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Izobraževanje delavcev
Priprava Zahtev slovenske
obrti
Delavnica: Varstvo okolja
Delavnica: Davčni vidik
nepremičnin

Vesele
božične
praznike in
srečno novo
leto 2009
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SEZNAM STROKOVNE LITERATURE,
KATERO SI ČLANI LAHKO BREZPLAČNO
IZPOSODITE NA SEDEŽU ZBORNICE
- Od projekta do objekta – Strokovni priročnik za pripravo,
vodenje in organizacijo gradnje; maj 2008, Verlag Dashöfer
- Priročnik za gradbene izvajalce, maj 2007,
OZS - Sekcija gradbincev
- Kleparsko krovska dela - Normativi in pravila, februar 2007
OZS - Sekcija kleparjev in krovcev
- Strehe-krovska dela, september 2005,
OZS – Sekcija kleparjev in krovcev
- Normativi za zunanje prevoze in notranje prenose v
visokogradnji – junij 2006, OZS - Sekcija gradbincev
- Normativi za zemeljska in kanalizacijska dela – januar 2006,
OZS-Sekcija gradbincev
- Suhomontažna gradnja-Standardizirani opisi in normativi,
december 2005, OZS - Sekcija gradbincev - Odbor izvajalcev
suhomontažnih del
- Normativi za zidarska dela - september 2005,
OZS - Sekcija gradčlanovbincev
- Normativi za tesarska dela - september 2005,
OZS - Sekcija gradbincev
- Normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja
za obračun slikopleskarskih del - september 2005,
OZS - Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev
- Normativi za betonska in armiranobetonska dela
junij 2005, OZS – Sekcija gradbincev
- Normativi za električne inštalacije, junij 2003,
OZS - Sekcija elektro dejavnosti
- Zvočna zaščita, leto 2002, RIGIPS
Na voljo so vam tudi:
•
Vsi informativni ceniki obrtniških del, ki so jih izdelale
posamezne sekcije pri OZS
•
Zbirka predpisov o dajatvah
•
Računovodski, statusnopravni, finančni, obligacijski in
drugi predpisi
•
IBON – pregledovalnik bonitet poslovanja podjetij
•
Druga strokovna literatura

rage obrtnice, spoštovani obrtniki!
Le še nekaj dni je do konca starih poti. Vam in vašim družinam želim, da bi jih uspešno zaključili in
neobremenjeni stopili naprej.
Pred nami je novo leto, ki bo predvsem leto izzivov, trdega dela in finančne negotovosti. Bo pa tudi leto, v
katerem bomo lahko občudovali sadove našega dela ter obeležili naših 30 let delovanja. V vseh teh letih
je Obrtna zbornica, kasneje Obrtno-podjetniška, vsem našim obrtnicam in obrtnikom nudila zavetje,
podporo, bila je prvi odziv na pomoč in dragocen vir informacij. Kot predsednik si želim, da bi tako bilo še
naprej. Trudil se bom, da bo tako!
Obrtnice in obrtniki se v zadnjih letih soočamo z različnimi pastmi in neugodnimi situacijami. Finančna
kriza je prizadela predvsem male in srednje podjetnike, pustila sledi, vsekakor pa še ne vemo, kakšne
bodo končne posledice. V določenih strokah primanjkuje delovne sile. Mladih, ki bi izbirali obrtne poklice
je vedno manj. Plače so majhne, pravijo. Ni kje vzeti, odgovarjajo delodajalci. Veste, že naši stari straši so
pravili, da je iz vsakega slabega treba vzeti kaj dobrega. Tako počnem tudi sam in zato k temu pozivam
tudi vas. Zato menim, da ta kriza ne bo prinesla le slabosti, ampak bomo iz nje znali tudi kaj iztržiti.
Vsaj poskusimo lahko! Pozivam vas tudi k sodelovanju, saj bomo le tako ohranili in uresničevali našo
vizijo organizacije, ki predvsem združuje. Dajajte predloge, bodite samoiniciativni, bodite zainteresirani,
radovedni, dejavni! Če bomo stopili skupaj, bomo vsi lažje delovali in se s pokončno držo borili za skupno
dobro ter reševali ali celo preprečevali težave. Preko sekcij in tudi osebno.
Konec leta 2008 so zaznamovale državnozborske volitve. Vlada se je menjala in obljublja, da bo prinesla
nov veter. Kot predsednik si predvsem želim, da bi ta veter bil bolj naklonjen nam obrtnikom. Želim si, da
bi bili mali in srednji obrtniki manj obremenjeni, da bi imeli ugodno poslovno polje, da bi dobro delali
in veliko vlagali v razvoj svojih podjetij. Zaradi slednjega tudi upam, da nam bodo z zakonom vrnjene
olajšave, s pomočjo katerih bomo rasli.
Na obrtno-podjetniški zbornici Koper smo letos prav zato, da bi bili vsi čim bolje seznanjeni z aktualnimi
dogajanji, začeli izdajati Obrtniške novice. Tu so zbrana vsa obvestila, pomembne informacije, opozorila,
razpisna gradiva in podobno, ki naj vam služi kot pomemben vir znanja v vaši dejavnosti. Predvsem
pa v Obrtniških novicah najdemo vas in vaše delo. Zato se nam pri pisanju časopisnih vrstic tudi kdaj
pridružite. Pošljite vaše prispevke.
V zgornjih vrsticah sem veliko govoril o delu. A veste, delo ni vse. Vse sta družina in zdravje. V novem letu
2009 vam zato želim veliko zadovoljstva in uspeha, predvsem pa zdravja, da bomo obrtnice in obrtniki
še naprej nosilni steber naše občine.
						

Vaš predsednik, Vladimir Ražman

Gordana Krmac
V slovo Marjan Kačinari
Novi mojstri Monika Sočan in Jeronim Jedrinovič

CENIK OGLASOV IN DRUGIH REKLAMNIH
SPOROČIL V KOPRSKIH OBRTNIŠKIH NOVICAH
•

Oglas 1/8 formata A4

•

Oglas 1/4 formata A4 		

125,00 EUR

63,00 EUR

•

Oglas 1/2 formata A4 		

292,00 EUR

•

Oglas 1/1 formata A4 		

500,00 EUR

•

Oglas 1/1 formata A4
zadnja notranja platnica

584,00 EUR

•

Oglas 1/1 formata A4
zadnja zunanja platnica

835,00 EUR

•

vizitka oz. logotip na naslovnici

cena po dogovoru

V ceni ni vključen DDV.
Člani OOZ Koper, ki imajo poravnano članarino imajo 50 % popust.
KOPRSKE OBRTNIŠKE NOVICE
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - novinarka: Mateja Markončič - sodelavka: Andreja Kozlovič
Fotografije: arhiv OOZ Koper
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1650 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo informativni bilten brezplačno

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper
tel 05/61 390 00, fax 05/62 719 17
e-mail: ooz.koper@ozs.si
internet: www.ooz-koper.si
Predsednik: Vladimir Ražman, tel. 05/61 390 14
Sekretarka: Elide Laginja, tel. 05/ 61 390 12
Obrtni register: Tatjana Ivančič, tel. 05/61 390 11
Sekcije: Andreja Kozlovič, tel. 05/61 390 13
URADNE URE ZBORNICE
Davčno svetovanje (v 1. nadstropju OOZ Koper)
sreda od 12. do 14. ure - tel. 05/ 61 390 15
Premoženjsko svetovanje Vlaganje v plemenite kovine
(v 1. nadstropju OOZ Koper) - sreda od 17. do 18. ure
Pravno svetovanje (v 1. nadstropju OOZ Koper)
sreda od 15. do 17. ure - tel. 05/ 61 390 15
Izdelava finančnih poročil samo po predhodni najavi
na tel. 05/61 390 00
Svetovalcem je potrebno predložiti kartico Obrtnik!
Strokovne službe
ponedeljek, sreda, petek od 8. do 12.ure
ob sredah tudi od 14. do 16. ure

Majhne skrbi,
veliki uspehi
in vse ovito v obilico
radostnih trenutkov.
Tako naj bo novo leto 2009.
Elide Laginja, Tatjana Ivančič
in Andreja Kozlovič

VABILO
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Kaj bo z izobraževanjem
delavcev, zaposlenih
pri obrtnikih?

V novi Kolektivni pogodbi za
obrt in podjetništvo, ki je bila
podpisana julija letos, ni več poglavja izobraževanja in s tem tudi ni
osnove za plačevanje prispevka
za izobraževanje. Zaradi tega
se odpira vprašanje bodočega
delovanja Skladov za izobraževanje
delavcev, zaposlenih pri obrtnikih.
Skladi brez financiranja namreč
nimajo več prihodnosti. O tem
smo se pogovorili s predsednikom
OOZ Sežana, gospodom Milanom
Škapinom.
Gospod Škapin, do julija letos je
kolektivna pogodba vsebovala
člen, ki je jasno določal položaj
Sklada. Kako je bil položaj Sklada
določen pred spremembami?
Julija je bila podpisana nova Kolektivna
pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP).
S tem pa so prenehala veljati določila iz stare kolektivne pogodbe
(KP), ki je bila podpisana v letu 1991. Določila iz stare kolektivne
pogodbe so bila osnova za pobiranje prispevka za izobraževanje
delavcev zaposlenih pri Samostojnih podjetnikih. Ta znesek je znašal
1% od bruto osnove delavske plače, katerega je delodajalec plačeval
mesečno za vsakega zaposlenega.
Skladi za izobraževanje so bili ustanovljeni zakonito, vendar s
spremembo zakonodaje so izgubili pravno subjektiviteto. Stara KP pa
ni omogočala pravne subjektivitete, vendar je bila samo osnova za
pobiranje sredstev. So pa ti Skladi tudi s soglasjem socialnih partnerjev
delovali naprej. Brez pravne subjektivitete pa Skladi tudi niso imeli
možnosti za prijavljanje na različne državne in Evropske projekte
za pridobivanje dodatnih sredstev za izobraževanje. V Sloveniji so
bili skladi različno organizirani. Nekateri so pokrivali območje ene
Območne Obrtne zbornice, drugi tudi po več OOZ.

ko bo potrebno delovanje Sklada
zaključiti in zaradi hitrih in boljših
informacij, kako in na kakšen način
delovanje Sklada zaključit. V OOZ
Sežana se je to ravno sovpadalo z
odstopom dosedanjega člana UO,
ker je spremenil statusno obliko iz
s.p. v d.o.o. V ostalih OOZ pa so UO
imenovali nove člane v UO Sklada. Na
dveh zadnjih sejah UO Sklada so bili
opravljene potrditve novih članov UO
in izvoljen novi predsednik UO Sklada.
Sklep UO Sklada je bil, da mora Sklad
delovati po statutu do porabe vseh
sredstev. To pomeni da vsa sredstva,
(premična, nepremična in denarna),
ki jih Sklad ima mora porabit za
namene za katere so bila tudi zbrana
in to je za izobraževanje zaposlenih
pri Samostojnih podjetnikih, ki so ta
sredstva združevali. Trenutno sklad
finančno pokriva realizirana izobraževanja do 31. julija 2008 in s
popolnimi vlogami.
Kako bo Sklad deloval v bodoče? Možnosti je več. Bo deloval
kot doslej, kot nova služba ali bodo za izobraževanje skrbeli
delodajalci?
Obstoječi sklad bo deloval do porabe vseh sredstev. Zavedamo pa se,
da je potrebno članom OOZ ponudit neko novo obliko združevanja
sredstev za izobraževanje na prostovoljni osnovi.

V to novo obliko bi imeli možnost združevat sredstva vsi člani OOZ
za svoje zaposlene in za nosilce dejavnosti ne glede na statusno
obliko. Prej je bilo to mogoče samo za zaposlene pri samostojnih
podjetnikih. Prispevek bi bil nominalen in sicer 4,00 EUR mesečno na
zaposlenega oz. nosilca dejavnosti. Če bo obstajal interes vseh štirih
OOZ za tako obliko združevanja sredstev je eden od možnih oblik
ustanovitve Zavoda, ki je neprofiten.
Če pa se za obliko združevanja
Po novi kolektivni pogodbi
sredstev odloči samo posamezna
delovanje in financiranje Sklada
Milan Škapin poziva vse člane OOZ iz naše regije,
OOZ je smiselno odpreti podračun
ni več določeno. Sklad pa vseeno
da se odzovejo na ankete, ki jih dobijo od svoje
pri tej OOZ. Trenutno OOZ med
še obstaja. Kako se bo njegov
OOZ in prostovoljno pristopijo k združevanju
člani izvajajo ankete k pristopu za
status spremenil zdaj? Kaj
sredstev za izobraževanje. V kakšni obliki in
tak način združevanja sredstev za
pričakujete?
višini pa se bodo dokončno odločale skupščine
izobraževanje. Odziv na anketo
V novi KPOP ni več poglavja
posameznih OOZ.
je nizek, vendar bomo v svojih
izobraževanja in s tem tudi ni
zborničnih glasilih člane ponovno
osnove za plačevanje prispevka
pozivali.
za izobraževanje. Skladi brez
financiranja pa nimajo več prihodnosti. Južno Primorski Sklad še
Kakšne posledice pušča ta sprememba na zaposlene, na
vedno obstaja in bo deloval po statutu vse do porabe vseh sredstev.
obrtnike, na zbornice?
Status sklada pa se v ničemer ne spreminja.
Zavedamo se, da je Južno Primorski Sklad za izobraževanje v vseh teh
letih dobro deloval. In kar dobro deluje se težje pogreša. Po OOZ smo
Med spremembami je tudi ta, da v Upravnem odboru sklada
veliko tečajev, seminarjev in različnih predavanj skupno organizirali,
so predstavnike območnih zbornic nadomestili predsedniki
ker so bili slušatelji tako zaposleni kot tudi člani OOZ.
posameznik območnih zbornic. V tem času ste se tudi že sestali
s kolegi iz Izole, Kopra in Pirana. Do kakšnih sklepov ste prišli?
Vpliva na zaposlene ne vidim v tolikšni meri kot na obrtnike. Obrtniki
Upravni odbor Sklada šteje 9 članov in sicer 4 samostojne podjetnike,
bodo morali tudi v bodoče izobraževat zaposlene, saj je lahko kos
ki jih je imenovala vsaka izmed OOZ in 5 delavcev zaposlenih pri
novim poslovnim procesom in izzivom le izobražen kader.
samostojnih podjetnikih, ki jih imenuje oziroma predlaga sindikat. Na
enem izmed sestankov predsednikov in sekretarjev OOZ naše regije
Mateja Markončič
je bilo predlagano, da bi UO posamezne OOZ imenovali predsednike
OOZ za nove člane v UO Sklada. To pa zaradi prevzema odgovornosti,
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Zahteve slovenske
obrtiVABILO
in podjetništva
Spoštovani člani
zbornice, vključite
se v njihovo
nastajanje
Tudi v letu 2009 bo Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, v sodelovanju z
območnimi zbornicami, pripravila Zahteve
slovenske obrti in podjetništva.
Zahteve, ki jih vsako leto OZS predstavi na
Forumu slovenske obrti in podjetništva
v okviru Dnevov slovenske obrti in
podjetništva, predstavljajo nepogrešljivo
pomoč pri zagotavljanju za obrt in
podjetništvo bolj prijaznega poslovnega
okolja.

Med zahteve bodo vključene spremembe
na področju administrativnih ovir, davčne
in delovno pravne zakonodaje, prostorske
in okoljske zakonodaje, odprave dela na
črno, vzpostavljanju plačilne discipline, na
področju varnosti in zdravja pri delu ter
izobraževanja.
Še posebej se bo OZS zavzemala, da se
bodo pri sprejemanju nove in preverjanju
obstoječe zakonodaje upoštevali vsi
predlagani posegi v zakonodajno področje,
ki so zapisani v evropskem Aktu za mala
podjetja:
•
plačilni roki za mala podjetja ne bi smeli
biti daljši od 30 dni;
•
vsi javni razpisi bi morali biti prilagojeni
mikro in malim podjetjem (pogoji in
zahtevana dokumentacija bi morali biti
maksimalno enostavni);
•
različna obravnava posameznih

•
•

dejavnosti na davčnem področju, kot
npr. nižja davčna stopnja za delovno
intenzivne dejavnosti;
vsako leto enoten datum uveljavitve
nove zakonodaje,
uveljavitev evropske zasebne družbe.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
bo obravnavala vse informacije in
pobude, ki bodo prihajale s terena, zato
člane zbornice vabim, da svoje predloge
posredujete v elektronski obliki na
naslov elide.laginja@ozs.si ali se osebno
oglasite na zbornici, kjer bomo skupaj
oblikovali predlog ali zahtevo, ki jo imate.
OZS sodeluje s posameznimi ministrstvi
in Vlado RS pri pripravi zakonov in
podzakonskih aktov, kot tudi pri
sprejemanju nove zakonodaje v
parlamentu, zato velja to izkoristiti.

En evro na člana za nakup mamografa
V Območni obrtno-podjetniški zbornici
Koper smo se novembra pridružili
humanitarni akciji zbiranja sredstev za
nakup sodobnega mamografa za ženske
v obalno-kraški zdravstveni regiji. Darovali
smo po 1 evro za vsakega člana, kar je
skupaj 1.600 evrov. Za sodelovanje v akciji,
ki jo vodi Iniciativa za mamograf, smo se
odločili zaradi zaskrbljujočih podatkov, da
ženske v obalno-kraški regiji za rakom dojke
obolevajo 20 odstotkov pogosteje kot v
ostali Sloveniji. Zato vabimo vse obrtnike
in podjetnike, da tudi sami sodelujete v
dobrodelni akciji, s katero bodo v Splošni
bolnišnici Izola kupili digitalni aparat za
rentgensko slikanje dojk ter tako poskrbeli
za varnejše mamografiranje in bolj
kakovostno diagnostiko.

mamografske diagnostike dotaknila
marsikoga, pričajo podatki o uspešnosti
akcije. Do konca novembra je namreč več
kot 1.700 donatorjev, med katerimi je tudi
prek sto pravnih oseb, za nakup novega
aparata namenilo več kot 90.500 evrov.
Vsi, ki se želite pridružiti akciji, lahko do
konca decembra donatorska sredstva
nakažete na poseben konto na bančnem
računu Splošne bolnišnice Izola:
TRR 01100-6030277118 s pripisom ZA
MAMOGRAF. Prav tako lahko brez provizije
darujete prek i-Net banke Banke Koper in

NLB Klika. Naročniki Mobitela lahko od 1.
do 31. decembra pošljete sms sporočilo
z vsebino MAMOGRAF na 1919 in s tem
darujete 1 evro. Na enak način lahko 1 evro
prispevate tudi naročniki Si.mobila, in sicer
od 13. do 31. decembra. Vsi donatorji so
tedensko objavljeni v Primorskih novicah
in na spletni strani www.zamamograf.
si, kjer dobite tudi več informacij o akciji
in raku dojke, napotke o preventivnem
obnašanju ter predstavitev novega aparat,
s katerim bo v prihodnje morda rešeno
marsikatero življenje.

»V Območni obrtno-podjetniški zbornici
Koper vsako leto podpremo vsaj en
dobrodelen projekt. Letos smo se odločili
za donacijo, s katero bomo pripomogli
k nakupu novega mamografa. Sedanji
je namreč dotrajan in iztrošen ter ga je
treba zamenjati. S tem bomo tudi koprski
obrtniki in podjetniki pripomogli k bolj
kakovostnemu življenju žensk v obalnokraški regiji,« odločitev o sodelovanju v
humanitarni akciji pojasnjuje predsednik
Območne obrtno-podjetniške zbornice
Koper Vladimir Ražman. Ob tem se je srečal
tudi s člani Iniciative Za mamograf, v kateri
je 17 predstavnikov z različnih družbenih
področij v obalno-kraški regiji.
Da se je problematika zgodnjega
odkrivanja raka dojke s pomočjo sodobne

Vladimir Ražman, predsednik OOZ Koper ob predaji donacije
Suzani Zornada Vrabec, predsednici Iniciative za mamograf
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Sekcija inštalaterjev

Ogrevanje bazenov
darilo sonca
Naši člani izvedeli so na strokovni delavnici izvedeli kako se sončna
energija lahko uporabi za ogrevanje vode zunanjih bazenov.
V zeleni dvorani je 14. novembra 2008 potekala delavnica z naslovom
Ogrevanje bazenov s sončno energijo. Dogodek je Sekcija inštalaterjev
organizirala v sodelovanju ApE-Agencijo za prestrukturiranje energetike
iz Ljubljane, v okviru projekta Solpool, ki ga sofinancira Evropska komisija
v programu Inteligentna energija – Evropa. Glavni namen delavnice je
bila promocija uporabe sončne energije za ogrevanje zunanjih bazenov.
Udeleženci so po delavnici odšli na teren, kjer so si v domu paraplegikov
v Pacugu, ogledali primer solarnega sistema za ogrevanje zunanjega
bazena. Na delavnico so bili vabljeni vsi, ki jih je tematika kakorkoli
zanimala. Skupaj z našimi in zunanjimi člani se je dogodka udeležilo 31
udeležencev.
Zakaj uporabljati sončno energijo?
Sonce nam daje energijo v dveh oblikah, kot svetlobo in toploto. Ljudje
že stoletja uporabljajo sončno energijo za osvetlitev in ogrevanje svojih
domov. Danes lahko posebne naprave in posebno oblikovani domovi bolj
učinkovito izrabljajo sončno energijo za osvetlitev in ogrevanje. Z uporabo
sončne energije in izkoriščanjem njenih prednosti, lahko naredimo naše
domove bolj udobne: zmanjšamo odvisnost od fosilnih goriv, izboljšamo
kakovost zraka, zmanjšamo učinke tople grede, poleg tega pa izdelava
in vzdrževanje solarnih sistemov spodbuja razvoj novih delovnih mest in
podjetništva.
Zelo pomembno pa je izpostaviti še nekaj: Sonce nam konec meseca ne
izstavi računa za elektriko – enkrat, ko so naprave vgrajene, je sončna
energija brezplačna. Na drugi strani pa bo cena energije, proizvedena s
fosilnimi gorivi, neizogibno naraščala, saj so njihovi viri omejeni, potrebe
po energiji pa se povečujejo.

Zbor članov sekcije inštalaterjev-energetikov
Predsednik sekcije gospod Peter Babič je izrazil zadovoljstvo nad
tem, da se je vabilu za zbor odzvalo tako veliko število članov. Zbora
se je udeležilo 28 članov. Poudaril in zagovarjal je, da mora biti
članstvo enotno, poleg tega pa je še kako pomembno delovanje
zbornice pri doseganju skupnih ciljev. Dejal je: “Imamo organizacijo,
ki nas zastopa v razmerjih do lokalnih skupnosti in državnih institucij,
zbornica je naš servis.”
Na zboru so prisotni člani debatirali o
aktivnostih, ki so se izvajale v letošnjem
letu. Predsednik je povedal, da je za
organizirane oglede sejmov malo
zanimanja, kar še ne pomeni, da to za
člane ni pomembno. Za člane je zbornica
v letošnjem letu organizirala ogled sejma
Energetika v Celju, ogled sejma Chillventa
v Nürnbergu in ogled sejma Expoconfort
v Milanu. “Na sejmih izveš veliko novosti,
ki zadevajo našo dejavnost, poleg tega
pa lahko izkoristimo sejemske popuste in
vrsto sejemskih ugodnosti. V današnjem
času je pomembno, da spremljamo novosti
na trgu, nove materiale in tehnologije,
le tako smo lahko konkurenčni” je dejal
gospod Babič.
Člani so predlagali, da se v letu 2009
organizira oglede sejmov, predvsem so

poudarili, da je za njih pomeben ogled sejma ISH v Frankfurtu in
sejem energetike v Milanu.
Člani sekcije so se po sestanku zadržali na večerji in v prijetnem
vzdušju pogovarjali o težavah, s katerimi se srečujejo pri njihovem
delu.

Zbora članov sekcije inštalaterjev-energetikov se je udeležilo
veliko članov.
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Sekciji frizerjev in kozmetikov

Skupni zbor
članov sekcije
frizerjev in
kozmetikov
Frizerji in kozmetiki so
posebej obeležili zbor članov z
ogledom gledališke predstave
Člani sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov
so se 27. novembra v Marezigah zadnjič v
letu zbrali na skupnem zboru članu. Pred
uradnim delom zbora, so si v zadružnem
domu ogledali gledališko predstavo
Duohtar pod mus. Žlahtna komedija v režiji
Vita Tauferja, v kateri je glavno vlogo imel
Iztok Mlakar, je navdušila vse prisotne.
Po predstavi je potekal skupni sestanek,
kjer sta tako predsednica sekcije
kozmetikov, gospa Maja Kolnik Švara, kot
predsednica sekcije frizerjev, gospa Silva
Baruca Jakomin, s svojimi člani pripravili
programe dela za leto 2009. V programih

Članice in člani sekcij frizerjev in kozmetikov so skupni zbor
članov posebej obeležili z ogledom komedije Duohtar pod mus

so člani zapisali organizacijo dveh skupnih
aktivnosti, in sicer tečaj in preizkus
znanja iz varstva pri delu ter organizacijo
seminarja »Kako do uspešne prodaje svojih
izdelkov in storitev«.
Predlagali so tudi oglede strokovnih sejmov.
Tako za frizersko kot za kozmetično branžo
je zanimiv sejem Beautyworld, ki bo v

Frankfurtu potekal konec januarja in prve
dni februarja naslednjega leta. Za obe stroki
je zanimiv že tradicionalni sejem v Bologni,
ki sta ga obe sekciji prav tako vključili v
program dogodkov za naslednje leto. Zbor
je nadaljeval v sproščenem vzdušju ob
prigrizku, kjer so se prisotni pogovarjali o
zadevah, ki jih združujejo in o težavah s
katerimi se pri svojem delu srečujejo.

Sekcija frizerjev

Srečanje
prvih
frizerjev
V uršulinskem samostanu v Mekinjah pri
Kamniku so se letos na tradicionalnem
vsakoletnem srečanju že dvajsetič zapored
srečali učenci nekdanje frizerske šole, ki
je v letih od 1951 do 1961 delovala v
delu samostana, ki je bil takoj po vojni
nacionaliziran. Približno 35 se jih je zbralo iz
vse Slovenije.
Alojz Glušič je bil med prvimi učenci te šole,
ki jo je kasneje obiskovala še cela vrsta
koprskih frizerjev. Učni program je obsegal
šestnajst predmetov. Zanimivo je, da so to
bili časi, ko se je v šoli dajal velik poudarek
zdravemu življenju, saj za kvalitetno in
učinkovito delo moraš biti tudi v primerni
fizični kondiciji. Telovadbo, ki je bila vsak
dan zjutraj pred zajtrkom, je vodil prav
Alojz Glušič.
Gospod Glušič se spominja, da je bil ob
ponedeljkih na urniku praktičen del pouka,
ki se je izvajal po raznih dijaških domovih

Alojz Glušič - prvi z desne. Fotografijo je posnel Ivo Kobal,
nekdanji učenec te šole.

v Ljubljani ter v frizerskem studiu, ki ga
je vodila najbolj priljubljena tovarišica
Majhnova. V samostanu v Mekinjah so se
izučili tudi kovinarji in nekateri drugi poklici.

Nekdanji sošolci vseh letnikov so druženje
začeli s sveto mašo, obiskal in nagovoril pa
jih je tudi kamniški župan Tone Smolnikar.

8
Uredba o načinu določanja in višini letne
dajatve za uporabo vozil v cestnem
prometu.
Objavljeno v Uradnem listu RS, št.
100/2008 z dne 20.10.2008  
Uredba začne veljati trideseti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati se začne 1. marca 2009, razen
določb 8.člena in četrtega odstavka 11.
člena te uredbe, ki se začnejo uporabljati z
dnem uveljavitve te uredbe.
Iz besedila Uredbe:
2. člen
(višina letne dajatve po kategorijah vozil)
...
5. tovorno vozilo – vlačilec (kategorij N2 in
N3) – glede na
nazivno moč njegovega motorja:
do vključno 190 kW: 4,88 EUR na kW,
več kot 190 kW: 926,70 EUR na vozilo;
...
4. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti težkih
vozil)
(1) Za tovorna vozila in avtobuse (kategorije
N2 in N3 ter
M2 in M3), katerih motor ustreza strožjim
emisijskim zahtevam
od EURO III, se letna dajatev iz 2. člena zniža,
in sicer:
– EURO IV: za 12,5% in
– EURO V: za 25%.
(2) Za tovorna vozila in avtobuse, katerih
motor ne ustreza

Sekcija za promet
emisijskim zahtevam EURO III, se višina
letne dajatve iz
2. člena zviša, in sicer:
– EURO II: za 5%,
– EURO I: za 20% in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 30%.
...
5. člen
(upoštevanje izvedbe vzmetenja vozila)
Za tovorna vozila in avtobuse, opremljene z
zračnim ali
temu enakovrednim vzmetenjem v skladu s
Prilogo II pravilnika,
se letna dajatev iz 2. člena te uredbe, ob
upoštevanju
3. oziroma 4. člena te uredbe, zniža za 15%.
Oprtni vlak
Avstrijski operater Ökombi skupaj s
hrvaškim operaterjem Crokombi ponujata
oprtni vlak na relaciji WELS (AUT) - SPAČVA
(HRT- blizu meje s Srbijo). Z 808 km dolžine
je to trenutno najdaljša tovrstna povezava
pri oprtnih vlakih.
Mednarodni tovorni promet: v Švici
povišanje takse za prehod tovornjakov
Euro 3
SDGZ obvešča, da bodo od 1. januarja 2009
povišali takso, tako zvano Heavy Vehicle
Fee (HVF), za tovornjake Euro 3, tako da bo
znesek, ki ga bo moral prevoznik plačati na
km 2,66 centov CHF.

Povišek, ki je bil uveden 1.1.2008 in ga
je določil Zvezni Svet dne 12. septembra
2007, je veljal za vse tipologije tovornih
vozil, kategorija Euro 3 pa je lahko uživala
posebno znižano tarifo.
Zneski za tono na kilometer v letu 2009
bodo torej sledeči: za vozila Euro 0/1/2/3:
2,66 centov CHF, za vozila Euro 4/5/6 pa
2,26 centov CHF.
Tarifa HVF je obvezna za vsa vozila, domača
in tuja, ki imajo največjo skupno dovoljeno
maso natovorjenega vozila nad 3,5 t. Kot
Vam je že znano je bila leta 2005 največja
dovoljena masa povišana s 34 na 40 t.
Več informacij dobite na http://www.
ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_
abgaben/00379/index.html?lang=it
Nakup vinjet za Madžarsko
Ker je nakup vinjet za Madžarsko mogoč
tudi preko spletnih strani, sms sporočila,
telefonskega klica, vam svetujem, da se
poslužite enega izmed teh načinov nakupa
vinjete. Glej spletne strani:
http://www.autopalyamatrica.hu/usr_site.
php?site=aak_kezdlap_en.htm&session=&n
yelv=en&keret=keret_aak.htm
http://www.motorway.hu/engine.aspx
http://www.motorway.hu/engine.
aspx?page=virtual_vignettes_en
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Sekcija avtoserviserjev
Overjanje merilnikov
tlaka v pnevmatikah
Urad RS za meroslovje obvešča vulkanizerje
in ostale izvajalce vulkanizerske dejavnosti,
da morajo za opravljanje vulkanizerske
dejavnosti uporabljati le tiste merilnike tlaka,
ki so skladni z meroslovno
zakonodajo. Posledično se
smejo v delovnih prostorih
nahajati le skladni merilniki.
Merilniki, ki se uporabljajo
za opravljanje vulkanizerske
dejavnosti, morajo imeti
izvede postopke ugotavljanja
skladnosti in veljavno prvo
ali redno overitev. V skladu
z zahtevami Pravilnika o meroslovnih
zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah
in Pravilnika o meroslovnih zahtevah za
merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko
nosijo oznake in znake EEC, ima merilnik
izvedene postopke ugotavljanja skladnosti,
če ima izvedeno odobritev tipa merila ali
EEC-odobritev tipa ter prvo overitev ali EECprvo overitev. Nova merila morajo tako imeti
overitveno oznako (EEC-) prve overitve, ki

VABILO

VABILO

se po preteku njene veljavnosti nadomesti
z oznako redne overitve. Rok veljavnosti
overitvene oznake je eno leto.
Ker veljavnost oznake prve overitve poteče
z iztekom leta namestitve na merilnik,
veljavnost oznake redne overitve v obliki
nalepke pa z iztekom meseca namestitve,
je pod vsako oznako naveden rok njene
veljavnosti ob predpostavki,
da je/bo oznaka nameščena
na merilnik tlaka.
S 1. januarjem 2009 se začne
uporabljati nova oznaka
redne (izredne) overitve, ki
bo za razliko od prejšnje
vsebovala informacijo o
datumu veljavnosti overitve
in ne več informacijo o
mesecu in/ali letu izvedene overitve.
Inšpektorji in meroslovni nadzorniki Urada
RS za meroslovje pri izvajanju meroslovnega
nadzora v vulkanizerskih delavnicah
videvajo tudi merilnike tlaka v sklopu naprav
za montažo in demontažo pnevmatik, ki
niso redno (ali izredno) overjeni. Nekateri od
teh merilnikov nimajo izvedenih postopkov
ugotavljanja skladnosti in se zato ne

morejo overiti, drugi pa nosijo oznake
EEC-tipske odobritve in ECC-prve overitve,
kar dovoljuje izvajanje rednih overitev. V
začetnem obdobju izvajanja nadzora se je
te merilnike-indikatorje toleriralo, če se je
ob napravi nahajal overjen merilnik. V praksi
se je pokazalo, da takšna rešitev ni ustrezna,
zato bodo pri izvajanju nadzora za vsak
merilnik, ki ne bo imel izvedenega postopka
ugotavljanja skladnosti ter pravočasno
izvedene redne ali izredne overitve ter
se bo v času nadzora nahajal v prostoru,
kjer se opravlja vulkanizerska dejavnost,
inšpektorji izdali odločbo in namestili
prepovedano nalepko na skalo naprave, ter
tako prepovedali uporabo merilnika. Če bo
ugotovljena uporaba neustreznega merila,
pa bo za storjeni prekršek izrečena tudi
globa. Ta za pravno osebo ali samostojnega
podjetnika posameznika znaša 417 evrov, za
odgovorno osebo pa 209 evrov.
Obvestilo pripravila:
mag.Mojca Požar, inšpektorica
vodja Sektorja za meroslovni nadzor
Sekcija je članek objavila na svoji spletni
strani http://www.ozs.si/as/ , kjer so
objavljene tudi overitvene oznake na
merilnikih tlaka v pnevmatikah.

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Sekcija gostincev

Denar je na varnem.
Sprostite se.
NLB Depozit
Imate prihranke ali večje zneske denarja in jih želite varno naložiti?
NLB Depozit je v vseh časih najbolj varna in zanesljiva naložba. Obrestne
mere so ugodne – že za vezave od 31 dni naprej. Za daljša obdobja vezave pa vam
ponujamo še ugodnejše. Pozanimajte se o višini obrestnih mer v NLB Poslovalnicah.
Če boste nujno potrebovali svoj denar, medtem ko bo vezan, vam nudimo različne
možnosti financiranja po ugodnih pogojih.
Vabimo vas, da se za več informacij oglasite v NLB poslovalnicah Podružnice Koper v:
Luciji, Izoli, Kopru, Sežani in Pivki!

Strokovno srečanje sekcije za
gostinstvo in turizem OZS

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ Postojna vabi na

Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije je v sodelovanju z Izobraževalnim centrom OZS,
17. novembra 2008, v Portorožu organizirala strokovno srečanje
gostincev.Dogodek je temeljil na strokovnem posvetu, izmenjavi
mnenj in informacij, kakor tudi druženju. Na strokovnem srečanju
sekcije za gostinstvo in turizem OZS so sodelovali tudi naši
gostinci.Z jedmi Primorske regije so se predstavili v kotičku »Hišne
specialitete«.

Program:
18.30h: sprejem z aperitivom in ogled Jamskega dvorca,
19.30h: slavnostna večerja z glasbeno animacijo.

V okviru srečanja je bilo več strokovnih predavanj in seminarjev:
»Kako do tujih delavcev?«, Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS
»Davčne olajšave v letu 2008 in aktualno pri nadzoru DURS- a«,
Iztok Mohorič, davčni svetovalec OZS,
»Novi izobraževalni programi na področju gostinstva«, Peter Rajšek,
restavracija Villa Rustika,
»Molekularna kuhinja«, Janez Bratovž, restavracija J&B
Na srečanju so slovesno podelili priznanja za kakovost gostinske
ponudbe in za jubilej, ki ju je do letošnjega leta zasluženim članom
podeljevala OZS v okviru Gostinsko turističnega zbora. Ker na
letošnjem 55. Gostinsko turističnem zboru OZS ni sodelovala,
se je podeljevanje priznanj preneslo na portoroško prireditev.
V letošnjem letu je za 40-letno uspešno opravljanje obrtne
dejavnosti priznanje prejela tudi naša članica, gospa Jordana
Krmac. Udeleženci so po koncu srečanja ogledali hotela Kempinski
Palace Portorož in večerjali v eni izmed portoroških restavracij.
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ Koper sporoča, da bo
članom, ki so se strokovnega srečanja udeležili, strošek kotizacije
sofinancirala v višini 50%, ob predložitvi vloge in potrdila o plačilu.
Sofinanciranje velja samo za člane s poravnano članarino.

7. novoletno srečanje gostincev
v ponedeljek, 5. januarja 2009, ob 18.30h,
v Jamskem dvorcu v Postojni.

Kotizacija, ki vključuje aperitiv, večerjo in glasbeno
animacijo, znaša 35,00 €/osebo. Pijača ni vključena v ceno.
Prijave sprejemamo na sedežu OOZ Postojna do vključno
srede, 24. decembra 2008, do 12. ure. Ob prijavi naročite
tudi izbrani meni.
				
Vljudno vabljeni!
Mesni meni
Mus prekajene postrvi
Gratiniran jamski raviol z drobjakovo omako
Pečenka iz treh vrst mesa na zapeljiv način
Pečena zelenjava
Domači štruklji
Brkinsko jabolko s kremo
Vegetarijanski meni
Škampov koktail z avokado
Bio ješprenj z zelenjavo
Mariniran losos na lahki blazinici
Brkinsko jabolko s kremo
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Sekcija živilcev

Prijavnica za delavnico
Davčni vidik nepremičnin

Član OOZ Koper

Ime, priimek

Strokovna
ekskurzija
v Bratislavo
od 14. - 15. decembra 2008
Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS je pripravila za svoje člane v mesarski,
pekarski in slaščičarski dejavnosti tridnevno strokovno ekskurzijo v Bratislavo.
Namen strokovne ekskurzije je ogled mesno predelovalnega, pekarskega in
slaščičarskega obrata na Slovaškem, prenos in izmenjava izkušenj s slovaškimi
stanovskimi kolegi in druženje članov sekcije živilskih dejavnosti.
1. dan, nedelja, 14. december: LJUBLJANA - BRATISLAVA
Zjutraj – ob 07.00 uri – odhod modernega turističnega avtobusa iz Ljubljane
(hala Tivoli), ob 08.00 iz Celja (dvorana Zlatorog) in ob 09.00 iz Maribora
(avtobusna postaja), Vožnja v smeri Graza in Dunaja do slovaške prestolnice
Bratislave, kamor bomo prispeli v popoldanskih urah. Sledi najprej
namestitev v hotelu v centru mesta in sicer Hotel Devin **** , kjer se bomo
najprej namestili, nato pa se odpravili na voden ogled Bratislave. Bratislava
je očarljivo staro mesto, ki kaže svojo zgodovinsko zapuščino, mreže ozkih
ulic in domačih trgov pa pokrivajo elegantne hiše in razkošne plemiške
palače. Najprej se bomo zapeljali so starega gradu od koder je prekrasen
pogled na mesto ob Donavi. Grad je namreč simbol mesta in se ponaša z
bogato zgodovino. Po ogledu ponovno na avtobus in vožnja do parkirišča,
kjer bomo parkirali avtobus. Nato se bomo odpravili po starem mestnem
jedru. Ulice so znane po številnih stavbah, ki so jih naredile bogate ogrske
rodbine. Sprehodili se bomo do slikovitega Glavnega trga s staro mestno
hišo in Primatsko palačo iz 18.stol. Ogledali si bomo tudi katedralo sv.
Martina, v kateri so nekoč do vpadov Turkov, kronali madžarske kralje.
Po ogledih nekaj prostega časa za samostojno odkrivanje mesta. Nato
povratek v hotel, kjer bomo imeli čas za osvežitev, nato pa sledi večerja v
družinsko vodeni tipični slovaški restavraciji Reduta, ki je oddaljena le 5 do 7
minut peš hoda od hotela. Po večerji se bomo vrnili do hotela. Hotel je višje
kategorije in ima bazen, savno, fitnes, solarij, bar, nočni klub, spa/wellness
center… V ceni hotela Devin je vključena uporaba relax centra - bazen,
sauna in pa telovadnica. Proti doplačilu pa je možno naročiti tudi thai
masaže. Nočenje.

2. dan, ponedeljek 15. december: BRATISLAVA
Po zajtrku bomo dan namenili strokovnemu delu. Mesarji si boste ogledali
mesno predelovalni obrat, peki in slaščičarji pa pekarski obrat in mlin.
Popoldan povratek v hotel, zopet nekaj časa prosto za osvežitev, nato
odhod do restavracije Tempus Fugit, kjer bomo zopet preizkušali tipične
slovaške dobrote. Restavracija je oddaljena 5 minut peš hoda od hotela.
Odhod v hotel po lastni presoji in utrujenosti…
3. dan, torek, 16. december: BRATISLAVA – DUNAJ – LJUBLJANA
Po zajtrku sledi vožnja proti Dunaju in spotoma še strokovni ogled. Na
Dunaju najprej krožna vožnja po ringu, kjer nas spremljajo številne
mogočne stavbe; Parlament, Mestna hiša, Opera, Dvorno gledališče,
Uranija . Zapeljali se bomo tudi mimo Uno city-ja ter Donavskega stolpa.
Nato se bomo podali na ogled mesta peš, mimo Hofburga, s špansko
jahalno šolo, cerkve sv. Avguština, mimo kapucinskih grobnic nato
nadaljevali pot po tako imenovani Kartnerstrasse vse do cerkev sv. Štefana
in tu zaključili ogled. Nekaj prostega časa za samostojne oglede, čas za
košček Sacher torte v pravi dunajski kavarni. Dunaj bomo zapustili okoli
16.00 ure, sledi vožnja proti domu z vmesnimi postanki do Maribora, Celja
in Ljubljane.

VABILO

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije: 25100-9704715134, sklic na številko 200 024, Probanka d.d. PE
Ljubljana. Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 10. decembra 2008.
Morebitne odjave iz opravičljivih razlogov so možne v pisni obliki do 3 dni
pred srečanjem, v primeru kasnejše odjave kotizacije ne vračamo.

Datum delavnice, torek, 16. december 2008,
Začetek ob 16.00 h
Naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Rok prijave 12. december 2008

NE

Datum
GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico pošljite do 12. decembra 2008
po faxu 05/62 719 17 ali dostavite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Delavnica
Varstvo
okolja

VABILO

Kotizacija znaša za enega udeleženca 150,00 EUR z DDV-jem. Cena, ki
jo plača udeleženec vključuje gostinsko-hotelske storitve in osnovno
nezgodno zavarovanje. Ostale stroške - avtobusni prevoz na omenjeni
relaciji, cestnine in parkirnine, oglede po programu, stroške vodenja
in organizacije potovanja, DDV, pa krije sekcija. Možna doplačila:
enoposteljna soba 90 EUR za obe noči - degustacija vin v kolikor bo mogoče.

DA

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

Rok prijave : do petka 5. decembra 2008 oziroma do zasedbe prostih
mest . Prijave: Iris Ksenija Brkovič: 041 385 190, e-pošta: iris.brkovic@ozs.si.,
po faxu: 01 50 54 373 ali na naslov Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Sekcija živilskih dejavnosti, Celovška 71, 1000 Ljubljana

Izobraževanje
Delavnica
Davčni vidik
nepremičnin

Davčni
zavezanec

Člane OOZ Koper vabimo, da se udeležite delavnice:

Varstvo okolja – nova zakonodaja in nove
obveznosti povzročiteljev obremenjevanja okolja
v torek, dne 13. januarja 2009 s pričetkom ob 10.00 uri
v obrtniškem domu v Kopru, Staničev trg 1.

Predavala bo Katarina Železnik Logar,
svetovalka Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Vsebina delavnice:
•
Nove uredbe s področja ravnanja z odpadki, s katerimi se v
nekaterih primerih spreminjajo obveznosti povzročiteljev
odpadkov;
•
Spremembe pri ravnanju z odpadnimi olji;
•
Ravnanje z gradbenimi in azbestnimi odpadki;
•
Sežiganje – uporaba odpadkov kot gorivo v mizarski dejavnosti;

Prijavnica za delavnico
Varstvo okolja

Podpis in žig

Datum delavnice, torek, 13. januar 2009
Začetek ob 10.00 h
Naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
Rok prijave 24. december 2008

•
•
•

Spremenjen način poročanja za nekatere vrste odpadkov;
Zahteve, ki veljajo za prevoznike odpadkov po Sloveniji, EU ter
izven meja EU;
Nov postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za
predelovalce lastnih nenevarnih odpadkov.

Rok prijave: 24. december 2008.
Način prijave: Prijavnico pošljite na fax št.6271 917 ali na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 600 Koper.
Plačilo: Člani zbornice plačate participacijo za delavnico v višini
10,00 evrov (z DDV) na TRR, št.10100 0035170352, namen plačila:
delavnica, ali v gotovini na sedežu zbornice.

Član OOZ Koper

Ime, priimek

Člane OOZ Koper vabimo, da se udeležite delavnice:

Davčni vidik nepremičnin

v torek, dne 16.decembra 2008 s pričetkom ob 16.00 uri
v obrtniškem domu v Kopru, Staničev trg 1.

Predaval bo Iztok Mohorič, svetovalec Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije.
Vsebina delavnice:
•
Nabava in prodaja nepremičnine s strani fizične osebe;
•
Nabava in prodaja nepremičnine s strani pravne osebe in
zasebnika;
•
Vložitev nepremičnine v podjetje;
•
Likvidacija podjetja in iznos nepremičnine v osebno rabo;

•
•
•

Nepremičnine v finančnem najemu ter stečaj najemnika;
Nepremičnine na katerih je ustanovljena stavbna pravica;
Primeri iz prakse.

Davčni
zavezanec

DA

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Rok prijave: 12. december 2008.
Način prijave: Prijavnico pošljite na fax št.6271 917 ali na n aslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 600 Koper.
Plačilo: Člani zbornice plačate participacijo za delavnico v višini
10,00 evrov (z DDV) na TRR, št.10100 0035170352, namen plačila:
delavnica, ali v gotovini na sedežu zbornice.

Datum
GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico pošljite do 24. decembra 2008
po faxu 05/62 719 17 ali dostavite na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Podpis in žig

NE
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Obvestila

Sporočilo
za člane zbornice
SID banka kot specialna spodbujevalna razvojna banka bo
malim in srednjim podjetjem (MSP) ponudila 100 milijonov
evrov finančnih sredstev. Sredstva, namenjena financiranju
rednega poslovanja (t.i. obratnega kapitala) malih in srednjih
podjetij, bodo prek poslovnih bank, ki se bodo odločile za
sodelovanje, na voljo v drugi polovici novembra. »Zaradi
zaostrenih razmer na finančnih trgih smo se odločili, da
poleg rednih dejavnosti, ki jih že izvajamo za spodbujanje
gospodarstva, posežemo tudi po dodatnih spodbujevalnih
dejavnostih,« je povedal predsednik uprave SID banke mag.
Sibil Svilan.
Finančni inštrument je namenjen temu, da finančna sredstva kar
se da hitro pridejo do koristnikov prek obstoječe poslovne mreže
slovenskih bank (seznam bank posrednic bo objavljen na www.
sid.si). Sredstva bodo na voljo že v drugi polovici novembra, vsa
sredstva pa bodo končnim uporabnikom nakazana najkasneje do
konca januarja 2009. »Verjamemo, da bodo ta sredstva pomembno
prispevala k blažitvi negativnih vplivov neugodnih finančnih
razmer zlasti pa na poslovanje malih in srednjih podjetij kot tudi k

spodbujanju nadaljnje rasti in razvoja slovenskega gospodarstva v
celoti,« je dodal Jožef Bradeško, član uprave SID banke. Omenjena
kreditna linija je le prva od izrednih dejavnosti, ki bodo pomagale
gospodarstvu, tako podjetjem kot bankam, prebroditi trenutno
finančno krizo.
Pomen SID banke je v zdajšnjih razmerah še večji kot sicer, saj so
se tržne vrzeli na področju financiranja zelo poglobile. SID banka
kot razvojno-spodbujevalna banka želi v teh krznih časih poudariti
svojo proticiklično vlogo. SID banka pri vzpostavljanju potrebnih
ukrepov sodeluje z vlado in deluje tudi samostojno. SID banka
že po svojem načelu delovanja financira le realne tokove, kar ji
omogoča pregledno in učinkovito upravljanje s tveganji. Tako so
tudi produkti SID banke namenjeni zagotavljanju finančne varnosti,
zmanjševanju in obvladovanju tveganj, poleg seveda pridobivanja
finančnih virov pod ugodnimi pogoji.
SID banka je sicer letos v okviru rednega poslovanja namenila 117
milijonov EUR za financiranje internacionalizacije MSP, 30 milijonov
EUR za financiranje okoljevarstvenih naložb MSP, 20 milijonov EUR
za financiranje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije MSP in 5
milijonov EUR za prevzem tveganj iz naslova financiranja vlaganj v
raziskave, razvoj in inovacije MSP.
http://www.sid.si/sidslo.nsf
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Prijava za udeležbo na
mednarodnih sejmih
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira skupinske
sejemske nastope. OZS vabi obrtnike in podjetnike, da svojo
prepoznavnost in dosežke na področju obrti in podjetništva
predstavite tuji strokovni javnosti na naslednjih specializiranih
mednarodnih sejmih.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mednarodni obrtni sejem IHM Muenchen, Nemčija
Mednarodni obrtni sejem Zagreb, Hrvaška
Mednarodni sejem Tehnika Beograd, Srbija
16. Mednarodni sejem ZEPS Zenica, Bosna in Hercegovina
Mednarodni sejem Tehnoma Skopje, Makedonija
Mednarodni sejem SASO Split, Hrvaška
Jesenski sejem Celovec, Avstrija
Sejem malih in srednjih podjetij Budva, Črna Gora
Mednarodni sejem MEBELTECH Plovdiv, Bolgarija

•

Mednarodni sejem gradbeništva Sarajevo, BIH

S skupinskimi sejemskimi nastopi si lahko zagotovite promocijo
in predstavitev vašega podjetja, blagovne znamke in izdelkov oz.
storitev, izmenjate izkušnje, sklepate nova poznanstva in navežete
stik s potencialnimi poslovnimi partnerji.

Sejemski nastop je pomembno promocijsko orodje, ki je
tako organizacijsko kot finančno dokaj zahtevno za vsakega
razstavljavca. Zaradi tega prevzema Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije predvsem organizacijske, pripravljalne in izvedbene
naloge, ki mala in srednja podjetja še posebej obremenjujejo.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pri skupinskih
sejemskih nastopih nudi:
•
prevzem organizacijskih nalog priprave in izvedbe sejemskega
nastopa,
•
najem razstavnega prostora,
•
postavitev in oprema stojnice,
•
uporaba skupnih prostorov, dodatni prostor za poslovne
razgovore, dežurstvo v času sejma, postrežbo z osvežilnimi
napitki in delno kritje stroškov postavitve razstavnega
prostora,
•
osnovni električni priključek in poraba električne energije ter
osnovni napis razstavljavca (logotip),
•
prevoz eksponatov do kraja izvedbe (do 300 kg in do 2,5
m³/enoto razstavnega prostora 12 m², ki ga določi izvajalec
postavitve do sejma, povratek ter zavarovanje med prevozom),
•
čiščenje stojnice in odvoz smeti.
Opremljen razstavni prostor stane 175 EUR/m² razstavne površine v
skladu s navedenimi storitvami. Skrajni rok za prijavo je
9. januarja 2009! Za vse dodatne informacije v zvezi s prijavo in
izvedbo pokličite na tel: 01 58 30 545/586 ali pišite na elektronski
naslov: edina.zejnic@ozs.si.

Prijavnica za udeležbo na mednarodnih sejmih
Izpolnjeno prijavo pošljite do 9. januarja
2009 na: Obrtno-podjetniško zbornico
Slovenije, Promocija in ekonomski odnosi
s tujino, Celovška c. 71, 1000 Ljubljana,
Slovenija, Faks: 01 58 30 583, E-pošta:
edina.zejnic@ozs.si, www.ozs.si/sejmi

8. december 2008, ob 17.00 uri
OOZ Koper, Staničev trg 1

a) Mednarodni sejmi: (obkrožite št. sejma)
1. Mednarodni obrtni sejem IHM
Muenchen, Nemčija
2. Mednarodni obrtni sejem Zagreb,
Hrvaška
3. Mednarodni sejem Tehnika Beograd,
Srbija
4. 16. Mednarodni sejem ZEPS Zenica,
Bosna in Hercegovina
5. Mednarodni sejem Tehnoma Skopje,
Makedonija
6. Mednarodni sejem SASO Split,
Hrvaška
7. Jesenski sejem Celovec, Avstrija
8. Sejem malih in srednjih podjetij
Budva, Črna Gora
9. Mednarodni sejem MEBELTECH
Plovdiv, Bolgarija
10. Mednarodni sejem gradbeništva
Sarajevo, BIH

b) Podatki o razstavljavcu (izpolnite)
Polni naziv razstavljavca
Ulica, hišna številka			

Poštna številka in kraj				

Telefon			

Faks				

Elektronska pošta			

Spletna domača stran				

Kraj in enota banke			

Transakcijski račun				

Direktor (ime in priimek)			

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronski naslov kontaktne osebe		

Telefon kontaktne osebe				

Identifikacijska št. za DDV		
Davčni zavezanec (obkrožite)
							

DA

NE

c) Cena najema razstavnega prostora je 175 EUR/ m2.
Naročamo

m² opremljenega razstavnega prostora.

Navedite kakšno in koliko opreme (vitrine, police, prazen prostor) potrebujete:

Splošni pogoji: Podpisana prijava je za naročnika zavezujoča in nepreklicna pogodba. V primeru
neudeležbe naročnik plača vse stroške v višini zneska v ponudbi. Naročnik s podpisom prijave
sprejme pogoje izvajalca. Cena najema opremljenega razstavnega prostora je 175 EUR/ m2 razstavne
površine. Ker po novem Obrtnem zakonu teh stroškov ne smemo več pokrivati iz članarine Vas želimo
opozoriti, da ne bomo več zaračunavali neto površine, temveč bruto. To pomeni, da Vam bomo
zaračunali tudi pripadajoči komunikacijski prostor (npr. imamo 10 razstavljavcev, skupni prostor je 80
m2, vsak razstavljavec ima 4m neto razstavnega prostora. Na vsakega sodelujočega odpade plačilo 8
m2 razstavnega prostora).

Kraj in datum

Podpis in žig razstavljavca
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Naši obrtniki

Gordana Krmac
40 let zadovoljstva,
pa tudi trpljenja
Giordana Krmac je letos novembra prejela plaketo
Obrtne zbornice Slovenije za 40 delovanja v
gostinski dejavnosti. V gostinstvu pa je že veliko
več kot 40 let.

še veliko, pravi, včasih pa ji zmanjka motivacija: »V vseh teh letih
se je Koper zelo spremenil. Gostov v lokalu je malo, konkurenca
je neizprosna, hkrati pa
nam tudi oblast s svojimi
predpisi in odnosom ni prav
naklonjena. Vse je postalo
tako strogo, protikadilski
zakon, inšpekcijske službe
in podobno… Na vse to je
treba biti pozoren, že dolgo
pa se borim za to stavbo,
ki jo želim obnoviti, razviti
dejavnost, a se mi zdi, da
večno poslušamo obljube
in čakamo na odgovore.«
Giordana je namreč pred
tremi leti končno uspela
odkupiti stavbo, v kateri
že 40 let dela. Ostalo pa je
odprto vprašanje zemljišča,
ki je v lasti Mestne občine
Koper, ki pa ga zaenkrat
še ne namerava prodati,
še pravi Giordana: »Če bi
lahko odkupili zemljišče, bi
to stavbo prenovila, v njej
uredila tudi prenočišča,
vsekakor bi posodobila
gostinske prostore. Uredila
bi teraso, prostor za kadilce.
Tako pa raje le vzdržujemo,
saj ne vemo še, kako bo s to
stavbo.«

Ni pretirano, če rečemo, da je prav gostinstvu
posvetila svoje življenje. Še preden je odprla znano
koprsko gostilno »Slavček« pri podhodu proti
železniški postaji, je 14 let delala v okrepčevalnici
»Stadion«. Potem se je odločila iti na svoje. V najem
je vzela stavbo nekdanjega šoferskega doma, v
kateri je »Slavček« še danes in tam že 40 let piše
zgodbo, ki ji je dala veliko veselja pa tudi grenkobe.
»Začetki so bili krasni,« je pravi Giordana, »dela je
bilo polno, v poletni sezoni smo vsak teden sprejeli
po najmanj dva avtobusa turistov, za katere smo
pripravljali kosila in malice. Tu mimo je peljala
glavna pot in ljudi je bilo vseskozi polno. Spomnim
se, ko je bil še Tomos uspešen. Ob 10. ali 11. uri
zvečer so delavci hodili k nam, spiti še zadnjo
pijačo pred odhodom domov.« Giordana pravi, da
ji je bilo vedno v največje veselje to, da so bili gostje
zadovoljni: »Nikoli nisem bila pogoltna in nikoli
nisem gledala le to, koliko bom zaslužila. Ljudje so
Gordana Krmac s priznanjem OZS za 40-letno
pomembni. Tako kot tudi moji zaposleni. Vedno
opravljanje gostinske dejavnosti
Časi so se spremenili in
sem jih pošteno plačala in sem jih za dobro delo
Giordana to zelo občuti
tudi rada nagradila.« Da to drži, pove tudi dejstvo,
tudi na svoji koži: »Včasih
da je njena »desna roka« Gracijela Mužica z njo že
35 let. »Gracijela je pridna, poštena, delovna. Za vse poskrbi,« jo je sem morala dolgo prositi, da sem lahko postavila tablo ob cesti z
med najinim pogovorom pohvalila Giordana. Sicer pa ji je v vseh teh označbo gostilne. Danes pa poglejte kaj je naokrog. Z nikomer se
letih stal ob strani tudi pokojni mož, za katerega Giordana pravi, da ne moreš več pogovoriti ali kaj dogovoriti. Včasih se mi zdi, da Kopra
je imel »zlate roke«. V zadnjih letih ji v gostilni pomaga predvsem sploh ne poznam več.« Kljub grenkobi pa Giordana pravi, da ji ni bilo
sin Rado, ki bo dejavnost, ki jo je ona začela, v prihodnje nadaljeval. nikoli za nič žal. Prav nasprotno: »kar sem počela, sem vedno počela
Sicer pa je Giordana kljub tako dolgi delovni dobi še vedno zelo z veseljem!«
Mateja Markončič
vitalna in vsak dan dela za strežnim pultom. Energije za delo ima 				

V slovo Marjan Kačinari, 1936 - 2008
2

3

V mesecu novembru, je, za posledicami težke bolezni, tiho odšel Marjan
Kačinari, dolgoletni koprski obrtnik.
Marjan se je leta 1954, skupaj z dvema4bratoma in mamo, iz rodnega
Prizrena priselil v Maribor. Takrat je bil star 18 let, a je imel že svoj poklic zlatarja, za
katerega se je izučil v Linzu v Avstriji.V Mariboru je skupaj z bratom nekaj let vodil
trgovino – zlatarno, dokler se ni leta 1965 preselil v Koper, kjer se je tudi poročil in si
ustvaril družino. Kopru je Marjan začel tudi svojo samostojno poklicno pot. Leta 1965
je odprl svojo zlatarno na Kidričevi ulici, ki je veljala za eno bolj znanih zlatarn. Tudi v
strokovnem krogu je bil cenjen kot izvrsten strokovnjak. Na svoje znanje pa ni bil prav
nič ljubosumen, celo obratno. V njegovi delavnici je izučil preko deset vajencev, ki so
nato vsi postali uspešni zlatarji. Kot dober mojster je tudi sodeloval pri preverjanju znanj
in spretnosti tistih, ki so se želeli podati v ta poklic.
Marjan je svojo zlatarsko in filigransko dejavnost neprekinjeno opravljal do
leta 2001, ko se je upokojil. Svojega delovnega mesta pa ni nikoli zapustil, saj je stal ob
strani svojemu sinu Marcelu, ko je ta prevzel obratovalnico.
Zlatarska delavnica Kačinari je tako leta 2005 prejela od OOZ Koper
priznanje za 40 letnico svojega delovanja. Vsekakor dobra iztočnica za nadaljevanje
družinske tradicije.

Med našimi obrtniki - dva nova mojstra
Naziv mojster je predvsem izziv za prihodnost
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Monika Sočan
Monika Sočan je mlada frizerka, ki je letos
v svoj salon v Bertokih obesila priznanje
Obrtne zbornice Slovenije za uspešno
opravljen mojstrski izpit iz frizerske stroke.
»Za opravljanje mojstrskega izpita sem se
odločila predvsem zato, ker je to pogoj
za odpreti samostojno podjetje. V tem pa
sem videla tudi druge prednosti. V našem
poklicu je ta naziv priznan in glede na to, da
sem si že dolgo želela postati mojstrica, je
to zame tudi veliko osebno zadovoljstvo.«
V tem poklicu je Monika že 10 let in na
predavanjih, ki jih je obiskovala, je obnovila
vso snov, ki se jo je naučila že v srednji šoli:
»No, v srednji šoli ni bilo vse tako strogo
kot pri tem izpitu. Malo več sem se pa le
morala učiti. Predvsem zgodovina frizerstva
in kemija sta mi vzeli več časa.« Težavnost
izpita jo je nekoliko presenetila, a ga je
opravila brez večjih težav. Zato je bilo tudi
veselje ob zaključku veliko. Opravljen izpit
je praznovala s svojo družino in prijatelji, ki
so jo podpirali in ves čas »navijali« zanjo.

Mojstrica Monika Sočan in Barbara Gregorič pred frizerskim
salonom Touch v Bertokih.

Za Moniko pa je bilo v bistvu letošnje leto
prelomno tudi drugače. Poleg mojstrskega
naziva, se je tudi s sodelavko Barbaro
Gregorič vselila v nov salon v Bertokih. Na
ta korak se je pripravljala že več let, letos
pa se je zanj odločila: »Za to je potreben
pogum, to vsekakor, vendar sem zdaj zelo
zadovoljna. V prvih šestih mesecih me je po
pričakovanjih nekoliko skrbelo, toda zdaj
mirno nadaljujem z delom, ki mi daje tako
zadovoljstvo. Svoje stranke rada razvajam.«

Jeronim Jedrinovič
Jeronim Jedrinovič je pred štirimi meseci na
Gažonu odprl svoje samostojno podjetje,
v katerem se ukvarja z avtokleparsko
dejavnostjo. V svoji delavnici se je lotil
novosti, to je barvanje brez ličenja in drugih
znanih postopkov. Pogodbeno sodeluje s
podjetjem Porsche, v katerem je tudi stalno
zaposlen.
»Moram reči, da sem prav presenečen nad
delovanjem s.p.-ja v teh prvih mesecih.
Vedno več dela imam in kmalu bom
verjetno moral začeti razmišljati o širjenju
dejavnosti,« je zadovoljen Jeronim. Kljub
temu se za mojstrski izpit ni odločil zaradi
odprtja samostojnega podjetja, ampak
je o njem začel razmišljati že pred leti,
ker je želel predvsem nadgraditi stopnjo
izobrazbe: »Hkrati pa sem res vedno sanjal,
da bi šel na svoje, predvsem pa, da bi se še
kaj novega naučil.«
Največ novosti je pri opravljanju
mojstrskega izpita spoznal s področja
ekonomije in pedagoškega dela, nekoliko

Mojster Jeronim Jedrinovič

pa je razočaran nad strokovnim delom:
»Snov, ki jo ponujajo na tem izpitu zelo
zaostaja. Tehnike so že zelo zastarele,
predavatelji se še vedno držijo ustaljenih
načinov dela, ki so jih v veliki meri že
zasenčile nove, bolj napredne.« Zaradi
tega Jeronim meni, da bi morali snov na
predavanjih za mojstrski izpit posodobiti
in precej spremeniti: »Po predavanjih sem
se velikokrat pogovarjal s predavatelji in
tudi oni se zavedajo tega, da bi bilo treba,
med drugim, veliko več pozornosti dati

predvsem na nove materiale. Danes so
avtomobili pretežno iz aluminija in tudi PVC
mas. Na to bi rad še posebej opozoril. Snov
je pri mojstrskem izpitu nujno potrebno
razviti vzporedno z razvojem načina dela.«
Naziv mojster se Jeronimu že obrestuje.
Poleg osebnega zadovoljstva mu je
prinesel tudi razvijanje dela in dejavnosti,
s kolegi s predavanj pa se je tudi že
dogovoril, da bodo skupaj nadaljevali
mojstrsko šolanje. Radi bi se izobrazili

Utrinki iz izleta
Utrinki
iz izleta
na Dunaj
na Dunaj

Ozadje skupinske slike krasi dvorec Schönbrunn. Ogledali smo si
njegovo notranjost, s številnimi različno poslikanimi in razkošno
opremljenimi sobanami. Sprehodili smo se tudi po baročnem parku.

Uživali smo v melodijah skladateljev Straussa in Mozarta, ki nam
jih je v dvorani Festsaal v Hofburgu, zaigral Hofburški orkester.

Po dolgi vožnji ogled mesta. Dunaj je v
tem času še posebno očarljiv. Novoletna
okrasitev mu daje pravljični pridih

Umetnik in arhitekt Hundertwasser je znan
je bil po pisanih in ornamentalnih slikah
in po ekoloških zgradbah, za katere so
značilni pisani stebri.

V zabaviščnem parku Prater smo v vrsti čakali za
panoramski ogled mesta. »Velikansko kolo« nas je
popeljalo na slabih 65 metrov višine, od koder smo
lahko videli tudi najbolj oddaljen kotiček mesta.

Na številnih tržnicah, smo si privoščili okusno kuhano vino. Ob
pogledu na številne stojnice, smo dobili navdih za božična
darila. Zanimivi so bili predvsem izdelki avstrijske domače obrti.

