, specializirano za predelavo in proizvo-

dnjo različnih mlečnih izdelkov, išče tehnologijo za proizvodnjo 
trdega sira Gouda. Podjetje išče partnerje z izkušnjami v pro-
izvodnji mleka za skupno sodelovanje. Pripravljeni so skleniti 
sodelovanje prek proizvodnega dogovora ali komercialnega 
dogovora s pomočjo tehnične asistence.         

Ref: 09 MK 82EW 3FAB          

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

Več informacij na www.een.si

Iz Uradnega lista
  št. 76/2014,24. oktober 2014      
• Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo 

proizvodov, povezanih z energijo     

Št. 79/2014, 7. november 2014     
• Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini     

Št. 83/2014, 24. november 2014       
• Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in 

predstavljanja predpakiranih živil     
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka 

od dohodkov pravnih oseb     
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu 

akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

 

P O S L O V N I  P R O S T O R I  

M A L I  O G L A S I

• V novi obrtni coni Sermin oddam ali prodam 
novozgrajeno halo cca 600 m2 tlorisa in pritličja. 
Informacije na tel. : 041/675 976      

• V pritličju obrtniškega doma v Kopru ugodno 
oddamo majhen atraktiven poslovni prostor v 
velikosti cca 4 m2. Prostor si lahko ogledate v času 
uradnih ur zbornice. Za podrobnejše informacije 
lahko pokličite sekretarko zbornice Elide Laginja, 
tel. 05/61 390 12


