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»Število osebnih stečajev na novem rekordu«, se je 
marca letos glasil zapis v slovenskem finančnem dnevniku 
Finance.  

Dejstva                 
• med 2008 in 2015 je bilo vloženih 12.520 osebnih 

stečajev. Leta 2014 jih je bilo 4.040, leta 2015 pa že 
4.164.           

• nad pravnimi osebami se je v istem obdobju začelo 
5.311 in zaključilo 5.795 stečajev. Samo leta 2014 
je stečaj razglasilo 1.169 pravnih oseb, leta 2015 pa 
1.240 pravnih oseb.            

• od leta 2012 do leta 2015 se je začelo 83 prisilnih 
poravnav, zaključenih jih je bilo 131.            

Čas je denar
Dokazano je, da se s podaljševanjem časa, ki mine od zapadlosti 
neplačane storitve, večajo tudi stroški, povezani z neplačilom. 
Manjša se tudi verjetnost, da bo storitev poplačana. Sčasoma 
namreč lahko neplačnik zaide v še večje finančne težave, ki 
dokončno onemogočijo poplačilo terjatev. Zdravo podjetje 
mora zato ukrepati že ob prvih znakih, ki nakazujejo na plačilno 
nedisciplino in se sistematično soočiti z reševanjem razmer.    
                                Olga Franca in Daša Bajec Korent        

         Več o tem, kako uspešno ukrepati in kdo vam pri tem  
         lahko pomaga, v naslednji številki.

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

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

Dunja Verbajs
Davčno svetovanje 
Verbajs d.o.o.

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,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

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, d.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: t.j. s številko vaše kartice Mozaik podjetnih in geslom.  
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

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. 

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

Urnik za stranke: 
od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
ali na telefon  05/63 090 35

Zavod za varstvo pri delu 
Koper, d.d.
Ankaranska cesta 5 c, 
6000 Koper 
(v prostorih Sintal Obala d.o.o.) 

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. do 8.30 ure. 
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!

Z D R A V S T V E N E  S T O R I T V E
Dispanzer medicine dela, 
prometa in športa Izola
Ul. oktobrske revolucije 11, 
6210 Izola

Center 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.)        
• pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino in iskanju stikov ter obiskov poslovnih partnerjev v tujini         
• pri objavi poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
• pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij        
• pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine (zaščita blagovnih znamk, v postopkih za zaščito patenta, idr.)      
• pri vključevanju v evropske R & R projekte

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

Kontakti: 
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
Sestanki po predhodni najavi.

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: slavko.vizintin@ozs.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d'imprenditoria artigianale di Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper  

Telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17  
E-naslov: ooz.koper@ozs.si - spletna stran: www.oozkoper.si

Uradne ure strokovnih služb:
 ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure  in od 14. do 16. ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure

Koprske obrtniške novice 
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje: Damjan Vremec o.v.s. - Tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 750 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

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

Elide Laginja
sekretarka OOZ Koper
T: 05/61 390 12
E: elide.laginja@ozs.si

O B M O Č N A  O B R T N O - P O D J E T N I Š K A  Z B O R N I C A  K O P E R Skupščina  POTRDILA PLANSKE DOKUMENTE 
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Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je 25. aprila 2016 zaključila z obravnavo dnevnega reda 4. redne 
seje, ki je bila delno opravljena 31. marca. 
 
Skupščina je sprejela program dela zbornice  za leto 2016 in obravnavala popravek finančnega plana zbornice, ki ga je uprav-
ni odbor pripravil v dveh variantah. Skupščina je namreč zahtevala odločnejši rez v odhodke zbornice že v letu 2016. 

Prvi predlog je predvideval takojšnjo dodatno znižanje plač zaposlenih tako, da bi bila masa plač v primerjavi z letom 2014  
nižja za 30 odstotkov, ukinitev Koprskih obrtniških novic, dvig participacij članov pri aktivnostih, ki jih organizira zbornica, 
ukinitev gostinskih storitev na zborih članov sekcij in ukinitev sejnin za skupščino. Člani skupščine so podprli drugo varianto, 
ki je bila nekoliko bližja prvotnemu predlogu finančnega plana.  Po sprejetem finančnem planu so se plače zaposlenih, po 10 
odstotnem znižanju iz preteklega leta, še dodatno znižale za 10 odstotkov, za nadaljnjih 10 odstotkov pa se bodo znižale 
v letu 2017.  

Skupščina je odločila, da se ohrani  glasilo in da se participacije članov ne dvigajo ter se aktivnosti za članstvo v letu 2016 
izvajajo v obsegu, na način in pod pogoji kot so se v letu 2015. Skupščina je zahtevala, da se ji v bodoče na vpogled dosta-
vljajo periodične trimesečne bilance. 
 
V nadaljevanju je skupščina sprejela še pravilnik o nagradah, sejninah in povračilih stroškov za člane organov zbornice in 
drugih oblik delovanja v zbornici, po katerem pripada predsedniku zbornice mesečna nagrada, predsedniku nadzornega 
odbora pa letna. Letne nagrade se lahko izplačajo tudi predsednikom sekcij.  
 
Stefan Kocjančič je od upravnega odbora zahteval, da se čim prej opredeli do vseh predlogov, ki so bili podani na 4. redni seji 
skupščine, čemur bo upravni odbor namenil eno od prvih naslednjih sej.

Zaradi neplačnikov ugasne vse več podjetij  
NELIKVIDNOST ZARADI PLAČILNE 
NEDISCIPLINE

Plačilna nedisciplina je in bo vedno pestila naše 
gospodarsko okolje. Ne more je odpraviti še tako dober 
zakon ali ukrep. V gospodarskih okoliščinah, ki jih je 
zaznamovala finančna kriza, se z njo srečujemo vsepovsod. 
Žal ni podjetja, ki se ne bi soočalo z neplačniki pri svojem 
poslovanju. »Čeprav bi moralo biti pravočasno plačevanje 
obveznost nekaj samoumevnega, je danes postalo vrlina.« 
(Brodnik, 2011, 1).  

Posledice plačilne nediscipline so izredno raznovrstne. Najhuje 
je, ko privedejo podjetje do brezizhodnega položaja, da ugasne. 
Ostanejo le dolgovi, zaznamovani z osebnimi neuspehi. Začetna 
nelikvidnost se namreč skoraj vedno prelevi v čedalje večjo 
potrebo po zadolževanju. To pomeni nove stroške - ne le obresti, 
temveč tudi visoke stroške zavarovanj, ki jih zahtevajo banke. 
Obup lahko privede do zastavitve osebne lastnine, celo svojega 
doma. Obenem nastajajo nepotrebni in nezaželeni režijski 
stroški, kot so stroški telefona, poštni stroški, stroški sodnih taks, 
odvetniški stroški . . . 

Zaradi tega podjetje izgublja kondicijo, zaostaja v razvoju, na 
koncu pa tako rekoč životari. Vso energijo namreč usmeri 
v neskončno pregledovanje finančnega stanja in v prošnje 
poslovnim partnerjem po poravnavi obveznosti. Nekoč zdravo 
podjetje, morda celo gazela, začne na trgu izgubljati svoj položaj, 
saj ne more več posvečati potrebne pozornosti razvoju in 
poslovanju, zato propade.                                
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Prijavnica za seminar PRIPRAVA NA DAVČNO INŠPEKCIJO
 - 20. junij 2016

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

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

Naslov

Ime in priimek udeleženca

Davčni zavezanec                                 DA                            NE

ID za DDV

Član zbornice                                          DA                            NE

Datum, podpis in žig

Št. kartice Mozaik

Plačano, dne    na TRR  

Glavno dejavnost, ki jo opravljam

GSM telefon    E-naslov

 VABILOSeminar Odškodninski in regresni 
zahtevek v primeru nastanka poškodbe pri delu

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper organizira za svoje 
člane seminar z naslovom Odškodninski in regresni zahtevek v 
primeru nastanka poškodbe pri delu

v torek, 14. junija 2016 ob 10. uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

V primeru poškodbe pri delu je za delodajalca pomembno, da 
dokaže kako je izpolnjeval zahteve zakona in podzakonskih 
predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.                 
• Zavod za zdravstveno zavarovanje je upravičen do 

zahteve za povrnitev stroškov zdravljenja od delodajalca 
v primerih, ko je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane 
osebe nastala kot posledica tega, ker niso bili izvedeni 
ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri 
delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost 
ljudi ter              

• Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 
upravičen do zahteve do povrnitve stroškov zdravljenja 
od delodajalca v primerih, ko je zavarovančeva 
invalidnost, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt 
posledica tega, ker niso bili izvedeni ukrepi za varnost in 
zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni 
za varnost ljudi.           

V prvem delu seminarja bo predavatelj predstavil pravne 
podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, potem pa 
se bo osredotočil predvsem na praktične primere in primere 
poškodb. 

Na kratko iz vsebine seminarja        
• pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov                
• pravne podlage za uveljavljanje regresnih zahtevkov                 

vrste odškodninskih - regresnih zahtevkov (ZZZS, ZPIZ, 
oškodovanec)            

• predpostavke odškodninske odgovornosti        

• postopek uveljavljanja odškodninskih zahtevkov        
• primeri poškodb pri delu            

Predavatelj 
Andrej Jerše, strokovnjak in sodni izvedenec za področje 
varstva pri delu in požarne varnosti. Delal je v gradbeništvu 
in elektrogospodarstvu ter več kot 25 let na ZVD-Zavodu za 
varstvo pri delu Ljubljana, v večini na področju usposabljanja 
delavcev, izdelovanju ocen tveganja ter pregledih delovne 
opreme. Ima bogate izkušnje pri evidentiranju pomanjkljivosti 
v postopkih raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji, ki 
je praviloma pomanjkljivo izpolnjena. Opravlja tudi raziskave 
poškodb pri delu. 

Trajanje seminarja
4 pedagoške ure

Cena
Polna cena seminarja znaša 80,00 EUR na osebo (DDV 
vključen), ob udeležbi 10 oseb. Član OOZ Koper s poravnano 
članarino plača participacijo v višini 30,00 EUR, preostali del 
do polne cene krije za člane zbornica. Cena vključuje gradivo 
in potrdilo o udeležbi.  

Plačilo
Ob prijavi na TRR OOZ Koper, odprt pri Banki Koper št.: 
10100 00351 70352 - namen: seminar odškodninski 
zahtevki - koda: OTHR -  sklic: 99

Prijave
S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper, 
Staničev trg 1, 6000 Koper, na fax. 627-19-17 ali na e-naslov: 
andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 10. junij 2016
Kolikor ne bomo zbrali minimalno 10 prijav, seminarja ne 
bomo izvedli.
 

 VABILOSeminar Priprava 
na davčno inšpekcijo

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper organizira za svoje 
člane seminar z naslovom Priprava na davčno inšpekcijo

v ponedeljek, 20. junija 2016 ob 10. uri,  
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Število davčnih nadzorov se, zaradi suma kršitev davčne 
zakonodaj, iz leta v leto povečuje, prav tako ugotovljene 
nepravilnosti in dodatne odmere davčnih obveznosti.  
Predpisane globe za kršitelje lahko dosegajo kar 300.000 EUR za 
pravno osebo in 5.000 EUR za odgovorno osebo. 

Zakaj se udeležiti seminarja?
Na seminarju boste dobili praktične napotke in odgovore na 
vprašanja, da boste vedno pripravljeni na obisk davčnega 
inšpektorja. Če boste poznali pooblastila inšpektorja, svoje 
pravice in obveznostih v inšpekcijskem postopku ter kako poteka 
postopek nadzora, bo tudi sam pregled manj stresen. Na primer:                   
• davčni inšpekcijski nadzor se lahko začne po poteku osmih 

dni od vročitve sklepa.                
• davčni nadzor obsega nadzor davčnih obračunov; nadzor 

posameznega področja poslovanja.            
• inšpektor lahko tako pri opravljanju svojih nalog vstopi 

in pregleda poslovne prostore, tudi stanovanjske, ki jih je 
davčni zavezanec določil kot svoj poslovni prostor, nadzor 
pa se lahko opravi tudi v poslovnih prostorih, kjer se zanj 
vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge evidence.                 

• inšpektor lahko za največ 30 dni (izjemoma največ 90 dni) 
zaseže listine, predmete in druge dokumente.               

• inšpektor lahko, v upravnem postopku, zasliši stranke in 
priče.zavezanec za davek mora sodelovati pri ugotavljanju 
dejanskega stanja, ki je pomembno za obdavčenje – 
oviranje dela inšpektorja se kaznuje.              

• zavezanec mora inšpektorju predložiti poslovne knjige, 
evidence, poslovno dokumentacijo in druge dokumente in 
dajati pojasnila, ki so potrebna za njihovo razumevanje.  

Na kratko iz programa             
• kaj in kako davčni inšpektorji pregledujejo?            
• katere dokumente in koliko časa jih moramo hraniti?              
• kateri so obvezni sklepi?            
• pogodbe, pravilniki, sestavine pogodbe            
• kako se pripraviti na pregled?            
• pravice in obveznosti inšpektorja         
• najbolj pogoste napake         

Predavateljica
Biserka Šubelj, univ. dipl. ek., davčna svetovalka Zbornice 
davčnih svetovalcev Slovenije, specialistka za področje 
davkov in računovodstva obrtnikov in podjetnikov. Je članica 
komisije za potrjevanje NPK knjigovodja/računovodja in 
višješolska predavateljica za davke in računovodstvo. 

Trajanje seminarja 
Štiri pedagoške ure.

Cena
Član OOZ Koper s poravnano članarino plača participacijo v 
višini 60,00 EUR (DDV vključen),ob udeležbi 10 oseb; če bo 
udeleženih več kot 10 oseb, bo strošek seminarja za člane 
manjši. Preostali del do polne cene krije za člane zbornica. 
Polna cena seminarja znaša 110,00 EUR na osebo (DDV 
vključen). Cena vključuje gradivo in potrdilo o udeležbi.       

Plačilo 
Ob prijavi na TRR OOZ Koper št. 1010 0003 5170 352, odprt 
pri Banki Koper - namen: seminar inšpekcijski nadzor 

-  koda namena: OTHR - sklic: 99

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

Rok prijave 
četrtek, 16. junij 2016
Kolikor ne bomo zbrali dovolj prijav, seminarja ne bomo izvedli. 
 

Prijavnica za seminar ODŠKODNINSKI IN REGRESNI ZAHTEVEK V PRIMERU 
NASTANKA POŠKODBE PRI DELU - 14. junij 2016

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

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

Naslov

Ime in priimek udeleženca

Davčni zavezanec                                 DA                            NE
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Št. kartice Mozaik

Plačano, dne    na TRR  

Glavno dejavnost, ki jo opravljam

GSM telefon    E-naslov
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V okviru Evropskega dneva malih in srednje 
velikih delodajalcev  je 7. aprila 2016 na 
sedežu naše zbornice potekal poslovni zajtrk. 
Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Koper se je pridružila projektu Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenija in Zavoda RS 
za zaposlovanje, z namenom delodajalce 
seznaniti s storitvami, ki jih zanje izvaja zavod.                            

Poslovni zajtrk je isti dan potekal na  
dvanajstih Območnih obrtno-podjetniških 
zbornicah. Na našem  sedežu smo organizirali 
dogodek za delodajalce, ki gravitirajo na 
koprsko enoto Zavoda za zaposlovanje. 
Obrtniki in podjetniki, člani OOZ Koper, OOZ 
Izola, OOZ Piran, OOZ Sežana, OOZ Ilirska 
Bistrica in OOZ Postojna , so tako imeli 
možnost srečanja s predstavnikom zavoda 
in se seznaniti z njihovimi storitvami, kot na 
primer:                 
• pisarna za delodajalce, kjer ponujajo  

vse storitve za delodajalce na enem 
mestu;            

• portal za delodajalce, ki omogoča 
elektronske storitve za delodajalce z 
enega mesta in         

• finančne spodbude za usposabljanje in 
zaposlovanje brezposelnih.                       

Obenem je bila to dobra priložnost kjer so 
udeleženci predstavniku zavoda postavili 
konkretna vprašanja in jih seznanili s težavami, 
ki jih imajo pri iskanju in zaposlovanju kadra.
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Okrepitev sodelovanja med 
DELODAJALCI in ZAVODOM RS ZA ZAPOSLOVANJE

PRILOŽNOST SKUPAJ PRIDEMO 
DLJE IN LAŽJE,  

kot vsak zase Za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper bomo 
organizirali tečaje tujih jezikov, kolikor bomo za to prejeli 

zadostno število prijav. Tečaje bomo izvedli v jesenskem 
terminu.  Vabilo s prijavnico bomo objavili v septembrski 

ali oktobrski številki Koprskih obrtniških novic.            

Ponudili vam bomo začetni in nadaljevalni tečaj 
italijanščine, nemščine, angleščine, ruščine in 

slovenščine.           

Kolikor ste željni novih znanj ali želite samo 
obnoviti za vas tuj jezik, vas vabimo, da se 

prijavite. Vašo informativno prijavo lahko 
že sedaj sporočite na e-naslov: andreja.

kozlovic@ozs.si. Ne pozabite pripisati 
željeni jezik in ali se prijavljate na začetni ali 

nadaljevalni tečaj.               

Zbornica bo članom s poravnano 
članarino stroške tečaja sofinancirala v 

višini 50,00 EUR, na podlagi dokazila 
o plačilu, udeležbi in uspešno 

opravljenem tečaju.         

Tečaji 
TUJIH JEZIKOV

      Udeleženci nadvse zanimivega in ži-
vljenjskega predavanja z naslovom Dru-
gačen ni napačen, ki je na sedežu OOZ 
Koper potekal 6. aprila letos, so bili nad 
izvedbo navdušeni. Predavateljica Ne-
venka Dautanac, ustanoviteljica Šole 
odličnosti iz Metlike,  je s svojim pozitiv-
nim in dinamičnim nastopom, prisotne 
vključila v svoje predavanje tako, da so 
ves čas, tudi  s primeri iz vsakdanjega 
življenja, sodelovali in se povezovali s te-
matiko predavanja.            
     Predavanje je bilo namenjeno vsem 
tistim, ki si želijo razumevanja sočloveka 
tudi,  če je ta  drugačen.  Poznavanje raz-
ličnosti osebnostnih tipov nam vsekakor 
olajša vsakdanje bivanje tako v poslov-
nem kot zasebnem svetu.  Razumevanje 
medsebojnih odnosov je ključno za kako-
vost našega življenja. Ljudje smo različni  

in kolikor se naučimo spoznavanja različnih načinov dojemanja 
situacij in njihovega reševanja  ugotovimo,   da kljub drugačnosti 
nismo napačni. To spoznanje pa nam daje občutek svobode.           
    Človek je socialno bitje in je zanj povezovanje z drugimi nuja.  
To velja  v družini, na delu in v družbenem življenju nasploh.  To je  
nuja tudi pri delovanju naše  organizacije.  Velikokrat slišimo bese-
de »Skupaj smo močnejši«, a največkrat so le samo besede. Morda 
bi morali pogledati v naravo, kjer to še kako drži.            

Spoštujte druge tako, kot se znajo spoštovati gosi

Prejšnjo jesen ste videli gosi, ki so letele proti jugu v obliki črke V. Premišljevali 
ste, ali so znanstveniki že ugotovili, zakaj tako letijo.  

Vsaka ptica, ko zamahne s krili, ustvari vzgonski veter za ptico, ki ji 
neposredno sledi. S tem, ko letijo v obliki črke V, celotna jata leti 71 odstotkov 
hitreje, kot če bi vsaka ptica letela samostojno. Ljudje, ki so usmerjeni na nek 
skupen cilj in čutijo vsak nekaj skupinske pripadnosti, zaradi medsebojnega 
zaupanja potujejo hitreje in enostavnejše. Če gos izpade iz jate, takoj začuti 
močan udar vetra, saj ji prednja ptica ne zagotavlja več zaščite. Zato se takoj 
vrne zopet v jato.  

Če bi bili ljudje vsaj malo podobni gosem, bi v taki obliki ostali ne glede na 
to, ali vodimo ali pa sledimo (sprejeli bi  tudi premoč in tudi sami bi pomagali 
drugim). Ko se gos utrudi, naprej spusti močnejše gosi. Normalno je, da se 
pri zahtevnejših opravilih menjavamo. Tako ljudje kot gosi smo odvisni drug 
od drugega. Gosi iz ozadja z glasovi spodbujajo tiste spredaj, da obdržijo 
svojo hitrost.  Ljudje se moramo prepričati, da naši klici iz ozadja tiste spredaj 
motivirajo in ne kaj drugega. Končno – in to je zelo pomembno – ko gos 
zboli ali pa je ranjena in izpade iz jate, jo dve gosi spremljata in ji pomagata 
pristati. Z njo ostaneta toliko časa, da je zopet sposobna leteti ali pa da umre. 
Šele takrat zopet vzletita sami ali pa se pridružita kakšni drugi jati. Če bi bili 
ljudje vsaj malo podobni gosem, potem bi morali stati drug ob drugem tako 
v dobrih kot v slabih trenutkih.  
                 Milton Olson
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Predstavitev praktične uporabe proizvodov Murexin
S E K C I J A  G R A D B I N C E V

Članom sekcije gradbincev sta 21. aprila 2016, v Obrtniškem 
domu predstavnika podjetja Murexin David Volk in Robin 
Krančan teoretično in praktično predstavila najnovejše 
proizvode Murexin. Demonstratorja sta prisotnim predstavila 
naslednje materiale in njihovo uporabo:           
• izravnalna malta AM 50, ki se ročno nanaša za izravnavo 

notranje in zunanje podlage z dodatkom TRASS cementa. 
Primerna za stene in tla, tudi za talno gretje. Nanos je lahko 
do 50 mm. Keramiko lahko polagamo po 1 - 6 urah.             

• super podlaga D4, se uporablja za izboljšani oprijem (npr. 
ploščice na ploščice, ploščice na iverno ploščo ali OSB 
ploščo,…) Premaz je polnjen s kremenčevim peskom in je 
primeren za zunanjo in notranjo uporabo.                

• hidro izolacija tekoča folija Rapid je enokomponentna 
trajno elastična tesnilna masa, pripravljena za takojšnjo 
uporabo. Primerna je za notranje prostore, kot so kopalnice, 
tuši, kleti in drugi vlažni prostori. Prednost je enostavnost 
nanosa (samo z valjčkom) in izjemno hiter čas sušenja, le 3 
ure, po drugem nanosu.           

• Epoksi fugirna masa FMY 90 je za živila neoporečna, 
odporna na vodo, zmrzal, kemikale in staranje. Posebej 
primerna za fugiranje v prostorih pod vplivom vodnega 
pritiska in kemikalij. Dobavljiva v vseh barvnih RAL tonih.               

Na dvorišču je potekal zelo zanimiv praktičen prikaz in testiranje 
zgoraj navedenih materialov. Gradbinci so ugotovili, da lahko ob 
uporabi predstavljenih materialov prihranijo veliko časa. Andrea 
Černjul, predavatelj iz Murexin Hrvaška je predstavil način 
vgradnje okenske police pri izvedbi fasade. Prikazal je vse detajle 
in opozoril pri katerih postopkih je potrebno biti še posebej 
pazljivi in kakšne so  lahko posledice ob nepravilni izvedbi.

Srečanje se je zaključilo ob kozarčku in prigrizku.
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Člane sekcije kozmetikov Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Koper in ostale interesente vabimo na strokovni seminar s 
praktično delavnico z naslovom  3 PEPTIDES: Biološko-aktivna nega 
za superiorni Anti-Ageing

v četrtek, 9. junija 2016 ob 13. uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper 

Z naravnim procesom staranja se koža funkcionalno spreminja - 
celice se pričnejo počasneje deliti ter sintetizirati manj kolagena, 
elastina in hialuronske kisline. Z inovacijo 3  PEPTIDES iz 
laboratorijev Kozmetike Afrodita lahko celicam obudijo njihov 
mladostni potencial.  

Tematika seminarja               
• novi razvojni dosežki moderne dermo-kozmetologije  - 

inovacijo 3 PEPTIDES            
• revolucionarni učinki biološko aktivnih peptidov ter              
• specialna masažo 3D Anti-Ageing s tehniko digitopresure 

(izjemno učinkoviti pritiski na akupresurne točke obraza) za 

 VABILOSeminar z delavnico  3 PEPTIDES: 
Biološko-aktivna nega za superiorni Anti-Ageing

S E K C I J A  K O Z M E T I K O V

izboljšanje čvrstosti mišičnega tkiva ter intenziviranje 
želenih pomlajevalnih učinkov na koži.             

Predavateljica
Strokovno izobraževanje bo vodila predstavnica podjetja 
Kozmetika Afrodita d.o.o. Mojca Hernaus, strokovna 
svetovalka podjetja za področje profesionalne kozmetične 
nege, ki bo tudi predstavila celosten anti-age koncept za ”dih 
jemajoče” pomlajevalne učinke!  

Cena 
Za člane OOZ Koper je udeležba na seminarju brezplačna. 
Morebitni zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 30,00 
EUR (DDV vključen).  

Prijave in informacije
Prijavite se na telefon 05/61 39013, 041/725125 ali preko 
e-naslova: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
torek, 7. junij 2016 

Kozmetika Af rodita 
Lepa v svoji  koži

Kozmetika Afrodita je vodilna slovenska hiša lepote, ki z visoko kakovostnimi kozmetičnimi izdelki in 
storitvami že več kot 45 let dosledno zadovoljuje želje, potrebe in pričakovanja končnih in profesionalnih 
uporabnikov. Na osnovi lastnega razvoja proizvajajo visokokakovostne, naravne ter uporabnikom in okolju 
prijazne kozmetične izdelke - zanjo in zanj ter za vse starostne skupine.

Proizvodno-prodajni asortiman šteje več kot 600 z lastnim znanjem razvitih izdelkov. V izdelke v zajetni 
meri vgrajujejo le preverjeno najboljše naravne aktivne sestavine ter vedno bolj izločajo nenaravne 
primesi, kot so parabeni, parafin, silikoni, vazelin, umetna barvila in sintetične dišave. Izdelki, združeni pod 
blagovno znamko Kozmetika Afrodita, vsebujejo do 96,5 % naravnih sestavin, poleg tega pa si prizadevajo, 
da izbirajo sestavine iz ekološke pridelave. Ker spoštujejo življenje in možnost svobodne izbire, izdelkov 
niti v končni niti v nobeni vmesni razvojni fazi ne testirajo na živalih ter na tej osnovi že vrsto let izbirajo 
tudi dobavitelje sestavin. Kozmetika Afrodita so tudi inovacije, vedno sveže ideje, ki so skrbno razvite v  
kompleksu lastnih razvojnih laboratorijev. 

In nenazadnje, Kozmetika Afrodita so tudi in predvsem ljudje - 127 ljudi različnih strok, s poudarkom 
na visoko izobraženem kadru s področja farmacije, mikrobiologije, kemije, managementa in trženjskega 
komuniciranja, ki skupaj gradijo kulturo medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.    

Čezmejno izvajanje prevozov
S E K C I J A  Z A  P R O M E T

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija za promet in 
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za promet, sta 
6. maja 2016 organizirali brezplačni seminar na temo Medna-
rodni prevozi v cestnem prometu, kabotaža in obvezni dokumen-
ti. Seminar je bil organiziran z namenom, da se prevoznikom 
predstavi zakonodaja iz področja čezmejnega izvajanja storitev 
ter postopkov pridobitve delovnih dovoljenj za voznike tujce.  
 
Na seminarju so bile obravnavane naslednje teme:          
• pogoji in pravila opravljanja kabotaže:
 - prevoz blaga z vozili ND do 3,5 t ali prevoz potnikov z    
   vozili do 1+8                   
 - prevoz blaga z vozili NDM nad 3,5 t ali prevoz potnikov  
                          z vozili nad 1+8               
• napotitev delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja 

storitev na ravni EU (zakonske podlage, postopki, dokumen-
tacija. . .)          

• postopki zaposlovanja tujih voznikov (iz tretjih držav)           
• postopek pridobitve potrdila A1 za voznike.          

Gradivo, predstavljeno na seminarju si lahko člani ogledate na sple-
tni strani OZS www.ozs.si /Sekcija za promet/Aktualno iz sekcije.
 
Glede postopka pridobitve potrdila A1 za voznike je bil med 
predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, sklenjen dogovor na podlagi katerega:                
• se za osebe (voznike), ki opravljajo dejavnost oziro-

ma delo v mednarodnem cestnem prometu izdajajo 
obrazci A1 v skladu s 13. členom Uredbe (ES) 883/2004
V navedenem členu so določena posebna pravila za osebe, 
ki opravljajo dejavnost v dveh ali več državah članicah, pri 
čemer se tako delo lahko opravlja za enega delodajalca ali 
za več delodajalcev. Pravila so določena tako, da omogočajo 
izvedbo temeljnega načela, da mora za osebe, ki se gibljejo 
v Skupnosti veljati sistem socialne varnosti ene same drža-
ve članice. Kadar oseba opravlja dejavnost zaposlene osebe 
v dveh ali več državah članicah je treba najprej določiti , ali 
oseba opravlja znaten del dejavnosti v državi članici stalnega 
prebivališča. Če oseba opravlja znaten del dejavnosti v državi 
članici stalnega prebivališča, potem se uporablja zakonoda-
ja države članice stalnega prebivališča. Če oseba ne opravlja 
znatnega dela dejavnosti v državi članici stalnega prebivali-
šča, se uporablja zakonodaja države članice, v kateri je statu-
tarni sedež ali poslovna enota podjetja oziroma delodajalca, 
če je oseba zaposlena pri enem podjetju oziroma delodajalcu. 
Merila za določitev znatnega dela dejavnosti so določena v 
14. členu Uredbe (ES) 987/2009. V navedenem članu so na-
vedena okvirna merila, za zaposleno osebo zlasti delovni 
čas in/ali osebni prejemek, za samozaposleno osebo pro-
met, delovni čas, število opravljanjih storitev. Seveda lahko 
pristojni nosilec upošteva tudi druga merila, saj delitev de-
javnosti med dve ali več držav članic v cestnem prometu ni 
tako preprosta. Pri cestnem prometu je lahko poudarek na 
razkladanju in nakladanju tovora v različnih državah v dolo-
čenem časovnem obdobju. Če se pri celotni presoji ugotovi, 
da delavec opravlja vsaj 25 % delovnega časa v državi članici 
stalnega prebivališče, je to kazalnik, da opravlja znaten del 
dejavnosti v tej državi članici.                   

• je bil pripravljen in usklajen »Vprašalnik za izdajo obraz-
ca A1 po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004 za osebe, ki 
opravljajo delo v mednarodnem cestnem prometu«                     

• vprašalnik izpolni delodajalec, samozaposlena oseba 
ali družbenik ali poslovodna oseba za svoje zaposlene 

delavce (voznik mora imeti obvezno prijavljeno stal-
no ali začasno prebivališče v RS), edina izjema so lahko 
državljani  drugih držav članic, ki imajo stalno prebivališče 
v drugi državi članici. Ne glede na pravilo, da postopek  za 
izdajo obrazca A1 prične pristojni nosilec države članice, v 
kateri ima oseba stalno prebivališče je dogovorjeno, da za 
navedeno skupino oseb izda obrazec A1 ZZZS tudi v pri-
meru, ko državljan druge države članice nima prijavljenega 
prebivališče v RS.                     

• ker se delo v mednarodnem cestnem prometu običajno 
opravlja v več državah članicah bo vlagatelj v Vprašalniku 
lahko navedel več držav članic EU ali pa bo vpisal bese-
dilo »države članice EU, EGP ali Švica«                 

• obrazec A1 se izda za največ 1 leto (ali za čas veljavnosti 
enotnega dovoljenja - vendar ne več kot za 1 leto ali za čas 
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, za osebe, ki imajo sklenje-
no pogodbo o zaposlitvi za določen čas).               

V času trajanja delovnega razmerja je delodajalec dolžan sporočiti vse 
spremembe, ki lahko vplivajo na veljavnost izdanega obrazca A1.         

S predstavniki MDDSZ, OZS, GZS in ZZZS je bilo tudi dogovorje-
no, da se obrazec A1 izda naknadno kot napotitev na delo, kadar 
to zahteva nadzorni organ določene države članice. To bo veljalo 
samo v primeru izvajanja tako imenovane »kabotaže«. Pojem ka-
botaže je določen v Zakonu o prevozih v cestnem prometu in tudi 
v Uredbi (ES) 1072/2009. V tem primeru bo delodajalec izpolnil 
vprašalnik za napotene na delo v skladu z 12. členom Uredbe (ES) 
883/2004, pri čemer je obvezna navedba lokacije, kjer se kabota-
ža opravlja. Če je bil v tem primeru za določeno osebo izdan tudi 
obrazec A1 po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004, to pomeni, da je 
potrebno preklicati veljavnost tega obrazca. Za isto časovno ob-
dobje oseba ne more biti napotena na delo v drugo državo članico 
in biti sočasno zaposlena.  Po poteku veljavnosti obrazca A1 v zve-
zi z napotitvijo, je mogoče ponovno izdati obrazec A1 po 13. členu 
Uredbe (ES) 883/2004.                                       

Pomembno je tudi vedeti, da veljavna zakonodaje ne dopušča 
izdajo obrazca A1 za voznike, ki jih prevozniki zaposlujejo na pod-
lagi drugih pogodb, npr. občasno oz. začasno delo upokojencev, 
kratkotrajno delo družinskega člana …, saj le-ti niso vključeni v 
socialno zavarovanje.

Usposabljanje voznikov 
po programu za leto 2016 
OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran smo, v sodelovanju z Obrtno 
podjetniško zbornico Slovenije, organizirale dva termina usposa-
bljanja voznikov po programu za leto 2016. Usposabljanja se je 
skupno udeležilo 84 voznikov.
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Izvajanje taksi prevozov na območju potniškega terminala
S E K C I J A  Z A  P R O M E T

      V aprilu 2016 so se predsednik zbornice Slavko Vižintin, pred-
sednik sekcije za promet Dean Žunič in še nekateri  taksisti, člani 
OOZ Koper, srečali na sestanku s predstavniki Urada za gospo-
darske javne službe in promet Mestne občine Koper, zato, da bi 
dogovorili najboljši način izvajanja taksi prevozov na potniškem 
terminalu.                     
     S prihodom velikih potniških ladij - križark se na območju potni-
škega terminala poveča obseg ljudi-turistov, ki potrebujejo taksi 

usluge. Prvi vtis, ki 
ga imajo turisti s 
Koprom  je za lokal-
no občinsko upra-
vo zelo pomemben, 
zato od taksistov 
zahteva, da  na ob-
močju potniškega 
terminala izvajajo 
taksi dejavnost pod 
določenimi pogoji.  
Na omenjenem se-
stanku so bili taksi-
stom ti pogoji tudi 

predstavljeni.  Od taksistov se namreč zahteva, da izvajajo prevo-
ze po sistemu »na vrsto« v prostoru ob varovalni ograji, ki poteka 
vzporedno s Severno obvoznico. Prometni pas, ki je namenjen lo-
kalnim taksistom je dolg 50 metrov in širok 2,5 m. Ni posebej zari-
san ali označen. Taksi vozila morajo biti brezhibna in njihovi vozniki 
urejeni. Od voznikov se pričakuje, da poleg znanja slovenskega in 

italijanskega jezika  
pozna tudi vsaj en 
svetovni jezik ter 
zgodovinske in kul-
turne znamenitosti 
našega kraja. Da 
bi taksisti zadostili 
določenim pogo-
jem so pripravljeni 
se tudi dodatno 
izobraževati.                
     Taksisti so izrazili 
tudi svoja pričako-
vanja glede uredi-

tve prostora na potniškem terminalu, na način, da jim bo omogo-
čeno kvalitetno izvajanje taksi prevozov.              
     Sestanek se je zaključil v pozitivnem duhu saj je želja obeh 

strani, da bi na potniškem terminalu ponudili kvalitetne storitve. 
Mestna občina Koper je vsem taksistom, ki imajo pridobljeno ob-
činsko dovoljenje za izvajanje taksi storitev na lokalnem območju 
naslovila dopis, v katerem je predstavila način in pogoje izvajanja 
taksi prevozov na potniškem terminalu, »dogovorjenim« med 
OOZ in Mestno občino Koper.              
     Taksisti, tako nečlani kot člani OOZ Koper, so se kasneje sestali na 
sedežu zbornice, kjer so razpravljali o načinu in pogojih izvajanja 

taksi prevozov po smernicah, ki jih je postavila MOK. Prišli so do 
zaključka, da dejansko stanje na potniškem terminalu ni povsem 
skladno z dogovori, ki so bili izoblikovani in dogovorjeni na pr-
vem sestanku z MO Koper. Predvsem varovalna ograja ni skladna 
z dogovori, saj na način kot je trenutno postavljena ne omogoča 
neoviranega izvajanja taksi storitev.  Glede na to, da prostor name-
njen taksi službi ni posebej zarisan ali označen, je bilo dogovorje-
no, da se na začetku in koncu kolone postavi označevalna tabla z 
napisom taksi. Vsled navedenemu smo MO Koper na te popravke 
opozorili in jo zaprosili, da prostor uredi tako, da lahko taksi služba 
kvalitetno opravlja svojo dejavnost. Do nastanka tega prispevka s 
strani MO Koper nismo v zvezi s tem dobili nobenega odgovora.             
     Predlog taksistov je bil tudi, da bi taksisti, ki želijo opravljati taksi 
prevoze na potniškem terminalu, podpisali posebno izjavo opre-
mljeno z logotipom OOZ in MO Koper, s katero bi se zavezali izpol-
njevati minimalne standarde, ki so bili dogovorjeni na skupnem 
sestanku. Tudi o tem predlogu se Urad za gospodarske javne služ-
be in promet  MO Koper ni izrekel .           
     Taksisti se strinjajo, da mora biti taksi služba urejena in izpol-
njevati minimalne standarde. Z Mestno občino Koper si želijo so-
delovanja v korist vseh taksistov, lokalne skupnosti in predvsem 
turistov, ki obiskujejo naše mesto.

Koristno predavanje za gostince in živilce
S E K C I J A  G O S T I N C E V  I N  Ž I V I L C E V

     V zeleni dvorani Obrtniškega doma smo, 26. aprila 2016, 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola in Piran  za 
svoje člane organizirali usposabljanje o higieni živil in HACCP 
sistemu. Med udeleženci je bilo pet članov OOZ Koper in prav 
toliko iz OOZ Izola.              
    Program strokovnega izobraževanja je temeljil na predstavitvi 
zakonodaje na področju higiene živil vse do uporabe smernic 
na osnovi HACCP načel. Udeleženci so se tudi seznanili z 
najpogostejšimi napakami, ki jih v gostinskih obratih zaznavajo 
inšpektorji in kako se jih da uspešno odpraviti. Ob koncu 
usposabljanja so udeleženci opravljali pisni preizkus, na podlagi 
katerega jim je izvajalec, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo 
okolja Maribor, izdal potrdilo o opravljenem usposabljanju za 
varno delo z živili.

S E K C I J A  G O S T I N C E V  I N  Ž I V I L C E V

Na Facebook (FB) strani  bo na željo 
gostincev OOZ Koper pričela delovati 
stran z imenom  Jejmo dobro-Koper 
s podeželjem, na kateri se boste lahko 
gostinci, člani OOZ Koper reklamirali 
tako, da boste objavljali slike svojih 
kulinaričnih specialitet ter zanimivosti iz 

svojih gostilen, restavracij in drugih gostinskih lokalov.  

Vsak uporabnik strani bo lahko stran samostojno urejal, a zgolj 
z namenom promocije izdelkov in storitev vezanih na svojo 
gostinsko dejavnost. Zadeve, ki niso v povezavi z dejavnostjo,  
bo uporabnikom strani prepovedano objavljati.  

Osnovni pogoj za sodelovanje na FB strani je, da ste člani 
OOZ Koper in imate poravnano članarino zbornici. Kolikor že 
imate ustvarjen svoj profil na Facebook-u kontaktirajte vašega 
predsednika sekcije, to je Aleš Segulin, telefon 041/431980 
in prejeli boste informacije kako objavljati na skupni Facebook 
strani. 

Delavnica Kako uporabljati spletno stran 
JEJMO DOBRO - KOPER S PODEŽELJEM
Kolikor nimate vzpostavljene Facebook strani ali jo imate, vendar 
niste vešči v oblikovanju, urejanju in objavljanju fotografij ter 
prispevkov, vas vabimo na delavnico 

v sredo, 15. junija 2016 ob 10. uri, 

v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Delavnico bo vodil Aleš Segulin, predsednik sekcije gostincev in 
živilcev OOZ Koper. 

Pogoji za udeležbo na delavnici              
osnovno poznavanje orodja Internet Explorer – iskanje preko 
interneta primerna računalniška ali telekomunikacijska oprema  
Na delavnici boste lahko izdelali svoj lasten Facebook profil zato 
prinesite s seboj prenosni računalnik oziroma beležko, da si boste 
osnovne korake lahko zabeležili in profil kasneje izdelali tudi sami. 

Cena
Za člane sekcije s poravnano članarino je udeležba na delavnici 
brezplačna.

Prijave
Prijavite se na tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125 oziroma preko 
e-naslova: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
ponedeljek 13. junij 2016
              Vabljeni!

 VABILO

Predstavitev gostincev 
na Facebook strani 

Jejmo dobro - 
Koper s podeželjem

Za gostince  še strožji 
kadilski zakon
     V zeleni dvorani Obrtniškega doma je 24. maja 2016 potekalo srečanje gostincev.  Aleš 
Segulin, predsednik sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper je na srečanje povabil pred-
sednike in predstavnike vseh gostinskih sekcij območnih obrtno-podjetniških zbornic, 
vodstvo sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS ter zainteresirane člane. Zaradi pomemb-
nosti tematike je bilo pričakovati večji odziv, a ne glede na to, so prisotni v dvourni razpravi 

zavzeli določena stališča.  Mate Matjaž, predsednik Sekcije 
za gostinstvo in turizem OZS  je nanizal vrsto problematik s 
katerimi se sooča republiška sekcija ter poročal na kakšen 
način in s kakšnimi argumenti  ter ukrepi sekcija  nastopa 
proti sprejemanju vse strožjim  zakonskim določilom, ki jih 
gostincem nalaga država. Med drugim je  povedal, da nove 
spremembe  kadilskega zakona z uvedbo licenčnin prinaša-
jo nove stroške ter še dodatno zaostrujejo pogoje kar zade-
va teras. Skupaj z republiško sekcijo trgovcev so pripravili 
pripombe na Predlog Zakona o omejevanju uporabe 

tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, katere je Mate Matjaž prisotnim tudi predsta-
vil.  V imenu gostincev je sekcija pripravila tudi peticijo proti dodatnim obremenitvam 
pri poslovanju zaradi nove tobačne zakonodaje. Žal odziv ni bil tak kot bi pričakovali 
glede na pritožbe članov in na problematiko.  Na OOZ Koper smo zbrali nekaj čez 80 peti-
cij, ki smo jih posredovali krovni organizaciji.               

     Kolikor Vlada RS ne bo prisluhnila podanim pripombam na predlog kadilskega 
zakona, bo OZS zahtevala, da Državni zbor Republike Slovenije predlog Zakona o ome-
jevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov zavrne ali  ga v zakonodajnem postopku 
spremeni, kot predlagajo podpisniki peticije. Kolikor bo predlog Zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Državnem zboru Republike Slovenije vseeno 
sprejet v kateremkoli delu v nasprotju s tem kar je zahtevala republiška sekcija, je OZS 
napovedala možnost vložitve zahteve za razpis zakonodajnega referenduma.              

     Nedavno je republiška gostinska sekcija, z namenom ozaveščati gostince o novih za-
konskih določilih, organizirala regijske zbore vseh gostincev. Po besedah Mate Matjaža 
so tudi tam pričakovali višjo udeležbo, a je v  zadnjem času, zaradi vse manjšega odziva 
članov na skupne sestanke in akcije opaziti, da je članstvo premalo povezano. Pogajal-
sko moč pa zbornica zagotovo  izgublja tudi z osipom članstva, ki ga je povzročila uki-
nitev obveznega članstva. Tudi udeleženci tokratnega srečanja so potrdili  dejstvo, da 
premalo povezani bodo težko dosegli želene učinke. Strinjali so se, da je od članov 
samih odvisno kako in koliko bo zbornica uspešna pri zagovarjanju  njihovih interesov. 
Namen sestanka pa  je bil predvsem  pripraviti konkreten predlog za spremembo 
predpisa, ki lastnikom  prodajnih avtomatov omogoča prejemanje gotovine 
brez računa. Prisotni so po razpravi sprejeli stališče,  da se mora OZS odločno posta-
viti  za svoje člane. Podprli so zahtevo sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS,  da 
se uvede ustreznejši sistemski nadzor nad tovrstno prodajo. Ob današnji tehnolo-
giji bi bilo vsekakor možno zagotoviti tudi, da bi avtomati izdajali račune oziroma,  da 
bi imeli vgrajeno elektronsko blagajno, ki bi vsako prejeto plačilo evidentirala na FURS. 
Gostinci so zahtevali, da se prodaja na prodajnih avtomatih  izenači s prodajo v drugih 
obratih in s tem  odpravi neenakost med zavezanci. OZS naj od Ministra za finance zahte-
va takojšnjo spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV tako, da v 143. členu, v kate-
rem so opredeljene izjeme,  črta prodajo iz avtomatov. Za prodajo na prodajnih avtomatih 
morajo veljati enaka določila kot za vse ostale zavezance, ki poslujejo z gotovino.         

     Prisotni so se strinjali tudi s predlogom Mate Matjaža, da se posamezni prodajni avto-
mati v zakonu opredelijo kot prodajna mesta.
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Podjetje AM-SATUS d.o.o. je na Ulici 15. maja v 
Kopru, v neposredni bližini trgovine DM, odprlo 
nov poslovni lokal Divino Caffe.              

Povabilu na otvoritev smo se z veseljem odzvali, 
saj je vsaka širitev dejavnosti naših članov po-
membna za zbornico in tudi za sam kraj.          

Podjetje je skrb za vodenje lokala zaupalo mladi 
nadobudni gostiteljici Mateji, hčerki Marka Ča-
lušića, enega od lastnikov podjetja. Pri prenovi 
objekta, ki jo je vodila sama Mateja, je sodelovalo 
tudi nekaj članov naše zbornice. Podjetje AM-SA-
TUS d.o.o. je samo izvedlo vse vodovodne insta-
lacije, saj je to njihova osnovna dejavnost, mizar 
Maurizio Debernardi, pleskar Davorin Šinigoj in 
Marko Starman pri električnih instalacijah.              

Odprt, moderen in svetel prostor, v katerem si je 
Mateja zamislila tudi degustacije vin, je vsekakor  
navdušil  vsakogar že na sami otvoritvi in navdu-
šuje vsakogar,  ki za kavo ali za kozarec vina tja 
zaide.

 VABILOBrezplačna predstavitev prodajnega 
programa Danfoss 

S E K C I J A  I N S T A L A T E R J E V -  E N E R G E T I K O V

Za člane sekcije instalaterjev-energetikov OOZ Koper 
organiziramo brezplačno predstavitev prodajnega programa 
podjetja Danfoss Trata d.o.o. iz Ljubljane,  

v četrtek, 16. junija 2016 ob 17. uri,
v zeleni dvorani OOZ Koper, 
Staničev trg 1, Koper
 

Tematika predstavitve          
• temperaturna in tlačna regulacija v postajah daljinskega 

ogrevanja in kotlovnic           
• regulacija lokalnega ogrevanja            
• hidravlično uravnoteženje v ogrevalnih in hladilnih sistemih             

Udeleženci seminarja boste pridobili znanje o energetsko 
učinkovitih rešitvah v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Predavatelja
Predstavitev bosta vodila Alojzij Juvanc  in Angel Gele Sunja, 
predstavnika podjetja Danfoss Trata d.o.o. iz Ljubljane 

Trajanje seminarja 
Seminar bo rajal dve uri.
Po uradnem delu bo sledila pogostitev.

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

Rok prijave
torek, 14. junij 2016

Na dogodek so vabljeni tudi ostali člani, ki jih ta tematika 
zanima.

                                               Udeležba je za člane brezplačna. 

 VABILOStrokovno srečanje grafičarjev OZS
G R A F I Č A R J I

Vabljeni na strokovno srečanje grafičarjev Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije  

10. in 11. junija 2016,
v zeleni dvorani v Termah Olimie,
v Podčetrtku
Program
V petek, 10. junija bo potekala obširna strokovna predstavitev 
Gorazda Goloba z naslovom Drupa po Drupi. Poskrbljeno bo tudi 
za splošne teme o prodaji. Prijetno celodnevno druženje bomo 
zaključili z večerjo in plesom ob glasbi. 
V soboto, 11. junija bomo strokovno srečanje zaključili s 
skupnim ogledom tiskarne. 

Program srečanja dobite naknadno. 

Cena 
Kotizacijo za člane OZS je 29,00 EUR (del kotizacije za 
člane sekcije krije sekcija, v ostali del kotizacije  pa je 
vključena večerja ob glasbi, predavanja, postrežba med 
odmori, zbornik). Kolikor se bodo strokovnega seminarja 
poleg nosilca obrti udeležili zaposleni oziroma osebe 
iz vašega podjetja, ki je član OZS za njih znaša kotizacija 
15,00 EUR.  Za vse ostale nečlane je kotizacija 69,00 EUR (z 
DDV). V kotizacijo je vključena cena večerje za udeležence 
srečanja, predavanja, postrežba med odmori, zbornik).  

Prijave in informacije 
Prijavo za strokovni del seminarja za sekcijo grafičarjev 
posredujte preko e- pošte: adrijana.poljansek@ozs.si. 
Za dodatna pojasnila in informacije pokličite Adrijano 
Poljanšek na telefon 01/58 30 826. 
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Tržni inšpektorji v zadnjem času intenzivneje preverjajo, ali 
imajo posamezni subjekti za opravljanje obrtnih dejavnosti 
pridobljeno obrtno dovoljenje.             
Posebej opozarjamo, da obrtno dovoljenje pridobljeno le 
za eno izmed dejavnosti, ki jo gospodarski subjekt opravlja, 
ne pomeni, da so s tem pokrite tudi ostale dejavnosti, 
za opravljanje katerih je ravno tako potrebno pridobiti 

obrtno dovoljenje. Če na primer podjetje, ki v sklopu v priglašene 
dejavnosti 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, opravlja 
avtomehanična dela, zraven pa še vulkanizerska dela, mora imeti 
pridobljeno obrtno dovoljenje za obe dejavnosti. Če ima samo za 

eno izmed teh dejavnosti, je že v prekršku.              
      Tržna inšpekcija tako pregleduje, ali ima podjetje za vse 
registrirane dejavnosti, ki jih izvaja (npr. tudi, če izda za ta 
dela ponudbo) in za katere je to predpisano, pridobljeno 
obrtno dovoljenje. Kolikor ga ima le za določene, je podjetje v 
prekršku in mu grozi izrek visoke globe.          
      Opravljanje dejavnosti za katero subjekt nima z zakonom 
predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti, se v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (ZPDZC-UPB1, Ur. lista RS, št. 12/2007), 
šteje za delo na črno. Za ta prekršek je predpisana globa 

v znesku od 2.000 do 26.000 EUR in še globa za odgovorno 
osebo storilca prekrška v znesku od 520 do 2.600 EUR.                
Tržni inšpektor ne izreče samo globe, temveč lahko izda tudi 
odločbo o prepovedi opravljanje dejavnosti, za katero podjetje 
ni pridobili obrtno dovoljenje.                                 
     Priporočamo vam, da preverite, ali imate za vse dejavnosti, 
ki   jih izvajate, oziroma za vse tiste za katere izdajate ponudbe, 
pridobljeno obrtno dovoljenje. Obrtne dejavnosti in ustrezne 
poklicne usposobljenosti, za katere je treba pridobiti obrtno 
dovoljenje določa 3. člen Uredbe o obrtnih dejavnostih (Ur. list 
RS št. 63/2013).                      
      Za več informacij se lahko obrnete na Tatjano Ivančič, 
strokovno sodelavko za obrtni register, OOZ Koper, tel. 05/61 390 
00 ali e-naslov: tatjana.ivancic@ozs.si                      

Obveznosti po Zakonu o izvensodnem 
reševanju potrošniških sporov              
Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne 
nalaga podjetjem obveznosti reševanja potrošniških sporov 
pri izvajalcu IRPS, če pa se ponudnik blaga in storitev odloči, 
da lahko potrošniki rešujejo spore z njim pred določenim 
izvajalcem IRPS, mora potrošnika o tem seznaniti že pred 
sklenitvijo pogodbe. Če ponudnik nima izbranega izvajalca 
za izvensodno reševanje sporov, mora tudi to objaviti na svoji 
spletni strani in v splošnih pogojih, če jih ima (če ne, pa na drug 
primeren način).             

Bistven je  32. člen zakona, ki navaja:                
• podjetje ki priznava določenega izvajalca kot pristojnega 

za izvensodno reševanje sporov s potrošniki, mora na 
svoji spletni strani in v svojih splošnih pogojih poslovanja 
ali na drug primeren način objaviti katerega tovrstnega 
izvajalca priznava – npr. ob ceniku v poslovnem prostoru, 
ki ga vidijo stranke ali na ponudbi ali v predlogu 
pogodbe…. (navesti mora naziv, elektronski naslov in 
telef. številko izvajalca za izvensodno reševanje sporov s 
potrošniki).             

• podjetje ki ne priznava nobenega izvajalca za izvensodno 
reševanje sporov s potrošniki, mora to navesti na svoji 
spletni strani in v svojih splošnih pogojih poslovanja ali 
objaviti na drug primeren način.               

• podjetje, ki se ukvarja s spletno prodajo ali spletnimi 
storitvami, mora na svoji spletni strani objaviti tudi 
elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje 
potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL                                 

Zakon določa še, da kadar se potrošnik s pritožbo obrne 
neposredno na ponudnika in pritožbi ni ugodeno z notranjimi 
postopki podjetja za reševanje pritožb, mu mora podjetje 
poslati informacijo o tem, katerega izvajalca izvensodnega 
reševanja potrošniških sporov (IRPS) priznava (če ga), na 
trajnem nosilcu podatkov, skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe.             

Več podrobnosti si lahko preberete v članku Sabine Rupert, 
univ. dipl.prav., strokovne svetovalke OZS, v Obrtniku iz 
decembra 2015.

Vabilo za skupinsko nastopanje na sejmih 
v tujini                    

SPIRIT Slovenija, javna agencija je objavila vabilo za posredovanje 
interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini 
v letu 2017. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa za 
sofinanciranje skupinskih sejemskih   predstavitev slovenskega 
gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017. V 
pomoč pri odločanju vam bo baza svetovnih sejmov, ki jo 
najdete na portalu Izvozno okno oz. na spletnem naslovu http://
www.izvoznookno.si/Dokumenti/Pomoc_izvoznikom/Sejmi/
Baze_sejmov_9353.aspx.             

Skupinske predstavitve bodo organizirane po sekcijah OZS, kolikor 
bo za določen sejem najmanj šest prijav.            

V celoti izpolnjene ter podpisane in ožigosane obrazce posredujte 
do petka, 8. julija 2016, na e-naslov: edina.zejnic@ozs.si.

Otvoritev Divino Caffe           

Tržni inšpektor preverja obrtna dovoljenja 
Izognite se visokim kaznim in prepovedi opravljanja dejavnost

POMEMBNO!
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O O delovanju zbornice
 
     Glede na prošnjo predsednika OOZ Koper Slavka 
Vižintina želim izraziti svoje osebno mnenje o stanju 
v naši sekciji (pripis uredništva: Sekciji inštalaterjev 
energetikov OOZ Koper) in predloge za izboljšanje 
situacije. 
     Najprej bi izpostavil, da se na sejah ne bi smeli 
preveč ukvarjati  s stvarmi iz preteklosti. Posvetiti 
bi se morali trenutni situaciji in potrebam. Precej 
članov je mnenja, da od zbornice nima nič in da je 
zbornica sama sebi namen, zaradi česar  se počutijo 
zapostavljene. Interes do dogajanja v zbornici 
je pri njih še posebej upadel, ker se je zbornica 
preveč ukvarjala s problemi v vodstvu in premalo z 
vsakodnevnimi težavami malega podjetnika. Tako 
so se morali obrtniki ukvarjati s problemi zbornice 
namesto, da bi se zbornica ukvarjala s problemi 
obrtnikov, zaradi česar  niso v zbornici videli nekih 
svojih interesov. 
     Da vnesemo malo več pozitivnega dogajanja 
in posledično več zanimanja članov za dogajanje 
v zbornici bi po mojem mnenju morali z osebnimi 
kontakti posvetiti večjo skrb za vsakega posameznika. 
Le tako se bo vsak posameznik počutil cenjen in 
pomemben. Če ga bo pa še kdo vprašal s kakšnimi 
težavami se pri vsakodnevnem delu najpogosteje 
srečuje bo morda še ugotovil, da ni sam in da lahko 
v zbornici uresničuje tudi  kakšne skupne interese. 
Morda mu bo to vlilo malo optimizma, da bo lahko z 
večjim elanom  zrl v prihodnost.  
     Zavedati se moramo, da je država pozabila na nas 
oz. nas ima samo še za ožemanje. Ko bomo ugotovili, 
da v slogi je moč,  se nam ne bo treba več bati za obstoj 
zbornice. 
     Pozdravljam idejo da se začne z osebnimi obiski pri 
obrtnikih. To bo kar velik zalogaj, saj bo zahteval veliko 
časa, ampak nekje je treba začeti. Tudi organiziranje 
druženj po sekcijah lahko pripomore.  
     Sem mnenja, da sekcije boljše oz. lažje delujejo kot je 
bilo prej z izvršilnimi odbori, saj več ljudi več ve in več 
stvari lahko reši in se lahko ukvarja z interesi večjega 
števila članov. 
     V upanju  na združevanje čim več skupnih interesov, 

                   Franko Benčič
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Oglasi POSLOVNE BORZE
• Poljsko podjetje, specializirano na področju proizvodnje in trgovine s folijo za 

embalažo, išče vzajemno proizvodnjo in dobavitelje različnih vrst folij.               
Šifra: EEN-apr-06                 
• Francoski pridelovalec malin išče dobavitelja organskih eteričnih olj (olje geranije-

geraniol in navadnega vratiča), ki se uporabljajo kot naravna sredstva proti škodljiv-
cem. V poštev pride tudi sintetizirani geraniol. Francosko podjetje je odprto za vse 
potencialne evropske dobavitelje. Iščejo sodelovanje s proizvodnim sporazumom.                 

Šifra: EEN-apr-07                   
• Rusko podjetje, ki proizvaja naravna živila iz divjih rastlin in jagodičevja (naravni 

med iz jagodičevja, marmelada iz borovih oreščkov, olje iz oreščkov cedre, olje iz 
iglic jelke in drugo), išče distributerje za svoje izdelke.                      

Šifra: EEN-apr-10                
• Mlado špansko podjetje, specializirano za raziskave in razvoj novih inovativnih 

izdelkov, je razvilo nov patentiran sistem reševanja iz vode, ki bistveno poveča 
možnosti za reševanje ljudi, ki jim grozi utopitev. Sistem se lahko uporablja na mor-
ju ali ob jezerih, rekah itd. Podjetje je v začetni fazi internacionalizacije in ponuja 
licenčne pogodbe in išče distributerje.                   

Šifra: EEN-apr-14                  
• Britansko podjetje za oblikovanje je razvilo inovativen izdelek na področju proste-

ga časa in pripomočkov za šport ter adrenalinski šport. Podjetje išče poslovne par-
tnerje za proizvodnjo in /ali za dobavo različnih aluminijastih zaponk z regulatorji iz 
eloksiranega aluminija.                    

Šifra: EEN-apr-16                
• Brazilski dobavitelj lepenke / plastičnih ostružkov išče distributerje oz. zastopni-

ke za njihove izdelke. Lepenka je uporabna kot surovina v embalažni industriji, 
medtem ko se plastika lahko uporabi kot surovina v industriji plastičnih izdelkov. 
Znižanje proizvodnih stroškov pri uporabi recikliranih surovin je lahko tudi do 50%.                

Šifra: EEN-apr-35        

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE  
• Španski inovator ponuja patentirano napravo za dinamične ventilacijske fasade, ki 

omogoča ventilacijo in razvlaževanje dvoslojnih fasad z zračno komoro.                  
Šifra: TOES20150205002                    
• Špansko podjetje išče avtomatiziran sistem za vodenje in pozicioniranje sadja 

preden gre v proizvodno linijo na razrez.                
Šifra: TRES20151223002                         
• Britansko podjetje je razvilo mobilno aplikacijo za natančen nadzor nad vnosom 

hrane in telesno vadbo/treningom za učinkovito izgubo odvečnih kilogramov.                 
Šifra: TOUK20160307001           

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

Druge informacije:
UP ZRS - Center za sodelovanje z gospodarstvom 
Garibaldijeva 18, 6000 Koper 
T: 05/663 77 80 
E: een@zrs.upr.si 
I: http://www.een.si

št. 27/2016 z dne 11. april 2016          
• Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju           

št. 32/2016 z dne 6. maj 2016          
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem 

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

• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem 
prometu (BTMMCP)        

• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na 
področju prometa (BTMSPP) 

Člani koristite kartico Mozaik podjetnih 
Na željo članov objavljamo pregled partnerjev, ki članom OZS in OOZ - 
imetnikom kartice Mozaik podjetnih, zagotavljajo popuste in druge številne ugodnosti.  
Več informacij o vsebini ponudb dobite na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si 
(V primeru, da ste vašo kartico Mozaik podjetnih izgubili ali založili pokličite na OOZ Koper, telefon 05/ 61 390 00, kjer vam bomo naročili novo.)

Aparati d.o.o. 
CENEJŠI GOSPODINJSKI APARATI

Dilex d.o.o., Komenda 
POPUSTI TEHNIČNE TRGOVINE

 

Apia d.o.o. 
POPUSTI TRGOVINE Z GRADBENIM MATERIALOM IN SALON 

KERAMIKE

Telekom Slovenije, d.d.
CENEJŠE MOBILNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
UGODNOSTI PRI SKLEPANJU ZAVAROVANJ

 

Erste Card d.o.o. 
KARTICA Z NAJPRIJAZNEJŠIMI OBROKI IN NAJVEČJIM 

PRIHRANKOM

NLB d.d. 
UGODNE BANČNE STORITVE

Elektro energija d.o.o. 
POPUSTI PRI NAKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE IN 

ZEMELJSKEGA PLINA

Shell Adria d.o.o. 
PRIHRANKI PRI NAKUPU GORIVA 

 

Živex d.o.o. 
POPUSTI TRGOVINE ZA ZUNANJO UREDITEV

 

Tosama d.o.o. 
POPUST PRI NAKUPU OBVEZNE PRVE POMOČI

A-MB d.o.o. 
POPUSTI PRI NAKUPU REZERVNIH DELOV ZA VOZILA, 

GORIVA, PNEVMATIK IN MOTORNEGA OLJA

Hranilnica LON, d.d., Kranj 
UGODNE BANČNE STORITVE

Prigo, d.o.o., Brezovica 
POPUSTI PRI NAKUPU REZERVNIH DELOV ZA VOZILA, 

GORIVA, PNEVMATIK IN MOTORNEGA OLJA

Merkur trgovina, d.d. 
POPUSTI TEHNIČNE TRGOVINE

 

Inpos, d.o.o., Celje 
POPUSTI TEHNIČNE TRGOVINE

 

DZS, založništvo in trgovina, d.d. 
UGODNOSTI PRI NAKUPU PISARNIŠKE OPREME IN 

MATERIALA TER STORITEV

TPJ, d.o.o., Jesenice 
UGODNOSTI PRI OSKRBI S TEHNIČNIMI IN MEDICINSKIMI 

PLINI

Big Bang, d.o.o. 
UGODNOSTI PRI NAKUPU AVDIO-VIDEO IZDELKOV,  

RAČUNALNIŠTVA, IZDELKOV BELE TEHNIKE 
IN TELEKOMUNIKACIJ

Kompas d.d. 
CENEJŠA POTOVANJA IN POČITNICE

Kompas Shop d.o.o. 
UGODNOSTI PRI NAKUPU V TRGOVINAH KOMPAS SHOP 
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RCL-IZI d.o.o 
POPUSTI PRI PROGRAMSKI OPREMI

Expo biro d.o.o. 
UGODNOSTI PRI NAJEMU PRIREDITVENIH IN 

INDUSTRIJSKIH ŠOTOROV

Intera d.o.o. 
CENEJŠA PROGRAMSKA CRM OPREMA

Mozaik podjetnih POČITNICE 
UGODNEJŠI NAJEM POČITNIŠKIH KAPACITET

Primorski sejem d.o.o. 
CENEJŠE SEJEMSKE IN MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Gospodarsko razstavišče d.o.o. 
CENEJŠE SEJEMSKE STORITVE

 

TM Vista d.o.o. - GoOpti 
NIZKOCENOVNI PREVOZI NA LETALIŠČA

 

Navigatio d.o.o.-Letalske.si 
CENEJŠE LETALSKE VOZOVNICE

  

ZAVAS d.o.o. 
UGODNOST PRI NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME

Donar d.o.o. 
UGODNOST PRI NAKUPU ERGONOMSKIH PISARNIŠKIH IN 

DRUGIH STOLOV

Kova d.o.o. 
UGODNOST ZA POSLOVNE STORITVE NA PODROČJU 

VARNOSTI

Lotrič d.o.o. 
UGODNOSTI AKREDITIRANEGA LABORATORIJA ZA 

MEROSLOVJE

Keragrad Novo mesto d.o.o. 
UGODNOSTI PRI NAKUPU KERAMIČNIH OBLOG IN 

SANITARNE OPREME

Vacsi d.o.o. 
UGODNOSTI CENTRALNIH SESALNIH SISTEMOV

FMG kadrovska agencija d.o.o. 
UGODNOSTI PRI KADROVSKIH IN RAČUNOVODSKIH 

STORITVAH

Birokrat IT d.o.o. 
CENEJŠI PROGRAMI ZA VODENJE RAČUNOVODSTVA

 

SAOP d.o.o. 
UGODNOSTI PRI NAJEMU SPLETNEGA PROGRAMA ZA 

VODENJE RAČUNOVODSTVA miniMAX

Q Techna d.o.o. 
AKREDITACIJE, CERTIFIKATI, POOBLASTILA

Pronet, Kranj, d.o.o. 
UGODNEJŠE PROGRAMSKE REŠITVE ZA PODPORO 

POSLOVANJA PODJETJA

APO VIZIJA, d.o.o. 
UGODNOSTI PRI RAČUNOVODSKIH STORITVAH

Petre d.o.o. 
UGODNOSTI PRI NAJEMU PRIREDITVENIH 

IN SEJEMSKIH ŠOTOROV

Špan d.o.o. 
UGODNOSTI AVTOCENTRA

Tax-Fin-Lex d.o.o. 
DAVČNE, FINANČNE IN PRAVNE INFORMACIJE

Bisnode d.o.o.
CENEJŠE BONITETNE INFORMACIJE 

FREE BONITETE za partnerje Mozaika Podjetnih

Počitek - Užitek d.o.o. - Terme Vivat
UGODNOSTI TERMALNEGA CENTRA

 

Postojnska jama, d.d. 
POPUSTI PRI TURISTIČNIH OGLEDIH

Rona trade d.o.o. 
UGODNEJŠE POČITNIŠKE NASTANITVE

ZI-MAG d.o.o. 
UGODNOSTI PRI NAKUPU IZDELKOV PRIZNANIH ZNAMK

SpletneStrani.si 
CENEJŠA IZDELAVA SPLETNE STRANI

MojaPozicija.si 
UGODNEJE DO INFORMACIJ O VAŠI POZICIJI NA GOOGLU

Dostavljalec.si 
UGODNOST PRI PRIJAZNEM ORODJU ZA E-POŠTNI 

MARKETING

Oglašuj.me 
CENEJE NA GOOGLE IN FACEBOOK

Inštitut za poslovodno računovodstvo, Ljubljana 
POPUSTI NA IZOBRAŽEVANJE

Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana 
POPUSTI NA IZOBRAŽEVANJE

Izza d.o.o. 
UGODNOSTI PRI IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU

Racio razvoj, d.o.o. 
UGODNOSTI PRI KADROVSKIH STORITVAH 

FMG storitve d.o.o. 
UGODNOSTI PRI ČIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU POSLOVNIH 

PROSTOROV TER SELITVENIH DELIH

POS Elektronček d.o.o 
UGODNOSTI PRI NAKUPU POS PROGRAMSKE OPREME

Bioterme Mala Nedelja 
UGODNOSTI TERMALNEGA CENTRA

Prevekso, jezikovne storitve d.o.o. 
CENEJŠE PREVAJALSKE STORITVE

Alkemist d.o.o. 
CENEJŠE PREVAJALSKE STORITVE

Thermana d.d. 
UGODNOSTI TERMALNEGA CENTRA 

Terme Snovik - Kamnik d.o.o. 
UGODNOSTI TERMALNEGA CENTRA

Bohinj ECO hotel 
UGODNOSTI VODNEGA PARKA IN HOTELSKE NAMESTITVE 

 

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto 
UGODNOSTI TERMALNIH CENTROV, HOTELOV IN GOLFA 

Berlitz Slovenija d.o.o. 
UGODNOSTI PRI UČENJU TUJIH JEZIKOV 

Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p. 
UGODNOSTI ZA POSLOVNE STORITVE IN JEZIKOVNE TEČAJE 

Zelen in partnerji d.o.o. 
POPUSTI PRI PRIDOBIVANJU NEPOVRATNIH SREDSTEV IN 

UGODNIH KREDITOV 
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IVD Maribor p.o. 
UGODNOST ZA POSLOVNE STORITVE NA PODROČJU 

VARNOSTI

Inštitut za varilstvo d.o.o. 
POPUST PRI CERTIFICIRANJU

Mega M, d.o.o., Velenje 
MEGA PRIHRANKI ZA MOBILNE KLICE V TUJINO 

OBD Global, Sebastijan Žižek s.p. 
POPUSTI PRI NAKUPU AVTODIAGNOSTIČNIH NAPRAV 

LAUNCH

Agencija POTI, d.o.o. 
UGODNOSTI PRI IZOBRAŽEVANJU 

Sipos d.o.o. 
UGODNOST PRI POSREDOVANJU ZAVAROVANJ

Kompas hoteli Bled, d.d. 
CENEJŠE HOTELSKE STORITVE

Sava Turizem d.d. 
UGODNOSTI TERMALNIH CENTROV, HOTELOV IN NAJEMA 

KONFERENČNIH DVORAN

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana 
POPUSTI NA IZOBRAŽEVANJE

Lecom d.o.o. 
UGODNOSTI NA PODROČJU VAROVANJA PREMOŽENJA

  

Andap d.o.o. - Birokrat hotel 
CENEJŠE HOTELSKE STORITVE

Hotel SAVA Rogaška, d.o.o. 
CENEJŠE HOTELSKE STORITVE

Item d.o.o.
CENEJŠE STORITVE S PODROČJA INTELEKTUALNE LASTNINE

RC marketing d.o.o. 
UGODNEJŠE RADIJSKO OGLAŠEVANJE

Gomont svetovanje 
UGODNEJŠE TEHNIČNO IN ENERGETSKO SVETOVANJE

. 

Gostinstvo Pavus Marko Pavčnik s.p.
CENEJŠE GOSTINSKE STORITVE

Plan-net d.o.o. 
UGODNOSTI PRI ELEKTROINSTALACIJSKIH STORITVAH IN 

ENERGETSKO NAPREDNIH IZDELKIH

Agencija NERA, poslovne storitve, računovodstvo in 
nepremičnine d.o.o. 

UGODNOSTI ZA POSLOVNE STORITVE

Coface  Slovenija d.o.o. 
CENEJŠE BONITETNE INFORMACIJE

AHATServis d.o.o. 
POPUSTI PRI NAKUPU REGISTRSKIH BLAGAJN

Infonet Media d.d. 
UGODNEJŠE RADIJSKO OGLAŠEVANJE

Skipass Travel d.o.o. 
CENEJŠE HOTELSKE IN GOSTINSKE STORITVE

RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d. 
CENEJŠE SMUČARSKE VOZOVNICE

Medicep d.o.o. 
UGODNOSTI PRI ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH

BIROCOM 2000, Andrej Jurančič s.p. - ZwCAD 
POPUSTI PRI PROGRAMSKI OPREMI

Inženiring biro Marinko d.o.o. 
CENEJŠI PROGRAMI IN NORMATIVI - CENING 

Aleja finance d.o.o. 
POPUST PRI FINANCIRANJU 

Smartfin, d.o.o. 
UGODNOSTI NA PODROČJU POSLOVNO FINANČNEGA 

IZOBRAŽEVANJA

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 
CENEJŠI ENERGETSKI PREGLEDI IN ENERGETSKE IZKAZNICE

Planetvida d.o.o. 
CENEJŠI ENERGETSKI PREGLEDI IN ENERGETSKE IZKAZNICE 

Print boks d.o.o. 
POPUSTI PRI TISKANJU, KOPIRANJU in SKENIRANJU 

Festival Ljubljana 
UGODNOSTI PRI NAKUPU VSTOPNIC FESTIVALA LJUBLJANA

Avtocenter Martin Stipič s.p. 
UGODNOSTI AVTOCENTRA

Vidim optika d.o.o. 
UGODNOSTI OČESNEGA CENTRA

Terme Dobrna d.d. 
UGODNOSTI TERMALNEGA CENTRA

Aligator d.o.o. 
UGODNOSTI PRI NAKUPU ZAŠČITNE OPREME

Ekspekta d.o.o. 
CENEJŠE PRAVNO-FINANČNE STORITVE 

DDr. Jaklitsch & Mag. Picej Steuerberatungsges.m.b.H. 
CENEJŠE DAVČNO SVETOVANJE V AVSTRIJI

Svetkom d.o.o. 
UGODNOSTI NA PODROČJU PROGRAMSKE OPREME

AsistencA 4U 
UGODNOSTI PRI STORITVAH ZA AVTOPREVOZNIKE

Directa d.o.o. 
UGODNEJE DO DOBREGA TRŽNEGA NASTOPA V SOCIALNIH 

OMREŽJIH

www.mozaikpodjetnih.si
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Podjetnikom in zasebnikom, ki boste na Abanki poleg poslovnega 
odprli tudi osebni račun (Aračun, Aračun senior, Akeš), nudimo 
številne ugodnosti v Apaketu podjetnik. Prihranili boste pri vodenju 
osebnega računa, uporabi spletne in/ali mobilne banke ter 
elektronskem plačevanju domačih in tujih nalogov.

Preverite ugodnosti Apaketa podjetnik! Obiščite nas v 
Poslovalnici Koper na Ferrarski ulici 12 ali pokličite vodjo poslovalnice 
Natašo Trošt Slapnik na telefonsko številko (05) 611 68 35.

Povežite poslovno
z osebnim.

APAKET
PODJETNIK

www.abanka.si  l  Abafon 080 1 360
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