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Kandidatke in kandidati za župana 

Moje sodelovanje z OOZ Koper

Seminar Razpeti med 
delom in družino

Prijavnica Dedek Mraz



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

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

3Območna 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, Ankaranska cesta 5C, 6000 Koper (v prostorih Sintal Obala d.o.o.) 
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: 1000 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 16. 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

Kakšno bo bodoče 
sodelovanje z MO Koper 
in občino Ankaran 

V nedeljo, 5. oktobra 2014  bomo tudi obrtniki in podjetniki odločali o tem kdo bo vodil našo občino 
v naslednjem mandatu. Za zbornico in za njene člane je sodelovanje z občino nujno potrebno. 
Tega sodelovanja z aktualnim županom praktično ni bilo, navkljub številnim osebnim in pisnim 
poskusom.
Funkcionarji Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper se čutijo ujeti in nemočni pri reševanju 
problematike na nivoju lokalne skupnosti, zato smo vsem kandidatom  za župana postavili vprašanje: 

”Kako boste kot župan/županja sodelovali z Območno obrtno-podjetniško zbornico Koper,    
v kateri je združenih nekaj več kot 900  obrtnikov in podjetnikov?”

Opozorilo Zavod za 
varstvo pri delu Koper 
je začel poslovati na novi 
lokaciji na Ankaranski c.

Ocenjujem, da je sodelovanje z vašo obrtno zbornico, kot 
tudi z ostalimi podpornimi podjetniškimi institucijami v 
občini, potrebno čim prej nadgraditi z mrežo podpornih 
organizacij, ki bodo ponujale kvalitetne storitve za podjetja 
in obrtnike v vseh fazah razvoja in rasti. Kot župan sem si 
zastavil pomemben cilj spodbujanja podjetništva, predvsem 
malega podjetništva in obrtništva, ter na znanju temelječih 
inovativnih podjetij. S tega vidika bo potrebno okrepiti naj-
prej dialog, pripraviti skupni razvojni program ter predvideti 
ustrezne in realno izvedljive ukrepe. Izzivi, ki jih navajate 
predstavljajo verjetno le potrebe določenega segmenta 
podjetnikov, zato je prav da tukaj nastopimo sistematično. 
Zelo pa podpiramo vašo že pred leti predstavljeno idejo o 
razpršenem tehnološkem parku, ki bi bil lahko dober zgled 
sodelovanja med univerzitetnim in podjetniškim sektorjem 
v občini, kot bi tudi širše.

1. Kolja Štemberger
Oljka

storitev, oziroma asortiment ponudb, bi bil pomanjkljiv. 
Sodelovanje s samo zbornico si predstavljam tako, da bi dolo-
čili termine za poročila in dialog. Tudi mestni svet, bi moral pri 
svojih odločitvah upoštevati mnenje zbornice.  

O najbolj perečih vprašanjih, pa:             
- prometni režim v mestnem jedru. Otežena je dostava 
podjetnikom, našim strankam in dobaviteljem      
Staro mestno jedro, je že po svoji arhitekturi težko dostopno. 
Ko se pogovarjam z izvajalci dejavnosti, mi povejo, ko ni bilo 
vse zaprto za promet, je pa bilo zaparkirano z vozili. Pač vsak se 
znajde kot ve in zna. Redarska služba pa mora biti popustljiva 
glede dostave;          

-obratovalni čas gostinskih lokalov. Koper ni samo 
gospodarsko središče obale, je tudi turistično mesto
Se strinjam, je pa Koper tudi študentsko naselje. Mladi morajo 
imeti svoj čas za sprostitev, pa tudi mi preko 40. let starosti 
potrebujemo malo druženja. Idealne rešitve ne bomo našli za 
vse vpletene. Lahko pa mesto razdelimo med dneve za počitek 
in za sprostitev. Povem pa, ko je v starem mestu hrupno, najbolj 
odmeva v krajevno skupnost »Za gradom« in Žusterna. Tam so 
prebivalci najbolj prizadeti pozno v noč;            

-prispevki za uporabo javnih površin za opravljanje 
dejavnosti
Pocenilo, bi se jih lahko za lokalne izvajalce, ker to koristi k 
promociji lokalne ponudbe;

-kamionski terminal za domicilne avtoprevoznike 
Dogovor je bil, da trenutni kamionski terminal ( INPO ), se pre-
makne v Sermin k predvidenemu novemu vhodu v Luko Koper. 
Posledično se trenutni terminal uporabi za domicilne avtopre-
voznike z razumnimi nadomestili za uporabo. To sem vedno 
imel za primerno rešitev;

-ureditev taksi postajališč
Lastniki taksijev, posledično uporabniki taksi postajališč so ve-
dno bili specifični. Nikoli ne bodo bili zadovoljeni. Pač, sem tudi 
sam pred leti imel svoj (taksi) s.p. v drugi občini. Več mest kot 
jim priskrbimo, več jih bo. Če jih omejimo, kršimo njihove pravi-
ce. Pa so še drugi specifični razlogi, ki jih ni potrebno omenjati;

-in številne druge 
Za vsako vprašanje se odgovor najde.

2. Dorjano Dujmovič 
Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Pozdravljam vse člane Obrtno-podjetniške zbornice Koper. Pa 
tudi tiste, ki niso včlanjeni  v zbornici. Popolnoma se zavedam 
pomembnosti vseh obrtnikov in podjetnikov, pri opravljanju 
svojih dejavnosti. Plačujete davke in niste v breme sistemu. 
Zato je nujno potrebno se zavedati vaše prisotnosti na lokal-
nem področju. Vaše potrebe in razvoj vaših dejavnosti je tudi 
del lokalnega poslovanja, ker brez vaših ponudb, bi lokalno 
tržišče, bilo pusto. Vaša odsotnost bi povečala končno ceno 
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Kot župan bom z Območno obrtno-podjetniško zbornico 
Koper sodeloval aktivno, tako kot vedno doslej. Moj pokojni 
oče je bil namreč najprej predsednik Območno obrtne-pod-
jetniške zbornice Koper, nato pa tudi častni predsednik, tako 
da imam osebno velik interes sodelovati z njimi, imam se za 
enega izmed njih. Vsekakor pa bom tvorno sodeloval tudi 
že pri naslednjih volitvah za predsednika zbornice, saj se 
mi zdi pomembno, da ima predsednik zelo veliko podporo 
naših obrtnikov. Mislim, da je čas za spremembe na obrtni 
zbornici.

3. Boris Popovič
Koper je naš

Občina in podjetniki morajo dihati kot eno! Po propadu in 
zatonu velikih obalnih podjetij so mala podjetja in obrtniki 
edina zdrava gonilna sila slovenske Istre. Občina mora biti nji-
hov servis in ne zaviralec razvoja ali servis privilegirancev. Kot 
županja se bom redno seznanjala s problematiko zbornice, se 
občasno udeleževala pomembnih sestankov s ciljem, da MOK 
nudi ustrezno okolje in storitve za potrebe podjetništva (go-
spodarstva). Posebej pa bom stimulirala razvoj novih delovnih 
mest, izobraževanje ter štipendiranje mladih s štipendijskim 
skladom MOK ter shemami za zaposlovanje mladih. Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Koper in MOK morata delati        
z roko v roki.
 
V zvezi z nekaterimi vprašanji, ki jih je zbornica izpostavila 
menim:

- prometni režim v mestnem jedru. Otežena je dostava 
podjetnikom, našim strankam in dobaviteljem
V ta namen smo oblikovali predlog, ki predvideva, da bi se na 
več točkah celotnega koprskega obroča in ključnih točkah v 
strogem centru oblikovale tako imenovane dostavne točke. 
Vsem dostavnim službam (GLS, DPD, Pošta Slovenije …) 
in rednim dobaviteljem bi se izdale dostavne dovolilnice, 
ki bi dovoljevale kratkotrajni postanek na teh parkiriščih, 
namenjenih izključno dostavi. Na tak način bi se obrtniki in 
drugi podjetniki izognili nepotrebnemu riziku morebitnih 
glob mestnega redarstva; 

- obratovalni čas gostinskih lokalov. Koper ni samo 
gospodarsko središče obale, je tudi turistično mesto
Moj namen je prenesti pristojnost odločanja o morebitni 
potrditvi ali zavrnitvi podaljšanja oz. skrajšanja obratovalnega 
časa posameznega lokala na krajevne skupnosti, saj sem 
mnenja, da vsaka KS najbolje ve, kateri lokali spoštujejo red 
in kateri lokali so problematični. Če okolica nima nikakršnega 
pomisleka, da določen lokal obratuje do polnoči, namesto do 
desete ure, je to za občino lahko samo plus; 

- prispevki za uporabo javnih površin za opravljanje 
dejavnosti

4. Olga Franca
Slovenska ljudska stranka

Če govorimo o prispevku za stavbno zemljišče, je najprej treba 
spremeniti ustrezen pravilnik (zmanjšanje, odpisi), določiti 
kriterije za vse pravne osebe, ki imajo pod enakimi pogoji 
možnost za zmanjšanje dajatve ali njegovo oprostitev. 
V tem trenutku niso postavljena jasna pravila, kar v določenih 
primerih lahko privede tudi do pojava nelojalne konkurence; 

- kamionski terminal za domicilne avtoprevoznike
V primeru kamionskega terminala imamo pripravljenih več 
rešitev. Ena od rešitev je izgradnja sodobnega terminala 
v javno-zasebnem partnerstvu na obrobju mesta, ki bi 
zadovoljeval vse okoljevarstvene in tehnološke potrebe 
sodobne logistike. Druga kratkoročna in hitrejša rešitev pa je 
najem že obstoječe infrastrukture koprskega podjetja, ki ima 
v tem trenutku velik presežek parkirnih kapacitet, in bi bila 
tovrstna rešitev v obojestransko dobrobit; 

- ureditev taksi postajališč
V mestnem jedru Kopra je urejeno taksi postajališče, treba je 
urediti še manjša postajališča v primestju, seveda v dogovoru 
in po potrebah taksistov. Prav tako je treba misliti na potrebe 
invalidov, saj taksiji niso prilagojeni za njih. Je pa velik 
problem tudi v tem, da si taksija vsakdo žal ne more privoščiti. 

V sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico 
Koper, Gospodarsko zbornico Koper, Regionalnim razvojnim 
centrom Koper, Univerzo na Primorskem in drugimi organiza-
cijami in društvi bomo okrepili sodelovanje in usmerili moči 
in sredstva v realne projekte s širšim konsenzom. Bodoči pro-
storski razvoj Kopra in zaledja mora temeljiti tudi na potrebah 
lokalnega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva. Aktiv-
neje bomo sodelovali pri pripravi Regionalnega razvojnega 
programa celotne regije in v sinergiji s sosednjimi občinami 
spodbujali in podpirali aktivnosti in programe, ki bodo skladni 
z ekonomskim in socialnim razvojem občine.
Skladno z možnostmi bomo uvajali različne ukrepe na po-
dročju olajšav (najemnine občinskih poslovnih prostorov, 
komunalni prispevki, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča,…) za ustvarjanje boljšega in konkurenčnejšega po-
slovnega okolja in vzpostavili pregleden sistem, ki bo onemo-
gočal morebitne zlorabe ter zagotavljal enake možnosti vsem 
podjetjem in podjetnikom.

5. Polka Bošković
Polka Bošković na tvoji strani

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je poleg Uni-
verzitetnega inkubatorja Primorske ena ključnih partneric pri 
razvoju podjetništva in lokalnega gospodarstva. Med osre-
dnjimi vodili programa Združene levice je razvoj socialnega 
podjetništva in zadružništva. 
Socialno podjetništvo jemljemo v kontekstu zagotavljanja 
participacije zaposlenih pri dobičku oziroma v procesu so-

6. Tomaž Slavec
Zdužena levica

odločanja, ter seveda socialni noti, ki jo podjetje zagotovi v 
lokalnem okolju. V prihodnje nameravamo nagraditi vsa pod-
jetja, ki bodo uspehe svojega poslovanja delila skupaj z za-
poslenimi. Nagrade bodo denarne in simbolične. Denarne so 
vezane na diskontiranju dajatev povezanih z MOK, simbolične 
nagrade so pa povezane z Združenjem socialnih podjetnikov, 
ki bodo 1x letno nagradili Naj socialnega podjetnika Primor-
ske. Lastnosti socialnega podjetništva so vezani na: družini 
prijazno podjetje, udeležba zaposlenih v dobičku, vpis sveta 
zaposlenih v družbeni akt in njegovo priznanje, pomoč soci-
alno ogroženim preko ustanovljenega sklada pod okriljem 
podjetja (ustanovitelja) itd. 
Po drugi strani se odpira odlična priložnost za zagon zadru-
žništva, predvsem na področju kmetijstva in ribolova. Pri tem 
bi MOK preko lokalne infrastrukturne mreže, ki bi zagotovila 
tri socialne trgovine, omogočila lokalnim kmetom in ribičem 
prostor, kjer bi lahko presežke pridelka ali ulova po primernih 
cenah prodajali in promovirali lokalni skupnosti. Prostor bi bil 
dan v najem za simboličen evro, medtem ko bi kader in stro-
ške plačevali preko sklada za razvoj zadružništva, ustanovlje-
nega s strani istih kmetov, ribičev in seveda MO Koper.

Tudi sama kot podjetnica in ker že vrsto let živim v podjetniški 
družini vem, s katerimi težavami se srečujemo tako na lokalni 
kot nacionalni ravni. Tudi zato kandidiram, ker vem katere so 
najbolj pereče težave s katerimi se podjetniki srečujemo.  
Ravno zato, ker prihajam iz teh vod ima moj program izjemno 
obširno dodelano točko Ekonomsko močne MOK, ker je to 
temelj za razvoj vseh ostalih 9 točk mojega programa. Prebe-
rete si ga lahko v celoti na www.mojcahilj.net. 
Obrtna zbornica Koper ima že dolgoletno tradicijo in znana je 
po temu, da obrtnikom prisluhne in jim priskoči na pomoč ka-
dar so je ti potrebni. Nenazadnje brez pomoči OZ se tudi eden 
največjih obrtniških projektov ne bi mogel realizirati tako kot 
se je – GORC Sermin. Kljub številnim težavam s katerimi so se 
tam obrtniki zadnja leta srečevali je bila  po mojem  mnenju 
ravno OZ Koper tista, ki je pripomogla, da se projekt ni sesul 
ali ustavil ob vseh tekočih težavah. 
Za podporo obrtnikom in podjetnikom pa moram jaz kot žu-
panja poskrbeti, da bo MOK prijazna občina do vseh tistih, ki 
ustvarjajo delovna mesta in dodatno vrednost od katere ima-
mo koristi vsi občani. Zato sem se zavezala, da bom po nasto-
pu svojega mandata vse investicije v novogradnje namenjene 
poslovni dejavnosti oprostila plačila komunalnega prispevka, 
da bomo vsem podjetnikom delno oprostila plačilo NUSZ na 
podlagi števila novih zaposlitev, da bom vztrajala pri izgradnji 
Inkubatorja, kjer bodo lahko mladi in inovativni podjetniki 
našli svoj prostor, da bomo prijazna občina do tujih investitor-
jev in da bomo podpirali vse oblike podjetništva. 
Za to pa potrebujemo podporo tudi Obrtne zbornice, ki s svo-
jim znanjem in izkušnjami lahko zelo veliko pripomore k lažji 
realizaciji zastavljenih cilje. 
 
Glede perečih težav, ki ste jih navedli v vaših vprašanjih pa 
sledeče: 

7. Mojca Hilj Trivić
Slovenska demokratska stranka

- prometni režim v mestnem jedru. Otežena je dostava 
podjetnikom, našim strankam in dobaviteljem
Žal je prometni režim v starem mestnem jedru problem 
tudi za stanovalce, ne samo podjetnike. Strinjam se, da je 
potrebno vzpostaviti red. Podjetnikom (lastnikom in/ali 
najemnikom) je potrebno omogočiti nemoteno dostavo 
blaga v njihove prostore, zato jim bomo to zagotovili. Ob 
sestanku s predstavniki podjetnikov (po nastopu mandata) 
bomo na njihovo pobudo poiskali najboljšo možno rešitev 
tako za podjetnike kot tudi prebivalce starega mestnega jedra. 
Prostega prometa sicer ne bomo dovolili, vendar določitev 
časovnih okvirjev za dostavo in omogočitev dostopa do 
lastnih prostorov pa mora biti zagotovljena; 

- obratovalni čas gostinskih lokalov. Koper ni samo 
gospodarsko središče obale, je tudi turistično mesto 
Koper je in mora ostati turistično mesto. Vendar je 
potrebno še veliko narediti na tem področju. Poleg ureditve 
infrastrukture (npr. potniški terminal, ponudba prenočišč,…) 
je potrebno tudi vzpostaviti režim, ki bo mesto Koper 
dejansko postavil na zemljevid modernih turističnih destinacij. 
Tu sodi tudi obratovalni čas lokalov v času turistične sezone. 
Urnik mora biti prilagojen povpraševanju, predvsem pa mora 
biti za vse ponudnike gostinskih storitev enak. Strinjam se, da 
so lokali v poletnem času odprti dlje časa; 

- prispevki za uporabo javnih površin za opravljanje 
dejavnosti
Prispevek bomo prilagodili trenutni situaciji na trgu in ga 
bomo približali uporabnikom površin, vendar bodo pogoji 
uporabe površin jasno določeni; 

- kamionski terminal za domicilne avtoprevoznike
Za avtoprevoznike je potrebno urediti ustrezen kamionski 
terminal, ker vem da je to pereč problem za prevoznike. Tukaj 
se bom posvetovala s sekcijo avtoprevoznikov in skupaj bomo 
poskusili najti najustreznejšo rešitev; 

- ureditev taksi postajališč
Ker predvidevam urediti parkirišče za tržnico, bomo pridobili 
dodatna parkirna mesta in nam bo to omogočilo povečati 
površine trenutnega taxi postajališča pri tržnici.  Potrebno je 
tudi urediti razmerja med taxi službami. V mojem  programu 
je predvidena tudi uvedba subvencioniranega taxi prevoza 
tako za ljudi na podeželju tako, da bo tudi na tem področju 
prišlo do nekaterih sprememb. 
V svojem mandatu bom delovala konstruktivno in sodelovala 
z vsakim, ki bo imel dobre predloge in projekte, saj je tudi 
naš slogan Enotni za Koper! in edino tako lahko uspešno 
razvijamo našo občino, v zadovoljstvo vseh občanov.

Vsaka interesna skupnost je dobrodošel sogovornik, saj tako žu-
pan najlažje pridobiva informacije o potrebah in pričakovanjih 
občanov, med katerimi je veliko tudi obrtnikov in podjetnikov. 
Naš program poudarja tudi pomen malega gospodarstva v ob-
čini in nudenja enakih pogojev za vse, tudi obrtnikom in malim 
podjetnikom. Pričakujem tvorno sodelovanje tudi z obrtno 
podjetniško zbornico, izpostavljanje vseh problemov in skupno 
pripravo rešitev ter strategije razvoja tega področja.

8. Aleš Bržan
Stranka Mira Cerarja
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Brezplačno predavanje 
Od poslovanja 
podjetja je odvisna 
celotna družina

Člane zbornice vabimo na brezplačno predavanje Od poslovanja podjetja je odvisna celotna družina, ki bo 
 
v četrtek, 16. oktobra 2014 ob 10. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
 
Glavne teme predavanja          
• kakšne možnosti sploh obstajajo na trgu za garantirano najcenejše kreditne zaščite nadomestila 

izpada dohodkov ter preventivnih zaščit pred zmanjšanjem dohodkov podjetnikov,                 
• kako doseči optimizacijo poslovanja (s  čim manj vložka doseči optimalna kritja, kar je cilj vsakega 

podjetnika)
• kako izkoristiti prednost svojega podjetja za ustvarjanje likvidnega premoženja za črpanje lastne 

dodatne pokojnine.                 
• ali ste vedeli, da podjetniki že danes kupujejo pokojnino po ceni iz leta 2005?
   
Predavatelja
Barbara Rakovec Tuliak, vodja PE Ljubljana Finančne hiše z licenco Agencije za zavarovalni nadzor
Aleksander Džuratovič, odlični poznavalec skladov in delnic, ki  bo na koncu predavanja lahko dal še 
kakšen dodaten nasvet na to temo.
 
Prijave
Andreja Kozlovič, telefon: 05/61 390 13 ali 041/725 125 
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
 
Rok prijave
torek, 14. oktober 2014

Obrtniki in podjetniki bi morali biti  zaščiteni za primer izpada dohodkov iz poslovanja podjetja. 
Od poslovanja vašega podjetja je namreč običajno odvisna celotna družina, zato je potrebno 
pravilno in pravočasno zaščititi sebe in poslovanje samega podjetja.

Preferenčni glas
Kako bomo glasovali 
Volivci bomo v nedeljo, 5. oktobra 2014 izbrali tudi nov občinski svet.  

Izbrali bomo liste kandidatov, ki bodo sestavljale občinski svet, lahko pa bomo izbrali tudi osebo 
iz liste, ki ji najbolj zaupamo. To bomo storili tako, da bomo oddali preferenčni glas.

Kolikor želite svoj glas dati določeni osebi iz liste, ki ste jo izbrali, na glasovnico vpišite številko 
vašega izbranega kandidata. 

Glasujete samo za eno listo in lahko oddate samo en preferenčni glas.

V primeru, da preferenčnega glasu ne bomo oddali, bodo izvoljeni kandidati na tistih listah, ki bodo 
dobile zadostno število glasov, in sicer po vrstnem redu kandidatov na listi.

Za Območno obrtno zbornico sem doslej vedel samo to , da 
obstaja in ima svoje prostore. Pri svojem delu (24 let vodim 
Mladinski kulturni, socialni,multimedijski, medgeneracijski 
in muzejski center na Gregorčičevi 4) sem bolje spoznal 
predvsem položaj gostincev, ki so v starem mestnem jedru 
zelo odvisni od dogajanja. Slednje je v 12 letnem obdobju 
vladanja Cesarja Borisa Popoviča žal usmerjena predvsem 
na oživljanje zahodnega (pomolsko, Tavernsko, kopališkega 
dela otoka Koper Capodistria). Glede na to, da preslabo po-
znam celoto in posameznosti dejavnosti in težav obrtnikov  
si bom takoj v začetku mandata sestati se z vodstveniki  vaše 
organizacije in potem še  tudi s članstvom, v občinski upravi 
pa prepoznati tiste, ki o obrtnikih in obrtništvu največ ve. 
Sodim namreč, da je razvito in ustvarjalno obrtništvo eden 
najpomembnejših dejavnikov napredujočega gospodarstva 
v občini. Njegova primerna in zadovoljiva vsajenost v staro 
mestno jedro Kopra pa je strateška za vsakogar, ki res hoče 
rešiti navidezno nerešljiv problem oživljanja starega mestne-
ga jedra Kopra Capodistrie.  
 
Zapisal bom tudi svoje stališče »na prvi pogled« o perečih 
posameznostih, ki ste jih izpostavili:      

- prometni režim v mestnem jedru. Otežena je dostava 
podjetnikom, našim strankam in dobaviteljem     
Olajšati bi bilo treba dostavo a ob tem vzpodbuditi uporabo 
vozil na električni pogon. Podjetnike v starem mestnem 
jedru bi bilo treba vzpodbujati oziroma zaščititi (na primer 

9. Marko Brecelj
Akacije

brusači škarij in čevljar Vuković so po moje  turistična zna-
menitost in bi morala priti v turistične vodiče);     

- obratovalni čas gostinskih lokalov. Koper ni samo 
gospodarsko središče obale, je tudi turistično mesto       
Obratovalni čas lokalov po celi mestni občini bi morali uredi-
ti tako, da bi gostinci lahko delali  dokler jim dopuščajo moči 
in jim pomagati, da bodo  pri tem obzirni do sosedov. Staro 
mestno jedro in cel Koper je zelo izpostavljeno hrupanju 
Luke, ki je stokrat večji onesnaževalec z zvokom kot so vsi 
gostinci Istre pod Slovenci skupaj;      

- prispevki za uporabo javnih površin za opravljanje 
dejavnosti       
Prispevke za uporabo javnih površin bi bilo treba TAKOJ 
simbolično zmanjšati za 10 procentov potem pa ugotoviti 
kako naprej v isti smeri (znižanja teh prispevkov ampak ob 
tem ohranjanja ravni prihodkov Občine). Ob tej priložnosti 
zapišem tudi opazko, da je bilo nedavno znižanje najemnin v 
starem Mestnem jedru predvolilno. Moja obljuba in stališče 
pa izhajata iz mojih četrt stoletnih naporov za oživljanje sta-
rega mestnega jedra. Oživljam ga s pomočjo sodelavstva in 
soproge od leta 1990; 

- kamionski terminal za domicilne avtoprevoznike
Če bomo pod v času mojega županovanja betonirali kvišku 
in v tla, potem bodo to parkirišča in to ne v privatni lasti am-
pak v lasti Občine Koper, ki bo svojim občanom in »domicil-
stvu« omogočala poceni parkirna mesta. Na točki parkirišča 
strategija zmernega preobrata stranke Akacije hoče udejani-
ti velike, občinske objekte, ki bi dajali dohodek občini, ne bi 
pa drli kože iz občanov (in občank)in niti ne iz gostov;  

- ureditev taksi postajališč
Taksisti in njihove organizacije bi z Občino morali sodelovati. 
Občina (in njena turistična strategija) potrebuje poceni in 
dejavno prevozno službo, ta služba pa potrebuje infrastruk-
turo. Tu bi moralo priti do dogovora. Koprska taksi služba bi 
morala zasloveti zaradi cenenosti in urejenosti.

Obrtne zbornice so pomemben dejavnik razvoja podjetništva 
in zasebne iniciative na lokalnem nivoju. Enako velja za Ob-
močno obrtno-podjetniško zbornico Koper, ki že leta deluje 
kot spodbujevalni dejavnik na področju izobraževanja, inova-
tivnih pristopov in pomoči podjetnikom in obrtnikom. Zato se 
sodelovanja z OOZ Koper vsekakor veselim, saj bodo izkušnje 
na področju spodbujanja podjetništva gotovo zelo koristne pri 
pripravljanju dolgoročnega razvojnega načrta občine Ankaran. 

Prav tako nas zanimajo tudi vse informacije o tem katere so 
največje ovire, s katerimi se obrtniki in podjetniki na svoji poti 
srečujejo,  saj bi se jim v občini Ankaran, ki bo naklonjena male-
mu gospodarstvu, radi v čim večji meri izognili. 

V občini Ankaran ostajamo odprti za vse pobude in rešitve, ki 
bodo usmerjene v trajnostni in vzdržen razvoj lokalnega okolja.

1. Gregor Strmčnik

Program, ki sem ga kot kandidat za župana Občine Ankaran 
skupaj s predstavniki list, ki me podpirata, sprejel, temelji ravno 
na nekaterih ključnih konceptih, s katerimi bi vam odgovoril na 
to vprašanje. Naše osnovno vodilo je povezovanje, sodelovanje, 
sobivanje in soustvarjanje, kar pomeni, da je sodelovanje z OOZ 
Koper zame nekaj samoumevnega. V Občini Ankaran ne bomo 
ustanavljali novih služb, ustanov ali drugih organizacij, če te že 
obstajajo v okviru sosednjih občin ter že danes nudijo kakovo-
sten servis občanom, obrtnikom ali podjetnikom Ankarana. Go-
spodarski razvoj Ankarana bom kot župan zasnoval na razvoju 
družinskega podjetništva, domačega turizma, obrtništva ali 
kmetijstva, čezmejnega sodelovanja ali podpori inovativnosti 
ter drznih idej mladih. S tega vidika vidim sodelovanje z OOZ 
Koper še kako potrebno pri razvoju in spodbujanju teh in tudi 
drugih dejavnosti. Z dobrim medsebojnim delovanjem bomo 
lažje ugotovili, katere so dejanske potrebe naših obrtnikov in 
podjetnikov in jim bomo lahko nudili boljšo podporo. 

2. Gašpar Gašpar Mišič
Slovenija za vedno

Kandidata za župana občine Ankaran sta odgovorila:

VABILO

VABILO



upošteva tiste, ki si obnove zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev ne morejo privoščiti, imajo pa dovolj enako velikih 
prostorov, v katerih bodo lahko tekmovale prijavljene skupi-
ne tekmovalcev. Izvedbo teh tekmovanj s svojimi izdelki in 
strokovno podporo v prvi vrsti omogočajo podjetja, ki zanje 
zagotovijo vse potrebne materiale. Tako je že vsa leta v vlogi 
generalnega sponzorja družba JUB, ki s svojimi arhitekti 
pripravi potrebne barvne študije ter zagotovi celotno koli-
čino barv, potrebnih za prenovo ustanove, podjetje Žima 
preskrbi valjčke in čopiče, družba Tesa Tape vse vrste zašči-
tnih trakov, Rigips pa potrebne folije in druge materiale za 
zaščito prostorov. 

 Humanitarno akcijo slikopleskarjev vsako leto podprejo tudi 
najvidnejši predstavniki iz vrst Vlade Republike Slovenije ter 
lokalne skupnosti, ki obiščejo ustanovo med samim tekmo-
vanjem ali na večerni slavnostni podelitvi nagrad zmagoval-
cem tekmovanja, ki jih preskrbijo podjetja podporniki.     

Slikopleskarje - člane OOZ Koper 
vabimo, da se udeležite 
tekmovanja oziroma 
humanitarne akcije.   
   
Vse,  ki bi želeli prispevati denarna  sredstva za izvedbo 
akcije obveščamo, da je Sekcija slikopleskarjev, 
fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS določila, da je 
najmanjši prispevek sponzorja 200 EUR.

Informacije in prijave  na OOZ Koper, Andreja Kozlovič, 
tel.: 05/61 390 13 ali 05/61 390 00, 
najkasneje do 27. oktobra 2014.
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Kako in komu bomo 
izstavljali e-račune

Seminar Razpeti med 
delom in družino

Člane zbornice in druge vabimo na seminar Razpeti med 
delom in družino, ki bo 
 
v četrtek, 23. oktobra 2014 ob 10. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper 

Cilj seminarja
Prepoznavanje kompleksnosti problema usklajevanja dru-
žinskih in delovnih obveznosti ter spodbuda za aktivno pre-
vzemanje odgovornosti pri reševanju konkretnih problemov. 
Glavni cilj je razvoj zmožnosti za učinkovito vzpostavljanje 
ravnotežja med delom, družino in sabo.  
 
Vsebina       
• človek in njegove potrebe    
• družina in njena vloga v življenju posameznika in družbe      
• usklajevanje poklicnega in družinskega življenja - kaj je     
• vloga in odgovornosti zaposlenega - vloga in odgovornosti 

družinskega člana              
• dejavniki, ki vplivajo na ne/ravnotežje             
• potrebe in pričakovanja otrok in drugih družinskih članov/

zahteve dela         
• kako in kje postaviti meje med delom in družino        
• osnovne psihološke potrebe posameznika in ovire pri 

njihovem zadovoljevanju          
• kaj so skrbi in kako se jih znebimo         
• vrednote, določanje prioritet, postavljanje ciljev in 

učinkovito načrtovanje ter organizacija časa        
• stres - prepoznavanje, preprečevanje in blažitev učinkov                  
• sproščanje - potreba po sproščanju in učinki sproščanja    

• motivacija za prevzemanje odgovornosti pri skrbi zase 
in svoje najbližje ter aktivno reševanje konfliktov med 
posameznimi nalogami in različnimi osebnimi vlogami  

Predavateljica in potek seminarja 
Seminar bo izvedla Zdenka Nanut Planinšek - andragoginja, 
predavateljica, motivatorka in svetovalka, ki ima bogate 
izkušnje pri pripravi in izvedbi  različnih delavnic s področja 
organizacije dela in osebnega menedžmenta, komunikacije 
in medosebnih odnosov, reševanja konfliktov, vodenja ljudi, 
psihologije dela in uspeha, retorike in javnega nastopanja, 
učenja in poučevanja ter različnih motivacijskih delavnic 
za osebni in poslovni uspeh.  Seminar bo potekal v obliki 
delavnice, na kateri si bodo udeleženci lahko izmenjali 
mnenja in izkušnje ter izvedli nekaj vaj. 
Seminar bo trajal do 14. ure.

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 EUR. 
 
Prijava in plačilo
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@
ozs.si. Ob prijavi plačilo na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 
10100 00351 70352, namen »seminar Delo in družina« ali na 
blagajni OOZ Koper 
 
Rok prijave
ponedeljek, 20. oktober 2014 oziroma do zasedbe prostih 
mest. Pri prijavi imajo prednost člani zbornice. 

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za seminar Razpeti med delom in družino, 
23. oktober 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

Član zbornice DA NE

Podpis in žig

V zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru je v ponedeljek 
22. septembra 2014 potekal seminar e-računi. Seminarju 
so prisostvovali tako člani OOZ Koper, Izola in Piran, kakor 
tudi zunanji udeleženci. Vseh udeležencev je bilo 47, od 
tega kar 20 članov OOZ Koper. Predavateljica mag. Tanja 
Urbanija iz Inštituta za računovodstvo iz Ljubljane,  je 
prisotnim predstavila novosti Zakon o opravljanju plačilnih 
storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki  med 
drugim določa, da se bodo morali od 1. januarja 2015 
dalje, proračunskim uporabnikom (državne institucije, šole, 
vrtci, policija, idr.) izstavljati računi le še v elektronski obliki. 
Slušatelje je seznanila vse od tega kje najti informacije, kaj je 
e-račun, za koga veljajo spremembe, potek od izstavitve do 
prejema računa (izdajatelj, prejemnik, oblika in pot),  pa vse 
do načina pošiljanja računov. Poudarila je, da bo ob prehodu 
iz 31. decembra 2014 na 1. januar 2015 pomemben datum 

prejema računa  in ne datum izdaje oz. obdobje na katerega se 
ta nanaša. Izdaja e-računov velja za ves gospodarski sektor, ki 
izda račun proračunskemu uporabniku. V nasprotnem je  lahko 
račun v papirnati obliki.

16. tekmovanje slikopleskarjev 
Slovenije, 28. november 2014, Portorož 
Slovenski slikopleskarji združeni v Sekciji slikopleskarjev, 
fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije bodo 16. tekmovanje in humanitarno akcijo sli-
kopleskarjev izvedli  28. novembra 2014 v stavbi Centra 
za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Letos so  v orga-
nizacijski odbor tekmovanja vključeni tudi predstavniki OOZ 
Koper, Izola in Piran. 

Slikopleskarji bodo v enem dnevu (od 7. do 17. ure) preno-
vili učilnice, hodnike in druge pomožne prostore v pritličju 
in v prvem nadstropju stavbe Centra za korekcijo sluha in 
govora na Sončni poti 14/a v Portorožu. Tekmovalcem se 
vsako leto prostovoljno pridružijo še drugi slikopleskarji, ki 
v ustanovi pomagajo pri barvanju hodnikov in drugih spre-
mljajočih prostorov, kjer sicer tekmovanja ne potekajo. OZS 
k sodelovanju vsako leto vabi tudi obe srednji strokovni šoli 
iz Kranja in Maribora, kjer se mladi slikopleskarji usposabljajo 
za svoj bodoči poklic.  
    
Letno državno tekmovanje slikopleskarjev predstavlja 
enega večjih humanitarnih projektov v državi. OZS ga 
vsako leto organizira v drugi regiji, pri izboru ustanov pa 

VABILO

VABILO



Za člane sekcije instalaterjev-
energetikov OOZ Koper 
in druge interesente, v 

sodelovanju s podjetjem Martin d.o.o. iz Žalca, PE Ajdovščina, 
organiziramo predstavitev proizvodnega programa podjetja  
Riello iz Italije, ki bo 
 
v torek, 14. oktobra 2014 ob 16. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Na predstavitvi vam bodo predstavili novosti iz programa 
solarnih ogrevalnih sistemov, ogrevalnih toplotnih črpalk, 
ventilatorskih konvektorjev in sistemov za ogrevanje na 
pelete. 
 
Trajanje predstavitve
Predstavitev bo trajala 2 uri z 15 minutnim odmorom
 
Predavatelj
Predstavitev bo vodil predstavnik podjetja Riello iz Italije, 
za prevod pa bodo poskrbeli slovenski predstavniki.  
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VABILO

VABILO

Kdaj boljši časi za 
gostince?
    Na zboru članov sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper, ki je pote-
kal v torek 23. septembra 2014, so prisotni člani izrazili zaskrbljenost 
nad trenutnim stanjem v gostinski dejavnosti. Poleg že tako težkemu 
obdobju, ki mu botruje gospodarska kriza kateri ni videti konca, se je 
v letošnji turistični sezoni proti njim obrnilo tudi vreme. Član sekcije 
Miha Nagy  je ocenil izpad dohodka, ki ga je gostincem povzročilo 
slabo vreme, kot naravno katastrofo. Povedal je, da bi morala država, 
tako kot ščiti kmete v primeru slabega vremena in poskrbi za subven-
cioniranje škode, ščititi tudi gostince.        
     Kot so povedali gostinci,  se z različnimi ukrepi  na vseh področjih 
skuša njihovo branžo ohromiti (npr. uvedba davčnih blagajn, tog in 
neživljenjski protikadilski zakon, nelojalna konkurenca,  ki je nihče ne 
preganja,…), nihče pa tudi ne prisluhne težavam in predlogom za  re-
šitev le teh . Izpostavljenih je bilo kar nekaj problemov, zato so sklenili, 
da se vodstvu sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS naslovi nekaj 
vprašanj z zahtevo, da jih prouči, predlaga ustrezne rešitve in članom 
čim prej poda povratne informacije.       
     Eno od vprašanj je bilo kje je končal predlog za začetek postopka 
za spremembo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, 
ki ga je OOZ Koper poslala Upravnemu odboru Sekcije za gostinstvo 
in turizem pri OZS že leta 2012. Omenjeni predlog je vseboval kon-
kretne  predloge, ki bi omilili togost ureditve in odpravili nejasnosti 
oziroma natančneje opredelili zaprte prostore.       
      Prisotni so spregovorili o nelojalni konkurenci, ki jo gostincem 
povzročajo avtomati za kavo in druge izdelke, ki so danes posta-
vljeni že na vsakem koraku. Miha Nagy je na preprost način povedal 
kako dejansko poslujejo podjetja z avtomati in kako lastnikom le-teh 
ni potrebno davčnim organom plačati davek od prodaje, saj aparati 
ne izdajajo računov. Gre za prikrivanje dohodka, pravi Nagy in  do-
daja, da bi morali gostinci, kot oškodovanci, ukrepati. Kljub temu, da 
smo na sekcijo za gostinstvo in turizem pri OZS že večkrat posredovali 
vprašanja v zvezi s tem, smo iz sekcije  prejeli le pojasnilo, da zakon 
dopušča take vrste poslovanja. Gostinci zahtevajo, da Sekcija za go-
stinstvo in turizem pri OZS prične s postopki za spremembo zako-
nodaje in tako na konkreten način uredi poslovanje avtomatov.       
     Druga veja nelojalne konkurence, o kateri so prisotni spregovorili so 
gostinski obrati registrirani kot izletniške kmetije (kmetija odpr-
tih vrat, vinotoči in osmice). Prisotni dodajajo, da pri takih gostinskih 
obratih ni nikakršne kontrole s strani inšpekcijskih služb ter, da se  v 
takih obratih posluje  bolj »po domače«, da se gostom nudi  tudi dru-
ge jedi in kupljeno pijačo. Sekcija za gostinstvo in turizem je uspela 
doseči, da se z uveljavitvijo novele  Zakona o kmetijstvu – ZKme-1B 

-Uradni list RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014 črta del, ki govori, da 
lahko kmetje pridobijo dovoljenja pristojnega organa samou-
pravne lokalne skupnosti, za prodajo drugih domačih jedi in ku-
pljene pijače. Kljub temu pa je kontrola nad izvrševanjem določil za-
kona pomanjkljiva, zato koprski gostinci od Sekcije za gostinstvo 
in turizem OZS zahtevajo, da na ustreznem inšpektoratu preveri 
koliko je bilo podanih prijav, opravljenih inšpekcijskih pregledov  
in koliko izrečenih kazni od uveljavitve zakona.          
     Nemalo vroče krvi povzroča dejstvo, da se bliža čas uveljavitve 
davčnih blagajn. Gostinci niso proti uveljavitvi davčnih blagajn, 
zahtevajo pa, da se za gostince uvedejo samo v primeru, če se is-
točasno uvedejo za vse pravne subjekte,  ki poslujejo z gotovino. 
Koprski gostinci od Sekcije za gostinstvo in turizem zahtevajo, da  uve-
de postopke in zbere konkretne argumente s katerimi se bo konstruk-
tivno pogajala, da ne bi  uvedba davčnih blagajn veljala  le za gostince.     
      Člani so podprli tudi predlog Manuele Luzar Požek, da bi se vsaj 
za določeno prehodno  obdobje treh let, za gostince znižala stopnja 
DDV na enotno 10 % stopnjo.      

     O vseh omenjenih težavah bi morali gostinci razpravljati na priha-
jajočem srečanju gostincev, ki bo potekalo v Portorožu  17. novembra 
letos, zato bomo republiški  sekciji predlagali, da na srečanje povabi 
vse pristojne službe, ki morajo odgovoriti na vsa vprašanja.       
     Gostinci so na zboru napovedali, da  v primeru, da  Sekcija za go-
stinstvo in turizem OZS ne bo hitro in učinkovito pristopila k reševanju  
problematike, se bodo obrnili na medije.     
     Vse gostince pozivamo, da izpostavite morebitne težave s katerimi 
se soočate pri opravljanju svoje dejavnosti. Vaše primere  bomo na 
OOZ Koper in znotraj OZS obravnavali resno oziroma poiskali rešitev 
pri pristojnih,  zato vas vabimo, da v zbornici konstruktivno delujete 
za dobrobit celotne branže.    
    

HACCP in označevanje alergenov 

      
V sodelovanju s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri OZS, smo 
23. septembra  v zeleni dvorani organizirali brezplačno predava-
nje o HACCP sistemu in novi zakonodaji na področju označeva-
nja alergenov v gostinskih obratih.  Predavanja, ki  ga  vodil mag. 
Andrej Ovca iz Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, se je 
udeležilo  43 oseb, od tega 19 članov OOZ Koper. Predavatelj je 
prvotno predstavil  snovi in proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivosti in kateri so njihovi najpogostejši viri. Znanje, ki 
so ga udeleženci pridobili na predavanju bo zanje  zelo uporabno. 
Nadalje so se udeleženci seznanili  tudi z načinom  nudenja prve  
pomoči v primeru, da bi gost v gostinskem lokalu doživel alergično 
reakcijo na alergen.  Predavatelj je odgovarjal tudi na vprašanja, ki 
so jih prisotni imeli na to temo.

Strokovno srečanje 
gostincev 2014
 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije tudi letos organizira strokovno 
srečanje gostincev Slovenije, ki bo  

v ponedeljek, 17. novembra 2014,
v Avditoriju Portorož

Gostinci bodo na srečanju, katerega bodo obiskali 
tudi visoki predstavniki vlade,  deležni tudi številnih 
strokovnih predavanj. Ob tej priložnosti bo sekcija 
podelila tudi priznanja za kakovost gostinske 
ponudbe in jubileje.
 
Vabilo s programom boste člani sekcije prejeli naknadno. 

Istra Gourmet tour
     Obrtna zbornica Istrske županije preko Ceha gostincev in turističnih 
delavcev ter v sodelovanju z nekaterimi območnimi zbornicami iz 
Slovenije, med katerimi je tudi OOZ Koper, nadaljuje z organizacijo 
prireditve Istra Gourmet tour, ki je namenjena promociji gostincev 
iz obeh strani meje.     
     V času trajanja prireditve bodo organizatorji (gostinci) v svojih 
gostinskih lokalih od septembra 2014 do maja 2015, ob četrtkih 
ob 19.00 uri, svojim obiskovalcem ponudili večerje po promocijski 
ceni 120 HRK na osebo na Hrvaškem oziroma po ceni 18  EUR v 
Sloveniji.     
     Razpored gostiln in restavracij, ki bodo sodelovale od januarja 
do maja 2015 bomo objavili v mesecu decembru oziroma januarju. 
Na promocijski prireditvi Istra Gourmet tour sodeluje tudi Gostilna 
Mohoreč, ki je na programu v letu 2015.

  9. 10. 2014 - BUZET , UO “MOST“
23. 10. 2014 - LABIN “VILLA CALUSSOVO“
30. 10. 2014 - IZOLA, GOSTILNA “KORTE“
  6. 11. 2014 - VODNJAN, KONOBA “BUKALETA“
20. 11. 2014 - NOVA VAS, UTO “MARINA“
  4. 12. 2014 - ŽMINJ, KONOBA “PULI PINETA“
18. 12. 2014 - MOTOVUN, KONOBA “MONDO“

Sekcija instalaterjev-energetikov

Predstavitev 
proizvodnega programa Riello 

Cena
Za člane zbornice s poravnano članarino je udeležba na 
predstavitvi brezplačna, zunanji udeleženci plačajo 20,00 EUR.
 
Prijave
Prijavite se Andreji Kozlovič na telefon 05/61 390 13, 
041/725 125 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
 
Rok prijave
petek, 10. oktober 2014
 
Po uradnem delu vas čaka tudi pogostitev.

      
 
 

V letu 2014 sodelujejo:

ZADNJE
  PRIJAVE



Zaradi premajhnega števila prijav, smo morali žal odpovedati 
seminar o  prevoznih pogodbah s predavateljem Patrickom 
Vlačičem, ki smo ga načrtovali v soboto 27. septembra 2014.  
Na vseh treh območnih zbornicah smo zbrali skupaj le  tri 
prijave. Zakaj tako nezanimanje, si ne znamo razložiti, saj smo 
se za organizacijo odločili prav zaradi pogostih vprašanj, ki 
jih člani zelo pogosto postavljajo na to temo. Nemogoče je, 
da bi strokovna služba na območnih zbornicah tako dobro 
obvladovala vsako področje dela, zato so taki dogodki 
priložnost, da člani iz prve roke dobijo najbolj zanesljive 
informacije.
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Sekcija za promet

Morda bo ob naslednji priložnosti drugače.      

Seminarju naj bi sledil zbor članov sekcije za promet 
OOZ Koper, na katerem bi lahko člani izpostavili težave 
s katerimi se trenutno srečujejo ali podali predloge za 
nadaljnje aktivnosti v sekciji. 
 
Poleg predsednika sekcije Maria Zadela, sta se vabilu 
odzvala le član Marino Grižančič in sekretarka zbornice 
Elide Laginja.
 

Odpovedan seminar o prevoznih pogodbah

Za  rezervacijo prostorov pokličete Andrejo Kozlovič, tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125, 
lahko se oglasite tudi na sedežu zbornice ali nas kontaktirate po e-pošti andreja.kozlovic@ozs.

DODATNA PONUDBA
Na željo strank lahko: tiskamo, fotokopiramo in vežemo razno gradivo.
V času odmorov, po dogovoru, lahko ponudimo različne prigrizke in pijačo.
Za člane zbornice, kadar organizirajo poslovna srečanja, interna izobraževanja 
ali druge podobne dogodke je najem dvakrat letno brezplačen.

POTREBUJETE PROSTOR ZA SREČANJA?

ZELENA DVORANA
v pritličju Obrtniškega doma
Prirejena kot učilnica s stoli in mizami - 45 sedišč
Dvorana brez miz - kino postavitev - do 70 sedišč
Po dogovoru so možne tudi druge kombinacije postavitve miz in stolov.
Cena z vso pripadajočo tehnično opremo znaša skupaj z DDV:     
• za 1 uro -  80,00 EUR          
• za 2 uri -  95,00 EUR        
• za 3 ure in več  125,00 EUR         
• s  prostorom za catering 200,00 EUR.     
V preddverju zelene dvorane je opremljen gostinski prostor, v katerem lahko 
za vaše goste pripravite  pogostitev v stilu ”finger food” ali toplo-hladni bife. 
Organizacijo lahko prepustite tudi nam. Cena cateringa je odvisna od vaših želja.  
Nekaj posebnega je lahko tudi pogostitev v osrčju našega vrta, obdanega z zelenjem.

SEJNA SOBA
v prvem nadstropju Obrtniškega doma
Primerna je za sestanke, predstavitve, novinarske konference in podobne dogodke. 
Sprejme do 16 udeležencev.  
Cena enkratnega najema je 50,00 EUR (z DDV).

V prijetnem ambientu Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper nudimo 
primerne prostore za  izvedbo poslovnih srečanj, izobraževanj, predavanj, tečajev 
ali drugih podobnih dogodkov. Vsi prostori so klimatizirani,  z veliko naravne 
svetlobe in dovršeno tehnično opremo.

Sejna soba

Zelena dvorana

Prijavite svoje otroke in otroke vaših 
zaposlenih na prireditev Dedka Mraza

Člane zbornice in pri vas zaposlene, ki imate otroke 
rojene po 1. januarju 2008 (starost do 7 let) prosimo, 
da nam najkasneje do 30. oktobra 2014 pošljete  
izpolnjeno spodnjo prijavnico.  

Stroške prireditve  krije zbornica. Člani zbornice in pri vas 
zaposleni krijete stroške darila  v znesku 15,00 EUR (+ DDV), 
za kar vam bo zbornica po prireditvi izstavila račun.       

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

Za informacije pokličite 
Andrejo Kozlovič, telefon: 05/61 390 13

Za otroke članov in otroke zaposlenih pri članih organiziramo 
otroško predstavo in prihod Dedka Mraza.  Letošnja prireditev 
bo potekala v zeleni dvorani Obrtniškega doma na 
Staničevem trgu 1 v Kopru.

Datum                                                         Podpis in žig

Novoletna prireditev in obdaritev otrok
Prijavnica za otroke rojene po 1. januarju 2008

Prijavnico pošljite do 30. oktobra 2013 na: 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na fax: 05/62 719 17 ali na e-naslov: 
andreja.kozlovic@ozs.si

GSM telefon e-pošta

Naslov

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

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

3. Ime, priimek otroka     Datum rojstva                                         Spol   

2. Ime, priimek otroka     Datum rojstva                                         Spol   

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

Davčna številka
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hrvatskoj

20
14
.

GODINA

PUTUJEMO

S VAMA

Istra, Kvarner, Dalmacija, 

Kontinentalna Hrvatska

jadran

20
14

Slovenija, Hrvaška, BiH,  

Črna Gora, Makedonija

smučanje20
14
/2
0
15

Slovenija, Avstrija, Italija, Francija, 
Švica, Srbija, BiH, Norveška, Kanada
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ZDA in Kanada, Latinska Amerika, Afrika in Bližnji Vzhod, Azija, Avstralija in Nova Zelandija

tečaji tujih 
jezikov
S Kompasom na potovanje  
po jezikovno znanje!
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14

VELIKA 
BRITANIJA

IRSKA ZDA KANADA AVSTRALIJA
NOVA 

ZELANDIJA
AVSTRIJA

NEMČIJA FRANCIJA ŠVICA ITALIJA ŠPANIJA MEHIKA JAPONSKA RUSIJA

potovanja

po evropi

20
14
/1
5

Izbirajte med več kot 160 programi  

po Evropi, zaupajte izkušenim –  

za svoj denar dobite največ!

7% popust
na produkte v katalogih:  Mediteran in Jadran

5% popust
na produkte v katalogih:  Potovanja po Evropi, Smučanje, 
Slovenija, Potovanja po Evropi z avtobusom, Križarjenja, 
Šport, Tečaji tujih jezikov in Sejmi

Turistična agencija KOMPAS 
vsem članom OZS - imetnikom 
kartice Mozaik podjetnih 
na vseh svojih prodajnih mestih ponuja:

POSEBNA UGODNOST

Obiščite Kompasovo poslovalnico v Kopru na Pristaniški 17 in prepričajte se sami.

Utrinek iz prireditve Subotina po starinski 2014 v Buzetu 
Prireditve, ki je potekala 14. septembra, sta se udeležila tudi predsednik in sekretarka OOZ Koper Slavko Vižintin in 
Elide Laginja. Na fotografiji so še: Damir Prar, član skupščine Udruženja obrtnika Buzet, Dragana Moštek, tajnica in 
Sanja Lež, članica  Udruženja obrtnika Stubica
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Iz Uradnega lista
Št. 64/2014, 29. avgust 2014             
• Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v juliju 2014             
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih  

in priklopnih vozil        

Št. 67/2014, 19. september 2014            
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o zdravstvenih pogojih 

voznikov motornih vozil

 

• V novi obrtni coni Sermin oddam ali prodam 
novozgrajeno halo cca 600 m2 tlorisa in pritličja. 
Informacije na tel. : 041/675 976      

• V pritličju obrtniškega doma v Kopru ugodno 
oddamo majhen atraktiven poslovni prostor v 
velikosti cca 4 m2. Prostor si lahko ogledate v času 
uradnih ur zbornice. Za podrobnejše informacije 
lahko pokličite sekretarko zbornice Elide Laginja, 
tel. 05/61 390 12

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

M A L I  O G L A S I

Obvestila
Kriteriji za oprostitev plačila 
članarine in obročno poplačilo 
članarine
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je 
na svoji 28. redni seji,dne 19. junija 2014 sprejel Kriterije za 
oprostitev plačila članarine ter obročno poplačilo članarine 
 
I. Razlogi za oprostitev plačila članarine 
 
Razlogi za oprostitev plačila članarine, ko Upravni odbor 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije odobri 100% 
oprostitev plačila članarine so:    
• začasna nezmožnost za delo zaradi bolezni ali 

poškodbe v primeru, da ta traja neprekinjeno   
več kot 30 koledarskih dni,    

• porodniški (materinski) dopust, dopust za nego in 
varstvo otroka (starševski dopust), očetovski dopust in 
posvojiteljski dopust,    

• smrt člana v primeru, da pravni naslednik ne nadaljuje 
s poslovanjem pravnega subjekta.      

II. Pogoji za oprostitev plačila članarine    

• da je podan razlog iz I. točke teh kriterijev,    
• da ima član do dneva nastanka razloga za oprostitev 

poravnano zapadlo članarino v celoti,     
• da član ne zaposluje delavcev in v času oprostitve 

plačila članarine ne posluje,    
• da je vloga popolna.     

III. Vloga za oprostitev plačila članarine
 
Vlogo za oprostitev plačila članarine član lahko odda 
na pristojni območni obrtno-podjetniški zbornici ali na 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije na predpisanem 
obrazcu, ki ga OZS objavi na svoji spletni strani. 
 
Član mora k vlogi priložiti ustrezen dokument, ki dokazuje 
upravičenost oprostitve plačila članarine (bolniški list, 
odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
odločba Centra za socialno delo, smrtni list in odločba 
Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje). 
 
Vlogo za začasno oprostitev plačila članarine mora član 
vložiti v času trajanja razloga za oprostitev oz. najkasneje 

v roku 30 dni po zaključku razloga, navedenega v I. točki 
kriterijev.
 
Obročno poplačilo članarine 
 
V primeru vloge za obročno poplačilo zapadle članarine 
lahko le-to član poda dokler zapadle terjatve niso predmet 
postopka izvršbe.  

V primeru obročnega poplačila članarine število obrokov 
določi UO OZS s sklepom, vendar ne več kot 5 mesečnih 
obrokov oz. lahko odloži plačilo članarine za največ 5 
mesecev. 
 
V primeru, da postopek izvršbe zoper neplačano članarino 
že teče, obročno poplačilo ni možno.

Pavšalisti tudi do 100.000 EUR         

Pravne osebe in zasebniki, ki bodo dosegali v letu 2015 do 
50.000 evrov prihodkov in so se odločili za obdavčitev na 
podlagi normiranih odhodkov, bodo lahko v letu 2015 uvelja-
vljali 80 odstotne in ne več 70 odstotne normirane odhodke. 
Če bo nosilec dejavnosti ali lastnik družbe iz naslova opravlja-
nja redne dejavnosti podjetja ali gospodarske družbe obve-
zno socialno zavarovan ali pa bo imel stalno zaposleno vsaj 
eno osebo (oboje najmanj pet mesecev pred uveljavljanjem 
pavšalne obdavčitve), bo lahko znašal letni promet za izbiro 
pavšalne obdavčitve do 100.000 evrov.      

Po pojasnilu FURS, št. 4212-6631/2014-2 z dne 12. avgusta 
2014, se za eno stalno zaposleno  osebo šteje tudi sam zava-
rovanec, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, kakor tudi vsaka 
druga oseba, ki je pri zavezancu zaposlena za polni delovni 
čas, če zavezanec sam ni obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovan za polni delovni čas iz naslova opravljanja te de-
javnosti. 
          
Če  je davčni zavezanec imel pavšalno obdavčitev v letu 
2013 in je v letu 2014 presegel limit prihodkov 50.000 
EUR, se bo lahko odločil za pavšalni način obdavčitve 
tudi za 2015, ob pogoju obveznega zavarovanja vsaj ene 
osebe za polni delovni časa neprekinjeno pet mesecev 
(zaposlitveni pogoj v letu 2014).



Poziv k sodelovanju 
obrtnikom na področju  
kreativnih industrij

Podjetnike začetnike, ki delujejo na 
področju kreativnih industrij, vabimo 
k sodelovanju v različnih aktivnostih 
projekta Creative Startup.

Obisk Pohištvenega sejma,  razstave Top ideje in 
dogodka Kreativnost ne pozna meja     
• Kdaj: 9. oktober 2014     
• Kje: Galerija nad preddverjem dvorane Kupola na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani     
• Kaj vključuje: brezplačen avtobusni prevoz za 50 

udeležencev, vstopnico za sejem, kosilo    
Prijave: 6.  oktober 2014    

• Brezplačna izobraževanja za podjetnike 
začetnike in študente, ki delujejo na področju 
kreativnih industrij    Kdaj: pričetek novembra 2014     

• Kje: Koper, Ljubljana      
• Moduli: Dizajn nakita, Od dizajna do izdelka 

Kreativno podjetništvo, Splošno in uporabno 
podjetništvo    

Prijave: 30. oktober 2014    

Mentorstvo na področju podjetništva in financiranja 
podjetniške ideje     
• Kdaj: pričetek novembra 2014     
• Kje: Ljubljana     
• Področji: Podjetništvo in financiranje podjetniške 

ideje       
• Obseg: 40 ur     
Prijave: 30. oktober 2014     

Študijski obisk Graza (UNESCO City of design and 
Creative industries)     
• Kdaj: maj 2015     
• Kje: Graz, Avstrija     
• Kaj vključuje: brezplačen avtobusni prevoz za 50 

udeležencev, kosilo    
Prijave: april 2015
 
Kontakt: maja.lipnik@zrs.upr.si -  T: 05/ 663 77 36

Projekt  je sofinanciran s strani Operativnega programa IPA 
Slovenija-Hrvaška 2007-2013

   

Borza poslovnih priložnosti
• Madžarsko podjetje ponuja svoje storitve trgovskega posre-

dnika za proizvajalce komponent na področju industrijske 
avtomatizacije, nadzora procesov, razsvetljave, pnevmatike in 
hidravlike; načrtovanje, oblikovanje, razvoj programske opreme, 
namestitev in vzdrževanje teh sistemov, ker želijo razširiti svoj 
posel tudi v tujino. Podjetje želi skleniti sporazum o skupnem 
podjetju ali vzajemni proizvodnji za razvoj tehnoloških proce-
sov.       

Šifra: EEN-sep-01      
• Angleška družba je razvila patentirano zložljivo plastenko 

vode. Plastenka je kolabirajoča do 30% njene višine in postane 
ogljiko-nevtralna po dveh polnjenih. Podjetje išče mednarodne 
prodajne zastopnike in distributerje.        

Šifra: EEN-sep-11       
• Nemško podjetje, specializirano za proizvodnjo cistern in 

hidravličnih rezervoarjev ter distribucijo hidravličnih dodatkov 
in rezervnih delov, nudi svoje distribucijske storitve srbskim, hr-
vaškim in slovenskim podjetjem, ki želijo vstopiti na nemški trg.         

Šifra: EEN-sep-14         
• Britansko podjetje, prodaja vrsto edinstvenih multifunkcional-

nih modularnih prtljažnih sistemov, za smuči, snežne deske in 
z njimi povezana orodja. Podjetje išče proizvajalce prtljažnih 
sistemov in rešitev v Evropi.              

Šifra: EEN-sep-16           
• Britansko podjetje za proizvodnjo in prodajo edinstvenih siste-

mov zaščite pred poplavami, išče distributerje v Evropi zlasti v 
Franciji, na Švedskem in v Nemčiji. Družba je zainteresirana za 
vzajemni sporazum. 

Šifra: EEN-sep-24                
• Švedsko podjetje, ki se ukvarja z analizo vode, obdelovanjem 

ter prečiščevanjem vode, išče partnerja za sodelovanje, ki lahko 
dobavi odstranjevalca radona, ki bi omogočala večjo prilago-
dljivost njihovih filtrirnih sistemov z zahtevami kupcev.          

Šifra: EEN-sep-31

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij  
• Italijansko podjetje z izkušnjami na področju industrijskega in 

grafičnega oblikovanja išče partnerja, ki bi ponudil ekološko 
embalažo za pakiranje vezanega lesa pohištva. Pripravljeni so 
skleniti skupno sodelovanje prek komercialnega dogovora s 
pomočjo tehnične asistence ali tehničnega sodelovanja.          

Ref: 11 IT 532W 3LIV            
• Srbsko podjetje specializirano v prodaji na evropskem ter ru-

skem trgu išče tehnologijo za ekološko pakiranje sadja. Podjetje 
išče partnerja za implementacijo ter nadaljnji razvoj tehnologi-
je. Pripravljeni so skleniti različne vrste poslovnih sporazumov.               

Ref: 10 RB 131L 3IWM              
• Madžarsko podjetje specializirano v tehnoloških raziskavah 

ter razvoju je razvilo nov mobilni stroj za izdelavo briketov. 
Podjetje išče partnerja, proizvajalca briketirnih strojev za proi-
zvodnjo ter nadaljnji razvoj. Pripravljeni so skleniti različne vrste 
poslovnih sporazumov.                   

Ref: 12 HU 50S5 3

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


