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INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Kako bomo volili Odzivi članov
Predavanje Suhomontažna gradnja
Razpis Mojstrski izpiti

Dvodnevno
obrtniško smučanje
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Območna 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

Volitve predsednika zbornice
Odzivi iz javne obravnave

Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je v začetku decembra 2014 dal v 15-dnevno
javno obravnavo predlog sprememb statuta OOZ Koper, ki bi omogočile neposredne volitve predsednika
zbornice.
Predsednika zbornice naj bi lahko že v tem letu volili vsi člani na tajnih volitvah.
Slavko Vižintin

Elide Laginja

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

D AV K I

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

i n

R A Č U N O V O D S T V O

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,
Dunja Verbajs
•
svetovanje na področju vodenja poslovnih knjig,
Davčno svetovanje
•
svetovanje pri sestavi davčnih bilanc in drugih
Verbajs d.o.o.
davčnih poročil,
•
pravočasno obveščanje o spremembah na
področju davčne zakonodaje in vodenja
poslovnih knjig.
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

VA R S T V O

Brezplačno pravno svetovanje

•

Janez Starman
odvetnik

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

PRIDOBIVANJE FINANČNIH V I R O V

•
•
•

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
Opozorilo Zavod za
pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil
varstvo pri delu Koper
je začel poslovati na novi
ekološke meritve (osvetljenost, hrup, temperatura)
lokaciji na Ankaranski c.
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

Z D R AV S T V E N E S T O R I T V E
Dispanzer medicine dela, prometa
in športa Izola
Ul. oktobrske revolucije 11, Izola

dr. Cveto Križan
Elcom In, do.o.o.

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!

I N F O R M A C I J E

O Z S

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.

Svetovalni center OZS

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

Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.
Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.

Statut zbornice določa, da se o predlog sprememb statuta predloži v javno obravnavo tudi sekcijam. Javna
obravnava je bila izvedena na zborih članov Sekcije lesnih strok, Sekcije gradbincev, Sekcije avtoserviserjev in Sekcije kozmetikov. Vse štiri sekcije so podprle neposredne volitve predsednika zbornice.
Čeprav so v času javne obravnave potekali tudi zbori članov Sekcije gostincev in živilcev, Sekcije frizerjev in
Sekcije inštalaterjev-energetikov se o možnosti, da bi lahko predsednika zbornice volili vsi člani neposredno,
člani teh sekcij niso izrekli. Predsednik zbornice Slavko Vižintin je zato pozval predsednike sekcij, ki niso izvedle javne obravnave, da to storijo.
V času javne obravnave je zbornica od članov prejela 79 podpisanih izjav, s katerimi se je 95 odstotkov podpisnikov izreklo za neposredne volitve predsednika.
V času javne obravnave sta se pisno odzvala tudi dva člana.
Avtoprevoznik Štefan Kocjančič nasprotuje predlogu, ki predvideva, da je lahko za predsednika zbornice
izvoljen samo član, ki ima najmanj 4 (štiri) leta izkušenj z delom v organih zbornice, saj ga smatra za neprimernega in predlaga, da se ga umakne. Po njegovem mnenju so vsi člani zbornice podjetniki, ki že pri
opravljanju svoje lastne dejavnosti opravljajo funkcijo vodstvene osebe. »Predsednik mora biti oseba v kateri
se prepozna večina članov in oseba katera jasno dobi največjo podporo na volitvah. Ne vidim v čem je lahko
kandidat, kateri ima najmanj štiri leta izkušenj z delom v organih zbornice boljši od kandidata, ki teh '' izkušenj ''
nima. Menim, da je tak predlog za ''lase privlečen'' in predlagam, da člen ostane zapisan v obliki in besedilu kot je
v veljavnem statutu« zaključuje.
Zbornica je prejela tudi odprto pismo člana tiskarja Boža Stražarja, ki ga objavljamo v celoti.
Spoštovane obrtnice in obrtniki!

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa imajo člani OOZ Koper

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.

D E L U

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti
in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom

Brezplačno svetovanje iz področja
pridobivanja finančnih virov

•

P R I

Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

•

P R AV O

Upravni odbor je upošteval pripombe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in predlog sprememb statuta
dopolnil tako, da je natančno opredelil še postopek razrešitve predsednika zbornice. Zaradi obravnave dopolnjenega predloga je Upravni odbor OOZ Koper javno obravnavo podaljšal do 15. januarja 2015.

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

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

Brezplačno davčno svetovanje

•

Andreja Kozlovič

Tatjana Ivančič

Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1000 izvodov
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Naslovnica
Užitki na snegu

Obrtnik sem postal leta 1980. V tistih časih je bil to zelo poseben dogodek. Naenkrat sem postal samostojen in
začel sem dobesedno z ničle. Družba ni bila preveč naklonjena obrti, tudi obrtnikov je bilo malo. Bili so časi samoupravnega socializma in vsaka zasebna pobuda je vzbujala nekaj nezaupanja in predsodkov. Vseeno pa so nas,
obrtnike, zelo upoštevali in spoštovali, saj smo opravljali tudi dela, ki so bila večkrat vsebinsko in časovno neizvedljiva za večja državna podjetja, pa tudi izplačala se jim niso. Član obrtne zbornice sem postal avtomatično, saj je
članstvo leto prej postalo obvezno.
Verjeli ali ne, je celoten postopek pridobitve obrtnega dovoljenja takrat trajal manj kot 14 dni in je bil, v primerjavi
z današnjimi zahtevami, zelo skromen in preprost (izvzemam tiste, ki so odpirali obratovalnice za katere je bilo
zahtevano celo zaklonišče). Primernost poslovnih prostorov oziroma moje preproste enoprostorske delavnice sta
preverila dva občinska inšpektorja, ki sta dokaj hitro in odločno naredila zapisnik. Občina Koper mi je nato izdala
dovoljenje. Ampak o poslovnih prostorih, administraciji, davkih in ostalem bom morda pisal kdaj drugič.
Zasebniki in posledično člani obrtne zbornice smo postali iz različnih razlogov. Nekateri so nadaljevali družinsko
tradicijo, drugi so si želeli biti neodvisni, precej jih je želelo več zaslužiti, veliko je tudi takih, ki jim je bila obrt edina
možnost za preživetje. No, razlogov je lahko nešteto.
Danes so med člani zbornice spretni, hitri, zelo sposobni člani, imamo tudi prave umetnike in visoko izobražene
posameznike. V tej pisani, tudi z vseh vetrov zbrani druščini, se jaz odlično počutim. Povezuje nas naša zbornica.
Zbornica je s časom postala naš pravi pomočnik in skrbnik, saj so tudi zaposleni na zbornici ljudje kot smo mi. Po
večini delovni in pogumni. Tekla so leta, marsikaj se je spremenilo, in to na bolje. Tisti, ki so ob novih razmerah
izjavili: »Jaz od članstva nimam nič«, in izstopili, se pač nikoli niso počutili kot naši člani.
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V tem trenutku smo člani zbornice v odličnem položaju, saj imamo že vse postavljeno. Imamo svoje prostore,
najnujnejšo administracijo in počasi postaja vse skupaj zelo transparentno, tudi poslovanje na Zvezi v Ljubljani je lahko vsakomur znano. In sprememba volilnega sistema! Odlično! Vsa čast tistemu, ki se je tega prvi
spomnil. To pomeni pravo demokracijo v lastni hiši! To, da lahko vsak naš član sodeluje pri pomembnih naših odločitvah je, gospe in gospodje, točno tisto, kar bo preprečilo upadanje števila članov in upam si trditi,
da bomo dobili še kakšnega. Priznati morate, da bi večina od več kot 800 članov, zelo težko naredila napako
in npr. izbrala neprimernega predsednika zbornice.
In sedaj prehajam na manj prijetno pisanje.
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VABILOobrtniško smučanje
Dvodnevno
v Forni di Sopra v Italiji
Prijave

Člane zbornice vabimo na dvodnevni smučarski izlet
v Forni di Sopra,

Na žalost imamo tudi člane, ki v ta optimistični kalup nekako ne « pašejo«. V vsakem večjem društvu ali organizaciji so tudi posamezniki ali skupinice, ki prežijo na napake svojih kolegov in brezobzirno uveljavljajo
svoje koristi, takšne ali drugačne. Morda malo pretiravam, ampak če nekateri ne bodo spremenili svojih ambicij, ta dobra zamisel o vključitvi vseh članov v odločanje ne bo uspela. Skupščinski sistem je malce zastarel
in marsikoga odvrača, tudi zaradi tega smo izgubili precej sposobnih in pomembnih ljudi. S kakršnokoli
spremembo nikakor ne bomo brcnili v temo, vam povem. Prepričan sem, da se nam bodo tudi pri odločanju
pridružili novi, koristni člani. S tem , da v skupščini zelo dolgo obdobje prevladujejo vedno isti obrazi se, prijatelji, nikakor ne moremo pohvaliti. Vse skupaj spominja na že tolikokrat premlete kritike vseh sistemov in
oblasti v naši sedanji in prejšnji družbeni ureditvi.

v petek 6. in soboto 7. februarja 2015

V tem trenutku, ko se svet okoli nas ruši ali vsaj spreminja, moramo zavarovati ta svoj otoček. Vsekakor je
treba tistim našim, ki so politično angažirani, in teh ni malo, preprečiti da bi svoje strankarske metastaze
prenesli k nam. Mi nismo politiki, mi samo opravljamo svoje delo, plačujemo davke in nismo nikomur v breme. Ali se zavedate, da so tudi razne sekcije, ki so nastale med delovanjem naše zbornice, ne samo kamenček v čevlju, ampak lahko tudi trn v peti našega koraka. Seveda rabimo informacije o novostih in nasvete,
vendar opažam, da nekateri funkcionarji izkoriščajo sekcije za parcialne interese, ne pa skupne. Prepričan
sem, da si lahko s krepitvijo posameznih sekcij kopljemo jamo na pokopališču na katerega bi marsikdo
želel pripeljati naše združenje. Pogreb raznih združenj in organizacij, pa je točno tisto, kar si želijo različni
pohlepno naravnani finančni in politični lobiji po svetu in pri nas, katerih sploh ne poznamo. Jih pa mogoče
pozna kateri od nas.

130,00 EUR (z DDV). Član zbornice (ena oseba) s poravnano
članarino plača participacijo 80,00 EUR (z DDV). Razliko do
polne cene krije zbornica. V ceni je vštet prevoz, nastanitev
v hotelu in prehrana (prvi dan kosilo in večerja, drugi dan
zajtrk in kosilo) ter dvodnevna smučarska karta.

Odhod

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

Odhod avtobusa ob 6.30 uri iz avtobusne postaje na Piranski
cesti (Pred Oviesse) v Kopru.

Prijavnici priložite potrdilo o plačilu.
Na prijavnici obvezno izpolnite rubriko GSM.

Vodji izleta

Rok prijave

Aleš Rot - telefon 041/692 395,
Edo Pust - telefon 040/302 020, Smučarski klub Capris

Cena

do petka, 23. januarja 2015
Smučarskega izleta se lahko udeležijo tudi zunanji, s tem, da
plačajo polno ceno. Prijave zunanjih udeležencev bomo zbirali
le zadnji dan, to je 23. januarja 2015, saj imajo pri udeležbi
prednost člani.

Opozorilo

V primeru izredno slabega vremena bo izlet preložen,
o čemer vas bomo obvestili preko SMS obvestil.

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper,
št. 1010 0003 5170 352, namen: smučanje,
ali na blagajni OOZ Koper

Lepo vas prosim, kakšna razlika pa je med mizarjem Robijem in kovinarjem Vojkom? In tudi nekaterih
dejavnosti je čedalje manj ali pa usihajo. Kot je izjavila naša dolgoletna sekretarka, ko pride do problemov,
imamo vsi enake. Vsi podobno razmišljujoči bi morali delovati kot monolitni kamniti blok, ki bi ga bilo treba
odpeljati z dvigalom in bi ga lahko odložili pred Zvezo na Celovški, ali po želji pred parlamentom. Verjamem,
da bi bili uspešni. V teh hazardersko bankirskih in pohlepnih razmerah nas lahko reši samo poštenje med
nami samimi in enotnost. Nikoli mi niso bili blizu ljudje, ki izkoriščajo vsako majhno prednost, gledajo na
vsak evro in uresničujejo zgolj svoje, velikokrat celo tudi njim samim, škodljive ambicije. Zato spoštovane
članice in člani, izberimo prave ljudi in znebimo se tistih, ki nas delijo. Ostanimo enotni, neobremenjeni z
okolico in tudi s seboj. Mogoče bomo tako v Sloveniji vsaj mi obrtniki ohranili svojo lastnino in našo slovensko proizvodnjo ali samostojno delo.
V upanju, da bo tale prispevek objavljen, pozdravljam vas in vaše družine, želim vam veliko sreče in zdravja v
tem in vseh naslednjih novih letih.
										
Obrtnik Božo

Davčni obračun in letno poročilo 2014
Običajno smo seminar o davčnem obračunu organizirali
Člani o njeni strokovnosti povedo
meseca februarja, ko so priprave zaključnega računa za preveliko pohvalnega. Majda Mikolič,
teklo poslovno leto že v polnem teku. Tokrat smo tako poza Mikolič Miran s.p: ”Vse pohvale
membno tematiko, v seminarju, ki ga je 17. decembra 2014
gospe Dunji. Takih predavateljev si
na sedežu zbornice izvedla priznana davčna svetovalka Duželimo tudi v bodoče. Njene seminarnja Verbajs, nadgradili še z novostmi in namigi kako na najje obiskujem že od davnega leta 1989,
na katerih sem osvojila vsa potrebna
bolj optimalen način sestaviti davčno bilanco za leto 2014. V
sodelovanju z ostalima obalnima zbornicama smo tudi letos
znanja za samostojno vodenje knjig,
z organizacijo tega seminarja, želeli svojim članom postreči s
kar je lep dokaz, kako zna njeno strokovno znanje prenesti udeležencem
koristnimi informacijami za lažje in hitrejše zaključevanje pona preprost in razumevajoč način.
slovnega leta s poudarkom na optimiranju davčne osnove. Iz
Prav zaradi te sposobnosti so njeni sevseh treh obalnih zbornic, se je seminarja udeležilo 32 oseb,
minarji vedno dobro obiskani. Upam, da bo na naši zbornici še
od tega 21 iz OOZ Koper.
Kot vsako leto doslej, nas tudi tokrat s kvalitetno izvedbe naprej vodila seminarje.”
seminarja, gospa Dunja ni razočarala.

Prijavnica za obrtniško smučanje v Forni di Sopra,
6. in 7. februar 2015
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Davčni
zavezanec

Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Član
zbornice
Podpis
in žig
Št. kartice Mozaik

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Datum

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

Podpis in žig

DA

NE

DA

NE

E
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17. razpis za
mojstrske izpite

Sekcija avtoserviserjev

17. razpis za mojstrske izpite

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list
Obrtno-podjetniška
zbornica
Slovenije
skladnoza
s 7.opravljanje
členom Pravilnika
o mojstrskih izpitih
(Uradniza
listnaslednje
RS, št. 101/2004)
objavlja razpis
RS,
št. 101/2004)
objavjal
razpis
mojstrskega
izpita
mojstrske
nazive:
za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

avtokleparski mojster
mojster avtomehanik
mojster za usnjeno galanterijo
mojster za usnjena oblačila
frizerski mojster
mojster kozmetične nege
mojster elektronik
mojster strojne mehanike
mojster očesne optike
mojster šivilja-krojač
mizarski mojster
tesarski mojster
zidarski mojster
mesarski mojster
mojster izdelovalec krznenih oblačil
mojster avtoelektrikar
mojster toplotne obdelave kovin
mojster oblikovalec kovin
orodjarski mojster
črkoslikarski mojster
mojster modelni mizar
sodarski mojster
čevljarski mojster
mojster preoblikovalec kovin
mojster vzdrževanja tekstilij
mojster splošne elektromehanike

avtokleparska mojstrica
mojstrica avtomehaničarka
mojstrica za usnjeno galanterijo
mojstrica za usnjena oblačila
frizerska mojstrica
mojstrica kozmetične nege
mojstrica elektroničarka
mojstrica strojne mehanike
mojstrica očesne optike
mojstrica šivilja-krojač
mizarska mojstrica
tesarska mojstrica
zidarska mojstrica
mesarska mojstrica
mojstrica izdelovalka krznenih oblačil
mojstrica avtoelektričarka
mojstrica toplotne obdelave kovin
mojstrica oblikovalka kovin
orodjarska mojstrica
črkoslikarska mojstrica
mojstrica modelna mizarka
sodarska mojstrica
čevljarska mojstrica
mojstrica preoblikovalka kovin
mojstrica vzdrževanja tekstilij
mojstrica splošne elektromehanike

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

mojster stavbni steklar
mojster za strojenje usnja in krzna
pekovski mojster
dimnikarski mojster
mojster strojnih instalacij
urarski mojster
mojster biromehanik
slaščičarski mojster
mojster tapetnik in dekorater
elektroinštalaterski mojster
mojster telekomunikacij
slikopleskarski mojster
livarski mojster
fotografski mojster
mojster klepar-krovec
zlatarski mojster
kamnoseški mojster
železokrivski mojster
avtoličarski mojster
pečarski mojster
mojster polagalec keramičnih oblog
cvetličarski mojster
vrtnarski mojster
kuharski mojster
mojster strežbe
čebelarski mojster

mojstrica stavbna steklarka
mojstrica za strojenje usnja in krzna
pekovska mojstrica
dimnikarska mojstrica
mojstrica strojnih instalacij
urarska mojstrica
mojstrica biromehaničarka
slaščičarska mojstrica
mojstrica tapetničarka in dekoraterka
elektroinštalaterska mojstrica
mojstrica telekomunikacij
slikopleskarska mojstrica
livarska mojstrica
fotografska mojstrica
mojstrica kleparka-krovka
zlatarska mojstrica
kamnoseška mojstrica
železokrivska mojstrica
avtoličarska mojstrica
pečarska mojstrica
mojstrica polagalka keramičnih oblog
cvetličarska mojstrica
vrtnarska mojstrica
kuharska mojstrica
mojstrica strežbe
čebelarska mojstrica

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04-UPB,
102/07, 30/13 in 36/13) ima pravico do opravljanja mojstrskega izpita vsak/a
kandidat/ka, ki:
– je pridobil/a srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju,
na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
– je pridobil/a srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na
področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na
katerem želi opravljati mojstrski izpit.
Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop
k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca
oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter
dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo na
predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah,
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na spletni strani OZS.

Člani sekcije avtoserviserjev so se zbrali na zboru članov v novi
gostilni pri Tomšiču v Obrtni coni Sermin, 19. decembra 2014.
Vsi so bili enotnega mnenja, da je delovanje sekcije potrebno
okrepiti, zato so bili pri podajanju predlogov za sestavo programa dela za letošnje leto zelo aktivni. Vasja Vadnov je ponovno
predlagal, da se organizira tečaj varjenja s postopkom MIG, MAG
in TIG. Ker je lanskoletna organizacija, zaradi premajhnega števila prijav, padla v vodo, so prisotni sklenili, da se k udeležbi povabi širše članstvo, kakor tudi kolege obrtnike iz sosednjih obalnih
zbornic in ostalih zbornic primorsko-notranjske regije.
Vsakodnevne spremembe in nadgradnje v avtomobilski industriji, ženejo avtoserviserje k nenehnemu izobraževanju. V
razmislek je namestnik predsednika sekcije Vladimir Pongrac,
članom predstavil nekaj tematik za enodnevne seminarje, ki bi
jih organizirali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Član sekcije

VABILO

VABILO
Brezplačno predavanje
Suhomontažna gradnja

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 6. januarja 2014
dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71,
1000 Ljubljana, s pripisom 'Mojstrski izpiti' ali jo prinesejo osebno. Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije najpozneje v tridesetih dneh po vložitvi
popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k
mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina
Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega
izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša
381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z
obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je
za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS in na vseh območnih obrtnopodjetniških zbornicah.

Za člane sekcije gradbincev OOZ Koper in ostale interesente,
v sodelovanju z GIZ slovenskih izvajalcev suhe gradnje
organiziramo strokovno predavanje Suhomontažna gradnja

v četrtek, 22. januarja 2015 ob 18.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Predavanje je namenjeno obrtnikom, ki:
•
se ukvarjate s suhomontažno gradnjo in zaključnimi deli
•
potrebujete pomoč pri izvajanju del ali pri obračunu
•
želite spoznati nove materiale in suhomontažne sisteme
•
želite biti na tekočem o novostih v suhomontažni gradnji

Pristopni roki na 17. razpisu za mojstrske izpite
V okviru 17. razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer:
• prvi pristopni rok je 10. marec 2015 (rok za oddajo popolnih vlog je do
2. marca 2015),
• drugi pristopni rok je 6. oktober 2015 (rok za oddajo popolnih vlog je do
30. septembra 2015).

Program predavanja

18.00

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije,
v Izobraževalnem centru OZS, pri gospe Suzani Kljun,
telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si.

19.15

januar 2015

Miloš Jerman pa je ponudil, da bi članom predstavil seminar na
temo aditivov. Prisotni so ponudbo sprejeli.
Člani lahko svoje pobude in predloge za organizacijo aktivnosti podajajo tudi med letom.
Predsednik zbornice Slavko Vižintin in sekretarka Elide Laginja sta predstavila predlog Upravnega odbora OOZ Koper, da
bi vsi člani imeli možnost izbrati predsednika zbornice neposredno. Po sedaj veljavnem statutu predsednika zbornice izvoli
skupščina izmed svojih članov.
Po kratki razpravi so se člani zbora sekcije avtoserviserjev v
večini izrekli, da podpirajo predlog, da predsednika zbornice volijo vsi člani na tajnih volitvah. Kakšna bo končna odločitev pa je
odvisno od sedanje skupščine OOZ Koper, ki bo o tem odločila
in od upravnega odbora OZS, ki mora k spremembi podati soglasje.

Sekcija gradbincev

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 5. JANUARJA 2015 IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2015.
Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita

Zbor članov
Z izobraževanjem do poslovnih uspehov

81

Kalkulativna osnova za izračun montažne ure, 		
predstavitev in uporaba brošure Suhomontažna 		
gradnja »Standardizirani popisi del, pravila za obračun in
normativi 2013, ki jo je izdala OZS v januarju 2013;
Predstavitev podjetja Knauf AMF in njihovih 			
proizvodov ( Thermatex, Heradesign), prostorska 		

20.00

akustika in reševanje akustičnih problemov s pomočjo
stropnih elementov AMF
Razprava in druženje ob prigrizku

Predavatelja

Milan Finec, koordinator brošure Suhomontažna gradnja, glavni
urednik revije Suha gradnja in tajnik združenja GIZ Suha gradnja
Aleš Gabrovšek, zastopnik podjetja Knauf AMF

Prijave

Prijave na tel. 05/613-90-13, GSM 041/725-125
ali e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

torek, 20. januar 2015

Udeležba na predstavitvi je za člane zbornice brezplačna!
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Sekcija instalaterjev-energetikov

Sekcija gradbincev

Zbor članov
Zbornico vidijo kot svojo organizacijo

Zbor članov
O načinu volitev se instalaterji niso izrekli
Zbora, ki je potekal v soboto 6. decembra 2014, se je udeležilo
18 članov sekcije. Prisotni so potrdili poročilo o delu za leto
2014 in po krajši razpravi sprejeli program dela za leto 2015, ki
zajema organizacijo predavanja s strani podjetja Viessmann
d.o.o. ter organizacijo strokovnega izobraževanja s strani
podjetja E2E d.o.o., kakor tudi obisk sejma v Frankfurtu.
Večji del seje je potekal na temo volitev in s tem v zvezi
predlagano spremembo načina izvolitve predsednika zbornice.
V času zbora je namreč potekala javna obravnava predloga
sprememb statuta OOZ Koper, ki določa, da predsednika
zbornice izvolijo člani zbornice na neposrednih tajnih volitvah.
Predsednik zbornice Slavko Vižintin je prisotnim podrobneje
predstavil predlog. Bil je mnenja, da je zbor članov primeren
sestav, na katerem predsednik sekcije pridobi stališče članov

VABILO

do tega vprašanja, ki ga bo kasneje zagovarjal na skupščini
OOZ Koper, ko se bo glasovalo o spremembi statuta.
Predsednik sekcije Peter Babič je bil mnenja, da gre za
pomembno spremembo, za katero se ni mogoče na hitro
odločiti ter da bi morali gradivo prejeti prej, da bi ga lahko
proučili. Ni se mu zdelo prav, da bi se člani na tem zboru
opredelili za katero varianto naj on na skupščini glasuje. Zato
Peter Babič glasovanja, ki mu ga je med samo sejo nič koliko
krat predlagal predsednik Vižintin, kakor tudi nekateri člani
sekcije, ni želel izvesti. Tudi za to ni bil, da bi se na to tematiko
ponovno sklicalo zbor članov. Na vprašanje Vižintina, kako bo
glasoval na skupščini, ker ni pridobil mnenja članov sekcije, je
Babič odgovoril, da bo glasoval po svoji vesti.

Sekciji gradbincev in
VABILO
instalaterjev-energetikov
Predsednik sekcije gradbincev Zlatko Kalšnik se je s člani sek- ki spadata v gradbeništvo in za enega od katerih je v mesecu
cije srečal na zboru dne 12. decembra 2014 v novi gostilni pri decembru prejel tudi priznanje Ministrstva za gospodarstvo in
Tomšiču, v obrtni coni na Serminu. Prisotnih je bilo 28 članov.
tehnologijo. Odločil se je svoja dva patenta iz področja izolacij
predstaviti članom sekcije in jim predlagati združitev v konzorPredstavnik slikopleskarjev v sekciji pri OZS Dimitrij Vivoda cij, z namenom konkurirati na razpisih za pridobitev večjih del.
je povzel dogajanje na humanitarni akciji slikopleskarjev, ki je
novembra potekala v Portorožu in s katero so bili obnovljeni Kalšnik je prisotne seznanil, da ima sekcija gradbincev pri OZS
zidovi Centra za korekcijo sluha in govora. Izrazil je razočaranje, v pripravi dva priročnika, in sicer Priročnik za varno delo v gradda se je kot edini slikopleskar iz obalnega prostora udeležil akcije. beništvu in Pravila merjenja in obračun del. Ko bosta izšla si ju
bodo lahko člani izposodili na OOZ Koper ali jih naročili pri izPeter Šavron je predlagal, da se v program dela za leto 2015 dajatelju. Dimitrij Vivoda je povedal, da so leta 2005 podobne
vključi organizacijo strokovnega predavanja za izvajalce suho- brošure izdali tudi na sekciji slikopleskarjev in črkoslikarjev pri
montažne gradnje.
OZS. Svetoval je, da sekciji združita moči, da bi pri pristojnem
ministrstvu uspeli doseči, da priročnike potrdi kot uradno stroTudi predsednik sekcije je podal svoje predloge, ki bi jih vklju- kovno literaturo, ki bi veljala tudi za projektante in investitorje.
čili v program dela za leto 2015, katere so ostali člani podprli,
in sicer:
Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper
•
Udeležba na dvodnevnem srečanju gradbincev, Slavko Vižintin je člane pred zaključkom uradnega dela sekleparjev in krovcev ter instalaterjev-energetikov
znanil še o splošnih aktivnostih na zbornici. Dejal je, da je z
30. in 31. januarja 2015 v organizaciji OZS
uvedbo prostovoljnega članstva od vsakega člana odvisen
•
Izobraževanje članov
obstoj in delovanje zbornice. Prenesel je odločitev upravnega
•
Ogledi sejmov doma in v tujini
odbora OOZ Koper, da predlaga skupščini spremembo statuta
•
Pomoč oziroma sodelovanje v eni humanitarni akciji
OOZ Koper v delu, ki govori o izvolitvi predsednika zbornice. S
•
Organizacija izobraževanja članov o ravnanju s saloni- spremembami določenih členov statuta, bi bila vsem članom
tnimi ploščami.
dana možnost, da na tajnih volitvah sami izvolijo predsednika zbornice. Po sedaj veljavnem
V nadaljevanju je Kalšnik prisotne opozoril, da
statutu predsednika zbornice izvoli skupščina
inšpekcija na terenu izvaja nadzor ali so gradizmed svojih članov. Člani so nato izpolnili izbinci, ki se srečujejo z azbestnimi materiali
jave, s podpisom katerih so se izrekli ali so za
ustrezno usposobljeni. Članom je predlagal, da
to, da se predsednika zbornice izvoli po sedaj
bi organizirali ustrezno izobraževanje s katerim
veljavnem statutu, ali po predlogu Upravnega
bi se posamezniki, ki se ukvarjajo z odkrivaodbora OOZ Koper na neposrednih volitvah.
njem azbestnih plošč in tako prihajajo v stik s
Izjave je izpolnilo 22 članov, eden je oddal netem materialom, ustrezno usposobili.
podpisano. Člani sekcije gradbincev podpirajo
predlog Upravnega odbora OOZ Koper. DoV razpravo se je vključil Valentin Prelovec, ki je
končno odločitev bo sprejela skupščina OOZ
prisotnim na kratko omenil svoja dva patenta,
Koper.

Strokovno srečanje sekcij
gradbincev, kleparjev, krovcev
in instalaterjev-energetikov pri OZS
Sekcija gradbincev, sekcija kleparjev krovcev in sekcija instalaterjev-energetikov pri OZS organizirajo skupno dvodnevno
strokovno srečanje, ki bo

v petek 30. in soboto 31. januarja 2015,
v Konferenčnem centru Term Zreče
Program srečanja lahko interesenti dobite na OOZ Koper
•
•
•

Kotizacija za člane OZS, njihove zaposlene ter družinske
člane 50,00 EUR (z DDV) za dvodnevno srečanje po programu* (ostali udeleženci 90,00 EUR (z DDV)
30,00 EUR (z DDV) za udeležbo na srečanju samo 1 dan,
brez večerje (ostali udeleženci 60,00 EUR (z DDV)
30,00 EUR (z DDV) za udeležbo samo na družabnem
večeru (večerja z glasbo). (Cena velja tudi za zunanje udeležence)

*V ceno dvodnevnega strokovnega srečanja je všteto predavanje strokovnjakov, strokovno gradivo, postrežba med odmori, kosilo in večerja po programu.
V kotizacijo ni vključena pijača pri kosilu in večerji ter nastanitev v hotelu. Za
člane OZS krijejo stroške do polne cene sodelujoče sekcije, pokrovitelji in
razstavljavci.

Prijave in plačilo

Kotizacijo za udeležbo na strokovnem srečanju morate poravnati ob prijavi in jo nakazati na račun št.: 02013-0253606416,
sklic gradbinci: 00 200002, sklic kleparji krovci: 00 200010, sklic
instalaterji: 00 200018, koda namena OTHR. Račun za udeležbo vam bo OZS poslala po zaključku srečanja.

Opozorilo: Veljajo samo prijave, h katerim bo priloženo dokazilo o plačilu kotizacije.
Članom sekcije gradbincev in sekcije instalaterjevenergetikov OOZ KOPER s poravnano članarino, bo
zbornica stroške sofinancirala v višini 70% vendar ne
več kot 50,00 €. Izplačilo se odobri na podlagi oddane vloge skupaj z dokazili o plačilu in udeležbi.
Prijavnico dobite na sedežu OOZ Koper oziroma pokličete na
tel. 05/61 390 13 in poslali vam jo bomo na želeni naslov.

Rok prijave

do torka, 27. januarja 2015 oziroma do zapolnitve prostih
mest. Skrajni rok za morebitno odjavo je 4 dni pred izvedbo
strokovnega srečanja. Veljajo le pisne odjave!

Informacije

Dodatna pojasnila dobite pri Janku Rozmanu, sekretarju
sekcij pri OZS, telefon: 01 58 30 540, 031 347 201, e-naslov:
janko.rozman@ozs.si.
Za podrobnejše informacije glede namestitve v hotelu
pokličete na OOZ Koper. Vsekakor je potrebno ob rezervaciji nastanitve povedati, da ste udeleženci srečanja, saj si tako
lahko zagotovite tudi do 40% popust.
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Sekcija gostincev in živilcev

Zbor članov
»Stop« dodatnim zakonskim predpisom

V začetku preteklega meseca so se z zborom članov sekcije gostincev in živilcev nadaljevali tradicionalni zbori članov sekcij, ki se
vsako leto odvijajo pred koncem leta. Člani
sekcije gostincev in živilcev so zadnje srečanje
minulega leta zaokrožili v gostilni Trije lovci v
Šmarjah. V uradnem delu srečanja so skladno
s točkami dnevnega reda obravnavali poročilo o delu sekcije za leto 2014 in potrdili zapisnike preteklih zborov članov. Prisotnih je bilo
11 članov sekcije.
Pri določitvi aktivnosti programa dela za
leto 2015 so se nekoliko zadržali in predlagali, da se v program dela ponovno vnesejo
aktivnosti, ki so bile predvidene v programu
dela za leto 2014, saj zajemajo vsa področja
in tematiko, ki je za člane še vedno aktualna
in zanimiva. Med glavnimi aktivnostmi je Mirko Tomšič izpostavil sodelovanje s sekcijo za
gostinstvo in turizem OZS, ki neprestano spremlja in skuša rešiti različne vrte težav s kateri-

mi se gostinci soočajo. Nadalje je predsednik
prisotne povabil, da razmislijo o aktivnostih, ki
bi jih vključili v program dela za leto 2015 in
katere bi obravnavali na naslednjem zboru
članov.
Gostincem še vedno predstavlja velik trn
v peti Zakon o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov, ki jim povzroča nemalo težav. Nadzor se na terenu različno izvaja, zakon pa se
tolmači na različne načine, o čemer so spregovorili tudi prisotni gostinci.
Dotaknili so se tudi vladne namere o uvedbi
davčnih blagajn, kateri gostinci ne nasprotujejo, le, če bo obveza veljala za vse subjekte, ki
poslujejo z gotovino. Sekretarka zbornice Elide Laginja je vnovič poudarila kako pomembno je spoštovati določila, še posebno Zakona
o varnosti in zdravju pri delu in prisotne opozorila na predpise, ki se nanašajo na obrat, na
opremo in na zaposlene. Zbornica je zato že
pred časom sklenila sodelovanje z vrsto orga-

Krasen večer, ob okušanju
izbranih jedi po akcijski ceni
18 EUR, s katero se promovirajo
slovenski in hrvaški gostinci,
lahko preživite pri naslednjih
gostiteljih:
22. januar 2015
29. januar 2015
5. februar 2015
19. februar 2015
26. februar 2015
5. marec 2015
12. marec 2015
19. marec 2015
26. marec 2015
2. april 2015

– Labin, Hrvaška, Gostiona Kvarner – tel. +385 (0)52 852 336
– Sežana, Gostilna Skok– tel. (05)768 54 09
– Marčana, Hrvaška, Bistro Vesna Loborika – tel. +385 (0)52 550 468
– Rovinj, Hrvaška, Restaurant Orca, tel. +385 (0)52 840 145
– Šmarje pri Kopru, Gostilna Trije lovci – tel. (05)656 05 02
– Višnjan, Hrvaška, Konoba Milena – tel. +385(0)91 5385 399
– Gračišče, Gostilna Mohoreč – tel. 041 822 699
– Roč, Hrvaška, Konoba Valter-Kolinasi – tel. +385 (0)52 666 624
– Komen, Špacapanova hiša – tel. 041 297 829
– Pula, Hrvaška, Restaurant Karlo – tel. +385 (0)91 5082 889

Potrebna je rezervacija!

nizacijami, ki članom pod ugodnejšimi pogoji
zagotavljajo svoje storitve. Med temi je Zavod
za varstvo pri delu Koper in Dispanzer medicine dela Izola. Ponudbo in kontakte obeh imajo člani v Koprskih obrtniških novicah.
Člani so razpravljali tudi o dejstvu, da se je
nadzor nad izvajanjem gostinske dejavnosti
znatno povečal. Novih zakonskih določil kar
ni konec. Najnovejša določba se nanaša na zagotavljanje sledljivosti in označevanje hrane,
nadzor katerega izvajajo inšpektorji Uprave
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin. Zahteve nadzora so neživljenjske in
od gostincev zahtevajo, da kupujejo predpakirane izdelke. Želja lokalnih gostincev je, da
v svojih gostinskih lokalih ponujajo čim več
lokalno pridelane hrane, kar podpira tudi Ministrstvo za zdravje.
Ogorčeni gostinci menijo, da izhoda iz krize ne vidijo, če jim bo država znova in znova
nalagala dodatna zakonska določila in nove
obdavčitve.
Predsednik zbornice Slavko Vižintin je v
nekaj besedah predstavil namero Upravnega
odbora zbornice, da bi se Statut OOZ Koper
spremenil v delu, ko govori o volitvah predsednika zbornice. Člane je povprašal ali so za to,
da se volitve predsednika izvedejo po starem
Statutu, in sicer, da predsednika volijo člani
skupščine ali, da bi se predsednika izbralo tako,
da bi ga na tajnih volitvah volili vsi člani. Prisotni se niso izrekli, ker niso še prejeli gradiva.
Po uradnem delu zbora, so se člani sekcije
zadržali še na večerji. Gostiteljica Nataša Orejaš in njen soprog Mladen, ki je obenem tudi
kuhar v gostilni, sta pripravila odličen prednovoletni menu, sestavljen iz račje paštete,
domačih raviolov s skuto in orehi v jurčkovi
omaki, pečenim domačim piščancem in kakijeve krostate.

Tradicionalno
srečanje gostincev
Notranjsko primorske regije
Letošnji gostinski novoletni ples je
potekal 5. januarja 2015 v Gostilni
ob kaminu v Postojni. Za organizacijo dogodka je poskrbela sekcija
gostincev pri OOZ Postojna. Srečanja se je udeležilo veliko število
gostincev in njihovih zaposlenih
delavcev iz celotne Primorsko-notranjske regije. Članov naše zbornice je bilo pet. Dogodka so se udeležili tudi zaposleni delavci pri naših
članih, zato je naša zbornica organizirala skupni avtobusni prevoz, ki
ga je članom plačala zbornica.

Paket NLB Poslovni Start
za samo 1 EUR/mesec.
Ob prvih korakih po odprtju svojega d.o.o. ali s.p. potrebujete prave rešitve, da vam olajšajo vstop v podjetniški svet.
Za vas imamo paket Poslovni Start, ki združuje osnovne bančne storitve za vsakodnevno poslovanje.
Obiščite nas v kateri koli NLB Poslovalnici, spoznajte prednosti paketa in plačujte samo 1 evro na mesec*.
Prave rešitve vas spomladi čakajo tudi v NLB Centru inovativnega podjetništva, s katerim stopamo na novo pot sooblikovanja
podpornega podjetniškega okolja.

Pospešeno naprej!

www.nlb.si/poslovni-start

internet
Kontaktni
address
center:
free01info
477phone
20 00

*Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), ki na trgu poslujejo manj kot eno leto. Paket je omejen
na obdobje 18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.
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Sekcija lesnih strok

Zbor članov Lesarji soglasni: predsednika
zbornice moramo izbrati člani sami
Na zboru članov sekcije lesnih strok, ki je v gostilni Jasna v Izoli potekal 8. decembra 2014 se je zbralo 15 članov, lesarjev in steklarjev. V
prvem delu srečanja so člani potrdili zapisnik zadnjega zbora članov.
Poročila o delu sekcije za leto 2014 ni bilo, saj sekcija v letu 2014 ni izvedla nobenih aktivnosti. Prisotni so razpravljali o nadaljnjem delovanju
sekcije in sestavili program dela. Vanje so vključili oglede treh sejmov,
in sicer enega specializiranega za steklarje, to je Vitrum v Milanu ter za
vse člane sekcije sejem v Beogradu in sejem v Salzburgu.
Predsednik zbornice Slavko Vižintin in sekretarka zbornice Elide
Laginja sta spregovorila o tem kako drugačna je zbornica v sistemu s
prostovoljnim članstvom. Prav zaradi drugačne oblike delovanja in zato,
da bi zbornica delovala izključno po meri članov, se je Upravni odbor
odločil, da postavi člane na prvo mesto. Temu botruje tudi odločitev
upravnega odbora, da predlaga spremembo statuta v delu, ki govori o
izvolitvi predsednika. Sprememba statuta bi omogočila vsem članom
zbornice, da predsednika zbornice izvoli neposredno na tajnih volitvah. Po veljavnem statutu predsednika zbornice izvolijo člani skupščine izmed sebe.
Člani sekcije lesnih strok so soglasno podprli predlog za spremembo
statuta. V razpravo se je vključil tudi Nenad Vračič, ki je tako v koprski
zbornici kot na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od blizu spremljal
razvoj in spreminjanje organizacije. Želi si, da bo vodstvo, katero koli že
bo vodilo koprske obrtnike, uspelo zakrpati vez, ki se je z lokalno oblastjo in obrtniki po nepotrebnem pretrgala.

Nepovezani člani

Zbor nepovezanih članov
Vsak član piše zgodbo zbornice

Predsednik zbornice Slavko Vižintin se je ob zaključku poslovnega leta srečal tudi s člani, ki na zbornici niso organizirani v sekcije.
Povabil jih je na srečanje, ki je v Restavraciji Emonec potekalo 11.
decembra 2014. V uvodnem nagovoru je člane seznanil z delom
zbornice in kako se je delovanje le-te prilagodilo spremebam, ki jih
je prineslo prostovoljno članstvo. Izrazil je zadovoljstvo, da se je va-

bilu odzvalo 24 članov. Dejal je, da so vrata zbornice za vse člane vedno odprta. Do sedaj so bili člani, ki so bili uvrščeni v sekcije morda
priviligirani, saj so delovali bolj povezano. V sistemu s prostovoljnim
članstvom vodstvo zbornice želi, da imajo vsi člani enake možnosti,
kar je bilo seveda tudi do sedaj, le s to razliko, da so bili člani združeni v sekcije bolj aktivni.
Na srečanju so v razpravi sodelovali tudi prisotni, nekateri so
izpostavili težave, s katerimi se pri svojem delu srečujejo, drugi so
podali konkretne usmeritve kako naj zbornica s svojimi aktivnostmi
pomaga članom.
Sekretarka je povzela bistvene aktivnosti, ki jih zbornica za člane
izvaja, tudi ugodnosti, ki jih v sodelovanju z zunanjimi inštitucijami
nudi članom. Zavod za varstvo pri delu Koper in Dispanzer medicine dela Izola sta dve organizaciji, s katerima je zbornica sklenila
ugodno sodelovanje. Njihove storitve so članom na voljo po zelo
ugodnih cenah. Sekretarka je članom pojasnila kako pomembno je
izvajati varsto pri delu v skladu z zakonodajo.
Med prisotnimi je član, ki se ukvarja z grafično dejavnostjo vprašal
ali bi lahko zbornica za člane s to dejavnostjo in ki niso povezani v
sekcijo, organizirala oglede večjih sejmov iz tega področja. Predsednik je povedal, da zbornica tovrstne aktivnosti organizira na pobudo članov.
Ponovno, kot že pred nekaj leti, so posamezniki izrazili željo po
ustanovitvi sekcije kovinarjev. Sekretarka je pojasnila postopek za
njeno ustanovitev, ki je sedaj bistveno enostavnejši kot leta prej, ker
je nedavno skupščina OOZ Koper s spremembo statuta zbornice,
področje delovanja sekcij nekoliko spremenila.
Člani so se po uradnem delu zadržali še na večerji. Dobro voljo in
prijetno razpoloženje je spodbudila članica Ljuba Miljušević, ki se v
prostem času ukvarja s stand-up komedijo. Skozi humor je, pretežno
s politično obarvanimi zgodbami iz vsakdana, nasmejala prisotne.

Sekcija frizerjev in kozmetikov

Zbor članov Bogata programa dela
frizerjev in kozmetikov
Članice sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov so se zbrale
na skupnem zboru 6. decembra 2014 v novi gostilni pri Tomšiču v Obrtni coni Sermin. Predsednici sekcij sta skupaj s člani
izoblikovali bogata programa dela za leto 2015. Med glavnimi
izpostavljenimi predlogi pri obeh sekcijah velja omeniti oglede
sejmov tako doma kot v tujini in organizacija oziroma udeležbo
na strokovnih seminarjih.
Frizerke so v program zapisale nekaj destinacij, kjer se odvijajo zanje zanimivi sejmi. Kakor prejšnja leta se bodo člani sproti odločali katerega si bodo ogledali. Izpostavile so sejem Dodir
Pariza v Beogradu, sejem Cosmoprof v Bologni, sejem Hairstyle news v Reki in sejem Salon International v Londonu. Tudi
v slovenskem prostoru se odvija nekaj zanimivih dogodkov
in sicer Slovenski frizerski festival in Spring hair show. Frizerke
so predlagale, da bi zbornica organizirala oglede obeh. Članica
sekcije se je novembra lani udeležila znamenitega strokovnega
frizerskega dogodka Paul Mitchell Hair Camp 2014, ki je potekal v Portorožu. Povedala je, da je bila to priložnost za nove
navdihe in modne preobrazbe. Predlagala je, da se v program
dela vključi udeležba članic in članov na tovrstnih frizerskih
dogodkih.
Kozmetičarke so prav tako določile aktivnosti za program
dela, v katerem gre izpostaviti organizacijo ogleda kozmetičnega dogodka v Parizu Nouvelles Esthetiques in organizacijo
ogleda sejma Cosmoprof v Bologni, Beauty International v
Düsseldorfu, Dani ljepote v Zagrebu. V razpravi so se dotaknile
tudi pomembnosti strokovnih seminarjev, udeležba na katerih
doprinese sveže znanje, ki ga lahko posamezni kozmetik vpelje

v vsakodnevno delo, zato so predlagale organizacijo seminarja
s podologom, strokovnjakom za izvajanje postopkov v zvezi s
pedikerstvim. V program so vključile tudi organizacijo seminarja na temo Kako tržiti svoje storitve preko interneta.
Pri izvedbi aktivnosti igrajo veliko vlogo člani sami, saj kolikor se
ne udeležujejo aktivnosti, ki jih zbornica organizira, je nemogoče zagotoviti njihovo izvedbo. Članice zato pozivajo vse ostale
člane sekcije, da izkoristijo možnosti, ki jim jih zbornica ponuja
in se vključijo v delovanje zbornice, tudi tako, da predlagajo
organizacijo kakšnih aktivnosti.
Članica sekcije in članica Upravnega odbora OOZ Koper
Tamara Hlede je kolegice iz stroke opomnila na javno obravnavo predloga sprememb statuta OOZ Koper, katero je razpisal
Upravni odbor zbornice. Po mnenju članov Upravnega odbora
je sistem s prostovoljnim članstvom prinesel povsem drugačno
obliko delovanja zbornice, v kateri mora biti sistem izvolitve predsednika določen drugače, bolj demokratično. Predlog upravnega
odbora je, da se statut OOZ Koper spremeni v členih, ki govorijo
o izvedbi volitev predsednika in predlaga, da predsednika volijo
vsi člani na tajnih volitvah, ne pa skupščina izmed svojih članov.
Prisotne so predlog Upravnega odbora soglasno podprle.
Za razliko od predsednice sekcije kozmetikov Maje Kolnik
Švara, predsednica sekcije frizerjev Silva Baruca Jakomin,
mnenja o predlaganih spremembah statuta OOZ Koper na zboru članov ni pridobila.
Srečanje so frizerke in kozmetičarke nadaljevale ob večerji.
Pridružili so se jim tudi člani sekcije instalaterjev-energetikov, ki
so uradni del srečanja pred tem izvedli na sedežu zbornice.

V slovo Just Kozlovič (1932 -2014)
V sredo, 10. decembra 2014 smo se, na prekrasen sončen dan, poslovili od našega
dolgoletnega člana - staroste koprske obrti, Justa Kozloviča.
Just je svojo dejavnost knjigoveza začel opravljati leta 1967. V najem je od Občine
Koper dobil prostore na Ulici Agrarne reforme 16, kjer je svojo dejavnost opravljal
do upokojitve Takrat ni bilo tako kot danes, ko podjetnik najame poslovni prostor,
ki ima uporabno dovoljenje in izpolnjuje vse pogoje za dejavnost. Just je v najem
dobil zapuščeno in na pol porušeno klet, ki jo je sam usposobil in z leti je tudi ni
preveč spreminjal, kot tudi ni preveč posodabljal svojega načina vezave knjig. V
našem spominu je in bo ostal zadnji koprski knjigovez. Ljubil je svoj poklic in svojo
obratovalnico, ki jo je obdal s cvetjem in jo s ponosom razkazoval vsakemu, ki je želel
pokukati vanjo. Tudi turistom.
Tudi po upokojitvi se svoji delavnici ni mogel odreči in ostal je v njej kot aktiven
obrtnik do leta 2013. Just je bil tudi aktiven član naše zbornice. Bil je član skupščine v
štirih mandatih od leta 1995 do 2011. Leta 2006 je bil imenovan tudi za predsednika
komisije za priznanja in odlikovanja in je to funkcijo opravljal do leta 2013.
Just je bil med člani tudi zelo priljubljen, saj si je vedno prizadeval za skupno, za kar je
leta 1994 prejel priznanje z bronasto plaketo za zasluge pri delovanju Obrtne zbornice
Koper. Leta 2007 je prejel priznanje za 40-letno uspešno opravljanje obrtne dejavnosti.
Leta 2009, je ob svoji 30-letnici, OOZ Koper Justu Kozloviču podelila tudi posebno
plaketo.
Just nas je zapustil obsijan s sončnimi žarki, ki so se, ob spremljavi zvokov pesmi
njegovih prijateljev, poigravali s cipresnimi vejami pokopališča v Stepanih.
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Uporaba potrjenih
vezanih knjig
računov
Dne 29. decembra 2015 je Ministrstvo
za finance objavilo in poslalo v javno
obravnavo spremembo osnutka Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki se bo
pričel uporabljati s 1. februarjem 2015.
Kdo bo moral uporabljati vezano
knjigo računov
Vezano knjigo računov bodo uporabljali vsi davčni zavezanci, ki pri
gotovinskem poslovanju izdajajo
ročne račune oz. paragonske lističe,
kot tudi tisti, ki ročne račune izdajajo
samo občasno oz. izjemoma, kot je
npr. ob odpovedi računalniškega
sistema ali izpada električne energije.
To pomeni da vezano knjigo računov
morajo nabaviti tudi zavezanci, ki poslujejo gotovinsko in izdajajo račune
s pomočjo računalniškega programa
ali druge ustrezno podprte strojne
opreme, torej registrske blagajne, ki
ustreza zahtevam po 38.členu ZdavP-2
ter omogoča sledljivost računov in na
tej opremi ni mogoče naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih,.
Kot rečeno, ti zavezanci bodo morali
napisati ročni račun, če bo blagajna v
okvari ali bo prišlo do izpada električne energije.
Kaj se šteje za gotovinsko 		
poslovanje
Plačilo z gotovino je vsako plačilo z
bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot
plačilno sredstvo in ne predstavljajo
neposrednega nakazila na transakcijski račun. Poleg tega je smatrano, da
gre za gotovinsko plačilo tudi plačilo
s plačilno ali kreditno kartico, čekom
in drug podoben način plačila, vendar
se pri teh pojavi vprašanje smiselnosti
glede izpisa računa iz vezane knjige
računov, ker je plačilo vidno na transakcijskem računu, ki mu FURS sledi.
Torej ali bo v tem primeru potrebno
napisati račun iz vezane knjige ali se
bo takšno plačilo štelo za negotovinsko plačilo, vas bomo obvestili naknadno, ko to vprašanje uskladimo.
Kako do vezane knjige računov
Ker Pravilnik začne veljati s 1. februarjem 2015, v prodaji vezane knjige
računov še ni. Izdal jo bo davčni organ
ali jo bo zavezanec kupil v prosti prodaji pri založniku, ki bo le-to izdal na
podlagi dovoljenja davčnega organa.

Obvestila
Ko bo vezana knjiga računov v prodaji
bodo uporabniki pravočasno o tem
obveščeni, predvideva pa se, da bo to
nekje v sredini januarja.
Kako pri FURS-u potrditi vezano
kniigo računov
Prek sistema eDavki se bo vneslo serijsko številko vezane knjige računov,
FURS bo prek elektronske pošte poslal
odgovor, da je njegovo vezano knjigo
računov potrdil. Vsak, ki se za opisano
ne bo poslužil sistema eDavkov, bo
obveznost opravil osebno na finančnem uradu.
Kako bo FURS vodil evidenco 		
vezane knjige računov
Na finančni upravi bodo vodili elektronsko evidenco o izdanih knjigah
računov po posameznem davčnem
zavezancu in bo vsebovala davčno številko, naziv ali ime zavezanca, naslov,
torej sedež zavezanca ali stalno oz.
začasno prebivališče, serijsko številko
vezane knjige računov, datum potrditve vezane knjige računov in davčno
številko zavezanca, ki je prevzel vezano knjigo računov.
Čas hrambe
Podatki iz evidence izdanih vezanih
knjig računov se hranijo deset let.
Iztok Mohorič, univ.dipl.pravnik,
			
svetovalec OZS

3.
4.

5.

6.

prireditveni površini, odru pred paviljonom, ki ima vgrajen LED zaslon,
v okviru organizacije VIP, poslovnih
dogodkov v samem paviljonu,
v okviru predstavitvenih dogodkov
»Slovenija na EXPO Milano 2015«,
ki jih bo naročnik organiziral pred
začetkom razstave in med njo,
v okviru posebne poslovne brošure
»Slovenija na EXPO Milano 2015«, ki
bo eno glavnih promocijskih orodij
slovenske gospodarske diplomacije
v letu 2015,
na posebni spletni strani »Slovenija
na EXPO Milano 2015«, z uporabo
naziva »Partner predstavitve Slovenije na EXPO Milano 2015«.

Več informacij o sami predstavitvi in
pogojih sodelovanja najdete na spletni povezavi http://www.spiritslovenia.
si/razpisi/2014-12-10-Javno-povabilo-kpartnerstvu-pri-projektu-Slovenija-naEXPO-Milano-2015
Rok za prijavo za sodelovanje je 		
28. februar 2015.

»Podjetna Primorska
2015« odpira svoja
vrata vsem podjetnim
in inovativnim

Svetovna razstava
EXPO Milano 2015

Svetovna razstava EXPO bo potekala
od 1. maja do 31. oktobra v Milanu.
Udeležilo se je bo 144 držav sveta, ki
predstavljajo 94 odstotkov vse svetovne populacije. Napoved organizatorjev
je, da bo EXPO Milano 2015 obiskalo
vsaj 20 mio ljudi, od tega 15 mio Italijanov (vsak četrti Italijan) in 5 mio ljudi
iz preostalega sveta. Dodatno bo dogajanje prek različnih komunikacijskih
kanalov spremljala milijarda ljudi po
vsem svetu.
Podjetjem so na voljo različne možnosti za predstavitev:
1. na tipiziranih promocijskih površinah (pulti, LCD zasloni) znotraj
samega paviljona,
2. v okviru organizacije dogodkov na

Namen

Glavni namen natečaja je spodbujanje
podjetniške kulture in inovativnosti
v podjetništvu, spodbujanje pretoka
znanja iz univerze v gospodarstvo in
ustanavljanje novih na lastnem znanju
temelječih podjetjih. Na natečaj se
lahko prijavijo posamezniki ali skupine z inovativno podjetniško idejo, ki jo
želijo realizirati in stopiti v svet podjetništva.

Rok za oddajo prijav

ponedeljek, 16. februar 2015

Informacije

Prijavni obrazec in vse ostale pomembne informacije o natečaju najdejo zainteresirani na spletni strani
www.podjetnaprimorska.si
ali www.uip.si

Kategorije

Prijavitelji bodo tudi letos tekmovali v
dveh kategorijah, in sicer, v kategoriji
Optimist, ki je primerna za prijavitelje brez predhodnih podjetniških
izkušenj in v kategoriji Navigator,
ki je namenjena prijaviteljem s predhodnimi podjetniškimi izkušnjami. V
okviru kategorije Optimist opredelili
tudi posebno nagrado za najboljšo
študentsko podjetniško idejo. Vsi
prijavitelji bodo svoje ideje tudi osebno predstavili pred strokovno komisijo,
kar je tudi letošnja novost.

Izbor

Natečaj za najboljšo podjetniško
idejo »Podjetna Primorska 2015« tudi
letos vabi k prijavi vse podjetne in
inovativne posameznike ali skupine, ki
želijo uresničiti svojo podjetniško idejo
in se podati v podjetniške vode. Za
najbolj perspektivne podjetniške ideje,
finaliste natečaja, bodo organizirane
podjetniške delavnice za pripravo
poslovnega načrta, svetovanje in
mentoriranje ter vsa ostala podpora
za zagon novega podjetja, najboljše
ideje pa bodo tudi nagrajene.

Nagrade

Nagradni sklad znaša 10.000 EUR.
Nagrade bodo podeljene v obliki
vavčerja.

V začetku marca bo strokovna komisija izbrala 10 do 12 finalistov, ki bodo
deležni izobraževalnih podjetniških
delavnic za pripravo poslovnega načrta ter svetovanja in mentoriranja za
zagon svojega podjetja. Poslovni načrt
bodo oddali 5. maja 2015 in ga tudi
osebno predstavili strokovni komisiji.
Razglasitev zmagovalcev in podelitev
nagrad se bo odvila konec maja.

Informativni dan

Za vse zainteresirane bo v začetku
februarja organiziran informativni
dan, kjer bodo dobili vse potrebne
informacije o natečaju in prijavi.

Otroški nasmeh je najlepše darilo
Ko list koledarja obrnemo na veseli december in sijaj okrasnih luči zažari
nastane praznično vzdušje. Posebno za najmlajše. Najmlajšim veliko
pozornosti namenimo tudi na naši zbornici, zato zanje že tradicionalno
organiziramo gledališko predstavo in obisk Dedka Mraza. Tokrat smo celotno
prireditev izvedli v našem Obrtniškem domu. V četrtek, 18. decembra je
najbolj pridne otroke obiskal Dedek Mraz. Razdelil jim je darila, nasmehe na
njihovih obrazih pa sta pričarala tudi simpatična Malina in Vilin v predstavi
Praznična Vililandija, ki jo je izvedla gledališka skupina KU-KUC iz Lendave.
Otroci so se v pravljičnem vzdušju posladkali s piškoti, ki jih je posebej
zanje spekla naša članica, za zanimivo in lepo poslikavo otroških obrazov pa
sta poskrbeli dekleti iz Mavrične sobe.
Bilo je čarobno in nepozabno.

Iz Uradnega lista
Št. 86/2014, 1. december 2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na
dodano vrednost (ZDDV-1H)
Št. 87/2014, 5. december 2014
•
Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil
Št. 90/2014, 15. december 2014
•
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem
postopku (ZDavP-2H)
Št. 92/2014, 19. december 2014
•
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih
izkaznic stavb
•

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu
informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi
za odmero dohodnine
Št. 93/2014, 22. december 2014
•
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in
investiranje
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu
•

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

Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
•

Latvijsko podjetje, ki proizvaja 100% naravna eterična olja iz
rastlin, ki rastejo v Latviji, išče dobavitelja plastenk-kapalk iz
jantarja (prostornina 5 ml).
Šifra: EEN-dec-09
•
Norveško dizajnersko podjetje išče izdelovalce namiznih izdelkov iz kaljenega stekla. Izdelki bodo zasnovani po njegovih specifikacijah. Prav tako so od izdelovalcev pripravljeni odkupovati
tudi izdelke klasičnega asortimana.
Šifra: EEN-dec-11
•
Poljsko podjetje z veliko izkušnjami na področju čiščenja vode
in čiščenja odpadnih voda, ponuja trgovske storitve. Družba z
dobrim renomejem na poljskem trgu je razvijalec, proizvajalec
in trgovec s specializiranimi napravami in išče razvijalce in
proizvajalce inovativnih rešitev na področju čiščenja odpadnih
voda, čistilnih izdelkov in naprav ter nišnih tehnično-tehnoloških rešitev.
Šifra: EEN-dec-12
•
Italijansko podjetje, specializirano za rezanje, oblikovanje in
končno obdelavo kamnov, išče partnerska podjetja, zainteresirana za skupna vlaganja. Podjetje izdeluje diamantna orodja
in brusne materiale za naravni kamen. Prodajo svojih izdelkov
ima organizirano v več evropskih državah in v severni Afriki v
sodelovanju z lokalnimi trgovskimi partnerji. Družba je zainteresirana za dogovore o skupnem vlaganju za proizvodnjo v
državi partnerja.
Šifra: EEN-dec-17
•
Novoustanovljeno norveško oblikovalsko podjetje išče proizvajalce varnih plastičnih predmetov iz polioksimetilena in
polietilena za rabo v kuhinji. Tipičen izdelek je na primer deska
za rezanje živil. Sporazum o proizvodnji z izbranimi proizvajalci
se bo v letu 2015 nanašal na enega ali dva različna izdelka, v
nadaljevanju pa bo norveško podjetje uvajalo nove izdelke.
Predvidena količina: 50-2000 enot posameznega izdelka.
Šifra: EEN-dec-21
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.
- T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja in tehnologij
•

Skupina italijanskih raziskovalcev je razvila integrirano napravo
za spremljanje in upravljanje porabe energije v pametnih
domačih okoljih. Sistem je sposoben učinkovitega upravljanja
porabe energije doma in skrbi za zmanjšanje stroškov energije.
Raziskovalci iščejo partnerje za nadaljnji razvoj sistema.
Šifra: TOIT20141202001
•
Hrvaški izumitelj na področju alternativnih virov energije ponuja inovativno napravo, ki izkorišča moč morskih valov. Glavne
prednosti predlagane tehnologije so njena prilagodljivost na
različnih lokacijah, nizki stroški upravljanja in večja učinkovitost
v primerjavi z obstoječimi tehnologijami. Izumitelj išče partnerja, s tehnično in finančno sposobnostjo za podporo komercializaciji omenjene inovacije.
Šifra: 10 HR 89GJ 3G7F
•
Nemški izumitelj je razvil vetrno elektrarno za tovornjake in komercialna vozila. Pri izumu gre za vetrni sistem za proizvodnjo
električne energije s pomočjo horizontalnih vetrnih rotorjev na
komercialnih in tovornih vozilih. Izumitelj išče partnerja, ki se
zanima za razvoj izuma do končnega proizvoda, ki bi bil pripravljen za trg in začetek distribucije.
Šifra: TODE20141128001
•
Makedonsko podjetje, z izkušnjami na področju obnovljivih
virov energije je razvilo procesno tehnologijo za proizvodnjo
peletov iz čistega lesa. Podjetje išče partnerje za proizvodnjo in
izkoriščanje obstoječe tehnologije prek sporazuma za tehnično
sodelovanje.
Šifra: TOMK20141205001
•
Bolgarski izumitelj je razvil inovativne opeke, ki omogočajo
hitrejšo, cenejšo, bolj trdno in bolj učinkovito gradnjo fasadnih
sten. Izum je bil razvit v sodelovanju z tehnično univerzo iz
Nizozemske. Izumitelj išče partnerje za licenčne pogodbe.
Šifra: TOBG20141208001
•
Litovski raziskovalci, specializirani za varnost in avtomatizacijo
so razvili nov sistem za daljinski nadzor vrat, ki omogoča, da kadarkoli preverite stanje vrat - ali so zaklenjena ali odklenjena - s
povezavo preko računalnika ali mobilne aplikacije. Raziskovalci
iščejo tehnično sodelovanje s podjetji, ki bi bili zainteresirani za
nadaljnjo izdelavo prototipa in razvoj praktičnih aplikacij.
Šifra: TOLT20140910008
Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si
- T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si

