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Uradne ure zbornice in strokovnih služb
• ponedeljek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
• sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure predsednika
• sreda: od 8.00 do 12.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje  
• vsako prvo in tretjo sredo v mesecu: od 11.00 do 13.00 ure (na sedežu OOZ Koper)
• telefonsko na številki: 05/628 80 00
• po e-pošti na naslovu: info@mm-intelekta.si
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 in pravnih oseb,
• področje davčnih postopkov in pristojnosti davčnega organa in drugo.
• 

Brezplačno pravno svetovanje 
• sreda: od 15.00 do 17.00 ure (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
• pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru:
          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 formularnih listin v delovno pravnih 

zadevah, sestave odpovedi , ipd.
• pregledovanje in ustno svetovanje glede dokumentov, pogodb in drugih že 

pripravljenih listin

Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev
•  naročanje po telefonu: 05/653 00 20 
Svetovanje zajema
• svetovanje na področju financiranja razvojnih investicij in pridobivanja nepovratnih 

sredstev iz EU skladov. 
• svetovanje posameznim članom pri pripravi prijavne dokumentacije oz. zahtevka za 

financiranje za manjše razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Maja Žemva
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1800 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno.
Letno izide 10 številk glasila.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper 
T: 05/61 390 00  •  F: 05/62 719 17  •  E: ooz.koper@ozs.si  •  Internet: www.ooz-koper.si

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
E: slavko.vizintin@ozs.si

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

Tatjana Ivančič
obrtni register
T: 05/61 390 11
E: tatjana.ivancic@ozs.si

Andreja Kozlovič
sekcije

Opozorilo: Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. 
Člane zbornice vabimo, da morebitne pripombe ali predloge v zvezi  z 
delom svetovalcev posredujete  zbornici v pisni obliki. 

Mojca Blažič
preizkušeni davčnik 

in preizkušeni 
računovodja z 

licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister 

poslovnih ved

Naslovnica
Vabilo na 19. rokodelsko razstavo 

v Slovenj Gradcu

Maja Žemva
sekcije
T: 05/61 390 13
E: maja.zemva@ozs.si
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Na izredni seji skupščine Obrtno-podjetniške zborni-
ce Slovenije, 5. aprila 2012, so člani soglasno sprejeli 
sklep,  da se 25. aprila 2012 izvede referendum o obliki 
članstva v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu.  
Člani skupščine so z Aktom o razpisu referenduma 
določili referendumsko vprašanje: 

»Ali ste za to, da v Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije in območnih obrtno-podjetniških zbor-
nicah še naprej ostane z zakonom določeno obve-
zno članstvo?«    

Člani upravnega odbora OZS  so, prav tako na izredni 
seji, še isti dan sprejeli Pravila o izvedbi referenduma.      

V pravilih je bilo me drugim določeno, da so volišča 
na sedežih območnih obrtno-podjetniških zbornic 
po vsej Sloveniji in da volivce o izvedbi referenduma 
obvestijo območne obrtno-podjetniške zbornice, na 
krajevno običajen način.     

Člani skupščine Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije so zahtevali, da je vabilo enotno za vseh 62 
območnih zbornic, zato je OZS pripravila zloženko v 
kateri je, poleg nagovora članom zakaj je dobro biti 
član, objavila tudi vabilo na referendum. Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Koper je zloženko pre-
jela 17. aprila , dodala ji je še svoje vabilo na referen-
dum in članom oboje poslala v sredo, 18. aprila 2012.      

Iz medijev smo zasledili, da je bilo med člani OZS 
veliko nezadovoljstva češ, da so bili o referendumu 
premalo in prepozno obveščeni.  OOZ Koper žal ni 
mogla svojih članov obvestiti v aprilski številki glasila 
Koprske obrtniške novice, saj ob njegovem izidu še 
nismo vedeli, da se načrtuje referendum.      

In kako je potekal referendum     
Na volišču št. 17 na OOZ Koper je glasovanje pote-
kalo brez posebnosti. Nekaj težav je volilna komisija 
imela le z nepopolnim volilnim imenikom. Do prvega 
poročanja o udeležbi, ob 13.00 uri, se je glasovanja 
udeležilo 145 članov. Ravno tolikšno je bilo tudi števi-
lo članov, ki je glasovalo v popoldanskem času.  Volil-
na komisija je volišče zaprla  ob 19.00 uri in po štetju 
glasov ugotovila, da je od 1747 vpisanih v volilni ime-
nik glasovalo 291 oseb, od katerih je 100 glasovalo 
ZA in 190 PROTI, ena glasovnica pa je bila neveljav-
na. Ob pripravi glasila so bili ti rezultati še neuradni.      

In kakšen je izid?     
V pravilih za izvedbo referenduma je določeno, da izid 
glasovanja ugotovi zbornična volilna komisija  (OZS) 
za celoten obrtno-podjetniški zbornični sistem. O 
izidu glasovanja predsednik Upravnega odbora OZS 
seznani organe OOZ in OZS ter javnost najkasneje v 
tridesetih dneh po izvedbi referenduma. Na uradni 
rezultat referenduma bo potrebno torej še počakati. 

              Slavko Vižintin 

Referendum o članstvu v 
obrtno-podjetniški zbornici
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1. Delovno področje    
Področje dela Območne obrtno-podjetniške  zbornice Koper (OOZ Koper) 
so  tudi v letu 2011 določali Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 18/04 in 40/04 
in 102/2007) in  statut Območne obrtno-podjetniške  zbornice Koper, ki je 
bil sprejet dne 6. marca 2008. 
Status zbornice: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je, na osno-
vi 1. člena statuta OOZ Koper, oseba javnega prava in je samostojna strokov-
no-poslovna nestrankarska organizacija. Čeprav je zbornica osebna javnega 
prava ne sodi v opredeljeni pojem javnega podjetja, saj za to ni izpolnjen 
pogoj, da imajo organi javnih oblasti prevladujoč položaj v zbornici. 
OOZ Koper je vpisana v register območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki 
ga vodi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
Sedež zbornice: OOZ Koper: Staničev trg 1, 6000 Koper
Matična številka: 5166284 - Davčna številka: 46004548
Šifra dejavnosti: 94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je vpisana v register območ-
nih obrtno-podjetniških zbornic, ki ga za območje Republike Slovenije vodi 
Obrtno-podjetniška  zbornica Slovenije. Statut Obrtno-podjetniške zborni-
ce Slovenije v 5. členu določa, da Območna obrtno-podjetniška  zbornica 
Koper deluje  na območju Mestne občine Koper. 
Vodenje zbornice: skladno z 28. členom statuta OOZ Koper predsednik 
zbornice Slavko Vižintin predstavlja zbornico, vodi njeno delo ter izvršuje 
sklepe skupščine in upravnega odbora,  
Nadzor: nadzor nad izvajanjem statuta in drugih splošnih aktov zbornice, 
uresničevanjem pravic in obvez članov zbornice ter uporabo sredstev zbor-
nice, izvaja nadzorni odbor zbornice. Predsednik nadzornega odbora OOZ 
Koper je Mirjan Pobega. 
 
Članstvo v OZS in OOZ je na osnovi obrtnega zakona obvezno za vse gospo-
darske subjekte, ki opravljajo obrtno dejavnost ali obrti podobno dejavnost, 
če se ta opravlja kot glavna dejavnost. Včlanitev v zbornico je možna tudi na 
prostovoljni osnovi.  
 
Število članov zbornice je bilo na dan 31. decembra 2011 v primerjavi z 
letom 2010  večje za 20 članov, kar je 1,2 % rast.   Med novimi člani je 7 sa-
mostojnih podjetnikov, 9 gospodarskih družb in 4 prostovoljni člani - fizične 
osebe. V letu 2011 se je povečana  rast gospodarskih družb, ki je bila priso-
tna v letu 2010, umirila.  

Po podatkih o gibanju članstva je razvidno, da je gospodarska kriza najbolj 
prizadela gospodarske subjekte ki so poslovali do največ dve leti oziroma 
do pet let medtem, ko je v manjši meri prizadela že uveljavljena obrtna 
podjetja družinskega tipa. Statistično spremljanje števila obrtnih podjetij 
ne pokaže prave slike, saj je bilo v obdobju krize vstopov v obrti približno 
enako kot izstopov, vendar je v letu 2011 izmed vseh izstopov bilo kar 30 
% obrtnih podjetij, ki so poslovala do največ 3 leta. Poleg tega je potrebno 
upoštevati, da je velikost in kvaliteta obrtnih obratov padala, saj so novi 
vstopi v ta sektor pomenili samozaposlovanje.  
 
Struktura članstva OOZ Koper po številu zaposlenih je bila, na podlagi 
podatkov o številu zaposlenih pri naših članih na dan 1. januarja 2012 
(podatki, ki se uporabljajo pri določanju članarine) naslednja:    

Opomba: na dan 31. december 2011 je bilo v obrtni register  vpisanih 1738 članov. 
Razliko predstavljajo člani,  ki niso bili še zavezani plačilu članarine za december in 
člani, ki so bili oproščeni plačila članarine.    

Vpliv krize na obrt in malo gospodarstvo se je pokazal v precejšnjem zmanj-
šanju števila zaposlenih. Struktura članstva se je v primerjavi z letom 2010, 
spremenila tako, da se je:    
• za 29 zmanjšalo število članov, ki so v letu 2010 zaposlovali do 2,99 

zaposlenih    
• za 10 zmanjšalo število članov, ki so v letu 2010 zaposlovali od 3 do 

9,99 zaposlenih in      
• za 4 zmanjšalo število članov, ki so v letu 2010 imeli več kot 10 zapo-

slenih
• za 76 povečalo število samozaposlenih.    
 

1.2.   Financiranje zbornice    
Višino in način plačevanja članarine za leto 2011 je določila Skupščina Obr-
tno-podjetniške zbornice Slovenije na 3. redni seji, dne 14. decembra 2010. 
Višina članarine je določena na osnovi lestvice iz 39. člena obrtnega zakona 
in je  odvisna od števila zaposlenih. Tudi v letu 2011 se višina članarine ni 
spremenila in je bila enaka že od leta  2008.   
Člani plačujejo Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije enotno članarino za 
OZS in OOZ. Ta se deli med OZS in OOZ po delitvenem ključu, ki ga določi 
skupščina OZS. Obrtni zakon določa le, da delitveno razmerje 62,5% : 37,5% 
v korist OOZ ne sme odstopati več kot pet odstotnih točk. Tudi v letu  2011 
se delitveno razmerje ni spremenilo in je bilo od leta 2008 ves čas enako. 
Tudi v letu 2011 je za pobiranje in nadzor nad plačevanjem članarine skr-
bela Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.  Izterjavo članarine pa je po 
pogodbi – protokolom med OZS in CURS izvajala slednja,  ki neplačano 
članarino izterjuje že od 1. januarja 2009. 
OZS odločbe o odmeri članarine izdaja le neplačnikom. V  mesecu maju je 
tako izdala odločbe članom, ki niso imeli v celoti poravnane članarine za 
leto 2010. V mesecu avgustu so bila izdana obvestila pred izvršbo, v mesecu 
oktobru pa so bili CURS posredovani predlogi za izvršbo. 
OOZ Koper se zaveda, da je plačljivost članarine izrednega pomena za 
nemoteno delovanje zbornice, zato tudi redno spremlja plačila članarine in 
njeni izterjavi namenja veliko pozornost. To počne prijazno  tako, da svoje 
člane na različne načine opozarja na plačilo članarine:     
• ob osebnem stiku z njimi jih strokovne službe opozarjajo na odprte 

postavke,     
• aktivnosti, ki jih zbornica organizira, so članom, ki imajo poravnano 

članarino, zagotovljene za simbolično participacijo ali brezplačno,    
• članom skušamo ponuditi čim več različnih aktivnosti zato, da so mo-

tivirani k plačilu,   
• strokovne službe in  funkcionarji v organih zbornice in v sekcijah se 

trudijo s svojim delom in osebnim odnosom do članov, ustvarjati pri-
padnost organizaciji.    

Tudi v letu 2011 se je Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper v prete-
žni meri financirala iz članarine. V letu 2011 je ta predstavljala 81%  celotnih 
prihodkov. OOZ Koper pridobiva nekaj sredstev tudi iz tržne dejavnosti. 
Tudi v letu 2011 so bila ta sredstva pridobljena pretežno iz najemnin. Delež 
prihodkov od tržne dejavnosti je znašal 18% celotnih prihodkov. Zbornica 
tudi v preteklem letu  ni organizirala aktivnosti katerih namen bi bil ustvar-
janje dobička. 
 
 
2.  Cilji zbornice
 
OOZ Koper za svoje članstvo prvotno opravlja naloge, ki jih nalaga obrtni 
zakon  in druge dogovorjene naloge zbornice, ki so opredeljene  v progra-
mu dela  zbornice. 
Cilj zbornice je te naloge opraviti čimbolj učinkovito in kvalitetno. Med temi 
nalogami so:   
1. v obrtno zborničnem sistemu preko organov in drugih oblik delovanja 

čim bolj kvalitetno zastopati interese članov  v odnosu do države, ko gre 
za zakonodajo, pogoje gospodarjenja, razvoj in socialno partnerstvo.   

2. informirati  članstvo o zakonodaji, o možnosti razvoja in drugih prilo-
žnostih,     

3. posredno ali neposredno izvajati  različne storitve od izobraževanja do 
svetovanja, promocije, idr. v korist članstva in zbornice kot njegovega 
združenja,    

4. opravljati naloge na področju javnih pooblastil, za katera je zbornico 
pooblastila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (to je izdaja obrtnih 
dovoljenj, sklepov o vpis v obrtni register, sodelovanje v postopku izda-
janja licenc, mojstrskih izpitih, idr.).    

3.  Pregled realizacije letnih ciljev zbornice
 
3.1.  Zastopanje interesov članstva 
 
Glede na organiziranost območna zbornica zastopa interese svojih članov 
preko obrtno-podjetniškega zborničnega sistema v katerem deluje 62 OOZ 
in OZS. OOZ Koper je v letu 2011 imela svoje poslance v dvajsetih skupščinah 
sekcij OZS, od katerih je eden predsednik sekcije, eden podpredsednik, pet 
je članov upravnih odborov sekcij OZS. Poslanci OOZ Koper v sekcijah OZS 
zastopajo interese stroke v kateri delujejo. 
 
OOZ Koper ima v skupščini OZS v mandatu 2010-2014 dva poslanca in sicer 
predsednika OOZ Koper iz mandata 2007-2011, ki je tudi član upravnega 
odbora OZS in predsednika OOZ Koper v mandatu 2011-2015, ki je tudi pred-
sednik Sekcije steklarjev OZS in član organizacijsko-kadrovske komisije OZS. 
 
Leto 2011 je bilo za OOZ Koper volilno leto. Volitve za mandatno obdobje 
2011-2015 , ki jih je razpisala skupščina OOZ Koper, so se izvedle v dveh delih. 
Najprej so se izvedle volitve v osmih delujočih sekcijah, na katerih so bili 
izvoljeni izvršilni odbori sekcij in  predsedniki sekcij, ki so po funkciji postali 
poslanci skupščine OOZ Koper,  25. in 26. marca 2011 pa so se izvedle še ne-

posredne volitve  23. poslancev  skupščine. 31 članska skupščina OOZ Koper 
se je konstituirala 15. aprila 2011. Na konstitutivni seji je izvolila petčlanski 
nadzorni odbor, za predsednika OOZ Koper je izvolila Slavka Vižintina in na 
njegov predlog  je izvolila še šest članov upravnega odbora zbornice. OOZ 
Koper je tako dobila vse potrebne organe za nemoteno zastopanje interesov 
svojih članov v mandatu 2011-2015. 
 
V januarski številki glasila Koprske obrtniške novice  smo člane povabili k 
posredovanju predlogov oziroma zahtev, ki naj bi jih OZS vključila v paket 
zahtev, ki jih je predstavila Vladi RS in širši javnosti na Forumu obrti in pod-
jetništva v mesecu aprilu v Ljubljani in za katere naj bi si na različne načine 
prizadevala, da se  uresničijo. 
 
Razmere v obrti in malem gospodarstvu so se v začetku leta 2011 v primer-
javi z letom prej le še poslabševale, predvsem na področju gradbeništva. Na 
drastično poslabšanje razmer je vplivala velika plačilna nedisciplina, nelikvi-
dnost, enormen obseg sive ekonomije, ki predvsem majhnemu gospodarstvu 
predstavlja veliko nelojalno konkurenco in neustrezna delovno-pravna za-
konodaja. Prav zaradi teh razmer je vodstvo OZS Vladi RS posredovalo pisne 
predloge za spremembe in dopolnitve posameznih zakonov, sprejem katerih 
bi omogočil takojšnjo odpravo anomalij v slovenskem prostoru in s tem omo-
gočil ponovni zagon slovenskega gospodarstva.  
OZS je Vlado RS že v letu 2010 pozvala, da nemudoma sprejme ukrepe, ki 
bodo imeli takojšnje pozitivne učinke  na poslovanje obrti in malega pod-
jetništva (ukrepe za zagotavljanje plačilne discipline in večje likvidnosti 
gospodarstva, za večjo pravno varnost in omejitev sive ekonomije ter za večjo 
fleksibilnost trga dela). Predlagala je tudi sto odstotno  dohodninsko olajšavo 
na osnovi zbranih računov (»vsak račun šteje«) ter posebej izpostavila nasle-
dnje zahteve:     
• 30 dnevni splošni plačilni rok v Sloveniji;     
• izboljšanje izvršb ter takojšnjo spremembo Zakona o prisilni poravnavi, 

stečaju in likvidaciji;    
• plačevanje DDV po plačani realizaciji;    
• povečevanje socialne varnosti obrtnikov in podjetnikov, odprava neena-

kopravnega in diskriminatornega položaja s.p.-jev;     
• modernizacijo, spremembo delovnopravne zakonodaje v smeri večje 

fleksibilnosti, konkurenčnosti ter ustrezna sprememba ZDR;    
• spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.     

OZS sodeluje z ministrstvi pri pripravi sprememb in dopolnitev zakonskih 
predpisov ter pri pripravi novih v okviru delovnih skupin, v katere so vključeni 
funkcionarji in strokovni sodelavci OZS.  
Funkcionarji in strokovne službe OZS so sodelovali tudi pri obravnavah pre-
dlogov zakonov v Državnem svetu RS, kjer ima OZS svojega predstavnika ter 
na sejah matičnih delovnih teles Državnega zbora RS.  
Aktivno je OZS sodelovala tudi v Ekonomsko-socialnem svetu, kjer je skupaj z 
Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) zagovarjala 
interese malega gospodarstva in obrti. 
 
Vedno bolj pogosto pa se je dogajalo, da Vlada RS ni upoštevala mnenj in 
predlogov niti OZS niti ostalih socialnih partnerjev, zato se je nezadovoljstvo 
obrtnikov in malih podjetnikov v mesecu marcu sprevrglo v razne oblike 
protesta. Najprej so obrtniki vlagali zahtevke za odlog plačila dajatev, nadalje-
vali so z dvigovanjem gotovine iz bankomatov in bank, ker pa nič ni zaleglo 
so se zbrali še na javnem protestu pred poslopjem vlade  in parlamenta.  Tudi 
OOZ Koper je svoje člane pozvala k protestu. Udeležilo se ga je  le približno 
30 obrtnikov in podjetnikov. 
Predsednik Vlade RS je protestnikom obljubil uresničitev vseh zahtev iz leta 
2010, ki so še čakale na realizacijo. 
 
Na Forumu obrti in podjetništva 2011 v Ljubljani je OZS Vladi RS predstavila 
zahteve obrti in podjetništva 2011 med katerimi so bile najpomembnejše:      
1. »Vsak račun šteje« - spremeniti zakon o dohodnini;    
2. spremeniti zakon o graditvi objektov;   
3. modernizirati delovno zakonodajo v smeri večje fleksibilnosti, konku-

renčnosti in socialne varnosti;    
4. ustanoviti sklad za odpravnine delavcem pri delodajalcih;    
5. ustanoviti »slabo banko«;    
6. spremeniti zakon o kmetijstvu (dopolnilne dejavnosti na kmetijah);    
7. uvesti institut »plače« za samostojnega podjetnika, ki bo z vidika davčne 

in delovne zakonodaje izenačeval njegov status s statusom zaposlene-
ga družbenika v gospodarski družbi;    

8. izenačiti položaj s.p. in pravnih oseb pri uveljavljanju investicijskih olaj-
šav;         

9. spodbujati zaposlovanje mladih s končano poklicno in strokovno izo-
brazbo;     

10. subvencionirati nakup najbolj ekoloških gospodarskih vozil.    

Gospodarska kriza je močno prizadela obrtna in mikro podjetja. Razlog je  
tudi v tem, da so se ukrepi za blaženje krize sprejemali prepočasi in da se niso 
sprejemali tisti ukrepi, ki jih je predlagala zbornica in gospodarstvo in to prav 
v obdobju gospodarske krize. Iz tabele OZS je razvidno kako so se realizirale 
zahteve slovenske obrti in podjetništva od leta 2003 do 2011. V letu 2011 je 
bila stopnja nerealiziranih zahtev najvišja po letu 2004.

Poslovno poročilo 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper 

za leto 2011

Št. članov       Število zaposlenih                   Delež cel. članstva      Članarina

        1065        samozaposleni  62 %                    20 EUR
          377       do 2,99 zaposlenih  22 %                    30 EUR
          179       od 3 do 9,99 zaposlenih   10 %                    40 EUR
            75       10 in več zaposlenih    0,50%                     50 EUR
              5       samozaposleni/polovična članarina                      10 EUR
       1701

Članstvo OOZ Koper na dan 31. december 2011

1738 članov
1310 samostojnih

 podjetnikov
424 gospodarskih
         družb

13 prostovoljnih              
      članov

411 obveznih          
          članov

1296  obveznih          
članov

14 prostovoljnih              
članov

4 prostovoljni 
člani 

- fizične osebe 



Položaj v katerem je sedaj slovensko gospodarstvo terja celovite ukrepe za 
izhod iz krize in za ponovno rast in dvig konkurenčnosti gospodarstva kot 
celote, posebej pa še obrti, mikro in malih podjetij, ki predstavljajo temelj 
slovenskega gospodarstva.
 
OOZ Koper se je vključevala v vse razprave znotraj OZS,  dajala je  pripombe 
in predloge in bila ves čas aktivni in konstruktivni subjekt v obrtno-podje-
tniškem zborničnem sistemu. 
 
 3.2. Informiranje in svetovanje  
 3.2.1. Informiranje 
 
Člane smo redno obveščali o novostih, ki so pomembne pri njihovem vsak-
danjem delu in o vseh aktivnostih, ki jih je zbornica za člane organizirala. V  
letu 2011 smo članstvo informirali pretežno preko glasila Koprske obrtniške 
novice, ki je do meseca junija izhajal v nakladi 2000 izvodov, z julijsko števil-
ko pa je bila naklada, zaradi višjega števila članov in upokojencev,  poveča-
na na 2050 izvodov. Koprske obrtniške novice so  izšle v enajstih  številkah 

- ena številka več kot leto prej. Glasilo ni izšlo le v mesecu avgustu. Branost 
glasila se je še nekoliko  povečala, kar smo ugotovili tako z zbiranjem prijav 
na dogodke kot tudi iz osebnih stikov s člani. Dogajalo se je celo, da so člani 
spraševali po glasilu, če ga niso pravočasno prejeli oziroma so ga drugi člani  
prejeli prej. 

Z redno pošto smo članstvo vabili le na  seje organov in sekcij ter drugih 
oblik delovanja ter jih obveščali  v primerih, ko objava v Koprskih Obrtniških 
novicah časovno ni bila izvedljiva. Članom smo informacije posredovali 
tudi osebno na sedežu zbornice, preko elektronske pošte in telefonsko. 
Obveščanja preko spletne strani  smo se najmanj posluževali, saj ga člani še 
vedno  tudi najmanj uporabljajo. 

V letu 2011 smo izvedli akcijo pridobivanja in ažuriranja kontaktnih po-
datkov (e-naslovov in GSM številk) tako, da smo člane katerih podatkov še 
nismo imeli in tiste, ki so podatke spremenili, pozvali k posredovanju le teh. 
Na poziv se je odzvalo 63 članov tako, da smo osvežili in vzpostavili nasle-
dnje  baze podatkov za obveščanje: 
 
           Baza podatkov za obveščanje po e-pošti
Baza                                                     Št. e-nasl.     Odstotek celotnega članstva
    
Vsi člani          434        25 % članov zbornice  

Sekcija avtoserviserjev         34        31 % članov sekcije po g.d.* 
Sekcija frizerjev          27        31 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija gostincev in živilcev         28        21 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija gradbincev          69        17 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija instalaterjev energetikov         76        70 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija kozmetikov          19        45 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija lesnih strok          18        23 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija za promet          39        23 % članov sekcije po g.d. 

* Opomba: po glavni dejavnosti
 
    Baza podatkov za obveščanje s SMS sporočili
Baza                                                     Št. GSM    Odstotek celotnega članstva
    
Vsi člani         1268        73 % članov zbornice  

Sekcija avtoserviserjev         86        79 % članov sekcije po g.d.* 
Sekcija frizerjev          74        86 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija gostincev in živilcev         86        67 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija gradbincev        240        60 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija instalaterjev energetikov         74        69 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija kozmetikov          36        86 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija lesnih strok          58        73 % članov sekcije po g.d. 
Sekcija za promet        132        78 % članov sekcije po g.d. 

* Opomba: po glavni dejavnosti
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Rezultat seveda ni optimalen in bo  na tem področju potrebno še delati. 
Še posebno na bazi elektronskih naslovov. Dobro obveščeno članstvo je 
namreč  eden od pogojev za zadovoljno članstvo in tudi za učinkovito  delo 
zbornice. Je pa od članov samih odvisno ali želijo podatke posredovati za ta 
namen ali ne. Prisiliti se jih v to ne da.  
Člane smo z SMS sporočili dodatno opozarjali predvsem na dogodke o 
katerih smo jih predhodno obveščali v Koprskih obrtniških novicah, saj 
zaradi preobremenjenosti velikokrat spregledajo ali pozabijo na posamezne 
dogodke. Obveščanja z SMS sporočili smo se posluževali tudi,  ko se je na 
posamezne dogodke prijavilo premalo članov, saj smo na tak način uspeli 
zagotoviti zadostno udeležbo. Ta način obveščanja oz. opominjanja, ki smo 
ga uvedli že leto prej, je bil med člani najbolje  sprejet in bomo zato skušali 
še povečati število GSM številk v bazi. 
Nekaj članov je izrazilo željo, da se jih v teh oblikah ne obvešča, zato smo 
njihove podatke izločili iz baz podatkov za obveščanje z e-pošto in z SMS 
sporočili. 
Člani imajo na sedežu zbornice na voljo brezplačni dostop do interneta, 
brezplačni dostop do podatkov Ajpes, strokovno in drugo literaturo ter 
dnevno  časopisje. 
 
3.2.2.  Svetovanje
 
Članom zbornice smo v letu 2011 zagotavljali  naslednja splošna svetovanja: 
Davčno svetovanje, ki zajema tudi področje vodenja računovodstva, je 
izvajalo podjetje MM Intelekta d.o.o. enkrat tedensko  na sedežu zbornice. 
 V letu 2011 je bilo zabeleženih 90  svetovanj, kar je 14% več kot leto prej.  
 
Po nasvete so se člani obračali pretežno osebno, manj po telefonu. Posame-
zni davčni svetovalci so članom svetovali v precej različnih zadevah, med 
katerimi gre najbolj izpostaviti naslednje:   
• DDV (predvsem v gradbeništvu in avtoprevozništvu), novosti na po-

dročju DDV in davčni obračun     
• zaključni račun    
• stroški in dajatve v zvezi z odpiranjem, zapiranjem in prenosom s.p. ali 

pravne osebe    
• vodenje poslovnih  knjig    
• potni nalogi, kilometrine in dnevnice     
• izvršbe     
• odpravnine in drugi stroški dela, bolniške, porodniške, prispevki
• delo v tujini      
• prodaja nepremičnin ter nepremičnih in premičnih  osnovnih sredstev     
• amortizacija     
• vlaganja     
• nakup plemenitih kovin     
• dohodnina;    

Pravno svetovanje  je  izvajal odvetnik Janez Starman enkrat tedensko na 
sedežu zbornice ter dvakrat tedensko v odvetniški pisarni. V letu 2011 je 
bilo na sedežu zbornice zabeleženih 49 svetovanj, kar je 75% več kot leto    
prej.  Po nasvete za so se člani bodisi osebno ali po telefonu. Povpraševali 
so po zelo različnih zadevah, na prvem mestu so bila vprašanja iz področja 
delovnih razmerij in sicer:   
• odpoved pogodbe o zaposlitvi     
• odpoved invalidu     
• odkup delovne dobe in pogoji za upokojitev    
• konkurenčna klavzula v pogodbi o zaposlitvi.    
Sledila so si še vprašanja v zvezi z :   
• ustanovitvijo, izbrisom družbe in prenehanjem s.p.     
• podizvajalskimi pogodbami    
• ureditvijo meje   
• vračilom DDV    
• izterjavo dolgov    
• različnimi odškodninami    
• odstranitev objekta    
• inšpekcijskimi pregledi     
• možnimi ukrepi zaradi zračnih emisij    
• in drugo: prometna signalizacija, razmerja med upravniki in etažnimi 

lastniki, idr.     
Člani so se na pravnega svetovalca obračali tudi s prošnjo po tolmačenju 
različnih predpisov ali pogodbenih določil. 
 
Po informacijah odvetnika Janeza Starmana je bilo svetovanj v odvetniški 
pisarni več kot v prostorih zbornice, kar je zanimivo, glede na to, da so mo-
rali v odvetniški pisarni  člani  čakati vrsto z drugimi strankami, kar na zbor-
nici ni primer, a so očitno imeli občutek, da je nasvet v odvetniški pisarni 
»boljši«. Občutek gre gotovo pripisati predvsem dejstvu, da je bil v odvetni-
ški pisarni vselej prisoten odvetnik Janez Starman osebno, medtem, ko so 
bili svetovalci na zbornici pretežno njegovi sodelavci.  Zadeva je z začetkom 
leta 2012 odpravljena in na zbornici le izjemoma ne bo osebno svetoval 
odvetnik Janez Starman. 
Točne evidence svetovanj v odvetniški pisarni niso vodili, ker so člani priha-
jali nenapovedano, šlo  pa je pretežno za zadeve iz naslova plačilne nedisci-
pline in izterjave ter delovnopravnega področja. Nekaj je bilo tudi vprašanj 
v zvezi s pogoji za opravljanje dejavnosti tako v Sloveniji kot v EU. 

Svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev, ki ga je izvajal 
Cveto Križan, magister poslovnih ved,  vsak prvi ponedeljek v mesecu na 
sedežu  zbornice.  Svetovalec je nudil 14 svetovanj. Nekaj se jih je nanašalo 
na gradnjo v Gospodarsko obrtno razvojni coni Sermin, druga pa na:      
• subvencije za zaposlitev    
• nakup poslovnega prostora    
• investicije v poslovne prostore     
• nakup opreme   
• namestitev elektrarne.   

Članom je redno svetovala  in pomagala tudi strokovna služba zbornice. 
  
3.3. Izobraževanje članov
 
Za članstvo zbornice je bilo v letu 2011 organiziranih kar nekaj dejavnosti v 
obliki delavnic, informativnih srečanj,  predavanj, seminarjev in tečajev. Pri 
izbiri so bile upoštevane želje ter predlogi naših članov,  ki so jih  podajali 
na sekcijah ter tudi tiste ponudbe, ki smo jih tekom leta prejemali s strani 
izvajalcev. Za celotno članstvo smo izvedli naslednja izobraževanja:   
• seminar Novosti na področju davka na dodano vrednost - potekal je 

v izvedbi davčne svetovalke mag. Suzane Tokić. Namenjen je bil članom 
vseh treh obalnih zbornic. Seminarja se je udeležilo 21 slušateljev OOZ 
Koper, prijavljenih je bilo tudi 12 članov OOZ Izola ter 7 članov OOZ 
Piran;    

• seminar o sestavi Davčnega obračuna in poslovnega poročila za 
leto 2010 je bil organiziran dvakrat v izvedbi dveh predavateljic:
prvi seminar je vodila davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ. dipl. ekon. 
Organizirali smo ga v februarju skupaj z OOZ  Izola in OOZ Piran. Število 
udeležencev je bilo visoko: kar 24 slušateljev iz OOZ Koper, 13 iz OOZ 
Izola ter 8 iz OOZ Piran. 
drugi seminar je  izvedla Milica Gostiša, svetovalka na področju raču-
novodstva, davkov in financ in sicer v mesecu marcu. Sodelovali smo 
z OOZ Izola ter OOZ Piran. Iz OOZ Koper se je seminarja udeležilo 17 
slušateljev;      

• seminar »Obleka – kaj, kdaj, kako?« - interaktivna delavnica, na kateri 
je Lea Pisani prisotnim podala nove vidike skladne in unikatne podobe 
posameznika, ki odraža njegove osebnostne lastnosti. Seminarja se je 
udeležilo 8 članov ter tri zaposlene OOZ Koper;    

• seminar Kaj vse morate vedeti o potnih nalogih – seminar je vodila 
predavateljica Inštituta za računovodstvo, Maja Dolinar Dubokovič,  
udeležilo pa se ga je 9 članov OOZ Koper, dve zaposleni na zbornici  ter 
nekaj članov OOZ Izola in OOZ Piran;    

• predavanje Kako opravljati dejavnost v Italiji – organizirali smo ga 
v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz 
Trsta, znanje na omenjenem področju pa je  prisotnim podalo  šest 
predavateljev. Predavanja se je udeležilo 24 slušateljev iz štirih zbornic: 
OOZ Koper, OOZ Izola, OOZ Sežana in OOZ Piran, ter delavke strokovnih 
služb zbornic;    

• seminar Prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na prevzemni-
ka s.p. ali prevzemno družbo d.o.o. – seminarja predavateljice Milice 
Gostiša se je udeležilo 14 članov OOZ Koper, ter  nekaj članov OOZ Izola 
in OOZ Piran;     seminar Predstavitve novosti v zakonodaji (Milica Gosti-
ša) -  udeležilo se je 10 članov OOZ Koper, 7 OOZ Izola ter 3 OOZ Piran;      

• seminar Zakon o urejanju trga dela in inšpekcijski nadzor na po-
dročju delovnih razmerij -  seminar je vodila Melita Ambrož, univ. dipl. 
prav., sodnica na Upravnem sodišču RS. Udeležilo se ga je 7 članov OOZ 
Koper;     

• tečaj računalništva Pina – potekal je na sedežu društva Pina v Kopru, v 
dveh sklopih. Za vse termine je bilo skupno število prijavljenih članov 
OOZ Koper 7. Zaradi premajhnega števila prijavljenih je bil izvajalec 
primoran osnovati nove skupne termine ter odpovedati tiste teme za 
katere s strani članov ni bilo povpraševanja;     

• brezplačne jezikovne delavnice »Govorim tvoj jezik« -  jezikovni 
center Nista je ob svoji 20-letnici delovanja člane OOZ Koper povabil na 
brezplačne delavnice angleškega, italijanskega, nemškega in ruskega 
jezika.    

• delavnica Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v praksi z Melito Ambrož 
– skromna udeležba članov, skupno 8  iz OOZ Koper, Izola in Piran;     

• seminar Vključitev v zavarovanje in obdavčitev dohodkov poslovodij 
družbenikov – seminar je vodila Beti Božnar z Inštituta za računovodstvo. 
Udeležilo se ga je 8 članov OOZ Koper ter člani OOZ Izola in Piran.   

Vsa našteta izobraževanja je zbornica članom sofinancirala ter jim zagotovi-
la tudi  gradiva. Člani so za izobraževanja plačali participacijo v višini 10,00 
evrov, razliko do polne cene je članom s poravnano članarino krila zbornica 
iz članarine. Zbornica je članom sofinancirala tudi stroške udeležbe na 
različnih izobraževanjih, ki jih sama ni organizirala, a za katera so se člani 
odločali individualno, ker so zanje bila koristna. Sofinanciranje so odobrili iz-
vršilni odbori sekcij ali upravni odbor zbornice na podlagi vloge člana, kate-
ri sta morala biti predložena dokazilo  o udeležbi in plačilu. Eden od članov 
upravnega odbora zbornice se je udeležil strokovne ekskurzije  Ogled in 
spoznavanje tehnoloških parkov v Avstriji in Nemčiji, ki ga je organiziral 
Regionalni razvojni center.

V letu 2011 so se naslednjih dogodkov udeležile tudi zaposlene na zbornici 
in sicer:   
• seminar Marketing v izvedbi družbe »Lisac&Lisac«, ki sta se ga  udele-

žila predsednik in sekretarka zbornice;   
• seminar »Obleka – kaj, kdaj, kako?« - udeležile so se ga sekretarka 

ter obe strokovni sodelavki  OOZ Koper;   
• seminar Kaj vse morate vedeti o potnih nalogih – udeležili sta se 

ga sekretarka zbornice ter strokovna sodelavka za obrtni register OOZ 
Koper;    

• predavanje Kako opravljati dejavnost v Italiji – udeležile so se ga 
sekretarka ter obe strokovni sodelavki  OOZ Koper;   

• seminar, ki ga je organizirala OZS za sekretarje OOZ o novostih na 
področju zakonodaje.   

Določeni izvajalci našim članom ponudijo brezplačna izobraževanja, saj je 
to preverjen način promoviranja lastne dejavnosti, OOZ Koper pa v zameno 
njihovo ponudbo predstavi v svojem glasilu Koprske obrtniške novice. 
Številna izobraževanja so bila izvedena tudi za člane sekcij, kar je opisano v 
poglavju Sekcije in podrobneje  v poročilih o delu sekcij. 
Organizirana so bila tudi spodaj navedena izobraževanja za katera je bilo 
premalo prijavljenih in zato niso bila izvedena. To so:    
• seminar o postopkih insolventnosti in prisilne poravnave    
• brezplačni seminar Osnove računovodstva za podjetnike in E-računo-

vodstvo    
• delavnica Kako poskrbeti za optimalna kritja v primeru nezgod, inva-

lidnosti, ipd.     
• delavnica Celostna grafična podoba podjetja, zaščita in vrednotenje 

vaše blagovne znamke   
• seminar kaj moram vedeti o drobnem inventarjuseminar Naučimo se 

časovno razmejevati.     

3.4. Sejemska dejavnost  in promocija obrti
 
Tudi v letu 2011, kot že nekaj let, pri članih ni bilo večjega interesa za sku-
pno sodelovanje na sejmih.  Člani so se organizirano predstavili le na Pri-
morskem sejmu, kjer so na skupnem razstavnem prostoru sodelovali 3 naši 
člani, ki so se predstavili s svoji ponudbo in sicer z drobnimi  keramičnimi  
izdelki, degustacijo pic in predstavitvijo  D.J. programov ter klima naprava-
mi. Po sejmu smo razstavljavce zaprosili za o ceno nastopa na sejmu. Svoje 
mnenje je dala le ena članica, ki je bila z udeležbo na sejmu zelo zadovoljna 
in se je tudi zbornici zahvalila za podporo. 
Člane sekcije gostincev in živilcev je zbornica povabila k sodelovanju na 
prireditvi Sladka Istra, ki jo je organizirala Mestna občina Koper. Za sodelo-
vanje se je  odločila le ena članica, ki je sodelovala v tekmovanju za najbolj-
šo torto, na katerem je dosegla drugo mesto. 
 Upravni odbor OOZ Koper (prejšnjega mandata)  je v mesecu marcu  od-
ločil , da zbornica v svojem glasilu ne bo objavljala brezplačnih reklam za 
1. Ljubljansko obrtno-podjetniški sejem LOS, ker je ta terminsko sovpadal s 
Primorskim sejmom, saj je zbornica svoje članstvo povabila k sodelovanju 
na slednjem. OOZ Koper je v mesecu decembru svoje člane opozorila na 2. 
Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem LOS v mesecu marcu 2012. Obvestilo 
je objavila v Koprskih obrtniških novicah. Člani so obsežno informacijo z 
vsemi razpisnimi pogoji in cenami prejeli tudi na vseh zborih članov sekcij. S 
strani članov  ni bilo zanimanja ne za samostojni ne za skupinski nastop. 
V julijski gospodarski prilogi Primorskih novic je zbornica objavila obsežno 
predstavitev potreb po parkiriščih za domicilne avtoprevoznike - člane 
zbornice in po dodatnih površinah za razvoj obrtne dejavnosti. 
V brošuri Droge, ki jo je izdal Policijski sindikat Slovenije (izdajo je vodila IV 
Založba d.o.o. kot njihov partner)  in je bila namenjena osnovnošolcem v boju 
proti drogam,  je zbornica  zakupila eno stran, na kateri je, v sodelovanju z 
OZS objavila  križanko o obrtnih poklicih. Kasneje se je izkazalo, da brošur 
nekatere osnovne šole sploh niso prejele, druge pa niso niti dobro vedele za 
kaj gre. Glede na to, da smo imeli križanko že izdelano, smo se odločili, da jo 
objavimo v glasilu zbornice in izžrebamo ter nagradimo tri otroke naših čla-
nov. Otroci so se odzvali in akcijo smo  tako uspešno zaključili. 
 

3.5.   Izvajanje javnih pooblastil
3. 5.1. Obrtni register
 
V letu 2011, ki je že sedemnajsto leto zapored odkar se na OOZ Koper vodi 
obrtni  register, je bilo opravljenih postopkov: 32 izdanih obrtnih dovoljenj, 
234 izdanih sklepov o vpisu v obrtni register, 234 sprememb podatkov v 
obrtnem registru, 39 odločb o izbrisu iz obrtnega registra, 201sklepov o 
izbrisu iz obrtnega registra, 11 odvzemov obrtnega dovoljenja, 7 vpisov v 
register prostovoljnih članov, 3 izpisov iz registrov prostovoljnih članov in 
168 pozivov in vabil: za pridobitev obrtnega dovoljenja, za spremembo 
podatkov v obrtnem registru ter za odjavo iz obrtnega registra.  
 
3.5.2. e-VEM
 
V letu 2011 smo kot vstopna  točka  e-VEM državnega portala za podjetja in 
podjetnike opravili: 46 vpisov v PRS, 105 sprememb v PRS, 36 odjav iz PRS, 
36 vpisov v davčni register in 2 vpisa v zdravstveno zavarovanje. 
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3.5.3. Druga opravila iz področja javnih pooblastil  
  
Opravili smo: posredovanje osnovnih informacij in pomoč pri izpolnjevanju 
vlog za prijavo na mojstrski izpit, svetovanje in pomoč strankam pri zbiranju 
dokumentacije in pošiljanju vlog na OZS za pridobitev licence za opravlja-
nje prevozov v cestnem prometu in izdajali raznovrstna potrdila o članstvu    

3.5.4. Izdajanje kartic OBRTNIK
 
V letu 2011 je prišlo do sprememb na področju kartice Obrtnik. Dne 28. 
februarja 2011 je predplačilnim in plačilnim karticam Obrtnik potekla ve-
ljavnost plačilne funkcije, so pa še vedno ostale v rabi kot identifikacijske 

– članske kartice in kartice ugodnosti. V letu 2011 je bilo vročenih le 6 plačil-
nih kartic izdelanih pred letom 2011. Od uvedbe kartice Obrtnik leta 2007  
je bilo na dan 30. november 2011: 
 
skupno število izdelanih kartic               1707
vročenih plačilnih kartic (VBE)                507 (1)

vročenih VE predplačilnih kartic (VE)          240 
nevročenih kartic (VE)   522 (2)

         
* (1) Opomba: podatek o najmanjšem znanem številu vročenih kartic. Glede na to, da 
nimamo podatkov o tem koliko VBE kartic so vročile banke, ki so sodelovale v tem 
sistemu, ne razpolagamo s podatkom o skupnem številu vročenih kartic.  

*(2) Opomba: od skupnega števila nevročenih VE kartic je 243 novih kartic, ki imajo 
zgolj identifikacijsko – člansko funkcijo in niso več predplačilne. Te člane smo pozvali k 
prevzemu takoj po prejemu kartic. Člani, ki še niso prevzeli 279 VE kartic (starih), so bili 
k prevzemu že večkrat pozvani. 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je  v preteklem letu načrtovala 
prenesti vodenje vseh postopkov javnih pooblastil  iz 62 OOZ na sedež OZS 
s 1. aprilom 2012, ker naj bi »enotno vodenje oseb, ki vodijo in odločajo v 
teh postopkih, zagotovilo pravilno uporabo vseh zakonskih določil« (citat 
iz predloga programa dela OZS za leto 2012). Upravni odbor OZS je, zaradi 
nasprotovanja območnih zbornic,  svoj predlog nato umaknil. 
 
3.6. Delovanje organov zbornice
 
3.6.1. Skupščina zbornice
 
Skupščina OOZ Koper se je v letu 2011 sestala na treh delovnih sejah ter na 
slavnostni seji. Na zadnji seji iz prejšnjega mandata, ki je bila v mesecu marcu, je 
skupščina:    
• izvolila delovno skupino za pripravo predlogov  sprememb prometne   

ureditve v mestnem jedru,    
• sprejela zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2010    
• določila obseg pravic in obveznosti iz naslova častnega članstva ter    
• razpravljala še o drugih zadevah.   
Skupščina, ki je bila izvoljena na volitvah za mandatno obdobje 2011-2015 se je 
konstituirala 15. aprila 2011. Na seji je bil izvoljen predsednik zbornice, upravni 
odbor in nadzorni odbor zbornice. 
V mesecu maju je zbornica na slavnostni seji skupščine podelila jubilejna pri-
znanja v letu 2011 in sicer: 28 priznanj za 10 let opravljanja dejavnosti, 65 pri-
znanj za 20 let opravljanja dejavnosti, 8 priznanj za 30 let opravljanja dejavnosti,   
1 priznanje za 40 leto opravljanja dejavnosti in 1 priznanje za 50 let opravljanja 
dejavnosti.    
Na seji v mesecu decembru  je skupščina sprejela program dela za leto 2012 
in razpravljala še o drugih zadevah. Skupščina je med drugim upravni odbor 
zadolžila, da preveri možnost uvedbe dodatnega prostovoljnega članstva in 
da predvidi primerno oz. ustrezno obliko nagrajevanja poslancev v skupščinah 
sekcij OZS in skupščini OZS iz naše OOZ.
 
3.6.2. Nadzorni odbor
 
Nadzorni odbor iz prejšnjega mandata se je sestal v mesecu marcu, ko je na 
skupni seji  z upravnim odborom zbornice pregledal poslovanje zbornice in 
obravnaval zaključni račun za leto 2010. Nadzorni odbor za mandatno obdobje 
2011-2012, ki je bil izvoljen na seji skupščine zbornice 15.4.2011 se je konsti-
tuiral 22.aprila.  Člani nadzornega odbora so bili prisotni tudi na seji skupščine 
v mesecu decembru, ko se je sprejemal program dela za leto 2012.  Nadzorni 
odbor pri delovanju zbornice ni ugotovil nobenih nepravilnosti. 
 
3.6.3. Upravni odbor
 
Upravni odbor iz prejšnjega mandata se je sestal na štirih rednih sejah (ena je 
bila skupna z  nadzornim odborom) in na eni izredni. 
Novoizvoljeni Upravni odbor pa se je sestal še na  petih rednih sejah. 
Upravni odbor iz starega mandata je:    
• predlagal skupščini v sprejem finančno poročilo in poročilo o delu za l. 2010     
• potrdil poročili o delu komisij za popis OS ter denarnih sredstev, terjatev 

in obveznosti na dan 31. december 2010;   
• imenoval delovno skupino za pripravo predlogov novih kriterijev za so-

financiranje aktivnosti, ki jih izvaja zbornica  iz sredstev od članarine in  iz 
tržne dejavnosti;    

• imenoval predstavnike v upravni odbor in nadzorni odbor Stanovanjske-
ga sklada na področju samostojnega osebnega dela Koper za mandatno 
obdobje 2011-2014. Člani upravnega odbora sklada – predstavniki 
OOZ Koper so bili pooblaščeni, da novemu upravnemu odboru sklada 
predlagajo takojšnjo razrešitev sekretarke sklada zaradi oviranja članov 
predstavnikov OOZ Koper pri opravljanju funkcije v upravnem odboru 
sklada in zaradi delovanja v nasprotju z interesi zaradi katerih je sklad 
ustanovljen in deluje, to so interesi delavcev. Sklad se namreč izčrpava z 
nepotrebnimi stroški za najemnino, materialnimi stroški in stroški dela. 
Sredstva, ki gredo za te namene, bi lahko šla za kredite delavcem.   

• predlagal kandidate za Obrtnika leta, Sekretarko leta in najstarejšega 
obrtnika leta 2011;   

• OZS predlagal, da v imenu slovenskih obrtnikov in podjetnikov vloži 
pobudo za ustavno presojo Zakona o DDV ter pripravi študijo oz. načrt  in 
pravila za uvedbo črne liste – liste neplačnikov,    

• organiziral udeležbo koprskih obrtnikov in podjetnikov na protestu, ki je 
bil 16.marca v Ljubljani;   

• obravnaval vloge za odpis, zmanjšanje ali oprostitev plačila članarine in 
odločil: v 4 primerih  je bilo izdano pozitivno mnenje, v 2 primerih je bilo 
izdano pozitivno mnenje k obročnemu odplačilu dolga, v 3 primerih je 
bilo izdano negativno mnenje oz. sklep;    

• obravnaval in odločal  o vseh drugih zadevah v pristojnosti UO
• odločal o udeležbi zbornice na sejmih; povišal nagrade predsednikom 

sekcij in predsedniku NO.    

Upravni odbor v novem mandatu je:   
• izvolil podpredsednika upravnega odbora zbornice;   
• sprejel predlog programa dela zbornice za leto 2012;   
• imenoval je komisiji za popis osnovnih sredstev in  denarnih sredstev, 

terjatev in obveznosti na dan 31.decembra 2011;     
• pregledal je realizacijo prihodkov in odhodkov za obdobje januar-junij 2011        
• predlagal je kandidate za sodnike porotnike Častnega sodišča OZS;    
• imenoval je predstavnika zbornice v komisijo Mestne občine Koper za 

izbor najugodnejše banke pri dodelitvi kreditov za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva. Zaradi zapletov s statusom občine in poznim 
sprejetjem proračuna.  Mestna občina Koper in zbornica v letu 2011 nista 
uspeli zagotoviti sredstev za kredite;    

• imenoval odbor za pripravo predloga sprememb Pravilnika o višini in na-
činu določanje sejnin, nagrad, povračil stroškov in nadomestil v organih 
zbornice in drugih oblikah delovanja članov OOZ Koper;    

• večkrat razpravljal in predlagal OZS uvedbo sejnin za poslance v skupšči-
nah sekcij in skupščini OZS;    

• imenoval odbor za obravnavo predloga sprememb in dopolnitev statuta 
OZS iz leta 2009, katerega je OZS ponovno posredovala  v obravnavo 
območnim zbornicam. Odbor je prejeto gradivo proučil in pripravil pri-
pombe vendar je bil predlog sprememb s strani OZS kasneje umaknjen;   

• imenoval dva predstavnika v komisijah OZS za eksterno preverjanje znanja     
• dal soglasje k ustanovitvi sekcije z imenom Organizacija ali Združenje 

trgovcev in poslovnežev mestnega jedra Koper. Združenje trgovcev se  je 
nato  oblikovalo v okviru GZS;    

• dal pobudo in soglasje k ustanovitvi sekcije kovinarjev. Zbornica je član-
stvo pozvala h kandidiranju predstavnikov za vodstvo sekcije.  Kandidatur 
ni bilo dovolj, zato ustanovni zbor sekcije ni bil sklican;    

• podprl pobudo župana občine Izola, da vse tri obalne občine oblikujejo   
skupni predlog za spremembo Zakona o varstvu javnega reda, Zakona 
o prekrških zoper javni red in mir ter Uredbe o načinu uporabe zvočnih 
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, z namenom, da bi 
se v turističnih krajih, (torej tudi v obalnih občinah) v času turistične se-
zone,  nočni čas, v katerem ni dovoljeno povzročati hrupa oz. motiti miru 
in počitka ljudi štel od  24.00 ure in ne od 22.00 ure, kot je to določeno v 
veljavni zakonodaji.    

• povečal število izvodov in naklado Koprskih obrtniških novic;    
• podprl humanitarno akcijo obnove pogorele stanovanjske hiše v Brezovici;   
• obravnaval vloge za odpis, zmanjšanje ali oprostitev plačila članarine in 

odločil: v 5 primerih  je bilo izdano pozitivno mnenje, v 2 primerih je bilo 
izdano pozitivno mnenje k obročnemu odplačilu dolga, v 3 primerih je 
bilo izdano negativno mnenje oz. sklep;    

• obravnaval in odločal  o vseh drugih zadevah v pristojnosti UO  
Upravni odbor se je dvakrat sestal tudi s predsedniki sekcij z namenom, da 
se uskladi  način delovanja sekcij s ciljem, da se k aktivnostim zbornice pri-
tegne čim več članov in zaradi poenotenja programov dela za leto 2012. 

3.6.4. Predsednik zbornice
 
Predsednik zbornice je redno skliceval seje skupščine in upravnega odbora,  
tako da je vodenje zbornice potekalo nemoteno. 
Predsednik zbornice se je redno udeležil sej skupščine OZS. Udeleževal se  
je tudi srečanj predsednikov in sekretarjev zbornic na nivoju obale in Krasa, 
na nivoju širše Notranjsko-Primorske regije kot tudi na republiškem nivoju. 
Udeleževal se je tudi drugih srečanj, ki so jih organizirale bodisi lokalna 
skupnost,  bodisi druge organizacije. 
OOZ Koper tudi v letu 2011 ni imela niti enega primera, da bi bila seja kate-
regakoli organa nesklepčna, zato je tudi delo organov potekalo nemoteno. 
 

3.7. Delovanje  sekcij
 
Gospodarska kriza tudi v letu 2011 našim članom ni prizanesla, ravno na-
sprotno.   Vpliv le-te se je v precejšni meri občutil tudi pri delovanju sekcij, 
saj je bilo zanimanje za aktivnosti, ki so jih sekcije organizirale v okviru OOZ 
Koper, še nižje kot leto poprej.  Pomanjkanje interesa za povezovanje  se je 
ne nazadnje odrazilo tudi pri predlogih in zahtevah za izboljšanje razmer, ki 
jih OZS upošteva pri oblikovanju Zahtev slovenske obrti. 
Kljub navedenim težavam pa aktivnosti v okviru sekcij niso zamrle. Vodstva 
sekcij so za svoje člane organizirala obiske strokovnih ekskurzij, sejmov 
doma in v tujini, usposabljanja, seminarje in tečaje. Vsi dogodki, ki so bili 
organizirani v okviru sekcij OOZ Koper, so navedeni v poročilih o delu sekcij 
za leto 2011 in se hranijo v arhivu zbornice. 
Spodaj je naštetih le nekaj aktivnosti, ki so se organizirale v okviru posame-
znih sekcij v letu 2011: 
 
3.7.1. Sekcija gradbincev   
• člani sekcije so celo leto aktivno sodelovali pri aktivnostih, ki jih je 

organizirala republiška sekcija,     
• sekcija je organizirala vrsto predstavitev novosti na področju gradbe-

ništva, ki so bile dobro obiskane, dvanajst članov sekcije se je udeležilo 
tečaja Toplotnoizolacijski sistem Jubizol,    

• sekcija je organizirala ogled gradbenega sejma SAIE v Bologni ter arhi-
tekturnih posebnosti Rima združeno v dvodnevni strokovni ekskurziji, 
katere se je udeležilo 18 članov,      

• naziv najodmevnejši  projekt nedvomno pripada obnovi pogorele hiše 
družine Šavle v Brezovici pri Gradinu, pri kateri je sodelovalo kar 22 
članov sekcije, povečini s prostovoljnim delom, nekaj pa tudi z donira-
njem gradbenega materiala in sredstev.  Dela so potekala od začetka 
julija do zadnjih dni novembra 2011.    

3.7.2. Sekcija za promet    
• v mesecu marcu, aprilu in maju je sekcija organizirala drugo redno 

obvezno usposabljanje voznikov tovora v sodelovanju z OPIS-om, za 
člane vseh treh obalnih zbornic,     

• sekcija je skušala organizirati srečanje predstavnikov sekcije ter MOK z 
namenom doreči in zaključiti vprašanja o parkiriščih za tovorna vozila 
v Kopru, vendar odgovora na pobudo še nismo prejeli:    

• konec poletja je v javnost pricurljala vest o ustanavljanju medobčin-
ske taksi službe na območju treh obalnih občin. Taksisti so se obrnili 
na zbornico z željo po uradni potrditvi informacije. Na dopis, ki smo ga 
takoj zatem poslali na MOK odgovora do konca leta nismo prejeli:    

• v Frankfurtu se je letos odvijal bienalni avtomobilski sejem IAA. Ogled 
sejma ni bil organiziran, ker je informacija o dogodku prišla prepozno.      

3.7.3. Sekcija gostincev in živilcev     
• Sekcija je za svoje člane organizirala brezplačni seminar o uporabi 

novih smernic HACCP, ki se ga je udeležilo 32 članov,    
• ogleda sejma Gastro-okusi Istre,     
• sodelovanje članov sekcije na tekmovanju Naj špargljev krožnik,     
• sodelovanje članov pri projektu Gostilna Slovenija     
• sodelovanje članov sekcije na dogodku Sladka Istra    
• sekcija je organizirala pohod po dolini reke Dragonje za člane sekcije 

Notranjsko-primorske regije ter srečanje predsednikov omenjene 
regije    

3.7.4. Sekcija frizerjev      
• Sekcija frizerjev je v letu 2011 dvakrat organizirala sestanek vodstev 

Sekcije frizerjev OOZ Koper ter Srednje tehniške šole Koper  v zvezi 
z izvajanjem praktičnega usposabljanja dijakov. Sestanka se je prvič 
udeležil tudi predstavnik Izobraževanega centra OZS. Predstavniki šole 
so prisotne pozvali k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju odprtega 
kurikula za poklicno izobraževanje smeri frizer,    

• svoj poklic so članice Sekcije frizerjev dijakom predstavile tudi na infor-
mativnih dnevih STŠ Koper,    

• strokovno srečanje frizerjev v Ljubljani, ki sta se ga udeležili 2 članici     
• ogled sejma COSMOPROF Bologna, ki sta se ga udeležili 2 članici sekcije,      
• tečaj striženja ter tečaj spenjanja las, oba v izvedbi Mič styling akademi-

je. Prvega so se udeležili trije člani, drugega pa štiri člani sekcije,    
• ogled sejma Salon International 2011 v Londonu, kamor je odpotovalo 

5 članic,    
• članice sekcije so si ogledale Slovenski frizerski festival v Cankarjevem 

domu v Ljubljani.   

3.7.5. Sekcija kozmetikov   
• Skupaj  s članicama Sekcije frizerjev sta si 2 članici sekcije kozmetikov 

ogledali sejem COSMOPROF v Bologni,     
• svoje predloge in vprašanja v zvezi z aktualno problematiko sekcije so 

člani redno naslavljali na republiško sekcijo,    
• s Srednjo zdravstveno šolo Izola je stekel dialog ki naj bi vodilk izpelja-

vi   kvalitetnejšega  programa ter dobro usposobljenemu kadru.   
3.7.6. Sekcija avtoserviserjev    
• Sekcija je organizirala usposabljanje za serviserje in vzdrževalce kli-

matskih naprav v vozilih v izvedbi Šolskega centra Celje in    
• ogled sejma AUTOPROMOTEC v Bologni, katerega se je udeležilo de-

vet članov sekcije.    

3.7.7. Sekcija lesnih strok      
Sekcija je organizirala ogled Mednarodnega sejma lesarstva BWS v Salzbur-
gu, ki si ga je ogledalo 7 naših članov, sklican je bil odbor steklarjev, na ka-
terem so se steklarji Obalno-Kraške regije pogovorili o tekoči problematiki. 
Sestanka so se udeležili štirje naši člani, ogled sejma Dom v Ljubljani se ni 
izpeljal zaradi pomanjkanja interesa članov, organizacija ogleda Mednaro-
dnega pohištvenega sejma v Milanu je odpadla iz istega  razloga.   

3.7.8. Sekcija inštalaterjev energetikov   
• V marcu so se člani sekcije odpravili na največji mednarodni strokovni 

sejem na svetu ISH Frankfurt,   
• sekcija je svoje pripombe podala pri oblikovanju osnutka zgibanke 

Sekcije dimnikarjev OZS, saj velja, da bi morala biti dela dimnikarjev ter 
inštalaterjev jasno razmejena,    

• sekcija je organizirala vrsto predstavitev novosti na področju ogrevanja 
in hlajenja, s katerimi so bili prisotni zadovoljni,    

• novembra je tudi nekaj članov sekcije inštalaterjev energetikov sodelo-
valo v akciji obnavljanja objekta družine Šavle v Brezovici pri Gradinu.   

OOZ Koper je članom sekcij vse aktivnosti sofinancirala iz članarine. 
Vse sekcije so v letu 2011 imele redne zbore članov. Pomembno je omeniti, 
da so v prvem mesecu leta potekale volitve, na katerih so člani vseh sekcij 
izbrali svoja vodstva za novo mandatno obdobje 2011-2015. Skozi vse leto 
so se predstavniki omenjenih osmih sekcij udeleževali strokovnih in drugih 
srečanj v okviru republiških sekcij. 
 
3.8. Šport in rekreacija
 
V letu 2011 je zbornica za svoje člane  organizirala le en športni dogodek 
in sicer enodnevno smučanje v Forni di Sopra v Italiji, ki se ga je udeležilo 
38 članov in 10 spremljevalcev. Člani so za udeležbo plačali participacijo, 
razliko je iz svoje tržne dejavnosti pokrila zbornica,  spremljevalci so plačali 
polno ceno.  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper že od marca 2009 svojim 
članom omogoča uporabo bowling steze v bowling centru Adrie Ankaran. 
Podatki iz evidence prisotnosti kažejo, da je v letu 2011 stezo  redno upora-
bljalo  5 članov, občasno pa še dva.  
 
3.9. Opravljanje ostalih nalog   

• V začetku leta 2011 smo organizirali že tradicionalni novoletni obrtniški 
ples, ki se ga je udeležilo 271 oseb;   

• organizirali smo ogled Mednarodnega obrtnega sejma v Celju – MOS. 
Udeležilo se ga je 29 oseb, med katerimi je bilo 11 članov zbornice, 11 
upokojencev, 5 spremljevalcev oz. zunanjih udeležencev ter 2 zaposleni 
na zbornici;    

• v mesecu novembru smo za člane organizirali izlet v Budimpešto z ogle-
dom Opere Rigoletto. Izleta se je udeležilo 26 članov,11 spremljevalcev ter 
2 zaposleni na OOZ Koper,     

• v  mesecu decembru smo v mestnem gledališču organizirali tretji letni  
zbor članov, ki se ga je udeležilo 241 oseb (članov in njihovih spremljeval-
cev), kar je 12% več kot prejšnje leto. Predsednik zbornice in predsedniki 
sekcij so prisotnim na kratko poročali o delu zbornice in o aktualnih zade-
vah. Člane so pozvali k aktivnejšemu delovanju v zbornici. Zboru članov 
je sledila stand-up komedija v izvedbi Tadeja Toša. Zbor se je zaključil z 
družabnim srečanjem v preddverju gledališča,     

• v decembru smo za otroke naših članov v mestnem gledališču pripravili 
gledališko igro,organizirali prihod Dedka Mraza  in obdarili 156 otrok,      

• v najem smo skozi vso leto  oddajali prostore. V letu 2011 smo imeli skle-
njeni šest najemnih pogodb, v najem pa smo oddajali tudi obe dvorani.    

3.10. Sodelovanje z zunanjimi institucijami     
• V različnih oblikah smo sodelovali s sosednjimi obrtnimi zbornicami, 

predvsem pri organizaciji  izobraževanj, ki so se odvijala v glavnem v 
našem obrtniškem domu;     

• z OOZ Primorsko Notranjske regije smo se v letu 2011 začeli srečevati 
enkrat mesečno in sicer zaradi obravnave gradiva za seje Upravnega 
odbora OZS;       

• predstavniki OOZ Koper so se udeležili otvoritve obrtnega sejma, ki ga 
organizira Obrtnička komora Istrske županije;      

• redno smo  sodelovali s podjetjem Servis Koper d.o.o., ki deluje v naših 
prostorih in pri katerem lahko naši člani dobivajo tiste informacije oz. 
konkretno pomoč iz področja opravljanja dejavnosti v Italiji, ki jih stro-
kovna služba zbornice ne more zagotoviti;     

• z Mestno občino Koper žal nismo sodelovali tako kot v preteklih obdo-
bjih. Župan je na slavnostni seji skupščine naše zbornice obljubil sode-
lovanje in izrazil pripravljenost prisluhniti težavam naših obrtnikov, a 
čeprav smo večkrat in ob različnih priložnostih izrazili interes,  se z njim 
nismo uspeli niti enkrat srečati na kakšnem delovnem sestanku;     
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• s centrom za sodelovanje z gospodarstvom Znanstveno raziskovalnega 

centra Univerze na Primorskem smo nadaljevali sodelovanje tako, da 
smo tudi v letu 2011 v Koprskih obrtniških novicah vzdrževali  stalno 
rubriko Borza poslovnih priložnosti, s katero  člane opozarjamo na 
možnosti za poslovna sodelovanja s podjetji iz vse EU in Borzo inovacij, 
znanja in tehnologij;     

• sodelovali smo tudi z drugimi organizacijami kot so: Združenje deloda-
jalcev obrti in podjetnikov ZDOPS, katerega smo tudi člani, Regionalnim 
razvojnim centrom, kjer delujemo tudi v akcijski skupini LAS Istre, Sre-
dnjo tehniško šolo Koper, idr.;    

• žal nismo uspeli realizirati srečanja med vodstvom OOZ Koper in župa-
nom ter predstavniki občine Višnjan, kot je bilo načrtovano jeseni

     

4.  Strokovna služba
 
4.1. Kadrovska struktura
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper ima akt o sistemizaciji delovnih 
mest, ki je bil sprejet leta 2008. V aktu so sistemizirana štiri delovna mesta in 
sicer: sekretar zbornice, strokovni sodelavec za sekcije, strokovni sodelavec za 
obrtna dovoljenja, tajnica-administratorka.    
V letu 2011 so bila še vedno zasedena le tri delovna mesta, saj delovno mesto 
administratorke ni zasedeno. Strokovno sodelavko za sekcije, ki je na porodni-
škem dopustu smo nadomestili z delavko za določen čas. Občasno pomanjka-
nje kadra smo  reševali s študentskim delom. 
 
4.2.  Finančno računovodska dela 
 
Finančno računovodska dela za OOZ Koper po pogodbi opravlja Računovod-
ska hiša Fipos, ki zbornici zagotavlja tudi podatke o stanju in gibanju sredstev 
in obveznosti do virov sredstev, stroških, odhodkih, prihodkih in poslovnem 
izidu. V letu 2011 je Fipos, skladno s sklepom skupščine OOZ Koper, pripravil 
pregled realizacije  plana OOZ Koper za obdobje I-VI 2011, ki ga je obravnaval 
upravni odbor na septembrski seji. Računovodska hiša Fipos tudi svetuje 
zaposlenim na zbornici s  področja računovodstva. 
        

5. Nadzor
Osnova za izdelavo poročila je bil program dela zbornice, katerega so izvajali  
upravni odbor,  sekcije in strokovna služba zbornice. Program se je med le-
tom  prilagajal potrebam. Delo organov zbornice je spremljal nadzorni odbor 
oziroma njegov predsednik, ki se je redno udeleževal sej upravnega odbora 
in sej skupščine. Predsednik nadzornega odbora in nadzorni odbor pri delu 
zbornice nista ugotovila nepravilnosti. Delo strokovne službe zbornice sta 
nadzirala predsednik in sekretarka zbornice. 
 

6. Zaključna ocena
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je v letu 2011 po fakturirani 
realizaciji ustvarila 46.063,00 evrov presežka med prihodki in odhodki. Glede 
na to, da presežek predstavljajo neplačane članarine, je skupščina presežek 
razporedila v poslovni sklad.  
Prikaz dejansko realiziranih prihodkov pa je že drugo leto zapored pokazal, 
da zbornica ni zaključila leta s presežkom ampak z negativno razliko med 
prihodki in odhodki, ki je v letu 2011 znašala 32.734 evrov. Skupščina je zato 
sledila predlogu nadzornega odbora OOZ Koper, da se za leto 2012 prihodki 
in odhodki uravnotežijo. Glede na to, da zbornica v letu 2012 ne planira večjih 
prihodkov, je skupščina morala krčiti odhodke. Zbornica bo zmanjšala odhod-
ke za delovanje organov zbornice, zmanjšala število izidov glasila za enega, 
zbornica ne bo več zagotavljala glasila vsem upokojencem, zmanjšala bo stro-
ške za obiske sejmov in strokovne ekskurzije, gostinskih storitev ter poslovnih 
in drugih daril. OOZ Koper za realizacijo programa dela za leto  2012 planira 
367.010,00 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. 
Tudi v letu 2011 si je zbornica prizadevala, da bi članstvu zagotovila čim več 
storitev – tako tistih, ki se financirajo iz članarine kot tistih, ki se financirajo iz 
sredstev pridobljenih s tržno dejavnostjo in temu cilju bo sledila tudi v letu 
2012. Vse aktivnosti, ki jih je in jih bo zbornica izvajala so bile namenjene 
izključno članstvu.  
V letu 2011 se je, predvsem v času pred državnozborskimi volitvami,  po-
novno nekoliko bolj izpostavljalo vprašanje obveznega članstva v zbornicah. 
Skupščina OOZ Koper ocenjuje, da  je obvezno članstvo nujno, saj le to zago-
tavlja primerno kvalitetno zastopanost članstva in njegovih interesov ter kva-
liteten servis vsem obrtnikom in malim podjetnikom, ki si tega sami – v okviru 
svoje dejavnosti – ne morejo zagotoviti.  

Skupščina je delo zbornice, glede na dane razmere,  ocenila kot zelo uspešno. 

Poslovno poročilo OOZ Koper za leto 2011je Skupščina OOZ Koper sprejela 
29. marca 2012.      
               
 Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper
                                                                                                   

Prijavnica za delavnico Problematični ljudje v vašem delovnem 
okolju ali kako ravnati s ”pacienti”?
23. maj 2012

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in dokazilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete 
po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Delavnica Kako 
ravnati s ”pacienti«?

V sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 
organiziramo izobraževanje – delavnico po sistemu lastniškega 
upravljanja podjetij Wise Exit  - Problematični ljudje v vašem 
delovnem okolju ali Kako ravnati s ”pacienti”?
 
v sredo, 23. maja 2012, ob 10.00 uri 
v zeleni dvorani  obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper      

• Na delavnici  se bomo posvetili izjemno zahtevnim situacijam, 
ko imamo na drugi strani problematično osebo. Ste se že kdaj 
ukvarjali z ljudmi, ki so vam povzročali težave, zaradi 
katerih ste slabo spali, so vam po nepotrebnem jemali 
dragoceni čas … Pozitivnega učinka pa ni bilo. Lahko so to 
vaše stranke, poslovni partnerji, zaposleni …     

• Kje in kdaj potegniti mejo v takem  odnosu? Koliko 
se moramo s to osebo res ukvarjati, kdaj pa jo prepustiti 
drugim strokovnjakom? Moramo biti do te osebe prijazni ali 
neposredno odkriti, čeprav za ceno prepira? Kako pride do tega, 
da se znajdemo v 'objemu' takega človeka? Na taka in podobna 
vprašanja bomo poskušali odgovoriti tekom srečanja.     

• Primerov, ki potrjujejo obstoj teh izjemno težavnih ljudi, ni 
malo. Prav na primerih bomo obravnavali tudi možne 
rešitve, ki vodijo iz takega problematičnega odnosa. Kar pa 
je najpomembneje – opozorili bomo na znake, ki nam že zelo 
hitro dajo informacijo, da se bo odnos z določeno osebo razvijal 
na način, ki je za podjetnika povsem nesprejemljiva (konflikti, 
potrata časa, energije …).    

Komu je program namenjen
Vsem lastnikom podjetij – obrtnikom in podjetnikom, 
začetnikom in izkušenim podjetnikom.

Vsebina   
• Kdo vse sodi v krog problematičnih ljudi    
• Kako te ljudi prepoznate in kako z njimi ravnati     
• Boste dovolili, da vam še naprej kradejo čas, živce, denar …?     
• Kako jih odsloviti in pri tem ohraniti osebnostno integriteto     
• Kaj se iz takega odnosa lahko naučimo    

• Slaba izkušnja s posameznikom ne sme vplivati na vaš 
splošen odnos do zaposlenih ali do strank (vsi zagotovo niso 
lenuhi, goljufi, lažnivci …) – kako to zagotoviti v praksi?   

• Izmenjava mnenj, izkušenj, iskanje rešitev v vaših konkretnih 
primerih    

Izvajalci   
Srečanje bo vodila so-avtorica sistema Wise Exit in knjige Od 
posla do užitka Anka Zajc, sociologinja, mediatorka, podjetnica 
in svetovalka za področja odnosov v delovnem okolju, ravnanja 
z zaposlenimi in strankami, osebnostne rasti ter uvajanja 
sprememb v podjetjih. 

Trajanje
Delavnica bo trajala (6 pedagoških ur) do 15.00 ure.  

   
Cena   
228,00 evrov (z DDV). Članom OOZ Koper s poravnano članarino 
zbornica krije stroške seminarja v višini 100,00 evrov po članu 
(za eno osebo) 

Plačilo
Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, s 
pripisom  » Delavnica Pacienti” ali na blagajni OOZ Koper 
Prijave: Član zbornice lahko prijavi eno osebo gospodarskega 
subjekta-člana. Prijavnico  pošljete na OOZ Koper, Staničev 
trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917  ali na e-pošto: maja.
zemva@ozs.si . Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu.

Rok prijave sreda,16. maj 2012 oz. do zapolnitve mest. 

”Obvladajte posel,  
da ne bo posel 
obvladoval vas”

S to mislijo, ki je temelj avtorsko 
zaščitenega sistema lastniškega 
upravljanja Wise Exit (moder-
pameten izhod), je v obrtni-
škem domu v Kopru, 3. aprila 
letos,  potekala predstavitev 
lastniškega upravljanja, s po-
močjo katerega lastnik dejansko 
nadzira delovanje podjetja tako, 
da sam ni neločljivo vezan na 
njegovo vodenje.     

Predstavitev je izvedla Anka Zajc, soproga in članica ekipe 
odvetnika Boruta Zajca, ki deluje na področju gospodarskega 
prava in je tudi avtor knjige Od posla do užitka.      

Predavateljica je enajstim udeležencem predstavila sistem  
obvladovanja podjetja, kako ločevati med stvarmi, ki jih mora 
podjetnik – lastnik narediti sam in tistimi, ki jih lahko prenese 
na zaposlene, kako prihraniti čas, kako nadzor usmeriti le v re-
zultate in učinke, vse z namenom ustvariti podjetje, ki bo ne-
odvisno od lastnika.  Vrednost takega podjetja bo znatno višja, 
tako za lastnika, ki bo lahko bolj svobodno zaživel, kot za  trg, 
kolikor bi se lastnik odločil za njegovo prodajo.     

Predavateljica je predstavila tudi tri programe šolanja lastni-
škega upravljanja:     
• Podjetnik ali obrtnik – s.p. ali d.o.o.     
• Kaj zamujate? Resnična podjetnikova bilanca     
• Problematični ljudje  v vašem delovnem okolju ali 

kako ravnati s »pacienti«.      

Udeleženci so predlagali, da se za člane zbornice  izvede šola-
nje v Kopru  in za začetek so si izbrali program Problematični 
ljudje  v vašem delovnem okolju ali kako ravnati s »pacienti«     
Kolikor bi vas zanimala izvedba tudi katerega drugega pro-
grama nam to lahko sporočite na tel. 05/61 390 12 ali 05/61 
390 00 in dogovorili se bomo za izvedbo šolanja v Kopru.
OOZ Koper bo svojim članom izobraževanje tudi sofinancirala.

In kaj je sistem Wise Exit?
Sistem Wise Exit je namenjen podjetnikom – lastnikom posla, 
ki želijo svoje podjetje upravljati tako, da bodo imeli:    
• učinkovitejši lastniški nadzor,    
• več časa in energije za razvoj novih idej,    
• več časa in svobode za sprejemanje kvalitetnih 

strateških odločitev,   
• več prostega časa.   
Hkrati pa upravljanje podjetja po sistemu WE omogoča 
lastniku premišljen izstop iz podjetja – takrat, ko bodo to 
sami želeli in tako, kot bo zanje najbolj ugodno. 

VABILO

VABILO

Iščete ravnotežje in harmonijo?
 

Rešitev je lahko Rebalancing masaža. Kje? Na Škofijah!
 

Rebalancing masaža združuje delo na globokih tkivih  z mobilizacijo 
udov. Na ta način se odstranijo stare napetosti in izboljša fleksibilnost. 

S kompletno serijo masaž ali tudi z eno samo obravnavo boste ponovno 
pridobili samozavest in energijo vašega telesa. 

 
Tehnike gibanja in telesnega izražanja Explorations dobro delujejo 
na vse: zmanjšuje se stres, počutimo se bolj gibčne in boljše volje. Poleg 
tega se lahko naučimo preprečevanja nekaterih motenj, ki izhajajo iz 

dela, ki ga opravljamo. Lekcije za posameznike in skupine po želji.
 

Posebni popusti za obrtnike!
 

Kontakt: 
www.spretnosti-bodywork.eu ali spretnosti@gmail.com 

ali 040 250 256 (pon-pet 20:00-21:00) 



12 13
VABILO

VABILO

Brezplačni seminar Kako 
prodati in zaslužiti več 
s pomočjo učinkovite 
informacijske podpore?

Člane zbornice vabimo na brezplačni seminar 
Kako prodati in zaslužiti več s pomočjo učinkovite 
informacijske podpore?
 

v ponedeljek, 28. maja 2012, ob 9.00 uri,  
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Komu je program namenjen
Seminar je namenjen mikro in majhnim podjetnikom, 
samostojnim podjetnikom in obrtnikom. Pomaga 
razumeti kako prodati več ter daje poudarek reševanju 
resničnih težav, s katerimi se podjetniki srečujejo vsak dan.

Cilji usposabljanja    
• spoznati zaokroženo celoto od iskanja potencialnih 

kupcev do poprodajnih aktivnosti   
• spoznati rešitve, kako prodati in zaslužiti več s 

pomočjo učinkovite informacijske podpore poslovanju    
• spoznati učinkovite metode marketinga in prodaje, ki 

jih slušatelj lahko uporabi v poslu       

Program seminarja    
• Uvodni pozdrav in predstavitev programa    
• Sklop 1:  Kako do novih strank? 

  Kako pridobiti podatke o potencialnih   
  strankah? 

  Kako narediti prvi kontakt s stranko? 
  Na kakšen način komunicirati s stranko?    

• Sklop 2:  Kako pripraviti ponudbo, ki jo je težko   
  zavrniti? 
  Učinkovita predstavitev vašega izdelka oz.  
  storitve? 
  Kaj stranka v resnici kupuje? 
  Koraki do uspešne prodaje    

• Sklop 3:  Poprodajne aktivnosti 
  Kako kupca spremeniti v stalno stranko? 
  Kako obdržati dolgoročni kontakt s   
  strankami? 
  Učinkovitost nagrad in popustov    

• Odprta debata   
 
Predavatelja
mag. Aleš Lisac in Damjan Pintar 

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

Rok prijave  
ponedeljek, 21. maj 2012, 
do 12.00 ure oz. do zapolnitve mest

Prijavnica za seminar Kako prodati in zaslužiti več 
s pomočjo učinkovite informacijske podpore?
28. maj 2012

GSM telefon Stacionarni telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in dokazilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete 
po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Št. zaposlenih

19. rokodelska razstava 
z mednarodno udeležbo 
v Slovenj Gradcu 
Do 31. maja 2012 si lahko  v Koroški 
galeriji likovnih umetnosti v Slovenj 
Gradcu ogledate 19. rokodelsko raz-
stavo, ki ima letos mednarodni značaj.     
Dosedanje bogate slovenske izkušnje 
bodo soočene z  izdelki rokodelcev iz 
nekaterih držav Evropske Unije, ki so se 
odzvale na povabilo k sodelovanju.  Na 
tokratni razstavi sodelujejo vrhunski ro-
kodelci iz Slovenije in nekaterih drugih 
držav, ki ustvarjajo svoje mojstrovine iz 
lesa, kamna, gline, šibja, slame (tudi ličja 
in trav), stekla, železa, papirja, naravnih 
tkanin, volne, usnja, voska, vezenin in 
čipk ter naravnega voska.  Torej v narav-
nih gradivih, ki sooblikujejo sodobna 
prizadevanja za trajnostni in sonaravni 
razvoj ter omogočajo kakovosti človeko-
vega bivanja s paleto žlahtnih dodanih 
vrednosti.       Razstava je obsežna med-
narodna komunikacija z dejavnostmi in 
bogatimi znanji, ki v prihodnje lahko po-
membno sooblikujejo možnosti za nova 

delovna mesta, zaposlovanje razvojno 
prizadetih in invalidnih oseb, ustvarjajo 
žlahtne vsebine turistične ponudbe, utr-
jujejo istovetnosti evropskih regionalnih 
kultur. V Slovenj Gradcu bodo v času raz-
stave potekale številne prireditve, sreča-
nja in rokodelske delavnice.     
Častni pokrovitelj te pomembne razsta-
ve, ki sodi v okvire programov Evropske 
prestolnice kulture, je predsednik Repu-
blike Slovenije dr. Danilo Türk.    

Spremljajoča dogajanja 
     
Vabimo vas, da se udeležite tudi zanimi-
vih spremljajočih dogajanj. Kolikor želite 
podroben program vseh prireditev, ur-
nikov ogledov rokodelskih delavnic ali 
se želite udeležiti delavnic na katerih bi  
preizkusili svoje spretnosti  v izdelovanju 
izdelkov, nam to sporočite na OOZ Ko-
per tel.05/ 61 390 13 ali 05/61 390 00 in 
vam ga bomo posredovali.   

Pohod Po poti domačih obrti      

Organizator, v soboto, 12. maja 2012, 
tudi pripravlja pohod Po poteh do-
mačih obrti. Pričetek pohoda bo pri 
cerkvi Sv. Martina v Šmartnem pri 
Slovenj Gradcu. Ob poti bo v Tomaški 
vasi organiziran ogled Herčeve žage 
in mlina s spoznavanjem mlinarske 
obrti in prikazom mletja žita, žagar-
ske obrti in ljudskega rokodelskega 
izročila Mislinjske doline v pesmi in 
besedi. Pri  kovaču Antonu Strmčniku 
v Legnem bo prikazana kovaška obrt. 

ZADNJE
  PRIJAVE

Zanimanje obrtnikov za tematiko, ki jo 
ureja Kolektivna pogodba za obrt in 
podjetništvo, je v porastu, kar je raz-
brati iz vprašanj, s katerimi se naši člani 
obračajo na nas. V ta namen smo se na 
Območne obrtno-podjetniške zborni-
ce Koper Koper  v začetku aprila odlo-
čili organizirati seminar, ki bo odgovo-
ril na ta in še mnoga druga vprašanja, 
hkrati pa članom predstavil vsebino 
pogodbe, njeno izvajanje ter socialni 
dialog. 

Kljub aktualni tematiki, ki ureja razmer-
ja delodajalcev ter njihovih zaposlenih 
v obrtniških vodah, pa je udeležba čla-
nov vseh treh obalnih zbornic komaj 
zadostovala za izvedbo seminarja. 

Predstavitev  Kolektivne pogodbe za obrt in 
podjetništvo

Predavatelj Tomaž Bernik, univ. dipl. 
prav., je prisotnim najprej predstavil 
pomen kolektivnih pogodb, medna-
rodne, nacionalne ter delovnopravne 
podlage, na katerih temeljijo tovrstne 
pogodbe, ne nazadnje pa tudi medna-
rodna načela, ki veljajo pri sklepanju 
kolektivnih pogodb. Zatem je prešel 
na konkretno razlago Kolektivne po-
godbe za obrt in podjetništvo, katero 
je uvodoma časovno umestil in nato 
podrobno razložil vsa njena določila. 
    
Tematika, izvedba seminarja ter upo-
rabnost pridobljenega znanja so člane, 
ki so si vzeli čas in seminarju prisluhnili, 
navdušili.



V mesecu aprilu smo za člane OOZ Koper, Izola in Piran  pripravili predstavitev 
postopkov mediacije, kot izredno učinkovito metodo iskanja ugodne rešitve, 
katere prednost so nizki stroški, visoka stopnja uspešnosti ter obojestranska 
sprejemljivost rešitve.     
Pravni vidik, pomen in značilinosti in še praktični primer njenega poteka v obli-
ki igranega filma, sta nam predstavila predavatelja mag. Tadeja Vengar, medi-
atorka na Okrožnem sodišču v Kopru, ter Janez Starman, univ. dipl. prav., član 
Društva mediatorjev Slovenije. Z odprtim, strokovnim, hkrati pa zelo zanimivim 
in inovativnim pristopom sta prisotnim v treh urah, na primerih razložila princi-
pe formalne in neformalne mediacije.    
Predavanje je bilo izredno zanimivo. Pridobljene informacije bodo udeležen-
cem koristne na mnogih področji, tako na delovnem mestu kakor tudi v oseb-
nih odnosih. 

Predavanje Alternativno reševanje 
sporov 
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Informacije in naročila
Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, 
Strunjan 148, SI-6323 Strunjan 
Silvana Ilič Topič, vodja wellness centra Salia, 
telefon 05/67 64484 -  GSM 041/733114 
E-naslov: silvana.ilic-topic@terme-krka.si 

Borut Pucelj, telefon 07/38 48 706 - GSM 051/684 539 
E-naslov: borut.pucelj@terma-krka.si 

Terme Krka - Talaso Strunjan
Posebna ponudba za člane OOZ Koper

Količinska prodaja vstopnic za bazene in saune v Strunjanu v letu 2012

Vrsta vstopnice                  Cenik na bazenu              Cenik na bazenu       Cena za člane OOZ Koper
    (pon.- pet.)                (sob., ned., prazniki)                (pon.- ned. in prazniki)
 
Odrasli bazeni - od 13. do 15. ure       8,50 €          10,50 €     5,95 €
Odrasli bazeni - od 18. do 20. ure       8,50 €          10,50 €     5,95 €
Odrasli bazeni - 4 ure         11,00 €          14,00 €     8,80 €
Odrasli bazeni - celodnevna     15,00 €          18,00 €  10,50 €
Savne (3 ure)      18,00 €          21,00 €  12,60 €

Vsebina ponudbe
· maksimalni količinski popust na redne cene 
· ponudba velja do 28. decembra 2012
· minimalno naročilo 10 vstopnic 
· vstopnice veljajo vse dni v tednu, vključno z vikendi in  prazniki 
· otroci, ki še niso dopolnili 4 leta imajo brezplačen vstop v  bazene
· otroci od dopolnjenega 4. leta do dopolnitve 12. leta  imajo 20 % popust 
na navedene cene 

VABILO

VABILO

Tretje redno obvezno 
usposabljanje voznikov
Območne obrtno –podjetniške zbornice Izola, Koper in Piran 
v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 
organiziramo usposabljanje

v soboto, 26. maja 2012, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
                                                            
Usposabljanje je namenjeno voznikom, ki imate v vozniškem  
dovoljenju veljavno kodo 95 in morate opraviti redno letno 
7-urno usposabljanje zaradi podaljševanje kode:

Program usposabljanja
I. Nove tehnološke rešitve na tovornih vozilih in avtobusih    
• ekološki standardi in uporaba novih tehnoloških rešitev 

za pogonske motorje   
• prenos navora in moči   
• pnevmatike   
• zavorni sistemi in nove tehnološke rešitve   
• uporaba pnevmatskih naprav na vozilih    
• sistemi varnosti in pomoč voznikom   
• standardi za jeklene vrvi in verige   

II. Preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih 
priseljencev ter prevoz pokvarljivega blaga   
• uvod    
• kriminaliteta v Sloveniji    
• mobilni delavci kot žrtev kriminala    
• aktivna udeležba mobilnega delavca   
• preventivni ukrepi   
• odgovornost prevoznika   
• prevoz pokvarljivega blaga   

Obseg usposabljanja 7 pedagoških ur
   Rok prijave
petek, 18. maj 2012 oz. do zasedbe prostih mest (23).
                       
Cena     
• član OOZ Koper (ena oseba)  s poravnano članarino 

plača  participacijo v višini 10,00 € (vključno z DDV) na 
TRR OOZ Koper, št. 1010 0003 5170 352, namen plačila: 
seminar vozniki     

• zaposleni vozniki pri članih OOZ Koper plačajo polno 
ceno  34,20 € (vključno z DDV) 

 
Način prijave:
Izpolnjeno prijavnico, kateri priložite:   
• fotokopijo vozniškega dovoljenja     
• fotokopijo osebnega dokumenta    
• potrdilo o plačani kotizaciji   
posredujte na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax: 05/62 71 917 

Upoštevane bodo samo prijavnice s prilogami in 
dokazilom o  plačani kotizaciji.

Priimek in ime

EMŠO

Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj)

Telefon GSM Telefon - stacionarni

Datum, kraj in država rojstva

Opravljena kategorija za izpit (ustrezno obkrožite):
voznik za kategorijo           C1 C1 + E    C + E                 D

Prijavnica za tretje redno obvezno usposabljanje 
voznikov za leto 2012, 26. maj 2012

Podpis in žig

Kraj in datum

Prijavnico in dokazilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po faxu: 
05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Podatki o kandidatu/ki:

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):      A - samoplačnik                       B - plačnik (podjetje)                     

B - naziv plačnika (podjetje)

E-pošta Telefon GSM Telefon/faks - stacionarni

B - naslov plačnika (podjetje) 

Član OZS DA NE

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

    B - podatki plačnika (podjetje) 

Podaljšanje veljavnosti kode EU ”95” za 5 let

Vozniki, ki imajo vpisano kodo EU ”95” za 5 let:
Obvezen obisk tečaja

5 tečajev (vsako leto enega)
Obseg: 1 dan x 7 ur
(skupaj v 5. letih 35 ur)

1 tečaj v obdobju 5. let
Obseg: 5 dni x 7 ur = 35 ur

ali
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Sekcija gostincev in živilcev

Naši gostinci so se ponovno dobro odrezali 
V ponedeljek, 23. aprila 2012 je bil za 
naše gostince prav poseben dan. Štirje 
člani OOZ Koper so se udeležili tekmo-
vanja »Naj špargljev krožnik Istre 2012«, 
ki je letos potekalo v hotelu Riviera v 
Portorožu. 

Tudi tokrat smo bili prijetno preseneče-
ni nad uspehi naših članov.  Zlato odličje 
ter častni naziv »Najvšečnejši špargljev 
krožnik 2012« je prejela gostilna Pri 
Emilu iz Vanganela, ki si ga je prido-
bila s Špargljevim imperialom. Za lahko 
in svežo sladico na osnovi divje istrske 
šparge pa je bila Domačija Ražman iz 
Gračišča okronana s srebrnim odličjem. 

Obema iskrene čestitke!

v soboto 26. maja 2012, ob 10. uri,
pri Planinskem domu Obrtnik,
na Tojzlovem vrhu pri Mariboru

Tekmovalne panoge    
1. Tekmovanje z zračno puško (trije člani)     
2. Tekmovanje vleke vrvi (cela ekipa)    
3. Tekmovanje v spretnosti (dva člana)     
4. Podiranje kegljev (trije člani)    
5. Kolesarjenje  (samostojno tekmovanje)    

Poskrbljeno bo za okusno hrano in pijačo ter 
za bogat in zanimiv program z živo glasbo.  
 
Prijave 
Prijavite se Maji Žemva na OOZ Koper,
telefon 05/61 390 13 - 041/725 125 
ali e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Rok prijave  
petek, 20. maj 2012, do 12.00 ure 
Ob prijavi obvezno priložite dokazilo o plačilu. 

Instalaterji- energetiki  so se 16. in 17. 
marca družili na 12. strokovnem sreča-
nju instalaterjev - energetikov v hotelu 
Adria v Ankaranu. Predsednik sekcije 
Instalaterjev – energetikov OOZ Koper, 
Peter Babič o dogodku pove, da sta se 
kljub zanimivim temam iz OOZ Koper 
srečanja udeležila le dva člana sekcije. 
Po njegovem mnenju je bilo najbolj za-
nimivo predavanje mag. Vesne Črnilogar 
iz Eko sklada, največ mnenj in vprašanj 
pa je bilo na temo subvencij za izkori-
ščanje obnovljivih virov energije. Poleg 
zakonodaje na tem področju, pri kateri 
je bilo opaziti precej sprememb, je ude-
ležence zanimalo, zakaj država podpi-
ra samovgradnjo in s tem delo na črno.  
»Pri ključu dodeljevanja ugodnih posojil in 
nepovratnih subvencij so nam predstavni-
ki obljubili, da bodo v bodoče upoštevali 
mnenje stroke. Sklad zmanjšuje čas od pre-
jetja do rešitve vloge, pa tudi zavrnjenih 
vlog je vedno manj. Veliko pozornosti mora-
mo posvetiti pogojem razpisa« pravi Babič.    
Sledile so zanimive predstavitve, prvi je 
Milan Žegarac iz podjetja Komplast d.o.o. 
predstavil zakonske novosti na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Prisotni so se 
s predavateljem strinjali, da zakonodaja 
dopušča različna tolmačenja, kazni za 
kršitve pa so izredno visoke. Na tem po-
dročju je potrebno delati predvsem na 
ozaveščanju in dvigu varnostne kulture. 
Nadalje so potekala še predavanja na 
temo izkoriščanja sončne energije za 
ogrevanje in hlajenje objektov ter teh-
nologij rekuperacije zraka. Predstavniki 

avstrijskega podjetja KWB, ki je specia-
lizirano na področju ogrevanja na trda 
goriva ter ima lasten tehnološki razvoj, 
so pripravili zanimivo predavanje ter 
predstavitev kotlov za ogrevanje na 
trda goriva, ki se jih čisti le do dvakrat na 
sezono. To predstavlja velik napredek in 
visoke izkoristke.    
V sklopu srečanja je bila izvedena skup-
ščina sekcije, katere se je udeležil tudi 
generalni sekretar OZS Dušan Krajnik ter 
prisotne seznanil z najpomembnejšimi 
aktivnostmi zbornice in zahtevami OZS 
do Vlade RS.  Seja se je zaradi zanimivih 
tem in pogovora krepko podaljšala čez 
planiran čas. Obravnavano je bilo poro-
čilo o delu sekcije v letu 2011 ter osno-
van predlog programa dela za leto 2012. 

Člani Sekcije inštalaterjev energeti-
kov OOZ Koper so si v marcu ogledali 
mednarodni energetski  sejem Expo-
comfort v Milanu, ki je potekal od 27. do 
30. marca 2012 in ponujal raznovrstne 
novosti, predvsem na področju plinske 
tehnologije, klimatskih naprav in toplo-
tnih črpalk. Manjši poudarek je bil dan 
ostalim sistemom izrabljanja obnovljivih 
virov energije.
 
Predsednik sekcije Peter Babič nam je 
utrinke z dvodnevnega obiska sejma 
opisal z naslednjimi besedami: 
»27. marca 2012 smo se udeleženci malo 
pred 4. uro zjutraj zbrali na Škofijah in od-
hiteli na železniško postajo v Trst, kjer nas 
je bolj kot zgodnja vožnja z vlakom mikala 
jutranja kava. Ko smo se docela prebudili, 
smo se z vlakom udobno odpeljali do 
Venezie, kjer smo presedli ter nadaljevali 
prijetno vožnjo do Milana. Ob klepetu 
in šalah je čas hitro minil. Po manjšem 
spodrsljaju s podzemno železnico, ki se je 
na koncu prelevil v še večjo količino dobre 
volje in smeha, smo končno prispeli na 
sejmišče. Najprej smo na hitro preleteli 
ponudbo kitajskih razstavljavcev, ki po 
večini razstavljajo slabe imitacije evrop-
skih izdelkov, sledili pa so ostali razstavni 
prostori, kjer smo se mudili večino časa 

našega ogleda in se le s težavo in s pomo-
čjo sejemskega zemljevida orientirali med 
množico. Obiskali smo tudi nekatere raz-
stavljavce iz Slovenije. Zvečer smo s težavo 
našli pravi avtobus, ki nas je odpeljal do 
hotela. Po dobri večerji v bližnji restavraciji 
nas je večina odšla k zasluženemu počitku, 
tisti najbolj vzdržljivi pa so si privoščili še 
potep po centru mesta, mestni vrvež in 

Obisk strokovnega sejma Expocomfort Milano
nočni utrip prekrasnega Milana. Naslednji 
dan si je vsak sproščeno ogledal ponudbo 
sejma, ki ga je najbolj zanimala. Nekateri 
so si po ogledu razstavišča privoščili tudi 
ogled mestnih znamenitosti ter prijetno 
kosilo. Vožnja nazaj proti Trstu je, ob 
sproščenem pogovoru o vtisih s sejma, 
hitro minila. Pozno ponoči smo se utrujeni 
a zadovoljni vrnili domov.«

6. športne igre 
instalaterjev-energetikov
Maribor, 26. maj 2012 

VABILO

VABILO

12. srečanje instalaterjev – energetikov Slovenije

Cilj sekcije v tem letu je med drugim tudi 
ureditev področja normativov in cenikov, 
kateri pa bi morali biti strogo upošteva-
ni, saj se nekonkurenčne cene odražajo 
na odnosih med inštalaterji samimi, dol-
goročno pa tudi škodijo strankam, saj 
kakovostna izvedba določene storitve 
s seboj prinese tudi določene stroške. 
Veliko je bilo izrečenega tudi na temo 
poklicnega izobraževanja in večina pri-
sotnih se je bolj nagibala k načinu pou-
čevanja, kot je veljal pred uvedbo usmer-
jenega izobraževanja (pol leta šole, pol 
leta praktičnega dela).    
Peter Babič še pove, da so se po dveh 
dnevih druženja inštalaterji  razšli dobre 
volje in z odličnimi občutki.

Sekcija instalaterjev-energetikov Maribor vabi k udeležbi vse člane  Sekcij instalaterjev-energetikov 
OZS  in Območnih obrtno-podjetniških zbornic ter pri njih zaposlene delavce na 6. športnih igrah 
instalaterjev-energetikov Slovenije  ki bodo potekale
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Sekcija frizerjev vabi svoje člane na brezplačen seminar 
Look & profesionalne lasne kozmetike Indola, ki bo 
 
v soboto, 19. maja 2012, ob 15.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma
Staničev trg 1, Koper
 
Program 
Na seminarju, ki bo predvidoma trajal do 19.00 ure, vam bodo 
predstavljeni najnovejši sveži modni trendi na modelih ter linije 
izdelkov za vsak frizerski salon. Lasno kozmetiko vam bo pred-
stavil ambasador za Indolo Gašper Karničar in njegov tim.
 
Prijave 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, 
fax. 05/62 71 917
ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si
 
Rok prijave  
ponedeljek, 14. maj 2012, do 12.00 ure

VABILO

VABILO

Strokovna ekskurzija 
BMW Welt, München 
1. in 2. junij 2012

Člane sekcije avtoserviserjev OOZ Koper vabimo vas na dvodnevno 
strokovno ekskurzijo - ogled BMW Welt, v München, Nemčija,
ki jo 1. in 2. junija  2012 organizira Sekcija avtoservisno-remontne 
dejavnosti OOZ Sežana

Program
1. dan: petek, 1. junij 2012
Odhod avtobusa ob 4.00 uri iz Sežane oz. po dogovoru. Vožnja na 
relaciji Salzburg – München. Po prihodu ogled mesta in mestnih 
zanimivosti. Sledi ogled BMW WELT – največjega razstavnega salona 
in možnost obiska muzeja BMW. Vožnja do najnovejše športne arene, 
nato prevoz gostov v hotel. Večerja v eni izmed pivnic, nočitev. 
 
2. dan: sobota, 2. junij 2012
Po zajtrku sprehod po mestu in ogled mestnih zanimivosti. Prosto 
za nakup spominkov. Ob 14.00 uri vožnja na relaciji Munchen – 
Kimsko jezero ter postanek za oglede. Nadaljevanje poti proti domu 
s krajšimi vmesnimi postanki. Prihod domov v večernih urah.

Cena potovanja  
• 135,00 EUR - ob prijavi najmanj  30 oseb    
• 157,00 EUR - ob prijavi najmanj 20 oseb    
• 230,00 EUR - ob prijavi najmanj 9 oseb 

V ceno je vključeno     
avtobusni prevoz po programu (TV, klima, hladilnik) - cestnine, takse, 
parkirnine,pristojbine, dnevnice šoferja - hotelske in gostinske stori-
tve po programu na bazi nočitev z zajtrkom v hotelu  3-4* - večerja 
v pivnici oz. restavraciji - vsi ogledi po programu - vodenje vodnika 
z licenco - nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja - 20% 
DDV- organizacija potovanja   

Prijava
Prijavite se s  priloženo prijavnico na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, fax: 05/6271-917 ali 
skenirano preko e-pošte maja.zemva@ozs.si
Članom OOZ Koper (eni osebi), ki imajo poravnano članarino, bo 
Sekcija avtoserviserjev OOZ Koper povrnila stroške strokovne 
ekskurzije v višini 70% vendar ne več kot 100,00 EUR na podlagi 
vloge, ki jo bo član prejel na zbornici in kateri bo predložil dokazila o 
udeležbi in plačilu.

Rok prijave
ponedeljek, 14. maj 2012, do 12.00 ure

Prijavnica za strokovno ekskurzijo 
BMW Welt München, 1. in 2. junij 2012

GSM telefon Stacionarni telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in dokazilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete 
po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Št. zaposlenih

VABILO

VABILO

Brezplačni seminar 
Look & Learn 
Indola 

Prijavnica za seminar Look & Learn Indola
19. maj 2012

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in dokazilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, 
pošljete po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Think Smart, 
 think Indola
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Izobraževanja za frizerje 
se kar vrstijo 
Sekcija frizerjev OOZ Koper nenehno skrbi za izobraževanje svojih članov. 
Trenutno poteka organizacija brezplačnih predstavitev frizerskih hiš ter 
novih smernic striženja, barvanja in spenjanja las, s katerimi bo poskrblje-
no, da bodo člani v koraku z modnimi trendi letošnjega leta.   
Dober mesec za tem, ko so bili naši člani priča frizerskim veščinam gospo-
da Steva Pavloviča iz frizerske hiše Stevo, se je predstavila frizerska hiša 
Sensience, ki nastopa kot prva v nizu brezplačnih predstavitev. Voditelj 
dogodka je bil gospod  Matjaž Komar, ki je prisotnim podal koristne in-
formacije s področja frizerstva ter na modelih prikazal dva različna načina 
striženja in spenjanja las. Predstavitev je bila barvita, zanimiva in estetska.    
Prisotni so bili z organizacijo in izvedbo seminarja  zadovoljni in nestrpno 
pričakujejo naslednjo predstavitev frizerske hiše Indola, ki bo potekala v 
mesecu maju.    
»Cenimo,  da člani v težkih časih,  ki so in še prihajajo, izkazujejo željo in voljo 
po znanju in so odprti za novosti. Pohvala gre  tudi frizerskim hišam, ki nam 
to znanje posredujejo brezplačno,« pove predsednica Sekcije frizerjev OOZ 
Koper, Silva Baruca Jakomin.

Javni razpis 
  za sofinanciranje 
  obrti in podjetništva 
  v MO Koper za leto 2012

Mestna občina Koper je na svoji spletni strani objavila 

Javni razpis  za sofinanciranje ukrepov za 
ustvarjanje  podpornega okolja za podjetništvo 
v Mestni občini Koper za leto 2012
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev 
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja 
za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po 
principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih 
projektov in naložb podjetij, in sicer:    

A. Sofinanciranje začetnih investicij, investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in 
storitev
• za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe 

proizvodnje,   za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, 
pridobivanje projektne                       

• dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,     
• za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,      
• za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa 

patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega 
tehničnega znanja ter programske opreme)    

pod pogojem, da podjetja zagotovijo vsaj 25 % lastnih virov 
za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora 
ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev.    

B. Sofinanciranje stroškov promocije malih in 
srednjih podjetij
• za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na 

določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini,    

pod pogojem, da se podjetja udeležijo določenega sejma ali 
razstave doma ali v tujini. 
                                                                                                                                                      
C. Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja    
• za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki je na 

Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Koper (v 
nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,      

• za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je na ZRSZ 
prijavljena kot brezposelna oseba in spada v ciljno 
skupino oseb v skladu z Katalogom aktivne politike 
zaposlovanja, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja,     

• za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve 
zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno 
izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba,     

• za stroške realizacije samozaposlitve ali zaposlitve osebe, 
ki je v postopku izgubljanja zaposlitve,    

pod pogojem, da podjetja:     
• zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta 

nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila 
zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,    

• zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike 
Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Mestne 
občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim Katalogom 
aktivne politike zaposlovanja v naslednje ciljne skupine: 
brezposelne osebe starejše od 50 let, dolgotrajno 
brezposelne osebe in invalidi ter so prijavljeni na ZRSZ 
najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve,     

• da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom 
uresničijo samozaposlitev. Dejavnost se mora opravljati 
na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in 
sedež morata biti na območju Mestne občine Koper),     

• da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so 
državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče 
na območju Mestne občine Koper in v obdobju 
določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev.    

D. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne 
razpise    
• stroške za pripravo projektov, ki so predmet 

mednarodnega javnega razpisa, in ki  so dejansko nastali, 
so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna 
dokazila,      

pod pogojem, da podjetja, ki prijavijo projekte na javni razpis 
iz mednarodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so 
administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom 
neposrednega mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni 
razpis.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhne in srednje 
velike gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom po zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki 
imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju 
Mestne občine Koper in drugi po razpisu.
 
Višina sredstev razpisa
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za 
izvedbo javnega razpisa je skupaj do 121.000,00 EUR 
 
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči
» de minimis« in ob upoštevanju  proračunskih možnosti.       

Javni razpis in razpisna dokumentacija so objavljeni na 
spletni strani www.koper.si. Člani zbornice lahko celotno 
dokumentacijo prevzamete tudi na sedežu zbornice.

Rok prijave
Javni razpis se zaključi 17. maja 2012, ob 12.00 uri. 
 
Informacije v zvezi z razpisom dobite

- vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro pri Marku Gorišku na 
Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
telefon 05/66 462 46 

- člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper  tudi 
pri sekretarki zbornice Elide Laginja, telefon 05/61 390 12  
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Iz Uradnega lista
št. 24/2012, 30. marec 2012    
• Zakon o spremembi Zakona o spremembi Zakona o 

davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G)     
• Zakon o spremembi Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I)    
• Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in 

alkoholne pijače    
• Uredba o odpadnih oljih    
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o 

davčnem postopku    
• Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se 

obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji   

• Poročilo o gibanju plač za januar 2012     
• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2012 
   
št. 26/2012, 6. april 2012     
• Uredba o spremembi Uredbe o izrabljenih vozilih    
• Aneks št. 4 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za 

lesarstvo     

št. 27/2012, 13. april 2012     
• Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za marec 2012    

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem list RS 
št. 26/2012 z dne 6. aprila 2012 objavil Javni razpis za 
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere - P1 2012 
 
Razpis se od lanskega bistveno ne razlikuje (glede pogojev), 
le obrestna mera je precej višja kot je bila lani in sicer: 
EURIBOR 6 mesečni + 1,95%. 
 
Upravičeni stroški za najetje kredita  
• materialne investicije (tehnološka oprema, zemljišča, 

gradnja ali nakup objektov),      
• nematerialne investicije (prenos tehnologij, nakup 

patentiranih pravic, licenc, znanja,      
• nepatentiranega tehničnega znanja) ter      
• obratna sredstva (nakup materiala, blaga, financiranje 

storitev, promocij, plač, davčnih obveznosti, stroškov 
testiranja, itd).    

Roki predložitve
Roki za predložitev vlog so: 
1. rok - 20. maj 2012     
2. rok - 20. junij 2012 
3. rok - 10. september 2012    
4. rok - 10. oktober 2012 in 
5. rok - 10. november 2012 oziroma do porabe sredstev. 

Informacije
Celotno razpisno dokumentacijo lahko najdete na spletni 
strani:  
http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_
content&view=article&id=188&Itemid=158 
 
Za dodatno pomoč in svetovanje se lahko obrnete na: 
• Danijela Lampergerja, OZS
• ali na svetovalca OOZ Koper Cveta Križana, 
        (glej 2. stran glasila). 

Javni razpis 
za garancije Sklada za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v Uradnem list 
RS št. 24/2012, z dne 30. marca 2012 objavil Javni poziv za 
kredite EKO sklada. 
  
Predmet poziva 
Krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, 
samostojnih podjetnikov in zasebnikov na območju 
Republike Slovenije.   

Do financiranja so upravičene naslednje naložbe    
• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov     
• Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov)     
• Gospodarjenje z odpadki     
• Varstvo voda     
• Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo     
• Začetne naložbe v okoljske tehnologije     

Vrednost razpisa
Višina sredstev znaša 25.000.000,00 EUR.

Rok prijave
Poziv je odprt najkasneje do 31. januarja 2013 
oziroma do porabe sredstev 

Informacije
Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na:
Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, telefon 01/24 148 20, 
faks:  01/24 148 60 in na spletni strani: www.ekosklad.si
 
Člani OOZ Koper se lahko za brezplačno svetovanje 
pri prijavi na razpis obrnete na našega svetovalca 
Cveta Križana 
(glej 2. stran glasila).

Javni poziv 
za kredite Eko sklada

Avguštin se je rodil leta 1932 v Zlatečah pri Celju. Iz Štajerske se je, kot poklicni zidar, 
preselil v Koper leta 1955. Zaposlen je bil v takratnem podjetju ”1. maj”, izšolal se je še za 
delovodjo in se zaposlil v gradbenem podjetju  Stavbenik. Za samostojno poklicno pot 
se je določil leta 1967. 
 
Avguštin se je zavedal pomena organiziranosti članstva, zato je aktivno sodeloval pri 
organiziranju obrtništva na koprskem. Za sodelovanje pri ustanavljanju takratnega 
Obrtnega združenja Koper in za delo v njegovih organih je leta 1984 prejel bronasto,
 leta 1988 pa zlato priznanje s plaketo. 
 
Avguštin Kalšnik je bil na svojem področju priznan kot strokoven in pošten izvajalec 
gradbenih del, zato mu je bilo zaupano tudi ocenjevanje vrednosti nepremičnin 
 - poslovnih prostorov. Bil je tudi soustanovitelj obrtne zadruge Galeb. 
 
Svoje delo je vestno opravljal vse do upokojitve. Dejavnost je prepustil sinu Zlatku, 
kateremu je prenesel tudi vse svoje dolgoletne izkušnje in vrline. 
 

V slovo Avguštin Kalšnik, 1932 - 2012

V 80. letu starosti  je preminil  Slavko Žerjul, gostilničar iz Črnega Kala in dolgoletni član 
Obrtnega združenja Koper.  
 
Gostinsko dejavnost je opravljal celih 30 let in sicer od maja 1958 do maja 1988 . 
 
V letih od 1979 do 1986 je bil član skupščine takratnega Obrtnega združenja Koper.  
Od leta 1979 do  1982 je bil tudi član izvršilnega odbora združenja.  
 
Za zasluge pri organizaciji Obrtnega združenja Koper in njegovih organov je  leta 1984 
prejel bronasto priznanje s plaketo. Leta 1988 je prejel priznanje za 30 letno opravljanje 
obrtne dejavnosti. 
 
Od njega smo se poslovili 18. aprila 2012 na pokopališču v Gabrovici pri Črnem Kalu. 
 

V slovo Slavko Žerjul, 1933 - 2012

Nepričakovano in tiho je obrtniške vrste zapustil dolgoletni član zbornice, stanovski kolega 
Stanislav Fink. Stane je  vstopil med obrtnike  leta 1966, ko je odprl orodjarsko delavnico na 
Ulici JLA – sedanji Pristaniški ulici v Kopru. 
 
Od vsega začetka se je z vso predanostjo vključil tudi v organiziranje obrtništva. 
Bil je aktiven član že v prvih organih takratnega obrtnega združenja.
 
Bil je član  Skupščine in Izvršilnega odbora, Odbora za izobraževanje, Odbora za šport in 
Odbora za gradnjo obrtniškega doma.
 
Ker je bil Stane človek, ki je užival popolno zaupanje svojih kolegov, mu je bila večkrat 
zaupana  tudi funkcija predsednika volilne komisije. Svoje delo je opravljal odgovorno, 
predano in z izredno  natančnostjo.  Bil je  dinamičen  in zvedav obrtnik, ki je želel vedno biti 
na tekočem z vsem in se je tudi redno izobraževal. Še pred kratkim je opravil računalniško 
izobraževanje, ker je smatral, da brez tega danes ne gre. 
 
Za zasluge pri organizaciji obrtnega združenja in njegovih organov  je leta 1984 prejel 
priznanje z bronasto plaketo, leta 1987 s srebrno in leta 1993 z zlato plaketo. Leta 2006 
je prejel priznanje za 40 letno opravljanje dejavnosti. OOZ Koper mu je ob svoji 30-letnici  
podelila tudi posebno priznanje.
 
Čeprav se je Stane upokojil  že leta 1991, je  obrt obdržal in nadaljeval z delom dokler 
ga ni presenetila smrt. 

V slovo Stanislav Fink, 1932 - 2012



UP ZRS  
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper 
T: 05/663 77 80 
E: een@zrs.upr.si  
http://csg.zrs-kp.si, www.een.si

Borza poslovnih priložnosti 
• Izraelska družba, ki je razvila edinstven ultravijolični 

(UV) varnostni trak, ki opozori uporabnika na čezmer-
no izpostavljenost soncu, išče distributerje v Evropi.      

Šifra: EEN-apr-14     

• Italijansko podjetje, ki proizvaja okna izdelana iz 
naravnega lesa in z nanotehnološko obdelavo, išče 
trgovske zastopnike distributerje.      

Šifra: EEN-apr-27    

• Francosko podjetje specializirano v proizvodnji  lasnih 
vložkov za podaljševanje las, išče dobavitelje 100% na-
ravnih človeških las. Podjetje išče francosko govoreče 
partnerje.      

Šifra: EEN-apr-35    

• Nemško MSP, iz jugovzhodne Saške, išče poslovne 
partnerje (predvsem trgovske posrednike), ki so v 
tesnih stikih s frizerskimi saloni in njihovimi regionalni-
mi/nacionalnimi združenji. Podjetje ponuja trajnostne 
vodne šobe, ki omogočajo, v procesu pranja las, do 
80% manjšo porabo vode.      

Šifra: EEN-apr-50 
 
 
Kontakt: M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si, T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja 
in tehnologij   
• Center znanja na Madžarskem ponuja mobilni analiza-

tor pesticidov. Center išče partnerja, podjetja delujoča 
na področju varstva okolja za proizvodnjo ter trženje 
omenjene novosti. Pripravljeni so na skupno sode-
lovanje prek licenčne pogodbe ter proizvodnega ali 
komercialnega dogovora.      

Ref: 12 HU 5010 3ODO    

• Nizozemski proizvajalec strojev za prehrambno indu-
strijo je razvil pakirno linijo za pakiranje svežih gob. 
Natančno pakiranje gob se izvaja s pomočjo 3D ske-
nerja, kateri avtomatsko prepozna težo gob. Podjetje 
išče partnerje, podjetja delujoča na področju reje gob, 
za skupno sodelovanje prek komercialnega dogovora 
s pomočjo tehničnega sporazuma.      

Ref: 12 NL 60FI 3O6P

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

Več informacij na www.een.si.

Borza priložnostiObetajo se poenostavitve pri
ponovni registraciji vozil  
Evropski državljani in podjetja vsako leto prepeljejo 
okoli 3,5 milijona vozil v drugo državo članico, kjer jih 
morajo registrirati v skladu z nacionalno zakonodajo. 
Zaradi različnih nacionalnih predpisov in zahtev je 
postopek registracije v EU še vedno zapleten in 
zamuden: v povprečju traja pet tednov, stroški pa so 
ocenjeni na 400 evrov. Evropska  komisija je predstavila 
predlog, ki naj bi omogočil skupni prihranek vsaj 
1,5 milijarde evrov letno, in vsebuje konkretne 
rešitve. Obveznost ponovne registracije vozil iz 
druge države članice EU bo omejena. Bistveno bodo 
poenostavljene upravne formalnosti pri ponovni 
registraciji avtomobilov, kombijev, avtobusov 
in tovornjakov znotraj EU, na primer pri prenosu 
prebivališča iz ene države članice v drugo ali pri nakupu 
rabljenega vozila iz druge države članice. Podjetja, ki 
oddajajo vozila v najem, bodo lahko v dopustniškem 
času vozila prepeljala iz druge države članice brez 
ponovne registracije, s čimer se bodo predvidoma 
znižale tudi cene najema vozil. Poleg tega bodo organi 
za registracijo vozil okrepili medsebojno sodelovanje 
za lažjo izsleditev ukradenih vozil, tako da registracija 
ukradenega vozila v drugi državi članici ne bo več 
možna. O predlogu bosta zdaj razpravljala Evropski 
parlament in Svet. Po njegovi potrditvi bodo imele 
države članice na voljo eno leto, da se pripravijo na 
nove postopke v zvezi z registracijo vozil.
 

Pregled davčnih predpisov za 
čezmejne delavce
 
Evropska komisija je napovedala podroben pregled 
davčnih predpisov v državah članicah, ki veljajo za 
čezmejne delavce. Ocenjuje se, da v Evropski uniji zunaj 
svoje države dela več kot 1,2 milijona delavcev, davčne 
ovire pa ostajajo ena od največjih težav pri iskanju 
dela v drugi državi članici. Komisija bo zato v letu 2012 
pregledala nacionalne neposredne obdavčitve, da bi 
ugotovila, ali so zaradi njih delavci, ki živijo v eni državi 
članici, delajo pa v drugi, neupravičeno v slabšem 
položaju. Preučila bo, ali so državljani, ki večino svojega 
dohodka zaslužijo v drugi državi članici, bolj obdavčeni 
od državljanov te države članice ter ali so osebne in 
družinske olajšave v tej državi v praksi dostopne tudi 
nerezidentom. Preverila bo tudi, ali države članice 
različno obravnavajo svoje državljane in državljane 
drugih držav članic. 

Več o tem  si lahko preberete na http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/349&for
mat=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en. 


