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2 3Svetovanja 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

I Z T E R J A V A  T E R J A T E V
Brezplačno svetovanje
• prva sreda v mesecu: od 10. do 12. ure - osebno na sedežu OOZ Koper, po predhodni najavi na tel. 05/61 390 12 ali 05/61 390 00
Svetovanje zajema
• Svetovanje za odprodajo terjatev
• Svetovanje na področju predsodne in sodne izterjave /možno za posamični primer na osnovi dokumentacije
• Svetovanje za učinkovitejši proces izterjav

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 Vaše terjatve SPREMINJAMO V DENAR 
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper za svoje člane uvaja novo brezplačno svetovanje o izterjavi terjatev. 

Svetovanje bo izvajala družba Prospera d.o.o. iz Kopra vsako prvo sredo v mesecu od 10.00 do 12.00 ure, na sedežu zbornice, 
po predhodnem dogovoru na telefon 05/61 390 12 ali 05/61 390 00.

Pravni in finančni strokovnjaki vam bodo  na voljo za najboljši nasvet in predlagali vam bodo tudi najboljše rešitve tako v primeru, da 
izterjavo vodite sami, kot tudi v primeru, da za izterjavo najamete družbo Prospera d.o.o. ali se odločite, da tej družbi prodate svoje 
terjatve. 

      Člani OOZ Koper imate pri svetovanju in pri storitvah, 
      ki jih ponuja Prospera d.o.o.  10 % popust.

Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internacionali-
zacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT 
Slovenija je naročila kvalitativno raziskavo 
Skriti kupec na lokacijah podjetniškega 
podpornega okolja v Sloveniji. 
 
Predmet raziskave so bile VEM točke zbra-
ne na spisku, ki ga je SPIRIT posredoval 
izvajalcu raziskave. VEM točke so osnovna 
oblika podpornih institucij, ki potenci-
alnim in obstoječim podjetnikom zago-
tavljajo možnosti registracije podjetja in 
sprememb njegove statusne organizira-
nosti, nudijo začetne informacije ob usta-
novitvi in delovanju podjetja, jih usmerja-
jo pri svetovalnih storitvah in povezujejo z 
drugimi podpornimi institucijami. 
VEM točka je tudi Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Koper. 
 
Izvajalec raziskave je 107 VEM točk razpo-
redil v tri skupine:                  

• VEM točke, ki delujejo v okviru SPIRIT           
• VEM točke na obrtnih zbornicah in            
• ostale VEM točke.          

Bistvo raziskave Skriti kupec (v strokovni 
javnosti se zanjo uporablja tudi pojem 
Skrivnostni nakup) je v tem, da je 
pomembna vsaka stranka in se od 
poslovnega okolja pričakuje, da je vsaka 
stranka obravnavana na enako visoki 
kakovostni ravni. Pri kvalitativni raziskavi 
je namreč še kako pomembno zakaj 
je bilo na primer nezadovoljnih 9 od 
skupaj 90 potencialnih podjetnikov, kar 
pri statistični raziskavi, kjer se razlaga 
predvsem številčne prikaze, to morda ni 
skrb zbujajoč podatek. 
 
Potek raziskave
Potencialni podjetniki so najprej poklicali 
na vse VEM točke in zaprosili za pogovor 
s svetovalcem z namenom, da se z njim 
dogovorijo za sestanek. Na podlagi teh 

komunikacij je iz nadaljnje obravnave, 
iz različnih razlogov,  izpadlo kar 
17 lokacij. Ponekod so sogovorniki 
pojasnili, da pri njih VEM točka ne deluje 
oziroma ne deluje več, ponekod, da so 
storitve brezplačne le za njihove člane in 
potemtakem obisk ni prišel v poštev, ipd., 
zaradi česar so bili izključeni iz nadaljnje 
raziskave, se pravi iz ocenjevanja, katerega 
je potencialni podjetnik opravil po obisku 
VEM točke. 

Skriti kupci so tako obiskali in ocenili 90 
VEM točk na podlagi vprašalnika, ki je 
vseboval 41 vprašanj o telefonski izkušnji 
s svetovalcem na VEM točki, o oceni 
obiska VEM točke in vsebine svetovanja 
ter  o sami lokaciji. Del vprašalnika je bil 
namenjen tudi vtisom in predlogom 
skritega kupca kot potencialnega 
podjetnika za morebitne izboljšave pri 
delovanju VEM točke.

Raziskava Skriti kupec

OOZ Koper najbolje ocenjena VEM točka 
v Sloveniji 

Ljubljanska cesta 3, 
6000 Koper
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ke (člane in nečlane) kot za državo. 

Območne obrtno-podjetniške zbornice 
smo VEM točke povsem prostovoljno 
in od tega ima članstvo gotovo tudi 
določene koristi, saj lahko vse postopke 
registracije podjetja, sprememb statusa ali 
dejavnosti uredijo na zbornici, kjer dobijo 
tudi vso potrebno svetovanje. Dejstvo pa 
je, da zbornica s tem opravi del upravnih 
nalog, stroški katerih, če ne bremenijo 
potencialnega podjetnika ali podjetnika, 
bi bremenili državo.  
 
Financiranje VEM točk bi lahko država 
uredila brez večjih težav, saj ima, poleg 
podatkov, ki jih je pridobilo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo z razi-
skavo Skriti kupec, tudi vse statistične 
podatke o tem kako kvalitetno so opra-
vljeni  postopki na posamezni VEM točki. 

S temi podatki namreč razpolaga Mini-
strstvo za javno upravo. Država bi torej 
lahko opredelila koliko in katere VEM toč-
ke so zanjo potrebne, le te  obdržala, jih 
financirala ali vsaj sofinancirala. Kolikor 
pa bo še naprej delila sredstva na pod-
lagi javnih razpisov, bi morala v razpisu 
nameniti večjo pozornost kvaliteti dela in 
ne zgolj izpolnjevanju številnih formalnih 
pogojev, zaradi katerih vsi delamo, le 
peščica pa za to dobi plačilo.
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ravnanje s težavnimi strankami in poslovnimi partnerji

Prijavnica za seminar Uspešna komunikacija in ravnanje s težavnimi strankami 
in poslovnimi partnerji  - 21. september 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

Za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola in Piran 
organiziramo usposabljanje-trening Uspešna komunikacija in ravnanje s 
težavnimi strankami in poslovnimi partnerji 

v sredo, 21. septembra 2016 ob 15. uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Pri svojem delu se srečujete z različnimi kategorijami strank in poslovnih 
partnerjev, med katerimi so tudi takšne, ki zahtevajo drugačen pristop, 
komunikacijo in ravnanje. Z usposabljanjem, ki vam ga ponujamo, boste 
pridobili  uporabne napotke, spoznali učinkovita komunikacijska orodja 
in metode, s katerimi boste lahko vsak stik ali pogovor s strankami in 
poslovnimi partnerji izpeljali v obojestransko zadovoljstvo.  
Med drugim se boste naučili, kako:               
• učinkovito (tudi samo s tonom in jakostjo glasu) »utišate« stranke 

in poslovne partnerje, ki  se jezijo ali vpijejo na vas,                 
• ravnati in komunicirati s tistimi strankami in poslovnimi partnerji, ki 

vam ne pustijo do besede in vas v pogovoru nenehno prekinjajo,          
• z uporabo ene same pravilne besede preprečite, da bi se vaš 

pogovor s strankami in poslovnimi partnerji razvil v neželeno 
(konfliktno) smer,               

• uporabiti prava vprašanja, na pravem mestu, ob pravem času, 
da boste postali »gospodarji« vsakega pogovora s strankami in 
poslovnimi partnerji.            

Predstavitev vsebine usposabljanja   
Narava konfliktov in težavnih vedenjskih vzorcev:            
• kaj je konflikt in kaj težavni vedenjski vzorec ter najpogostejši 

razlogi za njun nastanek,          
• obrambni mehanizmi -  kako jih prepoznamo in ravnamo z njimi,          
• kaj pa mi? Kolikokrat smo sami razlog in povod za nastanek konflikta?    
Pravilna komunikacija - ključ do uspeha (komunikacijska orodja, 
metode in strategije):             
• formula učinkovite, asertivne komunikacije (asertivna 

komunikacija = v pozitiven in enakovreden odnos s sogovornikom 
usmerjena komunikacija) kot ključ za uspešno upravljanje s 
konflikti in težavnimi vedenjskimi vzorci,                 

• »zmagam – zmagaš« pozicija in kako jo dosežemo (različne zvrsti 
jezika in njihova pravilna uporaba),            

• moč besed v komunikaciji (katere besede da, katere ne in zakaj),         
moč in pomen vprašanj v komunikaciji,          

• kako na profesionalen način rečemo NE.                            

Različne kategorije sogovornikov in strategije uspešnega 
ravnanja z njimi:             
• najpogostejše kategorije sogovornikov (agresivneži, meglice, 

perfekcionisti, vsevedi, tatovi časa…),          
• strategije za uspešno ravnanje s posameznimi kategorijami 

sogovornikov (strategija za učinkovito preusmerjanje 
pozornosti, strategija iz minusa v plus, »repeat« strategija, 
strategija tišine…).         

Način in potek usposabljanja - usposabljanje bo v obliki 
interaktivne delavnice z aktivno udeležbo udeležencev. Vsi 
udeleženci prejmete gradivo z osnovnimi teoretičnimi napotki in 
predstavitvijo orodij ter metod uspešnega ravnanja in komunikacije.   

Čas trajanja delavnice - štiri šolske ure.  

Predavateljica - Andreja Kanižar je po študiju na Fakulteti za 
družbene vede svojo poslovno pot začela v  mednarodnem podjetju 
na področju telekomunikacij Si.mobil d.d. Svoje praktične izkušnje 
je pridobivala pri sodelovanju in vodenju internih in mednarodnih 
projektov ter izobraževanjih s področja poslovne komunikacije, 
področja odličnosti v odnosu do strank, individualnega coachinga, 
veščin vodenja in nastopanja. Znanje je nadgrajevala kot vodja 
Oddelka za izterjavo in preprečevanje zlorab ter v tem času postavila 
nove standarde komunikacije in vodenja na tem področju. Njeno 
delo in rezultati temeljijo na 15-letnem znanju in izkušnjah. Sedaj 
je samostojna podjetnica in strokovna sodelavka podjetja Rastimo 
d.o.o. Sodeluje s številnimi podjetji, kjer pomaga pri vzpostavljanju 
in upravljanju procesov ter kulture za zagotavljanje odlične 
uporabniške izkušnje strank (Customer experience management). 

Cena - za člane OOZ Koper s poravnano članarino znaša 
participacija 20,00 EUR (DDV vključen),  preostali del do polne 
cene krije za člane zbornica. Morebitni zunanji udeleženci plačajo 
kotizacijo v višini 70,00 EUR. 

Plačilo - na TRR OOZ Koper št.:  1010 0003 5170 352, odprt 
pri Banki Koper. Namen: trening – komunikacija s težavnimi 
strankami, koda namena: OTHR, sklic: 99

Prijave - s prijavnico, ki jo dostavite na naslov OOZ Koper, Staničev 
trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov:  andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave  - ponedeljek, 19. september  2016, do 12. ure

Raziskava je bila vsebinsko razdeljena v 
sedem poglavij:                 
• telefonska izkušnja (kako dolgo je 

podjetnik čakal na telefonski odziv, 
ali ga je svetovalec sam vprašal kako 
mu lahko pomaga, mu je morda že 
telefonsko ponudil kak nasvet, ali je 
morda pri svetovalcu zaznal slabo 
voljo ipd.)                                 

• ravnanje svetovalca ob prihodku 
podjetnika na VEM točko (od 
pozdrava do vzpostavitve očesnega 
stika, do zahvale ob koncu obiska)                

• storitev svetovanja glede na struk-
turo problemov za katere je potenci-
alni podjetnik iskal rešitve                

• komunikacijske spretnosti sve-
tovalca (poslušanje, zastavljanje 
vprašanj, način govora ipd.)               

• prepoznavnosti VEM točke kot 
del poslovnega okolja (označenost, 
urejenost itd.)                

• vtisi in predlagane rešitve, ki so 
jih potencialni podjetniki zaznali ob 
koncu obiska

• primerjalna ocenjevalna lestvica            

Ugotovitve               
• v telefonskih kontaktih s potencial-

nimi podjetniki so ti zaznali več od-
klonov, ki bi jih bilo treba z dodatnim 
usposabljanjem odpraviti ali zmanj-
šati na najmanjšo možno mero                

• pri osebni komunikaciji ob obisku 
VEM točke obstajajo primeri odlič-
nega ravnanja, a tudi nedopustni 
spodrsljaji 

• storitev svetovanja je odvisna tako 
od komunikacijskih veščin kot od 
znanja in izkušenosti       

• komunikacijske spretnosti svetoval-
cev bi bilo potrebno izboljšati pred-
vsem pri odprtih vprašanjih, empatiji 
in prepričljivosti         

• potrebna je boljša označenost loka-
cij in več gradiva za  prepoznavnost 
VEM točk 
                

Del potencialnih podjetnikov je ocenilo, 
da so VEM točke potrebne, če na njih delu-
je izkušen svetovalec, sicer pa ne. Nekateri 
so menili, da je mogoče vse prejete infor-
macije dobiti na spletu, čeprav je obstoj 
VEM točke vendarle koristen za vse, ki bi 
si želeli odgovore in tudi kakšno izkušnjo 
slišati v živo. Najbolj zgovoren argument 
tistih, ki so se izrekli proti obstoju VEM 
točk pa je, da je takšna točka lahko kori-
stna le, če svetovalec pozna obseg svoje-
ga dela kar se tiče osnovnih in morebitnih 
dodatnih storitev,  ki naj bi jih nudil stranki.  
Predvsem pa mora podjetnik točno vedeti 
kaj lahko od VEM točke pričakuje, seveda 
brezplačno. 
 
Rezultati
VEM točke so bile ocenjene z ocenami 
od 1 do 5, se pravi od »negativno« do 
»odlično«.   

Za telefonsko komunikacijo je nega-
tivno oceno dobilo 17 subjektov, 8 jih je 
dobilo pozitivno oceno, 22 dobro, 25 prav 
dobro. 34 VEM točk je bilo ocenjenih  z 
odlično oceno.  Med odličnimi  je na 
prvem mestu Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Koper. 

Ocene po opravljenem obisku poten-
cialnega podjetnika na VEM točkah 
so pokazale, da sta bili dve vstopni točki 
ocenjeni z negativno oceno, sedem z 
zadostno, trinajst z oceno dobro, triindvaj-
set z oceno prav dobro in petinštirideset  z 
oceno odlično. 

Med odličnimi je bila, tudi pri tem oce-
njevanju, kot najboljša ocenjena  OOZ 
Koper, torej njena svetovalka Tatjana 
Ivančič, za kar ji gredo naše čestitke in 
zahvala.

OOZ Koper je VEM točka že od samega 
začetka leta 2005, ko je bilo članstvo v 
zbornici še obvezno. Sprememba obrtne-
ga zakona je leta 2013 ukinila obvezno 
članstvo in od takrat se zbornica financira 
pretežno iz članarine svojih prostovoljnih 
članov. OOZ Koper, kot tudi številne druge 
območne obrtne zbornice, pa še vedno 
vodi postopke registracije subjektov v 
Poslovni register RS in vsa opravila v zvezi 
z njimi povsem brezplačno, tako za stran-

»Rezultat ankete  me je presenetil, saj ne bi nikoli 
pričakovala, da bom tako visoko ocenjena, čeprav 
sem bila vedno prepričana v to, da svoje delo opra-
vljam dobro. Zato sem rezultat ankete sprejela kot 
eno od potrditev mojega dela. Menim, da bi VEM 
točke lahko uporabile ugotovitve in rezultate iz 
ankete za izboljšanje svojega dela. Na OOZ Koper  
smo zato odpravili  tistih nekaj manjših pomanjklji-
vosti, ki so bile ugotovljene na naši VEM točki (poi-
menska oznaka referenta na mizi in urejenost mize). 
Žal OZS ni izkoristila priložnosti, da bi izpostavila 
vse tiste, ki dobro delamo in smo bili dobro ocenjeni, 
kar bi  pozitivno vplivalo na izboljšanje dela v celo-

tnem sistemu,  ampak je  podprla tiste slabše ocenjene OOZ, ki so krivdo za slabe ocene 
pripisale le  naročniku in ocenjevalcem.«
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Rok prijave - petek, 30. september 2016

Informacije - za vsa pojasnila kontaktiraj-
te Andrejo Kozlovič na tel. 05/613-90-13 
ali 041/725-125 oziroma po e-pošti: an-
dreja.kozlovic@ozs.si           

V podporo pri učenju bodo 
ves čas na voljo tudi svetovalci 
za izobraževanje in karierni 
razvoj. Svetovalna dejavnost bo 
potekala do leta 2022, zanjo pa je 
na voljo še dodatnih 684.000 EUR 
evropskih in državnih sredstev. V 
okviru te dejavnosti bodo posebej 
usposobljeni svetovalci nudili 
zaposlenim z Obale in Krasa še 
dodatne storitve, ki bodo odraslim 
omogočile, da bodo dobili 
informacije, znanja in orodja za 
osebnostni razvoj in razvoj kariere.  

Prijave na svetovanje na Obali 
sprejema Tamara Kavs na 
e-naslovu: isio@lu-koper.si          

Izvedbo obeh projektov omogočata Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. 
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in odličnost s pridobitvijo znaka SQ - Slovenska kakovost
Za člane OOZ Koper in ostale interesente, v sodelovanju s 
Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost, organiziramo 
brezplačno predstavitev o pogojih, kriterijih, postopku, veljavnosti 
in prednostih znaka SQ z naslovom  Pokažite svojo kakovost in 
odličnost s pridobitvijo znaka SQ - Slovenska kakovost,

v ponedeljek, 26. septembra 2016 ob 10.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper 

Pomen znaka Slovenska kakovost (SQ)
V konkurenci ponudnikov je kakovost svojih proizvodov/storitev 
možno izkazati tudi z znakom Slovenska kakovost, ki pomeni 
odličnost poslovanja, visoko kakovost izdelkov/storitev 
pretežno slovenskega izvora ter uresničevanje želja kupcev. 
Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov in/
ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje in doseganju 
prodajnih ciljev. 

Kdo si ga lahko pridobi
Znak SQ  si lahko pridobi vsako proizvodno podjetje tehničnih ali 
živilskih proizvodov in vsako proizvajalno, storitveno ali osebno 
storitveno podjetje (samostojni podjetnik), ki izpolnjuje določene 
kriterije.  Dobitnik znaka SQ prejme certifikat, znak (nalepko) z 
logotipom in plaketo.

Predavateljica
Mag. Emilija Bratož, pogodbena sodelavka in ocenjevalka 
Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki sicer 
podeljuje znak SQ. Ima več kot dvajset let izkušenj združevanja 
znanj in prenosa v prakso na področju proizvodnje, uvajanja 
tehnologij, tehnoloških izboljšav ter inovativnega oziroma 
projektno usmerjenega izvajanja dejavnosti v  malih in srednje 
velikih podjetjih na področju mednarodnega poslovanja, 
izvajanja evropskih ter raziskovalnih in razvojnih projektov, 
tehničnega svetovanja za ustrezno posredovanje izdelkov 
in storitev na trg, uvajanja sistemov vodenja kakovosti ter 
evropskega modela poslovne odličnosti EFQM.  

Cena
Seminar je za člane OOZ Koper s poravnano članarino 
brezplačen. Za zunanje udeležence je cena 50,00 EUR (DDV 
vključen).  

Prijave 
pri Andreji Kozlovič, tel.  05/613-90-13, 041/725-125 ali 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave 
četrtek, 22. september 2016

Dogodek bomo izvedli le v primeru, da bo vsaj pet prijav.

 VABILO

    Gotovo ste željni novih znanj ali pa želi-
te obnoviti in nadgraditi malce zarjavela 
znanja. Morda potrebujete nasvet v zve-
zi z izobraževanjem ali vašim profesio-
nalnim razvojem.             
     OOZ Koper je pridruženi partner Ljudske 
univerze Koper v triletnem projektu, name-
njenemu izboljšanju temeljnih in poklicnih 
kompetenc zaposlenih. OOZ Koper je z 
Ljudsko univerzo Koper podpisala pismo o 
nameri in tako potrdila sodelovanje pri pro-
mociji določenih izobraževalnih programov.            
      Projekt je v celoti financiran iz državnih 
in evropskih sredstev, zato so vsa izobraže-
vanja za udeležence brezplačna. V slabih 
treh letih bo Ljudska univerza Koper skupaj 
s partnerji: Ljudsko univerzo Sežana, Izobra-
ževalnim centrom Memory in Jezikovno 
šolo Eurocenter omogočila brezplačne te-
čaje skoraj 2900 odraslim iz Obalno-kraške 
regije. Za dejavnosti je na voljo  nekaj več 
kot 807.000 EUR.          

Seznam  tečajev         
     Prednost pri vključitvi v tečaje imajo 
zaposleni, starejši od 45 let z zaključeno 
največ srednjo poklicno šolo. 
     Lahko se seveda prijavijo tudi drugi, ven-
dar jih bo organizator sprejel v skupino 
samo, če bo prostor v njej in če bodo izpol-

njeni ostali razpisni pogoji (vsaj 70% udele-
žencev iz prednostne ciljne skupine).                                               

Do konca leta 2016 so predvideni 
30 ali 60-urni tečaji 
• Računalniška pismenost za odra-

sle - skoraj vse o uporabi računalnika 
za delo, učenje in zabavo in 50-urni 
tečaji z naslednjimi vsebinami:             

• Uspešna predstavitev - osnovni in 
poglobljeni tečaj PowerPointa s tre-
ningom uspešnega nastopanja               

• Podjetnikom pomaga znanje knji-
govodstva – začetni tečaj dvostavne-
ga knjigovodstva                    

• Knjigovodstvo na računalniku – 
poglobljeni tečaj dvostavnega knjigo-
vodstva            

• Do prepoznavnosti podjetja s po-
močjo IKT – uporaba računalnika za 
uspešno trženje in predstavitve                   

• Fotografiranje in obdelava foto-
grafij – osnovni in nadaljevalni tečaj 
digitalne fotografije                      

• Učinkoviti z uporabo preglednic 
– Excel za začetnike in bolj zahtevne 
uporabnike            

• Naravno bogastvo slovenske Istre 
in Krasa – zelišča v prehrani, za zdrav-
je in lepoto    

– tečaj zeliščarstva               

• Tuji jeziki in slovenščina v vsakda-
nji rabi – italijanščina, nemščina, rušči-
na, španščina, angleščina in slovenšči-
na kot tuji jezik na različnih stopnjah              

• Tuji jeziki v poslovnem svetu – teča-
ji tujih jezikov za gostince, trgovce, tu-
ristične delavce, delavce v zdravstveni 
negi in socialni oskrbi...                

• Aktivno v boj proti stresu – tehnike 
za premagovanje stresa in razvijanje 
odpornosti proti stresu             

• Z dobro komunikacijo do boljših 
odnosov – spretnosti komunikacije 
in reševanja konfliktov.                    

• Za tiste, ki bi morebiti želeli potrditi 
svoje znanje in izkušnje in si pridobiti 
certifikat nacionalne poklicne kva-
lifikacije ali javno veljavno listino 
o znanju tujega jezika ali sloven-
ščine, pa bodo na voljo tudi 20-urne 
priprave na izpite.         

• V letu 2016 bodo na Obali organizirali 
priprave na izpit iz znanja italijan-
ščine na osnovni in/ali višji ravni in 
priprave na izpit iz znanja sloven-
ščine na osnovni ravni.   

Prijava na brezplačne tečaje - prijavite se 
s prijavnico, ki jo dobite na sedežu OOZ 
Koper, Staničev trg 1. Lahko vam jo po-
šljemo tudi po e-pošti.           

Za učenje je vedno pravi čas

Brezplačni tečaji ne zamudite priložnosti

Davčno svetovanje 
s svetovalko 
Dunjo Verbajs

Člane obveščamo, da bo na zbornici v 
sredo  21. septembra 2016 od 10. ure 
dalje potekalo svetovanje iz področja 
davčne zakonodaje.                 

Interesenti obvezno sporočite svoj pri-
hod na 05/613-90-12 ali 041/725-120 
oziroma na e-mail: elide.laginja@ozs.
si. Na kratko navedite problematiko 
za katero potrebujete svetovanje, da 
vam bo svetovalka povedala ustrezne 
rešitve.

Mednarodni obrtno-podjetniški sejem MOS 
Iz programa izobraževanj in dogodkov

V okviru 49. MOS - 
mednarodnega 
sejma obrti in 
podjetnosti, ki bo 
potekal od 13. do 
18. septembra 
2016 na celjskem 
sejmišču bodo 

potekali številni dogodki. Predstavljamo nekaj najbolj 
zanimivih in Vas vabimo, da se jih udeležite.

I. Brezplačni seminar 
Poslovanje na Hrvaškem,
v četrtek, 15. septembra 2016 ob 10. uri,
v Modri dvorani 1
Organizator: OOZ Krško in veleposlaništvo RS v 
Zagrebu
Vsebina:  - gospodarsko sodelovanje med Slovenijo 
in Hrvaško - makroekonomski podatki - zakonodajni 
okvir poslovanja na Hrvaškem (gospodarsko-statusna 
ureditev; davčna zakonodaja; delovno-pravna ure-
ditev,…) - predstavitev Poslovnega kluba slovensko-
hrvaških gospodarstvenikov - predstavitev Obrtničke 
komore Zagreb in Ceha gradbincev pri Hrvaški obr-
tnički komori – Obrtnički komori Zagreb, - vprašanja 
in individualni razgovori.   
Sooblikovalci vsebine: OOZ Krško (Dušan Arh, Janja 
Starc); veleposlaništvo RS v Zagrebu - mag. Jakob 
Štunf; Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje 
pri MZZ; Poslovni klub SHG; Obrtnička komora Za-
greb - Ceh gradbincev (HOK – OK Zagreb) in drugi.    
Prijave: na tel 05/613-90-13 ali 041/725-125 oziroma 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si  Prijave so možne do 
zapolnitve prostih mest.  

II. Seminar Novosti na področju Wi-Fi 
omrežij, krmilnikov in računalniško 
vodenih procesov, 
v četrtek 15. septembra 2016 ob 13. uri, 
v sejni dvorani PS Celjanka
Organizator: Sekcija elektronikov in mehatronikov
Vsebina: - Brezžična (Wi-Fi) omrežja oz. sistemi sedaj 
in v bližnji prihodnosti, - Uvedba Multi Gigabit Wi-Fi 
standarda v poslovna okolja, - Motnje- Interference 
v Wi-Fi omrežjih: Realnost in ne mit , - Načrtovanje in 
postavitev kvalitetnega in primernega brezžičnega 
omrežja,- Računalniško vodenje procesov na osnovi 
krmilnika ATmega 328,-Nova generacija Siemens 
krmilnikov in programiranje. 
Predavatelji: Urban Dolar, vodja prodaje Telos d.o.o., 
Toni Zupančič,  SŠ tehniških strok Šiška in ostali  
Cena: za člane OZS je cena 10 EUR (DDV vključen)
Prijave: na tel 05/613-90-13 ali 041/725-125 oziroma 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si  
Rok prijave: 7. september 2016.
 
III. Seminar Najpogostejše napake pri 
elektro inštalacijah in strelovodnih 
napravah, ugotovljene pri pregledih 
in Izvajanje energetskih pregledov v 
praksi, v četrtek 15. septembra 2016 ob 
10. uri, v sejni dvorani PS Celjanka,

Organizator: Sekcija elektro dejavnosti, elektronikov 
in mehatronikov pri OZS 
Vsebina: - najpogostejše napake pri elektro inštalaci-
jah in strelovodnih napravah, ugotovljene pri pregle-
dih - izvajanje energetskih pregledov v praksi- indivi-
dualna diskusija oz. svetovanja Elektro energije d.o.o. 
(na osrednjem  razstavnem prostoru OZS v dvorani L1) 
Predavatelji: Ivančič Antun, Elektro energija d.o.o., 
Uršula Krisper 
Cena: za člane OZS je cena 10 EUR (DDV vključen)
Prijave: na tel 05/613-90-13 ali 041/725-125 oziroma 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si  
Rok prijave: 7. september 2016
 
IV. Seminar 
Prenos podjetij na naslednika, 
v sredo 14. septembra 2016, ob 14.30 uri ,
v sejni dvorani PS Celjanka
Organizator: Sekciji kovinarjev in plastičarjev pri OZS
Vsebina: - značilnosti gospodarskih družb in njihova 
preoblikovanja - razlike med s.p. in d.o.o. 

- preoblikovanje gospodarskih družb - ustanovitev in 
prenehanje s.p. in d.o.o. - primerjava med s.p. in d.o.o. 
z računovodskega in davčnega vidika ter razlogi za 
preoblikovanje - vodenje poslovnih knjig  - plačevanje 
davkov - preoblikovanje s.p. v s.p. - preoblikovanje 
s.p. v d.o.o. 
Predavatelji: Jasmina Malnar Molek, svetovalka 

– specialistka za delovno področje davčnih zadev, 
Tadeja Bučar, svetovalka – specialistka za delovno 
področje davčnih zadev, Valentin Bajuk – zunanji 
svetovalec OZS s področja preoblikovanja podjetij, 
družba Jerman & Bajuk d.o.o.   
Cena: za člane OZS je cen 15 EUR (DDV vključen)
Prijave: na tel 05/613-90-13 ali 041/725-125 oziroma 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si  
Rok prijave: 7. september 2016

V. Mednarodno poslovno srečanje,
v sredo, 14. septembra 2016,
v Modri dvorani Celjskega sejmišča 
Organizator:  OZS  v sodelovanju z Advantage Au-
stria Ljubljana in Evropsko podjetniško mrežo EEN,  
Namen srečanja: Srečanje je namenjeno obrtnikom 
in podjetnikom, ki delujejo na področju: obnovljivih 
virov energije - okoljskih tehnologij - gradbeništva - 
kovinske industrije- lesne industrije - elektro industrije 

-  plastike -  logistike - prehrambene industrije 
Cena: Udeležba na srečanju je brezplačna. 
Prijava: Potrebno pa je narediti registracijo preko 
spletne aplikacije https://www.b2match.eu/slove-
nia2016.  
Rok prijave:  12. september 2016

Brezplačne vstopnice          

Člane obveščamo, da imamo 
na zbornici  brezplačne vstopnice 
za ogled sejma MOS 
za prvi sejemski dan.
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 VABILOIzlet v Buzeštino
Za člane zbornice, pri njih zaposlene in druge 
organiziramo izlet v Buzeštino  

v soboto, 1. oktobra 2016
Program
8.00 uri:  odhod iz Kopra iz avtobusne 
postaje na Piranski cesti (pred Oviesse) 

9.00 uri:  po prihodu v Buzet ogled  
destilerije AURA, kjer bomo lahko okusili 
vrhunska žganja, marmelade in džeme, ki jih 
na domač način  izdelujejo iz domačega sadja 
in tudi iz koprive, mente, bezga idr. 

10.30 uri: ogled Istarskega vodovoda, ki 
obratuje že od leta 1933 in iz katerega od 
leta 1984 dobimo vodo tudi v Koper (iz izvira 
Gradole)  

12.00 uri:  ogled Istarske pivovare, ki pivo 
proizvaja že od leta 1977 in je nekaj let 
delovala kot sestavni del Pivovarne 
Union. Pivovarna proizvede 140.000 hl piva 
letno. Njeno pivo Favorit je dobitnik številnih 
svetovnih zlatih medalj za kvaliteto. Pivovarna 
izdeluje tudi novo vrsto piva povsem po starih 
postopkih. Po malici v pivovarni si bomo 
ogledali še postopek pridobivanja pitne vode 
iz umetnega jezera Butonega 

15.30 uri:   V lov za tartufi – po degustaciji 
domačih proizvodov družine Karlić, se bomo 
pod vodstvom predstavnika njihove družine, 
spustili v bližnji gozd in v spremstvu  enega od 
njihovih številnih psov, poskusili najti kakšen  
žlahten gomolj. Vsekakor bo to posebno 
doživetje 

18.00 uri: zapeljali se bomo v Konobo Volte, 
kjer bomo imeli večerjo. Poskrbljeno bo tudi za 
glasbo in družabnosti. 

24.00 uri:  Izlet bomo zaključili predvidoma ob 
polnoči, ko se bomo z avtobusom odpravili v Koper. 

Na izletu nas bo spremljala Loredana Krbavčić , 
predsednica Udruženja obrtnika Buzet. V konobi 
Volta se nam bodo pridružili tudi kolegice in kolegi 
obrtniki in podjetniki iz Buzeta.

Cena
Cena izleta je za člane OOZ Koper s poravnano čla-
narino 10,00 EUR (za eno osebo po članu). Razliko 
do polne cene pokrije zbornica. Za ostale udeležen-
ce je cena 50,00 evrov. Cena vključuje: prevoz, obisk 
destilerije, ogled vodovoda, ogled pivovarne, malico 
v pivovarni, degustacijo in lov na tartufe, večerjo s 
pijačo. 

Prijave 
S prijavnico, ki jo dostavite na naslov OOZ Koper, 
Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov:  andre-
ja.kozlovic@ozs.si

Plačilo
Ob prijavi na TRR OOZ Koper, odprt pri Banki Koper 
št.: 1010 0003 5170 352,  namen: izlet, koda plačila: 
OTHR in sklic: 99 

Rok prijave
petek, 23. september 2016

V prepričanju, da bomo skupaj preživeli nepozaben 
dan, vas pričakujemo v čim večjem številu.

Prijavnica za IZLET V BUZEŠTINO - 1. oktober 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/ke

Davčni zavezanec                                 DA                            NE

ID za DDV

Član zbornice                                          DA                            NE

Datum, podpis in žig

Št. kartice Mozaik

Plačano, dne    na TRR  

Ime in priimek spremljevalca/ke

GSM telefon    E-naslov

Ime in priimek spremljevalca/ke

V Uradnem listu RS št. 32/2016 je bil 6. 
maja 2016 objavljen Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o delovnem 
času in obveznih počitkih mobilnih de-
lavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih 
prevozih (ZDCOPMD-G). Spremembe 
omenjenega zakona so stopile v veljavo 
21. maja 2016.
 
Zakon vsebuje predvsem popravke 
in spremembe, ki so potrebni zaradi 
nove Uredbe 165/2014/EU o tahografu 
v cestnem prometu, ki tudi razveljavlja 
Uredbo 3821/85/EGS. Z navedeno novo 
uredbo o tahografu se bo med drugim 
postopoma uvedel nov pametni tehno-
loško naprednejši tahograf. 

Uredba 165/2014/EU predvideva večsto-
penjsko uveljavitev (marec 2015, marec 
2016, tretji rok pa je odvisen od sprejema 
posebnih izvedbenih aktov Komisije, ki 
se nanašajo predvsem na specifikacije 
pametnega tahografa). Evropska komisija 
predvideva sprejem teh izvedbenih aktov 
za leto 2016. Tri leta po sprejemu teh ak-
tov (torej v letu 2019) je predvidena tudi 
obvezna vgradnja pametnih tahografov v 
nova vozila.
 
Pripombo, ki smo jo dali na osnutek zako-
na je bila upoštevana, saj je spremenjen 
način predpisovanja glob v zvezi s krše-
njem 12-dnevnega pravila (nanaša se na 
pravila časa voženj in tedenskih počitkov 
za daljša avtobusna potovanja). Tako so 
tudi v tem delu stopnjevane višine glob 
glede na težo kršitve.
 
Pomembnejša novost je tudi v 8. odstavku 
32. člena, ki se sedaj glasi: „Če se ugotovi, 
da je zapisovalna naprava ali naprava za 
omejevanje hitrosti motena s pomočjo 
namenskih predmetov (npr. magnet), ali 
je z napravo povezana naprava, s pomo-
čjo katere se beležijo napačni podatki 
te naprave, se vozilo izloči iz prometa 
do odstranitve teh predmetov oziroma 
naprav. Če nadzorni organ odredi izredni 
pregled zapisovalne naprave ali naprave 
za omejevanje hitrosti in pri pregledu 
odkrije predmete ali naprave, s pomočjo 
katerih se beležijo napačni podatki zapiso-
valne naprave, delavnica tak predmet ali 
napravo na stroške prevoznega podjetja, 
ki trenutno upravlja vozilo, odstrani iz 
vozila. Pooblaščena uradna oseba organa, 
ki je odredila pregled naprave, tak pred-
met ali napravo zaseže in odredi uničenje. 
O zasegu se izda potrdilo.«

Presenetljivo malo članov, deset iz naše zbornice, iz pi-
ranske pa eden,  se je udeležilo seminarja z naslovom 
Priprava na davčno inšpekcijo, ki smo ga organizirali 
20. junija 2016  na sedežu naše zbornice.                    

Ali je seminar izpolnil pričakovanja, smo povprašali 
članico OOZ Koper.  Ljudmila Stančič iz podjetja STT 
d.o.o. je povedala: »S seminarjem sem bila zadovoljna. 
Predavateljica je na enostaven in nazoren način  predsta-
vila problematiko. Dobro je povezala vprašanja s strani 
udeležencev z zakonodajo in praktičnimi primeri. Gradi-
vo je bilo dobro pripravljeno«.                               

Koristni napotki, ki jih je predavateljica posredovala, 
bodo udeležencem  v pomoč, če jih bo obiskal davč-
ni  inšpektor. Njegov obisk bo zato zanje gotovo manj 
stresen. Obrtniki in podjetniki bodo ob obisku davčne-
ga inšpektorja tudi bolj samozavestni, če bodo poznali 
tudi njegova pooblastila, zato jih je predavateljica na-
štela in opisala.

V okviru  Primorskega sejma v Kopru smo Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola, Piran in Se-
žana, v sodelovanju z Regionalnim razvojnim centrom 
Koper in Slovenskim deželnim gospodarskim združe-
nje iz Trsta, v petek 27. maja 2016 organizirale podje-
tniški dogodek »Priložnosti in pasti pri čezmejnem 
poslovanju slovenskih podjetij v Italiji in na Hrvaškem 
ter predstavitev podpornih storitev na MSP v Obalno-
kraški regiji«. Posveta se je udeležilo  22 oseb.             

Prisotni so se seznanili s storitvami ki jih obrtne zbor-
nice nudijo podjetnikom pri čezmejnem poslovanju. 
Skladno s podpisanim sporazumom  o medsebojnem 
sodelovanju med SDGZ, Obrtničko komoro Istarske 
županije ter OOZ Koper, Izola, Piran in Sežana, imajo 
člani zbornice 15 % popust na storitve pri urejanju 
dokumentacije za delo na Hrvaškem in v Italiji.  Ude-
leženci posveta so ugotovili, da morajo podjetja, ki se 
odločajo za čezmejno poslovanje, skozi številne admi-
nistrativne postopke in obveznosti, kakor tudi, da se 
postopki  od države do države zelo razlikujejo.

Spremembe ZDCOPMD

Delovni čas 
mobilnih 
delavcev

V izogib visokim kaznim 
Poznavanja davčnih 
postopkov

Posvet o čezmejnem 
poslovanju v Italiji in 
na Hrvaškem

Avtoserviserje ponovno  opozarjamo  naj bodo po-
zorni na izvajalce izpitov za avtoklime, ki  še vedno 
pozivajo na opravljanje teh izpitov zgolj zato, ker 
imajo sami gospodarski interes, da se ti izvajajo.  Sek-
cija avtoserviserjev OZS je namreč  dobila ponovno 
potrditev generalne direktorice Direktorata za okolje, 
gospe Tanja Bolte, da avtoserviserjem, ki že imajo 
narejen izpit za avtoklime, ni potrebno ponovno 
opravljati usposabljanja in izpita! To pomeni pri-
hranek najmanj 200 EUR vsakemu članu! 

Ministrstvo za okolje in prostor je že pred tem pojasni-
lo, da spričevala veljajo za nedoločen čas, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da:            
• se bodo morali serviserji, ki so pridobili spriče-

valo do vključno 31. decembra 2014, udeležiti le 
posebnega krajšega usposabljanja. Cene takega 
usposabljanja pa  znašajo največ eno tretjino 
stroškov celovitih usposabljanj po uredbi. Ne bo 
jim pa potrebno opravljati dodatnega izpita, saj 
se jim bo spričevalo za nedoločen čas podelilo 
že na podlagi udeležbe na usposabljanju;                        

• spričevala, ki so bila izdana v obdobju od 10. 
junija 2010 do 1. januarja 2015, ko je stopila v 
veljavo Uredba  o uporabi ozonu škodljivih sno-
vi in fluoriranih toplogrednih plinov, pa bodo 
veljala za nedoločen čas (opomba sekretarja 
Sekcije za promet pri OZS, Igorja Pipana: »Pred-
vidoma bo v kratkem sprejeta nova uredba, 
ki bo natančno opredelila pogoje za neomejeno 
veljavnost izpita«);            

• tisti, ki izpita še niso (nikoli) delali, morajo 
izpit opraviti in po želji tudi usposabljanje.             

Avtoserviserji, ki so izpite že opravljali, imajo torej dve 
možnosti:              
• lahko opravijo izpit, ki jim bo veljal neomejeno               
• lahko počakajo na sprejetje Uredbe o »F plinih«, 

v kateri bo natančno opredeljeno kaj bodo 
morali storiti, da bo veljavnost njihovega izpita 
neomejena.             

Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije bo poiskala najboljše možnosti izvedbe 
posebnih krajših usposabljanj, ki jih bo ponudila 
članom, zato predlagamo, da počakate na navodila 
iz sekcije. 
 

S E K C I J A  A V T O S E R V I S E R J E V

Izpiti za avtoklime
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Prihodnje leto 
potniški terminal v novi podobi

 VABILO
S E K C I J A  Z A  P R O M E T

Z namenom sklenitve dogovora o odprtih vprašanjih vezanih na 
opravljanje taksi dejavnosti na potniškem terminalu je 21. junija 
2016 na OOZ Koper potekal usklajevalni  sestanek. Povabilu k 
skupni ureditvi odprtih vprašanj so se odzvali predstavniki Luke 
Koper,  Bojan Babič - odgovorni za potniški terminal in njegov 
sodelavec  Erik Slama, iz Urada za gospodarske javne službe in 
promet Mestne občine Koper pa Vili Plahuta. 
 
Bojan Babič je napovedal, da bo taksi dejavnost na potniškem 
terminalu že v prihodnjem letu delovala povsem v novi podobi. 

Na obstoječem terminalu načrtujejo postavitev objekta, name-
njenega prihodu križark in njihovih potnikov. Zaprto območje  
bi se uredilo tako, da bi  taksisti nanj vstopali proti plačilu in pod 
točno določenimi pogoji.
 
V razpravi sta predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin in pred-
stavnik taksistov Žarko Gajšak  izpostavila problematike s ka-
terimi se srečujejo taksisti, ki opravljajo dejavnost na potniškem 
terminalu. 

Prisotni so se dogovorili da:               
• Luka Koper poskrbi za delno odstranitev varovalne ograje,                
• Luka Koper poskrbi za zaris koridorja oziroma talne signali-

zacije taksi poti,                   
• taksistom je, po predhodnem soglasju Luke Koper, dovolje-

na  postavitev paviljona ali druge oblike premičnega objek-
ta za promocijo in prodajo svojih  storitev,               

• se v sklopu paviljona oziroma objekta taksistov postavi 
označevalna tabla taksi,        

• se po predhodnem soglasju Luke Koper objavi cenik taksi 
prevozov.         

Z namenom,  da bi se dejavnost taksi službe izvajala čim bolj 
kvalitetno,  je OOZ Koper v sodelovanju z MOK pripravila izjavo, 
s podpisom katere se je šest  taksistov zavezalo opravljati taksi 
dejavnost na potniškem terminalu pod točno določenimi pogoji.

Informacije za prevoznike
S E K C I J A  Z A  P R O M E T

Minimalna plača v Franciji
 
Nova pravila o izvajanju zakona o delov-
nih razmerjih v Franciji,   ki se uporabljajo 
za kabotažo in mednarodni promet (ne za 
tranzit), so stopila v veljavo 1. julija 2016. 
 
Francija je s tem dnem delavce v cestnem 
prometu in prometu po celinskih plovnih 
poteh (ne pa železniških delavcev) začela 
obravnavati kot napotene delavce v 
pomenu direktive 96/71/ES o napotenih 
delavcih. Nova francoska zakonodaja tudi 
pojasnjuje formalnosti poročanja iz direk-
tive 2014/67/EU o izvrševanju Direktive 
96/71/ES o napotitvi delavcev oz. jih prila-
gaja specifikam kopenskega prometa. 

V skladu z omenjenima direktivama 
francoskega zakona o delovnih razmerjih 
zahteva:                
• potrdilo o napotitvi, ki ga izpolni 

delodajalec (in nadomešča siceršnjo 
deklaracijo, ki se zahteva v drugih 
panogah) in pogodba o zaposlitvi 
(oboje mora biti v vozilu),                                    

• imenovanje predstavnika v Franciji 
(svobodna izbira fizične ali pravne 
osebe) in                 

• določa obveznosti in odgovornosti 
naročnika prevoza (preveriti mora 

obstoj potrdila o napotitvi in obstoj 
predstavnika v Franciji) oz. v določe-
nih primerih (če naročnik prevoza  in 
prevoznik nista iz Francije) celo pre-
jemnika blaga v Franciji.          

Predstavnik v Franciji mora v času napoti-
tve in 18 mesecev po napotitvi razpolagati 
z naslednjimi dokumenti:              
• potrdilo o napotitvi,                
• plačilno listo,            
• potrdilo o plačilu plače,           
• kopija dokumenta o imenovanju 

predstavnika,          
• naslov kolektivnega sporazuma (če 

se uporablja za delavca).               

Pravila veljajo za vsa prevozna podjetja 
ustanovljena izven Francije (ali za agencijo 
iz Francije, ki najema tuje delavce) ne 
glede na vrsto vozila (lahka ali težka) in 
vrsto prevoza (potniki ali tovor). Pravila ne 
veljajo za samozaposlene delavce. 
 
Namen novih pravil je zaščititi mobilne 
delavce v prometu z izvajanjem pravic, ki 
jih določata prej omenjeni direktivi. Velja 
načelo uporabe zakonodaje, ki je za voz-
nika ugodnejša. Glede minimalne plače se 
uporablja zakonsko ali dogovorno določe-
na minimalna plača, dodatki za delo preko 

delovnega časa in ostali obvezni dodatki. 
Glede delovnega časa bodo veljala EU in 
francoska pravila. 
 
Za kršitve pravil so določene tudi kazni 
in sicer do 750 EUR, če v vozilu ni potrdila 
o napotitvi ali to ni ustrezno, do 450 EUR 
če v vozilu ni pogodbe o zaposlitvi. Poleg 
tega je predvidena upravna kazen do 
2000 EUR po delavcu, če delodajalec ni 
pripravil potrdila o napotitvi ali ni imeno-
val predstavnika v Franciji. 
 
Prevod obrazca »potrdilo o napotitvi 
delavca«, ki ga izpolni delodajalec (prevo-
znik) lahko interesenti dobite na Območni 
obrtno-podjetniški zbornici Koper.
 
Sekcija za promet pri OZS se je za podpo-
ro našim članom na francoskem ozemlju 
dogovorila s francoskim podjetjem. Kon-
taktne podatke in ponudbo za zastopanje 
dobite interesenti na OOZ Koper.                   

Dobro je vedeti:  
Obrazec A1 oz. potrdilo A1 mora ime-
ti voznik v vozilu pri opravljanju med-
narodnih prevozov, ne glede na to, v 
kateri državi EU opravlja prevoze (gre 
za dokazilo, da je voznik zaposlen in 
vključen v socialno zavarovanje). 

Na kratko iz predavanja 
o delovnih pogodbah

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

     V sredo, 13. julija 2016 sta Staša Pirkmaier, univ. dipl. prav., sve-
tovalka OZS, specialistka za delovno pravno področje in Natalija 
Repanšek, sekretarka sekcije za promet pri OZS, avtoprevozni-
kom predstavili  delovno pogodbo in obrazložili vse njene sestav-
ne dele.      
     Avtoprevoznikom sta predstavili tudi druge oblike oziroma 
možnosti zaposlovanja voznikov ter opozorili na nujnost  pravilne 
izvedbe postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi.           
      Staša Pirkmaier je izčrpno predstavila vse sestavne dele pogod-
be o zaposlitvi in prisotne opozorila na to,  da je v primeru, ko se 
spreminjajo bistvene sestavine pogodbe, kot  so naziv delovnega 
mesta, kraj opravljanja dela, čas za katerega je sklenjena pogod-
ba  ter določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi za poln ali krajši 
delovni čas, potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Ostale 
spremembe se lahko uredijo z dodatkom – aneksom k pogodbi.

Ogled slovenskega 
frizerskega festivala

S E K C I J A  F R I Z E R J E V

Člane sekcije frizerjev OOZ Koper vabimo na ogled Slovenskega 
frizerskega festivala

v nedeljo, 23. oktobra 2016 ob 8. uri 
na Gospodarsko razstavišče v Ljubljano
Cena         
Za člane sekcije frizerjev OOZ Koper je cena vstopnice za osrednjo 
prireditev z upoštevanim 10% popustom 44,10 EUR (v predpro-
daji je cena 49,00 EUR). Pri organizatorju smo rezervirali deset 
vstopnic. V primeru, da bo več kot pet prijavljenih bo OOZ Koper 
organizirala prevoz. Stroške vstopnice in prevoza bo za člane s po-
ravnano članarino zbornica sofinancirala v višini 70 %, vendar ne 
več kot 50,00 EUR. 
          
Povabilo za skupni ogled 
festivala smo posredovali 
tudi sosednjim 
območnim zbornicam. 

Prijave in informacije
Interesenti dobite prijavnico 
na OOZ Koper. Pokličite na tel.
05/613-90-13, 041/725-125 
ali jo zaprosite preko e-naslova: 
andreja.kozlovic@ozs.si. 

Rok prijave 
torek, 20. september 2016

Predstavitev  podjetja 
Danfoss Trata

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 smo v sode-
lovanju s podjetjem Danfoss Trata d.o.o. iz Ljubljane organizirali 
brezplačno predstavitev njihovega prodajnega programa.          
     Dve-urno predstavitev, katere se je udeležilo 6  članov sekcije 
oziroma njihovih predstavnikov, sta vodila predstavnika podjetja 
Alojzij Juvanc  in Angel Gele Sunja.             
     Predstavitev je obsegala naslednje teme:           
• temperaturna in tlačna regulacija v postajah daljinskega 

ogrevanja in kotlovnic          
• regulacija lokalnega ogrevanja         
• hidravlično uravnoteženje v ogrevalnih in hladilnih sistemih         
     Po uradnem delu srečanja  so se prisotni zadržali še ob prigrizku, 
kjer so izmenjali menja tudi  o stanju in novostih ter problemati-
kah v dejavnosti, ki jih združuje.

     V mesecu juniju je podjetje KM klima d.o.o. organizirala predsta-
vitev prezračevalnih naprav z rekuperacijo,  italijanskega proizva-
jalca Ecoair. Predstavitev je bila namenjena tako inštalaterjem kot 
projektantom. Nad relativno visoko udeležbo, so bili organizatorji 
prijetno presenečeni, kar kaže, da so instalaterji željni kvalitetnih 
informacij iz področja aktualnih tem, kot je prezračevanje  bivalnih 
in poslovnih objektov.          
    Zastopnik proizvodnega podjetja je predstavil nove prezračeval-
ne tipe UVR z izkoristki nad 90%, različne sisteme rekuperativnih 
naprav, načine vgradnje in najpogostejše napake, ki nastajajo pri 
vgradnji. 
     Predstavitev je potekala v novih poslovnih prostorih podjetja 
KM klima d.o.o. na Serminu.

Predstavitev  prezračevalnih 
naprav Ecoair
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da  imamo kreiran veljaven e-naslov (osebni ali podjetja), s kate-
rim vstopimo v spletno aplikacijo, kjer nato ustvarjamo po svojih 
željah.          
     Na delavnici smo se seznanili s »pravili igre« na tem družabnem 
omrežju, zato, da bo odziv promocije tak kot ga pričakujemo. V 
nadaljevanju izpostavljam nekaj koristnih napotkov:              
• ob vzpostavitvi Facebook stani si moramo dnevno vzeti ne-

kaj minut časa, da svojo stran urejamo tako, da objavljamo 
aktualne zanimive slike (slika lahko pove več kot 1000 besed) 
in informacije o celotni naši ponudbi (npr. teden istrske kuhi-
nje, ogled nogometne tekme, glasba v živo . . .),            

• uporabnike Facebook-a moramo vabiti k ogledu svoje obja-
vljene ponudbe in to naredimo tako, da delimo naše objave. 
Posledično bodo našo objavo delili tudi drugi in tako se krog 
sledilcev te objave razmnožuje,                  

• na svojih osebnih profilih ne objavljamo poslovnih zadev, saj 
upravljavci Facebook-a to zasledijo in posledično tudi upora-
bo take strani blokirajo, saj je to v nasprotju z njihovimi pravili.               

Vaša Facebook stran mora biti živa!               
     Kot možnost hitrejšega in enostavnejšega upravljanja Facebook 
strani Aleš  Segulin priporoča povezavo preko telefona in name-
stitev aplikacije Pages Manager (upravljalec strani), ki omogoča 
hiter pregled in spremembe že iz vsakega pametnega telefona. S 
to aplikacijo lahko tudi kot fizična oseba upravljate vašo poslovno 
stran. Obvezno poskrbite tudi za hitro internet povezavo.           
     Promocija na Facebook strani je lahko zelo poceni saj imate 
na voljo npr. že opcije za 5€. V primerjavi z drugimi mediji,  je npr. 
mesečni strošek 50 € do 100 €, ki bi ga namenili za promocijo na 
Facebook-u lahko zanemarljiv, glede na pozitivne učinke, ki jih 
lahko dosežete.      
      Udeleženci smo sledili Alešu Segulinu pri kreiranju Facebook 
strani in tako postavili na noge promocijsko stran za vse gostince 
naše zbornice z naslovom Jejmo dobro - Koper s podeželjem.              
       Člane sekcije gostincev vabimo, da svojo ponudbo storitve in 
spremljajoče aktivnosti promovirate tudi na tej spletni stran.                               
       Za vsa dodatna vprašanja in informacije glede objave na stra-
ni  Jejmo dobro - Koper s podeželjem  je na razpolago predsednik 
sekcije Aleš Segulin, na telefonski številki: 041/431 980.              
                      Tekst: Lovro Muženič
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Pohvale  podjetju 

Kozmetika Afrodita 

     V zeleni dvorani Obrtniškega doma smo, v četrtek 9. junija 2016, 
gostili predstavnike podjetja Kozmetika Afrodita. Strokovno izo-
braževanje je vodila Mojca Hernaus, strokovna svetovalka podje-
tja za področje profesionalne kozmetike. Dogodka se je poleg pe-
tih članic sekcije kozmetikov naše zbornice, udeležil tudi prodajni 
zastopnik podjetja Kristijan Požar, ki pokriva prodajo v Primorski 
regiji in je zato med našimi članicami tudi dobro poznan. 
     Namen seminarja je bil spoznati delovanje revolucionarnih učin-
kov biološko aktivnih peptidov-kremnih sestavinah,  ki prepreču-
jejo staranje kože.     
    Po izčrpnih informacijah o najnovejših razvojnih dosežkih koz-
metike Afrodita je sledil  praktični prikaz obrazne 3D Anti-Ageing 
masaže.  Svoj obraz je za ta namen ponudila predsednica sekcije 
kozmetikov naše zbornice  Jelka Svetina, ki je o izkušnji povedala 
sledeče: »Nega obraza in vratu je bila zelo prijetna. Zaradi učinko-
vitih pritiskov na akupresurne točke obraza, je bila zelo sproščujoča. 
Postopek masaže je bil izveden profesionalno in kvalitetno. Pohvaliti 
moram tudi proizvode, od čiščenja kože, pilinga do negovalnih seru-
mov in krem. Po tretmaju sem imela občutek, da je koža zadihala, se 
napela in osvežila«.

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

 VABILO

Člane sekcije kozmetikov OOZ Koper in ostale interesente obveščamo, 
da bomo v sodelovanju s podjetjem Kremca.net organizirali avtobusni 
prevoz za ogled sejma Beauty Forum 2016 v Münchenu, Nemčija 

v soboto, 22. oktobra 2016
Program 
Na sejmu bodo predstavljene novosti v kozmetiki, negi in oblikovanju 
nohtov, pedikuri, naravni kozmetiki, na področju medicinske estetike, 
wellnesa + SPA, opremi salonov… Obisk sejma bo  v soboto 22. ok-
tobra 2016. Odpotovali bomo v noči iz petka na soboto. O uri in kraju 
odhoda boste prijavljeni naknadno in pravočasno obveščeni. Prijavlje-
ni se boste med seboj dogovorili za skupni prevoz do Ljubljane. 

Cena
Polna cena avtobusnega prevoza je 50,00 EUR (DDV vključen). 
Za člane sekcije kozmetikov OOZ Koper s poravnano članarino znaša 
participacija 15,00 EUR, preostali del do polne cene krije za člane 
zbornica. 

Plačilo
Na TRR OOZ Koper št. 1010 0003 5170 352, namen: sejem Beauty 
Forum, koda namena: OTHR, sklic: 99

Prijave 
na telefon 05/61 390 13, 041/725 125 oziroma e-naslov: andreja.
kozlovic@ozs.si. Ob prijavi je potrebno dostaviti tudi potrdilo o plači-
lu. Prijavljeni boste pravočasno dobili tudi potrebne informacije kako 
do brezplačne vstopnice. 

Rok prijave
četrtek, 22. september 2016

Ogled 
31. sejma kozmetike  
Beauty Forum 2016, v Münchenu

 VABILO
S E K C I J A  G R A D B I N C E V

Za člane sekcije gradbincev OOZ Koper, v sodelovanju s 
podjetjem Henkel Slovenija d.o.o., organiziramo brezplačno 
predstavitev prodajnega programa Henkel       

v četrtek, 22. septembra 2016 ob 19.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Podjetje Henkel je največji svetovni proizvajalec lepil. V letošnjem 
letu praznuje 135 let obstoja. Iz majhnega družinskega podjetja se je 
razvilo v svetovno multinacionalko s 50.000 zaposlenimi v 125 državah 
sveta. Henklov proizvodni program lepil obsega širok naboj inovativ-
nih rešitev lepljenja za različne vrste industrij, obrti in široko potrošnjo. 
Produkte podjetja Henkel za področje Slovenije zastopa hčerinsko 
podjetje Henkel Slovenija d.o.o. s sedežem v Mariboru. 
Na predstavitvi boste podrobneje spoznali:            
• fasadne sisteme Ceresit          
• sisteme za polaganje keramike Ceresit            

Brezplačna predstavitev proizvodov Henkel Ceresit
Predavatelja
Predstavitev bosta vodila predstavnika podjetja Henkel Slove-
nija d.o.o. Andrej Kranjc in Andrej Gojčič.
Po uradnem delu bo sledila pogostitev. 

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

Rok prijave 
sreda, 21. september 2016
 
Na dogodek so vabljeni tudi ostali člani zbornice, ki jih ta tema-
tika utegne zanimati.

Facebook promocija 
Nova spletna stran Jejmo dobro - Koper s podeželjem

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 koprskega obrtniškega doma  je 15. junija 2016, 
pod vodstvom Aleša Segulina, predsednika sekcije gostincev in 
živilcev OOZ Koper, potekalo izobraževanje o možnostih uporabe 
Facebook-a kot pomoč pri promoviranju gostinske ponudbe in 
storitev. Delavnice smo se udeležili štirje člani sekcije.          
     Aleš Segulin nam je iz prve roke podal svoje znanje in nekaj kon-
kretnih primerov kako s pomočjo Facebook-a pritegniti pozornost 
potencialnih gostov oz. na začetku vsaj tako imenovanih sledilcev, 
katere želimo navdušiti s svojo ponudbo: »Kot zanimivost naj po-
vem, da je Facebook-ovih uporabnikov v Sloveniji preko 800.000.       
Uporaba družabnih omrežij tudi v promocijske namene se mi zdi zelo 
koristna. Žal pa je to trend, ki ni dosegel vseh, predvsem govorim o 
starejši populaciji. Organizirali smo delavnico z namenom članom 
na enostaven način prikazati glavni pomen in učinkovitost take vrste 
promocije, ki pa se morda še ni približala širšemu krogu gostincev. Po-
leg priljubljenega TripAdvisor-ja je tukaj še dodatna možnost za pro-
mocijo naših dejavnosti, le izkoristiti jo je treba.«           
     Osnovni in prvi korak, da na Facebook-u lahko delujemo je ta, 

Obrtnička komora Istarske županije nas 
je obvestila, da nadaljujejo z organizacijo 
pete sezone Istra Gourmet Tour. V pr-
vem delu prireditve bodo tudi tokrat  so-
delovale gostilne - konobe. Predvidenih je 
deset večerov, v katerih naj bi gostujoči go-
stinci ponudili dva menuja (mesni in ribji 
oziroma vegetarijanski). Vsak menu  mora 
vsebovati hladno predjed, toplo predjed, 
glavno jed in sladico. Gostinec lahko večer 
dopolni še z glasbo, ki pa ne sme biti pre-
hrupna.       
                
Obrtnička komora Istarske županije je pri-
pravila okvirni razpored z možnimi termi-
ni. Za sodelovanje slovenskih gostilen so 
na razpolago termini ob četrtkih in sicer,          
20. oktober 2016, 17. november 2016 in 
15. december 2016.   

V drugem delu, v letu 2017, bodo v priredi-
tvi sodelovale še restavracije.        
      
Gostince, člane OOZ Koper, smo o možno-
sti sodelovanju v  projektu  Istra Gourmet 
Tour že obvestili z redno pošto. Trenutno 
poteka še zbiranje prijav, zato vse tiste, ki 
ste oklevali ali bi se prijavili spodbujamo k 
sodelovanju. 

Svoj interes za sodelovanje tako v katego-
riji gostilne kot restavracije sporočite čim-
prej na tel. 05/61 390 13, 041/725 125 ali 
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.                 
     
Dogodek je lepa priložnost za promocijo, 
pa tudi za sklepanje novih poznanstev. Do-
kaz o uspehu so uspešno izpeljani večeri iz 
preteklih sezon.

Istra Gourmet Tour 2016/2017  
Pohitite s prijavami 

     Gurmanska turneja  4. sezone Istra Go-
urmet Tour,  v kateri je sodelovalo devet 
gostiln in  prav toliko restavraciji se je za-
ključila junija meseca. 
     V zimskem delu so sodelovale gostilne, 
med katerimi tudi Gostilna Švab iz Hra-
stovelj. Naš član Kristjan Katarinčič je, s 
svojo ponudbo, izmed osmih sodelujočih 
gostiln v skupnem seštevku dosegel peto 
mesto.          
      V spomladanskem delu so sodelovale 
restavracije in med njimi restavracija Ve-
nezia iz Škofij. V konkurenci osmih ostalih 
restavracij je dosegla šesto mesto.

Istra Gourmet Tour
Zaključila se je četrta  sezona

Na podlagi  glasovanja je bila uvrstitev so-
delujočih gostiln in restavracij naslednja:

Naziv gostilne/restavracije                                Skupna ocena 

1.  Restavracija Tomažići iz Nedešćine  14,04 
2.  Restavracija Brancin da Nino iz Rovinja  13,95 
3.  Restavracija Dva Ferala Poreč  13,89 
4.  Restavracija Škuža, Pula   13,57 
5.  Restavracija Francoz, Pazin   13,41 
6.  Restavracija Venezia, Škofije 13,40 
7.  Gostilna Skok, Sežana   13,09 
8.  Restavraciji Orka, Rovinj   13,00 
9.  Restavraciji Bodulka, Šišan   11,67

Vsem sodelujočim čestitamo.
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TUradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. maj 2016           
• Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah 

v obvestilih za postopek naročila male vrednosti,          
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. maj 2016          
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov 

za odmero dohodnine        
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. junij 2016         
• Odlok o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu 

otroka           
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. junij 2016          
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah 

izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka            
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. junij 2016            
• Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 

zapisovalni opremi v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZDCOPMD-UPB7)             

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o 
davku na dodano vrednost,           

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. julij 2016           
• Zakon o trošarinah (ZTro-1)          
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in 

elektronski opremi,           
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. julij 2016          
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku          
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. julij 2016         
• Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)         
• Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1A),        
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-D            
• Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji,                        
• Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko 

ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije,         
Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. avgust 2016        
• Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo        
• Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro 

začasnih in občasnih del
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ARazpisi Subvencije za delodajalce
Delodajalce opozarjamo, da so še vedno na voljo sredstva iz 
javnih razpisov za subvencije za nove zaposlitve.  
 
I. Razpis Zaposli me - za  delodajalce 
Za zaposlitev brezposelnih oseb iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj 
enega od naslednjih kriterijev:              
• starejše od 50 let in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb,               
• stare 30 ali več let in vsaj 12 mesecev prijavljene v eviden-

ci brezposelnih oseb,                
• stare 30 ali več let in s končano ali nedokončano največ 

osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 
2) in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb.              

Višina subvencije (nakaže se v enkratnem znesku) je odvisna 
od števila kriterijev iz ciljne skupine, katerim ustreza predlagana 
brezposelna oseba, in znaša:            
• 5.000 EUR za osebo, ki ustreza enemu kriteriju;            
• 6.000 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema;         
• 7.000 EUR za osebo, ki ustreza trem kriterijem.       
Več na povezavi: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_
spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017. 
 
II. Javno povabilo za usposabljanje na 
delovnem mestu - za mlade
Za povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne 
mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci 
brezposelnih.   
Pri vključevanju brezposelnih iz ciljne skupine, ob upoštevanju 
njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih 
kompetenc, se daje prednost:            
• brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v 

noben program,             
• brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek 

programa,                 
• brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zapo-

slitve po zaključku programa,              
• brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter           
• brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposel-

nimi.           
Besedilo Javnega povabila je objavljeno na spletni strani http://
www.ess.gov.si/_files/8845/JP-UDM_MLADI_2016_2017.pdf 
 
III. Javno povabilo Nova možnost 
Subvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev 
brezposelnih od 30. do 49. leta, ki so v evidenci brezposelnih 
prijavljeni od 6 do 12 mesecev. 
 
V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne 
po dopolnjenem 30. letu in pred dopolnjenim 50. letom, ki so 
prijavljeni v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj 
kot 12 mesecev. 
Ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin 
kandidatov, bodo imeli prednost:          
• osebe, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben 

program aktivne politike zaposlovanja,            
• osebe z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,                  

osebe z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po 
zaključku programa,            

• osebe s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter osebe, ki 
prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali 
socialnovarstvene prejemke           

Informacije
Kontaktni center: brezplačni telefon 080 20 55 ali e-naslov: 
kontaktni.center@ess.gov.si oziroma Iris Lojevec, skrbnica 
programa v Centralni službi, e-naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.

      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za 
ukrepe Programa razvoja podeželja PRP 2014–2020 do 
konca leta 2016. 
     Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma 
objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav 
javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj 
informativne narave in se lahko spreminjajo.  
      Povezava:  http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/
sporocila-za-javnost/551-3-6-2016-okvirni-terminski-nacrt-
objave-javnih-razpisov-za-ukrepe-prp-2014-2020-v-drugi-
polovici-leta-2016 

Razpisi za razvoj podeželja Pomoč pri urejanju 
pravic iz dela v Italiji
 
V sejni sobi Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Koper, v 1. nadstropju, deluje pisarna Patronata ITAL UIL. 
Uradne ure imajo prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 9. do 11.30 ure. 
 
Komu je namenjen Patronat ITAL UIL 
Patronat ITAL UIL je namenjen vsem slovenskim državljanom, ki imajo 
pravico do italijanske pokojnine ali tistim, ki delajo v Italiji.
 
Katere storitve nudi Patronat ITAL UIL        
• pregled pokojninkish prispevkov (v Italiji in v tujini)          
• izračun pokojnine         
• starostna pokojnina in predčasna upokojitev         
• posredna pokojnina oziroma pokojnine v primeru dedovanja         
• pokojnina za nesposobnost za delo         
• invalidska podpora       
• dodatek na pokojnini         
• davčne olajšave       
• poklicna bolezen, nezgode na delu in na poti v službo       
• telematska predložitev potrebnih dokumentov        
• administrativna, zdravniška in pravna pomoč pri raznih zadevah       
• preveritev pravice za družinsko podporo in odgovarjajočega 

prispevka             
• informacije o pravnih določilih zaščite/podpore materinstva in 

očetovstva           
• izpolnitev obrazca RED, pridobitev obrazca CUD in Obis M      

Za informacije so dosegljivi tudi na telefonski številki  tel. 051/748 126

      V Uradnem listu RS 55/2016 z dne 19. avgust 2016 je bil 
objavljen Razpis za dolgoročne kredite z garancijami za  
Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica.
      Namen sheme je pospeševanje razvoja podjetništva v regiji 
preko finančne podpore v obliki ugodnejših kreditov pri bankah 
in zagotavljanja garancij za odobrene kredite upravičencem, 
članom Garancijske sheme. Od skupno 1.098.000,00 EUR za vse 
občine je za Mestno občino Koper razpisanih 584.000,00 EUR 
sredstev. 

Upravičenci do kreditov z garancijami:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja 
(v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe 
ali samostojni podjetniki in imajo sedež dejavnosti in lokacijo 
naložbe na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Ko-
zina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na 
območju teh občin. Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 
avgust 2008. 

Nameni, za katere se dodeljujejo krediti z garancijami
Upravičeni stroški investicije:        
• stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa 

strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega 
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in 
nakupa objekta.             

• stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehno-
logije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in 
nepatentiranega tehničnega znanja. Med upravičene stro-
ške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.             

• obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih sredstev, 
stroške najema poslovnih prostorov in opreme, stroške 
promocijskih aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške 
priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije 
ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projek-
tov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, 
ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, 
bruto plače in prispevki na plače novo zaposlenih v podje-
tju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve sklepa dalje 
največ 3 mesece, stroške pridobivanja intelektualnih pravic.             

Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj 
največ 20% kredita.

Kako se je mogoče vključiti v shemo?
Za pridobitev kredita z garancijo se je potrebno včlaniti v Garan-
cijsko shemo pri RRC Koper, izpolniti razpisno dokumentacijo in 
jo posredovati na RRC Koper. Ob vključitvi v shemo mora član 
vplačati enkratno članarino v višini 110,00 eur.

Informacije
Za dodatne informacije se lahko obrnete na OOZ Koper, kontak-
tna oseba Andreja Kozlovič, tel. 05/61 390 13, e-naslov:andreja.
kozlovic@ozs.si

Krediti z garancijami

Učne pogodbe
 
Začelo  se je novo šolsko leto in s tem sklepanje učnih pogodb v srednjem 
poklicnem izobraževanju. Delodajalci, ki imajo verificirano obratovalnico 
in želijo skleniti individualno učno pogodbo, morajo to storiti do 30.  
septembra 2016, saj je ta rok vezan na dodatno stimulacijo s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Trajanje sklenjenega 
razmerja je praviloma do konca izobraževanja. 

Delodajalci naj pogodbe pošljejo na OZS, Celovška 71, Celovška 71, 
Ljubljana,  s pripisom »učna pogodba«.

Hala v Serminu  
V najem oddamo novo, dokončana halo v Serminu.
Površina: od 700 do 900 m2.
Dejavnost: trgovska, skladiščna  in podobna dejavnost.  
Prostor je na razpolago takoj. Možen je tudi nakup.

Kontakt: 041/675 976

Oddajamo 
pisarno 

 
V pritličju obrtniškega doma, 

na Staničevem trgu 1, v Kopru 
oddajamo lepo opremljeno 

in klimatizirano pisarno 
površine 16 m2.

 
Mesečna najemnina znaša 

220,00 evrov. 

V najemnini so 
vključeni obratovalni stroški, 
razen stroškov ogrevanja, ki se 
zaračunavajo v sorazmernem 

deležu glede na skupno površino 
prostorov v stavbi.

Kontaktni telefon:
05/61 390 00



16

                  

Oglasi POSLOVNE BORZE
             
• Nemški proizvajalec, ki oblikuje in proizvaja visoko kakovostne pisarniške 

stole išče dobavitelja/proizvajalca oblikovanih delov vezanega lesa (školjke 
sedeža, naslonjala in sedala) v različnih kakovostih. Iščejo dogovor za proi-
zvodnjo s podjetjem, ki na eni strani po meri proizvaja vezane dele, na drugi 
strani pa ima visoko stopnjo vertikalne proizvodnje.                  

Šifra: EEN-jul-02              
• Poljsko podjetje, ki vodi največji veganski supermarket kot tudi spletno 

trgovino na Poljskem, išče distributerje 100% veganskih izdelkov (hrana, 
kozmetika, detergenti, hrane za hišne živali in drugo), da bi razširilo portfelj 
izdelkov v svoji ponudbi. Podjetje ponuja sporazume o distribuciji in išče 
proizvodne pogodbe za trgovske znamke.                

Šifra: EEN-jul-03                        
• Nemško podjetje, specializirano na področju visokotemperaturnih izolacij 

industrijskih peči išče zidarje in usposobljene pečarje za skupno izvedbo 
naročila v Nemčiji in dolgoročno sodelovanje. Sodelovanje bo temeljilo na 
sporazumu o oddajanju del podizvajalcem.               

Šifra: EEN-jul-05                  
• Češki proizvajalec sodobnih pralnih plenic išče dobavitelja tekstila iz EU. 

Podjetje išče proizvajalca tekstila, ki lahko ponudi poliestersko pletenino 
laminirano s poliuretanom ali s poliuretansko folijo. Teža mora biti približno 
190 g/m2. Material mora imeti Oekotex 100 certifikat. Omogočati mora stroj-
no pranje na 60 ° C (občasno na 90 ° C), približno 100 pralnih ciklov.                   

Šifra: EEN-jul-17                 
• Poljsko MSP je razvilo in patentiralo inovativno tehnologijo 100% biološko 

razgradljivega in okolju prijaznega hidrogela, ki se lahko uporablja v sektorjih 
kmetijstva, gozdarstva, vrtnarjenja in okoljevarstva. Hidrogel je prašen, 
porozen izdelek, ki zaščiti koreninski sistem rastlin pred izsušitvijo med 
transportom, skladiščenjem in ob zasaditvi. Poljsko podjetje išče partnerja 
za sklepanje sporazumov za distribucijske storitve in je odprto tudi za proizvo-
dno sodelovanje.              

Šifra: EEN-jul-30             
• Francosko družinsko podjetje, specializirano za proizvodnjo in izposojo 

prireditvenih šotorov, išče proizvajalca jeklenih zložljivih nog za šotore ter 
želi postati njihov distributer.                

Šifra: EEN-jul-46           

• Češka univerza razvija visoko emisiven premaz za termografske meritve na 
nizkih temperaturah. Univerza išče proizvajalca barv, ki lahko proizvede 800 
L premaza letno.                  

Šifra: EEN-jul-50  
• Podjetje iz Velike Britanije, specializirano na področju oblikovanja pohištva, 

išče dobavitelje za izdelavo oblazinjenih stolov, foteljev in zof v skladu s 
konstrukcijskimi zahtevami oblikovalcev.          

Šifra: EEN-jul-59        

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE  
• Italijansko podjetje išče tehnološko rešitev (na bazi internet of things) za 

nadzor stanja kolesa vključujoč sistem za zaklepanje/odklepanje kolesa 
proti kraji in GPS sledenje.              

Šifra: TRIT20160714001            
• Nemško podjetje, išče nove tehnologije ali partnerje za razvoj trajnostnih in 

ekoloških tekstilij za uporabo na prostem.            
Šifra: TRDE20160712001              
• Avstrijsko »start-up« podjetje je razvilo programsko rešitev za napovedo-

vanje čakalnega časa v čakalnih vrstah v smučarskih središčih, zabaviščnih 
parkih, na letališčih in stadionih.              

Šifra: TOAT20160801001         
• Nemška univerza je razvila tesnilni material, ki omogoča prevoz cvetličnih 

aranžmajev v primerni posodi za nemoteno oskrbo z vodo, hranilnimi snov-
mi in sredstvi za vzdrževanje svežine rož.          

Šifra: TODE20160726001   

Kontakt - E: sebastjan.rosa@zrs.upr
               -  T : 05/66 377 13

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