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Gorivo 33%
dražje za
prevoznike

Nepovratna sredstva za 
razvoj novih produktov

Računalniško izobraževanje

Seminar: 
Koliko pobere agencija?

Tečaji prve pomoči 
na delovnem mestu
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KOPRSKE OBRTNIŠKE NOVICE
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - novinarka: Mateja Markončič - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1700 izvodov

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 12.00 do 14.00 ure - tel. 05/ 61 390 15
Davčno svetovanje zajema:  
• področje vodenja poslovnih knjig in evidenc ter 

davčnih  obračunov   in  poslovne bilance,
• področje plače, nadomestil plač, drugih prejemkov 

iz delovnega razmerja in povračil stroškov v zvezi z 
delom ter davki in prispevki za socialno varnost,

• področje obračunavanja in plačevanja DDV pri 
prometu blaga in storitev ter trošarin,

• področje obdavčitev fizičnih oseb (dohodki iz 
dejavnosti, dohodki iz premoženja in premoženj-
skih pravic, dobički iz kapitala, prenos poslovanja 
z vidika osnovnih sredstev, zalog, terjatev, posojil, 
zaposlenih, ipd.) ter obdavčitev pravnih oseb,

• področje davčnih postopkov in pristojnosti davčne-
ga organa,

• druga svetovanja, ki smiselno spadajo v to področje 
svetovanja.

 Pravno svetovanje 
 Urnik pravnega svetovanja: 
• (v I. nadstropju OOZ Koper)
           sreda: od 15.00 do 17.00 ure,
• pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetništva 

Starman/Velkaverh na Ferrarski 12, Koper.
            ponedeljek in četrtek: od 16.00 do 18.00 ure
Pravno svetovanje zajema:
• dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov 
• pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju for-

mularnih listin v delovno pravnih zadevah, sestave 
odpovedi , ipd.

• pregledovanje in ustno svetovanje glede dokumen-
tov, pogodb in drugih že pripravljenih listin

Premoženjsko svetovanje 
Vlaganje v plemenite kovine - samo po predhodni najavi 
na tel. 040/233 703 (ga. Suzana Frankarli)

OPOZORILO: Svetovanja lahko koristijo člani le z veljavno       
       kartico Obrtnik. 

Člane zbornica vabimo, da morebitne pripombe ali pre-
dloge v zvezi  z delom svetovalcev posredujte  zbornici v 
pisni obliki. 

Strokovne službe
• ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 12.00 ure
           ob sredah tudi od 14.00 do 16.00 ure

CENIK OGLASOV IN DRUGIH REKLAMNIH 
SPOROČIL V KOPRSKIH OBRTNIŠKIH NOVICAH

• Oglas 1/8 formata A4        63,00 EUR

• Oglas 1/4 formata A4    125,00 EUR

• Oglas 1/2 formata A4    292,00 EUR

• Oglas 1/1 formata A4    500,00 EUR

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

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

• vizitka oz. logotip na naslovnici     cena po dogovoru

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

Tečaji prve pomoči 
na delovnem mestu
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Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč 
na delovnem mestu (U.l.RS, št.136/06) opredeljuje obveznosti 
delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu, o 
čemer smo članstvo obveščali že v letu 2007. Cilji prve pomoči so 
ohraniti življenje poškodovanim, nenadno obolelim ali akutno 
zastrupljenim delavcem, preprečiti poslabšanje zdravstvenega 
stanja in poskrbeti za strokovno medicinsko pomoč.

Delodajalec mora zagotoviti zadostno število usposobljenih oseb 
za nudenje prve pomoči, zato Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Koper skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa 
Koper organizira 

Tečaje prve pomoči 
na delovnem mestu
1.Kdo se mora usposobiti za izvajanje prve pomoči:

- delodajalec ali določeno število njegovih zaposlenih, 
- s.p. brez zaposlenih. Za popoldanske s.p. ta obveza ne velja, ker 
jih Zakon o varnosti in zdravju pri delu ni opredelil kot deloda-
jalce. Šteje se, da so za izvajanje prve pomoči usposobljeni tudi 
zdravstveni delavci, pripadniki enot za prvo pomoč civilne zaščite  
ter delavci, ki so v zadnjih petih letih opravili izpit iz prve pomoči 
za voznike motornih vozil.
2. Koliko usposobljenih oseb mora zagotoviti delodajalec:
Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki 
krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en 
delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. V vsakem po-
sameznem primeru mora delodajalec  na osnovi ocene tveganja 
opredeliti ali je potrebna prisotnost delavca, ki je usposobljen za 
izvajanje prve pomoči.
3. Kdo lahko izvaja usposabljanje oseb za prvo pomoč:
Usposabljanje lahko izvajajo le tiste osebe, ki so pri Rdečem križu 
Slovenije pridobile licenco za poučevanje. 
Tečaje bosta izvajali:

- Mubina Jakupovič, dipl.ing.radiologije v Bolnici Valdoltra 
- Nevenka Beganovič, srednja medicinska sestra v Obalnem 
domu upokojencev.

Ob posebnih nevarnostih na delovnem mestu se, na predlog poo-
blaščenega zdravnika, izvede dodatno usposabljanje.
4. Obnavljanje znanja nudenja prve pomoči:
Osebe, ki so pri delodajalcu odgovorne za izvajanje prve pomoči, 
morajo znanje obnavljati na 5 let. 

Kje in kdaj?
Dvanajsturni tečaji (šolske ure) se izvedejo v učilnici Območnega 
združenja RK Koper, Vojkovo nabrežje 6, Koper in sicer:

-v popoldanskem terminu: 
ob četrtkih in petkih  od 16.00 do 20.00 ure 
(z začetkom vsak drugi in tretji četrtek in petek v mesecu);      

-v dopoldanskem  terminu:
ob sobotah od 08.00 do 16.00 ure.

Cena:
Cena tečaja je 82,00 evrov (z DDV). Članom OOZ Koper s 
poravnano članarino pokrije zbornica 50% stroškov. 

Prijava:
a) člani zbornice:
• Prijave zbira RK Koper, ki oblikuje skupine tako, da se tečaj 
          izvede za vsakih 20 prijavljenih oseb. 
• Člani OOZ Koper pošljete prijavnico na naslov: Območno zdru-

ženje RK Koper, Vojkovo nabrežje 6, 6000 Koper ali na fax 05/627 
11 22 ali na e-mail: koper.ozrk@rks.si

Prijava velja le ob priloženem dokazilu  o plačilu zneska 41,00 € 
na TRR Območnega združenja RK Koper, št. 10100-0035369105
b) delavci:
• Delavce prijavite na OZ RK Koper, tel. 05/627 81 12. 
• Kot veljavna prijava šteje dokazilo o plačilu 82,00 €.

Tisti delodajalci, ki ste do 31.7.2008 plačevali prispevek Skladu 
za izobraževanje delavcev pri s.p. južne Primorske Koper,  zahte-
vajte povračilo stroškov s strani sklada.

VABILO

VABILO

Aktualno

04   Predavanje o pridobitvi nepovratnih sredstev za razvoj  
             novih produktov

05   Obisk Mednarodnega obrtnega sejma v Münchenu 

Aktivnosti sekcij

06   Frizerji  Informativni dan tudi za frizerje

06   Avtoserviserji Ustrezno plačilo za kvalitetno delo

07   Domača in umetnostna obrt Delavnica: Izdelava 
             velikonočnih jajčk-pisanic iz gline

07   Gradbinci Izobraževanje polagalcev keramičnih oblog

08   Gradbinci Računalniški program za gradbene 
             kalkulacije in obračun - BLIST 2008

08   Gradbinci  Otok Krk: Razstava gradbene mehanizacije  
             in rudarske opreme

09   Promet  Gorivo 33% dražje za prevoznike

09   Promet  Informacije  

Izobraževanje

11   Seminar  Koliko pobere agencija?

11   Tečaj  Računalniško izobraževanje

Obvestila in razpisi

12   Obvestilo  Razpis za zimski izpitni rok (dualni)

13   Obvestilo  O davčnih olajšavah

13   Obvestilo  Uveljavljanje pravice do delnega 
            subvencioniranja polnega delovnega časa

Naši obrtniki

14   V slovo  Klavdij Starc

15   Svetlana Atlija  Na odgovor čaka že 7 let

Član/ica OOZ Koper

Prijavnico skupaj s dokazilom o plačilu na 
Območno združenje RK Koper, Vojkovo nabrežje 6, 6000 Koper 
ali na fax 05/627 11 22 ali na e-mail: koper.ozrk@rks.si

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnica 
za tečaj prve pomoči 
na delovnem mestu

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Termin

dopoldan

popoldan



minut minut
teorija vaje

Program tečaja prve pomoči

1. Uvodni – splošni del  
- kaj je prva pomoč
- naloga in cilji prve pomoči na delovnem mestu
- reševalna veriga
- 5 neposrednih nevarnosti za življenje
- klic na pomoč (številka 112)
- triaža
- položaji poškodovanih in nenadno obolelih
- premikanje in transport poškodovanca 
(Rautkov prijem, …) 

2. Nezavest  
- prepoznavanje, nevarnosti prva pomoč 
3. TPO – temeljni postopki oživljanja

- pristop, preverjanje zavesti, klic »na pomoč«
- sprostitev dihalnih poti, ugotavljanje spontanega 
dihanja, klic 112

- tehnika umetnega dihanja
- ugotavljanje cirkulacije, zunanja masaža srca
- oskrba bolnika / poškodovanca po uspelem oživlja-
nju, stalni nadzor

- trojni manever, Haimlichov prijem

4. Krvavitve  
- vrste
- razpoznava
- prva pomoč (digitalni pritisk, pritisk v rano, kompre-
sijska obveza, Esmarchova preveza uda) 
5. Šok  

- razpoznava
- prva pomoč
6. Nagle zastrupitve 

- zastrupitve s plini
- zastrupitve z zaužitjem strupenih snovi
- prva pomoč 

7. Rane  
- vrste
- nevarnosti
- prva oskrba rane
- rane, ki zahtevajo posebno oskrbo  
8. Tope poškodbe 

- tope poškodbe oprsja
- tope poškodbe trebuha
- stisnjenje
9. Opekline  

- razpoznava
- ocena prizadetosti
- prva pomoč

10. Poškodbe kosti in sklepov 
- zlomi
- zvini
- izpahi
- prva pomoč
- poškodbe glave in prva pomoč
- poškodbe hrbtenice in prva pomoč 

11. Nevarna nagla obolenja 
- možganska kap
- epileptični napad
- huda bolečina za prsnico
- nagla in nenadna trebušna obolenja
- sladkorna bolezen
- sončarica
- vročinska kap 

12. Najpogostejše poškodbe v določeni 
delovni organizaciji, njihovo preprečevanje in 
ustrezno ukrepanje 

- vprašanja in odgovori, diskusija 

13. Sklep in evalvacija izobraževanja
-test za samoevalvacijo udeležencev
-sklep in evalvacija seminarja  

             Skupno število ur 

teorija vaje
minut minut
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VABILO

VABILO

Predavanje  o pridobitvi 
nepovratnih sredstev za razvoj 
novih produktov

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske 
d.o.o. v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Koper vabi vse podjetnike - obrtnike, ki si 
želite pridobiti informacije iz naslednjih področij:

• Kako pridobiti nepovratna 
        sredstva za razvoj novih 
        produktov v sodelovanju z UIP

• Razpisi slovenskega podjetniškega 
sklada predvideni za leto 2009

• Podpora s strani UIP pri zagonu 
       nove ideje ali podjetja
• Natečaj Podjetna Primorska

da se nam pridružite v sredo, 11.februarja 2009, 
ob 17.00 h, v zeleni dvorani obrtniškega doma 
v Kopru, Staničev trg 1.

Predviden zaključek ob  18.00 uri.

Kotizacije ni!

Prijava: 
Prijavite se lahko do 10. februarja 2009, 
na e-mail: ooz.koper@ozs.si ali na telefon 05/ 61 390 00.
Kontaktna oseba: Elide Laginja.

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.

sreda, 11. februarja 2009, ob 17.00 h 
zelena dvorana Obrtniškega doma 
v Kopru, Staničev trg 1

Člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper vabimo na 
ogled Mednarodnega obrtnega sejma IHM v München.

Program:
1. dan, sobota, 14. marec: KOPER – MÜNCHEN 
Odhod avtobusa ob 4.00 uri z zbirnega mesta/ Koper, ter vožnja 
v smeri Jesenic skozi karavanški predor po Turski avtocesti mimo 
Salzburga ter s krajšimi vmesnimi postanki do Münchna. Obisk 
obrtnega sejma IHM 2009, ki že več kot pol stoletja velja za enega 
pokazateljev razvoja in uspešnosti obrtniške dejavnosti v srednji 
in zahodni Evropi. Na tem sejmu so prav gotovo zastopana vsa 
področja obrtne dejavnosti, njeni proizvajalci opreme in dobavitelji. 
Na sejmu se bo na 107.000 m2 površine predstavilo preko 2000 
razstavljavcev iz Nemčije in tujine. Popoldne vožnja do hotela in 
namestitev. Prenočevanje.
2. dan, nedelja, 15. marec: MÜNCHEN - KOPER
Po zajtrku vožnja na sejmišče in obisk sejma. Po ogledu sejma sledi 
kosilo. Popoldan voden ogled mesta. Vožnja proti domu in prihod 
v poznih večernih urah.

Cena aranžmaja:
156 €, ob udeležbi 40 oseb - 176 €, ob udeležbi 30 oseb 
197€, ob udeležbi 7 oseb 
Cena vključuje: 
Avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, nočitev z 
zajtrkom v prijetnem hotelu v okolici Münchna, cestne 
in druge pristojbine, 
osnovno nezgodno zavarovanje, vstopnica za obisk 
sejma 2 dni, strošek vodnika 2 dni in vodenje po 
Münchnu (pri avtobusnem prevozu), organizacijo 
potovanja, DDV.
Doplačila: enoposteljna soba 30 €, kosilo drugi dan

Plačilo:  Člani zbornice s poravnano članarino 
vplačate polovični znesek aranžmaja za 30 oseb, 

VABILO

VABILO

kar znaša 88,00 EUR. Razliko do polne cene aranžmaja bo za vas 
pokrila zbornica. Plačilo se izvede na blagajni TA Kompas Koper, 
Pristaniška 17, Koper ali na TRR: TA Kompas Koper 
št. 05100-8000029771, namen: Sejem IHM

Prijave: Izpolnite priloženo prijavnico in jo skupaj s potrdilom o 
plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper. V primeru, 
da bo število udeležencev vplivalo na ceno, bomo razliko poračunali.    

Rok prijave: 16. februar 2009

Član/ica OOZ Koper

Strinjam se s pogoji prijave in plačila. Potrjujem, da imam v 
celoti poravnano članarino zbornici. Prijavnico in potrdilo 
o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, 
Koper ali pošljete po faxu: 05/62 719 17

Podpis in žig

Datum

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnica 
za Mednarodni obrtni sejem IHM, 
München, 14. in 15. marec 2009

Priimek in ime udeleženca

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)
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Sekcija frizerjev 
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Avtoličarji in avtokleparji so lahko le s svojo aktivnostjo v sekciji 
uspešni v zahtevah do zavarovalnic.

Domača in umetnostna obrt

Informativni dan
tudi za frizerje
petek, 13. 2. 2009 

VABILO

VABILO

Sekcija frizerjev organizira v petek, 13. februarja 2009 
informativni dan.

Kaj morate vedeti, če želite imeti 
vajenca v salonu?

• Opraviti morate verifikacijo obratovalnice
• Izpolnjevati morate kadrovske pogoje
• Izpolnjevati obveznosti, ki vas kot delodajalca zakonsko 

zavezujejo (izplačilo nagrad, izplačilo malice in plačilo 
pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri delu v času 
ko dijak opravlja obvezno prakso)

• Zagotoviti morate pogoje za uspešno opravljanje prakse

Na vaša vprašanja bo odgovarjal Mitja Korunovski,  svetovalec s 
področja poklicnega izobraževanja pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije,

od 8.00 do 12.00 ure
v sejni sobi obrtniškega doma v Kopru, 
Staničev trg 1 (I. nadstropje)

V soboto 14. februarja 2009 se bodo dijaki lahko  o podrobnostih 
opravljanja obvezne prakse pogovorili z delodajalci v frizerskih 
salonih, ki imajo dan odprtih vrat.

V akciji bodo sodelovali naslednji frizerski saloni:

1. Salon Silva, 
     Pristaniška 2, Koper
2. Frizerski salon Žana, 
    Garibaldijeva ulica 5, Koper
3. Frizerstvo Letić Slađana, 
     Garibaldijeva ulica 5, Koper
4. MSA frizerstvo- Pavlič Sonja, 
     Kolodvorska cesta 1, Koper
5. Frizerski salon Đurđa     
     Dekani 150, Dekani
6. Frizerski salon J.M.B.     
     Kolodvorska c. 3/a, Divača

Sekcija avtoserviserjev

 Avtoličarji in avtokleparji, člani 
sekcije avtoserviserjev so se na sestanku 
14. januarja 2009 sestali z namenom, da bi 
dosegli skupen dogovor kako postopati 
z zavarovalniškimi hišami, da bi se 
upoštevala najnižja cena delovne ure. Člani 
se zavedajo, da so cene na trgu proste, 
vendar so prepričani, da bi avtoserviserji, 
če bi se uskladili in postopali enotno lahko 
več iztržili in se na tak način tudi uveljavili 
pred zavarovalnicami, ki se na žalost 
vedejo kot da so njihovi delodajalci in ne 
poslovni partnerji.
 Predsednik sekcije Miro Veljak 
je prepričan, da je združevanje članov v 
sekciji poglavitnega pomena za reševanje 
težav, ki nastajajo. Zmaga je že v tem, da 
jih želimo s skupnimi močmi rešiti, kar 
je skoraj stoodstotna udeležba članov 
na sestanku tudi dokaz, je povedal 
predsednik. Odločitve za skupno reševanje 
težav, so člani na sestanku potrdili s 
sklepi, kar pomeni, da se zavedajo, da je 
enotnost tista, ki jih bo pripeljala do pravih 
rezultatov.
 Zaključki tega sestanka bodo 
pokazali sadove v kratkem, o čemer bomo 
pisali v naslednjih številkah Obrtniških 
novic.

Ustrezno plačilo za 
kvalitetno delo

Velikonočni čas je čas prastarih običajev. Lepo jih je oživljati 
vedno znova in vendar vsakič drugače. Jajčka – majhna in 
velika bomo izdelali v glini in jih žgali. Poslikali jih bomo z 
engobami (glinenimi barvami) in glazurami ter še enkrat 
žgali. Mala jajčka bomo obesili na vrvice, velika jajčka pa nam 
bodo lahko služila tudi kot vaze za rože ali kot posodice za 
svečke. Praznični okras našega doma nam je v veselje in je 
dobrodošlica vsem, ki pridete na obisk.

Naj bo praznično za praznike in še kak drug dan.

Kje?   
Delavnica bo potekala v prostorih galerije ART galerije-atelje 
Lilijane Gaberc, na Kidričevi 37 v Kopru.

Kdaj? 
Februarja in marca 2009 enkrat tedensko po 2 šolski uri (ob 
ponedeljkih ali ob torkih od 16.00 do 17.30 ure).

Cena? 
Cena delavnice je 90,00 evrov. V ceni je vključen ves potreben 
material in peka izdelkov v keramični peči. 
Člani OOZ Koper s poravnano članarino imajo 20% popust. 

Prijava: 
ART Galerija, Kidričeva 37, Koper, 
od 09.00 do 12.00 ure
ali na tel. 041/392-175.

Delavnica izdelava 
velikonočnih jajčk 
– pisanic iz gline

VABILO

VABILO

Odbor polagalcev keramičnih oblog pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, tako kot vsako leto, skupaj s pokrovitelji  (UNIHEM d.o.o. in 
BUCHTAL – LOKAR ZASTOPSTVA d.o.o.) organizira

Izobraževanje polagalcev keramičnih oblog,
ki  bo potekalo v 

veliki sejni sobi Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, 
v petek, dne 13. februarja 2009 

s pričetkom ob 12.30 uri 
in predvidenim zaključkom ob 16.00 uri.

Kotizacija in plačilo:
Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša za člane Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije s poravnano članarino (nosilce 
kartice Obrtnik) in njihove zaposlene 40 EUR (DDV je vključen), 
za ostale udeležence pa 110 EUR (DDV je vključen). 

V ceno je poleg DDV-ja všteto  predavanje, strokovno gradivo, 
en izvod NOVE knjige NORMATIVOV in postrežba med odmori. 
Kotizacijo za udeležbo na izobraževanju boste poravnali na podlagi 
plačilnega naloga, ki vam ga bomo poslali na podlagi vaše prijave.

Samostojni podjetniki ! 
Preverite in izkoristite možnost povračila stroškov za svoje zaposlene 
preko skladov za izobraževanje delavcev zaposlenih pri s.p.

Prijave zbira Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije.

Informacije in dodatna pojasnila:
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije: 
Janko Rozman 01/58 30 540, 031 347 201 
e-naslov janko.rozman@ozs.si. in  
Barbara Vrhovnik, 01/58 30 585,  
e-naslov IC@ozs.si.

Sekcija gradbincevVABILO

VABILO

Izobraževanje 
polagalcev 
keramičnih oblog



Gospodarska kriza je med prvimi potrkala na vrata avto-
prevoznikom. Čeprav ekonomski kazalniki krize še ne prikazujejo, 
prevozniki že opozarjajo na upad naročil. Teh naj bi bilo po 
podatkih, ki so jih prevozniki posredovali OZS za približno 20 
odstotkov. Prevozniki so opozorili tudi na podaljševanje plačilnih 
rokov s strani naročnikov, tudi do 6 mesecev. 

OZS je Vladi RS posredovala že vrsto predlogov s katerimi bi lahko 
država omilila negativne učinke krize. Prevozniki so prepričani, da 
bi med te ukrepe Vlada RS vsekakor lahko uvrstila tudi znižanje 
trošarin za goriva. Te so namreč v Sloveniji za približno 33 odstot-
kov  višje od trošarin v drugih državah EU. V povprečju so trošari-
ne v državah EU od 302,00 do 350,00 evrov na 1.000 litrov goriva. 
Na osnovi povečanih trošarin bi se slovenski proračun v enem 

Gorivo 33% dražje 
za prevoznike

letu povečal za približno 5 milijonov evrov.  Avtoprevozniki menijo, 
da je to prevelik prispevek branže, ki je med prvimi občutila krizo 
in zato upravičeno pričakujejo  znižanje trošarin na minimum ali 
subvencioniranje za domače prevoznike.

Prevozniki upravičeno pričakujejo od vlade RS, 
da jim bo znižala trošarine na goriva.
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za gradbene kalkulacije 
in obračun – BLIST 2008
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 Podjetje BEST d.o.o. iz Škofje Loke je v sodelovanju s 
sekcijami pri OZS pripravilo računalniški program za gradbene 
kalkulacije in obračun. Računalniški program omogoča izdelavo 
popisov, kalkulacij – predračunov in tudi gradbenih knjig ter 
situacij – računov za izvršena dela. Program omogoča dostop do 
normativov sekcij OZS, na podlagi katerih program tudi funkcionira 
in do aktualnih cen gradbenih materialov. 
 OZS je s podjetjem BEST d.o.o. sklenila osnovni dogovor, 
z vsakim zainteresiran članom pa bo podjetje sklenilo individualno 
pogodbo o uporabi tega računalniškega programa. 
 Izhodiščni dogovor med sekcijami in podjetjem BEST 
d.o.o. predvideva inštalacijo programa na enem računalniku. Za 
mesečni najem programa BLIST 2008 in dostop do podatkov 
bo uporabnik - član OZS podjetju BEST d.o.o. plačeval mesečno 
uporabnino v znesku 30 eur (polna cena za zunanje je 50 eur).

 Podjetje BEST d.o.o. bo v sklopu te cene skrbelo za 
kvalitetno in stalno delovanje programske in podatkovne opreme, 
ter istočasno ažurnost podatkov (vrednosti normativov, cene,…) 
in sprotne izboljšave programa, sekcije pa za pregledovanje-
dopolnjevanje in potrjevanje normativov. 
  V kolikor ste zainteresirani za najem programa 
ali želite podrobnejšo predstavitev, to sporočite na tel. 
05/613-90-13. V kolikor bomo prejeli zadostno število 
zainteresiranih bomo s podjetjem BEST d.o.o. iz Škofje Loke 
organizirali predstavitev programa na naši zbornici. 
 Podjetje BEST d.o.o. priporoča, da se interesenti 
predhodno informirate o programu.  Na spletni strani podjetja BEST 
d.o.o. http://www.best.si/ je možno prebrati nekaj več o programu 
in njegovi uporabi.

Upravitelji gradbene mehanizacije!
Sekcija gradbincev in sekcija za promet vabita svoje člane, 
v soboto 21. marca 2009, na otok Krk, na enodnevni ogled 
5. mednarodne razstave gradbene mehanizacije in rudarske 
opreme s prikazom delovanja – MINEX.

V kolikor ste zainteresirani za ogled, izpolnite spodnjo prijavnico  
in jo dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1
ali jo pošljite po faxu št. 627-19-17. 

Sobota, 21. marca 2009

Član/ica OOZ KoperPrijavnica za ogled 5. mednarodne 
razstave gradbene mehanizacije in 
rudarske opreme – MINEX, otok Krk

Prijavnico dostavite na sedež 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali pošljite po faxu 05/62 719 17

Podpis in žig

Datum

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Naslov

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

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Ogled 5. mednarodne razstave gradbene 
mehanizacije in rudarske opreme – MINEX, 
Otok Krk, sobota 21. marec 2009

VABILO

VABILO

Prijave zbiramo do 20. februarja 2009.

Na osnovi prijav bomo pripravili program in ceno potovanja. 
Članom sekcije s poravnano članarino bomo stroške ogleda 
razstave delno sofinancirali (prevoz in vstopnico). Višina 
sofinanciranja bo odvisno od števila prijav. V kolikor ne bomo zbrali 
zadostnega števila prijav skupnega ogleda ne bomo organizirali. 
Vsi prijavljeni boste o vsem pravočasno obveščeni.

Vabljeni!

V pripravi je nov predlog 
cestninjenja

 Vlada RS imenovala medresorsko 
delovno skupino za pripravo predloga 
za financiranje avtocestnih in cestnih 
programov ter cestninjenje. Namen 
te skupine je med drugim proučitev 
cestninskega sistema v RS in analizirati 
obstoječi sistem cestninjenja vseh 
vozil (preveritev ustreznosti cenovne 
politike, analiza posledic morebitne 
uvedbe kratkoročnih vinjet, upoštevanje 
cestninjenja tovornih vozil). 
 
Delovno skupino sestavljajo: 

-dr. Tomaž Vidic, generalni direktor       
Direktorata za ceste, Ministrstvo za promet  

-mag. Alenka Bratušek, generalna direktorica 
Direktorata za proračun, Ministrstvo za 
finance 

-Marjeta Petrač, vodja sektorja za nadzor cen 
v Direktoratu za notranji trg, Ministrstvo za 
gospodarstvo 

-dr. Žan Jan Oplotnik, namestnik 
predsednika uprave, Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, d.d. 

-mag. Boštjan Vasle, direktor, Urad RS za 
makroekonomske analize in razvoj. 
 Po potrebi se skupina za 
posamezna vprašanja posvetuje z 
zunanjimi sodelavci. Delovna skupina je 
bila zadolžena, da predlog pripravi do 
31. januarja 2009.

Omejitev tovornega prometa 
na cesti G1-6
 Na predlog OZS je med 
pristojnimi prišlo do dogovora, da se 
omogoči vožnja prevoznikom, ki imajo 

cilj opraviti fitosanitarne in veterinarske 
preglede na mejnem prehodu Jelšane.
 Generalni direktorat za promet 
prevoznike obvešča, da bodo table z 
vsebino: “Dovoljeno za lokalni promet 
in vozila namenjena na FSI in VURS na 
MMP Jelšane” nameščene predvidoma 
25.12.2008 na mestih, ki jih določi 
upravljavec cest (obstoječa mesta).
Vozniki tovornih vozil, ki ne vozijo v 
lokalnem prometu ali ne opravljajo 
fitosanitarnega oziroma veterinarskega 
pregleda morajo voziti tako kot prej (po 
cesti, kjer je takšna vožnja dovoljena).  

Direktiva EU za prevoz 
nevarnega blaga

 Nova Direktiva  2008/68/ES 
v bistvu združuje Direktivo 94/55/ES, 
96/49/ES, 96/35ES in 2008/18/ES, ter s 
tem poskuša spraviti vse aspekte prevoza 
nevarnega blaga znotraj Skupnosti na 
skupni imenovalec. Države članice morajo 
najkasneje do 30.junija 2009 sprejeti 
ustrezne nacionalne zakonodajne akte, ki 
bodo upoštevali določila te Direktive. 
 Direktivo si lahko preberete 
na spletni strani http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2008:260:0013:0059:SL:PDF

Standardi Euro 6 za izpuhe 
tovornih vozil in avtobusov

 Uredba prinaša nove, strožje 
omejitve za izpuste ogljikovega monoksida 
(CO), dušikovih oksidov (NOx) in trdnih 
delcev v izpuhih tovornih vozil in avtobusov 
nad 2,6 tone. Novi standard Euro 6 bo začel 
veljati šele čez pet let, 1. januarja 2014.

Sekcija za promet

Sekcija gradbincev in sekcija za promet

Uredba predvideva, da bodo morala vsa 
težka vozila v Evropski uniji izpolnjevati 
novi standard 9 mesecev prej, kot je 
prvotno predlagala Komisija. Po tem 
datumu ne bo več dovoljena registracija, 
prodaja ali dajanje v promet tovornjakov 
in avtobusov, ki ne bodo izpolnjevali 
standarda Euro 6. 
  Novo proizvedena vozila 
bodo morala bit v skladu s standardom 
že leto dni prej. Tehnična uredba z 
vsemi podrobnimi zahtevami naj bi 
bila pripravljena do 1. aprila 2010, da 
bodo imeli proizvajalci dovolj časa za 
prilagoditev.
 Pri izgorevanju fosilnih goriv, 
kot so bencin, dizel in plin, se sproščajo 
emisije, ki so škodljive zdravju in okolju 
ter prispevajo k segrevanju podnebja. Kot 
ugotavlja poročevalec Matthias GROOTE 
(PES, DE), lahko čisti tovornjaki veliko 
prispevajo k boljši kakovosti zraka v 
Evropi: z nižjo povprečno starostjo 
voznega parka na evropskih cestah 
narašča tudi delež tovornjakov z 
manjšimi emisijami izpušnih plinov, 
škodljivih okolju in zdravju.
  Novi standard Euro 6 bo 
nadomestil sedaj veljavna Euro 4 (v uporabi 
od novembra 2006) in Euro 5 (velja od 
oktobra letos). Standard je precej strožji od 
sedanjih, saj bo na primer dovoljena masa 
delcev le 10mg/kWh, kar je v primerjavi z 
Euro 5 znižanje za dve tretjini. Dovoljeni 
izpust dušikovih oksidov bo 400 mg/kWh, 
kar pomeni znižanje za 80 odstotkov.
  Mejne vrednosti bodo blizu 
določilom, ki veljajo v ZDA, zato 
zakonodajalci tudi pričakujejo, da bo Euro 
6 nov korak k skupnemu svetovnemu 
standardu za izpuhe težkih vozil. 

Informacije
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Ali zaposlitvene agencije “trgajo” zaposlenim 
od plače in »mastno služijo” na račun 
naročnikov?

Ali poleg tega “prodajajo meglo”, pri tem pa 
neznansko bogatijo?
 
Ker vsako podjetje samo najbolje ve, kako in kje 
dobiti najboljše kadre, so zaposlitvene agencije 
popolnoma nepotrebne?

Na seminarju “Koliko pobere agencija” vam bomo obrazložili 
zmotno mnenje nekaterih, ki so prepričani v to, da Agencije trgajo 
določen del plače zaposlenim. Agencije svoj zaslužek ne dobimo 
od zaposlenih, temveč na podlagi marže za opravljene storitve, ki jo 
zaračunamo podjetjem, klientom. Maržo, ki jo zaračunamo klientom, 
določimo v pogodbenem razmerju, s katero si povrnemo naše 
administrativne stroške za opravljeno delo- torej povsem enako, kot 
to počnejo vsa ostala storitvena podjetja. In na ta način nikakor ne 
bogatimo, ne služimo mastno in še bolj - ne prodajamo megle.

Zaposleni v vsakem podjetju predstavljajo kapital in ne strošek, 
zato je vsak zaposleni tista investicija, ki podjetju omogoča obstoj 
in rezultate. In ker smo zaposleni v naši agenciji strokovnjaki na 
kadrovskem področju, pomagamo podjetjem poiskati prave ljudi 
in jih zaposliti na pravo delovno mesto, kjer bodo maksimizirali 
svoj potencial. Tako kot morajo proizvajalci avtomobilov izdelati 
kakovosten avto, ki se bo prodajal, moramo tudi mi poiskati prave 
ljudi, s katerimi našim klientom upravičimo strošek iskanja in 

selekcije. Dokazali vam bomo, da s svojimi kakovostnimi storitvami 
in delom lahko naredimo razliko za vaše podjetje. Odgovorili 
bomo tudi na vsa vaša vprašanja v zvezi z zaposlitvami preko 
agencij. Z veseljem bomo odpravili vaše dvome, ki jih o agencijah 
slišite iz okolja.

26. februar 2009, od 17.00 do 19.00 ure, 
na Obrtni-podjetniški zbornici Koper.
 
Vaš gostitelj bo Zaposlitvena agencija 
Adecco H.R. d.o.o.
 
Udeležba je brezplačna!  

Prijavite se na telefon OOZ Koper: 05/61 390 13 

VABILO

VABILO

Datum: četrtek, 26. februar 2009
Začetek: ob 17.00 h - Zaključek: ob 19.00 h 
Naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Koliko pobere agencija?Seminar

V veselje nam je, da vas lahko ponovno povabimo na izobraževanje v času, ko nam krajši 
dnevi omogočajo mirnejši delovni tempo. V tem času vam lahko pomagamo do novih 
znanj in veščin za učinkovito in lahkotno obvladovanje računalnika. Skupaj s podjetjem 
SPIN d.o.o. smo pripravili izobraževalne vsebine prav za vaše potrebe. Zbornica bo 
programe izobraževanja tudi sofinancirala v deležu, kakor je pripisano pri vsakem od 
programov usposabljanja. 

1. Napredna računalniška znanja (za zahtevnejše uporabnike) - 50 pedagoških ur:
(vsebina: napredno delo z MS Word, MS Excel, osnove izdelave predstavitev z MS PowerPoint, pristop k e-sodelovanju) 
Termini:   2. marec, 4. marec, 9. marec., 11. marec, 16. marec, 18. marec, 23. marec, 25. marec, 30. marec 2009, 
  1. april, 6. april. in 8. april 2009  - Tečaji bodo potekali od 17.00 h do 20.05 h.
Lokacija:  Intereuropa d.d. Koper 
Cena:         270,00 EUR z DDV (za 1 udeleženca v skupini do 10 udeležencev); 
  216,00 EUR z DDV (za 1 udeleženca v skupini z več kot 10 udeleženci)
 - delež sofinanciranja OOZ Koper: 100,00 EUR z DDV

VABILO

VABILO

Tečaji računalništva 
1. Napredna računalniška znanja
2. Internet in e-komuniciranje

Po usklajevanju je bilo potrjeno, da gre pri 
uporabi označenega goriva v rezervoarjih 
za pogon agregatov za pravilno izvajanje 
trošarinske zakonodaje, saj takšna uporaba 
ni sporna  v primeru, kadar je za pogon 
agregata na tovornem vozilu nameščen 
popolnoma samostojen rezervoar.  V 
Sloveniji je torej dovoljena uporaba 
označenega goriva v hladilni oziroma 
klimatski napravi nameščeni na prikolicah 
za prevoz blaga. Ministrstvo za finance RS je 
Ministrstvu za promet RS predlagalo naj o 
tem obvesti nemško Zvezno ministrstvo  za 
promet, gradnjo in razvoj mest. 

Latvija - uvedba cestnine

 Latvija bo z julijem 2009 uvedla 
cestnino za tovorna vozila nad 12t 
(Evrovinjete). Objava na spletni strani 
latvijskega ministrstva za promet http://
www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8 

Italija -  Naprave za nadzor 
prehitevanja za tovorna vozila 
na avtocesti A4 Benetke-Trst

 SDGZ obvešča, da od 13. 11.2008 
dalje so na avtocesti A4 Benetke-Trst 
v obeh voznih smereh nameščene in 
obratujejo naprave za nadzor prehitevanja 
tovornih vozil. Opremljene so s kamero, ki 
samodejno zaznava prekrške pri prepovedi 
prehitevanja, ki velja za vozila težja od 12 t.
Posnetki so takoj vidni centrali Cestne 
Policije, ki jih posreduje patruljam na 
cestah, ki lahko povzročitelja prekrška takoj 
ustavijo, tudi če gre za tujega državljana.
Prepoved prehitevanja na avtocesti A4 velja 
od 6. do 21. ure na relaciji Sesljan (Sistiana) 

– Mestre (v obeh smereh).

Bolgarija – carina na gorivo

 Generalni carinski urad Republike 
Slovenije obvešča, da bodo po novem 
letu, za komercialna vozila, ki bodo imela 
v rezervoarjih več kot 200 litrov goriva in 
bodo prispela v Bolgarijo, zanj zaračunali 
carino, DDV in trošarino, ne glede na 
registracijo prevoznega sredstva.

Tehnična specifikacija o 
ogledalih 

povezava na:

http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.
si/pageuploads/pdf_datoteke/TSV/TSV_
108-02.pdf

Servis za prevoze s trajekti

 S 1. novembrom 2008 je postalo 
podjetje EFT Slovenija uradni zastopnik 
ladjarja P&O za področje Slovenije.

 P&O ponuja servis za prevoze s 
trajekti čez kanal, kakor tudi povezave z 
nekaterimi lukami v Veliki Britanji  iz Evrope.

 Podjetje “P&O Ferries”ponuja še 
vrsto storitev na ralacijah:

• Calais – Dover
• Rotterdam – Hull
• Zeebrügge – Hull
• Bilbao – Portsmouth
• in na irskem  morju.

Na vašo razpolago sta referentki:
Doris Pabeschitz,tel. +43 2236 32533 int 
51 e-mail: dpabeschitz@eft-eurofreight.
com
in
Evelyn Gatterer, tel. +43 2236 32533 int 
50 e-mail: egatterer@eft-eurofreight.com

 Obe referentki govorita angleško 
in nemško, v kolikor pa potrebujete pomoč 
v slovenščini pa  lahko pokličete gospoda 
Branka Božnika na tel. +386 31 366 164. 
Na voljo vam je  tudi dežurna linija,  ki je 
dosegljiva 24 ur na dan, in sicer 0043 664 
810 8754.

Pozor! 
Stečaji prevozniških podjetij

• Avstrijsko podjetje DIETMAR RESINGER 
FRÄCHTER UND SPEDITIONSGEWERBE, 
Moos 27, A-9971 Moos in Osttirol gre 
v stečaj in svojih obveznosti najbrž 
ne bo nikoli poravnalo. Podjetje sedaj 
posluje pod novim imenom RESINGER 
TRANSPORTE. 

Andrej Klobasa, predsednik sekcije za 
promet OZS odsvetuje sodelovanje s tem 
podjetjem.

• Prevozništvo Peter Heričko nas je 
obvestilo, da je šlo v stečaj avstrijsko 
podjetje  LOGIS TICKER , Strassganger 
Strasse 111, A-8052 Graz.

• Avtoprevoznik Jure Gliha je sporočil, 
da je šlo  v stečaj tudi podjetje CA-
SPED (nslova ni navedel). Sporočil je 
tudi, da je podjetje TIMOCOM odjavilo 
dejavnost pred približno tremi tedni, 
sedaj pa da ponuja prevoze (predvsem 
bele tehnike na relaciji Italija-Španija) 
preko poslovalnice na Slovaškem.

Finančna kriza bi lahko znižala 
cene tovornih vozil?

 Po objavljenih novicah na 
spletnem portalu Verkehrsrundschau 
nemški proizvajalci tovornih vozil 
napovedujejo drastična zmanjšanja 
proizvodnje. MAN napoveduje, da bo v prvi 
polovici leta 2009 
njihova proizvodnja mirovala 40 do 50 dni 
(30.000 manj proizvedenih vozil). Daimler 
poroča, da bo v prvem kvartalu 2009 
zmanjšal proizvodnjo za 30%.
 
 O slabih napovedih poroča tudi 
združenje nemških proizvajalcev vozil, ki 
poroča, da je naročil novih vozil nad 6t 
skupne mase v prvih 11 mesecih letošnjega 
leta za 44% manj kot leto poprej, v zadnjih 
dveh mesecih celo 70% manj naročil, ki so 
jih naročila nemška podjetja. Iz tujine je 
naročil za tovorna vozila v mesecih  oktober 
in november za dramatičnih 84% manj kot 
leto poprej. 

Avstrija -  avtocestna vinjeta 
2009 za lahka tovorna vozila

 SDGZ obvešča, da je cena 
avstrijske vinjete za osebna in lahka 
tovorna vozila (do 3,5 t) za leto 2009 
ostala nespremenjena in jo je možno 
že nabaviti v pooblaščenih prodajalnah.
Cene Autobahnvignette so 73,80€ za 
letno, 22,00€ za dvomesečno in 7,70€ za 
desetdnevno.
 Rdeča vinjeta za leto 2008 bo 
še veljavna do 31. januarja 2009, letna 
vinjeta za 2009 (zelene barve) pa velja od 1. 
decembra 2008 do 31. januraja 2010.
Globa za voznike brez vinjete znaša 120€, 
za ponarejeno vinjeto je globa 240€. V obeh 
primerih, če se globe ne poravna takoj, bo 
kazen povišana na vsaj 300€.
 Sekcija za promet OZS opozarja 
tudi, da je na avstrijskih cestah za tovorna 
vozila, ki presegajo 3,5t in za avtobuse 
obvezna Go-Box za elektronsko kilometrsko 
zaračunavanje cestnine.

Nemčjia -  višje cestnine

 Zvezni svet R.Nemčije je 
(Bundesrat) v petek, 7.11.2008, potrdil dvig 
cestnine za tovorna vozila s 01.januarjem 
2009.
 Svojo odločitev je zvezni svet naredil 
odvisno od tega, da zvezna vlada spremeni 
predvidene višine cestnin tako, da se 
cestnina za tovorna vozila razdreda S3 do 
leta 2010 znižajo za 2 centa, cestnina pri 
ostalih kategorijah pa se zviša za 0,1 cent.
 
Nove višine cestnin za tovorna vozila s 
1. januarjem 2009:
 Euro 5-Tovorna vozila + EEV:

- 3 Osi: 14,1 Cent/km (do sedaj 10,0 Cent) 
- 4 Osi: 15,5 Cent/km (do sedaj 11,0 Cent)

Euro 4-Tovorna vozila  (bzw. 3 + Filter):
- 3 Osi: 16,9 Cent/km (do sedaj12,0 Cent)
- 4 Osi: 18,3 Cent/km (do sedaj13,0 Cent)

Euro 3-Tovorna vozila  (bzw. 2 + Filter):
- 3 Osi: 19,0 Cent/km (do sedaj12,0 Cent)
- 4 Osi: 20,4 Cent/km (do sedaj 13,0 Cent)
 
Euro 2-Tovorna vozila :

- 3 Osi: 27,4 Cent/km (do sedaj 14,5 Cent)
- 4 Osi: 28,8 Cent/km (do sedaj 15,5 Cent)

Euro 1-Tovorna vozila /Euro 0:
- 3 Osi: 27,4 Cent/km (do sedaj 14,5 Cent)
- 4 Osi: 28,8 Cent/km (do sedaj 15,5 Cent)
 
Nemčija - Uporaba 
označenega energenta za 
agregate

 V zvezi z reševanjem problema 
slovenskega avtoprevoznika v Nemčiji, 
povezanega z uporabo označenega 
energenta v rezervoarjih, namenjenih 
za delovanje agregatov za hlajenje ali 
ogrevanje,  je OZS zaprosila za posredovanje 
Ministrstvo za promet in zveze, ki je v 
reševanje zadeve vključilo tudi Carinsko 
upravo in  Ministrstvo za finance RS.
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 Zimski izpitni rok za kandidate, 
ki se izobražujejo v srednjem poklicnem 
izobraževanju in so imeli sklenjene 
individualne učne pogodbe (dualne učne 
pogodbe), bo potekal od 2. februarja 2009 
do 28. februarja 2009. 
 Na zaključni izpit se kandidati 
prijavijo z obrazcem, ki ga dobijo na šoli, ki so 
jo obiskovali, območnih obrtno-podjetniških 

2. Internet, svetovni splet in elektronsko komuniciranje – 20 pedagoških ur: 
(vsebina: osnove dela z računalnikom, usposabljanje za delo s spletnimi brskalniki, iskanje informacij na internetu, 
uporabo spletnih obrazcev, elektronska pošta)
Termini:    3. marec, 5. marec, 10. marec., 12. marec, 17. marec 2009 - Tečaji bodo potekali od 17.00 h do 20.05 h.
Lokacija:  Intereuropa d.d. Koper 
Cena:   119,00 EUR z DDV (za 1 udeleženca v skupini do 10 udeležencev); 
  95,00 EUR z DDV(za 1 udeleženca v skupini z več kot 10 udeleženci) 
  – delež sofinanciranja OOZ Koper: 60,00 EUR z DDV

Pravilo uvrstitve v skupino je datum prijave, kar 
pomeni: »tisti, ki prvi pride, prej melje!«, in plačilo 
kotizacije.

Prijave sprejemamo do 20. februarja 2009. Kotizacijo 
udeleženci nakažejo po prejemu potrditve prijave oz. 
najkasneje do 26. februarja 2009 na poslovni račun Spin 
d.o.o., št. SI56 0224 1001 9853 568 pri NLB d.d. Podružnica 
Nova Gorica. Nakaže se polna cena tečaja. OOZ Koper 
bo članom, s poravnano članarino, povrnila sorazmerni 

del stroškov na podlagi njihove vloge in dokazila o opravljenem 
usposabljanju.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: SPIN d.o.o., Cesta 
Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici, p.p. 76 ali po 
telefaksu 05/39 340 67 ali e-mailu: info@spin.si. 

Za dodatne informacije pokličite Spin d.o.o., telefon 05/39 340 68, 
mobilni telefon: 031/614 155 ali www.spin.si

Prijavnica na računalniško izobraževanje

zbornicah in na spletnih straneh 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: 
http://www.ozs.si/prispevek.
asp?ID=4764&IDpm=3683

 Kandidati pošljejo prijave na 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, 
Celovška 71, 1000 Ljubljana, s pripisom 
zaključni izpiti.

Razpis za zimski izpitni rok (dualni)
 Kandidati bodo o točnem terminu 
in kraju izvajanja zaključnega izpita naknadno 
obveščeni. 
 Dodatne informacije:
Mitja Korunovski, Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, tel. št. 01/583-05-00, 
E-naslov: mitja.korunovski@ozs.si in
Suzana Kljun, Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, tel. Št. 01/583-05-00, 

Obvestila
O davčnih 
olajšavah
Državni zbor RS je na svoji 4. izredni seji z dne 22.12.2008, in 
sicer na predlog vlade, sprejel po nujnem postopku predlagane 
spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku in 
Zakona o dohodnini, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, 
št. 125/2008 in so pričele veljati 31.12.2008. Ne glede na datum 
pričetka veljavnosti noveliranih zakonov, se vse spodaj navedene 
spremembe uporabljajo že za leto 2008. V nadaljevanju tega 
obvestila Vam jih  na kratko tudi posredujem.

Na žalost boste lahko ugotovili, da vlada kljub obljubam, ni storila 
tistega, kar so v zvezi s svojim poslovanjem pričakovali vsi tisti 
podjetniki, ki poslujejo v kapitalskih družbah – npr. d.o.o., saj je 
vlada s tem, ko v parlamentarno proceduro ni vključila sprememb 
in dopolnitev zakona o davku od dohodka pravnih oseb, ki je 
pravna podlaga glede  pogojev in stopenj za davčne olajšave pri 
pravnih osebah, vsaj po mojem mnenju storila veliko napako v 
smislu neenakopravnega  obravnavanja gospodarskih subjektov 
na trgu, kar je lahko tudi ustavno sporno. Davčne olajšave za 
investiranje za leto 2008, brez limitiranega zneska 10.000,  v 
višini 30% investicije in brez zaposlitvenega pogoja veljajo le za 
samostojne podjetnike in ostale zasebnike, torej fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnost in so obdavčeni po Zakonu o dohodnini. 

Pravne osebe 
S sprejetjem sprememb in dopolnitev Zakona o davčnem postopku, 
se rešujejo oziroma blažijo negativni učinki oziroma preprečuje 
nastanek novih posledic finančne krize. V ta namen sprejet davčni 
ukrep,  se navezuje na postopek pobiranja davka od dohodkov 

pravnih oseb in spreminja način izračunavanja višine akontacije 
davka od dohodkov pravnih oseb. Davčna stopnja po Zakonu o 
davku na dohodek pravnih oseb za leto 2008 je  22%, za leto 2009 
bo 21% in za leto 2010 ter naslednja leta 20% davčne osnove. S 
sprejetjem sprememb zakona  pa bo po razlagi vlade,  zagotovljeno 
tekoče zmanjšanje davčne obremenitve pravnih oseb s tem, da 
se bo pri določitvi višine akontacije davka od dohodkov pravnih 
oseb za leto 2009 lahko upoštevala stopnja davka, ki bo veljala v 
letu 2009 (21%) in ne stopnja davka iz preteklega leta, kakršna je v 
veljavni ureditvi.

Samostojni podjetniki 
S sprejetjem sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini, se 
bo za leto 2008 povečala veljavna olajšava za investiranje v obliki 
znižanja davčne osnove  z 20% na 30% investiranega zneska v 
opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 
sredstva,  pri čemer se ne bo več določala absolutna velikost 
olajšave. Se pravi, omenjenih 10.000 plus 10.000 evrov. Olajšavo 
bo mogoče izkoristi do višine davčne osnove v petih letih po letu 
vlaganja. Prav tako  se črtajo pogoji vezani na zaposlitev delavcev, 
ostali pogoji so ostali nespremenjeni. 

Za opremo se ne štejejo pohištvo in pisarniška oprema, razen 
računalniške opreme, ter motorna vozila razen avtomobilov in 
avtobusov na hibridni in električni pogon, in tovornih motornih 
vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EVRO 
6. V prehodnih določbah je določeno, da se v letu 2008 prizna 
v olajšavo tudi nakup tovornih motornih vozil z motorjem, ki 
ustrezajo najmanj emisijskim razmeram EVRO 5. V neopredmetena 
dolgoročna sredstva se ne štejejo dobro ime in ustrezni stroški 
naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. Zavezanec, ki 
opremo in neopredmeteno dolgoročno sredstvo pridobi na 
podlagi finančnega najema ima prav tako pravico do uveljavitve 
navedene olajšave.                                                                                              
                         
Dunja Verbajs,
davčna svetovalka

Cilj Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa je 
ublažiti posledice prihajajoče gospodarske krize prek zagotavljanja 
pomoči delodajalcem in delavcem v primerih odločitve za 
skrajševanje delovnega časa. Zakon, ki omogoča podjetjem 
pridobitev subvencije v višini 60 EUR mesečno na delavca, če 
delavcu v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih kot polni 
delovni čas določijo 36 ur na teden, operativno izvaja Zavod RS za 
zaposlovanje.  

1. Pogoji za uveljavljanje pravice do 
delnega subvencioniranja polnega 
delovnega časa 
    
Pravico do delnega subvencioniranja polnega delovnega časa 
pridobite: 
• če ste gospodarska družba oziroma fizična oseba (v 

nadaljevanju delodajalec), ki zaposlujejo delavce po zakonu 
o delovnih razmerjih in ki zaradi ohranitve delovnih mest v 
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, kot polni delovni 
čas določite delovni čas 36 ur na teden ali zagotavljate delo od 
35-32 ur na teden; 

• če v obdobju prejemanja subvencije ne boste odpuščali svojih 
zaposlenih iz poslovnih razlogov; 

• če boste v obdobju prejemanja subvencije izplačevali plače in 
poravnavali prispevke za socialno varnost v ukrep vključenim 
delavcem; 

• če za poslovno leto, v katerem boste vključeni v izvajanje 
ukrepa, delavcem ne boste odrejali nadurnega dela; 

• če za poslovno leto, v katerem boste vključeni v izvajanje 
ukrepa, ne boste izplačevali nagrad organom vodenja in 
nadzora. 

Vlogo za delno subvencioniranje polnega delovnega časa lahko 
oddate do 30. septembra 2009.

Uveljavljanje pravice 
do delnega subvencioniranja 
polnega delovnega časa

Obvestila

Seminar bo 25. marca 2009

Program bo objavljen v naslednji številki 

Obrtniških novic



14 15
2. Postopek za uveljavljanje pravice 
do delnega subvencioniranja polnega 
delovnega časa (tu so na voljo potrebni 
obrazci) 
Postopek uveljavljanja pravice: 
• Vloga se odda elektronsko na spletni strani 
          https://apl.ess.gov.si/ePortal/ 

Vloga se praviloma oddaja v elektronski obliki. Ko e-vlogo izpolnite, 
jo natisnite. Natisnjen izvod e-vloge žigosajte in podpišite ter nato 
po priporočeni pošti skupaj s prilogami oddajte na naslov: Zavod 
RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana. 

Za datum oddaje vloge se šteje datum poštnega žiga iz 
priporočene pošiljke z vlogo, oddano na Zavod. Vlogo lahko 
oddate največ dvakrat in sicer enkrat za delno subvencioniranje 
polnega delovnega časa 36 ur na teden in enkrat za zagotavljanje 
dela od 35 do 32 ur na teden. Vlogi lahko oddate hkrati. Več o tem v 
rubriki najpogostejša vprašanja in odgovori  

3. Izplačilo upravičencem subvencije
O vlogi odloča Zavod s sklepom v roku 15 dni oz najkasneje v 
30-ih dneh. 

Z delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev subvencije, 
Zavod sklene Pogodbo o delnem subvencioniranju polnega 
delovnega časa, delodajalci pa morate mesečno, najkasneje do 

10. dne v mesecu Zavodu posredovati elektronski zahtevek za 
izplačilo subvencije. 

Zavod po vsakokratni mesečni kontroli izpolnjevanja pogojev, 
delodajalcem izplača subvencijo. Če želite izplačilo za pretekli 
mesec, je obvezna oddaja zahtevka do 10. dne v tekočem mesecu. 
Če predvideni rok zamudite, bo izplačilo za pretekli mesec 
realizirano pri prvem naslednjem izplačilu.

Za izvajanje Zakona o delnem subvencioniranju polnega 
delovnega časa je na razpolago 230,4 MIO EUR proračunskih 
sredstev, delodajalci pa lahko kandidirate za:

60 EUR na osebo na mesec za 36 urni delovni čas na teden in/ali 
120 EUR na osebo na mesec za 32 urni delovni čas na teden oz. 
105 EUR na osebo na mesec za 33 urni delovni čas na teden oz. 
90 EUR na osebo na mesec za 34 urni delovni čas na teden oz. 
75 EUR na osebo na mesec za 35 urni delovni čas na teden
 
za kar se opredelite v prilogi 1 vloge za dodelitev subvencije, tj. v 
seznamu v ukrep vključenih zaposlenih.

4. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na brezplačni telefonski številki 
080 2055 ali na elektronskem naslovu: eSubvencije@ess.gov.si    
ter  v samem Zakonu o delnem subvencioniranju polnega 
delovnega časa (Ul. RS. št. 5/09, z dne 32.1.2009)

Prestavljen rok za oddajo 
obračunov za januar 2009
Davčna uprava Republike Slovenije obvešča vse zavezance za 
oddajo obračunov za prispevke za socialno varnost – zasebnike 
(OPSVZ) in lastnike podjetij (OPSVL), da bo davčna uprava 
obračune za mesec januar 2009 izjemoma sprejemala do konca 
februarja 2009 (in ne samo do 15. februarja 2009). Eden od 
razlogov za podaljšanje roka je dejstvo, da imajo nekateri zavezanci 
težave z novostjo – obveznim elektronskim oddajanjem obračunov, 
drug razlog pa je, da vse aplikacije za oddajo obračunov prek 
sistema eDavki ne bodo testirane in objavljene do konca januarja. 

Prepričani smo, da bo s podaljšanjem roka za oddajo obračunov 
zavezancem dodatno olajšana prilagoditev na novo zakonsko 
zahtevo – obvezno oddajanje obračunov po elektronski poti, prek 
sistema eDavki. Davčna uprava bo seveda vsem zavezancem za 
oddajo obračunov še naprej pomagala z informacijami in napotki. 

Davčne zavezance obveščamo, da bodo posamezne aplikacije na 
sistemu eDavki vzpostavljene v naslednjih predvidenih terminih: 
6. februarja 2009 oddaja obračunov prispevkov za socialno 
varnost – zasebniki (OPSVZ) in 13. februarja2009 oddaja 
obračunov prispevkov za socialno varnost – lastniki podjetij.

DURS - Služba za odnose z javnostmi

	 Pred	novoletnimi	prazniki	smo	se	na	koprskem	pokopališču	poslovili	od	
našega	dolgoletnega	člana	–	znanega	koprskega	gostinca	Klavdija	Starca.
	 Rojen	je	bil	v	Marezigah,	a	je	svoja	otroško	leta	preživel	v	Črnem	Kalu.	Že	kot	
mladenič	je	želel	postati	gostinec	in	zato	se	je	odločil	za	šolanje	na	gostinski	šoli,	ki	
je	bila	takrat	v	Hotelu	Palace	v	Portorožu.	Po	uspešno	končanem	šolanju	je	za	nekaj	
časa	v	tem	hotelu	tudi	ostal	v	službi.		Nato	se	je	zaposlil	v	gostilni	Pri	stadionu	v	Kopru,	
pa	v	restavraciji	Taverna	na	Pristaniški	ulici	prav	tako	v	Kopru.	Kasneje	je	s	kolegom	
odprl		gostilno	v	Piranu,	kot	skupno	obratovalnico.	Leta	1964	se	je	dokončno	preselil	v	
Koper.	Svojo	samostojno	poklicno	pot	je	začel	v	svojem	gostinskem	lokalu	na	tedanji	
Cesti	JLA.	To	so	bila	leta,	ko	je	mesto	Koper	zelo	hitro	spreminjalo	svojo	podobo.	V	Koper	
so	se	naseljevali	ljudje	iz	cele	Slovenije,	gradile	so	se	stolpnice,	obnavljale	so	se	ulice.	
Načrtovalci	prostora	so	se	odločili,	da	v	tej	podobi	ne	bo	več	stare	gostilne	na	Cesti	JLA,	
kot	tudi	tiste	pri	stadionu	ni	bilo	več.
	 Klavdij	je	leta	1979	zato	odprl	novo	gostilno	na	samem	vhodu	v	koprsko	
pristanišče.	Zaradi	bližine	velikega	špedicijskega	podjetja,	je	gostilno	poimenoval	kar	v	
gostilno	Pri	Vektorju.	
	 Klavdij	je	bil	vse	življenje	predan	svojemu	delu.	Bil	je	gostinec	z	dušo	in	srcem,	
zato	je	tudi	gostilna	postala	znana	daleč	naokoli	in	še	danes	vsi	vedo	kje	je	bila	gostilna	
Pri	Vektorju.	Te	danes	ni	več…in	Klavdija	tudi	ne.

V slovo Klavdij Starc, 1936 - 2008

Naši obrtniki
Svetlana Atlija
Na odgovor 
čaka že 7 let
 Naša članica Svetlana Atlija že mnogo 
let opozarja na nemogoče razmere,  v katerih živi. 
Njena hiša na Srminu, ob kateri ima že vrsto 
let trgovino z betonskimi izdelki, je obdana z 
gospodarskimi objekti in površinami, namenjenimi 
uporabi Luke in drugih gospodarskih družb. 
Svetlanini sosedje so se s tistega območja že izselili. 
Tudi njen sin se je zaradi dihalnih težav od tam že 
odselil, Svetlana pa tam še vedno vztraja. A ne po 
svoji želji, temveč zato, ker že več let čaka na izpolnitev določb pogodbe, ki 
jo je 28. novembra leta 2002 podpisala z Mestno občino Koper.
 Takrat je MOK zaradi predvidene gradnje Centra za ravnanje z 
odpadki na tistem območju predvidela izselitev stanovalcev z območja 
100-metrskega pasu. Družini Atlija je ponudila zamenjavo parcel. V zameno 
za parcelo na Srminu, naj bi (tako pravi pogodba podpisana s takratnim 
županom Dinom Pucerjem) Občina družini Atlija na Gažonu dodelila 
pritlično hišo v izmeri 90 kv.metrov s pripadajočim zemljiščem, v Semedeli 
pa zemljišče z objektom za nadaljevanje njene dejavnosti. O tem naj bi dva 
meseca prej sklepal tudi občinski Svet.
 Svetlanina družina že sedmo leto čaka na izpolnitev pogodbenih 
določb, tačas pa še naprej živi v hiši, katere dvorišče je skoraj vedno pod 
vodo, obdana pa je z gospodarskimi površinami, ki so, med drugim, na 
višji legi. »Vidite kje živim, v luknji!« je na svojo bivanjsko okolico pokazala 
Svetlana, ko smo jo obiskali na Srminu. 

Že sedem let čakate na uresničitev pogodbenih določb. Kaj vse ste v 
tem čas že storili?
 Po	podpisu	pogodbe	sem	najprej	mirno	čakala	18	mesecev,	ker	ta	
prehodni	čas	predvideva	tudi	pogodba,	ki	sem	jo	podpisala	s	Pucerjem.	Potem	
pa	sem	začela	klicati	na	Mestno	občino	Koper,	ker	se	do	takrat	ni	zgodilo	nič.	
Vsakič	znova	sem	se	pogovarjala	z	drugo	osebo.	Nekajkrat	sem	bila	tudi	osebno	
z	mojo	odvetnico	na	občini	in	vedno	znova	nihče	ni	vedel	o	čem	govorim.	Tačas	
je	na	župansko	mesto	prišel	Boris	Popovič,	zaradi	tehtnih	razlogov	pa	sem	tudi	
zamenjala	odvetnico	in	nadaljevala	z	odvetnico	Mirjano	Dmitrovič.
Kolikor vem, je vaša glavna želja ta, da bi se o teh težavah pogovorili 
z županom osebno. 
 Ja,	seveda.	Velikokrat	sva	z	odvetnico	že	pisali	in	klicali	na	MOK,	s	
prošnjo,	da	bi	me	župan	sprejel.	Pa	nič.	
So srečanje prav zavrnili ali vam niso odgovorili?
 Niti	 enkrat	 mi	 niso	 odgovorili.	 Kar	 sem	 uspela	 izvedeti	 je	 to,	 da	
dogovor	o	zamenjavi	parcel	odpade.	Hišo	na	Gažonu	naj	bi	MOK	sicer	zgradila,	
nadomestno	zemljišče	za	izvajanje	obrti	pa	naj	bi	našla	sama	in	naj	bi	me	zanj	
le	 izplačali.	Nenazadnje	pa	sem	o	vsem	tem	izvedela	iz	medijev,	sploh	ne	od	
njih	osebno.
Pa bi sprejela, na primer, tudi kakšno drugo rešitev ali vztrajate na 
popolni zamenjavi parcel z zgrajenimi objekti?
 Tako	je	takrat	Občina	obljubila	in	se	s	pogodbo	zavezala.	Na	drugo	
ne	 pristanem.	 Želim	 le,	 da	 MOK	 uresniči	 pogodbo,	 ki	 sem	 jo	 podpisala	 pred	
sedmimi	leti.	
Kdaj pa ste nazadnje sploh govorili s predstavniki občine?
 Neprestano	
pošiljam	 dopise	 in	
kličem.	Pisala	sem	celo	
županu	 na	 dom,	 ker	
sem	mislila,	da	mogoče	
na	Občini	ne	dobi	pošte.	
In	nič.
Obrnili pa ste se tudi 
na sodišče, kajne?
 Ja.	 Moja	
odvetnica	 je	 pisala	
na	 sodišče	 in	 jim	
predstavila	 problem.	
Odgovor,	 ki	 sem	 ga	
prejela	 je	 bil	 ta,	 da	 naj	
še	ne	bi	bilo	potrebe	po	
moji	 selitvi,	 da	 zadeva	
ni	nujna,	ker	Centra	za	

ravnanje	 z	 odpadki	 in	 čistilne	 naprave	 naj	 ne	 bi	
sploh	še	začeli	graditi.	Sicer	pa	mi	je	tudi	odvetnica	
svetovala,	naj	na	sodišče	vložim	tožbo	proti	Občini,	
ker	 da	 se	 le-ta	 ne	 drži	 pogodbe.	 To	 sem	 morala	
storiti,	ker	bi	sicer	pogodba,	podpisana	leta	2002	
z	MOK,	bila	po	petih	 letih	neveljavna.	S	tem	sem	
torej	pridobila	na	času.
Če bi se danes srečali z županom, kaj bi mu 
sporočili?
 Še	enkrat	ga	pozivam,	naj	se	odzove	na	moje	
dopise	in	klice,	ker	bi	mu	rada	osebno	pojasnila,	v	
kakšni	 življenjski	 situaciji	 živim.	 Predvsem	 pa	
želim,	 da	 MOK	 izpolni	 pogodbene	 obveznosti.	
Nenazadnje	pa	bi	se	rada	sestala	tudi	z	aktualno	
direktorico	 občinske	 uprave	 Sabino	 Mozetič,	 saj	
je	 bila	 tudi	 ona	 prisotna	 ob	 podpisu	 pogodbe	 s	
Pucerjem.	Rada	bi	konkretne	odgovore,	to	je	vse.

Tako je povedala Svetlana Atlija, mi pa smo se po odgovore odpravili na 
Mestno občino Koper. Stališče občine nam je predstavila predstojnica 
Urada za nepremičnine Maja Šviligoj Cernaz:
 » Razlogi	 za	 nerealizacijo	 sporazuma,	 so	 nastopili	 po	 njegovi	
sklenitvi,	 saj	 je	 prišlo	 med	 postopkom	 do	 spremenjenih	 okoliščin.	 Pri	
projektiranju	Centra	za	ravnanje	z	odpadki	se	je	namreč	ugotovilo,	da	izselitev	
stanovalcev	z	območja	v	100-metrskem	pasu,	ni	več	eden	izmed	pogojev	za	
izgradnjo	Centra	za	ravnanje	z	odpadki.	Borislavu	Atliji	(Svetlanin	oče;	op.a.)	
so	 tako	 bili,	 kljub	 navedenemu,	 s	 strani	 Mestne	 občine	 Koper	 predloženi	
razni	predlogi	drugačne	rešitve	medsebojnih	razmerij,	nastalih	z	navedenim	
sporazumom,	saj	se	 je	slednji	 izkazal	za	zelo	neugodnega	za	samo	 lokalno	
skupnost.	Borislav	Atlija	se	je	najprej	strinjal	z	drugačno	rešitvijo	in	je	tudi	sam	
podajal	svoje	predloge,	vendar	se	je	med	pogajanji	premislil	in	tako	vztrajal	
pri	izpolnitvi	navedenega	sporazuma.
	 Zadnji	predlog,	ki	 je	bil	 predložen	Borislavu	Atliji	 je	bilo	denarno	
izplačilo,	 za	 vse	 obveznosti	 s	 strani	 Mestne	 občine	 Koper,	 ki	 ga	 pa	 Atlija	 ni	
sprejel.		Na	omenjenem	območju	je	v	preteklosti	res	prišlo	do	poplav,	vendar	
je	 Komunala	 Koper,	 katere	 ustanoviteljica	 je	 MOK,	 poskrbela	 za	 ureditev	
meteornih	kanalov,	posledica	katere	je	bolj	tekoče	odvodnjavanje	meteornih	
vod	na	tem	območju.
		 Atlija	 je	 na	 Okrajnem	 sodišču	 v	 Kopru	 vložil	 predlog	 za	 izdajo	
začasne	odredbe,	zaradi	vsakodnevnega	nastajanja	nenadomestljive	škode,	
tako	 poslovne	 kot	 na	 njegovem	 zdravju	 in	 zdravju	 članov	 družine,	 ki	 naj	 bi	
nastajala	 zaradi	 izgradnje	 Centra	 za	 ravnanje	 z	 odpadki	 (CERO)	 kot	 zaradi	
mulja	 iz	 Škocjanskega	 zatoka.	 Njegove	 navedbe	 v	 navedenem	 predlogu	
pa	 ne	 držijo,	 saj	 so	 se	 pogoji	 izgradnje	 CERO,	 kot	 že	 povedano,	 spremenili,	
tako	 da	 izselitev	 stanovalcev	 v	 100	 metrskem	 pasu	 ni	 več	 potrebna.	 Mulj	 iz	
Škocjanskega	 zatoka	 pa	 se	 odlaga	 v	 ta	 namen	 posebej	 zgrajeno	 kaseto,	 ki	
pa	ni	situirana	na	mesto,	kjer	 je	predvidena	 izgradnja	Centra	za	ravnanje	z	
odpadki,	 ampak	 na	 povsem	 nasprotni	 strani.	 Okrajno	 sodišče	 v	 Kopru	 je	 	 s	
svojim	sklepom	zavrnilo	predlog	Atlije	za	izdajo	začasne	odredbe.«
  
Tako se torej glasi uradni odgovor MOK. Vprašali smo jih tudi, kako bo 
občina te težave reševala naprej in ali se bo župan Boris Popovič s Svetlano 
Atlija sestal. Povedali so nam, da je nadaljnje reševanje težav družine Atlija 
odvisno predvsem od družine same. Na uradu za nepremičnine so družini 
Atlija ponudili že vrsto možnih rešitev, vendar družina z vsako najprej 
soglaša, potem pa čez nekaj dni, običajno prek odvetnice sporoči, da ne 
pristane na predlagano, pravijo in dodajajo: »Dejstvo je, da je Mestna občina 
Koper k reševanju tega problema pristopila konstruktivno, saj si na MOK 

vedno prizadevamo 
rešiti takšne zadeve. 
Kot je znano, je bil g. 
Atlija ena prvih strank 
koprskega župana ob 
nastopu njegovega 
mandata. Še enkrat 
pa poudarjamo, da 
sama nadomestna 
gradnja ni sporna, je 
pa sporna zahteva 
družine Atlija, ki 
terja, da se postavi 
delavnica, česar pa 
MOK ne more storiti.« 

Mateja	Markončič

Svetlanina družina že sedmo leto čaka na izpolnitev pogodbenih določb, 
tačas pa še naprej živi v hiši, katere dvorišče je skoraj vedno pod vodo.



Ocenjevanje in degustacija domačih 
klobas
V Istrski kleti na Pomjanu, se je pri gostincu Mirku Tomšiču že 
drugo leto zapored odvijala KLOBASJADA. Nekateri za hec, drugi 
so čisto zares mislili, da bodo odnesli prvo nagrado. Vse klobase 
so bile dobre, so povedali v komisiji, katere nadzornik je bil član 
Marjan Starc iz Pomjana. Med našimi obrtniki je v komisiji o 
najboljšem okusu, videzu, strukturi, vonju odločal tudi Drago 
Jakomin iz gostilne Jakomin iz Kubeda. Klobase so v ocenitev 
prinesli naši člani Vladimir Ražman iz gostišča Ražman v Gračišču, 
gostitelj Tomšič Mirko in Ivan Bolčič, avtomehanik iz Ankarana.

Med 16 vzorci je prvo nagrado prejela Darja Ratoša iz Gorič pri 
Postojni, drugo nagrado je prejel Marjan Knez iz Movraža, tretjo 
pa  je Viktor Rakar iz Trebeš. Kot gostitelja in organizatorja tega 
dogodka so nagradili tudi Mirka Tomšiča.

Obisk obrtnikov iz Brežic
V soboto, 17. januarja 2009 smo vrata naše 

zbornice odprli obrtnikom - članom OOZ 
Brežice. Predsednik naše zbornice Vladimir 

Ražman je obiskovalce sprejel v obrtniškem 
domu, kjer jim je razkazal delovne prostore in v 

nekaj besedah opisal delovanje naše zbornice. 

Predsednik je nato obiskovalce odpeljal na 
ogled torklje Franka Lisjaka. Odšli so tudi na 

ogled znamenitih fresk Hrastoveljske cerkve in 
pot zaključili v gostišču Ražman, kjer so imeli 

degustacijo vin in kosilo.

Tudi letošnji Obrtniški ples je zelo lepo uspel. V restavraciji San Simonu se je ob 
zvokih ansambla Heaven Band, pesmih Vladimirja Kočiša - Zeca in animaciji DJ Lovra 

do zgodnjih jutranjih ur prijetno zabavalo rekordno število  naših članic in članov ter upokojencev.
K uspehu je pripomogla dobra organizacija in kvalitetne storitve gostinskega osebja 

pod vodstvom Mitje Tisnikarja.


