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Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.

Naslovnica

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
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 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

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

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: 1100 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

VABILO

VABILO

Seminar 
Davčni obračun in letno 
poročilo za leto 2013  

OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran vabimo člane na seminar 
Davčni obračun in letno poročilo za leto 2013     
 
v torek, 25. februarja 2014, ob 9.30 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Vsebina seminarja          
• Na seminarju bomo osvežili vsa najpomembnejša 

izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo 
letnega poročila majhnih gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov za leto 2013, predvsem 
pa bo dan poudarek na podrobnejšem pregledu pravil 
ter izpostavitvi pomembnejših razlik med sestavo 
davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne 
podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v 
praksi in posledično davčnemu nadzoru.          

• Udeležence seminarja bo predavateljica med 
drugim seznanila tudi z zadnjimi najbolj aktualnimi 
spremembami davčne zakonodaje, ki velja že pri sestavi 
davčnih obračunov za leto 2013 in najnovejšimi  mnenji 
DURS-a.           

• Na seminarju se bodo udeleženci vsebinsko seznanili 
tudi z novimi obrazci za davčni obračun pravnih oseb 
in novimi obrazci za obračun davka od dohodka iz 
dejavnosti.       

• Podana bo tudi informacija, ki je novost v letu 2013 
in je povezana z davčnim obračunom za normirce, 
tako za pravne osebe kot tudi za vse fizične osebe, 
ki opravljajo dejavnost in služi kot pravna podlaga za 
ugotavljanje dobička na podlagi normiranih odhodkov 
tudi za leto 2014.           

Predavateljica
Na seminarju bo samostojna 
davčna svetovalka z licenco DIZI, 
Dunja Verbajs, univ. dipl. ekon., 
ves čas izvajanja odgovarjala tudi na 
zastavljena vprašanja, predstavila bo 
tudi konkretne primere iz prakse in bo 
na takšen način skušala odpraviti dileme, 

ki se pojavljajo pri izvajanju davčnih predpisov v praksi. 
Za udeležence bo pripravljeno pisno gradivo. 
 
Po seminarju bo svetovalka  vsem udeležencem, ki bi 
imeli še kakšna odprta vprašanja v zvezi s tematiko, ki je 
bila predmet predavanja, na vprašanja odgovorila tudi po 
e-pošti. 
            
Cena
Član OOZ Koper (ena oseba)  s poravnano članarino plača 
participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen).
Za morebitne zunanje  udeležence je cena 50,00 evrov. 
 
Prijava 
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.
kozlovic@ozs.si 

Plačilo
Ob prijavi plačate participacijo na TRR OOZ Koper 
št. 10100 00351 70352, namen »seminar Verbajs« 
ali na blagajni OOZ Koper
 
Rok prijave
četrtek, 20. februar 2014 oziroma do zasedbe prostih mest. 
Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za seminar Davčni obračun in letno 
poročilo za leto 2013, 25. februar 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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V ponedeljek, 20. januarja 2014 sta Borut Širca, direktor poslovne enote Koper zavarovalnice 
Adriatic Slovenica in Slavko Vižintin, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper 
podpisala dogovor o poslovnem sodelovanju na področju osebnih zavarovanj, ki članom zbornice, 
njihovim zaposlenim in družinskim članom omogoča še ugodnejšo sklenitev osebnih zavarovanj 
iz bogate ponudbe zavarovalnice.       

Zavarovalnica Adriatic Slovenica na prvo mesto posta-
vlja zavarovanca, odlične storitve, kakovost in dosto-
pnost zavarovanj. Za člane Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Koper so pripravili prav poseben šopek 
osebnih zavarovanj, ki članom in njihovim zaposlenim 
ter družinskim članom zagotavlja večjo finančno varnost. 
Ponudba osebnih zavarovanj tako vsebuje nezgodno 
zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, novo 
zavarovanje prehodne oskrbe ter zavarovanje za težke 
bolezni in operacije. Spoznajte vse prednosti, ki jih po-
nujajo omenjena zavarovanja.      

Nezgode in nepričakovani življenjski dogodki se žal lah-
ko pripetijo v vsakem trenutku. S sklenitvijo  nezgodne-
ga zavarovanja po posebni ponudbi za člane in zapo-
slene Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper ter 
njihove družinske člane, ki velja kjerkoli in kadarkoli, to-
rej 24 ur na dan, si zagotovite bogato zavarovalno kritje. 
Zavarovanje krije smrt zaradi nezgode, trajno invalidnost, 
dnevno nadomestilo zaradi nezgode, dnevno nadome-

stilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode, smrt zaradi prometne nesreče, zlom kosti zaradi 
nezgode, opekline zaradi nezgode, popolno izgubo vida zaradi nezgode, popolno izgubo sluha 
zaradi nezgode, smrt zaradi požara!      

Z vami v vseh življenjskih obdobjih    
Uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je povezano z doplačili, ki so lahko 
vrtoglavo visoka. Temu se izognemo s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki 
ga Adriatic Slovenica ponuja že več kot dvajset let. Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem vam 
ni treba poravnati stroškov doplačil in v povezavi z ostalimi, nadstandardnimi zdravstvenimi zava-
rovanji, predstavlja temeljno zaščito, ko potrebujemo zdravstvene storitve.     

Ker nikoli ne veš . . .     
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je usmerjena v prihodnost, kar še posebno velja za zdravstvena 
zavarovanja iz njihove ponudbe. O prihodnosti moramo namreč razmišljati že takrat, ko smo zdra-
vi. Ob nepričakovani bolezni nam lahko ustrezna zavarovalna zaščita in denarno izplačilo v veliki 
meri omili negotovost in stisko. Zavarovanje za težke bolezni in operacije omogoča takojšnje 
denarno izplačilo ob nastanku kar 14 oblik težkih bolezni ali po prestani operaciji, skleniti pa ga je 
mogoče brez zdravniškega pregleda.     

Pomoč takrat, ko sami ne moremo poskrbeti zase     
Ob razvoju zavarovanj imajo v Adriaticu Slovenici vedno v mislih potrebe sodobnega človeka. Po-
skrbeti želijo tudi za varnost v aktivnem življenjskem obdobju oziroma takrat, ko zaradi bolezni 
ali nezgode ne moremo sami skrbeti zase in za svoje najbližje ter potrebujemo pomoč drugih. 
Prav takšnim primerom je namenjeno novo zavarovanje prehodne oskrbe, s katerim si lahko 
zagotovite pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (hranjenje, osebna higiena, pomoč pri giba-
nju...), pomoč pri dnevnih opravilih (kuhanju, pranju, pomivanju posode, nakupovanju . . .) pa tudi 
spremstvo in prevoz na kontrolne preglede in nazaj domov ter varstvo zavarovančevih otrok.                     

Dodatne informacije o sklenitvi omenjenih zavarovanj vsi člani OOZ Koper 
dobite pri Maji Perkon - telefon: 05/66 430 34 ali e-naslov: maja.perkon@as.si

Posebna ponudba za člane OOZ Koper 
 

V zavarovalnici 
Adriatic Slovenica 
celovita osebna zaščita

Borut Širca                                                      Slavko Vižintin

                            Adriatic Slovenica d.d. 
                                   PE KOPER, Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper 
                                   T +386(0)5 6643 034 
                                   www.as.si                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                        Ponudba velja do 01.04.2014 
 

Obvezno podpisati hrbtno stran prijavnice!                                                                       OBRNI         STRAN!  
 

 

 
PONUDBA ZA PRISTOP K ZAVAROVANJU DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

IN/ALI KOLEKTIVNEGA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA IN/ALI PAKETA DOBRODOŠLICE ZA ČLANE 
OBMOČNE OBRTNO- PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER, NJIHOVE ZAPOSLENE IN DRUŽINSKE ČLANE 
1. ZAVAROVALEC / ZAVAROVANEC – vpišite manjkajoče podatke 

Ime in priimek  Davčna številka   
 

Naslov, pošta in kraj 
  

Datum rojstva 
 Spol    M / Ž 

ZZZS št. 
 

Tel. številka 
 

                  (9-mestna št. nad imenom osebe na kartici zdravstvenega zavarovanja) 
  

 2. PRISTOPAM K (označite ustrezna polja): 
 

ZAVAROVANJU DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (DZZ), S TEM 
PRIDOBIM ZNIŽANJE PREMIJE PRI SPODNJIH ZAVAROVANJIH 
 

Začetek zavarovanja:    z dnem izteka odpovednega roka in prenehanja kritja pri predhodni zavarovalnici     
Trajanje zavarovanja:   do preklica   Mesečna premija  s 3 % popustom:   28,50 EUR 
Način plačila:   SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV SEPA  
 

KOLEKTIVNEM NEZGODNEM ZAVAROVANJU (KNZ)  

 
Začetek zavarovanja:   1. dan v naslednjem mesecu ob 00.00 uri, če zavarovalnica prejme pristopno izjavo do 25. v 
mesecu 
Trajanje zavarovanja:   do preklica    Način plačila:  SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV SEPA 

                 * Vse premije so mesečne, izražene v EUR in vključujejo 6,5 % DPZP.  
 

PAKET DOBRODOŠLICE = zavarovanje težkih bolezni in operacij z zavarovanjem prehodne 
oskrbe zaradi nezgode oz. nezgode ali bolezni 
 

Paket            OŽJI         STANDARDNI       OPTIMALNI 
Mesečna premija s 40 % popustom  
(če ste DZZ zavarovanec AS d.d.) 

2,81 EUR 4,23 EUR 8,34 EUR 

Mesečna premija  
(če se niste odločili za sklenitev  DZZ  zavarovanja) 

4,69 EUR 7,05 EUR 13,91 EUR 

 

 
 

  

Označite izbrano kombinacijo A B          C        D 
*Za člane OBMOČNE OBRTNO – PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER, 
njihove zaposlene in njihove družinske člane ! 

        17,01 € 9,60 € 6,55 € 21,19 € 

*15 % DODATNO ZNIŽANA – ob sklenitvi DZZ ali PAKETA 
DOBRODOŠLICE! 

14,46 € 8,16 € 5,57 € 18,02 € 

*20 % DODATNO ZNIŽANA – ob sklenitvi DZZ in PAKETA 
DOBRODOŠLICE! 

13,61 € 7,68 € 5,24 € 16,95 € 

     

Smrt zaradi nezgode 50.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 50.000,00 € 

Trajna invalidnost 100.000,00 € 40.000,00 € 24.000,00 € 100.000,00 € 

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode 10,00 € 8,00 € 6,00 € 15,00 € 

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode 20,00 € 15,00 € 10,00 € 40,00 € 
Smrt zaradi prometne nesreče 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 

 Zlom kosti zaradi nezgode 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

 Opeklina zaradi nezgode 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

 Popolna izguba vida zaradi nezgode 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

 Popolna izguba sluha zaradi nezgode 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

 Smrt zaradi požara 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
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ZAVAROVANJE TEŽKIH BOLEZNI IN OPERACIJ – PREGLEDNICA KRITIJ 
↓Kritja                                                                   Paket→ OŽJI* STANDARDNI* OPTIMALNI* 

Težke bolezni 3.000 EUR 3.000 EUR 6.000 EUR 
Kirurški posegi 1.500 EUR 1.500 EUR 3.000 EUR 
Posmrtnina - 1.000 EUR 1.800 EUR 
ZAVAROVANJE PREHODNE OSKRBE ZARADI NEZGODE/NEZGODE ALI BOLEZNI 
↓Kritja za posamezen zavarovalni primer                   Paket → OŽJI** STANDARDNI*** OTPIMALNI*** 

Število ur pomoči na domu zaradi NEZGODE         100 ur 100 ur 200 ur 

Število ur pomoči na domu zaradi BOLEZNI          - 100 ur 200 ur 

Število prevozov na zdravniške preglede  zaradi NEZGODE            4 4 8 

Število prevozov na zdravniške preglede zaradi BOLEZNI           - 4 8 

Število prevozov na kemoterapije ali obsevanja     - 10 20 

Začetek zavarovanj:    1. dan v naslednjem mesecu ob 00.00 uri, če zavarovalnica prejme pristopno izjavo do 25. v mesecu.  

Trajanje zavarovanj:  do preklica                                 Način plačila:  SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV SEPA 
                 * Vse premije so mesečne, izražene v EUR in vključujejo 6,5 % DPZP.  
 

V primeru, da želite višje zavarovalne vsote paketa dobrodošlice, prosimo izberite ustrezni 
večkratnik zavarovalnih vsot (dovoljen je največ  3 x zavarovalnih vsot paketa dobrodošlice):         
 -2 X izbrane zavarovalne zavarovalne vsote;          - 3 X izbrane zavarovalne zavarovalne 
vsote.      
3. SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV SEPA - vpišite manjkajoče podatke  
S podpisom pristopne izjave pooblaščam zavarovalnico, da banki posreduje nalog za obremenitev. Hkrati pooblaščam banko, da, v 
skladu z navodili, ki jih posreduje zavarovalnica, iz mojega osebnega računa številka:  
SI56__________________________, ki je odprt pri banki___________________________ , vsakega 18. v mesecu periodično 
nakazuje premijo za zavarovanje na račun prejemnika plačila: SI56 1010 0034931441, identifikacijska oznaka upnika: 
SI66ZZZ63658011, shema SDD: CORE. Referenčna številka soglasja BO IZPISANA NA POLICI. 
 
4. OSTALO: 
Po Kolektivnem nezgodnemu zavarovanju so lahko zavarovane osebe do dopolnjenega 75. leta starosti, v paketu dobrodošlice 
pa od 18. do 64. leta starosti. 
Za družinske člane se štejejo: zakonec ali zunajzakonski partner ter otroci ali posvojenci zavarovanca, ki živijo na istem skupnem 
naslovu. 
 
5. IZJAVE IN SOGLASJA – obvezno preberite  
S podpisom te izjave potrjujem, da so vsi podatki na ponudbi točni in resnični. S podpisom izjavljam, da želim skleniti ponujeno 
zavarovanje ter da sem seznanjen s: Splošnimi pogoji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 01-PZZ-A01-08/13, Splošnimi pogoji 
za skupinsko zdravstveno zavarovanje za težke bolezni in operacije 01-PZZ-C08-03/12, Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje 
oseb 01-NEZ-01/08, Posebnimi pogoji za nezgodno zavarovanje zaposlenih 02-NEZ-01/08, Posebnimi pogoji za nezgodno 
zavarovanje zloma kosti, opeklin, popolne izgube vida in sluha ter smrti zaradi požara 02-NEZ-21/13, Klavzulo za nezgodno 
zavarovanje oseb mlajših od 14 let 03-NEZ-13/13, Klavzulo za zavarovanje oseb z depresijo, anksioznimi motnjami in mentalno 
zaostalostjo 03-NEZ-12/13, Splošnimi pogoji za zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode 01-OSN-01/13, Splošnimi pogoji za 
zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni- 01-OSK-01/03, veljavnimi za ponujena zavarovanja, ki so mi na voljo na 
spletni strani www.adriatic-slovenica.si, v vseh poslovalnicah Adriatic Slovenice d.d. in na telefonski številki 080 11 10. 
Pooblaščam zavarovalnico, da v mojem imenu pridobi podatke za določitev morebitne čakalne dobe in doplačila za nezavarovanost 
ter v primeru, da so za to izpolnjeni pogoji, ponudbo za DZZ ustrezno popravi. Ponudba za DZZ veže zavarovalca 8 dni od dneva, ko 
je prispela k zavarovalnici. Če zavarovalnica v tem roku ponudbe ne odkloni, se šteje, da je ponudba sprejeta. Na podlagi sprejete 
ponudbe zavarovalnica izstavi polico. V skladu s 44. členom ZDDV se DDV ne obračunava. V skladu z ZZVZZ-H se DPZP pri 
dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ne obračunava.  
Obvezujem se, da bom za poravnavanje obveznosti vsak mesec zagotovil zadostno kritje na osebnem računu in da bom 
zavarovalnico obvestil o vseh morebitnih spremembah mojega osebnega računa. Soglašam, da ni potrebno dodatno obveščanje o 
mesečnih obremenitvah. Moje pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani banke, pri kateri imam odprt 
osebni račun, v skladu s splošnimi pogoji banke. Povračilo denarnih sredstev lahko terjam v roku 8 tednov. Ta rok prične teči dne, 
ko je bil obremenjen moj osebni račun.  
V primeru neizvršenega odtegljaja (če se direktna obremenitev pri banki ne izvede pravočasno) bom poravnal znesek takoj po 
prejemu UPN. Po treh neizvršenih odtegljajih direktne obremenitve se način plačila preoblikuje v UPN ("položnica"). UPN bom 
poravnal takoj po prejemu. Zavarovanec dovoljuje, da zavarovalnica vse osebne podatke uporablja v skladu z določili ZVOP-1. 
Zavarovalec, ki ne želi, da se podatki uporabljajo za namen neposrednega trženja, lahko o tem obvesti zavarovalnico na 080 11 10 
ali piše na Adriatic Slovenica d.d., Center za oskrbo strank, Celovška 91, 1000 Ljubljana.  
 

             
 
 

Kraj in datum: ____________________                          Podpis zavarovalca:   ____________________ 

  

VABILO

VABILO

Tečaj angleščine

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za tečaj angleščine, 3. marec 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 za svoje člane,  v sodelovanju s 
podjetjem Angleška Vrtnica d.o.o., jezikovne storitve,  
30-urni tečaj angleščine, ki se bo pričel
 
v ponedeljek, 3. marca 2014, ob 18.15 h, 
Marušičeva ulica 5, Koper
 
Tečaj bo posebej prilagojen potrebam članov, zato boste 
prijavljeni ob prijavi izpolnili kratek vprašalnik na podlagi 
katerega bo izvajalec pripravil in oblikoval program. 

Čas in zaključek tečaja
Tečaj se bo izvajal ob:
• ponedeljkih (2 šolski uri)      od 18.15 h do 19.45 h 
• in sredah (2 šolski uri)            od 18.00 h do 19.30 h
Zaključil se bo predvidoma sredi meseca maja.

Trajanje tečaja
Skupaj bo tečaj trajal 30 ur.

Po uspešno opravljenem tečaju vam bo izvajalec izdal 
potrdilo.  

Cena tečaja
za skupino do 3 tečajnike je cena 333,00 EUR      
za skupino do 4 tečajnike je cena 199,00 EUR (za 25 ur)    
za skupino od 5 do 8 tečajnikov je 199,00 EUR

Način plačila:
Udeleženci plačajo tečaj na dva obroka. Polovico zneska 
pred začetkom in preostalo polovico en mesec po začetku 
tečaja. Po zaključenem roku prijave bomo prijavljenim 
sporočili znesek, saj se ta formira glede na število tečajnikov 
v skupini. 
 
Nakazila boste izvedli na poslovni račun izvajalca tečaja, 
to je Angleška Vrtnica d.o.o.,  odprt pri Banki Koper d.d., 
številka: SI56 1010 0005 2345 269. 
 
OOZ Koper bo svojim članom s poravnano članarino (eni 
osebi po članu) tečaj sofinancirala v višini 100,00 EUR na 
podlagi potrdila o plačilu in dokazila o opravljenem tečaju. 
 
Prijave:
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax. 05/ 62 71917 oziroma na 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
 
Rok prijave
petek, 21. februar 2014
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VABILO

VABILO

VABILO

VABILO

Tečaj slovenščine za tujce

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za tečaj slovenščine za tujce, 3. marec 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 za svoje člane, v sodelovanju z 
jezikovno šolo EUROCENTER d.o.o., 30 urni tečaj slovenščine 
za tujce, ki se bo pričel
 
v ponedeljek, 3. marca 2014,
v prostorih jezikovne šole Eurocenter, 
Kidričeva ulica 46, Koper  
 
Se zanimate za slovensko kulturo? 
Ste prišli v Slovenijo in nameravate tu ostati vsaj 
nekaj časa? Čeprav večina Slovencev govori vsaj en 
tuj jezik, vam bo gotovo prav prišlo znanje vsaj osnov 
slovenskega jezika.

Na Jezikovni šoli Eurocenter vam bodo pomagali, da se 
boste slovenščine naučili na lahek in zabaven način. 

Prva ura tečaja bo namenjena spoznavanju vašega 
znanja iz slovenskega  jezika, da vas bodo lahko vključili 
v za vas najbolj primerno stopnjo.

Čas in trajanje tečaja
Urnik bo določen takoj po zaključku prijav. 
Tečaj se bo pričel okvirno meseca marca in se zaključil 
predvidoma meseca maja. 
Potekal bo v popoldanskem času, dvakrat na teden, 
vsakič po 2 šolski uri. 
Skupaj bo tečaj trajal 30 ur.

Tečajniki so uvrščeni v skupino od 6 do 8 oseb.
Po uspešno opravljenem tečaju vam bo izvajalec izdal 
potrdilo.  
 
Cena tečaja
Polna cena jezikovnega tečaja je 195,00 EUR. 
OOZ Koper bo svojim članom s poravnano članarino (eni 
osebi po članu) tečaj sofinancirala v višini 100,00 EUR na 
podlagi potrdila o plačilu in dokazila o opravljenem tečaju. 
Možnost plačila na tri zaporedne obroke po 65,00 EUR. 
Cena vključuje gradivo in DDV. 

Način plačila
Tečajniki dobijo vse podrobnejše informacije o načinu 
plačila na prvi uri tečaja. 
 
Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax. 627-19-17 oziroma 
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
 
Rok prijave
petek, 21. februar 2014
 
V primeru nezadostnega števila 
prijavljenih za posamezno stopnjo,  
izvedba tečaja odpade in se 
prenese na jesen, kolikor se boste 
prijavljeni strinjali. 

Tečaj italijanščine

OOZ Koper organizira za svoje člane, v sodelovanju z 
jezikovno šolo Eurocenter d.o.o., 30-urni tečaj italijanščine, 
ki se bo pričel 

v ponedeljek, 3. marca 2014, ob 19. uri, 
v prostorih jezikovne šole Eurocenter, 
Kidričeva ulica 46, Koper    

Na voljo so naslednje stopnje izobraževanja               
• Splošni tečaj - poudarek na komunikaciji in 

razumevanju jezika.     
• Začetna stopnja -  program je zastavljen tako, da boste 

lahko čim prej potovali in nakupovali po Italiji, se znašli 
v hotelu in naročili v restavraciji, spoznali pa boste tudi 
njihove običaje in kulturo.     

• Višja stopnja - svoje znanje razširite, da se boste ob 
aktualnih temah lažje vključevali v debato.     

Prva ura tečaja bo namenjena spoznavanju vašega 
znanja iz italijanskega jezika, da vas bodo lahko vključili 
v eno izmed zgoraj navedenih stopenj.    

Čas in trajanje tečaja
Pogovorni tečaj italijanščine oz. splošni tečaj se bo izvajal:        
• ob ponedeljkih (2 šolski uri)    od 19.00 h do 20.30 h 
• in četrtkih (2 šolski uri)              od 17.00 h do 18.30 h         
Zaključil se bo predvidoma sredi meseca maja. 
Urnik za ostale stopnje bo določen po zaključenih prijavah. 
Skupaj bo tečaj obsegal 30 ur. 

Tečajniki so uvrščeni v skupino od 6 do 8 oseb.
Po uspešno opravljenem tečaju vam bo izvajalec izdal 
potrdilo.  

Cena tečaja
Polna cena jezikovnega tečaja je 195,00 EUR. 
OOZ Koper bo svojim članom s poravnano članarino (eni 
osebi po članu) tečaj sofinancirala v višini 100,00 EUR na 
podlagi potrdila o plačilu in dokazila o opravljenem tečaju. 
Možnost plačila na tri zaporedne obroke po 65,00 EUR. 
Cena vključuje gradivo in DDV. 

Način plačila
Tečajniki dobijo vse podrobnejše informacije o načinu 
plačila na prvi uri tečaja. 
 
Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax. 627-19-17 oziroma 
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
 
Rok prijave
petek, 21. februar 2014
 
V primeru nezadostnega števila 
prijavljenih za posamezno stopnjo,  
izvedba tečaja odpade in se 
prenese na jesen, kolikor se boste 
prijavljeni strinjali. 

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za tečaj italijanščine, 3. marec 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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VABILO

VABILO

VABILO

VABILO

Sekcija frizerjev

Brezplačni tečaj izdelave nohtov 
po metodi Nexgenail, 
24. februar 2014

Sekciji frizerjev in kozmetikov

Člane sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov vabimo na tečaj 
izdelave nohtov po ameriški metodi Nexgenail, ameriške 
zaščitne znamke, ki je letos prišla v Evropo.

Tečaj bo potekal v dveh skupinah: 

v ponedeljek, 24. februarja 2014,
ob 12.30 uri - prva skupina, 
ob 14.30 uri -  druga skupina,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Pri metodi Nexgenail je pomembno predvsem naslednje:                                          
• enostaven in hiter nanos, zato je čas obdelave krajši   
• sredstva so nestrupena in brez vonja      
• dolgotrajnost z visokim leskom     
• UV obdelava ni potrebna     
• noht je odporen na prelome in rise     
• neboleča in enostavna odstranitev     
• naravni noht ostane zdrav    

Izvajalka 
Tečaj bo izvedla Maksimiljana Hofbauer s.p., predstavnica 
Nexgenail za Slovenijo in Hrvaško, članica OOZ Slovenj 
Gradec.

Trajanje tečaja
Tečaj traja približno dve uri in vključuje tudi praktični del – 
učno uro, kjer udeleženke same izdelajo nohte. 
 
Prijava
Prijavite se na OOZ Koper tel. 05/61 390 13 (Andreja 
Kozlovič) ali 05/61 390 00 (tajništvo). Ob prijavi navedite 
v kateri skupini želite sodelovati: v skupini ob 12.30 uri ali 
v skupini ob 14.30 uri. Število udeležencev v posamezni 
skupini je omejeno na največ 10 oseb.  
 
Rok prijave  
četrtek, 20. februar 2014

Cena
Udeležba na tečaju je za člane OOZ Koper brezplačna.

Zahteve slovenske obrti 
in podjetništva 2014 
Spoštovani člani! 

Območne obrtno-podjetniške zbornice in  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije si vsako leto prizadevamo, 
da bi zbrali čim več zahtev slovenskih obrtnikov in podjetnikov z namenom, da bi čimbolj kvalitetno in čim širše 
zastopali vaše interese. 

To je  priložnost, da opozorite na težave s katerimi se srečujete v dejavnosti in za katere menite, da obstajajo 
rešitve, zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2014. 
Vaše sugestije naj po možnosti vsebujejo tudi predloge rešitev. 

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2014 bo OZS predstavila Vladi Republike Slovenije na  Forumu obrti in 
podjetništva, ki bo potekal v okviru 4. Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma. 

Predloge posredujte najkasneje do 21. februarja 2014 na e-naslov: 
slavko.vizintin@ozs.si ali 
elide.laginja@ozs.si 
 

Brezplačna predstavitev 
programa za frizerje e-CUT,
27. februar 2014

Podjetje Izstop d.o.o. iz Ljubljane je,  v sodelovanju s  slovenski-
mi frizerji razvilo blagajniški program, ki je sodoben, pregleden, 
enostaven in predvsem uporaben. Vse člane sekcije frizerjev 
vabimo na predstavitev programa, ki bo 

v četrtek, 27.  februarja 2014, ob 19.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Prednosti programa e-CUT
Program vam bo pri vsakdanjem delu nudil:     
• kakovostno izdajanje računov      
• pregled poslovanja po obdobjih      
• vodenje delovnega časa zaposlenih      
• vodenje zaloge in prodaje izdelkov     
• planer prostih terminov      
• avtomatično izdelavo dokumentov za računovodstvo        
• poročila in statistiko poslovanja     
• DURS izvoz (ob morebitni uvedbi davčnih blagajn)        
Program e-CUT je primeren je za davčne in nedavčne  
zavezance. 

Cena računalniškega programa
Vrednost ponudbe je 250,00 EUR (brez DDV).  
Za člane OZS in OOZ Koper je cena 200,00 EUR (brez DDV).

Prijava
Udeležbo na predstavitvi prijavite na OOZ Koper,  
Andreji Kozlovič - telefon 05/61 390 13 
ali v tajništvo - telefon 05/61 390 00
 
Reference podjetja Izstop d.o.o.: GlaxoSmithKline d.o.o., 
Slovenijales Trgovina d.o.o., Ljubljanske mlekarne d.d., Elan 
inventa d.o.o., Info sistem za oddajo Moj dragi zmore, 
uvedba sistema za elektronske javna naročila in dražbe, UP 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper . . . 

Naj ta prehod ne bo breme, ampak priložnost 
s katero boste v koraku s časom.  
Z nami je to enostavno …   
                     Vabljeni!

Spoštovani frizerji 1. aprila 2014 bo za vse nas prelomno 
obdobje, ki bo deloma spremenilo naš način poslovanja, 
ker vsi preidemo na elektronske blagajne.

Leta 1993 je na Santorijevi ulici Anita prestopila prag frizerskega salona Irene Potočnik 
kot mlada najstnica, energična, polna življenja in izredno vedoželjna.  
 
Med šolanjem je vsak prosti trenutek izkoristila za nova praktična znanja in izkušnje, 
ki si jih je pridobivala med delovno prakso v salonu. Zaradi svojega vestnega in 
prizadevnega dela je bila že po  opravljenem zaključnem in strokovnem izpitu povsem 
samostojna frizerka in zato je brez težav dobila tudi svojo prvo  zaposlitev. S svojo 
delodajalko je imela izredno profesionalen in tudi osebni odnos. Stkali sta posebno, 
skoraj sestrsko vez, ki ju je vedno spremljala. Na zbornici smo ju videvali vedno skupaj. 
Skupaj sta se udeleževali različnih izobraževanj in usposabljanj, a tudi športnih in 
družabnih dogodkov, ki so bili z njo vedno veseli in zabavni. Za zbornico in za njene 
člane pa je bila Anita ena od njih, saj je z zanosom  opravljala svoje delo, ki  ga je tudi 
neizmerno ljubila in spoštovala. 
 
Anita je bila vedno pripravljena tudi na sodelovanje v aktivnostih zbornice in to je 
počela prijazno, nasmejano ter z neizmerno količino optimizma. Tako jo bomo ohranili  
v naših spominih.

V slovo Anita Tičič (1977 -2014)

e-CUT – ker frizerstvo ni samo striženje
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Kako reševati začasno pomanjkanje šoferjev?

Sekcija  za promet

Spremembe Zakona o delovnem času in obveznih 
počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opre-
mi v cestnih prevozih 

Spremembe so stopile v veljavo 11. januarjem 2014. 
(UL  110/2013, z dne 27. decembra 2013)
 
Sekcija za promet pri OZS je resornemu ministrstvu predlaga-
la model, ki povzema nemški sistem kaznovanja glede preko-
račitev časa vožnje voznikov. Rezultat dogovorov o spremem-
bi Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih 
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih je bil ta, 
da je 11. januarja letos začela veljati sprememba tega zakona, 
ki za manjše kršitve pravil določa precej nižje globe.  
 
Globa za prekoračitev dnevnega časa vožnje za eno uro 
za voznike se je denimo znižala s 150 evrov na 40 evrov, za 
prevoznika s 1.400 na 120 evrov in za odgovorno osebo s 
300 na 40 evrov.
 
Povečale pa se bodo globe v tistih primerih, ko bodo pre-
vozniki in njihovi vozniki namerno kršili pravila iz Uredbe ES 
561/2006 in pri tem uporabljali dvojne digitalne kartice 
za voznike ali tako imenovane »magnete«. V teh primerih 
globe znašajo od 3.000  evrov dalje in so tako resen opomin 
kršiteljem. 
 
Kot novost v tem zakonu je tudi to, da določajo globe tistim 
subjektom oziroma naročnikom prevozov, ki prevoznike ali 
voznike silijo, da izvajajo prevoze mimo pravil socialne za-
konodaje na področju cestnega transporta. Zakon tudi do-
loča, da se na cestah poveča nadzor nad cestnimi prevozniki 
tako kot velevajo usmeritve EU, ob tem, da bodo za nadzor 
voznikov zlasti na cesti po novem zadolženi tudi delavci ca-
rinske službe. 
 
Za prekrške, kjer je globa določena v razponu, se bodo lahko 
v hitrem postopku izrekle globe tudi v znesku, ki je višji od 
najnižje predpisane globe. Upravni in inšpekcijski postopki, 

ki so se začeli pred uveljavitvijo sprememb, se dokončajo po 
dosedanjih predpisih. 
 
Delodajalci so mobilne delavce dolžni seznaniti z določba-
mi uredb, ki se nanašajo na pravilno uporabo tahografa, o 
delovnem času, o delu posadk, o času vožnje, odmorih  in 
počitkih ter z drugimi predpisi. 

Delodajalci so dolžni voditi evidenco delovnega časa mo-
bilnih delavcev, ki zajema naslednje podatke: osebno ime, 
EMŠO,  delovni čas (ki zajema vožnjo in drugo delo; v delov-
ni čas se ne štejejo odmor, počitek, čas razpoložljivosti), noč-
no delo, skupni delovni čas iz katerega mora biti razvidno ali 
je bilo preseženo tedensko povprečje (48 ur). 
Zgoraj navedeni podatki se vodijo v okviru evidence o izrabi 
delovnega časa. Po Zakonu o evidencah na področju dela in 
socialne varnosti, so to evidenco delodajalci dolžni voditi za 
vse svoje zaposlene.  

Podatki za posamezno osebo se morajo v evidenco vpisati 
čim prej, vendar ne kasneje kot 28 dni po prejšnjemu vpisu 
podatkov za isto osebo. Delodajalci morajo na zahtevo de-
lavca zagotoviti kopijo evidence opravljenih delovnih ur. 
 
Skupaj z izvirnimi tahografskimi zapisi pa mora imeti vozniki 
shranjeno tudi Potrdilo o dejavnostih, ki je bilo podpisano 
pred začetkom vožnje. Opremljeno mora biti z oznako, ki je 
sestavljena iz zaporedne številke in letnice izdanega potrdila 
(npr. 1/2014, 2/2014, 3/2014. . .). Potrdilo mora imeti voznik 
v vozilu in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti na 
vpogled.  Položaj vpisa številke in letnice na izdanih potrdilih 
oziroma  način številčenja je prepuščen posameznemu pod-
jetju. Pomembno je, da se zagotovi sledljivost.
 
Hramba dokumentacije
Na svojem sedežu in sicer v evidenci o izrabi delovnega časa 
za osebe, ki opravljajo mobilne dejavnosti v cestnem prome-
tu, je po datumu vožnje in posameznem vozilu, delodajalec 
dolžan hraniti  tudi:      

Obvestila

• uporabljene tahografske vložke v skladu  z drugim od-
stavkom 14. člena Uredbe 3821/85/EGS,       

• prenesene podatke iz digitalnega tahografa in vozniko-
vih kartic , v skladu s točko i) in ii)   
   pododstavka a) petega odstavka 10. člena Uredbe 
561/2006/ES),      

• vse ročne zapise ali izpise, ki jih je voznik dolžan opraviti 
na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena in 
drugega odstavka 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali na 
podlagi 12. člena Uredbe 561/2006/ES).     

Ti podatki se morajo hraniti tudi v primeru razgradnje posa-
mezne zapisovalne naprave za nadzor delovnega časa oseb, 
ki opravljajo mobilno dejavnost. 

Delodajalec je dolžan hraniti na svojem sedežu tudi izdana 
potrdila o dejavnostih voznika (na podlagi Uredbe ES  št. 
561/2006 ali AETR) po zaporedju in letu izdaje. 
 
Vsi podatki in dokumentacija se pri delodajalcu hranijo 
dve leti po preteku obdobja, na katerega se nanašajo. Po 
preteku dveh let se podatki iz evidence brišejo in dokumen-
tacija se uniči. 
 
Evidenca o izrabi delovnega časa se, v skladu z zakonom, 
ki ureja evidence s področja dela in socialne varnosti 
hrani trajno.
 
Najhuje oglobljeni prekrški, ki so opredeljeni v spremembi 
Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih de-
lavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih so:     
• če se zlorabi tahograf, tahografski vložek ali voznikovo 

kartico, zaradi česar lahko pride do ponarejanja, zataji-

Na zadnjem zboru članov sekcije za promet, ki je potekal 
v začetku meseca decembra, so prisotni člani spraševali 
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. 
 
V Uradnem listu 69/2007 je bila objavljena Uredba o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), ki je stopila v veljavo 
1. januarja 2008.
 
V prilogi II te uredbe je kot šifra dejavnosti  96.090 bila 
navedena dejavnost Druge storitvene dejavnosti, drugje 
nerazvrščene, med katere niso spadale šoferske storitve 
z vozilom najemnika storitve.
  
Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. list 17/2008 z dne 19. 
februarja 2008) pa je 20. februarja 2008 začela veljati nova 

SKD (novi Priloga I in Priloga II), ki določa, da se pod šifro 
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene lahko 
opravljajo tudi šoferske storitve z vozilom najemnika 
storitve.
  
Avtoprevozniki – s.p. ali pravne osebe, ki imate občasno 
potrebo po voznikih in ne želite za ta namen zaposlovati 
delavcev, lahko najamete samostojnega podjetnika ali 
pravno osebo, ki ima registrirano šifro dejavnosti 96.090 
Druge storitvene dejavnosti drugje nerazvrščene in sicer 
šoferske storitve z vozilom najemnika storitve, da bo z 
vašim vozilom  za vas opravil šofersko storitev. 
 
Dogovor je potrebno opredeliti v pisni obliki in skleniti  
pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Osnutek take 
pogodbe dobite člani na zbornici. Po potrebi jo lahko 
dopolnite glede na vaše zahteve oziroma sklenjen dogovor.

tve ali uničenja podatkov oziroma izpisanih informacij, 
ali če ima v vozilu napravo, ki bi se lahko uporabila za 
izvajanje navedenih posegov (globa: 3.000 do 12.000 
EUR podjetje, 2.000 do 6.000 EUR odgovorna oseba, 
2.000 do 6.000 EUR voznik) in              

• če ponaredi ali uniči podatke zapisane na tahografskem 
vložku,            

• če ponaredi ali uniči podatke prenesene iz tahografa 
oziroma voznikove kartice,        

• če ima v vozilu napravo, ki jo uporablja za izvajanje 
posegov, ki imajo za posledico ponareditev, zatajitev ali 
uničenje podatkov na tahografskem vložku, tahografu 
ali voznikovi kartici.       

(globe: 6.000 do 24.000 EUR podjetje, 2.000 - 8.000 EUR od-
govorna oseba, 2.000 - 8.000 EUR voznik) 

Z globo 500 EUR se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve 
kaznuje za prekršek podjetje:        
• če je lastnik ali posestnik več voznikovih kartic ali če 

uporablja poškodovano ali neveljavno voznikovo karti-
co,         

• če se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki ni njegova 
last.   

(globe: 2.000 - 8.000 EUR odgovorna oseba, 2.000 - 8.000 
EUR voznik).
                  Vir: Natalija Repanšek
    

Koledar prepovedi vožnje za tovorna vozila 
v Italiji je interesentom na razpolago na 
Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper.

Sekcija za promet

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zbirajo prijave za sedem urno usposabljanje voznikov, še po programih za leto 2012 in 2013. 
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 le ob zadostnem številu prijav.

Prijavnico dobite tudi na OOZ Koper. 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     Program usposabljanja 

OZS, Celovška 71, Ljubljana nedelja, 16. februar 2014  leto 2013 

OZS, Celovška 71, Ljubljana nedelja, 23. februar 2014             leto 2012

Redno usposabljanje voznikov - roki za zamudnike

Člane sekcije za promet OOZ Koper - avtoprevoznike obveščamo, da bomo na OOZ Koper organizirali redno usposabljanje 
voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu za leto 2014 v dveh terminih in sicer:               

Vabilo in program bosta objavljena v naslednjih številkah Koprskih obrtniških novic. 

Lokacija     Datum     Program usposabljanja 

OOZ Koper, Staničev trg 1  sobota, 22. marec 2014 leto 2014 

OOZ Koper, Staničev trg 1  sobota, 24. maj 2014             leto 2014

Redno usposabljanje voznikov - za leto 2014



     V  Uradnem listu RS 111/2013 je bil objavljen 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vinu. Novela je stopila v veljavo 11. januarja 2014.  
http://www.uradni-list.si/1//Zakon-o-spremem-
bah-in-dopolnitvah-Zakona-o-vinu.          
     Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pojasnjuje: 
Osnovni cilj zakona je povečanje deleža prijave 
pridelka vina in omejevanje nelojalne konkurence 
registrirani pridelavi vina. Novela zakona vinarski 
inšpekciji poleg obstoječih pristojnosti daje tudi 
pristojnost izrekanja glob pri nadzoru nad prome-
tom z vinom v gostinskih obratih, omejuje točenje 
nevstekleničenega vina, poenostavlja postopek 
kaznovanja, zvišuje kazni za prekrške in določa 
način izračuna pridelka določenega letnika za ce-
lotno območje Slovenije.       
     V javnosti se pojavljajo napačne informacije v 
zvezi s prepovedjo točenja neustekleničenega 
vina v gostinskih obratih, ki jo uvaja novela za-
kona, zato so na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje 
pojasnili, kaj vse  šteje za ustekleničeno vino ter, 
da spremembe ne veljajo za mošt.     

Ustekleničeno vino     
     V skladu s Pravilnikom o označevanju in emba-
laži vina je ustekleničeno vino tisto, ki je v ustre-
zni zaprti embalaži, opremljeni z ustrezno oznako 
(etiketo s podatki o kakovosti, poreklu, prideloval-
cu,…). Za ustrezno embalažo se šteje vsaka poso-
da, ustrezna za hrambo živil, pri čemer veljajo za 
vina s poreklom naslednje omejitve:      
• za vsa vina s poreklom se lahko uporabljajo 

steklene posode, volumna do vključno 10 li-
trov;       

• za kakovostno vino ZGP in deželno vino PGO 
se lahko uporabljajo tudi posode iz nerjaveče-
ga jekla, volumna do vključno 60 litrov;      

• za deželno vino PGO pa tudi druge posode, 
ustrezne za hrambo živil, volumna do vključ-
no 10 litrov.           

Iz navedenega sledi, da se bo lahko v gostin-
skih obratih še naprej točilo vino iz katerekoli 
zgoraj navedene embalaže direktno v kozarec, 
v vrče, ki jih odnesejo na mizo, ali pa preko šan-
komata.         

Mošt     
    Sprememba ne velja za določbe v zvezi z mo-
štom. Veljavni zakon se v 1. in 2. odstavku 44. čle-
na nanaša le na vino, tretji odstavek pa govori o 
moštu. Predmet spremembe je le 2. odstavek 44. 
Člena.      
     Obvestilo je v celoti objavljeno na spletni strani 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje - http://www.
mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/bro-
wse/2/article/12447/7023/4a2508ca43654a28ad9
bd5f651460f6a/     
           Vir: Vlasta Markoja, OZS
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Sekcija  inštalaterjev-energetikov Sekcija gostincev in živilcev

Strokovno srečanje Toplotne 
črpalke zrak/voda in njihova 
uporaba, 28. februar 2014 

      Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper v sodelo-
vanju z uvoznikom in distributerjem ogrevalnih toplotnih 
črpalk  Vitanest d.o.o. iz Nove gorice vabi člane sekcije in-
štalaterjev-energetikov na strokovno srečanje z naslovom 
Toplotne črpalke zrak/voda in njihova uporaba, ki bo

v petek, 28. februarja 2014, ob 13. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
 
      Dobro poznavanje delovanja in vgradnje ogrevalnih to-
plotnih črpalk je temeljni pogoj za zadovoljstvo uporabnika 
in s tem uspešno prodajo. Zanimanje in potreba po izobra-
ževanju je visoka, saj so toplotne črpalke zrak-voda najbolje 
prodajane ogrevalne toplotne črpalke v Sloveniji.  
      Namen srečanja je boljše poznavanje toplotnih črpalk 
zrak/voda Daikin Altherma in Mitsubishi Electric, tren-
dov na trgu, načinov dimenzioniranja in uporabe, novosti, 
smernic, ter razprava o praktičnih primerih dobre prakse in 
pozivu Eko sklada, kateri bo objavljen predvidoma z me-
secem februarjem 2014. Srečanja se bo udeležil tudi Miran 
Zajc, energetski svetovalec, ki bo na razpolago za morebitna 
dodatna vprašanja.  

Glavne teme srečanja     
• splošno o  ogrevalnih toplotnih črpalkah        
• predstavitev nizkotemperaturnih toplotnih črpalk 

Daikin Altherma        

• predstavitev visokotemperaturnih toplotnih črpalk 
Daikin Altherma (segrejejo vodo do 80°C)         

• predstavitev toplotnih črpalk Mitsubishi Electric 
(Ecodan in Zubadan)      

• tehnične rešitve na področju izbire oziroma 
dimenzioniranja TČ in kombiniranja TČ s kurilnimi 
napravami na druge vire energije (trda goriva, olje, plin, 
solar)       

• aktualna tema – subvencije Eko sklada       
• odprta okrogla miza z razpravo in izmenjavo mnenj in 

izkušenj       

Udeležba na strokovnem srečanju je za člane sekcije 
inštalaterjev-energetikov brezplačna. 

Predviden zaključek strokovnega dela srečanja je ob 18. uri. 
Po uradnem delu sledi večerja v turistični kmetiji Krmac, 
Arjol 3, Bertoki.  

Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax.: 62 71917 oziroma na e-naslov: 
andreja.kozlovic@ozs.si. 

Zaradi rezervacije večerje je prijava obvezna!

Rok prijave
torek, 18. februar 2014

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za srečanje Toplotne črpalke zrak/voda in njihova 
uporaba, 28. februar 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

Ali se boste udeležili tudi večerje
po končani predstavitvi?  DA   NE

GSM telefon Stacionarni 
telefon

VABILO
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Spremembe 
Zakona o vinu

Novoletno srečanje gostincev 
Notranjsko - primorske regije      

Letošnji gostinski novoletni ples je potekal 6. januarja 2014 v  Resta-
vraciji Tomi v Portorožu. Za organizacijo dogodka je poskrbela sekcije 
gostincev pri OOZ Piran. Srečanja se je udeležilo približno 60 gostin-
cev in njihovih zaposlenih delavcev. Članov naše zbornice je bilo šest.

Ogled Pivovarne Union      

     Pet gostincev naše zbornice skupaj z njihovimi zaposlenimi si je 21. 
januarja 2014 ogledalo Pivovarno Union v Ljubljani in proizvodnjo 
njihovega glavnega proizvoda - piva Union. V pivovarni  proizvajajo 
kar sedem različic piva, od svetlega do temnega pa vse do brezal-
koholnega in takega z raznimi dodatki, kot je Union Radler. Poleg 
piva proizvajajo in polnijo tudi osvežilne brezalkoholne pijače, vode 
z dodatki in izvirsko vodo.           
     Udeleženci  so si ogledali novo in staro proizvodnjo piva in seveda 
tudi logistični sistem (transport). Predstavniki pivovarne so organi-
zirali tudi tečaj točenja piva in vzdrževanja točilnih naprav. Vsi ude-
leženci so se izvrstno izkazali tako pri točenju kot pri vzdrževanju 
točilnih naprav, za kar so pridobili priznanje.     
     Ker je bilo premalo prijavljenih so udeleženci prevoz organizirali 
v lastni režiji.      
     Predsednik sekcije vabi gostince, da se v bodoče v  večjem  številu 
udeležujejo  takih in podobnih dogodkov. Aktivnosti, ki jih za člane 
organizira sekcija so  v pretežni meri namenjene  pridobivanju na-
potkov, ki članom koristijo pri  vsakdanjem  delu.
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                     Sejem Flora in Poroka      

Ne prezrite tudi povabila za sodelovanje na razstavi  
poročnih šopkov na sejmu Poroka 2014.    

     Lanskoletno sodelovanje 
sekcije cvetličarjev in vrtnar-
jev s Celjskim sejmom, ko je 
bila na sejmu Flora predsta-
vitev vrtnarjev, cvetličarjev, 
krajinarjev in še nekaterih 
storitev je privedlo do no-
vega dogovora, s katerim se članom sekcije cvetličarjev in 
vrtnarjev ter članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
ponovno omogoča izjemno ugodne pogoje za razstavljanje.               
     S predstavniki Celjskega sejma d.d. je bil ponovno dose-
žen dogovor za skupen vložek v prostor v dvorani K. Članom 
OZS je zagotovljena možnost predstavitve za res minimalen 
vložek, saj bo  tudi tokrat  najem, že deloma opremljenega 
prostora, brezplačen. V dogovoru s še nekaterimi sekcijami se 
bodo na tem prostoru predstavile še druge dejavnosti, kate-
rih izdelki in storitve sodijo v koncept predstavitve, ki bo letos 
potekala na temo Zeleni navdih in cvetlični razcvet.       
     Tudi letos vodstvo sekcije vabi člane, da se udeležijo sku-
pne predstavitve. Zasnova  je prikazana v idejnem načrtu 
postavitve v dvorani K. Načrt bo dokončno izrisan glade na 
prispele potrebe in prijave razstavljavcev, ki jih pričakujemo 
do 21. februarja 2014.

4. sejem Ljubljanski 
obrtno-podjetniški 
sejem

 
Člane obveščamo, da se izteka rok za prijavo na 4. Lju-
bljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS), ki  bo potekal 
pod sloganom Na sejem v Ljubljano! od 7. do 10. maja 2014 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.      

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pripravila posebne 
ugodnosti za zgodnje prijavitelje, za razstavljavce preteklih let 
in seveda predvsem za imetnike kartice Mozaik podjetnih.      

Animacijski dopis in razpisno gradivo, kjer so navedene 
podrobne informacije glede sodelovanja na LOS 2014 dobite 
interesenti na OOZ Koper. Lahko vam gradivo posredujemo 
tudi po e-pošti.     

Vabimo Vas, da se predstavite na 4. Ljubljanskem obrtno-
podjetniškem sejmu  in popestrite sejemsko ponudbo ter 
izkoristite nove poslovne priložnost!    

Več informacij na www.ozs.si ali pri Edini Zejnić - OZS, Odde-
lek internacionalizacija delovanja - telefon  01/58 305 00 
ali 01/58 305 86, e-naslov: edina.zejnic@ozs.si

VABILO

VABILO

Terme Olimia - apartma v vasi Lipa
OOZ Tržič daje v najem generalno prenovljen in opremljen štiriposteljni apartma

Vsebina ponudbe
Apartma je štiriposteljni- spalnica, kopalnica in ku-
hinja v kompletni opremi (cca. 30m²). Nahaja se na 
odlični lokaciji ob robu gozda in ima lastno teraso.
   
Cene vstopnic za bazene v sklopu term so za koristnike 
apartmaja 10% nižje. 
 
V Podčetrtku poleg kopanja v bazenih lahko počnete še 
veliko drugih stvari. Neokrnjena narava, dobro urejene 
poti, lepota krajev, odlična kulinarika in kapljica vas bo 
kar popeljala tudi na potep po Podčetrtku in okolici. 

Ogleda vredni so kulturno-zgodovinski spomeniki (lekarna 
in samostan Olimje, cerkev Marije na pesku, cerkev Sv. Ema), 
ki so odprti za javnost. Ponosni so tudi na svoje vinogradni-
ke in kletarje. Ob obisku njihovih kleti, ki so jih veliko pove-
zali z Vinsko turistično cesto - VTC 10 boste lahko preizkusili 
odlična in kakovostna vina.

Informacije in rezervacije
OOZ Tržič, Trg svobode 1, 4290 Tržič, 
ga. Aleksandra Kojič - telefon: 031/365 842
e-pošta: aleksandra.kojic@ozs.si, 

Iz Uradnega lista
št. 112/2013, 30. december 2013    
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o spodbujanju varnosti in 

zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 187) (MKSVZD)    
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o nočnem delu (Konvencija 

MOD št. 171) (MKND)    
št. 114/2013, 31. december 2013    
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi 

za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi 
za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka 
iz oddajanja premoženja v najem    

• Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini in načinu sporo-
čanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah za 
potrebe statističnega raziskovanja    

št. 1/2014, 3. januar 2014     
• Pravilnik o kakovosti izdelkov iz žit    
• Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti    
št. 3/2014, 10. januar 2014    
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini 

obrazca za priglasitev koncentracije podjetij      

• Sklep o povračilu potnih stroškov     
• Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za december 2013     
• Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz 

repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja 
glasbe na turističnih prireditvah    

• Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih 
parkirišč« na javnem parkirišču za TPO Barka in ob Rotundi      

št. 5/2014, 20. januar 2014     
• Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov     
• Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, 

usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije     
št. 6/2014,  24. januar 2014    
• Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij 

o živilih potrošnikom    
• Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega 

dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Mestne občine Koper

Obvestila
Prispevki iz naslova 
kratkotrajnega dela       

     Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ura-
dni list RS, št. 12/07, 29/10 in 57/12) opredeljuje kratkotrajno 
delo v 12.a členu. Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno 
opravljanje dela v mikro družbi, zasebnem zavodu ali pri pod-
jetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar jih opravlja zakonec 
podjetnika ali lastnika oziroma solastnika gospodarske 
družbe oziroma zasebnega zavoda ali oseba, s katero je 
v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, in traja največ 40 
ur mesečno.     
     Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS 96/12 in 39/13; ZPIZ-2) posebne primere zavarovanja 
ureja v 20. členu. Namen posebnih primerov zavarovanja je 

zavarovanje za tveganja invalidnosti in smrti, ki sta  posle-
dica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in bi se osebam, 
ki to delo opravljajo lahko pripetile pri opravljanju tega dela. 
ZPIZ-2 v 20. členu taksativno našteva situacije, ko so osebe 
obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu.     
     Navedena določba ne določa, da bi bile za invalidnost in 
smrt, ki je posledica poškodbe pri delu obvezno zavarovane 
tudi osebe, ki v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno opravljale kratkotrajno delo, zato tem 
osebam ni potrebno plačevati prispevka za posebne pri-
mere zavarovanja.          
     Iz naslova opravljanja kratkotrajnega dela ožjih družinskih 
članov se torej pavšalni  prispevek v višini 6,45 EUR ne 
plačuje, ampak se še naprej plačujejo le pavšalni prispevki za 
zdravstvo.

V stečaju podjetja Eco Tim Inženiring d.o.o. je za 24. februar 
2014 razpisana javna dražba za prodajo poslovno skladišč-
nega objekta s pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja na 
naslovu Dekani 12 (št. parc. 2780/2, katastrska občina: 2603 
Dekani). 

Predmet prodaje predstavlja 448 m2 - gospodarsko poslo-
pje  in 1659 m2 - dvorišče. Izklicna cena znaša 233.748,00 
EUR. Interesenti, ki bi se želeli udeležiti javne dražbe morajo 
en delovni dan pred dnem javne dražbe na fiduciarni račun 
stečajnega dolžnika SI56 0600 0037 2056 021 plačati varšči-
no v višini 10 % izklicne cene, torej 23.374,80 EUR. 

Dražba bo potekala dne 24. februarja 2014 ob 10. uri na na-
slovu podjetja Eudace d.o.o. v Ljubljani. 

Podrobnosti o poteku javne dražbe si lahko ogledate na 
spletnem portalu AJPES (http://www.ajpes.si/eObjave/obja-
va.asp?s=51&id=1513702). 
 
Ogled premoženja in vpogled v cenitev, ter drugo dokumen-
tacijo povezano s prodajo premoženja stečajnega dolžnika 
je možen po predhodnem dogovoru na tel.: 031/ 337 392 
ali po e-pošti: info@eudace.eu

Sporočilo stečajnega upravitelja  Igorja Pirca 

Javna dražba poslovnega objekta v Dekanih

Nova minimalna plača    

V Uradnem listu RS št. 7/2014  je bila objavljena nova 
minimalna plača, ki velja od 1. januarja 2014. Znesek 
nove minimalne plače je 789,15 EUR.



Tradicija malega nogometa   
se nadaljuje
     Za naše člane že drugo leto zapored organiziramo trenin-
ge malega nogometa. Potekajo v telovadnici Osnovne šole 
Dekani vsak petek od 17.30 do 19. ure, razen v času šolskih 
počitnic.      
     V povprečju se treningov udeležuje 10 oseb.  Včasih se tre-
ningov udeleži tudi kdo od zaposlenih pri naših članih ali tudi 
kakšen nečlan, a je po besedah vodje ekipe to dobrodošlo, saj 
članom to  omogoča kvalitetnejši trening.                                         
     Stroške najema telovadnice krije  zbornica v celoti.              

Člani zbornice, ki bi se  želeli pridružiti nogometašem 
na treningih ste vljudno vabljeni. Za informacije pokli-
čite Zorana Paniča na telefon 041/638 632
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Borza poslovnih priložnosti 
• Nemško podjetje razvija infrardeče ogrevalne sisteme za ogre-

vanje vzmetnic, ki so namenjeni preprečevanju okužb zaradi 
plesni in pršic. Izdelek je še posebej koristen za osebe, ki trpijo 
za alergijami. Podjetje išče partnerje za ustanovitev skupnega 
podjetja za nadaljnji razvoj in trženje proizvoda     

Šifra: EEN-jan-06     
• Poljsko podjetje, ki deluje kot distributer orodij, išče tuje 

proizvajalce orodij. Podjetje zanimajo orodja kot so: prevlečena 
brusilna orodja (trakovi, diski, žage za rezanje), orodja za mletje, 
orodja za rezanje jekla (tračne žage, noži, svedri), orodja za 
obdelavo lesa (krožne žage, tračne žage) in druga orodja.        

Šifra: EEN-jan-09      
• Italijansko podjetje, specializirano za proizvodnjo vložkov za 

čevlje iz inovativnih materialov, išče male in srednje velike proi-
zvajalce obutve v Evropi. Šifra: EEN-jan-15 
Francoski proizvajalec batov za letalske motorje išče podizvajal-
ce, ki so opremljeni s CNC stroji, za proizvodnjo litih in struženih 
strojnih delov.     

Šifra: EEN-jan-17    
• Britansko podjetje iz Londona išče proizvajalce, ki imajo 

izkušnje pri proizvodnji izdelkov iz gline, keramike, plastike in 
betona za proizvodnjo sestavnih delov za inovativne modular-
ne navpične vrtne sisteme, ki so v fazi prototipa.          

Šifra: EEN-jan-18

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij  
• Češki inovator je razvil mehanski sistem vlečne roke brez upora-

be hidravlike trismerna sistema. Sistem je primeren za enoosno 
ali dvoosne traktorske prikolice. Prednosti naprave pri njeni 
proizvodnji vključujejo nizke proizvodne stroške ter kasnejše 
minimalno vzdrževanje. Podjetje se zanima za proizvajalce 
kiperskih- kipnih prikolic za skupno sodelovanje prek licenčne 
pogodbe.           

Ref: 08 CZ 0746 0JGS     
• Francosko podjetje je razvilo inovativno embalažo (lepenko) 

za pakiranje čokolade. Embalaža je praktična za uporabo in jo 
je možno v celoti reciklirati. Podjetje se zanima za proizvajalce 
kartonske embalaže za pakiranje sladkarij. Pripravljeni so za 
skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih pogodb.                         

Ref: 11 FR 37M3 3MIQ         
• Gojenje rib v velikem obsegu zahteva sinhronizacijo razmno-

ževanja, ki je neodvisna od letnih časov. Nizozemska univerza 
je razvila in patentirala novo tehnologijo za sinhronizacijo ma-
tične skupine za razmnoževanje. Pripravljeni so skleniti skupno 
sodelovanje prek licenčne pogodbe ali tehničnega dogovora o 
nadaljnjem razvoju.                       

Ref: 13 NL 60FI 3SKT           
• Angleški izumitelj je razvil, inovativni obroč za odpiranje ploče-

vinke, ki je primeren za starejše osebe za lažje odpiranje pijač. 
Inovator je pripravljen za skupno sodelovanje prek licenčne 
pogodbe ali komercialnega sporazuma s pomočjo tehnične 
asistence.             

Ref: 13 GB 4103 3SJD  

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

Borza priložnosti

Zakonodaja EU
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 19/2014 z dne 10. 
januarja 2014 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 
37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi 
razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih 
živalskega izvora v zvezi s snovjo kloroform
 http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qi
d=1389870223488&uri=CELEX:32014R0019   
 
Popravek Sklepa Komisije 2013/114/EU z dne 1. marca 
2013 o določitvi smernic za države članice za izračun 
energije iz obnovljivih virov iz toplotnih črpalk 
za različne tehnologije toplotnih črpalk v skladu s 
členom 5 Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta ( UL L 62, 6.3.2013 ) 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1389870223488&uri=CELEX:32013D0114R%2803%29   

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014 z dne 24. 
oktobra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami 
glede funkcionalne varnosti vozil za homologacijo 
dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1389870223488&uri=CELEX:32014R0003  

2013/805/EU: Izvedbeni sklep Sveta z dne 17. decembra 
2013 o dovoljenju Republiki Poljski, da uvede ukrepe, ki 
odstopajo od točke (a) člena 26(1) in člena 168 Direktive 
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1389870223488&uri=CELEX:32013D0805  

2013/806/EU: Sklep Komisije z dne 17. decembra 2013 o 
določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za 
okolje za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik 
(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9097)
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1389870223488&uri=CELEX:32013D0806  

Uredba (EU) št. 1289/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, ka-
terih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja 
imeti vizume, in držav, katerih državljani so opro-
ščeni te zahteve
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid
=1389870223488&uri=CELEX:32013R1289 

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

     V zadnjih letih ustaljena smučarska destinacija Forni di 
Sopra je 22. januarja 2014 naše smučarje navdušila z lepim 
sončnim vremenom. Družabni dogodek se je tudi letos za-
čel z zborom članov v zgodnjih jutranjih urah. Razpoloženje 
je bilo že na avtobusu odlično, za kar je poskrbel tudi mlad 
harmonikar, ki s svojega najbolj priljubljenega glasbila, skoraj 
ves dan ni odmaknil svojih prstov.    
     Svoje smučarske sposobnosti so po letu premora ponovno 

preizkušali tisti najbolj energični, nekateri so dan izkoristili 
zgolj za izlet, počitek in druženje. Letos se je porodila ideja 
organizirati obrtniško tekmovanje, vendar nismo zbrali zado-
stnega števila kandidatov. Za uspešno izvedbo tekmovanja bi 
potrebovali vsaj 20 prijav. Morda bo naslednjič več interesa.    
     Vsekakor je odtehtalo, pa čeprav samo za kratek čas,  se 
malenkost odmakniti iz vsakdana, se napolniti z dobro voljo 
in optimizmom, ki ti ga tovrstna srečanja podarijo.

Vsako leto je bolj zabavno

Druženje članov na bowlingu 
     Že nekaj let, se vsak torek ob 20.uri, skupina naših obr-
tnikov srečuje na treningih v Bowlingu centru Adrie Ankaran. 
Treningi potekajo dve uri na eni bowling stezi. V povprečju se 
treningov udeležuje od 2 do 6 članov.      
     OOZ Koper najem bowling steze članom financira v celo-
ti, s tem, da si udeleženci sami krijejo strošek najema obutve. 
Vodja odbora za šport Aleš Rot, ki se tudi sam redno udele-
žuje treningov, je povedal, da je tovrstno druženje zelo po-
membno za člane, saj se tudi na tak način krepijo vezi med 
stanovskimi kolegi.      

Člani zbornice, ki bi se želeli pridružiti, ste vljudno va-
bljeni. Za informacije pokličite vodjo odbora za šport 
Aleša Rota na telefon 041/692 395



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


