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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

Ne igrajmo se z zbornico

Ob sprejemanju dnevnega reda je  Vladimir Ražman s skupino članov presenetil s predlogom,  da se 
dnevnemu redu doda nova 2. točka »Glasovanje o zaupnici predsedniku OOZ Koper, Slavku Vižintinu«. 
 
Od 31 članov skupščine je bilo prisotnih  21 članov, kar  je bila najnižja udeležba od začetka mandata. 
Za dopolnitev dnevnega reda glasovalo 14 članov. Predsednik  zbornice je nato predlagal imenovanje delov-
nega predsedstva, a je 13 članov  izvolilo delovno predsedstvo, ki ga je predlagal  Vladimir  Ražman. Vodenje 
skupščine so prisotni zaupali Aldu Kocjančiču, v delovno predsedstvo sta bila imenovana Maja Kolnik Šva-
ra in Igor Čurin, za zapisničarko pa je bila določena strokovna delavka zbornice Tatjana Ivančič.
 

Predsedujoči Aldo Kocjančič je predla-
gatelje, predvsem predsednike sekcij 
povabil, da argumentirajo svojo nezau-
pnico predsedniku zbornice. 
 
Vladimir Ražman, predsednik zbor-
nice v mandatih od 2003 do 2011 je 
poudaril, da je bil povod za omenjeni 
predlog neizplačilo nagrad predsedni-
kom sekcij v preteklem letu. 
 

Silva Baruca Jakomin, predsednica sekcije frizerjev je povedala, da so predse-
dniki sekcij nezadovoljni in  da dobivajo polena pod noge. V novem statutu, ki ga 
je skupščina sprejela na decembrski seji, je namreč delovanje sekcij predvideno 
preko zborov članov in ne več preko izvršilnih odborov. Po mnenju predsednikov 
sekcij je zato zbornica nazadovala za deset let. Kolikor se bo članstvo odločalo na 
zborih članov, se po njihovem mnenju lahko ukine  tudi vsakršno obveščanje čla-
nov in tudi glasilo Koprske obrtniške novice. Reševanje velikih problemov, ki zah-
tevajo hitro ukrepanje oziroma odločitve, pa bo s sklicevanjem zborov oteženo.  
 
Mirko Tomšič, predsednik sekcije gostincev in živilcev in član Upravnega odbora 
je dejal, da bi morale biti sekcije avtonomne. Predsednik zbornice bi moral pred-
stavljati zbornico navzven, ukvarjati bi se moral z odnosi  z drugimi OOZ, OZS in 
lokalno skupnostjo. Preveč pa se vmešava v delovanje sekcij, kar se mu ne zdi 
prav. Sekcija sama najbolje ve kakšne probleme ima in kako jih reševati oz. kako 

delovati. Skratka sekcijo je potrebno pustiti pri miru. Vse do izvolitve predsednika Vižintina so sekcije 
delovale avtonomno.  
 
Sekcije nikoli niso bile avtonomne oblike delovanja članov. Področje in način delovanja sekcij sta dolo-
čena  s statutom zbornice. Sekcije so organizirane oblike delovanja članov, ki se združujejo z namenom 
obravnave strokovnih vprašanj in zastopanja interesov članov iz področja posameznih dejavnosti.  
 
Problem je tudi vzpostavitev odnosov z lokalno skupnostjo, slabi odnosi z drugimi OOZ, itd.  Zbornica 
je po njegovem mnenju s predsednikovanjem Vižintina zelo izgubila na ugledu. »Ko je bil predsednik 
Vladimir Ražman je to zbornico postavil na nek nivo, dvignil jo je na prvo mesto v Sloveniji, sedaj pa 
smo padli na zadnje mesto. Tega si ne moremo dovoliti« je dejal in dodal, da tudi izguba 800 članov v 
enem letu  je malo čudna. 
 
Po podatkih iz registra članov, ki ga vodi OZS,  je OOZ Koper na dan 28.1.2014 imela 1006 članov,  po 
številu članov pa je na 9 mestu med 62 območnimi zbornicami. 
V obdobju, ki je bilo določeno za izstop iz članstva je izstopilo 650 članov. 
 
Mario Zadel, predsednik sekcije za promet in član upravnega odbora je dejal, da ga moti, da se predse-
dnik zbornice zadnje čase obnaša, kot da je zbornica njegova last.  
Problem vidi tudi v nezmožnosti vzpostavitve stika z lokalno skupnostjo. »Odnosi so že tri leta okrnjeni, 

Dogajanje na  7. redni seji skupščine OOZ Koper 20. marca 2014 zaznamovala zahteva po 
glasovanju o zaupnici predsedniku zbornice. 
Na dnevnem redu skupščine je bila, poleg obravnave poslovnega poročila in zaključnega 
računa zbornice za leto 2013 ter programa dela in finančnega plana za leto 2014, 
predvidena tudi potrditev novega statuta OOZ Koper.

Igor Čurin                            Aldo Kocjančič                              Tatjana Ivančič                Maja Kolnik Švara
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Tamara Hlede, članica upravnega odbora in članica izvršilnega odbora sekcije 
kozmetikov pove, da je v trenutnem stanju nujno potrebno zagovarjati le stališča,  
ki bodo koristila članstvu. V nasprotnem primeru bomo članstvo izgubljali. 
Število članov po sekcijah je upadlo od 30 do 40 %, kar pripisuje predvsem po-
manjkljivemu dialogu in stiku predsednikov sekcij s svojimi člani. Predsedniki 
sekcij bi morali s svojimi dejanji članom vlivati zaupanje članstva v  organizacijo. 
Graditi bi morali na zaupanju članstva in širiti bi morali zavest,  da smo skupaj 
močnejši. Da bo sistem pošten do vseh, ki mesečno plačujejo članarino, pa je po 
njenem mnenju potrebno zagotoviti enake možnosti za vse in sicer pri vseh stori-
tvah in ugodnostih, ki jih zbornica nudi svojim članom. Dogaja pa se, da  peščica 
ljudi koristi bistveno več kot drugi. Pravičnejše in bolj transparentno delovanje 
sekcij in s tem hkrati tudi zbornice ter manjše število članov sta bila povod za od-
ločitev, da se z novim statutom izvršilne odbore sekcij nadomesti z zbori članov. 
 

Prisotne je pozvala k razumevanju in delovanju v skupno dobro, tako med člani, kot pri nastopanju 
navzven na lokalni in državni ravni.  
 
Jadranka Jesenik, članica nadzornega odbora je povedala, da ima občutek, da je bila izigrana in da se 
predsednika odstavlja. Spraševala se je kdo je predsednika zbornice izvolil. Prepričana je, da se predse-
dnik ne rodiš ampak se kališ. Sama ne more soditi nikogar, verjame pa, da se vsak trudi po svojih močeh.  

 
Sergej Pinter, član upravnega odbora  je ugotavljal, da je očitno glavni povod 
za zahtevo po glasovanju o nezaupnici neizplačilo nagrad in ukinitev izvršilnih 
odborov sekcij. 
 
Pojasnil je, da je o izplačilu nagrad običajno odločal upravni odbor  zbornice ko-
nec leta. Zaradi obilice drugih aktivnosti pa v lanskem letu to ni bilo na dnevnem 
redu. Na prvi januarski seji pa je upravni odbor predsednika  in sekretarko zbor-
nice zadolžil, da za naslednjo sejo pripravita celovit predlog za izplačilo nagrad. 
»Predsednik Vižintin, ki je morda malce robat, ima pa izrazit smisel za pravičnost, je 
dejal, da imamo na OOZ Koper 8 sekcij, ki niso vse enako aktivne in zato ne bi bilo 
prav, da bi vsi predsedniki prejeli nagrado v enaki višini. Zato se je predsednik odločil, 
da zaprosi vse predsednike sekcij, da podajo kratko poročilo – opis svojega dela. Pred-
sedniki sekcij namesto, da bi to poročilo napisali, so se užalili« je dodal in povedal, da 
je predlagal, da se predsednike sekcij še enkrat zaprosi, da podajo poročilo. 
 
V zvezi z izvršilnimi odbori sekcij je Sergej  Pinter povedal še, da je obrtno-zbornični 
sistem do sedaj temeljil na obveznem članstvu, kjer je veljal neke vrste piramidni 
sistem. Primer: OOZ Koper je imela približno 1700 članov, ki so plačevali članarino. 

Od tega je 200 do 300 članov zbornice koristilo ugodnosti, ki jim jih je zbornica nudila (razna izobraže-
vanja, strokovne ekskurzije, izleti, športne aktivnosti, idr.). Nato je članstvo prešlo v prostovoljno. Prilivov 
bo sedaj  manj, pričakovanj pa več, saj bodo prostovoljni člani za svoj vložek želeli vse ugodnosti, ki jim 
pripadajo. Omenjena dejstva se odražajo na finančnem planu, saj bi na ta način kmalu pošle tudi denarne 
rezerve, ki jih je zbornica skozi leta privarčevala, zato je nujna tudi racionalizacija. Predsednik je na tem 
področju želel  narediti red. 

Prisotne je opozoril, da je zasledovanje zgolj osebnega interesa v taki organizaciji nedopustno. Kot je tudi 
nedopustno nerazumevanje in onemogočanje dialoga predsednika OOZ Koper in župana MO Koper.
Prisotne in še  posebej predlagatelje nezaupnice je  opozoril tudi na to,  da niso ravnali v skladu s statu-
tom zbornice in zato je vprašljiva  legalnost druge točke dnevnega rega.    

 
Pobega Mirjan, predsednik nadzornega odbora  je pozdravil namen upravnega 
odbora OOZ Koper, ki je s predlogom novega statuta želel k sodelovanju pritegni-
ti čim širši krog članstva. Ocenil je,   da so v resnici  glavni razlog za nezadovoljstvo  
neizplačane nagrade predsednikom sekcij. Predsedniku zbornice pa gre priznanje 
za poskus vzpostavitve reda in pravič-
nejšega sistema za vse. Pohvalil  je tudi 
trud in uspehe vseh, ki so sodelovali pri 
pripravi novega statuta.  
 
Vojko Valič, podpredsednik  upravne-
ga odbora in bivši predsednik zbornice  
je glede novega statuta OOZ Koper pri-
sotne opozoril, da je zbornica na statut 

že dobila soglasje OZS. Določba, da se člani sekcij sestajajo 
na zborih članov pa  je bila uvedena z namenom k sodelo-
vanju pritegniti širše članstvo, kar je po njegovem mnenju 
vsekakor boljše. Nadalje je prisotne spomnil, da za izplačilo 
nagrad obstaja pravilnik. 

ker ni soglasja med predsednikom zbornice Vižintinom in županom občine Popovičem. Nič 
koliko krat je že bilo povedano, da dokler bo Vižintin predsednik in Popovič župan, ne bo 
kontakta z lokalno skupnostjo in ne bomo ničesar naredili«. Povedal je  še, da se je sam 
že večkrat sestal z županom, kateri mu je osebno že neštetokrat povedal in zatrdil, da z 
zbornico ne bo sodeloval dokler bosta na zbornici Slavko Vižintin in Elide Laginja. 

»Prevozniki bi potrebovali nov terminal, taksisti ureditev potniškega terminala. Ker pa sta 
predsednik in župan skregana, ne moremo urediti ničesar. Pred leti, ko zbornici še ni pred-
sedoval Vižintin, se je pričela gradnja obrtne cone Srmin. Zgradile so se hale, ki so danes v 
ponos naši zbornici«, je dejal.  Po mnenju Zadela vsega tega ne bi bilo, če bi bil takrat 
predsednik Vižintin.  

Tudi sam je bil proti ukinitvi izvršilnih odborov sekcij in nasprotuje odločitvi sprejeti  na 
skupščini zbornice,  da se o strokovnih vprašanjih sekcij razpravlja  na zborih članov sekcij. 
 

Vižintinu je predlagal, da odstopi,  ker bi s tem naredil največjo korist zbornici.  
 
Aldo Kocjančič, član skupščine in član bivšega izvršilnega odbora sekcije inštalaterjev-energetikov je pri-
sotne spomnil, da ima predsednik možnost tudi odstopiti. V tem primeru bi zadevo  lahko takoj zaključili.  
 
Zlatko Kalšnik, član upravnega odbora in predsednik sekcije gradbincev je povedal, da  so se v za-
dnjem času  sklicevali izvršilni odbori sekcij na katerih je bilo bolj malo dogovorjenega, a so se  sejnine 
vseeno obračunavale. S prehodom na  prostovoljno članstvo pa je, kot predsednik sekcije in član bivše-
ga izvršilnega odbora sekcije podprl predlog, da bi se možnost za aktivno sodelovanje v sekciji, dala 
širšemu članstvu. S tem bi delovanje sekcij postalo tudi bolj transparentno. 
 
Glede  izstopa članov  je povedal, da je OOZ Koper še vedno ena izmed večjih zbornic v Sloveniji. »Dej-
stvo je, da člani niso izstopili zaradi predsednika Slavka Vižintina, temveč zaradi uvedbe prostovoljnega 
članstva, zato ni korektno, da se nezaupnica predsedniku povezuje z osipom članstva« je zaključil. 

 
Maja Kolnik Švara, predsednica sekcije kozmetikov je dejala, da člani izvršilnega od-
bora sekcije kozmetikov nikoli niso dobili izplačanih sejnin. Meni, da na  zborih članov 
udeležba ne bo višja kot je bila na izvršilnih odborih, saj  bo vedno delovala le peščica 
ljudi. Čeprav je sama optimist, sklicevanje zborov  članov po njenem mnenju ni naju-
streznejša rešitev. 
 
Predsedniku nima veliko očitati, ker meni, da je delal in da še vedno dela. Ni ji pa všeč,  
da je letos od predsednikov sekcij  zahteval poročila o njihovem delu. Po njenem mne-
nju bi morali biti predsedniki sekcij o tej zahtevi predhodno seznanjeni. Sama svoje 
delo ocenjuje kot dobro, saj je reševala probleme tako na sekciji OOZ Koper kot na re-
publiški sekciji in ni ji všeč, da nekdo zmigne z glavo in reče, da to ni bilo dovolj. 
Pri sprejemanju statuta pa jo je motilo dejstvo, da skupščina enostavno ni sprejela pre-
dlogov določenih članov skupščine.
 

Glede nesodelovanja z lokalno skupnostjo je po njenem mnenju odgovorno vodstvo zbornice. 
 
OOZ Koper je tudi v letu 2013 izplačevala sejnine funkcionarjem zbornice skladno s Pravilnikom o vi-
šini in načinu določanja sejnin in nagrad ter izplačil stroškov in nadomestil članom organov zbornice 
in drugih oblik delovanja članov. Sejnine so bile izplačane predsednikom in vsem članom skupščine, 
upravnega odbora, nadzornega odbora, popisnih komisij in izvršilnih odborov sekcij. 

 
Peter Babič, predsednik sekcije inštalaterjev-energetikov je povedal, da je še pred 
nekaj dnevi razmišljal o odstopu iz vseh funkcij, ki jih z veseljem  opravlja že skoraj 25 
let, odkar je pričel s samostojno obrtjo, a odločil se je, da bo vztrajal do volitev. Zatrdil 
je, da vsaj njemu nikoli ni šlo za denar. Na svoj odstop je pomislil zaradi zahteve predse-
dnika zbornice po poročilu o njegovem delu, saj je smatral, da je to razvidno iz poročila 
o delovanju sekcije, zato je zahtevo predsednika razumel kot  nezaupnico.   

OOZ Koper je edina zbornica v Sloveniji, ki je ukinila izvršilne odbore sekcij, kateri so 
za članstvo naredili največ. Strinja se, da se zbori članov skličejo enkrat do dvakrat le-
tno zato, da sprejmejo okvirni plan delovanja sekcije, a interese članstva in  specifične 
potrebe mora oblikovati manjši organ. Vprašal se je kam bi prišli, če bi ukinili upravni 
odbor zbornice in bi za vse sklicevali skupščino. Dodal je, da je bil leta 2000 ustanovni 
član sekcije inštalaterjev-energetikov na OZS in kmalu za tem tudi na OOZ Koper, kateri  
predseduje še danes. Meni, da je sekcija vsa ta leta dobro delala in da ima dobro ekipo 

članov za seboj, od katerih bi bil vsakdo sposoben prevzeti funkcijo predsednika sekcije. Z ukinitvijo 
izvršilnih odborov pa je prepričan, da se je zbornica vrnila na nivo izpred dvajsetih let. Predsedniku 

Slavku Vižintinu pa ne očita nerazumevanja z lokalno skupnostjo, saj je po vsej verjetnosti težko delati z 
našo občino.  
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Slavko Vižintin, predsednik zbornice je nato svoj »zagovor« začel z vprašanjem »Kaj 
je sploh privedlo do potrebe po glasovanju o nezaupnici?« 
Povedal je,  da zbornica deluje v korist širšega članstva in ne posameznika. Vodstvo 
zbornice se zelo trudi, da bi k sodelovanju pritegnilo čim večje število članov, pred-
sedniki sekcij pa tega očitno ne podpirajo iz osebnih ali drugih interesov. Predse-
dnikom sekcij je očital, da niso vedeli niti tega, da so bile na OZS ukinjene skupščine 
sekcij. Prav to oddaljevanje od članstva s strani OZS pa je bil razlog, da je vodstvo 
OOZ Koper sprejelo nasprotno odločitev in članom koprske zbornice na široko odpr-
lo vrata. 
 
Glede nagrad predsednikom sekcij je povedal, da Pravilnik o višini in načinu dolo-
čanja sejnin in nagrad ter izplačil stroškov in nadomestil članom organov zbornice 
in drugih oblik delovanja članov OOZ Koper, v 4. členu določa, da se predsednikom 
sekcij lahko izplača letna nagrada v višini do 600 evrov. Nagrada je izjemoma lahko 
višja, o čemer odloči upravni odbor zbornice, na podlagi poročila predsednika sek-
cije o svojem delu. Vsi predsedniki sekcij pa niso delali enako, zato ne morejo dobiti 
enakih nagrad. Določenim nagrade ne bi smele sploh biti izplačane. Predsednike 
sekcij je prosil, naj svoje delo opišejo v poročilu, saj zgolj na podlagi števila sej iz-
vršilnih odborov, za katere so člani odborov itak prejeli sejnine,  ali poročila o delu 
sekcij, ki  so bila podana na zborih članov, ni mogel  ugotoviti koliko dela so opravili 
predsedniki sami.  
 

Predsednika sekcije za promet, Maria Zadela je pozval  naj preneha širiti neresnice, predvsem pa blatiti 
našo zbornico. To je najmanj kar bi od njega, kot enega najstarejših  članov, pričakoval. 
O sodelovanju z županom pove, da je kontakt poskušal vzpostaviti nič kolikokrat, vendar odziva ni 
bilo. Nazadnje je župana prosil za srečanje z dopisom, ki so ga podpisali tudi  sekretarka zbornice in vsi 
predsedniki sekcij razen Maria Zadela, ki se na dopis ni želel podpisati. Odgovora župana  zbornica ni 
prejela.  
 
Zadelu je očital, da je obtožba, da je on kriv za izstop članov iz zbornice, največja neumnost in še večja 
laž, ki jo je lahko slišal od kolega funkcionarja.  Dejstvo, da ga stanovski kolega, ki mu je zaupal sodelo-
vanje v upravnem odboru, obsoja z lažmi, ga seveda zelo boli. Tudi na očitek Zadela, da se po OOZ in 
OZS sprašujejo kdaj bomo na OOZ Koper zamenjali predsednika  odgovarja, da ima z vsemi korekten 
odnos. Poudaril je, da je naša zbornica še vedno ena izmed večjih zbornic, predvsem pa ena najbolj 
spoštovanih. 
 
Vižintin je nato Vladimirja Ražmana spomnil na dogajanje pred volitvami in ga pozval k odkritemu in 
poštenemu delovanju v zbornici.  Odkritost svojega predhodnika bi pričakoval tudi, ko se je ta odločal 
predlagati glasovanje o nezaupnici predsedniku zbornice. »Ko je prejel vabilo na sejo, bi me lahko, če 
ne kot funkcionar, pa vsaj kot dolgoletni kolega opozoril, da z mojim delom ni zadovoljen in da želi, da 
se na skupščini odloča o moji zaupnici in ne, da je igral na karto presenečenja« je povedal Vižintin.  
  
Petru Babiču pa je predsednik dejal, da je morda razlog, da ni preveč dovzeten za težave, ki pestijo obr-
tnike in podjetnike, katerim je njihova dejavnost  edini vir zaslužka v tem,  da je redno zaposlen v Luki 
Koper in da dejavnost opravlja zgolj kot popoldansko. Očitno še vedno ni prebolel tudi neuspeha na 
zadnjih volitvah, ko je kandidiral za predsednika zbornice. 
 
Slavko  Vižintin je predlagatelje nezaupnice  pozval  k predložitvi dokazil o svoji domnevni ne-
sposobnosti opravljanja funkcije, ki mu je bila zaupana. 

Vladimir Ražman je predsedniku odgovoril, da  ga osebno spoštuje, ne 
kot predsednika, kot človeka in podjetnika. Trditev podkrepi z dejstvom, da 
je bil član UO v njegovem mandatu. Hkrati mu priznava vso požrtvovalnost 
pri delu, prej kot članu UO in zdaj kot predsedniku zbornice. To, da česa ne 
dela, mu ni nikoli očital. Tudi sam prizna, da so se zgodile napake v času,  
ko je sam vodil zbornico, kar opraviči z dejstvom, da je bil mlad in neizku-
šen. Obžaluje na primer, da ob ustanovitvi podjetja Servis Koper d.o.o. ni 
bila navzoča sekretarka Elide Laginja.  
 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je s podjetjem Servis d.o.o. – S.r.l. iz Trsta leta 2004 pod-
pisala pogodbo o ustanovitvi skupne družbe Obrtno-podjetniški servis Koper d.o.o., za kar je zbornica 
namenila 13.800.000 takratnih tolarjev, drugi družbenik pa 9.200.000 SIT. Le dve leti zatem je zbornica 
svoj delež prodala  družbeniku Servis d.o.o.- S.r.l. iz Trsta  za  6.900.000 SIT. 
 
Vladimir Ražman je izrazil prizadetost zaradi stalnega omenjanja njegovega priimka s strani Vižintina 
na zadnji seji skupščine in predsednikovo neupoštevanje njegove pravice do lastnega mnenja. Pravi, 
da so se pritiski s strani Vižintina  stopnjevali do te točke, da je izstopil iz skupščine OZS. Sicer ne ve za-
kaj je do teh pritiskov prišlo, morda prav zato, ker ima svoje mnenje. 
 
Vladimir Ražman je bil s funkcije člana skupščine OZS razrešen, ker ni zagotovil, da bo v skupščini OZS 
glasoval skladno s sklepom upravnega odbora OOZ Koper temveč je dejal, da bo glasoval po svoji vesti. 
 
Vladimir Ražman je izrazil nezadovoljstvo tudi nad varčevalnimi ukrepi, ki so razvidni iz planskih doku-
mentov, saj je mnenja, da je OOZ Koper neprofitna organizacija. Vodstvu očita, da varčuje pri storitvah 
za člane in to ga boli. Ob koncu je poudaril, da mu je skoraj žal, da je na seji skupščine sprožil glasova-
nje o nezaupnici Vižintinu, ker je razprava zašla v drugo smer.  
 Gracijano Šav je bil  mnenja, da glede na izrečeno v razpravi,  tako s strani predsednika, kakor s strani  
predsednikov sekcij, ta skupščina nima več nikakršne veljave in bi bilo potrebno čim prej izpeljati volitve. 
 Razpravo je zaključil Sergej Pinter z opozorilom, da poslovnik skupščine in statut OOZ Koper ne pred-
videvata protokola o podaji nezaupnice in o razrešitvi predsednika. Glede na dejstvo, da skupščina 
ni bila sklicana v ta namen je povedal, da bo zapustil sejo, saj je bilo na to temo izrečenega že dovolj. 
Glede na to, da je skupščina v času razprave postala nesklepčna, tudi rezultati morebitnega glasovanja 
o nezaupnici predsedniku ne bodo  veljavni. »Slavko Vižintin ostaja predsednik OOZ Koper do naslednjih 
volitev«, je zaključil. 
 Sekretarka zbornice Elide Laginja je na zaprosilo predsedujočega Alda Kocjančiča preverila sklepčnost 
in poročala, da šteje skupščina 31 članov, prisotnih je 13, zato je skupščina nesklepčna. Na predlog Mir-
ka Tomšiča, Silve Baruca Jakomin, Petra Babiča in Alda Kocjančiča, je kljub ugotovljeni  nesklepčnosti, 
predsedujoči izvedel  glasovanje o zaupnici predsedniku OOZ Koper Slavku Vižintinu. Devet članov se je 
izreklo za nezaupnico, eden je bil proti, trije pa so se glasovanja vzdržali. Sekretarka je predlagala, da 
bi se poimensko zapisalo kako je kdo glasoval, saj gre za veliko moralno odgovornost, a  predsedujoči 
tega ni dovolil. 
 Prisotni so nato sprejeli sklep, da s sejo 7. redne seje skupščine nadaljujejo v petek, 28. marca 2014 ob 17. uri. 
Kolikor bo skupščina takrat sklepčna in kolikor bi se do takrat ugotovilo, da je bilo že izvedeno glasovanje 
nezakonito,  se bo pod drugo točko dnevnega reda ponovno izvedlo glasovanje o zaupnici predsedniku.  
 
Upravni odbor OOZ Koper je dan po skupščini, na izredni korespondenčni seji, sprejel sklep s katerim 
je ugotovil, da je bilo glasovanje o nezaupnici predsedniku zbornice Slavku Vižintinu neveljavno, saj ni 
bilo izvedeno skladno s statutom OOZ Koper. Glasovanja sta se vzdržala Mario Zadel in Mirko Tomšič. 
 
Napovedanega nadaljevanja skupščine, do nastanka tega prispevka,  predsedujoči Aldo Kocjančič ni izvedel.
 
Za kaj je torej sploh šlo?  OOZ Koper je  organizacija s skoraj 1000 člani, finančno stabilna in dobro orga-
nizirana. Pri zastopanju in uresničevanju interesov svojih članov je odločna in uspešna,  kar je velikokrat 
pri nekaterih tudi nezaželjeno,  lahko pa postane tudi plen. Obrtniki in podjetniki zbornico gradijo že štiri 
desetletja. Obrtni zakon, ki  je bil sprejet v lanskem letu je uvedel prostovoljno članstvo in hkrati določil, 
da premoženje zbornice  ni deljivo med člane ter, da se v primeru prenehanja zbornice njeno premoženje 
prenese na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, drugo območno zbornico ali na lokalno skupnost.  
Ali bomo dopustili, da bo delovanje  zbornice prenehalo in bomo njeno premoženje »podarili« ali pa 
bomo preprečili, da se zgodi vsem nam predobro znana in v Sloveniji nič kolikokrat videna zgodba o izčr-
pavanju  in  likvidaciji dobrih podjetij? To je čas, ko je potrebno držati skupaj. Od nas je odvisno.  
 
Upravni odbor vabi člane zbornice, da svoja mnenja, stališča ali  predloge v zvezi s to  
tematiko  pošljejo na e-naslov: elide.laginja@ozs.si
 
Objavo tega prispevka je soglasno odobril Upravni odbor OOZ Koper na seji, dne 27. marca 2014.
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Skupščina OZS je razpisala volitve v organe OZS za manda-
tno obdobje 2014 -2018.   

S sklepom o razpisu volitev je določila, da se kandidature za:     
• poslance skupščine OZS podajo do 1. maja 2014     
• predsednika OZS podajo do 16. maja 2014     
• predsednika in 4 člane nadzornega odbora podajo  

do 16. maja 2014     

Statut OZS v 21. členu določa, da so poslanci skupščine OZS 
tudi predstavniki sekcij OZS, ki so praviloma predsedniki sekcij. 
Glede na to, da so bile skupščine sekcij OZS ukinjene, se bodo 
volitve predsednikov in članov novih upravnih odborov sekcij 
izvedle na volilnih skupščinah sekcij, ki jih sestavljajo poslan-

ci iz območnih obrtno-podjetniških zbornic. Volilna komisija 
OZS je določila kot  rok za imenovanje  poslancev in določitev  
kandidatov za upravne odbore sekcij 31. marec 2014.    

OOZ Koper je svoje člane pisno obvestila o možnosti eviden-
tiranja in kandidiranja na volitvah. Člani zbornice so na zbor-
nih članov sekcij določili poslance v volilne skupščine sekcij 
OZS in kandidate za upravne odbore sekcij. Upravni odbor 
OOZ Koper je vse izbrane predstavnike s strani sekcij potrdil.           

Kandidate za člane organov OZS bo upravni odbor določil na 
naslednji seji.    

O izidu volitev bomo poročali.

Volitve v sekcije in organe OZS Predavanje o 
bioidentičnih hormonih

VABILO

VABILO

Člane zbornice vabimo na predavanje o bioidentičnih 
hormonih,  
 
v soboto, 12. aprila 2014, ob 15.00 uri,
 v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg1, Koper  

 
Naša gostja bo Ivica Flis Smaka, 
zdravnica, specialistka z ameriško 
licenco za regeneracijo, anti-aging in 
bioidentične hormone.   

Ivica Flis Smaka, doktorica medicine, je 
študirala v Ljubljani, kjer je zaključila tudi 
svojo prvo in drugo specializacijo (fizikalna 
in rehabilitacijska medicina, nato še 
akupunkturo). Za akupunkturo ima tudi 

kitajske licence, saj je kar osem let zapored nabirala praktična znanja 
in izkušnje prav tam, na Kitajskem. Ima mednarodno licenco za 
wellness svetovalko. V novembru 2013 je diplomirala na ameriški 
akademiji, in sicer iz Regenerativne in anti-aging medicine. Je edina 
zdravnica v Sloveniji (Hrvaškem, Avstriji ) s tovrstno izobrazbo. Ima več 
let prakse iz Slovenskih naravnih zdravilišč – zdravljenja kožnih bolezni,  
osteoporoze, stanj po operacijah dojke, rodil in prostate, rehabilitaciji 
športnih poškodb in nasploh vseh težav z gibali… Na enostaven, zelo 
razumljiv način vam bo razložila kako ponovno vzpostaviti ravnovesje 
in  v različnih obdobjih življenja ponovno zaživeti s polnimi pljuči. 

Z novimi medicinskimi dognanji vam bo predstavila sodobne smernice 
vitalnosti na dolgi rok ter kako pravilno pristopiti k slabemu počutju, ki 
ga spremljajo:
nespečnost, nenehna utrujenost, izčrpanost, slab odgovor na 
stres, pridobivanje kilogramov, kratka sapa in slaba kondicija, 
suha koža in sluznice, izpadanje las, izguba želje po spolnosti , 
umikanje v samoto  in drugo.

Trajanje predavanja
Predavanje traja 2 uri. Po zaključenem predavanju bo 
predavateljica na voljo tudi za morebitna vprašanja.  

Cena in plačilo
Člani zbornice s poravnano članarino ob prijavi plačate 
participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen) ali 
na blagajni OOZ Koper ali na TRR OOZ Koper, 
št. 10100-0035170352, namen ”hormoni”.

Prijave
Prijavite se Andreji Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali na tel. 
041/725 125 oz. na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
četrtek, 10. april 2014

     Če iščete odgovore in poti  iz zapletenih   
        neravnovesij v vašem telesu  …  
                                                                   se vidimo!

Skupni nastop na 
21. primorskem sejmu

ZADNJE
  PRIJAVEČlane OOZ Koper vabimo, da izkoristite priložnost, 

da svoje izdelke in storitve predstavite na tradicional-
nem 21. mednarodnem obrtno-podjetniškem sejmu, 
ki bo potekal v Kopru od 29. maja do 1. junija 2014.
 
Sejem bo organiziran v večnamenski dvorani Bonifika 
in njeni bližnji okolici. Številke zadnjih let izkazujejo, da si 
sejem ogleda okrog 25.000 obiskovalcev  na skupni izmeri 
4.800 m2 brutto notranjih in zunanjih razstavnih površin.

Rok prijave
Kolikor želite predstavljati svoje izdelke ali storitve na sku-
pnem razstavnem prostoru OOZ Koper, nam to sporočite  
najkasneje do 28. aprila 2014. Za informacije pokličite na 
OOZ Koper Andrejo Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali 
041/725 125 

Prijava
Prijavo sporočite po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si ali se 
zglasite osebno na zbornici, kjer boste izpolnili prijavnico. 

Sofinanc1iranje udeležbe
Zbornica bo prijavljenim članom s poravnano članarino 
sofinancirala stroške najema prostora v višini 50% vendar 
ne več kot 150,00 evrov,  s čimer želi prispevati k promociji 
njihovih izdelkov oz. storitev. 
 
O vseh vprašanjih (podrobnejša organizacija, izvedba, deli-
tev stroškov) v zvezi z nastopom na sejmu, se boste intere-
senti dogovorili na sestanku, ki bo sklican v ta namen.  
 
Kolikor ne bo dovolj interesentov, zbornica na sejmu ne bo 
sodelovala, o čemer bo odločil upravni odbor zbornice.

Pedagoško-andragoški 
seminar

VABILO

VABILO

Postanite mentor dijaku - izobražujte
 v vaših obratovalnicah

ProgramZa delodajalce, ki boste ponudili dijakom možnost 
opravljanja obveznega praktičnega usposabljanja z delom 
v obratovalnicah, organiziramo v sodelovanju z OZS 
pedagoško-andragoški seminar 

od 12. do 15. maja 2014,
v sejni sobi Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Za mentorje dijakom je udeležba na seminarju obvezna, 
prav tako tudi izdelava seminarske naloge (navodila za 
izdelavo naloge udeleženci prejmejo na seminarju). 
 
Trajanje seminarja
Seminar bo trajal skupno 32 pedagoških ur:    
• 16 ur v obliki delavnic pod vodstvom predavateljev     
• 16 ur individualno delo na daljavo ob uporabi e-gradiv  
•     
Vsebinska zasnova
Vsebinsko je seminar pripravljen na podlagi izpitnega 
kataloga za IV. pedagoško-andragoški del mojstrskih, 
delovodskih in poslovodskih izpitov, ki obsegajo ciljno 
opredeljene vsebine in ga je sprejel Strokovni svet RS za 
poklicno in strokovno izobraževanje. Seminar obsega 
vsebinska področja, ki so pomembna za razumevanje 
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti, motivacijo in 
ustvarjalnost. Nadalje seminar obsega področja poznavanja 
osnovnih učnih metod, oblik in učnih delovnih sredstev, za 
zavedanje pomena in poznavanje načrtovanja, organiziranja 
in spremljanja izobraževanja.

Prijave in informacije
Prijavnico dobite na sedež OOZ Koper ali vam jo pošljemo 
po e-pošti.  

Informacije dobite  pri Andreji Kozlovič, tel. 05/61 390 13 
oz. 041/725 125 ali po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
ponedeljek, 28. april 2014. Seminar bomo organizirali le v 
primeru, da se prijavi najmanj 10 kandidatov.
 
Plačilo
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vam bo izstavila 
predračun, ki ga boste poravnali pred pričetkom seminarja 
na račun št.: 02013-0253606416, sklic 00 200 031.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 dni pred pričetkom 
seminarja. Če se odjavite 2 dni pred seminarjem, vam izvajalec 
zaračuna administrativne stroške v višini 30 odstotkov 
kotizacije, pri kasnejši odjavi kotizacije ne vračajo. Veljajo le 
pisne odjave!

Ponedeljek, 12. maj 2014
od 12.00 do 15.00 h  
(4 pedagoške ure) 
od 15.30 do 18.30 h 
(4 pedagoške ure)
Skupaj 8 pedagoških ur

Torek, 13. maj 2014
Sreda, 14 maj 2014

Skupaj 16 pedagoških ur

Četrtek, 15. maj 2014
od 12.00 do 18.00 h  

Skupaj 8 pedagoških ur

Psihološke osnove učenja 
Osnove pedagogike, didaktike, zakonodaja 
in izobraževalni sistem 
Izvajanje praktičnega usposabljanja

Individualno delo na daljavo    
• Izdelava učne priprave za praktično 

usposabljanje;     
• Reševanje nalog razpisanih v e-gradivu;      
• Komunikacija z mentorjem preko e-pošte, 

sodelovanje na forumih

Predstavitev učnih priprav  
Demonstracija praktičnega nastopa po 
izbrani metodi 
Vrednotenje praktičnega usposabljanja 
Ponavljanje in utrjevanje predelane snovi 
po preglednih testih
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Sekcija  za prometSekcija frizerjev

Ogled sejma Logotrans

Sekcija za promet vabi vse 
člane sekcije in ostali člane 
zbornice na ogled  

10. sejma Logotrans, 
v soboto, 12. aprila 2014, v Celje
 
Sejem Logotrans je s svojo ponudbo osrednji dogodek 
na področju logistike in transporta v Sloveniji. Temelji 
na predstavitvi vseh logističnih podsistemov: nabavne, 
proizvodne, distribucijske in razbremenilne logistike. 
Namenjen je predvsem logistom, ki so vključeni v logistične 
procese v podjetju, pri dobaviteljih ali kupcih, ki se v 
podjetjih ukvarjajo z optimiziranjem blagovnih tokov. 
 
Odhod 
ob 7.00 iz avtobusne postaje na Piranski cesti, pred trgovino 
Oviesse (bivša Soča).

Prijave 
Prijavite se Andreji Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali na 
041/725 125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Na podlagi števila prijav bomo organizirali prevoz in naročili 
vstopnice. V primeru, da se ogleda sejma kljub prijavi ne 
boste udeležili , vam bomo stroške zaračunali. 

Cena in plačilo 
Člani zbornice s poravnano članarino ob prijavi plačate 
participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen) ali na 
blagajni OOZ Koper ali na TRR OOZ Oper, št. 10100-
0035170352, namen ” Logotrans«.

V ceni je vključek prevoz, krof in kava na Trojanah in 
sejemska vstopnica.  

Rok prijave
sreda, 9. april 2014, do 12.00 ure 

VABILO

VABILO

VABILO

VABILO

Ogled frizerskega spektakla 
Spring Hair Show

Člane sekcije frizerjev vabimo na ogled tradicionalnega frizerskega spektakla Spring Hair Show, ki bo

v nedeljo, 18. maja 2014, v Avditoriju Portorož
Zbornica bo za člane rezervirala vstopnice. V primeru, da bo naročeno več kot 20, bo cena vstopnice 
32,94 EUR (z DDV). 

Za zagotovitev udeležbe in rezervacije kontaktirajte Andrejo Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali 
041/725 125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

S strani organizatorja boste po pošti prejeli vstopnico in račun. 
Zbornica bo članom s poravnano članarino stroške vstopnice sofinancirala v višini 70 odstotkov 
na podlagi oddane vloge in dokazil o plačilu in udeležbi. 

sreda, 30. april 2014

Hairstyle 
News 2014
11. mednarodni 
frizerski festival 
Hairstyle News 2014 
je potekal 22. in 23. 
marca 2014 v Reki 
na Hrvaškem. Pet 
članic  zbornice si je 
ogledalo poseben 
Look&Learn (glej in se 
uči) seminar v izvedbi 
Mič Styling akademije 
in teama Steva 
Pavloviča.

Prijave

Rezervacije

Plačilo

Rok prijave

     V soboto 22. marca 2014 je v zeleni dvorani obrtniškega 
doma v Kopru potekal prvi termin rednega usposabljanja vo-
znikov za leto 2014 za prevoz potnikov in blaga v cestnem 
prometu. Usposabljanja, ki smo ga organizirale obalne zbor-
nice, se je udeležilo 45 prevoznikov in njihovih zaposlenih.      
     Naslednji termin rednega usposabljanja za leto 2014 je 24. 
maj 2014.  Vabilo bo objavljeno v majski številki Koprskih 
obrtniških novic.       

Letos se zaključuje sklop petih usposabljanj za prevoznike

     Na podlagi Evropskega spričevala, ki ga bo OZS izdala vo-
znikom, ki se boste letos udeležili zadnjega-petega usposa-
bljanja, lahko na Upravni enoti kodo 95 podaljšate še za 5 let.      
     Tudi vozniki, ki ste usposabljanje opravljali pri drugih izva-
jalcih in ste letos zaključili sklop potrebnih petih usposabljanj, 
dobite od izvajalca pri katerem ste opravili zadnje usposablja-
nje Evropsko spričevalo, ki bo veljalo za podaljšanje kode 95.

Usposabljanje voznikov  
- roki za zamudnike             

     Na OZS zbirajo prijave za sedem urno usposabljanje 
voznikov, po programih za pretekla leta. Usposabljanje 
je obvezno za vse voznike, ki se poklicno ukvarjate s 
prevozom blaga ali potnikov in imate v vozniškem do-
voljenju vpisano kodo Evropske skupnosti  95.          
     Usposabljanje bo, ob zadostnem številu prijav, izve-
deno v prostorih OZS, Celovška 71, v Ljubljani:

Informacije dobite pri organizatorki izobraževanj Mojci Poje, 
telefon 01/50 305 20 ali e-naslov: mojca.poje@ozs.si 

Datum                             Program usposabljanja 

nedelja, 13. april 2014, od 7. do 13. ure       leto 2013 - četrti del

nedelja, 27. april 2014, od 7. do 13. ure       leto 2010 - prvi del

nedelja, 11. maj 2014, od 7. do 13. ure         leto 2011 - drugi del

nedelja, 18. maj 2014, od 7. do 13. ure         leto 2014 - peti del
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VABILO

Predavanje Ali poznate 
svoj tržni potencial?

Sekcija gradbincev organizira predavanje na temo 
Ali poznate svoj tržni potencial, ki bo
 
v petek, 9. maja 2014, ob 18. uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Program    
• potenciali v podjetju     
• priložnosti v okolju     
• psihologija nakupovanja     
• cene kot element vrednosti izdelka/storitve     
• odnosi z dobavitelji, kupci in zaposlenimi     
• osnove komuniciranja  

Predavateljica
Predavala bo Barbara Vrhovnik, vodja IC OZS

Cena
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačajo participacijo 
v višini 10,00 EUR (DDV vključen). Za zunanje udeležence je 
cena 50,00 EUR. 

Plačilo
Ob prijavi na blagajni OOZ Koper ali na TRR OOZ Koper, št. 
10100 00351 70352, namen ”tržni potencial”

Prijave
Prijavite se Andreji Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali na 
041/725 125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
torek, 6. maj 2014

Na predavanje so vabljeni tudi ostali člani zbornice, ki jih 
zanima tovrstna tematika.

Brezplačno predavanje 
Napredne rešitve Mapei
Sekcija gradbincev v sodelovanju s podjetjem Mapei d.o.o. iz 
Novega mesta organizira brezplačno predstavitev Napredne 
rešitve MAPEI  - za gradbince in polagalce keramičnih ploščic in 
izdelkov iz kamna, ki bo
 
 v četrtek, 10. aprila 2014, ob 18. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Na predavanje vabimo tudi ostale člane zbornice, ki jih 
zanima tovrstna tematika.

Program predstavitve     
• priprava podlage (temeljni premazi, izravnave in hitri 

estrih                       
• lepljenje veliko formatnih keramičnih ploščic      
• lepljenje keramičnih ploščic na lesene površine     
• pravilna izvedba terase/balkona s tesnjenjem z 

mapelasticom in keramičnimi ploščicami     
• fugiranje kuhinj skladno s HACCP – Kerapoxy CQ    
• polaganje in fugiranje kamna     

• betonske površine - lokalna popravila, izravnave in 
zaščita     

•  Izvedba betonskega vodohrana     
• kemično sidranje - izdelki Mapefix    
• predstavitev bitumenskih hidroizolacij Polyglass      

Predavatelja
Predstavitev bosta izvedla Samo Mlinarič in Luka Božič 
tehnologa iz podjetja Mapei d.o.o., Novo mesto.

Trajanje prestavitve
Predstavitev bo trajala 2 uri.  
Po uradnem delu srečanja bo sledila pogostitev. 
 
Prijave
Prijavite se Andreji Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali na 
041/725 125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
sreda, 9. april 2014
Udeležba je za člane zbornice s poravnano članarino je 
brezplačna.

VABILO

VABILO

Dobili smo dva  nova priročnika
Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
je izdala dva nova strokovna priročnika, ki bosta članom v 
pomoč pri opravljanju svoje dejavnosti na področju gradnje 
objektov, vzdrževalnih in investicijskih del. 

Priročnik za izvajalce del na gradbenih objektih 
Priročnik avtorice Aleksandre Velkovrh na 106 straneh 
govori o osnovnih informacijah z več različnih zakonodajnih 
področij, ki urejajo pripravo in gradnjo  (izvedbo na 
gradbišču). Obravnava odgovornosti in obveznosti 
udeležencev (predvsem izvajalcev) pri graditvi. Gradbeni 
izvajalci so vsi, ki izvajajo gradbena, zaključna gradbena 
(obrtniška) dela in inštalacijska dela pri gradnji.  

Tolerance v gradbeništvu
Publikacija ima 61 strani in podaja informacije tehnične 
zakonodaje in standardov na področju graditve in zaključnih 
del v gradbeništvu. Avtorica je Emilija Bratož. 
 
Cena za posamezen izvod je za člane zbornice s poravnano 
članarino 10,00 evrov z DDV. 
Cena za nečlane je 28,00 evrov z DDV. 
 
Člani zbornice si lahko vsebino priročnikov ogledate na 
sedežu zbornice, kjer priročnika lahko tudi naročite. 

     Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je od 11. do 15. 
marca 2014 potekal 53. sejem Dom.  Organizatorji pravijo, da 
je sejem DOM največja specializirana mednarodna sejemska 
prireditev s področja graditeljstva v Sloveniji in njeni okolici. 
Svojo ponudbo je na 24.000 kvadratnih metrih razstavnih po-
vršin razstavljalo kar 585 podjetij iz 33 držav.       
     Da je bila ponudba zadovoljiva se je prepričala tudi skupina 
šestih koprskih gradbincev, ki so si sejem ogledali v petek 14. 
marca in tako dobili možnost, da so spoznali  zadnje trende 
in novosti s področja gradbene dejavnosti in ostalimi z grad-
beništvom povezanimi panogami.       
      Po ogledu sejma so se člani zadržali še na skupni večerji v 
okolici Ljubljane ter se v poznih večernih urah vrnili v Koper. 
Po besedah predsednika sekcije gradbincev Zlatka Kalšnika,  
so tovrstni dogodki tudi priložnost za druženje med stano-
vskimi kolegi, posebno v teh težkih, a upajmo, da  začasnih 

Ogledali smo si  sejem Dom

VABILO

VABILO

Brezplačno predstavitev 
proizvodov Viessmann
Sekcija instalaterjev-energetikov vabi na brezplačno 
predstavitev o proizvodih Viessmann, njihovih novostih, 
možnosti uporabe in medsebojnega povezovanja, ki bo
 
v torek, 29. aprila 2014, ob 15. uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Na predstavitev vabimo tudi ostale člane zbornice in kolege 
iz sosednjih območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki jih 
zanima tovrstna tematika. 

Vsebina      
• predstavitev toplotnih črpalk Viessmann     
• Viessmann kotli na lesno biomaso     
• novosti v prodajnem programu 2014  

Predavatelj  
Predaval bo Slavko Može, strokovni sodelavec podjetja 
Viessmann d.o.o., ki vam bo na voljo tudi za vprašanja.  
   Trajanje predstavitve
Predstavitev bo trajala 3 ure.  

Prijave
Prijavite se Andreji Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali na 
041/725 125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 25. april 2014
   
Zaključek  uradnega dela srečanja je previden ob 18.00 uri. 
Sledila bo pogostitev. Udeležba je za člane zbornice s 
poravnano članarino brezplačna.

Sekcija inštalaterjev-energetikov

kriznih razmerah.      
     Na avtobusu so prisotni izvedli še sestanek o delovanju 
sekcije gradbincev po novem Statutu OOZ Koper in podali 
predloge za nadaljnje aktivnosti v sekciji. 
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Mestna občina  Koper je 14. marca 2014 v Uradnem 
listu RS objavila Javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za 
podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2014 
 

Predmet javnega razpisa
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za 
sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za 
podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po principu 
sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb 
podjetij, in sicer: 
 
A. Sofinanciranje začetnih investicij, investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in 
storitev:   
• za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe 

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

projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,    za 
nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,     

• za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, 
licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter 
programske opreme).   

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

določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.        

C. Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja:    
• za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu 

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

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

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

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

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

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

Pogoji za kandidiranje na razpisu
 
Na javni razpis se lahko prijavijo:    
• podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo 

na območju Mestne občine Koper,     
• fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov 

samozaposlitve in    
• drugi subjekti, v skladu s pravilnikom.    
Za podjetja po tem pravilniku se štejejo:    
• mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki 

ustrezajo merilom po zakonu, ki ureja gospodarske družbe in     
• samostojni podjetniki.    
Do sredstev de minimis pomoči, med drugimi navedenimi v 

javnem razpisu, niso upravičena tudi podjetja v težavah (podjetja v 
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji) 
Podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju ne bodo 
upravičena do pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 
Prijavitelji morajo izpolnjevati še posebne pogoje, ki so določeni v 
javnem razpisu.     

Okvirna višina sredstev     
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
javnega razpisa je do 240.000,00 EUR.    
 
Okvirna višina sredstev za posamezne ukrepe je naslednja:             
• Za ukrepe pod tč. A - 170.000,00 EUR,    

(najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje  investicije je 
6.000,00 EUR)      

• Za ukrepe pod tč. B -  20.000,00 EUR,    
(najvišji možni odobreni znesek  za sofinanciranje promocije 
podjetij je 3.000,00 EUR)       

• Za ukrepe pod tč. C - 40.000,00 EUR     
(do 7 minimalnih mesečnih plač)    

• Za ukrepe pod tč. D - 10.000,00 EUR     
(najvišji možni odobreni znesek je 1.000,00 EUR)                                                                                  

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva 
skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči ”de minimis” in 
ob upoštevanju  proračunskih možnosti. 

Obdobje za porabo sredstev
 
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
je proračunsko leto 2012. Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani 
ukrepi:          
• pod  tč. A. v obdobju od 1. oktobra 2013    

do vključno 30. septembra 2014,        
• ostali ukrepi pa od 16. oktobra 2013    

do vključno 15. oktobra 2014.        

Razpisni rok in razpisna dokumentacija 
Javni razpis se zaključi  23. aprila 2014, ob 12,00 uri 

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignete  v času uradnih 
ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijevi 10 
oziroma si jo pridobite na spletnih straneh Mestne občine Koper: 
www.koper.si ali na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Koper, Staničev trg 1.    
  
Dodatne informacije v zvezi z razpisom       

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z 
razpisom:    
                     
• na Mestni občini Koper - vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 

uro, pri Marku Gorišku, Urad za družbene dejavnosti in razvoj 
Mestne občine Koper, na telefon 05/66 462 46,            

• člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper tudi na 
telefonu zbornice 05/61 390 12     

Vse prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval 
župan Mestne občine Koper. 

Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine 
zahtevanih sredstev s strani kandidata in višine proračunskih 
sredstev za leto 2014 bo strokovna komisija določila višino sredstev 
za posamezen ukrep. 
 

Javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov za ustvarjanje 
podpornega okolja za podjetništvo 
v Mestni občini Koper za leto 2014

Javni razpis 
Zaposli me plus 
     
Zavod za zaposlovanje je 14. marca 2014 na svoji spletni strani 
objavil javni razpis Zaposli me plus iz katerega lahko prejmete 
subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih starejših, 
invalidov, prebivalcev območij z visoko brezposelnostjo, Romov 
in dolgotrajno brezposelnih. Njihovo zaposlitev morate ohraniti 
najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30.  junija 2014.

Sprememba zakonodaje na 
področja trga dela     

Od  1. marca 2014 velja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-C).  Ena 
od bistvenih novosti je, da so se odgovornosti v zvezi z izplačili 

Iz Uradnega lista
   št. 15/2014,  z dne 28.  februar 2014     
• Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice     

Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana 
biogoriva       Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju 
Zakona o trošarinah     Poročilo o gibanju plač za december 2013      

• Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2014       
• Preklic Začasne tarife v primeru kabelske retransmisije avtorskih 

del s področja glasbe    

št. 16/2014, z dne 3. marec 2014              
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, 

obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja 
varnosti cestnega prometa     

• Pristop h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo    

št. 17/2014, z dne 7. marec 2014       
• Energetski zakon (EZ-1)    
• Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o 

državljanski pobudi     

št. 18/2014, z dne 14. marec 2014      
• Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za 

drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje       
• Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in 

odpadno embalažo        
• Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije 

za februar 2014      

• Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in 
usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd)         

• Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz 
repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v 
organizaciji občin Republike Slovenije        

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko-
ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega 
jedra mesta Koper z vplivnim območjem       

št. 19/2014, z dne 17. marec 2014            
• Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)        
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju 

pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C)      
• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za 

energente      
• Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola h Konvenciji o 

pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) za Republiko 
Slovenijo     

št.20/2014, z dne 21. marec 2014     
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe 

določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi       
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji 

motornih in priklopnih vozil     
• Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne 

primere zavarovanja

delavcem, ki so jih imele agencije za posredovanje delovne sile, 
prenesle na uporabnika, torej tistega, ki delavca najema. 
    
• delavec, ki je zaposlen preko kadrovske agencije in dela pri 

uporabniku je v vseh postavkah, vezanih na plačo, izravnani 
s pogoji, ki veljajo pri uporabniku. V primeru neizpolnjevanja 
enakovrednosti izplačil velja susbsidiarna odgovornost 
uporabnika. Priporočamo, da od svojih partnerjev zahtevate 
dokazila o plačilu davkov in prispevkov!      

• zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu izvede uporabnik      
• delovna sredstva zagotovi uporabnik.    
• ne glede na določbe pisnega dogovora je za spoštovanje 

določb zakona, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov 
uporabnika o varovanju zdravja pri delu ter o delovnem času, 
odmorih in počitkih odgovoren uporabnik.    

 
Pred začetkom sodelovanja z agencijo preverite ali je agencija 
koncesionar in ali ste posredovali ustrezne podatke agenciji v zvezi s 
plačo delavca.
      Vir:  www.kariera.si

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



Enterprise Europe Network 
recept za uspešnejše 
poslovanje
 
Podjetje BOES s pomočjo poslovne borze Enterprise 
Europe Network je postalo ekskluzivni zastopnik za 
pametne barve v Sloveniji in na Balkanu.
 
Mlada primorska podjetnica Sabina Božič, iz podjetja 
BOeS iz Vipave, že nekaj let sodeluje s Centrom za sode-
lovanje z gospodarstvom UP ZRS in s pridom izkorišča 
možnosti, ki jih Center ponuja podjetnikom kot član 
Enterprise Europe Network, največje evropske podpor-
ne mreže za podjetnike v Evropski uniji. 
Na podlagi objavljene poslovne ponudbe irskega 
podjetja iz Dublina, ki je iskalo prodajne partnerje in 
agente je stopila v kontakt s podjetjem Smart Wall Paint 
in postala njihov ekskluzivni zastopnik in distributer za 
tako imenovane »pametne barve« (http://pametne-
barve.si/) v Sloveniji, na Hrvaškem in v nekaterih ostalih 
državah bivše Jugoslavije.

 
 
 
 
 
S podpisano pogodbo o poslovnem sodelovanju je Sa-
bina začela uspešno tržiti pametne barve na domačem 
tržišču ter širiti svojo prodajno mrežo prek zastopnice 
na Hrvaškem. Kot pravi sama: »Pametne barve so mi v 
celoti spremenile mojo poslovno plat življenja. Lansira-
nje popolnoma novega produkta, brez konkurence na 
tržišču, je hkrati zelo dinamično a tudi zahtevno. Danes 
lahko s ponosom povem, da uspešno sodelujemo pri 
nekaj večjih projektih v Sloveniji (šole, vrtci, poslovni 
subjekti), pričeli smo z vstopom na hrvaško tržišče zato 
že povečujemo ekipo sodelavcev. Pri tem bi pouda-
rila uspešno sodelovanje s Centrom za sodelovanje z 
gospodarstvom, ki je s svojimi storitvami zelo strokoven, 
fleksibilen in odziven, zato svetujem vsem, ki želijo širiti 
svojo prodajno mrežo po Evropi ali iščejo inovativne 
izdelke za trženje v Sloveniji, da izkoristijo brezplačne 
storitve, ki jih nudi Enterprise Europe Network«.      

Če tudi vi iščete nove priložnosti v tujini in bi 
se želeli srečati z nami ter izkoristiti brezplačno 
pomoč pri iskanju partnerjev v tujini, zaščiti vaših 
proizvodov ali pridobivanju nepovratnih sredstev, 
nam pišite na katja.cergol@zrs.upr.si oz. nas 
pokličite na tel. št. 05/663 77 80.
 

   

Borza poslovnih priložnosti 
• Francosko podjetje, specializirano za hrano in pribor 

za hišne ljubljenčke, išče podizvajalce za proizvodnjo 
podajalnikov semen za ptice in proizvodnjo ptičjih kletk 
narejenih iz gline v 5 različnih oblikah.             

Šifra: EEN-mar-11          
• Švedsko podjetje išče proizvajalca, ki bi proizvajalo 

inovativne po meri narejene slušalke. Podjetje bo sklenilo 
proizvodni sporazum z izbranim partnerjem.             

Šifra: EEN-mar-17              
• Romunsko podjetje, dejavno na področju obnovljivih 

virov energije se ukvarja z nasadi hitro rastočih »energet-
skih« drevesnih vrst. Podjetje skrbi za uvoz, trženje, saje-
nje in izkoriščanje energetskih rastlin ter je edini distribu-
ter hibrida (Paulownia Clone in Vitro 112), ki je prilagojen 
na podnebne razmere v Evropi. Podjetje išče trgovske 
partnerje za promocijo in prodajo energetskih rastlin.                 

Šifra: EEN-mar-27         
• Podjetje iz Velike Britanije izdeluje in dobavlja vrsto 

inovativnih hladilnih povojev oz. bandaž za večkratno 
uporabo, ki se uporabljajo v medicinske in športne name-
ne. Podjetje išče distributerje za trženje in dobavo novih 
izdelkov na novih trgih.             

Šifra: EEN-mar-30 

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij  
• Korejsko podjetje išče stroje za avtomatizacijo oskrbova-

nja domače živine. Podjetje išče tehnologijo, ki bi pove-
čala tudi obstoječi izkoristek. Podjetje je pripravljeno na 
skupno sodelovanje prek tehničnega sodelovanja.             

Ref: TRKR20130913001             
• Dansko podjetje specializirano v razvoju ter dobavi 

idejnih rešitev za odpravo vonja ter prahu v agroživilskem 
sektorju, išče partnerja za razvoj ter proizvodnjo biolo-
škega zračnega filtra. Podjetje je pripravljeno na skupno 
sodelovanje prek različnih vrst poslovnih pogodb.             

Ref: 09 DK 20B7 3ERV               
• Italijansko podjetje delujoče v živilski industriji se zanima 

za inovativne rešitve atmosferskega pakiranja, s katerimi 
se podaljša rok trajanja uporabnosti ribjih izdelkov. Teh-
nologija bi morala omogočiti vzdrževanje standarde sve-
žosti za obdobje za najmanj 15 dni. Podjetje išče partner-
ja za skupno sodelovanje prek tehničnega sodelovanja.                   

Ref: TRIT20130730001             
• Francosko podjetje specializirano v proizvodnjo kozme-

tičnih izdelkov je razvilo naravno kozmetiko tretje genera-
cije, ki temelji na uporabi rastlinskih celic v sterilnem 
okolju. Podjetje se zanima za skupno sodelovanje prek 
licenčnega dogovora.                   

Ref: 10 FR 38m9 3HU2  

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

Borza priložnosti

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


