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Letni zbor članov 
v znamenju sprememb delovanja zbornice

”Videti je nemogoče, dokler ni narejeno,“ je bila misel Nelsona Mandele, ki jo je povzel  predsednik 
koprske zbornice Slavko Vižintin na koncu svojega nagovora članom. V njem je predstavil izzive, 
s katerimi se soočata koprska zbornica in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije po prehodu 
na prostovoljno članstvo ter po turbulentnih menjavah vodstva, ki so umazala dobro ime 
organizacije. Po njegovem mnenju je prostovoljno članstvo dobro, saj bodo v zbornici delovali 
le tisti člani, ki bodo to hoteli. Ti bodo tudi dovzetnejši za aktivnosti in tematike, za katere se 
bo zbornica zavzemala. Vižintin je še dal jasno vedeti, da bo zbornica tako močna, koliko bodo 
močno sodelovali njeni obrtniki in podjetniki, kajti pravi, da smo lahko le skupaj močnejši.   

Po nagovoru predsednika je sledila še okrogla miza, na kateri je sodelovalo sedem predsednikov 
sekcij. Predstavili so delo v letošnjem letu in svoje videnje o zbornici, prostovoljnem članstvu in 
potrebah članstva. Pogovoru se je poleg Vižintina pridružil še predsednik OZS Branko Meh.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Staničev trg 1, 6000 Koper  - telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17 
E-naslov: ooz.koper@ozs.si  - spletna stran: www.ooz-koper.si

Uradne ure strokovnih služb: ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure in od 14. do16. ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure

D A V K I  i n  R A Č U N O V O D S T V O

Dunja Verbajs
Davčno svetovanje 
Verbajs d.o.o.

Brezplačno davčno svetovanje
• vsako tretjo sredo v mesecu  od 10. ure  

dalje na sedežu OOZ Koper, po predhodni 
najavi sekretarki zbornice (najkasneje v 
predhodnem  tednu) na tel. 05/61 390 13  
ali na tel. 05/61 390 00

Davčno svetovanje zajema  
• svetovanje s področja davčne, postopkovne in 

statusne zakonodaje ter pomoč pri reševanju 
problematike z navedenih področij, 

• svetovanje na področju vodenja poslovnih knjig,
• svetovanje pri sestavi davčnih bilanc in drugih 

davčnih poročil,
• pravočasno obveščanje o  spremembah na 

področju davčne zakonodaje in vodenja 
poslovnih knjig.    

P R I D O B I V A N J E  F I N A N Č N I H  V I R O V

dr. Cveto Križan
Elcom In, do.o.o.

Brezplačno svetovanje iz področja 
pridobivanja finančnih virov
• sreda: od 09. do 10. ure - na sedežu OOZ Koper 

po predhodni najavi (najkasneje v pedhodnem  
tednu) na OOZ Koper, tel. 05/61 390 00 ali  
05/61 390 12 ali 05/61 390 13

Svetovanje zajema
• svetovanje na področju financiranja razvojnih 

investicij in pridobivanja nepovratnih sredstev iz 
EU skladov. 

• svetovanje  članom pri pripravi prijavne 
dokumentacije oz. zahtevka za financiranje za 
razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Prijava na spletni portal OZS
Na portal www.ozs.si se prijavite z:     
• uporabniškim imenom: vašo številko kartice Mozaik 

podjetnih  (vpisana tako na čelni strani kartice kot na 
hrbtni strani pod črtno kodo)        

• geslom, ki ste ga prejeli z računom za članarino za 
september  2013 in je navedeno na dnu računa       

Če  gesla ne najdete posredujte zahtevek preko e-pošte na 
registracija@ozs.si. Geslo bo na e-mail, s katerega boste 
zahtevek poslali, posredovano v najkrajšem možnem času.

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

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

         Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti 
in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom
           
• pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev po zahtevah Zakona o varnosti 

in zdravju pri delu in podzakonskih predpisov         
• pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev (prijava poškodbe pri delu, delovne 

dokumentacije za oceno delazmožnosti na ZPIZ,…)                
• zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov     

Storitve za člane OOZ Koper z 20% popustom         
• izvedba seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in 

varstva pred požarom            
• izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja            
• pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil          
• ekološke meritve (osvetljenost, hrup, temperatura)          
• usposabljanja za viličariste, strojnike TGM           

Urnik za stranke: od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure,   
na sedežu ZVD Koper, Pristaniška 12, Koper 
ali na telefon  05/63 090 35

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

Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1200 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

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

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste     
• 50 % popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, ki ga naroči član, 

ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja 
(zapišejo se ugotovitve in rešitve problema)   

• 5 % popust pri svetovanju in vodenju postopka prenosa podjetja s. p. 
na prevzemno kapitalsko družbo, vključno z izdelavo dokumentov

• 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in 
postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

P R A V O

Janez Starman
odvetnik

Brezplačno pravno svetovanje
• sreda: od 15. do 17. ure - osebno na sedežu 

OOZ Koper ali na tel. 05/61 390 15  
• pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu 

odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru:
          ponedeljek in četrtek: od 16. do 18. ure

Pravno svetovanje zajema
• dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov 
• pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju 

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

• pregledovanje in ustno svetovanje 
glede dokumentov, pogodb in drugih že 
pripravljenih listin

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa  imajo člani OOZ Koper 
15% popust na zdravstvene storitve
Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.
Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico 
na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7. ure do 8.30.  Zdravnica bo opravljala 
preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik 
podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr. 8.205 ) in očala  v primeru, da jih 
uporabljate. Bodite tešči!

Dispanzer medicine dela, prometa 
in športa Izola
Ul. oktobrske revolucije 11, Izola

Z D R A V S T V E N E  S T O R I T V E

 Slavko Vižintin                                                                                                     Branko Meh             
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Med vodji sekcij je prva bila povabljena k besedi Silva Baruca Jakomin, ki je zadovoljna z delom 
svoje sekcije. Frizerji so namreč uspeli obdržati nižjo stopnjo DDV  in uspeli so se obraniti dere-
gulacije svojega poklica. V prihodnje si želi plodnejšega sodelovanja s šolstvom, ki bi sledilo po-
trebam poklica. Letos so namreč v Sloveniji vpisali več frizerjev, kot jih trg dela lahko sprejme, kar 
lahko posledično povzroči povečanje dela na črno. 
 
Prav tako je bil z delom v sekciji gradbenikov zadovoljen Zlatko Kalšnik, ki v novem letu že na-
poveduje dodatna izobraževanja. To je potreba članstva in ji nameravajo hitro ustreči. Prav hiter 
odziv na tovrstne pobude in težave, s katerimi se srečujejo obrtniki, je po njegovo nujno potre-
ben v zbornici s prostovoljnim članstvom. Člani bodo po njegovih besedah namreč pričakovali in 
zahtevali več. 
 
Predsednik sekcije gostincev Mirko Tomšič je izrazil zadovoljstvo, da so se na vladi premislili 
glede uvedbe davčnih blagajn samo za določene branže. Pravi sicer, da država postavlja malega 
obrtnika v zelo slab položaj, saj mora ta poznati obsežno in razpršeno zakonodajo, med tem ko 
ima država inšpektorje, ki nadzirajo ozka delovna področja. Želi si, da bi država tudi več postorila 
v boju proti sivi ekonomiji in nelojalni konkurenci, ki jo med drugim predstavljajo tudi avtomati 
za  pijače, ki ne izdajajo računov.

V sekciji inštalaterjev-energetikov so opravili vse kar so si zadali, močno pa jih je prizadela dere-
gulacija poklica, je prisotnim povedal predsednik sekcije Peter Babič. Vseeno pa v sekciji snujejo 
načrte o konzorciju, s pomočjo katerega bi se lažje prijavljali na razpise. Osebno pogreša več mo-
rale med obrtniki in ljudmi. 

Konec januarja bo pokazal, koliko članov bo ostalo v sekciji kozmetikov, ki jo vodi Maja Kolnik 
Švara. Takrat bodo tudi vedeli, kako z delom naprej. Kljub prostovoljnemu članstvu pričakuje, da 
bodo člani zahtevnejši do zbornice in da bo ta odločneje zagovarjala njihove interese in se borila 
za njihove pravice. Razmisliti bo morala tudi o tem, kaj lahko članom še ponudi, da se bodo ti 
vključevali vanjo. 

Luška taksa in nov terminal za tovornjake pa ostajata kisli jabolki za sekcijo avtoprevoznikov tudi 
v prihajajočem letu, pove vodja sekcije Mario Zadel. A uvodne pogovore s pristojnimi je že opra-
vil in pričakuje ugoden razplet v bližnji prihodnosti. 
 
Z menjavami na vrhu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in prekinjanjem kontinuitete ni 
zadovoljen predsednik sekcije avtomehanikov Miro Veljak. Meni, da mora zbornica več storiti za 
svoje člane in izpostavi pozitiven primer - Mozaik podjetnih. Nakazal je tudi na paradoks – člani 
zbornice, ki bodo plačevali članarino, se bodo borili za svoje interese in pravice, z njihovimi do-
sežki pa bodo pridobili tudi tisti, ki niso člani. 
 
Okroglo mizo je zaključil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh. Izrazil je 
zadovoljstvo s slogo, ki so jo pokazali obrtniki pri zbiranju podpisov proti davku na nepremičnine 
in boju proti davčnim blagajnam za samo določene branže. Obljubil je, da bo naredil vse, kar je v 
njegovi moči, da bo zbornico spet vrnil njenim članom in opral njeno ime. 
                 Tekst: Matej Rodela, fotografije: Foto Belvedere

           Peter Babič                        Miro Veljak                             Maja Kolnik Švara              Slavko Vižintin                      Branko Meh             Silva Baruca Jakomin         Mirko Tomšič                        Mario Zadel                      Zlatko Kalšnik
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Laginja. Po zaključeni javni obravnavi 
je upravni odbor preveril, če so podani 
predlogi skladni z zakonom in če 
morda enakih rešitev ne ponujajo 
že drugi členi statuta. Zavoljo večje 
transparentnosti je nato upravni odbor 
skupščini predstavil vse predloge, tudi 
zavrnjene in jih obrazložil ter podal v 
razpravo. 
 
Razgreto razpravo je sprožil že drugi 
člen statuta, ki določa, kdo vse lahko 
postane član koprske zbornice. Prvi 
odstavek vrata v članstvo na široko 
odpira širši javnosti, članstvo namreč 
omogoča  vsem fizičnim in pravnim 
osebam, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost v Republiki Sloveniji kot 
obrtno dejavnost ali domačo in 
umetnostno obrt, oziroma katerokoli 

Pred božičnimi prazniki se je na redni 
seji sešla skupščina koprske zbornice. 
Najpomembnejša točka na dnevnem 
redu je bila potrditev osnutka statuta, 
ki ga je potrebno uskladiti z novim 
obrtniškim zakonom in statutom 
Obrtno podjetniške zbornice Slovenije 
(OZS). Statut je bil predhodno v javni 
obravnavi in člani so lahko podali svoje 
predloge in komentarje na zapisane 
člene. Kljub številnemu članstvu naše 
zbornice so to storili le: izvršilni odbor 
sekcije inštalaterjev-energetikov, 
izvršilni odbor sekcije kozmetikov, 
predsednica sekcije frizerjev Silva 
Baruca Jakomin, častni član zbornice 
Rafael Srabotič, bivši predsednik 
zbornice Vladimir Ražman, predsednik 
sekcije gostincev in živilcev Mirko 
Tomšič ter sekretarka zbornice Elide 

Skupščina pripravila predlog 
novega statuta zbornice

drugo pridobitno ali nepridobitno 
dejavnost v Republiki Sloveniji. Člani 
skupščine so izrazili bojazen, da bodo 
lahko v zbornico vstopili tudi tujci in s 
tem organizacijo prevzeli ali pa odžirali 
delo domačim obrtnikom. Z večinsko 
podporo je bilo nato sprejeto varovalo, 
do bo o včlanitvi  subjektov, ki nimajo 
poslovnega naslova registriranega v RS 
ali niso državljani RS, odločal upravni 
odbor. Nov zakon sicer take rešitve ne 
predvideva in potrditi jo bo morala še 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
 
Skupščina je nato zavrnila predlog 
upravnega odbora, da bi bili lahko v 
organe zbornice izvoljeni samo tisti 
člani, ki imajo državljanstvo Republike 
Slovenije, ker bi to bilo diskriminatorno 
do članov zbornice, ki so že leta člani in 
katerim je članstvo na volitvah funkcije 
že zaupalo. 
 
Sledila je obravnava predlogov, ki 
s svojo vsebino ne bi bistveno 
spreminjali delovanja zbornice, kot 
je določilo o tem, da Območna 
obrtno- podjetniška zbornica Koper 
nadaljuje tradicijo Obrtnega združenja 
Koper, boljša formulacija besedila 
v členu, ki obravnava območja 
delovanja zbornice in natančnejša 
opredelitev nalog zbornice. Slednji 
je bil zavrnjen, predhodno omenjena 
predloga pa potrjena. V statutu je po 
novem predvideno, da se člana lahko 
iz članstva tudi izključi. O predlogu 
za   izključitev člana, ki grobo krši 
običaje in poslovno moralo ter škodi 

ugledu zbornice, odloča upravni odbor, 
ki izključitev predlaga Upravnemu 
odboru Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije. 
 
Obsežnejšo razpravo je nato sprožil 
16. člen, kjer so člani razpravljali o tem, 
ali naj predsedniki sekcij samodejno 

postanejo člani skupščine. Prisotni 
so se odločili, da temu ne bo tako ter, 
da se vstop v skupščino na splošnih 
volitvah omogoči čim širšemu članstvu 
iz čim več dejavnosti.
 
Tudi v nadaljevanju seje je bilo 
delovanje sekcij v ospredju. 

080 22 65 www.sberbank.si info@sberbank.si

Že vrsto let fi nanciramo mikro, mala in srednja podjetja

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih smo v Sberbank pripravili posebne ugodnosti 
s področja bančnega poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij 

Za mikro poslovne subjekte in samozaposlene smo v sodelovanju z Evropskih investicijskim skladom oblikovali dolgoročni Mikrokredit (kot trajni 
obratni kapital) v višini 25.000 evrov z rokom vračila do 30. 11. 2019. Z moratorijem na odplačilo glavnice kredita kreditojemalec pridobi čas, da 
svoje poslovanje z najemon kredita dodatno okrepi. Po poteku moratorija ima kreditojemalec več možnosti odplačevanja glavnice kredita in sicer 
obročno mesečno, trimesečno ali celo enkratno ob zapadlosti kredita.

Obrestne mere pri mikrokreditih so fi ksne, kreditojemalci pa s tem niso podvrženi obrestnemu tveganju (spremembe vrednosti EURIBOR-ja). 
Višina obrestne mere je odvisna od bonitete kreditojemalca in načina zavarovanja kredita in znaša 6 % letno ali 7 % letno. Kreditojemalec je lahko 
mikro poslovni subjekt, katerega dejavnost je iz sredstev dovoljeno fi nancirati, ima največ 9 zaposlenih oseb in katerega letni prihodki ter letna 
bilančna vsota v zadnjem poslovnem letu ne presegata 2 milijonov evrov. 

Nameni porabe
Mikrokredit je edinstvena priložnost za zagotovitev primernega dolgoročnega fi nanciranja za osnovna ali obratna sredstva. Uporabi se ga lahko za 
plačilo obstoječih obveznosti, za pridobitev dodatnih popustov za predčasno plačilo, širitev prodajnega asortimana, nakup različne opreme za 
poslovanje (prevozna sredstva, računalniki, programska oprema, pisarniška in druga oprema/stroji), prenovo ali nakup poslovnih prostorov, 
oglaševanje in realizacijo drugih poslovnih idej in aktivnosti.
 
Poleg omenjene kreditne ponudbe smo za člane Obrtne zbornice - imetnike kartice Mozaik podjetnih pripravili še dodatne ugodnosti: 

               40% nižji stroški odobritve Mikrokredita,
               25% nižji stroški odobritve kredita iz redne ponudba banke,
               50% nižji stroški letne članarine posamezne poslovne kreditne kartice Activa – MasterCard za prvo leto,
               Posebej ugodna poslovna računa z elektronskim poslovanjem Mozaik Optimal in Mozaik VIP.

Ugodnosti so na voljo do 31. avgusta 2014. Več o ugodnostih na naši spletni strani in www.ozs.si.

Skupščina je tako potrdila 39. člen, 
ki iz dosedanjega delovanja sekcij 
briše izvršilne odbore, ki jih bodo 
nadomestili zbori članov sekcij. Ob tem 
so se pojavili pomisleki, da se bodo 
zborov udeleževali le redki člani, saj je 
bil obisk le teh  do sedaj skromen. A 
prevladalo je mnenje, da bodo člani 
z nastopom prostovoljnega članstva 
vendarle aktivnejši in da bo udeležba 
na zborih v vsakem primeru večja kot 
na izvršilnih odborih. Skupščina je 
omejila tudi predsedovanje sekcijam 
na dva mandata. Ta določba je bila za 
nekatere sporna, saj so še posebno 
prisotni predsedniki sekcij zagovarjali 
stališče, da bi s tem lahko ogrozili 
obstoj sekcij. V njih naj bi bilo zelo 
malo članov, ki bi bili pripravljeni 
prevzeti vodenje le teh. Spet drugi pa 
so bili mnenja, da bi prav neomejeno 
število mandatov na daljši rok 
povzročilo stagnacijo in okostenelost 
sekcij. 
 
Člani skupščine so v nadaljevanju 
zavrgli predlog, da bi razmerja z 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije  
urejali s pogodbami, ki bi opredeljevale 
vsakršno sodelovanje, in predlog o 
natančni opredelitvi kodeksa poslovne 
morale v statutu, saj je to že zapisano 

v statutu krovne organizacije.  Potrdili 
pa so predlog, da zbornica pridobiva 
sredstva  tudi na javnih razpisih. Člani 
skupščine so odločili, da bodo ohranili 
položaj sekretarja zbornice v takšni 
obliki kot je urejen v veljavnem statutu. 
 
Skupščina je tako izglasovala čistopis 
predloga statuta, kateremu mora 
dati soglasje Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, saj  tako predvideva 
obrtni zakon. Ko bo soglasje dano, bo 
skupščina na dopisni seji dokončno 
potrdila statut. Do takrat koprska 
zbornica deluje po  veljavnem statutu 
in obrtnem zakonu. 
 
Pod točko razno je sekretarka Elide 
Laginja predstavila še dopis, ki ga je 
zbornica naslovila županu Mestne 
občine Koper Borisu Popoviču, saj so 
člani že večkrat izrazili zaskrbljenost 
zaradi slabše komunikacije z lokalno 
skupnostjo in počasnim reševanjem 
zadev, kot so med drugim terminal za 
tovornjake ter parkiranje in ustavljanje 
v mestnem jedru  za namene 
opravljanja dejavnosti. Župan še ni 
odpisal. 
       Matej Rodela
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Nadaljevalni tečaj 
Varjenje s TIG postopkom

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Nadaljevalni tečaj
Varjenje s TIG postopkom, 20. januar 2014

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Mozaik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

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

Plačano dne   na TRR    na blagajni OOZ

GSM telefon Stacionarni 
telefon

OOZ Koper organizira v sodelovanju 
z  Medpodjetniškim izobraževalnim 
centrom Koper 60-urni  nadaljevalni 
tečaj Varjenje s TIG postopkom. 
Tečaj se bo začel  v

ponedeljek, 20.  januarja 2014, ob 16. uri,
v delavnicah Srednje tehniške šole Koper, 
Izolska vrata 2, Koper 

Trajanje tečaja
Potekal bo vsak dan od 16. do predvidoma 20. ure, 
do zaključka sklopa 60-ih ur, 
in sicer do 7. februarja 2014. 
 
Kratka navodila          
• kandidati lahko prejmejo interno literaturo,  

cena je 20,00 EUR,                    
• kandidati morajo imeti osnovna znanja na področju 

varjenja s postopkom TIG,            
• kandidati morajo poskrbeti za zaščitna sredstva, delo 

opravljajo na lastno odgovornost pod nadzorom 
predavatelja in poznati morajo predpise iz Varstva pri 
delu,                 

• kandidati ne smejo biti pod vplivom alkohola in drugih 
substanc,                          

• parkiranje je omogočeno na šolskem parkirišču,           
• na koncu tečaja dobijo kandidati potrdilo, da so opravili 

60- urni tečaj varjenja s postopkom TIG.     

Predavatelj
Predaval bo Marjan Jahn.
 
Cena
Cena tečaja 488,00 EUR (DDV vključen). 
Članom OOZ Koper s poravnano članarino 

bo zbornica stroške sofinancirala v višini 70% vendar ne 
več kot 100,00 EUR, na podlagi oddane vloge in dokazila o 
plačilu in o opravljenem tečaju. 

Plačilo
Znesek je potrebno poravnati pred izvedbo tečaja, 
na TRR številko pri UJP/u, 0110 0603 0697 807, 
namen: tečaj varjenja TIG.

Prijave
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na 
fax št. 05/62 719 17 oziroma 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Število udeležencev je omejeno na največ 10 kandidatov. 
Tečaj bo izveden, če bo vsaj 6 prijav. 

Prijavnici priložite potrdilo o plačilu. K prijavi je potrebno 
priložiti tudi fotokopijo spričevala o poklicu, zaželeno je 
tudi potrdilo o opravljenem tečaju iz varstva pri delu.  
 
Rok prijave
sreda, 15. januar 2014 oziroma do zapolnitve mest.

Matična številka

Obrtniško smučanje
v Forni di Sopra v Italiji

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

v sredo, 22. januarja 2014

Program
Odhod avtobusa ob 6.30 uri iz avtobusne postaje na Piranski 
cesti (Pred Oviesse). Zaradi omejitve časa vožnje, ki jih 
določa zakon, bo odhod iz smučišča in povratek proti domu 
ob 17. uri. 
 
Vodji izleta
Aleš Rot, GSM 041/ 692 395, 
Za Smučarski klub Capris:  
Bojan Šturm, GSM 040/302-020

Cena  
50,00 EUR. Član zbornice  (ena oseba) s poravnano 
članarino plača participacijo 20,00 evrov. Razliko krije 
zbornica. V ceni je vštet prevoz, celodnevna smučarska 
karta in en obrok po izbiri iz pripravljenega jedilnika 
v restavraciji na smučišču. 

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

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

Na prijavnici obvezno izpolnite rubriko GSM.
 
Rok prijave
Najkasneje do en teden prej - do srede, 15. januarja  2014 - 
zato, da imamo še dovolj časa morebitna prosta mesta 
ponuditi za polno ceno še drugim interesentom (npr. 
zaposlenim pri naših članih), oziroma do zapolnitve 
mest na avtobusu. Zunanji plačajo polno ceno.
 
Opozorilo 
V primeru izredno slabega vremena bo izlet preložen, 
o čemer vas bomo obvestili preko SMS obvestil.

VABILO

VABILO

Prijavnica za obrtniško smučanje
v Forni di sopra, 22. januar 2014

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Mozaik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

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

Plačano dne   na TRR    na blagajni OOZ

GSM telefon Stacionarni 
telefon



Člane sekcije gostincev in živilcev vabimo na ogled 
Pivovarne Union v Ljubljani 
 
v torek, 21. januarja 2014
 
Predvideni program
ob 9. 00 h      - odhod avtobusa iz Piranske ceste    
               v Kopru (ob trgovini Oviesse) 
ob 10.00 h     - sprejem gostov, postrežba s kavo
ob 10.30 h     - predavanje o pravilnem točenju piva,   
             praktični prikaz in urjenje udeležencev 
ob 11.15 h      - ogled proizvodnih obratov
ob 12.00 h     - ogled razstave o mejnikih Pivovarne    
             Union in Pivovarskega muzeja 
ob 12.30 h     - pogostitev in pokušina pijač iz ponudbe    
             Pivovarne Union 

Cena 
Član OOZ Koper s poravnano članarino plača participacijo v 
višini 10,00 EUR (DDV vključen). 
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Sekcija gradbincev, sekcija kleparjev krovcev in sekcija inštalaterjev-energetikov  pri OZS 
organizirajo skupno dvodnevno strokovno srečanje, ki bo v Wellnes Parku v Laškem  
 
v petek, 24. in soboto, 25. januarja 2014
 
Program srečanja lahko interesenti dobite na OOZ Koper.
 
Cena
Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša za člane OZS, njihove zaposlene in družinske člane 
50,00 EUR (DDV vključen), za ostale udeležence je kotizacija 150,00 EUR (DDV vključen). 
Za člane OZS krijejo stroške do polne cene sekcija gradbincev, sekcija kleparjev krovcev, sekcija 
inštalaterjev-energetikov (vsaka za svoje člane) in pokrovitelji srečanja. V ceno je všteto predavanje 
strokovnjakov, strokovno gradivo, postrežba med odmori, kosilo in večerja po programu. V 
kotizacijo ni vključena pijača pri kosilu in večerji ter nastanitev v hotelu.
  
Doplačilo za udeležbo na družabnem večeru za spremljevalke in družinske člane, če se ne bodo 
udeležile srečanja in vse tiste, ki se želijo udeležiti samo večerje znaša 30,00 EUR (DDV vključen).  
Za udeležbo na predavanjih samo en dan (samo petek ali samo sobota), brez večerje, znaša za 
člane in njihove zaposlene 30,00 EUR (DDV vključen), za ostale udeležence pa 90,00 EUR (DDV 
vključen).  
 
Prijave in plačilo
Kotizacijo za udeležbo na strokovnem srečanju morate poravnati ob prijavi in jo nakazati na 
račun št.: 02013-0253606416, sklic gradbinci: 00 200002, sklic kleparji krovci: 00 200010, sklic 
inštalaterji: 00 200018, koda namena OTHR. Račun za udeležbo vam bo OZS poslala po zaključku 
srečanja.  
Opozorilo: Veljajo samo prijave h katerim bo priloženo dokazilo o plačilu kotizacije. 
 
Članom sekcije gradbincev in sekcije inštalaterjev-energetikov s poravnano članarino bo OOZ 
Koper stroške kotizacije v višini 50,00 EUR in skupne večerje v višini 30,00 EUR povrnila v celoti. 
Ostale stroške krijejo člani sami. Izplačilo se odobri na podlagi oddane vloge skupaj z dokazili o 
plačilu in udeležbi. 
 
Prijavnico dobite na sedežu OOZ Koper oziroma pokličete na tel. 05/61 390 13 in poslali vam jo 
bomo na želeni naslov. 
 
Rok prijave
do torka, 21. januarja 2014 oziroma do zapolnitve prostih mest. 
Skrajni rok za morebitno odjavo je 4 dni pred izvedbo strokovnega srečanja. Odjav oz. sprememb 
po tem terminu iz organizacijskih razlogov organizator ne bo mogel upoštevati in kotizacije ne 
bodo vrnili. Veljajo le pisne odjave!  
 
Posebej opozarjamo na okroglo mizo: Kje so perspektive slovenskega gradbeništva?, 
ki bo na sporedu v petek, 24. januarja 2014, ob 17.00 uri.  
 
Informacije 
Informacije in dodatna pojasnila glede dogodka dobite pri Janku Rozmanu, sekretarju sekcij pri 
OZS, telefon: 01/58 305 40, 031/347 201, e-naslov: janko.rozman@ozs.si ali 
pri Barbari Vrhovnik, vodji Izobraževalnega centra OZS, tel: 01/58 308 08, 
e-naslov: barbara.vrhovnik@ozs.si.
 
Udeležencem dogodka Thermana Laško ponuja namestitev v hotelih Wellness Park Laško in 
Zdravilišče Laško. Za podrobnejše informacije glede namestitve v hotelu pokličite na OOZ Koper.

Strokovno srečanje, 
24. in 25. januarja 2014,
Wellnes Park v Laškem

Sekcija  gradbincev
in sekcija inštalaterjev-energetikov

Ogled Pivovarne Union
21. januar 2014,

VABILO

VABILO

Plačilo
Participacijo plačate ob prijavi na TRR OOZ Koper: 
1010 0003 5170 352 
ali na blagajni OOZ Koper. 
Namen: ogled pivovarne.
 
Prijave
 Izpolnjeno prijavnico dostavite na naslov 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali jo pošljite na 
fax. št. 05/62 719 17 oziroma 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si. 
Prijavnici priložite potrdilo o plačilu. 
 
Rok prijave
četrtek, 16. januar 2014 oziroma do zapolnitve mest.
 
Kolikor ne bomo zbrali zadostnega števila prijav dogodka ne 
bomo organizirali.

Prijavnica za ogled Pivovarne Union
21. januar 2014

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Mozaik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

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

Plačano dne   na TRR    na blagajni OOZ

GSM telefon Stacionarni 
telefon
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Sekcija za promet

     Na zboru članov sekcije za promet, ki je potekal v začetku 
meseca decembra, so prisotni člani izrazili zaskrbljenost nad 
trenutnim stanjem v avtoprevozniški dejavnosti, saj menijo, 
da se skuša na vseh področjih to branžo ohromiti z različnimi 
ukrepi (npr. dvig cestnine za slovenske avtoceste). Izpostavlje-
nih je bilo kar nekaj problemov, ki zadevajo tako mednarodne 
kot ostale prevoznike in zato so vodstvu sekcije za promet pri 
OZS naslovili nekaj vprašanj z zahtevo, da jih vodstvo sekcije za 
promet pri OZS preuči, predlaga ustrezne rešitve in o tem poda 
članom povratne informacije.      
     Eno od vprašanj je bilo zakaj DARS potrebuje več kot mesec 
dni, da prevozniku, ki preide iz nižjega na višji EKO razred vo-
zila,  izda novo cestninsko kartico. Neuradno smo izvedeli, da 
lahko prevoznik od DARS-a zahteva vračilo preplačane vsote 
za čas, ko mu ni bila upoštevana vožnja z vozilom višjega EKO 
razreda. Zbor od sekcije za promet OZS  zahteva, da v tem 
primeru ukrepa in poskrbi, da se prevoznikom vrne preplača-
ni znesek.      
     Drugo vprašanje je bilo  na kakšen način lahko prevoznik 
za določen čas najame drugega prevoznika ali drugega s.p. 
za opravljanje prevozov, npr.za nadomeščanje v času dopustov 
ali drugih odsotnosti.     
     Večina članov se je že srečala tudi z zapleti pri opravljanju 
prevozov iz Slovenije po italijanski avtocesti do npr. Seža-
ne. Italijanski nadzorniki take vrste prevozov  prepovedujejo in 
to utemeljujejo s tem, da slovenska licenca ne vsebuje zapisa 
take vrste prevozov. S strani sekcije za promet pri OZS smo pre-
jeli odgovor, da je naše ministrstvo že ukrepalo in italijanske 
oblasti opozorilo, da se prevozi na tej relaciji lahko opravlja-
jo. Avtoprevozniki, ki bi se še srečali s temi težavami, se po po-
moč lahko obrnete na sekretarja sekcije OZS Bojana Pečnika. 
     Večina prisotnih je potožila tudi, da so se na Madžar-
skem ob uveljavitvi elektronskega cestninjenja uvedli 
avtomati, ki ne ponujajo navodil v slovenskem jeziku. Na-
šim prevoznikom je tako oteženo razumevanje obrazcev  za 
plačilo cestnine, ki so le v angleškem in madžarskem jeziku. 

Na vodstvo sekcije za promet pri OZS smo predčasno že na-
slovili prošnjo, da poskušajo pri madžarskih kolegih zadevo  
urediti. Odgovor s strani OZS je bil, da bodo primer plače-
vanja cestnine izpostavili na sestanku z madžarsko stranjo.  
     Koprski prevozniki od sekcije za promet pri OZS zahteva-
jo, da preveri ali je vodenje evidence ur za samozaposlene 
obvezno. Kolikor je, se od sekcije za promet OZS zahteva, da 
pristojnim  predlaga njeno takojšnjo ukinitev.      
     Ogromno negodovanja je bilo na račun zadnjega razpisa za 
nepovratna sredstva za nakup vozil EURO V EEV in EURO VI, ki 
ga je objavil Slovenski okoljski javni sklad. Nekaj  naših članov 
se je prijavilo na razpis, vendar je bil čas za prijavo na razpis 
prekratek, člani niso bili pravočasno obveščeni in ker so bila 
sredstva omejena, sredstev niso dobili. Razpis je bil tudi pisan 
na kožo le določenim, so jezni povedali naši člani. Zahtevali so, 
da zbornica  od Slovenskega okoljskega javnega sklada prido-
bi  poimenski seznam prejemnikov subvencij in  zneske le-teh.

Najbolj kritični in najbolj glasni

Sekcija za promet

Zoran Blaškovič je leta 2010 beležil 20. obletnico opravljanja dejavnosti. 
Ker je vedno na cesti, mu je  priznanje šele na zboru  izročil tedanji 
predsednik zbornice Vladimir Ražman.

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zbirajo prijave za sedem urno usposabljanje voznikov, še po programih za leto 2010 
in 2011. Usposabljanje je obvezno za vse voznike, ki se poklicno ukvarjate s prevozom blaga ali potnikov in imate v vozniškem 
dovoljenju vpisano kodo Evropske skupnosti  95.     
Usposabljanje bo izvedeno, ob zadostnem številu prijav, na OZS, Celovška 71 v Ljubljani.

Redno usposabljanje voznikov - termini za zamudnike

Za informacije se obrnite na Mojco Poje, organizatorko za izobraževanje in usposabljanje pri OZS, 
na tel. 01/50 305 20 ali e-naslov: mojca.poje@ozs.si.

Lokacija  Datum    Ura  Program usposabljanja 

OZS Ljubljana sobota, 25. januar 2014  7.00 - 13.00 h leto 2010 

OZS Ljubljana nedelja, 26. januar 2014             7.00 - 13.00 h leto 2011 

Z iztekajočim letom 2013 se je izteklo tudi življenje Darja Guliča, dolgoletnega obrtnika, 
avtoprevoznika, člana naše zbornice.
 
Darjo je z obrtjo pričel leta 1978 in jo opravljal vse do upokojitve leta 2005. Že ob sami 
ustanovitvi Obrtnega združenja Koper je bil član odbora sekcije avtoprevoznikov. Kasneje 
so mu kolegi zaupali tudi mesto predsednika sekcije za promet Območne obrtne zbornice 
Koper. Od leta 1995 do leta 2003 je bil poslanec skupščine zbornice, v mandatu od 1999 
do 2003 pa tudi član upravnega odbora.
 
Svojo dobro voljo in optimizem je prenašal tudi na kolege s katerimi je sodeloval pri 
zastopanju interesov koprskih obrtnikov in podjetnikov, predvsem avtoprevoznikov.
 
Darjo je preminil po hudi bolezni in tolaži nas dejstvo, da mu ta do zadnjega trenutka ni 
uspela vzeti bogastva duha, vedrine in humorja, ki ga je spremljalo vse življenje.   

V slovo Darjo Gulič (1950 -2013)

Kdo je prejel sredstva 
Eko sklada?     
     Eko sklad je na zahtevo Sekcije za promet OOZ Koper odgo-
voril, da bo seznam prejemnikov objavljen takoj po zaključ-
ku obdelave vlog na javni razpis in dodal:  »Odgovora kako 
zaključiti javni razpis 23SUB-CTP13 s strani nosilca programa 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter skrbnika sredstev 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, do danes še nismo prejeli«.      
     Tudi prevozniki iz OOZ Ajdovščina, ki so se prijavili na razpis 
Eko sklada za subvencije za tovorna vozila so izredno razoča-
rani s potekom razpisa oziroma z razdelitvijo sredstev. Prepri-
čani so, da so nekateri izkoristili informacije, ki so jih imeli in 
so ob objavi razpisa že imeli pripravljene vloge, zato so tudi 
oni zahtevali, da Eko sklad objavi seznam prejemnikov sub-
vencij in število vozil za katera je posamezni prosilec prejel 
subvencijo. Ajdovski avtoprevozniki so zahtevali, da se v pri-
meru, da se ugotovijo nepravilnosti, razpis razveljavi.       
Zahtevo je podprla tudi naša zbornica, ki  je Upravnemu od-
boru OZS predlagala tudi ukrepanje zoper odgovorne. Pre-

dlog OOZ Koper in OOZ Ajdovščina so podprle tudi nekatere 
druge območne zbornice.      
     Upravni odbor OZS je 18. decembra 2013 sprejel sklep s 
katerim je vodstvu Sekcije za promet OZS predlagal, da skli-
če tiskovno konferenco na kateri naj javnosti predstavi točne 
informacije glede dodelitve sredstev v okviru javnega razpisa.       
     V odgovor je skupščina Sekcije za promet pri OZS 20. de-
cembra 2013 odločila, da bo v primeru neizvršitve zahtev pre-
voznikov (podpis dogovora o rešitvi problemov ter pridobitvi 
dodatnih sredstev za subvencije za najbolj ekološka vozila) v 
Ljubljani 6. januarja 2014 izveden protest cestnih prevozni-
kov.     
     V ponedeljek, 6. januarja 014  smo od sekretarja Sekcije za 
promet OZS Bojana Pečnika prejeli obvestilo, da so se pred-
stavniki sekcije za promet pri OZS po pogovoru z ministrom 
Omerzelom dogovorili, da se protest napovedan za 6.  januar 
2014 ne izvede.  Po dogovoru naj bi se zadeve rešile do 20. 
januarja 2014, če ne, bodo protesti 31.januarja 2014.     
     Predsednik Sekcije za promet OZS Andrej Klobasa pa je v 
zvezi z razpisom za subvencije, ki je tako razburil prevoznike,  
dejal, da so se z ministrstvom dogovorili, da se bodo sredstva 
počrpala do konca.



Člani sekcije lesnih strok so se 2. decembra zbrali na zboru 
članov in razpravljali o delu sekcije tako v iztekajočem kot 
prihajajočem letu. Predsednik sekcije Matej Hudovernik je 
povedal, da ga zaradi splošne nezainteresiranosti članov za 
doseganje skupnih interesov, delo predsednika sekcije ne 
zanima več. Že dalj časa so se člani sekcije upirali sistemu, 
niso se vključevali v organizirane aktivnosti  predvsem pa 
niso izkazali interesa, da bi s kakršnimkoli dejanjem želeli 
sodelovati pri aktivnostih sekcije. Prisotne je pozval, da se 
izrečejo o tem ali želijo v sekciji sploh sodelovati in podajo 
konkretne predloge  za njeno boljše delovanje v korist vseh.      

Sekretarka Elide Laginja je na vprašanje kolikšen procent 
članov je izstopil odgovorila, da približno 30 odstotkov.  
Članstvo je  prostovoljno in sedaj bodo v organizaciji sode-
lovali tisti, ki si v zbornici želijo ostati, to pa so tisti, ki se tudi 
zavedajo pomena organiziranosti.      

Matej Hudovernik je predsednika zbornice Slavka Vižintina 
povprašal ali bo tudi v bodoče tako »zapleteno« izpeljati 
aktivnosti zaradi birokratskih ovir, ki so, po besedah članov 
sekcije, čedalje bolj onemogočale uspešno organizacijo in 

Lesarji ostajajo člani
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Sekcija  lesnih strok Sekcija lesnih strok

Robnike, žlote in poševnike obračunavamo tako, da za vsak tekoči meter horizontalne projekcije robnika žlote ali poševnika prištejemo h 
kvadraturi ostrešja pol kvadratnega metra.

Obračun strehe       
1. Lesena ostrešja se obračunavajo normalno po m2 horizontalne projekcije ostrešja, merjeno po skrajnih robovih ostrešja, ki so označeni 

v tlorisu ostrešja (tloris strešne izvedbe). Odprtin do 4 m2 tlorisne velikosti ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti. Pod 
obračun ostrešja sodijo vsi konstruktivni deli ostrešja s špirovci vred, toda brez letvanja in opažanja, kar obračunamo posebej v ločenih 
postavkah.       

2. Sestavljena ostrešja ali ostrešja z več kakor dva kapa obračunamo tako, da k osnovni tlorisni ploskvi dodamo za vsak m2 projiciranega 
grebena ali globeli pa 0,50 m2. Za sleme ta dodatek ne velja.      

Urne postavke
VKV tesar - 30,00 €   KV tesar - 25,00 €        PU tesar - 22,00 €   NK delavec - 15,00 €

Obdelava glav špirovcev in leg pri napušču
4.731  Obdelava vidnih delov špirovcev in leg pri napušču 
  - enostaven profil     13,46 €/kos
4.732  Obdelava vidnih delov špirovcev in leg pri napušču
  - razčlenjen profil     20,20 €/kos
 
Letvanje strešnih konstrukcij
4.742  Letvanje z letvami 3/5 cm na razdalji 15 cm   9,58 €/m2

4.744  Letvanje z letvami 4/5 cm na razdalji 32 cm   5,07 €/m2

4.747  Letvanje z letvami 5/8 cm na razdalji 100 cm   3,57 €/m2

Opaž strešnih površin in napuščev
4.761  Opaž strešnih površin z deskami debeline 24 mm   12,43 €/m2

4.764  Opaž žlot in vencev z deskami debeline 24 mm   20,17 €/m2

4.765  Opaž strešnih površin z deskami na pero in utor debeline 16 mm  26,77 €/m2

4.766  Opaž napušča z deskami na pero in utor pod špirovci  35,75 €/m2

4.811  Dobava in montaža lesenega ogrodja za pribijanje napušča  15,95 €/m2

Razna dela
4.900  Dodatek za izdelavo frčade površine do 2 m2                         195,00 €/kos
4.901  Dodatek za izdelavo frčade površine od 2 do 4 m2                         250,00 €/kos
4.902  Dodatek za izdelavo polkrožne frčade površine do 2 m2                    350,00 €/kos
4.010  Izdelava poglobljene žlote     19,00 €/m
4.011  Dobava in montaža vetrnih letev širine od 10 do 14 cm     7,20 €/m
4.911  Dobava in montaža paroprepustne folije na enostavno ostrešje     4,20 €/m2

4.912  Dobava in montaža paroprepustne folije na razčlenjeno ostrešje     4,40 €/m2

4.920  Premaz ostrešja s premazi proti gnilobi in insektom      2,40 €/m2

4.921  Enkratni oplesk lesenih površin z lazurami      3,40 €/m2

4.812  Izdelava dobava in montaža štaketnih sten
4.8291  kompletno z ogrodjem      18,40 €/m2

4.842  Izdelava vrat v štaketnih stenah komplet z okovjem                          107,00 €/kos

Lesene strešne konstrukcije
4.711  Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije brez vešal. 
 Poraba lesa do 0,03 m3/m2    20,05 €/m2

4.712  Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije brez vešal.   
 Poraba lesa do 0,04 m3/m2    23,98 €/m2

4.713  Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije brez vešal.   
 Poraba lesa do 0,05 m3/m2    27,77 €/m2

4.714  Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije brez vešal.   
 Poraba lesa do 0,06 m3/m2    31,72 €/m2

4.715  Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije brez vešal.   
 Poraba lesa do 0,07 m3/m2   35,33 €/m2

4.721 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trikotnim vešalom.
 Poraba lesa do 0,03 m3/m2    22,76 €/m2

4.722 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trikotnim vešalom.
 Poraba lesa do 0,04 m3/m2    26,76 €/m2

4.723 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trikotnim vešalom.
 Poraba lesa do 0,05 m3/m2    30,49 €/m2

4.724 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trikotnim vešalom.
 Poraba lesa do 0,06 m3/m2    34,44 €/m2

4.725 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trapeznim vešalom.
 Poraba lesa do 0,03 m3/m2    27,10 €/m2

4.726 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trapeznim vešalom.
 Poraba lesa do 0,04 m3/m2   31,04 €/m2

4.727 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trapeznim vešalom.
 Poraba lesa do 0,05 m3/m2    34,82 €/m2

4.728 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trapeznim vešalom.
 Poraba lesa do 0,06 m3/m2   38,76 €/m2

4.729 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trapeznim vešalom.
 Poraba lesa do 0,07 m3/m2    42,12 €/m2

4.7291 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije s trapeznim vešalom.
 Poraba lesa do 0,08 m3/m2    45,97 €/m2

Informativni cenik tesarskih del

Pri enostavnih strehah so cene nižje za največ 10 %. 
Pri adaptacijah in zahtevnih strehah so cene višje za največ 20 %.

Sekcija lesnih strok in Odbor tesarjev pri OZS sta pripravili novi cenik tesarskih 
del, ki ga zainteresirani lahko dobite na zbornici. Člani sekcije boste po redni pošti 
prejeli brošuro Priporočen cenik mizarskih del za pohištvo, stopnice in vrata.
 
Sekcija lesnih strok in Odbor tesarjev pri OZS priporočata uporabo cenika.

Preko elektronske pošte in SMS sporočil člane obveščamo o raznih 
aktivnostih, ki jih organiziramo na zbornici ali vam posredujemo 
pomembne informacije.

Z elektronsko pošto vam običajno posredujemo informacije, ki jih 
morate člani dobiti najhitreje, a so preobsežne za SMS sporočilo. 
S SMS sporočili pa vas običajno spomnimo na dogodke, o katerih 
ste bili največkrat predhodno že obveščeni.

Kolikor od zbornice ne prejemate elektronskih sporočil (mailov) ali SMS 
sporočil je možno, da vaših kontaktnih podatkov nimamo, zato nam jih  
posredujte na tel. 05/61 390 00 ali na e-naslov: ooz.koper@ozs.si

Kolikor obvestil v elektronski obliki ali z SMS sporočili ne želite prejemati, 
nam to prav tako sporočite.

Obveščanje članov preko e-pošte in SMS sporočil

izvedbo aktivnosti za člane. Člani pa so to razumeli kot, da 
so za plačano članarino dobili vse manj.       

Elide Laginja je pojasnila, da smo vezani na Obrtni zakon, ki je 
začel veljati 1. januarja 2008 in kot osebe javnega prava tudi 
Pravilnik o omejevanju oziroma razmejevanju  prihodkov od 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti.  Način dela smo mora-
li prilagoditi novim določilom zakonodaje. Nadzorni odbori 
območnih zbornic so  takrat od OZS prejele  tudi navodila o  
tem kaj se sme in kaj ne sme financirati iz članarine.    

Nenad Vračič je povedal, da se nekateri člani sekcije zelo 
pogosto srečujejo izven obrtne zbornice zato, da na  nek 
svoj način rešujejo težave s katerimi se soočajo, kar je dokaz,  
da je sodelovanje potrebno. Ožji krog sekcije lesnih strok  še 
deluje, čeprav je bilo to zadnje čase v bolj neformalni obliki.  
Prav ta krog članov je prišel do zaključka, da ostanejo  pro-
stovoljni člani obrtno-zborničnega sistema. Počakali bodo 
na volitve, ko bodo ugotovili kakšno bo novo vodstvo zbor-
nice  in kakšna bo strategija delovanja zbornice v bodoče.    
Prisotni člani sekcije so izrazili pripravljenost ponovno obu-
diti sekcijo in se aktivno vključiti v delo zbornice.
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Sekcija  inštalaterjev-energetikov

Predlog novega statuta Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Koper so člani izvršilnega odbora  sekcije inštalaterjev-
energetikov obravnavali na redni seji,  dne 10. decembra 
2013. Z željo, da bi bil statut OOZ Koper kar se da najbolj  pi-
san na kožo koprskim obrtnikom in podjetnikom, so predla-
gali predvsem naslednje:     
• da bi bili člani zbornice samo obrtniki in podjetniki, drža-

vljani RS tako, da se v zbornico ne bi mogli včlanjevati ti-
sti, katerim to možnost dajeta obrtni zakon in statut OZS,        

• čeprav obrtni zakon določa, da so območne obrtno-
podjetniške zbornice osebe javnega prava, da bi bila 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper  oseba za-
sebnega prava. Članstvo je namreč prostovoljno in člani 
prostovoljno plačujejo članarino, zaradi česar bi morala 
območna zbornica delovati po pravilih oseb zasebnega 
prava,     

• da bi se v statutu določilo, da se pri sestavi skupščine 
zbornice predvidi, da so predsedniki sekcij, ki jih izvolijo 
zbori članov sekcij, avtomatsko člani skupščine in se šele 
nato izvolijo ostali člani skupščine na volitvah kjer volijo 

vsi člani  zbornice,     
• da za predsednike sekcij ne bi veljala omejitev na dva 

mandata kot to npr. velja za predsednika zbornice,     
• da bi se v statutu določilo, da se v primeru prenehanja 

Območne obrtno-podjetniške  zbornice Koper  njeno 
premoženje prenese  na lokalno skupnost (občino). Iz-
vršilni odbor nasprotuje temu, da bi se v statutu ohra-
nila možnost, da zbornica ob morebitnem prenehanju 
izbere   eno od organizacij, ki jih predvideva obrtni za-
kon (OZS, drugo OOZ ali lokalno skupnost)  na katero bi 
prenesla premoženje.       

Izvršilni odbor sekcije inštalaterjev-energetikov se tudi ne 
strinja s tem, da mora biti član območne zbornice istočasno 
tudi član OZS, saj bi morali biti člani na lokalnem nivoju pov-
sem  samostojni in ne da se morajo, poleg določil obrtnega 
zakona, držati še določil statuta OZS, ki po njihovem mnenju 
ne odraža organizacije, ki bi delovala v interesu svojih članov. 
Po njihovem mnenju je vsebina predloga Statuta OOZ Koper  
preveč prilagojena OZS.

Sekcija kozmetikov

Tudi kozmetiki o predlogu novega statuta

Inštalaterji-energetiki  
o novem statutu OOZ Koper

Člane OOZ Koper obveščamo, da zaradi trenutne gospodarske situacije lahko pride do prodaje delov hal v obrtni coni Sermin. 
Če ste zainteresirani za nakup to sporočite sekretarki OOZ Koper Elide Laginja na e-naslov: elide.laginja@ozs.si. 

Vaše podatke bomo posredovali potencialnim prodajalcem.
Dimitrij Vivoda, direktor konzorcija Sermin d.o.o. 

Poslovne hale v obrtni coni Sermin

 Maja Kolnik Švara                                            Siva Baruca Jakomin             

Člani izvršilnega odbora sekcije kozmetikov so obravnavali predlog novega statuta OOZ Koper. Na seji 
je sodelovala tudi predsednica sekcije frizerjev. Predsednica sekcije kozmetikov  Maja Kolnik Švara in 
predsednica sekcije frizerjev Silva Baruca Jakomin sta se strinjali z vsemi predlogi sekcije inštalaterjev 
energetikov.     

Tamara Hlede, članica delovne skupine za pripravo predloga novega statuta OOZ Koper pa je dejala, 
da ne  moremo  podpreti predlogov, ki so v nasprotju z obrtnim zakonom, zato le-teh člani niso 
podprli, čeprav se načeloma  z njimi strinjajo (več v prispevku o zboru sekcije inštalaterjev-energetikov 
na 16. strani). Dodala je, da bi morali biti člani sekcij, predvsem tisti funkcionarji Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije, v času sprejemanja obrtnega zakona,  bolj aktivni.  Takrat so namreč dopustili, da je 
v sprejem šel zakon, ki nam sedaj ne ustreza.

Pretresla nas je vest, da nas je nepričakovano zapustil dolgoletni član in eden najstarejših 
in najuglednejših koprskih obrtnikov, frizer Ivan Kobal. 

Ivan je bil član Obrtnega združenja Koper že od njegovega nastanka, saj je se frizersko 
dejavnostjo pričel že leta 1956 in jo opravljal do upokojitve leta 1992. 

Ivan ni namenil veliko svojega časa in truda samo svoji obratovalnici ampak tudi razvoju 
branže ko take. Bil je eden najbolj aktivnih funkcionarjev zbornice, ki je še posebej 
prizadevno deloval med frizerji, tako na lokalnem kot na republiškem nivoju. Med frizerji 
je bil zelo priljubljen, saj je v njihovo vsakdanje delovno življenje vnašal željo po novem 
znanju in novih izzivih ter jim  privzgojil občutek lastne vrednosti. 

Na zbornici je imel vrsto zadolžitev. Kot član odbora za izobraževanje je rad organiziral 
strokovne ekskurzije in razna strokovna predavanja. Bil je tudi funkcionar zbornice,  
saj je bil poslanec v skupščini kar v treh mandatih.  Bil pa je predsednik koprske sekcije 
frizerjev in predstavnik koprskih frizerjev v sekciji frizerjev, kozmetičarjev in izdelovalcev 
kozmetičnih sredstev pri Zvezi obrtnih združenj Slovenije. 

Za zasluge za svoje požrtvovalno delo v korist obrtništva mu je Obrtno združenje Koper 
leta 1986 podelilo bronasto priznanje s plaketo.  

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper letos beleži 35 letnico svojega delovanja 
in tudi pri organizaciji tega dogodka nam je bil Ivan pripravljen pomagati. 
Kruta usoda je hotela, da ga tokrat, žal ne bo med nami.  

V slovo Ivan Kobal (1932 -2013)
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Sekcija avtoserviserjev

Razpisi
I Š Č E T E  P O S L O V N I  P R O S T O R ?

V NAJEM DAJEM POSLOVNI PROSTOR (SAMOSTOJNI OBJEKT ) V IZMERI 116 M2, 
S PRIPADAJOČIM PARKIRIŠČEM V IZMERI 500 M2.

OBJEKT JE ZGRAJEN LETA 2000  IN SE NAHAJA V KAMPELU. 
NAJEM JE MOŽEN TAKOJ ,  NA VOLJO JE TRIFAZNI TOK IN  VODA.

ZA INFORMACIJE  POKLIČITE NA 041/628-150  (MIRO)

     Člani sekcije avtoserviserjev so se zbrali na zboru članov 6. 
decembra 2013. Predlagali so, da se v naslednjem letu orga-
nizira tečaj varjenja s postopkom TIG, ki bi bil namenjen tudi 
članom drugih sekcij. Tečaj bo izvedel  Medpodjetniški izobra-
ževalni center, ki deluje v sklopu Srednje tehniške šole Koper in 
izobražuje odrasle.      
      Predsednik sekcije Miro Veljak je prisotne pozval, da po-
bude in predloge za organizacijo aktivnosti podajajo tudi med 
letom.      
       Prisotni so se dogovorili, da se v sodelovanju s trgovskimi 
podjetji, ki ponujajo izdelke za avtoservisno dejavnost,  med 
letom pripravijo predstavitve novih izdelkov na trgu. To bo 
obenem priložnost tudi za srečanje in za pogovor.       
     Predsednik zbornice Slavko Vižintin je spregovoril o tem 

kako bodo delovale sekcije in zbornica v sistemu s prostovolj-
nim članstvom. Z novim statutom OZS so bile ukinjene skup-
ščine sekcij pri OZS, kar kaže, da bo na krovni organizaciji prišlo 
do velikih sprememb kar zadeva delovanja sekcij in zastopanja 
interesov stroke.      
       Slavko Vižintin je dodal, da je vodstvo OOZ Koper mnenja, 
da se morajo sekcije obdržati in delovati najmanj v okviru kot 
do sedaj, saj so za obravnavo strokovnih vprašanj posameznih 
dejavnostih gotovo najbolj pristojne sekcije.    
     Eden izmed prisotnih je povedal, da se pogosto udeležuje 
aktivnosti, ki jih zbornica organizira in da prihaja na zbore čla-
nov sekcije z namenom skupaj reševati problematiko s katero 
se srečujejo v branži. Poudaril je, da so člani lahko uspešni le če 
so enotni in številni pri prizadevanju za isti cilj.

Brez izobraževanja ne gre
     Zadnji dan v novembru so se na rednem zboru v Gračišču 
zbrali člani sekcij frizerjev, kozmetikov, gradbincev in  inštala-
terjev-energetikov. Tovrstna srečanja so namenjena druženju 
in pogovorom znotraj sekcij, kjer lahko člani sporočijo svoje 
želje, predloge in težave. V sekciji inštalaterjev- energetikov so, 
po besedah predsednika Petra Babiča, v letu 2013 izvedli vse 
kar so imeli v programu in še več. Poskrbeli so tudi za dodatne 
pobude članov. »Nekaj skrbi vzbuja skromna udeležba naših čla-
nov na aktivnostih, a naše delo je terensko in težko se zberemo ve-
dno na istem mestu.  Obravnavali smo tudi pogoje za pridobitev 
obrtnega dovoljenja in postavili jasne zahteve, kako to področje 
urediti, saj dovoljenje dobijo tudi osebe  brez primernih kvalifikacij, 
ki na terenu posledično povzročajo veliko težav“ je dejal.      
      Člani sekcije frizerjev so srečanje optimistično zaključili, saj 
so za prihodnje leto pripravili bogat program. V odhajajočem 
letu pa so veliko stavili na izobraževanja. Skrbno so se pripra-
vljali na tako imenovani črni december, saj kot je povedala 
predsednica sekcije Silva Baruca Jakomin: „Pripravljamo se na 

poostreni nadzor nad tistimi, ki poslujemo z gotovino, katere-
ga pričakujemo v decembru. Članom bomo poslali gradivo, da 
bodo lahko svoje poslovanje, če je potrebno uskladili in ga znali 
zagovarjati.“      
     V sekciji gradbincev pa želijo začeti novo leto z izobraževa-
nji za marketing in trženje, ker so med člani zaznali potrebo 
po tem. „Sicer smo na srečanju analizirali opravljeno delo v letu, 
ki se izteka  in postavljali načrte za prihodnje. Ugotovili smo, da 
bo s prostovoljnim članstvom za določene aktivnosti potrebno 
več prispevati iz lastnega žepa,“ po zboru razloži predsednik 
sekcije Zlatko Kalšnik.     
     Vsi omenjeni pa s prehodom na prostovoljno članstvo 
večjih sprememb niso zaznali. Podobno trenutno delovanje 
zbornice vidi tudi predsednik Slavko Vižintin: „Težko rečem, 
da je slabše. Res je, da nas je številčno manj, a opažam, da so se 
nekateri spet vključili v delovanje zbornice, odkar imamo prosto-
voljno članstvo. Srečal sem celo člana, ki je rekel, da že 22 let ni 
bil na zbornici in se je vrnil, ker je uvidel, da je to potrebno.“        
                  Matej Rodela

Sekcije  inštalaterjev-energetikov, 
gradbincev, frizerjev in kozmetikov

V novembru na skupnem zboru

Začetek leta 2014 je Slovenski podjetniški sklad pričel z 
objavo razpisa P7 – mikrokrediti, ki mikro in malim pod-
jetjem omogočajo ugodna likvidna sredstva za tekoče 
poslovanje podjetij. Razpis omogoča enostavnejši in hi-
trejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po 
zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja 
moratorija pri vračilu kredita. 
 
Razpis je objavljen v 
Uradnem listu RS št. 1/2014, 3. januarja 2014.

Splošne informacije o mikrokreditih         
• Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (go-

spodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z 
omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko de-
javnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 
zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.        

• Podjetniki bodo lahko pridobili od 5.000 EUR do 

25.000 EUR mikrokredita za kritje različnih  stroškov po-
slovanja podjetja, razen nakupa cestno prometnih vozil. 
Mikrokredit pa tudi ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov ali leasing pogodb vlagatelja.     

• Obrestna mera za mikrokredite bo 3,5% fiksno, kar 
predstavlja izredno ugodno obrestno mero.     

• Najkrajša ročnost kredita bo 12 mesecev, najdaljša pa 
60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo 
glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z 
zapadlostjo roka za črpanje kredita.    

• Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.    
• Bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON 

AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih 
izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, 
kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti 
vsaj povprečna.     

Vse razpisne pogoje in prijavno dokumentacijo dobite  na  
www.podjetniskisklad.si

Zelo ugodni mikrokrediti za mikro in mala podjetja
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Iz Uradnega lista
št. 98/2013, 29. november 2013    
• Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke     
št. 100/2013, 6. december 2013    
• Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine     
• Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in 

obrazcu napovedi za odmero dohodnine     
• Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav     
• Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije 

za november     
Št. 101/2013, 9. december 2013     
• Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr)     
Št. 103/2013, 11. december 2013    
• Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aromah 

za živila      
• Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz reperto-

arja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru 
deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije     

št. 105/2013, 16. december 2013    
• Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz 

repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe 
v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih 
klubov oziroma zavodov     

• Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije       
št. 107/2013, 20. december 2013     
• Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz 

repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe 
v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih 
klubov oziroma zavodov     

št. 108/2013, 20. december 2013     
• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 

37. členu Zakona o računovodstvu     
• Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za 

leto 2014    
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in 

obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 
davčnemu organu     

• Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v 
novembru 2013    

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev     

Št. 109/2013, 23. december 2013    
• Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb     
• Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in 

dohodnine od dohodka iz dejavnosti     
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za 

obračun prispevkov za socialno varnost       
Št. 110/2013, 27. december 2013     
• Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E)     
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času 

in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
v cestnih prevozih (ZDCOPMD-E)     

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah (ZASP-F)     

• Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije     
• Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno 

dejavnost       
• Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz 

repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v 
organizaciji mladinskih centrov    

Št. 111/2013, 27. december 2013     
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem 

postopku (ZDavP-2G)     
• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji       
• Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014     
• Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem 

mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper      
• Popravek Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih 

del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja 
glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in 
študentskih klubov oziroma zavodov.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis  
za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive:

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita 
V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 
40/04-UPB, 102/07, 30/13 in 36/13) ima pravico do opravljanja 
mojstrskega izpita vsak/a kandidat/ka, ki:
–  je pridobil/a srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj 

na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
–  je pridobil/a srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti 

izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
–  ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na 

področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat 
za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti 
potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno 
obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri 
njem opravljal.

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

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

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

Pristopni roki na 16. razpisu za mojstrske izpite 
V okviru 16. razpisa sta določena dva pristopna roka, in sicer:
•  prvi pristopni rok je 8. april 2014 (rok za oddajo popolnih 

vlog je do 21. marca 2014),
•  drugi pristopni rok je 7. oktober 2014 (rok za oddajo 

popolnih vlog je do 26. septembra 2014).

16. razpis za mojstrske izpite

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 6. JANUARJA 2014 IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2014.

Dodatne informacije  
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, v Izobraževalnem centru OZS,  
pri gospe Suzani Kljun, telefon: 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si 
ali pri gospe Jasmini Vučajnk, telefon: 01/58 30 547, e-naslov: jasmina.vucajnk@ozs.si.

1 avtokleparski mojster
2 mojster avtomehanik
3 mojster za usnjeno galanterijo
4 mojster za usnjena oblačila
5 frizerski mojster
6 mojster kozmetične nege
7 mojster elektronik
8 mojster strojne mehanike
9 mojster očesne optike
10 mojster šivilja-krojač
11 mizarski mojster
12 tesarski mojster
13 zidarski mojster
14 mesarski mojster
15 mojster izdelovalec krznenih oblačil
16 mojster avtoelektrikar
17 mojster toplotne obdelave kovin
18 mojster oblikovalec kovin
19 orodjarski mojster
20 črkoslikarski mojster
21 mojster modelni mizar
22 sodarski mojster
23 čevljarski mojster
24 mojster preoblikovalec kovin
25 mojster vzdrževanja tekstilij
26 mojster splošne elektromehanike

27 mojster stavbni steklar
28 mojster za strojenje usnja in krzna
29 pekovski mojster
30 dimnikarski mojster
31 mojster strojnih instalacij
32 urarski mojster
33 mojster biromehanik
34 slaščičarski mojster
35 mojster tapetnik in dekorater
36 elektroinštalaterski mojster
37 mojster telekomunikacij
38 slikopleskarski mojster
39 livarski mojster
40 fotografski mojster
41 mojster klepar-krovec
42 zlatarski mojster
43 kamnoseški mojster
44 železokrivski mojster
45 avtoličarski mojster
46 pečarski mojster
47 mojster polagalec keramičnih oblog
48 cvetličarski mojster
49 vrtnarski mojster
50 kuharski mojster
51 mojster strežbe
52 čebelarski mojster

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

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

Vabimo Vas na dogodek PORO^NE IDEJE 2014, ki bo
18. januarja 2014 od 9. do 20. ure v restavraciji Venezia, 
poleg Casinoja Carnevale, na mejnem prehodu Škofije

VABILO

VABILO

. . . in drugi:
Branko Furlanič 
fotograf (koordinator:  www.fuf.si 
tel. 041/338 975) 
Magic baloni
Video Kleva
Butik tiskovin
Santomas
Sanja Ilić - organizacija porok

Na dogodku se bodo predstavili člani OOZ Koper: 

MSA - svetovalci končnega izgleda
Atelje moje sanje - poročni salon
Zlatarna Tomovski - poročni prstani 
Bellaria d.o.o. - Klasika - torte in peciva
Cvetličarna Gea - cvetlice
Restavracija Venezia - gostinstvo

Turistična agencija Palma
Dj Lovro
Natalija Furlanič Šav 
ročna izdelava poročnih vabil, zahval 
Restavracija Primorka
Promak - poročna trgovina
Adria Classic - starodobni avtomobili
Kobilarna Lipica

www.porocneideje.si Vstop prost. Vljudno vabljeni!



DEDKA MRAZA PRIČAKALO 155 OTROK

   

Borza poslovnih priložnosti 
• Majhno švedsko podjetje išče zanesljive proizvajalce 

senčnikov iz poliestra debeline 250-270 g s premerom 3 
metre.                                                  

Šifra: EEN-dec-25           
• Grško podjetje specializirano v proizvodnji tradicional-

nih pijač na osnovi avtentične ekološke proizvodnje na 
otoku Chios, išče dobavitelje nizkocenovnih steklenic na 
evropskih tleh                  

Šifra: EEN-dec-28           
• Poljsko podjetje dejavno na področju PVC oken iz visoko 

kvalitetnih materialov znanih proizvajalcev, išče distribu-
terje za svoje izdelke. V ponudbo imajo vključenih šest 
komornih profilov in tri vrste zasteklitve, primernih za 
pasivne hiše.             

Šifra: EEN-dec-31            
• Srbski proizvajalec cistern, rezervoarjev in kovinskih 

kontejnerjev, tlačnih posod in naprav ter opreme za 
bioplinarno (rezervoarji, toplotni izmenjevalnik itd.), išče 
potencialne partnerje za distribucijo svojih izdelkov.           

Šifra: EEN-dec-32

Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si - T: 05/663 77 13 

Borza inovacij, znanja 
in tehnologij  
• Nizozemsko podjetje ponuja tehnologijo za proizvodnjo 

panelnih plošč iz slame. Podjetje išče partnerje, ki delu-
jejo na področju predelave agroživilskih odpadkov za 
skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih pogodb.                 

Ref: 12 NL 60FI 3RHE             
• Francosko podjetje specializirano za inovativne izdelke 

za pecivo in živila je razvilo vertikalno večstopenjsko kar-
tonsko škatlo, ki omogoča prevoz ter varno rokovanje s 
pecivom. Podjetje je pripravljeno na skupno sodelovanje 
prek tehničnega dogovora ali proizvodnega dogovora.                

Ref: 09 FR 38m9 3ECE              
• Raziskovalna skupina iz Italije je razvila inovativni sistem, 

ki omogoča avtomatsko cepljenje trajnih  rastlin. Ceplje-
nje poteka preko elektronske avtomatske naprave in 
omogoča cepljenje stebel (npr. vinske trte,..) premera od 
6-12mm ter stebla premera nad 12mm. Pripravljeni so na 
skupno sodelovanje prek tehničnega ali komercialnega 
dogovora.             

Ref: 11 IT 56Z6 3MKI 

Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si - T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si.

Borza priložnostiZakonodaja EU
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1335/2013 z dne 
13. decembra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe 
(EU) št. 29/2012 o tržnih standardih za oljčno olje – 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri
=OJ:JOL_2013_335_R_0014_01 
 
Uredba Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 
2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES 
in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede 
njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo 
naročil. Besedilo velja za EGP - http://new.eur-lex.
europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:JOL_2013_33
5_R_0017_01  

Popravek Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah 
odpadkov ( UL L 190, 12.7.2006 ) - http://new.eur-lex.
europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1387199906464
&uri=OJ:JOL_2013_334_R_NS0013 
 
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1321/2013 z dne 10. 
decembra 2013 o vzpostavitvi seznama Unije z odobre-
nimi primarnimi aromami dima, ki se smejo kot take 
uporabljati v živilih ali na njih in/ali za proizvodnjo 
iz njih pridobljenih arom dima. Besedilo velja za EGP - 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1387199906464&uri=OJ:JOL_2013_333_R_0054_01  

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1277/2013 z dne 
9. decembra 2013 o odobritvi zvišanja omejitev za 
obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrga-
nega v letu 2013 v nekaterih vinorodnih regijah ali 
v delu teh regij - http://new.eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1387199906464&uri=CELEX:3201
3R1277  

Direktiva Komisije 2013/60/EU z dne 27. novembra 2013 
o spremembi Direktive 97/24/ES Evropskega parlamen-
ta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilno-
stih dvo- ali trikolesnih motornih vozil, Direktive 
2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homolo-
gaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter Direktive 
2009/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji 
svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- 
ali trikolesna motorna vozila zaradi prilagoditve 
tehničnemu napredku. Besedilo velja za EGP - http://
new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1387
199906464&uri=CELEX:32013L0060  

Uredba Komisije (EU) št. 1275/2013 z dne 6. decembra 
2013 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vredno-
sti za arzen, kadmij, svinec, nitrite, eterično gorčič-
no olje in škodljive botanične nečistoče. Besedilo ve-
lja za EGP - http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/
SL/TXT/?qid=1387199906464&uri=CELEX:32013R1275

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

     Vsako leto ga povabimo v goste in tudi 
letos ni bilo drugače.     
     Bradati mož, utrujen od dolge poti, je 16. 
decembra 2013 v koprskem gledališču raz-
veselil otroška srca z lepimi in uporabnimi 
darili. 155 otrok, ki so bili čez iztekajoče se  
leto nadvse pridni, je v dveh skupinah ob 
gledališki predstavi »Bikec Ferdinand«, ne-
strpno pričakovalo trenutek, ko bo na oder 
prikorakal Dedek Mraz. Ob pomoči staršev, 
starejših sestric in bratcev so mu najmlajši 
zapeli tudi pesmico »Siva kučma, bela bra-
da«. Najbolj korajžni so se z njim  tudi fo-
tografirali, z najbolj zgovornimi je izmenjal 
nekaj besed.   
     Dedek Mraz pa je poskrbel, da bodo ob-
darovani tudi otroci, ki se iz kakršnegakoli 
razloga prireditve niso mogli udeležiti. Nji-
hove starše vabimo, da darilo čim prej pre-
vzamejo na sedežu zbornice.

Obveščamo vas, da lahko fotografije 
naročite pri Foto Belvedere

 v Čevljarski ulici v Kopru.



STORITVE IN UGODNOSTI, KI JIH 
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KOPER 

NUDI SVOJIM ČLANOM 

• Brezplačno osnovno podjetniško svetovanje        
• Brezplačno individualno svetovanje iz področja davkov, 

vodenja poslovnih knjig in računovodstva                  
• Brezplačno individualno pravno svetovanje          
• Brezplačna pomoč pri izdelavi pogodb o zaposlitvi, 

odpovedi pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb, 
pogodb o občasnem in začasnem delu, idr.        

• Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih 
sredstev (javni razpisi) 

B R E Z P L A Č N A  S V E T O V A N J A

• Brezplačna pomoč ali popusti pri sestavi raznih vlog  
in izpolnjevanju raznih  obrazcev          

• Brezplačno vlaganje predlogov e-izvršb   
na podlagi verodostojne listine               

• Informacije in pomoč pri pripravi na poslovanje  
v državah EU            

• Svetovanje in priprava vlog za pridobitev EU potrdila         
• Svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev licence  

za prevoze v cestnem prometu              
• Informacije za prijavo na mojstrski izpit        
• Brezplačna pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj:

             - najem prostora  
             - pomoč pri obveščanju 
             - pomoč pri izvedbi

P O S L O V N E  S T O R I T V E

• Sofinanciranje najema razstavnega prostora  za 
skupinske nastope članov na različnih sejmih -  
doma in v tujini            

• Popust pri oglaševanju  v mesečnem glasilu zbornice          
• Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice  

(promocijski material – letaki ipd.)

P R O M O C I J A  Č L A N O V

• Popusti pri periodičnih zdravniških pregledih   
pri zdravniku medicine dela     

• Popusti pri opravljanju tečajev in izpitov    
iz varstva pri delu        

• Sofinanciranje tečaja prve pomoči

P O P U S T I  I N  S O F I N A N S I R A N J E

• Registracija s.p. in d.o.o., ki se ustanavljajo z denarnim 
vložkom          

• Spremembe v PRS-ju        
• Svetovanje pri registraciji

B R E Z P L A Č N E  S T O R I T V E  E - V E M

• Brezplačno mesečno glasilo Koprske obrtniške novice             
• Pošiljanje SMS sporočil predvsem kot opomnik pred 

dogodki
• Druga obvestila in vabila po elektronski pošti

I N F O R M I R A N J E

• Brezplačni (ali za simbolično participacijo) strokovni 
seminarji, delavnice, tečaji in druga usposabljanja 
ter predstavitve, ki jih organizirajo sekcije za posamezne 
dejavnosti,     

• Brezplačna (ali za simbolično participacijo) splošna 
izobraževanja, seminarji in tečaji (področje davkov, 
delovnih razmerij, varstva pri delu in druga področja,  
ki zadevajo celotno članstvo)          

• Organizacija in sofinanciranje strokovnih ekskurzij  
in obiska različnih  strokovnih sejmov        

• Sofinanciranje tečajev tujih jezikov  
• Sofinanciranje računalniškega izobraževanja

I Z O B R A Ž E V A N J E

• Zagotovljena ugodna obrestna mera     
za kratkoročna posojila        

• Organizacija in sofinanciranje     
športno-rekreacijskih dejavnosti         

• Organizacija in sofinanciranje družabnih srečanj        
• Brezplačna novoletna prireditev za otroke članov -  

Dedek Mraz        
• Možnost pridobivanja skupnih ponudb     

zaradi  zagotovitev ugodnejših cen    
(razna  zavarovanja oziroma druge storitve)

D R U G E  U G O D N O S T I


