
Podelili smo jubilejna 
priznanja članom

Informativno glasilo OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER Številka 89  - november 2018

Po š t n i n a  p l a ča n a  p r i  p o š t i  6 1 0 5  Ko p e r- Ca p o d i s t r i a

www.oozkoper.si

Kandidatka in kandidati za 
ŽUPANA MESTNE OBČINE KOPER 
IN OBČINE ANKARAN

Usposabljanje iz HIGIENE ŽIVIL 
IN HACCP SISTEMA

Prijavnica DEDEK MRAZ



2 3Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.

D A V K I  I N  R A Č U N O V O D S T V O
Brezplačno davčno svetovanje
• vsako tretjo sredo v mesecu  od 10. ure  dalje na sedežu OOZ Koper, po predhodni najavi sekretarki zbornice   

(najkasneje v predhodnem  tednu) na tel. 05/61 390 13 ali na tel. 05/61 390 00
Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste     

- 50 % popust pri izdelavi davčnega mnenja, ki ga naroči član, ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja    
- 5 % popust pri svetovanju in vodenju postopka prenosa podjetja s. p. na prevzemno kapitalsko družbo, z izdelavo dokumentov 
- 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

Dunja Verbajs
Davčno svetovanje 
Verbajs d.o.o.

P R A V O

Janez Starman
odvetnik
Odvetniška pisarna
Starman/Velkavrh

Brezplačno pravno svetovanje - Odvetniška pisarna Starman/Velkavrh, Kolodvorska 1, 6000 Koper
• ob ponedeljkih in četrtkih med 16. in 18. uro in po predhodnem dogovoru.     
• delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.
• T: + 386 (0) 5 6626 400 - F: + 386 (0) 5 6626 404 - E: janez.starman@starman-op.si

Član zbornice lahko koristi svetovanje le z napotnico, ki jo predhodno dobi na sedežu OOZ Koper
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Prijava na spletni portal OZS
Na portal www.ozs.si se prijavite z uporabniškim imenom: t.j. s številko vaše kartice Mozaik podjetnih in geslom.  
Če gesla ne najdete posredujte zahtevek preko e-pošte na registracija@ozs.si. 

Svetovalni center OZS  - T: 01/5830 810 - F: 01/5830 583 - E: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

I N F O R M A C I J E  O Z S

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom      
• pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev po zahtevah Zakona o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskih predpisov         
• pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev (prijava poškodbe pri delu, delovne dokumentacije za oceno delazmožnosti na ZPIZ …)                
• zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov     
Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom         
Izvedba seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom - izdelava izjave o varnosti z oceno 
tveganja - pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil - ekološke meritve (osvetljenost, hrup, temperatura) -  usposabljanja za 
viličariste, strojnike TGM. 

V A R S T V O  P R I  D E L U

Urnik za stranke: 
od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
ali na telefon  05/63 090 35

Zavod za varstvo pri delu 
Koper, d.o.o.
Ankaranska cesta 5 c, 
6000 Koper 
(v prostorih Sintal Obala d.o.o.) 

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa  imajo člani OOZ Koper 15% popust na zdravstvene storitve
• Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.           
Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7. do 8.30 ure. 
Zdravnica bo opravljala preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.           
• S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr. 

8.205 ) in očala  v primeru, da jih uporabljate. Bodite tešči!

Z D R A V S T V E N E  S T O R I T V E
Dispanzer medicine dela, 
prometa in športa Izola
Ul. oktobrske revolucije 11, 
6310 Izola

Center nudi članom OOZ Koper brezplačno svetovanje in pomoč:       
• pri vprašanjih povezanih z razumevanjem in tolmačenjem EU zakonodaje, direktiv, uredb in drugih pravnih zadev in zahtev vezanih 

na poslovanje na trgih EU (CE oznaka, upoštevanje EU direktiv, ipd.)        
• pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino in iskanju stikov ter obiskov poslovnih partnerjev v tujini         
• pri objavi poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
• pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij        
• pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine (zaščita blagovnih znamk, v postopkih za zaščito patenta, idr.)      
• pri vključevanju v evropske R & R projekte

Z A K O N O D A J A  E U ,  P A T E N T I  I N  B L A G O V N E  Z N A M K E
Univerza na Primorskem, 
Center za razvoj 
in prenos znanja
Čevljarska 37, 6000 Koper

Kontakti: 
Katja Cergol - T:  05/663 7 7 85 - E:  katja.cergol@upr.si 
Sebastjan Rosa - T:  05/663 77 87 - E: sebastjan.rosa@upr.si
Sestanki po predhodni najavi.

V A R S T V O  P R I  D E L U  I N  V A R S T V O  P R E D  P O Ž A R O M
Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom
• na področju zagotavljanja varstva pri delu in pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom 
Kontakti
• T: 041/ 767 661
• E: info@varteg.si
• www.varteg.si

Varteg, Marko Grosek s.p.
Dolga reber 16c, 6000 Koper

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: steklo.vizintin@siol.net

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d'imprenditoria artigianale di Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper  

Telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17  
E-naslov: ooz.koper@ozs.si - spletna stran: www.oozkoper.si

Uradne ure strokovnih služb
 ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure  in od 14. do 16. ure
Uradne ure predsednika
sreda: od 8. do 12. ure

Koprske obrtniške novice 
Uredništvo OOZ Koper
Oblikovanje: Damjan Vremec o.v.s. - Tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 650 izvodov 

Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

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

O B M O Č N A  O B R T N O - P O D J E T N I Š K A  Z B O R N I C A  K O P E R

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

Zbornica podelila  

jubilejna priznanja svojim članom
V petek, 5. oktobra 2018, je predsednik 
zbornice Slavko Vižintin, v restavraciji 
Al Mulin,  jubilantom naše zbornice, tako 
samostojnim podjetnikom kot gospo-
darskim družbam ter družinskim obra-
tovalnicam, ki v letošnjem letu beležijo 
okrogli jubilej, podelil priznanja. Članov, 
ki v letu 2018 beležijo 10, 20, 30, 40 in 50 
let opravljanja dejavnosti, je 63.

Predsednik zbornice Slavko Vižintin je v 
svojem nagovoru med drugim spregovo-
ril o problematiki, ki jo v obrtno-zbornič-
nem sistemu ugotavljajo  prav vsi člani, 
in sicer, da doseženi cilji zbornice, kot je 
na primer sprejem milejših in manj obre-
menjujočih zakonov, ne gredo v prid le 
njenim  članom, temveč vsem obrtnikom 
in podjetnikom, tudi tistim, ki niso člani 
nobene kolektivne organizacije. Prisotne 
je seznanil, da so člani skupščine OOZ Ko-
per zavzeli  stališče, da bi bila ponovna 
uvedba obveznega članstva v eni izmed 
zbornic, bodisi obrtno-podjetniški, gospodarski ali trgovinski, 
nujna. S tem bi poslovni subjekti v številčno močnejših organi-
zacijah sami postali močnejši, država pa bi tako dobila pravega 
in reprezentativnega sogovornika, ko gre za vprašanje gospo-
darstva. 

Za člane OZS in OOZ Koper, ki mesečno plačujejo članarino in 
s tem utrjujejo organizacijo, ki se za njih bori, je namreč ne-
smiselno, da usluge in ugodnosti koristijo nato vsi, tudi tisti, ki 
niso člani nobene kolektivne organizacije, je zaključil Vižintin. 
Predlog za ponovno uvedbo obveznega članstva je s strani 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije podan v Zahteve slo-
venske obrti, ki jih krovna organizacija vsako leto na Forumu 
obrti in podjetništva preda predsednikom političnih strank, z 
namenom izboljšanja zakonodaje in poslovnega okolja za obrt 
in malo gospodarstvo.

Nato je predsednik izpostavil dejstvo, da je danes vse manj mla-
dih, ki se odločajo za obrtne poklice ter,  da obrtniki in podje-
tniki, ki so ustvarjali skozi generacije, s težka najdejo naslednike. 
Medgeneracijsko povezovanje je po njegovem mnenju še kako 
pomembno, zato  je prisotne obrtnike in podjetnike pozval, da 
mladim, ki se še odločajo za obrtne poklice poskušajo prenesti 
čim več svojega znanja.  

Spregovoril je tudi o manj prijetnih zadevah, ki so se zgodile na 
naši zbornici. Upravni odbor OZS je iz članstva, tudi na predlog 
nekaterih članov OOZ Koper,  izključil njega,  kot predsednika 
zbornice, dotedanjega predsednika nadzornega odbora Mirjana 
Pobego, predsednika takratne skupščine Sergeja Pinterja in čla-
nico ter takratno sekretarko zbornice Elide Laginja. Izključitev je 
botrovala temu, da so štirje izključeni sodelovali pri aktivnostih 
glede  spreminjanja statuta OOZ Koper in uvedbi neposrednih 
volitev predsednika v letu 2015. Ugovore, katere so podali iz-
ključeni člani,  je obravnavala skupščina OZS, ki je potrdila sklep 
Upravnega odbora  OZS in vse štiri člane koprske zbornice do-
končno izključila iz članstva. Pričeli so se sodni postopki, saj so se 
izključeni zoper sklepe o izključitvi pritožili. Z velikim zadovolj-

stvom je predsednik prisotne seznanil, da 
so bile v letu 2017 na prvi stopnji sodbe že 
izdane v korist izključenim. OZS se je na-
nje pritožila, a sodišče druge stopnje se 
je že v treh primerih izreklo in  potrdilo 
prve pravnomočne sodbe.

Višje sodišče je potrdilo, da je sodišče 
prve stopnje pravilno zaključilo, da so bile 
neposredne volitve predsednika OOZ Ko-
per junija 2015 veljavne.  Dodalo je še, da 
sprememba statuta OOZ Koper o ne-
posrednih volitvah predsednika ni bila 
v nasprotju z zakonom, je k večjemu 
odraz demokratičnega sistema. 

Nadalje je predsednik spregovoril še o 
sodnem postopku, ki ga  OOZ Koper vije 
s skupino desetih  članov naše zbornice, 
ki je po sprejemu statuta vložila tožbo, s 
katero je zahtevala razveljavitev sklepa 
skupščine, ki bi omogočila neposredne 
volitve predsednika OOZ Koper. Člani te 

skupine so izpodbijali sklep skupščine OOZ Koper z navedbami, 
da je bil postopek glasovanja o predlogu sprememb statuta, ki 
bi omogočil neposredno izvolitev predsednika, neskladen s 
pravili statuta. Sodišče je skupini ugodilo in sklep razveljavilo. 

Želel pa je izpostaviti bistvo izdane sodbe, in sicer kakšna je 
vloga članov skupščine, zato je spomnil, da  so takrat, ob spre-
minjanju statuta, predsedniki sekcij od svojih članov dobili 
zadolžitev, da na skupščini podprejo spremembe statuta, kar 
pa nekateri predsedniki niso upoštevali in so na skupščini gla-
sovali proti. Način glasovanja predsednikov sekcij v skupščini 
po takratnih pravilih statuta in poslovnikov o delu sekcij je bil 
urejen tako, da predsedniki kot predstavniki  sekcij v skupščino 
prenesejo večinski  glas svoje sekcije in v konkretnem primeru 
spremembe statuta ne glasujejo po svojem osebnem prepriča-
nju, česar se nekateri niso držali, zato jih predsednik skupščine  
pri glasovanju ni upošteval.

Sodišče je presodilo, da delovni predsednik skupščine ni imel 
pravne podlage »odpoklicati« članov skupščine, ki so glasovali 
v nasprotju z odločitvijo sekcije, ki jo v skupščini zastopajo, če-
tudi  bi to bilo morda bolj pošteno. 

V svoji obrazložitvi je sodišče navedlo, da predstavnik sekcije, ki 
je v skupščini  glasoval v nasprotju z voljo članov sekcije, je za 
svoje ravnanje odgovoren članom sekcije, ti pa imajo pravico 
nadzora nad njegovim delom in tudi pravico, da ga odpokličejo. 
Predsednik je v zvezi s tem sodnim primerom zaključil, da ni 
šlo  za vsebinsko napako, temveč  postopkovno , ki jo je naredil 
predsedujoči s tem, ko je odvzel glas predstavnikom sekcij, ki 
so glasovali v nasprotju z voljo članstva. 

V zgodovini zbornice se namreč tak primer še ni zgodil, zato 
tudi predsedujoči ni mogel poznati pravilnega postopka. S tem 
stavkom je predsednik zaključil svoj govor, ter dodal željo, da bi 
v zbornici prevladala enotnost in da bi člani začutili potrebo po 
združevanju, kot so jo pred štirimi desetletji, s tem ko so zbor-
nico ustanovili.   
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Družinska obratovalnica 
Avtomehanika Jurkovič, avtoservis

Gospod Jurkovič Andrej je z avtoservisno dejavnostjo pričel 
leta 1968. Delavnica je še danes na istem mestu, v naselju Spo-
dnje Škofije. Gospod Jurkovič je bil aktiven v organih koprske 
obrtne zbornice kot tudi v republiški sekciji avtoserviserjev vse 
do njegove upokojite in predaje delavnice sinu Marku. Od leta 
2004 je Marko samostojni podjetnik,  ki posluje pod imenom 
Avto center Valmarin. 

Prejemnika priznanja za 50 LET DEJAVNOSTI

Družinska obratovalnica Servis Turk, avtoservis

Družinsko obrt je na naslovu Klanec 1 v Sv. Antonu pričel 
Albin Turk, ki je avtomehanično delavnico vodil vse do svoje 
upokojitve leta 2008. Njegov naslednik je sin Elvis. V podjetju 
so specializirani za vozila znamke Peugeot. Delovne izkušnje, 
kvalitetno, natančno in profesionalno delo ter prijazen odnos 
do strank, so tisto zaradi česar se k njim stranke tudi vračajo.

Vadnov Bogdan,  Axle d.o.o., vulkanizerstvo, avtomehanika

Vadnov Bogdan je svojo podjetniško pot začel leta 1978, ko 

je v Bertokih odprl svojo vulkanizersko delavnico. Vzporedno 
z opravljanjem svoje dejavnosti je bil aktiven tudi v organih 
naše zbornice, in sicer kot član skupščine v štirih mandatih in v 
dveh mandatih kot član takrat delujočega izvršilnega odbora. 
Leta 1992 je v Obrtni coni Šalara odprl še eno vulkanizersko 
delavnico in leto kasneje ustanovil še danes delujoče podjetje 
Axle d.o.o., v katerem opravlja funkcijo kot prokurist. Danes je 
podjetje Axle eno uspešnejših podjetij v naši občini, ki se lahko 
pohvali s sodobnimi poslovnimi prostori, v katerih vse od leta 
2011 zgodbo o uspehu ustvarja celotna družina Vadnov. 

Prejemnika priznanja za 40 LET DEJAVNOSTI

Družinska obratovalnica Foto Belvedere, fotografstvo

Ustanovitelj fotografskega podjetja Fotobelvedere je Ljubo 
Radovac. Ob samih začetkih je bila primarna dejavnost 
podjetja fotografiranje oseb za osebne dokumente in 
izdelava črno-belih fotografij v lastnem laboratoriju. Postali so 
prvi fotografski studio na območju Jugoslavije, ki je izdeloval 
barvne fotografije za osebne dokumente. Danes, na Čevljarski 
ulici 23 v Kopru v podjetju dela tudi sin Patrick, ki poleg 
mame Mirne skrbi za ohranitev  uspešnega podjetja. 

1. Baruca Jakomin Silva - frizerstvo  
2. Benčič Irena s.p. - frizerstvo

3. Durmiši Eran s.p. - slaščičarstvo

4. Graj Milan s.p. - gostinstvo

5. Gruntar Milovan, Avto Gruntar d.o.o. - avtoservis in prodaja

6. Jesenik Jadranka s.p. - gostinstvo

7. Kocjančič Slavko s.p. -  avtoprevozništvo

8. Mašalin Viktor, Ika d.o.o. Koper - gostinstvo

9. Osmančević Mesud s.p. - pleskarstvo

10. Pahor Roman s.p. -  strojne instalacije

11. Pečar Miran, SRM Pečar d.o.o. -  strojne instalacije

12. Požek Boris, s.p. -  strojne instalacije

13. Rodica Darko s.p. -  gostinstvo

14. SGP Koper d.o.o. -  gradbeništvo

15. Starc Marjan, Studio Lan d.o.o. - domača in umetnostna obrt

16. Tomšič Mirko s.p. -  gostinstvo

17. Vižintin Slavko s.p. - steklarstvo

Prejemniki priznanj za 30 LET DEJAVNOSTI

1. Ahmetović Asim s.p.- parkovno vrtnarstvo

2. Ferlež Sašo s.p.- avtoprevozništvo

3. Grafist d.o.o. - gradbeništvo

4. Hadžizulfić Nisvet s.p. -  čevljarstvo

5. Igralni salon Karneval d.o.o. , Casino Carnevale s.r.l.,
      - dejavnost igralnic, Wellness&Spa

6. Interlock d.o.o. - trgovina in storitvene dejavnosti

7. Jodoal d.o.o. - trgovina in mesnica

8. Lević Dževad s.p.  -  gradbeništvo in mizarske storitve

9. Markežič Bruno s.p. - mesnica in delikatesa

10. Možina Bernard, Intergames d.o.o. 
          -  popravilo elektronskih in optičnih naprav

11. Peroša Aleksander s.p. - gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo

12. Peršič Zmagoslav s.p. - elektroinstalaterstvo

13. Rivić Stipo s.p. - instalaterstvo hladilnih in klimatskih naprav

14. Šav Angel s.p. - proizvodnja kovinskih konstrukcij

15. Škapin Stanislav, KRIS-SP d.o.o. - storitve na področju informatike

16. Tecno – Group d.o.o. -  gradbeništvo in strojne instalacije

17. Toškan Valter s.p.- mizarstvo

Prejemniki priznanj za 20 LET DEJAVNOSTI
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  1. AMIZ d.o.o. -  trgovina in računovodske storitve

  2. B-M trans d.o.o. - avtoprevozništvo

  3. Braković Marin s.p. -  vulkanizerstvo

  4. Crvelin Nevija s.p. -  gostinstvo

  5. Čanađija Jasmin s.p. -  vzdrževanje strojnih instalacij

  6. Čok Matjaž s.p. - gostinstvo

  7. Esines d.o.o. - trgovina in svetovanje

  8. Furlanič Marijan s.p. -  obdelava kovin

  9. Jakljič Nives s.p. -  urejanje in vzdrževanje zelenih površin 
10. Kasupović Alma s.p. - frizersrtvo

11. Košanc Tatjana s.p. -  frizerstvo

12. Kozlovič Dejan s.p. -  strojne instalacije

13. Muženič Lovro s.p. -  gostinstvo

Prejemniki priznanj za 10 LET DEJAVNOSTI

Utrinki s slavnostne skupščine

14. Predojević Zvezdan s.p. -  avtomehanika

15. Reja Ineta s.p. -  frizerstvo

16. Repič Aleš s.p. -  servis koles

17. Rojc Igor s.p. -  gostinstvo

18. Seferagić Esma s.p. -  gradbeništvo

19. Sinčić Matjaž s.p. -  prevozništvo in gradbena mehanizacija

20. Šik Atlagić Nina s.p. -  poslovno svetovanje, avtomehanika

21. Šramel Andy s.p. - avtoprevozništvo

22. TIR transporti d.o.o. -  avtoprevozništvo

23. Topalović Gordana s.p. - čistilni servis

24. Vac Damijan s.p. -  parketarstvo

25. Vukmirović Gordana s.p. -  frizerstvo
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Bo za obrtnike in podjetnike kaj drugače?
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper združuje obrtnike in podjetnike iz območja Mestne občine Koper in 
Občine Ankaran. V nedeljo 18. novembra 2018 boste tudi obrtniki in podjetniki odločali o tem kdo bo vodil Mestno 
občino Koper in Občino Ankaran v naslednjem  mandatu. Za zbornico in za njene člane je sodelovanje z občinama nujno 
potrebno, kar  pa pogrešamo že dalj časa. Kljub prizadevanjem naše zbornice po boljšem vsebinskem sodelovanju, 
lokalne oblasti ne prisluhnejo v zadostni meri problemom in potrebam naših članov.

Z željo, da boste volivci prejeli informacije o tem na kakšen način nameravajo kandidati za župana obeh občin uslišati 
potrebam lokalnih obrtnikov in podjetnikov,  smo jim zastavili vprašanje: »Kako boste kot župan/županja sodelovali z 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Koper?«

Do zaključka redakcije glasila smo prejeli odgovore dvanajstih kandidatov iz Mestne občine Koper in treh kandidatov iz 
Občine Ankaran in jih objavljamo po izžrebanem vrstnemu redu.

     Sodelovanje z vsakim združenjem je nujno, če želimo reševati 
težave in razvijati prostor. V naš program smo na podlagi nekaj 
pogovorov z obrtniki že vključili reševanje službenih dostopov 
do mestnega jedra, pa tudi potrebo po definiranju in sprejetju 
občinskega prostorskega načrta, ki bo sploh osnova za resen na-
črt razvoja gospodarstva v občini. 
     Veliko lažje bo vsem, ko se bomo lahko tudi formalno pogovo-
rili, uskladili in začeli reševati stvari. 

1. Aleš BRŽAN 
LAB - Lista Aleša Bržana

     Najprej se bom pri bratih brusačih, pri sosedi urarki (mami 
Jadralnega urarja, ki ni dobila plakete ob petdesetletnici svojega  
delovanja), pri sinu ključavničarskega para Anžur in pri nagraje-
nemu starosti čevljarju Vukoviću pozanimal o njihovem sodelo-
vanju  z Zbornico. Nato bom  obiskal  Zbornico  zaradi  perečega 
sklopa problematike  območnega obrtništva in podjetništva. 
Zanimajo me pogledi in stališča odgovornih uradnikov  še bolj 
pa  vsega članstva ne kar počez ampak vsakega člana (vsake 
članice) posebej.  Moje osredotočenje primerjave pogledov je 
seveda trajnostni razvoj  naše zmanjšane in palmizirane občine 
Koper  v Istri pod Slovenci. Razvita obrt v  starem mestnem jedru 
je  gospodarska in kulturna,  tudi staro mestno jedro oživljajoča 

2. Marko BRECELJ
Akacije

Manjka samo oster nož, 
25. 10. 2018 - Foto: Netopir

dejavnost.  Obrtniki in obrtnice, ki jim  izvajanje njihovega dela z 
ljudmi in za njih  pomeni  življenski smisel, so  naš nezaščiteni kul-
turni zaklad.  Žal me ne more zapustiti oprijemljiv občutek, da sta 
nebodotičnemu razvojnemu strategu  Kopra najbolj pomembna 
bleščav videz  in Sveti Inkaso Cesarja samega ter  prikoritništva  
takoj, tu in zdaj. Globoko verjamem, da je trajnostni gospodarski 
razvoj  tisti, v katerem  se ustvarjalni ljudje med seboj neposre-
dno dogovarjajo, se upoštevajo in se radi imajo. Kot župana ali 
kot navadnega občana  me bodo zmeraj  zanimale zmerno do-
bičkanosne  gospodarske dejavnosti, ki utrjujejo in razvijajo take 
odnose med ljudmi, kakršne sem opisal v prejšnjem stavku. Ni 
lahko najprej doumeti potem pa še podpreti velikopotezne go-
spodarske zamisli, vendar se za to delo čutim sposobnega. Iz več 
mesecev trajajočih razgovorov s članstvom obrtno podjetniške 
zbornice želim  kot župan zajemati (ne krasti) navdih za nove ve-
like trajnostne razvojne načrte v naši najbolj zadolženi občini, saj 
rodovitna v Kopru ni ena sama glava, nosata, ukazovalna in do-
mišljava. V imenu stranke Akacije hvala za  to skoraj 2000 znakov 
s presledki vred dolgo možnost pisnega odgovora in pozdrav 
vsem  ustvarjalnim ter radodarnim.

     Podjetja so zelo pomembna celica vsakdanjika v občini, pred-
vsem pa so generatorji  delovnih mest. Zato mora občina poskr-
beti, da so pogoji za poslovanje dobri. Med slednje se mi zdi zelo 
pomembno, da se zniža vrednost točke za zaračunavanje nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča ter na ta način postane 
konkurenčno drugim občinam.
      Izpostavil bi dve zadevi. In sicer. Mestno jedro pesti parkirna 
problematika za katero imam idealno rešitev. Ob stadionu bom 
kot župan zgradil veliko mestno garažno hišo, ki bo za vse upo-

3. Valter KRMAC
Oljka

rabnike brezplačna. S tem se želi stimulirati, da se zaposleni in 
obiskovalci mesta poslužujejo te rešitve in s tem razbremenijo 
preostale javne parkirne površine, katere bi pretežno uporabljali 
stanovalci mesta, ter nenazadnje se razbremenijo parkirne po-
vršine trgovskih centrov. Prevoz od stadiona bi bil urejen z elek-
tričnimi avtobusi, kateri bi imeli odhode okrog mesta vsakih 10 
minut. Mesto bi bilo razbremenjeno avtomobilov, posledično 
bi s tem olajšali poti za dostavo do podjetij. Uvedel se bo tudi 
enotni nadzorni sistem na mestnem redarstvu, ki bo pristojno 
za izdajo dovolilnic in za opravljanje nadzora. Obrtniki bodo na 
spletni strani izpolnili obrazec in ga po spletu poslali na mestno 
redarstvo, ki bo na osnovi izdanega računa ali dobavnice ugota-
vljalo upravičenost uporabe dovolilnic.
     Druga pomembna zadeva je razširitev obrtne cone na Sermi-
nu, in sicer od bencinske črpalke proti luki do mosta. S tem bomo 
omogočili prihod novih podjetij ter tistim, ki potrebujejo večje 
površine, da se lahko širijo. Luka Koper bo morala upoštevati 
omejenost prostora in parkirišča za avtomobile urejati vertikalno 
in ne horizontalno. Tako se bo sprostilo parkirišče, ki je na strani 
Škocjanskega zatoka. Ta površina bi bila namenjena novem ka-
mionskem terminalu, ki bi se povezal z novim vhodom v luko 
Koper. Sedanji kamionski terminal bi bil namenjen domicilnim 
avtoprevoznikom. 

     Z Obrtno podjetniško zbornico Koper sodelujem že več let. To 
je zlasti pomembno, ker sodelovanje med zbornico in MO Koper 
doslej ni bilo ustrezno. Zato sem redno obveščala z gradivom za 
občinski svet v posamičnih zadevah, pomembnih za člane zbor-
nice kot npr. prometna strategija, izgradnja kamionskih termina-
lov, turistična strategija ... S povratnimi informacijami iz zbornice 
sem tako imela celovito sliko o dejanskem stanju v našem okolju 
in si s tem prizadevala v razpravah na OS za upoštevanje oz. spre-
membe ali dopolnitve odlokov, projektov.
     Kot županja bom tesno sodelovala z OOZ Koper. Skupaj z ob-
činskimi strokovnjaki se bom udeleževala sestankov posame-
znih sekcij za hitrejše in boljše reševanje nakopičenih problemov, 
od prostorskih stisk, do subvencioniranja poslovnih prostorov ... 
Zbornica najbolje pozna posamezne dejavnosti, sodelovala je 
pri načrtih za izgradnjo obrtne cone Srmin in je vir stanja našega 
obrtništva, ki se mora razvijati in jo moramo v naši občini bolj 
spoštovati in ji dati pomembnejše mesto od današnjega. Ponu-
dila bom brezplačno pomoč pri izobraževanju članstva, pove-
čala bom obseg štipendij za deficitarne poklice, ki jih zbornica 
zaznava. Na spletni strani občine bo posebna rubrika »Naše pod-
jetništvo« z brezplačno promocijo obrtnikov članov zbornice, ki 
jih bo predstavljala in promovirala. Zbornica je pobratena s šte-
vilnimi občinami in bo tako vez pri medsosedskem sodelovanju 
in razvijanju podjetništva preko meja ter prenosu dobrih praks 
na naše območje.
      Javni razpisi bodo nudili enakopravne pogoje za vse potenci-
alne prijavitelje, brez privilegijev. Zbornica bo redno obveščena 
in vključena v načrte občine, tako pri OPPN kot pri proračunskem 
načrtovanju in ostalih projektih.
     Le s tesnim sodelovanjem lahko SKUPAJ ustvarjamo dodano 
vrednost.

Foto: Dare Čekeliš

Kandidatka in kandidati za župana Mestne občine Koper

     Sem Nevio Miklavčič, kandidat Slovenske ljudske stranke –SLS 
za župana MO Koper, sicer pa profesor fizike na Gimnaziji Koper. 
Kot pove že samo ime stranke, se zavzemamo za ljudi. Obrtniki in 
podjetniki so bistveni člen, ki prispeva k delovanju družbe. 
     Iz vprašanj, ki nam jih postavlja obrtno-podjetniška zbornica 
je razvidno, da imajo naši podjetniki in obrtniki največ težav z 
dostavo in parkirišči. Mestno jedro je med tednom zelo živahno s 
prevozi otrok, zato bi bila velika težava zapreti center za promet. 
Bi pa ravno zaprtje centra olajšalo delovanje obrtnikov in pod-
jetnikov, da o zmanjšanju hrupa in izpušnih plinov ne govorimo. 
     Najhitrejša rešitev bi bila, da  obrtniki za svoje dostave, do-
bave in parkiranje v centru Kopra dobijo posebne dovolilnice 
za simbolično ceno. Sicer pa bi bilo bolj smiselno urediti obrtno 
podjetniško četrt izven centra. S tem bi olajšali prometne zagate, 
omogočili tudi sodelovanje med njimi (npr. imeli bi lahko skupne 
dostavljalce ipd), ob podjetju bi imeli trgovino z manjšim DDV in 
posledično bolj dostopno kupcu. Poleg tega bi lažje sodelovali s 
poklicnimi šolami in univerzo. Pomembno je namreč, da sproti 
razvijamo bodoči kader.
     Za kamionski terminal domicilnih avtoprevoznikov je ravno 
tako nujno poiskati ustrezen prostor izven centra. Vsekakor pa 
je na prvem mestu potrebna dobra komunikacija med občino 
in obrtniki ter podjetniki, kjer ne sme obveljati praksa, da moraš 
biti v »dobrih odnosih« z županom sicer si v njegovi nemilosti. Ne 
glede na to ali si županu všeč ali ne, morajo vsi imeti priložnost 
delati in se izkazati. Enako velja za gradbena dela v občini, kjer bi 
imeli možnost, da se izkažejo različni ponudniki in bi  kvaliteta 
opravljenega dela bilo merilo za dober posel. Tako kot kmetje 
uporabljajo kolobarjenje in sejejo vsako leto na različne njive, 
tako bi morali tudi različni obrtniki dobiti priložnost, da se izka-
žejo pri poslovanju z občino.

5. Nevio MIKLAVČIČ
SLS - Slovenska ljudska stranka

    Kot novoizvoljeni župan Kopra bi se najprej seznanil z rezultati 
sodelovanja med Mestno občino Koper in Območno obrtno-
podjetniško zbornico Koper v zadnjem mandatu. Neuresničena, 
odprta vprašanja bi strnil v nekaj točk, jih posredoval mestnemu 
svetu ter nadaljeval pogovore. 
     Zbornici in njenim članom bi priporočil naj se s svojimi teža-
vami, pobudami in predlogi obrnejo neposredno na članice in 
člane mestnega sveta. 
     Na prvi konstitutivni seji mestnega sveta bi svetnicam in sve-
tnikom povedal, da se v času mojega županovanja o skupnih za-
devah ne bo več odločalo v županovi pisarni v Verdijevi, temveč 
prek posvetovanja, argumentiranja in preudarjanja v mestnem 
svetu v Pretorski palači.

7. Zlatko GOMBAR
DD - Lista Dobra država

4. Olga FRANCA 
Barbara Verdnik 
in skupina volivcev 
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Konkretno glede dveh izpostavljenih vprašanj odgovarjam na-
slednje:         
• Prometni režim je že sedaj delno urejen tudi s premičnimi 

fizičnimi ovirami. Smiselno bi bilo postaviti dodatne ovire 
in upravljanje z ovirami omogočiti le tistim, ki potrebujejo 
dostop z vozilom. Za še bolj konkreten odgovor je potreb-
na bolj podrobna analiza problematike.         

• Parkirišče za domicilne avtoprevoznike bi na primer lahko 
začasno uredili na degradirani površni med Ferrarsko in 
Ankaransko cesto.

    Naša želja je konstruktivno sodelovanje z vsemi gradniki druž-
benega življenja v občini. Obrtno-podjetniška zbornica lahko  v 
veliki meri pripomore k spodbujanju zadružništva in socialnega 
podjetništva, k odpravi prekarnih zaposlitev ter izkoriščanja zuna-
njih izvajalcev storitev. Prepričani smo, da skupaj z zbornico lahko 
vzpostavimo »coworking« prostor za mlade podjetnike in obudi-
mo tradicionalne obrti.
     To so le nekatere ključne programske točke Levice povezane s 
podjetništvom. V programu imamo zastavljen projekt postopne-
ga zaprtja mestnega jedra za promet, kar je lahko priložnost tudi 
za obrtnike in podjetnike, saj bi se s tem sprostile logistične poti 
za dostavo (v vnaprej določenih dostavnih terminih). Prav tako 
predvidevamo umestitev kamionskega terminala za domicilne 
prevoznike - v skladu z ekološkimi normativi - na obrobje mesta.

8. Alan MEDVEŠ
Levica 

     Kot bodoči župan Mestne občine Koper si ne znam predstavljati 
delo župana brez sodelovanja z Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Koper. Zgodovinska dejstva nas učijo, da je vsako mesto 
nastalo na temeljih obrtnih in obrti podobnih dejavnosti. Obrtni-
ce in obrtniki vseskozi ustvarjajo utrip vsakega mesta. Pred četrt 
stoletja sem tudi sam začel kot obrtnik, zato se zavedam, da je 
pomembna naloga lokalne skupnosti skrb za ohranjanje in razvoj 
tradicionalnih in umetnostnih dejavnosti, ki se opravljajo na obr-
tni način ter pospeševanje razvoja obrti in malega podjetništva. 
Najpomembnejši je dialog. Obrtniki kot proizvajalci v osnovi ni-
majo velikih zahtev. Potrebujejo le več razumevanja in posluha, da 
lahko nemoteno izvajajo in razvijajo svoje dejavnosti, ki z ustvar-
janjem novih delovnih mest vračajo kraju in tako najbolje prispe-
vajo k razvoju skupnosti. Naloga vodstva lokalne skupnosti pa je, 
da mestno in prometno infrastrukturo prilagodi ljudem, ki tukaj 
živijo in ustvarjajo. To pomeni, da sledi razvojnim in prostorskim 
potrebam obrtnikov in podjetnikov ter jih pravočasno in učinko-
vito rešuje. Poleg tega je naloga zdrave lokalne skupnosti tudi so-
delovanje pri soorganizaciji različnih dogodkov in prireditev ter pri 
promociji obrti in podjetništva.

9. Gašpar Gašpar MIŠIČ
Gašpar Gašpar Mišič 
in skupina volivcev 

     Koper, kot univerzitetno in pristaniško mesto, kot mestna in naj-
večja občina v Slovenski Istri, ki je zrasla na obrtnikih, bi morala biti 
bolj integrativna in pobudnica razvoja Slovenske Istre, kot enotne 
kulturne, turistične, logistične in trajnostno naravnane, gospodar-
sko močne destinacije.
     Zaupanje, spoštovanje in sodelovanje so temelji dobrih odno-
sov vseh, ki stremimo k prepoznavanju družbenih prioritet, s kate-
rimi bomo zgradili boljšo prihodnost, ki jo lahko dosežemo le tako, 
da jo sami ustvarimo.
     Želim si, da ne tekmujemo več v blišču, temveč v tem, kdo bo 
ustvaril boljše vzdušje v mestu, da Koper zaslovi kot mesto zado-
voljnih ljudi in nasmejanih obrazov. Morda je prišel čas, da pred vo-
litvami ne obljubljamo megalomanskih projektov, ampak da bolje 
poskrbimo za zadovoljstvo in dobro počutje naših občank in ob-
čanov. Želim si, da pozdravimo drug drugega, ko stopimo na ulico 
in prisluhnemo šepetu koprskih ulic, da se družimo na urejenih 
vrtovih koprskih lokalov, da nakupujemo v lokalnih trgovinah in 
tako podpiramo naše obrtnike in lokalne pridelovalce, da živimo 
zdravo življenje v stiku z naravo, da šport in rekreacija postaneta 
del našega vsakdana, da mladim omogočimo kvalitetno in zdravo 
preživljanje prostega časa ter varno zabavo, da bi bili vsi športni 
klubi deležni enakopravne obravnave, da bi bilo več posluha za 
kulturo in umetnost ter da bi čim bolje upoštevali potrebe in želje 
starejših občanov. Bolje se moramo namreč zavedati, da je prav 
vsak občan dragocen in cenjen del skupnosti. V želji po hitrem ra-
zvoju ne smemo spregledati, da je razvoj namenjen vsem nam, ki 
tukaj živimo in ustvarjamo. Zato je pomembno, da je pri snovanju 
razvoja slišan in upoštevan glas sleherne občanke in občana.

     Kot župan bom redno sodeloval z Območno obrtno-podjetni-
ško zbornico Koper, kar pomeni, da bomo vzpostavili sistem re-
dnih srečanj, po potrebi pa tudi ustanovitev urada za gospodar-
stvo, obrt in podjetništvo. Razvoj podjetništva bomo spodbudili 
v okviru prenove obstoječih gospodarskih con, butične obrti pa 
lahko tudi v okviru mestnega jedra, če bo za to poseben interes. 
V primeru razvoja turizma, bi lahko spodbujali razvoj butične – 
tradicionalne obrti visoke kakovosti in višje dodane vrednosti. 
Za klasične obrtnike, pa bomo vzpostavili obrtno platformo, ki 
bo omogočala ustrezno razpoznavnost in promocijo izven ob-
močja občine, obrtnikov iz občine.
     Primarno bomo sprejemali liberalne ukrepe, ki bodo omogo-
čali svoboden razvoj obrti, pošteno in pravično konkuriranje na 
javnih naročilih ter pomagali bomo, kjer bo možno in dopustno.
Obrtnikom bomo omogočili prilagodljive prometne in druge re-
žime, fleksibilne odpiralne čase v skladu s predpisi ter koriščenje 
občinskih nepremičnin v stavbah ali na prostem.
Posebno pozornost bomo namenili za tiste dejavnosti oziroma 
obrtnike, ki bodo svoje dejavnosti izvajali na območju oziroma 
področju, ki jih bo strategija občine označila za obrt posebnega 
pomena.
     Pri sprejemanju OPN bomo v skladu s smernicami nosilcev ure-
janja prostora, skušali za obrt in podjetništvo nameniti ustrezne 
razvojne cone.
     V zvezi s težavami, ki se pojavljajo v prometu bomo naročili 
prometno študijo, pri kateri bodo lahko sodelovali vsi zaintere-

10. Viktor MARKEŽIČ
SMC - stranka modernega centra 

sirani deležniki s pripombami v okviru javne razgrnitve. Svoje in-
terese bodo lahko izrazili povsem svobodno, z namenom, da se 
doseže pravična rešitev tako za podjetnike / obrtnike, kakor tudi 
za stanovalce. Rešitev, ki bo strokovno utemeljena in se bo čim 
bolj približala izraženim interesom bomo tudi ustrezno pravno 
uredili s sprejemom občinskega predpisa. 

     Spoštovani, tudi sam kot podjetnik, ki pomaga voditi družin-
sko podjetje vem s katerimi težavami se srečujemo podjetniki 
tako na lokalni kot državni ravni. 
     Tudi zato ima moj program izjemno velik poudarek na točko 
Gospodarstvo, ker je to temelj za napreden razvoj vseh ostalih 
točk programa. 
     Obrtna zbornica Koper ima že dolgoletno tradicijo in znana 
je po temu, da obrtnikom prisluhne in jim priskoči na pomoč ka-
dar so je ti potrebni. Nenazadnje brez pomoči OZ se tudi eden 
največjih obrtniških projektov ne bi mogel realizirati tako kot se 
je – GORC Sermin. Kljub številnim težavam s katerimi so se obr-
tniki v času gradnje srečevali je bila  po mojem  mnenju ravno OZ 
Koper tista, ki je pripomogla, da se projekt ni sesul ali ustavil ob 
vseh težavah.
     Za podporo obrtnikom in podjetnikom pa mora župan po-
skrbeti, da bo MOK prijazna občina do vseh tistih, ki ustvarjajo 
delovna mesta in dodatno vrednost od katere imajo koristi vsi 
občani. Zato se bom zavezal, da v kolikor zmagam v čim krajšem 
možnem času postavimo Podjetniški inkubator, ki bo namenjen 
mladim, ki si želijo podjetniških izzivov ter bom vse investicije 
v novogradnje namenjene poslovni dejavnosti oprostil plačila 
dela komunalnega prispevka, spremenil bom način obračuna 
NUSZ v korist podjetij, ki bodo zaposlovali in cilj bo postati pri-
jazna občina do tujih in domačih investitorjev, ki bodo odpirali 
nova delovna mesta v naši občini. 
     Za to pa potrebujemo podporo tudi Obrtne zbornice, ki s svo-
jim znanjem in izkušnjami lahko zelo veliko pripomore k lažji rea-
lizaciji zastavljenih cilje in v temu vidim sodelovanje med Občino 
in OOZ.
     Glede perečih težav, ki ste jih navedli v vaših vprašanjih pa 
sledeče.          
• sedanji prometni režim v mestnem jedru otežuje dostavo 

podjetnikom, strankam in dobaviteljem;          
Žal je prometni režim v starem mestnem jedru problem tudi 
za stanovalce, ne samo podjetnike. Strinjam se, da je potrebno 
vzpostaviti red. Podjetnikom (lastnikom in/ali najemnikom) je 
potrebno omogočiti nemoteno dostavo blaga v njihove prosto-
re zato jim bomo to zagotovili. Ob sestanku s predstavniki podje-
tnikov (po nastopu mandata) bomo na njihovo pobudo poiskali 
najboljšo možno rešitev tako za podjetnike kot tudi prebivalce 
starega mestnega jedra. Prostega prometa sicer ne bomo dovo-
lili, vendar določitev časovnih okvirjev za dostavo in omogoča-
nje dostopa do lastnih prostorov pa mora biti zagotovljena.           
• ureditev ustreznih parkirnih mest (kamionski terminal) za 

domicilne avtoprevoznike            
Zadnja leta je v Kopru večji del parkirnih površin v lasti občine, bil 
prenesen na upravljanje Marjetici Koper in z zahtevo po njihovi 
ureditvi, je prišlo tudi do uvedbe plačil. V Kopru praktično ni več 

11. Silvano RADIN
SDS  
Slovenska demokratska stranka

brezplačnih parkirišč, kar sicer ni nobena novost v primerjavi z 
ostalimi mesti tako v Sloveniji kot tujini. Je pa potrebno urediti 
dostopne abonmaje za prebivalce (poleg dovolilnic za 1 osebni 
avto, tudi ugoden mesečni/letni abonma tudi za dodatne avte 
prebivalcev mestnega jedra). Ne smemo pozabiti tudi na zaposle-
ne v mestnem jedru in tudi njim preko urejenih rednih avtobusnih 
povezav omogočiti parkiranje na bolj oddaljenih parkiriščih (npr. 
pri glavni avtobusni postaji, ali pri stavbi bivšega Citroena,…), kjer 
bi mesečno imeli abonma za ustrezno ceno, ki bi vključevala tudi 
brezplačen avtobusni prevoz do mestnega jedra. 
     Za avtoprevoznike je potrebno nujno urediti dodaten ustre-
zen kamionski terminal, ker obstoječi je bistveno premajhen za 
trenutne potrebe. Vem da je to pereč problem za prevoznike in 
tukaj se bom posvetoval s sekcijo avtoprevoznikov, da bomo 
skupaj  poskusili najti najustreznejšo rešitev. Moje videnje ume-
stitve novega kamionskega terminala pa je vsekakor na obrobju 
Luke Koper (na območju Sermina, Bivij, novega vhoda v Luko Ko-
per,…), s čimer bi omejili prehod tovornjakov skozi mesto.

     Kot župan mestne Občine Koper bi prvo prisluhnil težavam 
obrtnikov ter bi najbolj pereče reševali takoj. Kar se tiče dostave 
po mestnem jedru je pač, žal dostava ob vsaki uri  nemogoča, ker 
se ovira pešce po mestu. Tukaj predlagamo določeno uro zjutraj 
ter zvečer za dostavo.  Jaz kot župan ter mestna oblast, se bomo 
v mojem mandatu odzvali vsakem vašem povabilu za reševanje 
težav.

12. Danijel SERTIČ
NSI - Nova Slovenija -
Krščanski demokrati

     Ob izvedbi novega vhoda v pristanišče Koper ( Luka Koper) bo 
izvedeno tudi večje parkirišče  povezano s  pristaniščem ( cca 240 
PM ) ob tem se bo sprostilo ( v veliki meri ) sedanje parkirišče oz. 
kamionski terminal.
Smiselno je, da se ga del spremeni za domicilne prevoznike  z 
npr. letno najemnino, ki bi omogočila urejanje, upravljanje in 
varovanje. 
    Prometni režim v starem mestnem jedru je seveda problema-
tičen v primerljivi meri, kot prometni režimi v drugih starih me-
stnih jedrih povsod po Evropi. 
     Problem ni nov! Rešitve so znane! Sprejeli bomo tak prometni 
režim, ki je seveda v korist prebivalcem, ki bo deloval in bo uskla-
jen s prevozniki ter primerljiv z evropskimi rešitvami.
     Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je steber obrtni-
štva in gospodarstva, ki zaposluje in pomembno vpliva na razvoj 
Mestne občine Koper, je pomemben sogovornik ob prostorskem 
in proračunskem načrtovanju kar ta pomemben subjekt naše 
občine postavlja na visoko mesto prioritet in si nedvomno zaslu-
ži pozornost župana in občinskega sveta Mestne občine Koper. 

13. Marijan KRIŽMAN
SD - Socialni demokrati
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     V Statutu območne obrtno-podjetniške zbornice Koper z dne 
17. 04. 2015 v 5. členu je navedeno, da Zbornica deluje le na ob-
močju Mestne občine Koper. Ne glede na navedeno dejstvo bo 
občina Ankaran nadaljevala s spodbujanjem podjetništva. Priča-
kujem, ne glede na zgoraj ugotovljeno, da bodo do storitev Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice Koper upravičeni občani in 
občanke, društva ter podjetja, ki niso člani zbornice.
    Zaradi ohranjanja podpore lokalnemu gospodarstvu in zago-
tavljanja prostega dostopa do strokovne pomoči ter izobraževal-
nih programov za fizične in pravne osebe bom pripravljen pod-
pisati pogodbo o sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Koper.

1. Zoran PAVIĆ
SZV - Slovenija za vedno

     Izvleček iz programa  za promocijo pri Območni obrtno-pod-
jetniški  zbornici Koper
     ZA - Ustvarjanje pogojev za gospodarski razvoj, celoletni 
turizem in ekološko kmetovanje 
     ZA - Občino, kjer bo njen gospodarski razvoj temeljil na 
ustvarjanju pogojev za  nova delovna mesta, višjo dodano 
vrednost in uporabo čistejših tehnologij. 
     Združeni za Ankaran  smo občani raznolikih interesov, različnih 
starosti in spolov, ki pogrešamo projekte, ki prinašajo razvoj 0A 
in dolgoročno gledano varno in višjo kakovost življenja občanov 
in obiskovalcev.
     Gre za področje, kjer se zamuja »sto na uro», delno zaradi 
objektivnih, v večini pa zaradi subjektivnih problemov , ko eno-
stavno ni dorečeno , kaj početi z  občino, ko se več let eksperi-
mentira in sprejema nerazumljive odločitve, ko se ne želi formi-
rati strokovne delovne ekipe, ki bi prekinila evforično lagodje 
zmagovalcev in začela pripravljati osnovno dokumentacijo za 
predvidene strateške razvojne projekte. Leta so bežala in z leti 
so zbežala tudi neizkoriščena nepovratna sredstva vseh mogo-
čih skladov. Ostale so nam neizvedene prepotrebne investicije !   

Razvojni program OA
     Glede na ''skrb za prihodkovno stran proračuna'' bomo v nada-
ljevanju govorili o gospodarstvu in o eni  njegovi temeljni dejav-
nosti – turizmu v OA. Dosedanje razprave kažejo, da sta trenutno 
najbolj vroča: športno rekreativni in medicinsko fizio-terapevtski 
program oz. dejavnost in storitve.
     Čas je, da se »spravimo« z Luko, državo in Slovensko vojsko, 
dokončno uskladimo različne razvojne interese in pripravimo 

2. Ivan KLUN
Jadran Pišot in skupina volilcev

Kandidati za župana Občine Ankaran
rešitve, ki bodo sprejemljive in omogočale vsem prizadetim de-
javnikom  v OA nadaljnji razvoj in blagostanje.
     Območje Luke je treba ohraniti, vendar z nadzorovanim razvo-
jem , ki ne bo škodil ostalim dejavnikom v občini.  Gradili bomo 
dolgoročno vzdržno ,ljudem prijazno in varno prihodnost obči-
ne.  
     Obstajajo vprašanja glede razvoja OA in razvoja Adrie, trenu-
tno največjega turističnega podjetja v Ankaranu. Kot povezova-
lec in partner pri razvoju turizma OA je lahko Adria tudi v našem 
projektu pomemben dejavnik. Glede na lastništvo podjetja, bo 
tudi tu odločilno vlogo odigrala država.
     Morali se bomo ukvarjati tudi še z ostalimi možnimi sekun-
darnimi turističnimi dejavniki in tudi s podjetništvom in kmetij-
stvom, da bi strnili in spoznali gospodarski potencial OA.
     Poskrbeli bomo , da se problematika eko kmetijstva, drob-
nega gospodarstva, zaščite in reševanja ljudi in premoženja, 
zaščite narave, zgoščene in razpršene individualne gradnje,  s 
sodelovanjem občanov in domače stroke v javni debati odpre, 
analizirajo prednosti in slabosti, grožnje in priložnosti,  ugotovi 
uravnoteženost, doreče skupna volja občanov, oblikujejo rešitve 
ter se predajo občinskemu svetu v odločanje . Prisluhnili bomo 
potrebam obrtnikom. 

Zagotavljanje kakovosti bivanja v Občini Ankaran ( izbor)
    Zagotavljanje čistega, urejenega in modrozelenega življenjske-
ga prostora za razvoj Občine Ankaran. Trajnostno zadovoljeva-
nje potreb in interesov občank in občanov Ankarana, 
kar zajema:      
• spodbujanje pogojev za skladen prostorski, gospodarski in 

podjetniški razvoj Občine Ankaran,
• skrb za starejše občanke in občane z ureditvijo dnevnega 

centra za njihovo druženje, zagotovitev pogojev za mo-
žnost izgradnje varovanih stanovanj in drugih možnosti za 
nastanitev starejših,       

• razvoj športa in rekreacije, kulturno-umetniške ustvarjal-
nosti, vzgojno-izobraževalne in društvene dejavnosti ter 
turistične dejavnosti,       

• pospeševanje ekološke kmetijske, vinogradniške dejavno-
sti ter oljkarstva,     

• skrb za naravno, zgodovinsko in kulturno dediščino,

Predlog  dolgoročnih investicij OA  (kratek izbor) - Podjetništvo 
     Gospodarski razvoj bo temeljil na ustvarjanju višje dodanih 
vrednosti v  tradicionalnih dejavnostih in uporabi čistejših teh-
nologij . Ustvarili bomo prepoznavno in gospodarsko uspešno 
občino z bogato infrastrukturo, vpeto v mednarodno okolje, 
občino z zagotovljenimi učinkovitimi  in fiskalno odgovornimi 
storitvami, kar je privlačno za bivanje. Občina bo spodbujala 
prebivalce in obstoječa podjetja ter obrtnike ( Bolnišnica Valdol-
tra, Turistično podjetje Adria, Luka Koper in drugi  podjetniki in 
obrtniki) k ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti – odpiranju ka-
kovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. 

Trajnostni turizem 
     Predstavlja eno glavnih strateških razvojnih usmeritev občine. 
Poleg bogate turistične ponudbe Adrie in Mladinskega zdravili-
šča bo občina odprla dva projekta :      
• Medicinsko – rehabilitacijsko središče  &  wellness      
• Športno rekreativno središče in središče s prostočasnim za-

bavnim programom (ŠRP)          
Gre za dve popolnoma različni dejavnosti , ki pa se vsebinsko uspe-

šno dopolnjujeta in sta v skladu z osnovnimi cilji razvoja občine :      
• Nuditi krajanom in drugim obiskovalcem Ankarana prije-

tno okolje za kakovostnejšo izrabo prostega časa v smislu 
telesne in duševne  sprostitve in okrepitve             

• Izboljšati pogoje delovanja lokalnim športnim društvom in 
hkrati omogočiti turistom aktivni dopust z dodatno, špor-
tno rekreativno in medicinsko fizioterapevtsko & wellness 
ponudbo ter prostočasno zabavo.            

S prikazano problematiko podpiranja dveh ključnih programov 
turizma v OA se prične izredno zahtevno in odgovorno delo na 
razvoju gospodarske dejavnosti – turizem.  Seveda pa turizem 
ni edina dejavnost, ki zanima naše občane, vendar bo v končni 
rešitvi imel močan vpliv na nadaljnji razvoj in bivanje naših ob-
čanov, za kar je nujno sodelovanje s strokovno službo Območne 
obrtno-podjetniške zbornice.

     V Ankaranu kot eno od temeljnih strategij, ki jih je potreb-
no sprejeti in dolgoročno dosledno udejanjati vidimo ravno 
strategijo razvoja ekonomskih virov, na kateri smo že do sedaj 
veliko delali in iskali najbolj smiselne usmeritve prihodnjega 
gospodarskega razvoja ankaranskega polotoka. 
     Pomemben del ekonomskega potenciala leži ravno v drob-
nem gospodarstvu  in obrti, ki zagotavljata tako samozaposli-
tve mladih kot razvoj družinskih podjetij. Le-ta so dolgoročno 
gledano stabilnejša in poleg gole ekonomske dodane vredno-
sti v veliki meri ustvarjajo tudi vsebine, pomembne za razvoj 
skupnosti. Za ankaranski polotok kot sprejemljive vidimo pred-
vsem okoljsko neagresivne dejavnosti, poleg vinogradništva in 
oljkarstva  z ekološkimi pristopi pridelave je zato v OA zaželen 
razvoj dejavnosti drobnega gospodarstva in obrti, ki upošteva-
jo načela trajnosti in vzdržnosti. 
      Na področju gospodarstva je povezanost Občine Ankaran in 
Mestne občine Koper nesporno dejstvo, kar se bo še naprej iz-
ražalo tudi v odnosih z Območno obrtno- podjetniško zbornico 
Koper. Prva štiri leta delovanja Občine Ankaran so v veliki meri 
zaznamovali postopki delitvene bilance z MOK in vzpostavitve 
delovanja občine in uprave, zato je bilo delovanje navzven 
manjše, kot bi si želeli, vendar smo na vseh področjih uspeli 
vzpostaviti ustrezne stike in sodelovanja – predvsem to velja 
za področje turizma, ki ga vidimo kot eno ključnih panog za 
razvoj kraja. Bistvene podlage za usmerjanje razvoja so podane, 
prostorske in vsebinske usmeritve so jasne in v prihodnjih šti-
rih letih bomo na teh podlagah lažje in učinkoviteje spodbujali 
gospodarsko angažiranje občanov. 
      OOZ vidimo kot enega pomembnih dejavnikov pri tem, saj 
predstavlja ključno platformo za povezovanje, organiziranje in 
spodbujanje malih podjetnikov in obrtnikov. Vsestranska pod-
pora, ki jo nudi svojim članom, je izjemnega pomena tako za 
nastanek novih gospodarskih subjektov kot tudi za ohranitev 
in razvoj obstoječih. Tradicijo, znanje in izkušnje, ki jih na tem 
področju ima, pa želimo in nameravamo s pridom uporabiti 
tudi pri gospodarskem in družbenem razvoju Občine Ankaran. 

3. Gregor STRMČNIK
Darij Dujmovič in skupina volilcev
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Dodajamo življenje dnevom

Obalno društvo za boj proti raku, Društvo onkoloških bolnikov 
Slovenije - skupini za samopomoč Izola in Koper in Slovensko 
društvo Hospic - območni odbor Slovenska Istra vas vabijo na 
srečanje Dodajamo življenje dnevom,

v torek, 13. novembra 2018 ob 17. uri 

v zeleni dvorani obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper 

O pomoči bolnikom z rakom, o etičnih načelih v paliativni 
medicini, in o pomenu zadnjih dni življenja bosta spregovorila:

dr. med. Maja Ebert Moltana, 
vodja paliativnega tima 
na Onkološkem inštitutu

prof. dr. med. Božidar Voljč, 
predsednik Državne komisije 
za medicinsko etiko

Ste kdaj občutili strah pred bolečino, stisko kako pomagati najbližjim ob 
neozdravljivi bolezni? 
Ste se soočali z nemočjo in se spraševali o smislu bolezni in trpljenja? 

Po srečanju boste občutili olajšanje. Spoznali boste, da je možno 
obvladovanje telesnih simptomov bolezni, nega, lajšanje psihičnih, 
socialnih in duhovnih težav. Da je življenje lahko kakovostno in 

smiselno prav do zadnjega diha.

    Vljudno vabljeni!

OBVESTILODavčno 
svetovanje 
s svetovalko Dunjo Verbajs

Člane obveščamo, da bo potekalo individualno svetovanje 
iz področja davčne zakonodaje

v sredo 21. novembra 2018 od 10. ure dalje
v Obrtniškem domu, Staničev trg 1, Koper
Prijave
Interesenti svojo udeležbo sporočite do ponedeljka 19. novembra 2018 
na tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125 oziroma na e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si. 

Priporočamo
Ob prijavi je potrebno navesti problematiko za katero potrebujete svetovanje, 
zato, da se svetovalka ustrezno pripravi in vam poda karseda kvalitetne rešitve. 
Svetovanje bomo izvedli kolikor bo dovolj interesentov.
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     Nismo se še dodobra zavedali prihoda v Novi Sad,  ko nas je 
pozdravil glas in stas zelo prijazne, zgovorne in nasmejane lokal-
ne vodičke Aleksandre. V Novem Sadu nas je pospremila na ogle-
de nekaterih lokalnih znamenitosti, med katerimi je izstopala, na 
hribu situirana, mogočna  srednjeveška Petrovaradinska trdnja-
va iz leta 1780.  Je ena največjih v Evropi, pod katero se vije kar 
16 kilometrov katakomb.   Posebna znamenitost obzidja je urni 
stolp, ki je nekoč kazal čas čolnarjem in stražarjem. Vodička je 
bila fantastična. Pripovedovala je ogromno o zgodovini in nam 
zaupala tudi tegobe življenja v njenem mestu.
     Znano je, da je Novi Sad eden najpopularnejših mest na Bal-
kanu, predvsem kar se tiče zabave in nočnega življenja. Tudi mi 
smo po ulici Laze Telečkega iskali nam najbolj primeren zabavni 
kotiček, kjer bi se predali nepozabnim žurom. Veliko je gostin-
skih lokalov, ki ponujajo različno zvrst glasbe, od rocka do popa 
pa vse do balkanskih disko melodij. A iskali smo nekaj pristnega, 
domačega. Prvi večer smo se zbrali  v tradicionalno obarvani re-
stavraciji Lazin salaš v samem centru mesta in prav tam tudi sre-
čali  lokalne glasbenike, ki so ob mizah kakšno zaigrali in zapeli. 
Nekateri so se odpravili med ulice in odkrivali dogajanje po loka-
lih, drugi so uživali v umirjenem ambientu restavracije, v katero 
brez predhodne rezervacije ni mogoče priti. 
     Drugi dan smo se ponovno srečali z lokalno vodičko Aleksan-
dro, ki nas je popeljala na ogled Subotice, drugega  največjega 
mesta v Vojvodini, oddaljeno okoli 13 km od meje z Madžarsko, 
nato je sledil kratek sprehod ob jezeru Palić in kosilo v bližnjem 

salašu. V večernih urah se je večina zbrala v eni izmed gostinskih 
lokalov ob Donavi, kjer smo poskusili tudi domači ribji paprikaš. 
Vzdušje je bilo več kot dobro. Večer smo popestrili s prepeva-
njem pesmi srbskega kantavtorja in pesnika Đorđe Balaševića, 
rojenega prav v Novem Sadu. Med nami ni bilo nikogar,  ki ne bi 
poznal vsaj ene njegove pesmi.
     Zadnji dan smo se iz hotela odpravili vedoč, da zapuščamo 
Vojvodino. Po ogledu mesta Sremski Karlovac smo se odpeljali 
v prav poseben salaš, ki je neposredno povezan z dinastijo Ka-
rađorđevičev. Družina Čupić nas je pričakala odprtih rok, ponu-
dila zelo okusne domače jedi in nam pričarala čudovito vzdušje. 
Za nas so  prepevali in igrali lokalni muzikanti. Najlepše in najbolj 
pristne trenutke smo doživeli prav v tej domačiji, ki je med turi-
stičnimi ponudniki precej znana, saj so jo takoj za nami obiskali 
drugi gostje, prav tako iz Slovenije. 
     Pot do Slovenija je bila dolga le, če si jo pogledal skozi zemlje-
vid.  Vožnjo smo si nekoliko olajšali s prepevanjem pesmi,  tisti 
najbolj šaljivi pa so povedali kakšen vic. Izlet je bil ponovno lepa 
priložnost, ki smo jo izkoristili za druženje in veselje. 
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Seminar 
Prone to the Basics 

 VABILO

Za člane sekcije frizerjev OOZ Koper organiziramo enodnevni  
seminar

v nedeljo 25. novembra 2018 ob 9.00 uri
v frizerski učilnici 
na Srednji tehniški šoli Koper 

Seminar je namenjen tistim, ki šele spoznavajo svet striženja, 
kot tistim, ki želijo vsakodnevni rutini dati nove dimenzije in  
s tem povečati kreativnost. 

Tečajnik spozna         
• tehnike in forme striženja         
• diagnozo        
• pravilno telesno držo (frizerja in stranke)        
• morfologijo       
• besedišče        

Potrebno orodje 
škarje, glavnik za striženje, širok glavnik, klips, šprica za vodo, 
fen in krtača

Potek seminarja
3 ure teorije in 3 ure praktičnega dela 
Seminar organiziramo za skupino največ 8 oseb. 
Vsak udeleženec dela na svojem modelu, 
ki si ga mora sam priskrbeti.

Predavatelj 
Tin Daničić, član OOZ Koper, ki je bil po končanem študiju 
za hairstylist-a in kolorista na akademiji Centro tecnico di 
Bologna leta 2011 povabljen k sodelovanju kot docent. 
Po dveh letih izkušenj so mu leta 2013 ponudili mesto 
international educator-ja. Poleg  lastnega salona in dela 

Prijavnica za seminar PRONE TO THE BASICS - 25. november 2018

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

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

Naslov

Ime in priimek udeleženca

GSM telefon	 	 	 	 E-naslov

Davčni zavezanec  													 																		DA 																											NE

ID za DDV

Član zbornice 																							 																		DA																												NE

Datum, podpis in žig

Št. kartice Mozaik

Plačano, dne 	 	 	 na TRR	 	

Slovenski frizerski festival 

v znamenju barv
Tri članice sekcije frizerjev OOZ Koper so 
se 21. oktobra 2018 odpravile na ogled 
19. Slovenskega frizerskega festivala, ki je 
potekal na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. 

 »Demonstratorje so na letošnjem festivalu 
navdihnile rože in pisane barve, ki so jih 
niansirali v laseh. V ospredju so volumen, 
gibanje v laseh in kodri. Večerne frizure 
bodo minimalistične in v sproščenem videzu. 
Sejemska ponudba je bila za naše razmere 
bogata«, je povedala udeleženka festivala, 
predsednica sekcije Žana Budan.

      Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS organizira že tradici-
onalno 11. Strokovno srečanje gostincev, 26. novembra 2018 v 
Ošteriji Portorož in v torek, 27. novembra 2018 v Hotelu Sloveni-
ja – v kongresnem centru Portus v Portorožu. 
     Že v ponedeljek 26. novembra 2018 ob 18.30 uri bo v 
Ošteriji v Portorožu izobraževalni dogodek, kjer se bosta sre-
čala pivo in hrana. Dogodek bo potekal v sodelovanju s Pivo-
varno Laško Union in prvo somelierko za pivo Seni Pegan, Beer-
Pro. Jedi, ki jih boste lahko okušali zraven različnih vrst piva, bo 
pripravil mladi kuhar Filip Matjaž.
     Osrednji dan srečanja bo 27. novembra 2018 v kongre-
snem centru Portus v Portorožu – Hotel Slovenija, kjer bodo 
predstavljene aktualne teme za člane sekcije. Pravnica Vanja 
Šisernik, bo na kratko predstavila najpomembnejše glede var-
stva osebnih podatkov v skladu z GDPR v gostinskih obratih. 
Udeleženci bodo v mapi srečanja prejeli tudi osnutke potreb-
nih obrazcev oziroma soglasja.
     Sledila bo predstavitev Evropske gastronomske regije 
2021 in zanimivo predavanje Nika Slavniča z naslovom: Gour-
met marketing – 5 korakov kako postane tuj gost bolj pogost.
     V okviru srečanja bo predstavljen primer 
dobre prakse povezovanja in sodelovanja 
»Kulinarične Haloze« - novo turistično do-
živetje na obronkih Ptuja. Kot vsako leto bo 
tudi tokrat zanimivo druženje v preddverju z 
razstavljavci in pokrovitelji, ki bodo predsta-
vljali zanimive izdelke, opremo, hrano in pija-
če, ki jih gostinci uporabljajo pri svojem delu.      
     Popoldanski del bo namenjen aktivnostim 
sekcije za reševanje problema pomanjkanja 
ustreznih kadrov in okrogli mizi z naslovom 
»Mladi gostinci #računajtenanas«. Pogo-
vor z mladimi gostinci bo vodil Bine Volčič. 

     Srečanje se bo zaključilo z večerjo in s podelitvijo priznanj za 
kakovost gostinske ponudbe in jubileje v gostinstvu. Večerja 
bo ob 19.00 uri v restavraciji Hotela Slovenija, kjer lahko priča-
kujete posebno kulinarično doživetje, saj bo meni za večerjo 
pripravili Janez Bratovž JB in mladi kuharji v sodelovanju z 
restavracijo hotela. Po večerji bo After Hours: »Na drugi strani 
šanka«., kjer bodo za glasbo poskrbeli Matjaž Jelen (Šank Rock) 
& Band ter DJ Jan Vukelič

Cena         
Strokovno srečanje, ponedeljek, 26. november 2018        
     Udeležba na večerji Ošterija Portorož: Izobraževanje, kjer 
se srečata pivo in hrana - 30,00 EUR/osebo za člane, 40,00 EUR/
osebo za ostale.

Strokovno srečanje, torek, 27. november 2018
     Udeležba na Strokovnem srečanju z večerjo - 60,00 EUR/
osebo za člane,  90,00 EUR/ osebo za ostale udeležence.
     Udeležba na Strokovnem srečanju brez večerje  
(samo predavanja) - 30,00 EUR/ osebo za člane, 50,00 EUR/ ose-
bo za ostale udeležence.

     Udeležba samo na večerji s podelitvijo 
priznanj Hotelu Slovenija - 45,00 EUR/ ose-
bo za člane. 
     Vse cene vključujejo DDV.

Sofinanciranje
     OOZ Koper bo članom s poravnano čla-
narino stroške kotizacije za strokovni del 
srečanja sofinancirala v višini 70%. 

Informacije
     Za informacije glede prijave in plačila se 
obrnite na Andrejo Kozlovič, 05/61 390 13 
ali 041/725 125

S E K C I J A  G O S T I N C E V  I N  Ž I V I L C E V

v Bologni opravlja demonstracije, seminarje, showe, 
fotoshootinge in druga izobraževanja praktično po celem 
svetu.

Cena  
Polna cena seminarja  znaša 86,00 EUR (DDV vključen). Za 
člane OOZ Koper s poravnano članarino je cena 36,00 EUR 
(DDV vključen).

Plačilo
 Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, sklic: 99, 
koda namena: OTHR, namen: seminar za frizerje.

Prijave
S priloženo prijavnico, ki jo skupaj s potrdilom o plačilu 
pošljete po pošti na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 16. november 2018 
oziroma do zapolnitve mest

S E K C I J A  F R I Z E R J E V

11. strokovno srečanje gostincev 
v Portorožu - 26. in 27. november 2018 

 VABILO
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 VABILO
S E K C I J A  G O S T I N C E V  I N  Ž I V I L C E V

Usposabljanje iz higiene živil
in HACCP sistema 

 Za člane sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper 
organiziramo Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema 

v ponedeljek, 3. decembra 2018 ob 10. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

     Na podlagi zahtev poglavja XII, Uredbe (ES) 852/2004 o 
higieni živil, lahko v proizvodnji ali prometu z živili delajo 
le osebe, ki izkazujejo znanje o higieni živil, pridobljeno 
s strokovno izobrazbo ter dodatnim usposabljanjem v 
zadevah higiene za delo, ki ga opravljajo. 
     Vsi, ki delajo z živili in ki skrbijo za vzdrževanje postopkov 
HACCP sistema morajo biti ustrezno usposobljeni in 
seznanjeni z načeli dobre prakse. To ravno tako velja za 
študente.
     Nosilec živilske dejavnosti, kot odgovorna oseba za 
izvajanje notranjega nadzora, je odgovoren za to, da so 
osebe, ki delajo z živili ustrezno usposobljene za svoje delo 
tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira, ustrezno 
usposablja ali jim omogoči ciljano usposabljanje zunanje 
institucije. 

Program strokovnega usposabljanja          
• poenostavitev postopkov dobre higienske prakse in 

HACCP sistema za male živilske obrate (smernice izdane 
leta 2016 s strani Evropske agencije za varnost hrane),          

• smernice za obravnavo klicenoscev pri delu z živili – 
pravilna in enotna obravnava klicenoscev v živilski 
dejavnosti (izdane leta 2016 s strani NIJZ),              

• novi poznani kemijski dejavniki tveganja v živilih – 
akrilamid, dioksini, PCB, pesticidi, histamin, ipd.,              

• alergije povezane z živili, intoleranca ter zagotavljanje 

Prijavnica za usposabljanje IZ HIGIENE ŽIVIL IN HACCP SISTEMA - 3. december 2018

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

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

Naslov

Ime in priimek udeleženca

GSM telefon	 	 	 	 E-naslov

Davčni zavezanec  													 																		DA 																											NE

ID za DDV

Član zbornice 																							 																		DA																												NE

Datum, podpis in žig

Št. kartice Mozaik

Plačano, dne 	 	 	 na TRR	 	

potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri 
označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo 
preobčutljivost,                   

• najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo 
inšpektorji za varnost hrane.             

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal do 13. ure.

Predavateljica
Predavala bo Tea Brajda Grosek, dipl. san. inž., 
zaposlena pri Varteg, Marko Grosek s.p.

Cena 
Za člane OOZ Koper s poravnano članarino znaša 
participacija 10,00 EUR (DDV vključen), preostali del do 
polne cene krije članom zbornica. Za morebitne zunanje 
udeležence je cena 40,00 EUR (DDV vključen).

Prijave
S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: 
andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo
Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, 
namen: seminar HACCP, koda namena: OTHR, Sklic:99

Rok prijave
četrtek,  29. november 2018

 NAPOVED

Tradicionalno strokovno srečanje gradbince, kleparjev krovcev, slikopleskarjev in  
inštalaterjev-energetikov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki poteka vsako leto 
konec januarja, bo tokrat 

v petek 25. in soboto26. januarja 2019 
v Grand Hotelu Bernardin, Portorož

Program
Program in podrobnejšo vsebino 
boste člani sekcij prejeli naknadno.

Tradicionalno srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, 
slikopleskarjev in inštalaterjev-energetikov
Portorož, 25. in 26. januar 2019

Predavanja Kako uspešno prenesti družinsko de-
javnosti na naslednike, ki smo ga v zeleni dvo-
ran zbornice organizirali v četrtek 18. oktobra 
2018, se je udeležilo 13 oseb. Udeleženci so 
bili navdušeni nad razlago širine problemati-
ke, sociološkim vidikom prenosa in na kakšen 
način se lotiti uravnoteženega družinskega 
dogovora s katerim bo zadovoljen vsak član 
družine, tudi tisti, ki v podjetju ne bodo zapo-
sleni. Različni praktični primeri so predavanje 
obarvali in ga naredili zanimivega ter poučne-
ga. Večina udeležencev se je strinjala, da ima 
predavatelj Uroš Kavs z Inštituta MoST prav, 
ko zagovarja, da je tudi davčni vidik potrebno 
pogledati skozi prizmo družinske vizije in se 
pred izvajanjem prenosa konkretno pogovo-
riti o motivaciji naslednikov. Kot  je dejal preda-
vatelj, se propad dejavnosti največkrat zgodi 
po že izvedenem prenosu, kar pa ima lahko 
velike davčne posledice.

Pasti prenosa podjetja in kako se jim izognemo

 NAPOVED

Tradicionalno 28. strokovno srečane kovinarjev, ki ga organizira Sekcija kovinarjev 
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije bo 

v soboto 17. in nedeljo 18. novembra 2018 
v Termah Zreče
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper 
bo članom s poravnano članarino,  ki opravljajo kovinsko dejavnost 
sofinancirala stroške udeležbe v višini 70 % , vendar ne več kot 50,00 EUR. 

Informacije
Več  informacij dobite pri Andreji Kozlovič, 05/61 390 13 ali 041/725 125

28. strokovno srečanje kovinarjev 
Terme Zreče, 17. in 18. november 2018
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• Imate več kot 20 zaposlenih in plačujete kvoto za nezaposlovanje invalidov?
• Imate zaposlene invalide in ste zanje upravičeni do finančnih vzpodbud, a jih ne preje-

mate?
• Imate lažja montažna in podobna dela, ki jih lahko zaupate nam in s tem dosežete na-

domestno kvoto?
• Želite pred zaposlitvijo usposabljati osebo za delo in jo bolje spoznati?

     Zadostuje en pozitiven odgovor, da  vzpostavimo poslovno sodelovanje, katerega sku-
pni imenovalec je pomoč ranljivim osebam v naši sredini.

      Poslovni sistem Papilot, Zavod, sestavlja mreža zavodov, ki so specializirani za usposa-
bljanje in zaposlovanje invalidov ter so koncesionar Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti za izvajanje poklicne oziroma zaposlitvene rehabilitacije, social-
ne vključenosti in karierne orientacije. 

     Kdor vzpostavi poslovno sodelovanje z Zavodom Papilot pridobi zanesljivega 
kooperanta, preko katerega lahko izpolni zahtevano kvoto (nadomestna kvota) bodisi 
pridobi nagrado za preseganje kvote. Delo opravljamo kakovostno, skladno z zahte-
vami standardov kakovosti ISO 9001:2015 in EQUASS. Na enoto sprejmemo vsa dela, ki so 
tihe narave in jih po zahtevnosti lahko izvajajo naši uporabniki. Možnost pa je tudi, da naši 
uporabniki delo opravijo v prostorih poslovnega partnerja. 

     V primeru, da niste zavezanci za vplačila v kvotni sistem oziroma imate zaposlenih dovolj 
invalidov, pomeni tako sodelovanje ali zaposlitev invalida za vas nagrado za preseganje 
kvote. Nagrada je ena izmed več različnih finančnih vzpodbud, ki jih lahko delodajalec 
pridobi s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije. Druge vzpodbude, ki jih lahko pridobite s sodelovanjem z nami so še:
• oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
• subvencija plač invalidom
• plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo
• plačilo stroškov podpornih storitev in 
• plačilo stroškov prilagoditve vozil
• 
      Možnost sodelovanja pa obstaja tudi z usposabljanjem oseb,  ki so vključene v 
zaposlitveno rehabilitacijo. To pomeni, da se oseba usposablja na sedežu delodajalca neko 
obdobje, za delodajalca pa ne pomeni nikakršnega finančnega bremena. V tem času 
delodajalec osebo temeljito spozna in nauči dela, da je po zaključku usposabljanja takoj 
pripravljena za samostojno delo. 

     Naše delovanje temelji na humanosti in k poslovnemu sodelovanju vabimo vse, ki vidite 
možnosti delitve dela ter znanja in izkušenj s slehernim zaposlenim na trgu dela. Vzpodbu-
de, ki jih lahko pridobimo za vas iz naslova nižje učinkovitosti zaposlenega, povrnejo tudi 
našo odgovornost do družbe kot celote in njenih posameznikov, ki nimajo enakih možno-
sti kot jih ima večina. Vabimo vas, da se pridružite nekaj večjim poslovnim partnerjem na 
Obali in skupaj naredimo korak naprej, korak več. 

Za več informacij pokličite na telefonski številki 082 /051 320, 051/335 204 (Ksenija 
Bažon). 
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Na pikniku je vladala dobra volja
     Obrtniki in podjetniki so se v petek, 21. 
septembra 2018 zbrali na obrtniškem pi-
kniku v Hostlu Jadran v Ankaranu. Istrski 
bobiči, okusno meso iz žara in žlahtna 
kapljica, so bili dovolj  za dobro razpolo-
ženje vseh prisotnih. Okrog osemdeset  
članov se je zbralo in prav vsak je našel 
svoj kotiček in sogovornika s katerim je 
pokramljal in se tako sprostil od naporne-
ga delovnega tedna.         
     Poleg jedače in pijače je za dobro glas-
bo poskrbel  DJ Lovro, ki je ugodil marsi-
kateri glasbeni želji. Pomerili smo se tudi 
v vlečenju vrvi. Pri tem je sodelovalo kar 
nekaj ekip. Zmagala je pet članska ekipa 
Pavić Pera, ki si je za nagrado prislužila 
brezplačno udeležbo na obrtniškem smu-
čanju, ki ga zbornica za svoje člane orga-
nizira v začetku leta.  
     Dogodek  je bil namenjen zabavi in 
tako je tudi bilo, saj je topel jesenski dan 
pripomogel, da smo se lahko na prostem 
družili pozno v noč. Vredno je ohranjati 
tovrstna druženja,  saj je na sploh opaziti, 
da je v družbi pozitivnega razpoloženja 
vse manj.  Visoka udeležba je dokaz, da so 
člani še vedno željni zabave in sprostitve, 
kar vsekakor vpliva na pozitivno klimo v 
zbornici. Le to smo zadnja leta pogrešali.

  

Pridobite subvencijo 
za zaposlovanje 
mladih

Papilot -zavod za vzpodbujanje 
in razvijanje kvalitete življenja

  

Bi radi razširili ekipo sodelavcev, si želite zaposliti mlado osebo na 
prosto delovno mesto v vašem podjetju? Ne prezrite priložnosti 
za pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih prek 
programov aktivne politike zaposlovanja, med katerimi je tudi  
program Trajno zaposlovanje mladih.

Spodbuda za trajno zaposlovanje mladih je ukrep 
subvencioniranja zaposlitve za nedoločen čas. Subvencijo v 
višini 5.000 EUR prejmete za zaposlitev brezposelne osebe 
mlajše od 30 let, ki vam jo napoti Zavod.   

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki 
poslujete vsaj 12 mesecev, imate vsaj 3 mesece najmanj enega 
zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge 
pogoje za prijavo, ki so navedeni v javnem povabilu.

Če nameravate kandidirati na javnem povabilu in zaposliti 
brezposelne s pomočjo subvencije, upoštevajte predpisani 
postopek za uveljavitev finančne spodbude.           
• preglejte javno povabilo in preverite ali ustrezate pogojem 

za pridobitev subvencije             
• sporočite nam prosto delovno mesto (elektronsko, prek 

portala: www.zadelodajalce.si)               
• izberite ustreznega kandidata izmed tistih, ki vam jih 

napotimo ter nas o tem obvestite            
• oddajte ponudbo na javno povabilo (elektronsko, prek 

portala: www.zadelodajalce.si)           
• podpišite pogodbo o dodelitvi sredstev                
• zaposlite izbranega kandidata         
• predložite zahtevek za izplačilo          

Za pomoč pri pripravi in oddaji ponudbe ter dodatne informacije 
so na razpolago svetovalci iz Pisarne za delodajalce na koprski 
območni službi Zavoda RS za zaposlovanje, tel.05/61 35010.

Dodatne informacije o ostalih programih, rokih za oddajo 
ponudb ter pridobivanju nepovratnih sredstvih za 
zaposlovanje in tudi za usposabljanje brezposelnih so na 
voljo na www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude, 
na brezplačni telefonski številki Kontaktnega centra 080 
20 55,  ali pri svetovalcih v pisarnah za delodajalce.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.
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Za otroke članov in otroke zaposlenih pri članih bomo 
v decembru organizirali otroško predstavo in prihod 
Dedka Mraza.  Prireditev bo potekala v zeleni dvorani 
Obrtniškega doma na Staničevem trgu 1 v Kopru. 

Vabilo bodo vsi prijavljeni otroci prejeli po pošti.

Rok prijave
Člane zbornice in pri vas zaposlene, ki imate otroke 
rojene po 1. januarju 2012 (starost do 7 let) in otroke, 
ki še verjamejo v  pravljico o Dedku Mrazu vabimo, 
da nam najkasneje do 30. novembra 2018 pošljete 
spodnjo prijavnico.

Cena
Stroške prireditve krije zbornica. Člani zbornice in 
pri vas zaposleni krijete stroške darila otroku  v znesku 
18,00 EUR  (DDV vključen), za kar vam bo zbornica po 
prireditvi izstavila račun.   

        Opozorilo 
Prijavnico morate oddati tudi tisti člani, ki ste otroke prijavili že v prejšnjih letih. Otrok za katere ne 
bomo prejeli izpolnjenega obrazca, ne bomo mogli upoštevati.         

Informacije 
Za vsa pojasnila pokličite Andrejo Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali 041/ 725 125
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcem omogoča, da sami prevza-
mete vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu, pod pogojem, da opravite 
predpisano prilagojeno usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev 
ali splošni del strokovnega izpita na Ministrstvu za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti.

Po končanem usposabljanju udeleženci prejmete potrdilo, na podlagi kate-
rega lahko v svojem podjetju prevzamete vodenje področja varnosti pri delu 
v skladu z določili 30. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UR. l. RS, št. 
43/2011) in določili 6. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju 
in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/2011).

Po opravljenem usposabljanju lahko opravljate naslednje naloge s področja 
varnosti pri delu:      
• izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti in samostojna izdelava 

internih aktov,      
• pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo,       
• izdelava navodil za varno in zdravo delo,       
• svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju 

sredstev za delo,       
• svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovne-

ga okolja,       
• usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj,      
• opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo,        
• spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov za-

nje in pripravljanje poročila za delodajalca s predlogi ukrepov.       

Usposabljanje 
delodajalcev kot strokovnih delavcev 
Prevzemite vodenje področja varnosti pri delu

P
R

I
R

E
D

I
T

E
VPrijave Otroška predstava in prihod Dedka Mraza

SEZNAM
DEDKA 
MRAZA

Prijavite svoje otroke in otroke vaših zaposlenih delavcev na prireditev Dedka Mraza

SEZNAM
DEDKA 
MRAZA

Prijavnica Novoletna obdaritev otrok 

Priimek in ime člana ali zaposlenega pri članu (očeta ali matere)

Naziv članov (s.p. - d.o.o. - d.no. - d.d. . , kateremu se izstavi račun )

GSM telefon	 	 	 	 E-naslov

Davčni zavezanec  													 																		DA 																											NE

ID za DDV

Član zbornice 																							 																		DA																												NE

Prijavnico do 30. novembra 2018 dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Datum, podpis in žig

1. Ime, priimek otroka (dopišite tudi naslov na katerega mu pošljemo vabilo)             Datum rojstva    Spol

2. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol

3. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol

4. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol

Naslov

Dedek	Mraz	
bo	letos	obdaril	

otroke	vseh	starosti,	
tudi	otroke	starejše	

od	7	let

Potrdilo o strokovnosti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pod-
jetju Varteg, Marko Grosek s.p., dne 23. maja 2018 (št. 102-20/2018/11), 
potrdilo program usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev.

Cena
Polna cena usposabljanja znaša 244,00 € (DDV vključen).  Za člane OOZ Koper 
s poravnano članarino je cena 194,00 EUR (DDV vključen).

Prijave
Vaš interes za udeležbo sporočite na tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125 
ali preko e-naslova: andreja.kozlovic@ozs.si 
in poslali vam bomo prijavni obrazec.
Usposabljanje bomo na OOZ Koper izvedli, kolikor bomo prejeli zadostno 
število prijav.

Rok prijave 
petek, 30. november 2018

Informacije
Kontaktna oseba za vsa podrobnejša vprašanja: Tea Brajda Grosek, 
tel: 041 767 661, e-naslov: tea.brajda.grosek@varteg.si

 VABILO

     Podjetje Varteg, Marko Grosek s.p.,  ima z OOZ Koper sklenjeno pogodbo 
o poslovnem sodelovanju na področju zagotavljanja storitev varnosti in 
zdravja pri delu, požarnega varstva, higiene živil in HACCP sistema ter 
varstva okolja. 
     Ste prepričani, da poslujete v skladu z zakonodajo iz področja varnosti in 
zdravja pri delu? Želite povratne informacije o tem ali imate v zadostni meri 
urejeno dokumentacijo, ki bo zadostila inšpekcijskim pregledom? 
     Podjetje Varteg, Marko Grosek s.p. nudi članom OOZ Koper  posebno 
ugodnost - brezplačen pregled celotnega poslovanja na sedežu pod-
jetja ter v primeru ugotovljenih neskladij vam  predlaga rešitve za odpravo 
le – teh.  
     Brezplačen pregled obsega pregled prostorov in dokumentacije. Stro-
kovni delavec podjetja Varteg ima dolgoletne izkušnje na področju vpelje-
vanja politike varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, HACCP sistema 

Brezplačen pregled dokumentacije in prostorov 

in varovanja okolja za različne poslovne subjekte. Prav tako je sodeloval pri 
številnih inšpekcijskih pregledih ter uspešno pripomogel k reševanju ugoto-
vljenih neskladij s strani inšpekcijskih služb. 
     Ugodnost velja za prvih 30 članov s poravnano članarino.   

Informacije
Kontaktna oseba za rezervacijo termina in za vsa podrobnejša vprašanja: 
Tea Brajda Grosek, tel: 041/767 661, e-naslov: tea.brajda.grosek@varteg.si

Masaža je pri nas še vedno pojem luksuza,vendar že zdravniki priporočajo masažo kot 
preventivo za zdravje. Deluje na vse sisteme telesa, na mišice, živčevje, limfo in naredi telo 
pretočno, da se lahko samo zdravi.
     Za člane OOZ Koper do 31. decembra 2018 
      nudim popust v višini 10,00 EUR na vse vrste masaž.
Preverite mojo ponudbo in me pokličite na 041/359-069
Izdajam tudi darilne bone, ki so lahko čudovito osebno darilo.

Masažni salon Izabela, Izabela Žagar s. p., Bonini 21 d  
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• Uveljavljen nemški trgovski zastopnik z odličnimi stiki s pomemb-
nimi strankami išče dobavitelje kartonske, plastične in ostale 
embalaže za zastopanje na nemškem trgu v skladu s sporazumom 
o trgovskem zastopanju.              

Šifra oglasa: BRDE20180808001   
           
• Hitro rastoče spletno maloprodajno podjetje z Irske želi skleniti 

pogodbo o proizvodnem sodelovanju in išče nove in stroškovno 
učinkovite okolju prijazne    embalažne rešitve za svoje nove 
naročniške škatle.              

Šifra oglasa: BRIE20180711001
              
• Grško družinsko podjetje, specializirano za ročno izdelavo džemov, 

sokov in sadnih sladkarij v sirupu, išče proizvajalce steklenic in 
kozarcev za svoje izdelke. Steklenice morajo biti na voljo v dveh 
velikostih: 500 ml in 1 l, medtem ko morajo biti kozarci izdelani v 
velikosti med 300 in 400 gr.                     

Šifra oglasa: BRGR20181015001
              
• Romunsko podjetje, specializirano za proizvodnjo abrazivnih teles, 

išče proizvajalce in distributerje, ki lahko dobavljajo surovine na 
podlagi sporazumov o proizvodnih ali distribucijskih storitvah.                   

Šifra oglasa: BRRO20170927001
                 
• Specializirano maloprodajno podjetje v jugovzhodni Veliki 

Britaniji je oblikovala majico s skritimi zadrgami ob strani za lažje 
dojenje. Trenutno iščejo novega proizvajalca za njihove majice, ki 
imajo na vsaki strani skrito zadrgo. Vrhunski bombažni izdelek 
je bil leta 2016 lansiran na trg in se uspešno prodaja in pridobiva 
številna priznanja o kakovosti in oblikovanju. Podjetje želi skleniti 
pogodbeni dogovor s podjetjem, ki lahko izpolni zahtevani 4-6 
tedenski čas za dobavo.                  

Šifra oglasa: BRUK20181004001
                  
• Nemško podjetje, ki je specializirano za trgovino z rezervnimi deli 

za osebna vozila, tovornjake in avtobuse, težko opremo, opremo 
za cementno industrijo ter opremo za vrtanje odprtih jame in 
podzemnih rudnikov (originalni deli in deli OEM), išče dobavitelje 
nadaljnjih rezervnih delov, da razširi svojo proizvodno linijo in 
ponuja sporazum o distribucijskih storitvah.                    

Šifra oglasa: BRDE20171005001

• Poljsko podjetje specializirano za razvoj in proizvodnjo različnih 
izdelkov iz kompozitnih materialov, zlasti za avtomobilsko industrijo. 
Iščejo nove dobavitelje končnih in polizdelkov iz kompozitnih 
materialov, ki jim bodo omogočili stabilizacijo proizvodnje in razvoj 
novih izdelkov. Trenutno uporabljajo spojine z jedrom iz plute in 
ogljikovimi, aramidnimi ali steklenimi vlakni kot ojačevalci, vendar 
so odprti tudi za druge materiale. Iščejo sodelovanje v okviru spora-
zuma o proizvodnji.                    

Šifra oglasa: BRPL20171016001    
            
• Katarsko podjetje je eno od največjih proizvajalcev posteljnine 

v zalivskih državah. Proizvaja in dostavlja žimnice več različnim 
vrstam strank in išče izdelovalce materialov za izdelavo posteljnine 
za proizvodni sporazum.                 

Šifra oglasa: BRQA20171009001     
                 
• Francosko podjetje, specializirano za zasnovo avtomatskih linij za 

industrijske pekarne, išče proizvodnega partnerja. Iskani partner bo 
moral po francoskih specifikacijah, proizvesti modularne ali konvek-
cijske pečice. Partner mora biti specializiran za kovinsko konstrukcijo 
in elektromehansko montažo. S sporazumom o proizvodnji želijo 
skleniti dolgoročno partnerstvo.                

Šifra oglasa: BRFR20181002001      

Iz vsebine  Uradnega lista
št. 61,  z dne 14. september 2018         
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

časovnih normativih za posamezne storitve in sklope 
dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini 
potnih stroškov        

št. 67, z dne 19. oktober 2018         
• Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne 

pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Oglasi BORZE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI  mreže EEN
Borza poslovnih priložnosti mreže EEN je namenjena mikro, malim in srednje velikim slovenskim podjetjem in obrtnikom, ki želijo vzpostavljati 
mednarodna poslovna sodelovanja s tujimi podjetji znotraj in izven Evropske unije.

Kontaktna oseba za več informacij: 
Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanj

Kontakt - E: sebastjan.rosa@upr.si
                 -  T : 05/663 77 87


