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Slavko Vižintin
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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

Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 900 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

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

Socialni sporazum 
2015 - 2016

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 EU nepovratnih sredstev. 
• svetovanje  članom pri prijavi na 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       
• geslom, ki ste ga prejeli z računom za članarino 

za september  2013 in je navedeno na računu       
Če  gesla ne najdete posredujte zahtevek preko 
e-pošte na registracija@ozs.si 
Svetovalni center OZS   
T: 01/5830 810 - F: 01/5830 583 
E: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

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

           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 UD 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

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste     
• 50 % popust pri izdelavi davčnega mnenja, 

ki ga naroči član, ki se udeleži brezplačnega 
specialističnega davčnega svetovanja 

• 5 % popust pri svetovanju in vodenju 
postopka prenosa podjetja s. p. na prevzemno 
kapitalsko družbo, 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 in vlog

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

     UP ZRS, Center za sodelovanje z        
     gospodarstvom, Garibaldijeva 18, 6000 Koper

nudi članom OOZ Koper brezplačno:       
• svetovanje in pomoč pri vprašanjih povezanih z razumevanjem in 

tolmačenjem EU zakonodaje, direktiv, uredb in drugih pravnih zadev in zahtev 
vezanih na poslovanje na trgih EU (CE oznaka, upoštevanje EU direktiv, ipd.)        

• svetovanje in pomoč pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino         
• pomoč pri iskanju stikov in obiskov poslovnih partnerjev v tujini, objavi 

poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
• svetovanje in pomoč pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij        
• svetovanje in pomoč pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine 

(zaščita blagovnih znamk, v zvezi s postopki za zaščito patenta, idr.)      
• svetovanje in pomoč pri vključevanju v evropske R&R projekte      
Sestanek po predhodni najavi. 
Kontakt: Katja Cergol - T: 05/663 77 80 - E: katja.cergol@zrs.upr.si
 Sebastjan Rosa -T: 05/663 77 13 - E: sebastjan.rosa@zrs.upr.si 

Z A K O N O D A J A  E U ,  P A T E N T I
I N  B L A G O V N E  Z N A M K E

Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na 11. izredni seji, dne 29. januarja 2015 
soglasno potrdil vsebino Socialnega sporazuma za obdobje 2015-2016. 

Vsebina sporazuma je bila usklajena med predstavniki delodajalcev (Združenje delodajalcev 
Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov 
Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije), delojemalcev (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Neodvisnost KNSS 

– Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Slovenska zveza sindikatov Alternativa, Zveza delavskih 
sindikatov Slovenije – Solidarnost, Konfederacija Sindikatov javnega sektorja Slovenije) in Vlade 
Republike Slovenije. Povzemamo nekaj pomembnejših ukrepov iz socialnega sporazuma: 
 
Finance
• razpoložljiva javna sredstva usmeriti v kakovostne investicije in tisto javno porabo, ki najhitreje 

in v največjem deležu vpliva na rast BDP           
• dosedanje nominalne stopnje davkov, taks, prispevkov in drugih javnofinančnih dajatev 

se v letu 2015 in 2016 ne povečajo               
• razen v primeru višje sile se ne uvede nobena nova javnofinančna obremenitev 

gospodarstva 
nepremičninski davek ne bo višji od dosedanjega nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča             

• povečanje učinkovitosti izterjave obveznosti do vseh javnih blagajn, uvedba novih ukrepov 
proti sivi ekonomiji              

• okrepitev preglednosti in učinkovitosti inšpekcijskega nadzora
• dokončanje prestrukturiranja bank               
• uvedba ukrepov za prestrukturiranje davčnega dolga delujočih poslovnih subjektov                             
• vzpostavitev posebnega sklada za reševanje bank             
• pospešeno spreminjane predpisov in praks na davčnem področju              
• optimizacija postopkov investiranja v javnem sektorju              
• vzpostavitev mehanizmov za učinkovito upravljanje kapitalskih naložb države in sprejem 

strategije upravljanja teh naložb            
• nadzorovana in strateško premišljena privatizacija podjetij              
• okrepitev pristojnosti in odgovornosti finančnih regulatorjev in boljši pretok informacij                    
• proučitev sprememb sistema javnega naročanja.          

Vzdržen model gospodarskega razvoja             
• informiranje in zagotavljanje konkretne storitve za gospodarstvo in za zmanjšanje 

administrativnih ovir po načelu vse na enem mestu - vzpostavitev VEM točk za tuje investitorje 
in domača podjetja               

• presoja vpliva zakonodaje z vidika obremenitev predvsem za MSP               
• zagotavljanje večje plačilne discipline vključno z državoboljše črpanje sredstev EU              
• podpora razvojnemu prestrukturiranju podjetij            
• preoblikovanje nepovratnih subvencij v ugodna povratna sredstva           
• spodbude predvsem za mlada podjetja              
• zagotavljanje celovite podpore razvoja, inovativnosti in podjetništva v celoti              
• spodbujanje investicij, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta               
• krepitev in poglabljanje enotnega trga SLO in EU                 
• krepitev ozaveščenosti potrošnikov               
• povečanje notranjega povpraševanja po lokalno pridelani hrani in po slovenskih izdelkih                                                  
• spodbujanje skladnega regionalnega razvoja          
• podpora in primerno okolje za razvoj socialnega podjetništva in zadružništva            
• 1spodbujanje turizma na temelju trajnostnega razvoja in promocija Slovenije kot zelene 

destinacije               
• ponovna vzpostavitev Slovenske turistične organizacije (STO) s predstavništvi            
• spodbujanje razvoja prometne panoge s ciljem, da se tovor s cest preusmeri na železnice                       
• spodbujanje sonaravnega kmetijstva            
• spodbujanje odgovorne rabe naravnih virov             
• podpora prenosu raziskovalnih dosežkov na trge           
• dvig domačega povpraševanja s pripravo ukrepov za pospeševanje potrošnje           
• preprečitev veriženja podjetij s strani lastnikov, ki ne poravnavajo obveznosti do upnikov
• de/regulacija dejavnosti kjer je potrebna in smiselna.         
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Skupaj oblikujmo zahteve slovenske 
obrti in podjetništva 2015

Zdravstvo           

• zagotavljanje enake dostopnosti do varnih, kakovostnih in uspešnih zdravstvenih storitev in s tem 
zmanjševanje neenakosti v zdravju in skrajšanje čakalnih dob            

• razvijanje in spodbujanje preventivnih programov za krepitev zdravja in varnosti           
• optimizacija mreže javne zdravstvene službe na vseh nivojih             
• transparentna razmejitev izvajanja javne in zasebne zdravstvene dejavnosti ter povečanje                   

učinkovitosti nadzora nad delovanjem koncesionarjev in javnih zdravstvenih zavodov             
• ureditev področja koncesij             
• nadgradnja sistema zagotavljanja nujne medicinske pomoči          
• uvedba mehanizmov za dvig kakovosti zdravstvenih storitev         
• razbremenitev zdravstvene blagajne           
• zagotovitev sprememb v organizaciji, upravljanju in vodenju javnih zdravstvenih zavodov                  
• spremembe na področju zbiranja sredstev za zdravstveno varstvo tako, da se ukine dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje z ustrezno nadomestitvijo, ki ne bo dodatno obremenjevala delodajalca                   
• uveljavitev preglednega in enotnega sistema javnega naročanja s skupnimi javnimi naročili       
• vzpostavitev mehanizmov za zaznavanje in preprečevanje korupcije              
• večja informatizacija in poenotenje informacijskih sistemov          
• določitev postopka registracije poklicnih bolezni           
• sprejem ukrepov za obvladovanje poklicnih bolezni, njihovo preprečevanje in odpravo njihovih posledic          
• preučitev možnosti uvedbe diferencirane prispevne stopnje za poklicne bolezni in poškodbe pri delu na 

ravni delodajalca         
• z optimizacijo medicinske in delavske rehabilitacije se zagotovijo boljše možnosti za hitrejše vračanje 

delavcev na delo po bolniški odsotnosti           
• sofinanciranje preventivnih in promocijskih programov socialnih partnerjev za varno in zdravo delo.            

Plače
Podpisniki sporazuma si bodo prizadevali, da se v bipartitnih pogajanjih o plačah pri kolektivnih pogodbah 
zasebnega sektorja upošteva inflacija in del rasti produktivnosti dela po panogah. Rast bruto plač v 
javnem sektorju ne more biti višja kot v zasebnem. 
 
Trg dela            

• sprotno spremljanje učinkov reforme trga dela iz leta 2013           
• preureditev možnosti dela upokojencev             
• proučitev ustreznosti ureditve instituta čakanja na delo z možnostjo vključitve instrumentov 

Zavoda za zaposlovanje             
• uvedba spodbud za delodajalce za večjo uporabo  dela za krajši delovni čas v okviru delitve 

delovnega mesta, mentorskih shem, dela na domu in dela na daljavo            
• priprava predloga za vzpostavitev sklada za odpravnine              
• celovita analiza uspešnosti in učinkovitosti izvajanih ukrepov finančne perspektive 2007-2013 (izplačila 

do 2015)           
• oblikovanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja mladih in težje zaposljivih              
• ureditev politike štipendiranja za deficitarne poklice                
• analiza stanja in izvajanja nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu              
• identifikacija vzrokov za nižjo stopnjo delovne aktivnosti starejših in razvoj ukrepov, ki bodo prispevali k 

daljšemu ostajanju zaposlenih na trgu dela
• okrepitev vloge socialnih partnerjev na področju izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.             

Pokojninski sistem
• spremljanje in obravnava učinkov reforme iz leta 2012, ki bo vključila tudi analizo razlik v višini pokojnin 

med moškimi in ženskami
• do konca 2015 priprava strokovnih izhodišč za reformo pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja po leto 2020
• priprava sprememb invalidskega zavarovanja s proučitvijo ustreznosti pogojev za uresničevanje pravic 

do poklicne in zaposlitvene rehabilitacije delovnih invalidov in njihova socialna varnost z možnostjo 
uvedbe diferencirane prispevne stopnje za delodajalce                

• sprememba poklicnega zavarovanja z namenom, da se zagotovi ustrezna socialna varnost zaposlenih, 
ki se zaradi dela na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih predčasno upokojijo                       

• vzpostavitev demografskega sklada v okviru preoblikovanja Kapitalske družbe pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, zaradi zagotovitve finančne vzdržnosti obveznega pokojninskega 
zavarovanja                

• proučitev in priprava podlage za ustanovitev enotnega izvedenskega  organa na ravni države.     

Kakovostni sistem vzgoje in izobraževanja            
• postopna uveljavitev priporočil UNECA in OECD, da se za izobraževanje nameni 6 % BDP in da se 

znotraj tega uporabi dva procenta za terciarno izobraževanje            

• dostopnost brezplačnega študija za vse, razen za tiste, ki so to možnost že izrabili         
• krepitev odzivnosti celotnega izobraževalnega sistema s sodelovanjem socialnih partnerjev pri 

načrtovanju in izvajanju poklicnega, strokovnega in visokošolskega izobraževanja            
• izboljšanje pretoka znanja med izobraževanjem, raziskovalno sfero in gospodarstvom
• vključevanje strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva v izvedbo strokovnih študijskih 

programov          
• zagotovitev plačanega pripravništva         
• sistemska ureditev vajeništva ob zagotovitvi stabilnega in dolgoročnega financiranja         
• promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja s poudarkom na deficitarnih poklicih                
• vzpostavitev učinkovitega sistema karierne orientacije po vsej izobraževalni vertikali           
• povečanje dostopnosti različnih oblik  vseživljenjskega učenja, zlasti na področju usposabljanja                   
• uveljavitev ustreznega sistema priznavanja neformalnih poklicnih kvalifikacij.         

Pravna varnost/država           

• krepitev prizadevanja glede učinkovitosti dela sodišč, državnega tožilstva in državnega pravobranilstva, 
inšpekcijskih služb ter uporabe nadzornih mehanizmov z zagotavljanjem njihove neodvisnosti ali 
samostojnosti, najvišje stopnje usposobljenosti in etičnosti, dopustno poenostavitvijo postopkov ter 
zagotovitvijo ustreznih kadrovskih, materialnih in finančnih pogojev za opravljanje dela, s posebnim 
poudarkom na permanentnem izobraževanju zaposlenih v pravosodju            

• spodbujanje alternativnega reševanja sporov           
• oblikovanje sistemskih ukrepov, ki bodo pripomogli k poenotenju sodne prakse           
• pri oblikovanju zakonodaje zasledovati cilj po zmanjševanju trajanja sodnih postopkov ter uresničitev 

pravice strank do sojenja v razumnih rokih             
• pripravljati jasno, razumljivo in nedvoumno zakonodajo                
• priprava sistemske analize izvajanja zakonodaje s področja postopkov zaradi insolventnosti             
• sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju na način, da z izvršilnim sredstvom ni možno poseči 

pod minimalno plačo zmanjšano za prispevke in davke                  
• proučitev ustreznosti sodne prakse in zakonodaje z namenom preprečitve nesorazmernega posega 

na povračila stroškov dela                      
• sprememba prevzemne zakonodaje na način, da se zagotovi večja informiranost zaposlenih, večja 

transparentnost prevzemnega postopka in zmanjša možnost zlorabe             
• uporaba pravil ZDR o prevzemu delavcev v primeru spremembe delodajalca zaradi prenosa 

podjetja                
• sprememba sistema ustanavljanja podjetij z namenom preprečevanja njihove zlorabe in kršitev 

zakonodaje.          

Socialni sporazum zajema še poglavja Nov zagon investicij, Javni sektor in Izvajanje evropske kohezijske 
politike, v katerih so prav tako opredeljeni  cilji in ukrepi za njihovo dosego.  

Vlada RS se je zavezala, da si bo skupaj s socialnimi partnerji prizadevala za povrnitev zaupanja ljudi v 
državo in njene temeljne stebre državotvornega delovanja, politične, družbene, kulturne, socialne, finančne, 
gospodarske in druge. 

Podpisniki socialnega sporazuma so se zavezali, da bodo v času veljavnosti sporazuma skupno delovali z 
namenom doseganja ciljev sporazuma in da bodo vse morebitne spremembe uveljavljali sporazumno.

Tudi letošnje zahteve slovenske obrti in podjetništva bodo usmerjene v izhod iz krize, v izvedbo 
strukturnih reform, razbremenitev stroškov dela in nižje obremenitve gospodarstva.  
Vabimo vas, da predlagate rešitve, ki bodo usmerjene v ponovni zagon gospodarstva. 
 
Vaše predloge (vključno z obrazložitvijo) za letošnje Zahteve slovenske obrti in podjetništva 
posredujte najkasneje do ponedeljka, 23. marca 2105 na e-naslov: zahteve@ozs.si  ali preko 
obrazca na spletni strani OZS.
 
Letošnje zahteve bo OZS predstavila Vladi RS in zainteresirani javnosti na Forumu obrti in 
podjetništva v sredo, 13. maja 2015 v okviru 5. sejma EOS, na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. 
 
Dodatne informacije v zvezi s prijavo zahtev dobite pri mag. Maji Rigač, svetovalki za zastopanje 
gospodarskih interesov, na e-naslovu: maja.rigac@ozs.si ali na telefonu 01/58 308 07
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Elektro dejavnost

ZADNJE
  PRIJAVE

Komunikacija je ključna za poslovni uspeh 

Skupni nastop na 
22. primorskem sejmu,
od 29. do 31 maja 2015

Člane OOZ Koper vabimo, da svoje izdelke in storitve predstavite na 
tradicionalnem 22. mednarodnem obrtno-podjetniškem sejmu, 
ki bo potekal v Kopru od 28. maja do 31. maja 2015.

Sejem bo organiziran v Areni Bonifika in njeni bližnji okolici. Sodelovalo bo predvidoma 
okrog 200 domačih in tujih razstavljavcev, ki bodo pokazali zanimive in pestre razstavne programe. 
Številke zadnjih let izkazujejo, da si sejem ogleda več kot 20.000 obiskovalcev.  

Sofinanciranje udeležbe
Zbornica bo članom s poravnano članarino, ki bodo sodelovali na sejmu, sofinancirala 
stroške najema skupnega razstavnega prostora v višini 70 %, vendar ne več kot 150,00 EUR. 
S tem želi zbornica prispevati k promociji izdelkov in storitev njenih članov.

Prijava in informacije
Vaš interes sporočite Andreji Kozlovič, tel. 05/613 90 13 oz. 041/725 125 ali po e-pošti: 
andreja.kozlovic@ozs.si ali se zglasite osebno na zbornici, kjer boste izpolnili prijavo. 

Rok prijave
najkasneje do petka, 24. aprila 2015

O vseh vprašanjih (podrobnejša organizacija, izvedba, delitev stroškov) v zvezi z nastopom na 
sejmu, se boste interesenti 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.

V sejni sobi Obrtniškega doma v Ko-
pru je 19. februarja 2015 potekala 
delavnica Komunikacijske veščine. 
Predavatelj na delavnici, mag. Martin 
Lisec, psihoterapevt in mediator iz in-
štituta Stopinje, je bil z odzivom osmih 
udeležencev zadovoljen, ker so le-ti 
pozorno poslušali predavanje in aktiv-
no sodelovali v razpravi. Gotovo tudi 
zato, ker so bile obravnavane teme 
aktualne in predvsem, ker je uspešna 
komunikacija pri vodenju podjetja za 
podjetnika zelo pomembna in pomeni 
zanj tudi velik izziv.

Izvedbo predavanja je Rok Draščič, 
PandaSlon d.o.o., tako komentiral: 
»Predavanje se mi je zdelo izredno za-
nimivo in uporabno. Navdušen sem bil 
predvsem  nad izmenjavo mnenj z osta-
limi udeleženci - obrtniki. Na ta način 
lahko s pomočjo izkušenj in napak dru-
gih odpravimo lastne pomanjkljivosti, 
svoja opažanja pa delimo z ostalimi.«

Spletni program 

za izdelavo 

elektroinstalacijskih ponudb

www.ekot.si

Začnite14-dnevni brezplačni dostop 

Artikli s cenami in parametri

Tehnične karakteristike proizvajalcev

Popolna baza normativov 

Popusti dobaviteljev

Zbiranje artiklov v individualno ponudbo 

Prilagajanje količine materiala, cene dela, popustov

Iščite med: 

35.000 cenami artiklov

250 proizvajalci

130 dobavitelji

59€
Že od

letno

Naročila in info     info@ekot.si    Ekot d.o.o.

041 229 303         www.ekot.si     Mestne njive 8, 8000 Novo mesto

Člane OOZ Koper, ki opravljajo elektro dejavnost in ostale 
interesente vabimo na brezplačno predstavitev priročnika 
za izdelavo ocen elektroinštalacijskih del EKOT 2015, ki bo     

v torek 17. marca 2015 ob 17.30 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper      

Elektro kalkulacijski priročnik je namenjen izvajalcem elektro 
inštalacij in projektantskim organizacijam.        

Aplikacija EKOT sedaj ponuja on-line uporabo preko lastne-
ga e-naslova in gesla, ki ga prejmete ob prijavi na www.ekot.
si, kjer imate na voljo 14-dnevni brezplačni paket za napredno 
uporabo. Uporaba aplikacije EKOT je najprimernejša preko Mo-
zilla Firefox ali Google Chrome.               

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

Rok prijave         
petek, 13. marec 2015

Brezplačna predstavitev priročnika 
za elektro kalkulacije EKOT

VABILO

VABILO

Člane zbornice vabimo na brezplačno predstavitev 
prodajnega programa podjetja Hermi d.o.o. iz Celja, ki bo 
 
v torek, 24. marca 2015 ob 13.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Na predstavitvi bodo predstavljene novosti prodajnega 
programa podjetja Hermi, strelovodne in prenapeto-
stne zaščite ter prodajni program podjetja Lenks,  kabel-
ske police in konstrukcije za sončne elektrarne.  Sezna-
nili se boste tudi z zakonodajo s tega področja.

Brezplačna predstavitev prodajnega 
programa podjetja Hermi d.o.o.

VABILO

VABILO

 
Kvalitetna izvedba konstrukcije, kabelskih tras ter tudi učin-
kovita strelovodna in prenapetostna zaščita, omogočajo 
trajno in učinkovito delovanje sončne elektrarne. 
 
Predstavitev je namenjena vsem, ki prodajate, instalirate ali 
projektirate strelovodno, prenapetostno zaščito, električno 
instalacijo, svetujete in delujete na tem področju. 
 
Predavatelji
Janez Podlipnik, univ. dipl. el. ing., ki je vodilni strokovnjak 
na tem področju, 
Simon Stvarnik, vodja prodaje v podjetju Hermi, d.o.o. in
Janko Jan, univ. dipl. el. ing., projektant v podjetju Hermi, 
d.o.o.  

Predavatelji kot ključni strokovnjaki sodelujejo pri številnih 
projektih, zakonodaji in sprejemanju standardov.  

Prijave in informacije
Alenka Jurjec, na tel. 03/42 606 50 ali na e-naslov: info@
hermi.si  

Rok prijave
petek, 20. marec 2015



Za člane sekcije inštalaterjev-energetikov OOZ Koper in 
ostale interesente organiziramo s predstavniki Viessmann 
d.o.o. seminar Toplotne črpalke in prezračevanja z 
rekuperacijo zraka, 
  
v sredo 18. marca  2015 ob 10. uri,  
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Program         
• osnove toplotnih črpalk (viri toplote -primarni krog, 

hidravlika sekundarni krog)          
• dimenzioniranje             
• predstavitev prodajnega programa Viessmannovih 

toplotnih črpalk        
• sistemi kontroliranega prezračevanja.        
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GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za delavnico Učinkovite prodajne tehnike 
in prikaz korekturnega ličenja, 11.  april 2015

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

VABILO

VABILO

Sekcija inštalaterjev-energetikov Sekciji kozmetikov in frizerjev

Brezplačni seminar Toplotne 
črpalke in prezračevanja 
z rekuperacijo zraka

VABILO

VABILO

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal do 16. ure.

Predavatelja 
Slavko Može, strokovni sodelavec Viessmann d.o.o.
Staš Stermecki,  področni komercialist Viessmann d.o.o.
 
Prijave
Prijavite se pri Andreji Kozlovič na tel. 05/61 390 13 oz. 
041/725 125 ali na e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si.
 
Rok prijave
ponedeljek, 16. marec 2015

Po uradnem delu srečanja bo sledila pogostitev. 
 
Udeležba na seminarju je za člane zbornice brezplačna!

Delavnica Učinkovite 
prodajne tehnike in prikaz 
korekturnega ličenja
Člane sekcije kozmetikov in sekcije frizerjev OOZ Koper 
vabimo na delavnico Učinkovite prodajne tehnike in prikaz 
korekturnega ličenja, ki bo
 
v soboto, 11. aprila 2015 ob 15.uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper        

Vsebina delavnice in kaj se boste na 
njej naučili

• kako prodati sebe pred izdelkom ali 
storitvijo      

• kako ustvariti cenovno vrednost storitve, 
ki bo stranke pritegnila in kako se izogniti 
pastem, ki so z zniževanjem cene storitve 
lahko usodne        

• v čem ste lahko drugačni in naprednejši 
od konkurenčnih ponudnikov         

• kako strankam učinkovito prikazati koristi 
in prednosti storitve ter kako na preprost 
način prodati bolje in več        

• kako pri uporabi ličil učinkovito izvajati 
korekturo        

• zakaj ima korekturno ličenje v kozmetičnih 
in frizerskih salonih poseben pomen        

Trajanje delavnice
Delavnica bo trajala 4 ure.

Vodja delavnice       
Delavnico bo vodil Evgen Gec, pri-
znan vizažist, prodajni svetovalec 
in predavatelj. Gec je tudi avtor več 
knjig: Skrivnosti lepote, Skrivnosti 
lepote 2 in Personalizirane knjige 
o ličenju ter dveh prodajnih priroč-
nikov. Že vrsto let doma in v tujini 
usposablja na področju ličenja in 
prodajnih strategij.        

Cena
Cena delavnice je 60,00 EUR (DDV vključen) po osebi. Člani 
zbornice (ena oseba po članu) s poravnano članarino plačate 
participacijo v višini 15,00 EUR (DDV vključen), preostali del  
krije zbornica.
 
Plačilo 
Ob prijavi na TRR OOZ Koper odprt pri Banki Koper, št. 
10100 0035170352, namen: Gec

Prijave 
Prijavnico pošljete na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 
627-19-17 ali po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si
 
Rok prijave 
ponedeljek, 6. april 2015

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. 

Z 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



Tečajniki s seboj prinesejo brusilne aparate in si priskrbijo štiri 
modele za oba dneva (dva na dan). 

Tečaj bo organiziran v primeru, da bo prijavljenih najmanj 12 
tečajnikov. 

Tečajniki prejmejo tudi certifikat.

Cena
366,00 EUR (z DDV). 
V ceno je vključen set za nohtno protetiko.     

OOZ Koper bo članom s poravnano članarino 
sofinancirala stroške tečaja, na podlagi vloge člana, 
dokazil o plačilu in o opravljenem tečaju. O višini 
sofinanciranja bo odločil Upravni odbor OOZ Koper.     

Prijave
Prijavite se neposredno na firmo Bizjan & CO na telefon 
040/217 741 ali na e-pošto: bizjan.co@siol.net
 
Zainteresirani boste s strani podjetja Bizjan & CO d.o.o. 
prejeli  prijavnico, kotizacijo pa bo potrebno plačati do 
začetka aprila. 
 
Rok prijave
ponedeljek, 16. marec 2015 
oziroma do zasedbe prostih mest. 
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Sekcija kozmetikovVABILO

VABILO

Sekcija gostincev in živilcev

Sekcija gostincev in živilcev

Tečaj Medicinska nega nog 
po metodi Greppmayr

Člane sekcije kozmetikov OOZ Koper obveščamo, da 
podjetje Bizjan & CO, d.o.o. iz Ljubljane, v sodelovanju s 
podologom Andreasom Greppmayrjem, organizira tečaj 
Medicinska nega nog po metodi Greppmayr, ki bo potekal
 
v soboto, 18. aprila 2015, od 9. do 18. ure in  
v nedeljo, 19. aprila 2015, od 9. do 18.ure  
na Akademiji za inovativnost, 
Gerbičeva 51, v Ljubljani
 
Tema           
• medicinska nega nog po metodi Greppmayr        
• nohtna protetika         
• specialni načini povijanja in razbremenjevanja 

pritiskov na stopalu           

Andreas Greppmayr
Priznani podolog iz Münchna, kjer v 
družinski ordinaciji, že tretjo generacijo, 
od leta 1925, nadaljuje specialistično 
prakso za nego in zdravljenje nohtov in 
stopal

Posebnosti
Tečaj bo potekal vangleščini. Poskrbljeno bo za prevod.

Sekcija za gostinstvo in turizem Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije opozarja, da se  na terenu pojavlja ponudnik, 
ki želi gostincem prodati gostinski priročnik oz.  smernice 
za 57 evrov. Ob tem člane nagovarja, da Smernice dobre hi-
gienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu niso 
ustrezne.      

OZS je na problem prodaje priročnika že opozorila UVHVVR.          

Sekcija za gostinstvo in turizem OZS opozarja, da so še ve-

dno veljavne in potrjene Smernice dobre higienske prakse 
in uporabe načel HACCP v gostinstvu iz leta 2010. Cena 
smernic je za člane 25 evrov (cena vključuje DDV), za nečla-
ne pa 80 evrov.      

Gostinci izvajajo samo tiste dele smernic, ki so primerni za 
nadzor njihove dejavnosti. V primeru, da se gostinec ne 
odloči za uporabo Smernic mora zagotoviti lasten sistem 
nadzora, ki je v skladu z zahtevami Uredbe 852/2004 ES o 
higieni živil.

Smernice HACCP še vedno veljajo

Prijeten 
gastronomski 
večer 
v gostilni 
Trije lovci

Predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin in strokovna sodelavka za sekcije 
Andreja Kozlovič sta na tiskovni konferenci v Puli predstavila prvo od dveh 
sodelujočih koprskih gostiln v projektu Istra Gourmet Tour 2015 - Gostilno 
Trije lovci. 

V četrtek, 26. februarja 2015 so bile 
mize v gostilni Trije lovci v Šmarjah 
razprodane. Kot je povedala gostiteljica 
Nataša Orejaš, je bilo povpraševanje 
izjemno, a žal prostora za vse ni bilo. 
Tisti, ki so si pravočasno zagotovili mizo, 
so preživeli res lep večer. Tako ribji kot 
mesni menu sta bila izvirna, zelo oku-
sna in domiselno postrežena, za kar gre 
zasluga kuharju Mladenu. Po izboru  
enologinje Tamare Glavina, so posa-
mezne jedi  spremljala izbrana vina kleti 

Santomas, ki so okus jedi še  dodatno 
dopolnila. Večer so popestrili Istrski 
muzikanti.

Večera so se udeležili podpredsednica 
Istarske obrtničke komore in predsednica 
Udruženja obrtnikov Buzeta Loredana 
Krbavčič, predsednik njihove Sekcije go-
stincev, gospod Černjul, predsednik Sek-
cije za gostinstvo int turizem OZS Mate 
Matjaž, predsednik OOZ Koper Slavko 
Vižintin in predsednik koprskih gostin-

cev Mirko Tomšič. Med gosti so bili šte-
vilni gostje iz Hrvaške, člani naše zbornice, 
ki so se odzvali povabilu objavljenemu v 
tem glasilu in drugi domači gostje.

Za ceno 18,00 evrov po osebi je Istra 
Gourmet Tour vsekakor enkratna prilo-
žnost za raziskovanje gostinske ponud-
be v naši širši regiji. 

Razpored ostalih sodelujočih gostiln in 
restavracij objavljamo na 15. strani.

Andreas Greppmayr je zelo nazorno prikazal novo tehniko korekcije vraščenih nohtov!  Vir: Facebook - Maja Kolnik Švara

Gostitelji:kuhar  Mladen, enologinja Tamara Glavin in šefica Nataša Orejaš
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Sekcija za promet

Sekcija za promet OZS 
odgovarja na vprašanja članov  
Sekcija za promet Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Koper je od Sekcije za promet pri OZS prejela odgovore na 
nekatera vprašanja, ki so jih koprski prevozniki oblikovali na 
zadnjem zboru članov.      

• V zvezi z vzpostavitvijo  mreže pravnikov in drugih 
strokovnjakov iz področja cestnega prava in 
logistike v vseh državah EU, ki bodo na voljo 
prevoznikom v slučaju, da v posamezni državi Evrope 
naletijo na težave, je Sekcija za promet OZS odgovorila, 
da dela na tem oziroma, da že ima zunanje povezave z 
združenji v tujini.      

• Na vprašanje koliko stane izgubljeni dan dela 
voznika ali prevoznika, smo prejeli pojasnilo, da  mora 
to vedeti vsak prevoznik sam. Stroški so lahko različni in 
so osnova pri oblikovanju  cene prevoza.   
Kolikor člani potrebujete pomoč pri tej kalkulaciji  se 
lahko za pomoč obrnete na sekretarja sekcije za promet 
pri OZS Bojana Pečnika, tel. 01/58-30-564.      

• Na zahtevo za  pričetek postopkov  za znižanje kazni 
za prometne prekrške v Sloveniji je sekcija za promet 
odgovorila, da  je že uspela znižati nekatere globe za 
prekrške iz dela prometnih prekrškov, potrebno bo še 
na področju cest.       

• V zvezi s predlogom avtoprevoznikov, da bi se začel 
postopek za znižanje kazni za odgovorne osebe 
v primeru, da prekršek zagreši zaposleni voznik, je 
sekretar sekcije sporočil, da je sekcija za promet OZS  
nekatere globe za odgovorne osebe že uspela znižati 
(vozni in delovni časi), druge še morajo.      

Iz sekcije za promet OZS so še sporočili, da bodo zahtevo po  
vzpostavitvi pravičnega - sorazmernega zaračunavanja 
cestnine v primeru, da sta cesta ali predor zaradi del dalj 
časa zaprti, izpostavili na sestankih z ministrom pristojnim 
za promet. Enako bodo storili tudi z zahtevo za odpravo vo-
denja nepotrebnih evidenc delovnega časa, ki jih prevozniki 
morajo pisati tudi ročno oziroma jih prenašat iz tahografov.

Informacije Vleka tovora s turško prikolico 
Slovenski cestni prevozniki lahko vlečejo prikolice, ki priha-
jajo iz tretjih držav (izven EU) le tako, da se začne in konča 
prevoz (polnega ali praznega vozila) v tretji državi. To 
pomeni, da je potrebno imeti prevozno dokumentacijo iz 
katere je jasno razvidno, da gre za takšen prevoz blaga. 

Niso možni prevozi s temi prikolicami brez plačila carinskih 
dajatev v primerih, če se začne prevoz v eni od držav EU in 
konča v drugi državi EU ali se začne in konča prevoz v eni 
od držav EU (npr. Slovenija).

 Pojasnilo generalnega finančnega urada Finančne uprave 
RS najdete na povezavi: http://www.ozs.si/Portals/0/
Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/
Zamenjava_vlecnega_vozila_in_prevoz.pdf
 
Pojasnilo generalnega carinskega urada Carinske uprave 
RS najdete na povezavi: http://www.ozs.si/Portals/0/Media/
Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/ZU_p_s__
in_zamenjava_vlecnega_vozila.pdf        

VIR: Sekcija za promet OZS

Naši člani
Tradicionalno smučanje 
Lep sončen dan v Forni di Sopra

Javni razpis
Usposabljanje brezposelnih
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za 
delodajalce, ki lahko s pomočjo evropskih sredstev na 
konkretnem delovnem mestu usposabljajo brezposelne, 
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. 
Oddaja ponudb na javno povabilo je mogoča najdlje 
do 1. julija 2015 oziroma do porabe sredstev. Zavod RS 
za zaposlovanje povrne upravičene stroške izvedbe 
usposabljanja, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost 
in za prevoz.  

Za leto 2015 je na voljo skupaj 8 milijonov EUR, od katerih 
85 % prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. 

Usposabljanje traja:         
• en mesec (za preprosta delovna mesta)              
• dva meseca (za zahtevnejša delovna mesta)         
• za osebe, mlajše od 30 let pa lahko tri mesece          

Iz Uradnega lista
Št. 10/2015, 16. februar 2015           
• Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B 

k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem 
prevozu nevarnega blaga (ADR)          

Št. 11/2015, 20. februar 2015        
• Pravilnik o kakovosti pekovskih izdelkov 

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem 
mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En 
mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev. 

Več o javnem povabilu in pogojih na spletni strani 
Zavoda RS za zaposlovanje 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/
razpisi/razpisi?aid=1025

V petek 13. februarja 2015 se je našim članom in njihovim spremljevalcem, ki so se odpravili na enodnevno smučanje v Forni di 
Sopra, kljub pomislekom o potovanju na petek trinajstega, posrečilo. Bil je prekrasen sončen dan.  Smučarji so na smučišče prispeli 
v zgodnjih jutranjih urah, kjer jih je pričakala gosta megla, a že po nekaj metrih vzpona je bilo jasno, da jih vreme ne bo razočaralo. 
     
Na smučarski izlet se je odpravilo 35 članov in njihovih spremljevalcev. Nekateri so dan izkoristili za smuko, drugi zgolj za sprehode 
ali počitek. Člani podpirajo take vrste aktivnosti, kar dokazuje tudi dejstvo, da se jih je za dvodnevno obrtniško smučanje, ki smo ga 
načrtovali teden prej, vendar je zaradi slabega vremena odpadlo, odločilo 45 smučarjev. Organizacijo dvodnevnega smučarskega 
izleta bo zbornica, kolikor bodo člani izkazali interes, ponovila naslednje leto.
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Obvestila

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

Poskrbite za varno delo vaših 
zaposlenih
Odškodninski zahtevek lahko ogrozi obstoj vašega 
podjetja           
     Delodajalec mora postoriti vse za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu skladno z zahtevami veljavne zakonodaje, a 
kljub temu delavcem ne more zagotoviti absolutne varnosti 
pri delu. Nesreče so se in se bodo vedno dogajale.   
     V zadnjih letih se vedno več delodajalcev srečuje z regre-
snimi zahtevki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
ko pride do nesreče pri delu zaradi neupoštevanja predpisov 
s področja varnosti in zdravja pri delu. Glede na to, da gre za 
odškodninsko odgovornost delodajalcev, imajo taki zahtevki 
zanje lahko tudi usodne posledice. 

     Odškodninska odgovornost delodajalca je še posebej 
problematična kolikor posluje v statusni obliki samostoj-
nega podjetnika posameznika (s.p.), saj ta odgovarja za 
obveznosti iz naslova poslovanja z vsem svojim osebnim 
premoženjem. Manjšemu podjetju lahko visok odškodninski 
zahtevek resno ogrozi poslovanje ali celo obstoj podjetja, kar 
lahko za seboj potegne tudi osebni propad podjetnika in to, 
da zaradi propada podjetja ostanejo brez službe in socialne 
varnosti tudi zaposleni. 
     OZS je v Ekonomsko socialnem svetu (ESS) predlagala, da 
se omeji višina regresnega zahtevka v primeru, ko do ško-
dnega dogodka pride zaradi male malomarnosti. V primeru, 
ko bi škodni dogodek nastal zaradi hude malomarnosti, ki je 
posledica naklepa pa delodajalec povrne celotno škodo, kot 
je to predvideno v veljavni zakonodaji.  ESS je odločil, da de-
lodajalska stran pripravi nov predlog rešitev in jih ponovno 
predstavi na seji ESS.              Vir: OZS

Krasne večere, ob okušanju izbranih jedi 
po akcijski ceni 18 EUR, s katero se 
promovirajo slovenski in hrvaški gostinci, 
lahko preživite pri naslednjih gostiteljih: 

Gračišče - Gostilna Mohoreč 
telefon 041 822 699 
Roč, Hrvaška - Konoba Valter-Kolinasi 
telefon +385 (0)52 666 624 
Komen - Špacapanova hiša
telefon 041 297 829 
Pula, Hrvaška -  Restaurant Karlo 
telefon +385 (0)91 5082 889
     
   
   Potrebna je rezervacija!

12. marec 2015 

19. marec 2015

26. marec 2015 

2. april 2015

Spoštovani člani, 
 
V Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je od 
27. oktobra 2013 članstvo prostovoljno, zato smo  pričakovali,  da boste vsi tisti, ki ste se odločili 
ostati člani, članarino plačevali kolikor toliko tekoče, a žal ni tako. V letu 2014 ste namreč člani 
poravnali le 68 odstotkov zaračunane članarine. 
 
OOZ Koper se financira pretežno iz članarine. Zmanjšan prihodek  iz tega naslova ima zato 
določen vpliv na storitve, ki jih lahko zbornica nudi svojim članom. 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se je odločila, da zoper dolžnike članarine v 
prostovoljnem  članstvu prične z vlaganjem predlogov izvršb na podlagi verodostojne listine 
(COVL). Sodišču bo predlagala izdajo Sklepa o izvršbi, s katerim bo dolžniku naloženo, da v roku 
8 dni po vročitvi sklepa poravna terjatev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (članarino OZS 
in OOZ). Po pravnomočnosti sklepa o izvršbi bo izvršilni postopek vodilo in o njem odločalo 
krajevno pristojno sodišče glede na sedež dolžnika.  Dolžnik bo obremenjen tudi za stroške 
postopka. 
 
V izogib nepotrebnim stroškom in zapletom zaradi izvršbe, ki ima v vsakem primeru posledice 
na vaše poslovanje, vam predlagamo, da članarino poravnate. 
 
OOZ Koper ne želi, da bi člani smatrali članarino kot nepotreben ali odvečen strošek. 
Članarina  vam zagotavlja organizirano uresničevanje  skupnih interesov, ki izhajajo iz vaše  
dejavnosti. Zagotavlja pa vam tudi številne storitve in  ugodnosti.  
 
Za članstvo ste se prostovoljno odločili, zato je plačilo članarine vaša obveznost, ki izhaja iz te 
odločitve.

Plačujmo članarino
Članstvo je prostovoljno - članarina je obvezna  



   

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

Borza inovacij, znanja in tehnologij  
• Belgijsko start-up podjetje, ki deluje na področju go-

stinskih storitev išče trajnostno rešitev za embalažo, ki 
upošteva vplive na okolje v celotnem življenjskem ciklu. 
Start-up je odprt do različnih tehničnih rešitev, razvitih 
materialov na rastlinski osnovi, papirja, kartona, itd . 
Aluminij in PVC embalaža ne pride vpoštev .Podjetje išče 
tehnično sodelovanje ali trgovinski sporazum s tehnično 
pomočjo s proizvajalci ali dobavitelji trajnostne embalaže 
za prehranske artikle.                        

Šifra: TRBE20150225001          

• Švedsko MSP ponuja tehnološko rešitev uvajanja sončne 
svetlobe v zaprtih okoljih skozi inovativno in patentirano 
tehnologijo, ki zajema in vodi žarke sonca do 20 metrov 
v notranjost stavbe. Podjetje se zanima za sodelovanje z  
nepremičninskimi partnerji, arhitekti in notranje obliko-
valci, ter išče tehnično in / ali komercialno sodelovanje. 
Prav tako iščejo partnerje v industriji, kjer se dela v zaprtih 
prostorih in bi imeli interes za testiranje novih aplikacij.         

•         
Šifra: 13 SE 67CJ 3SM3             
• Nizozemska raziskovalna organizacija je razvila 3D 

tehnologijo tiskanja z možnostjo proizvajanja tehničnih 
keramičnih delov neposredno iz CAD podatkov 3D. Deli 
so narejeni »plast-za-plastjo« s pomočjo zelo goste in 
foto-strjevalne keramične mase. Trenutno se lahko upora-
blja in obdeluje več keramičnih materialov kot na primer 
aluminijevega oksid in nitrid, silicijev karbid in piezoelek-
trične keramika. Nizozemski partner je zainteresiran za 
projekte tehničnega sodelovanja.            

Šifra: TORO20141223001

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

Več informacij na www.een.si

Borza poslovnih priložnosti
• Poljski proizvajalec polimernih protihrupnih pregrad 

za ceste in železnice išče mednarodne distribucijske 
partnerje. Podjetje ponuja celovite rešitve za zaščito 
pred hrupom. Podjetje išče distributerje in zastopni-
ke na mednarodnih trgih.        

Šifra: EEN-feb-09          
• Grško podjetje, ki se ukvarja s trženjem in prodajo 

enega vodilnih aerosolih znamk na svetu, si priza-
deva vzpostaviti distribucijski sporazum za njihove 
visoko kakovostne gasilne izdelke z distributerji na 
debelo s MSP-ji, ki imajo dobro geografsko pokritost 
in so izkušeni ter zanesljivi. Iščejo tudi komercialni 
sporazum s svetovalnimi inženirji in pomorskimi 
družbami, ki trgujejo z gasilnimi izdelki.                

Šifra: EEN-feb-13                 
• Britansko podjetje, vodilno v razvoju, oblikovanju, 

izdelavi in trženju tesnilih mas, lepila in strokovnih 
gradbenih kemikalij, išče distributerje za aktivno rast 
prodaje njihovih izdelkov.                

Šifra: EEN-feb-14             
• Britansko podjetje proizvaja in distribuira opremo, 

oblačila in dodatke za trg motornih koles, ki izbolj-
šajo udobje in varnost. Imajo inovativno napravo, za 
hlajenje motorističnih usnjenih varnostnih oblačil in 
iščejo distributerje ter trgovske zastopnike, za trženje 
tega izdelka na svetovni ravni.             

Šifra: EEN-feb-15             
• Češko podjetje, ki izdeluje posebna orodja za 

inženiring, išče partnerje za dobavo posebnih orodij, 
merilnih naprav in materialov za orodja iz držav EU.                

Šifra: EEN-feb-17             
• Majhno dansko podjetje, ki prodaja nosilne vrečke iz 

recikliranega tkanega polipropilena, išče podjetja v 
Evropi, ki proizvajajo in šivajo vreče z všitimi ročaji z 
integrirano elastiko za zapiranje vrečk ter plastičnim 
kavljem za obešanje.                

Šifra: EEN-feb-18             
• Turški proizvajalec fleksibilne embalaže išče distribu-

cijskega partnerja ali zastopnika v Evropi za svoje iz-
delke za industrijski trg - predvsem v živilski industriji.         

Šifra: EEN-feb-25

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


