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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
Naslovnica: Dimnikarja podjetja Sanis d.o.o.

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
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Ljubljanska	cesta	3,	
6000	Koper

Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	obrtnega	zakona	(ObrZ-E),	
ki	je	stopil	v	veljavo	27.	aprila	2013,	je	ukinil	obvezno	članstvo	v	
zbornici	in	povzročil	močan	osip	članstva.	

Na	dan	31.	decembra	2013	je	imela	OOZ	Koper	1133	članov.	
Tri	leta	kasneje,	na	dan	31.	decembra	2016	pa	679,	kar	je	40	
odstotkov	manj.	V	letu	2016	je	bilo,	zaradi	prenehanja	opravljanja	
dejavnosti	ali,	ker	so	sedež	preselili	na	območje	druge	OOZ,		iz	
članstva	OOZ	Koper		izbrisanih	39	subjektov.	Zaradi	dolgoletnega	
neplačevanja	članarine	je	Upravni	odbor	OZS	iz	članstva	izbrisal	
še	9	članov.	S	1.	januarjem	2017	je	bilo	iz	članstva		izbrisanih	še	60	
članov,	ki	so	izstopno	izjavo	podali	v	roku,	to	je	do	30.	septembra	
2016.	OOZ	Koper	je	leto	2017	tako	začela	s	619	člani.	

Članstvo	je	sicer	še	nekoliko	v	upadanju,	a	je	odstotek	upadanja	
vedno	nižji.	Optimističen	je	podatek,	da	se	počasi,	a	vztrajno	
dviga	število	članov,	ki	vstopajo.	V	letu	2015	je	v	članstvo	vstopilo	
15	novih	članov,	v	letu	2016	pa	že	33.		

V	članstvo	OOZ	Koper	so	v	letu	2016	vstopili:	

1. R avto, Kristjan Fajdiga s.p.,	Šmarje, 
    vzdrževanje in vgradnja delov motornih vozil 

2. Frizerski studio Gaga, Dragana Cvetićanin s.p., Koper,     
     frizerske storitve 

3. Studio Erni, Erni Poljak s.p., Koper, frizerske storitve

4. Studio JJ&T,  Jadranka Zajić s.p., Koper, frizerske storitve

5. Sašo Čeperković s.p., Koper, gostinske storitve

6. Emonec kafe d.o.o., Koper, proizvodnja in prodaja kave

7. Gost-Istra d.o.o., Pobegi, gostinske storitve

8. Istran d.o.o., Dekani, gostinske storitve

9. Majet d.o.o., Tomažiči, gostinske storitve

10. Staš Tofil,	Ankaran, fizična oseba

11. Aegida bar, Biljana Vrbnjak Vinković s.p.,	Koper, 
        gostinske storitve 

12. Atlas Capital d.o.o.,	Koper, gradbene storitve

13. Duro Aga, Samir Durić s.p., Koper, gradbene storitve

14. Eusk d.o.o.,  Koper, gradbene storitve

15. Sport Tecnology d.o.o.,	Koper, gradbene storitve

16. Božo Stražar,	Koper, fizična oseba

17. Krovec, Mirjan Šavron s.p., Koper, 
       postavljanje ostrešij in krovska dela 

18. Stipo Rivić s.p., Koper, 
        inštalaterstvo hladilnih in klimatskih naprav 

19. Maja Kolnik Švara,	Izola, fizična oseba

20. Jelka Svetina, Koper, fizična oseba

21. Artan Muka s.p., Koper, montaža in popravilo pohištva

22. B-M trans d.o.o.,	Koper, cestni tovorni promet

23. Deni transport d.o.o,	Dekani, 
        cestni tovorni promet in popravila motornih vozil 

24. Keprom d.o.o., Koper, cestni tovorni promet

25. Elvis Peroša s.p., Dekani, cestni tovorni promet

26. Amiz d.o.o., Izola, računovodski servis in trgovina

27. Kreativčki, Mojca Bolka s.p., Koper, kreativno varstvo otrok

28. Formus d.o.o., Koper, proizvodnja kovinskih izdelkov

29. Grofes, Fehim Grošić s.p., Koper, servis gostinske opreme

30. Tkont, Bojana Hrvatin s.p., Izola, računovodski servis

31. Interlock trgovina d.o.o., Škofije, druge storitvene dejavnosti

32. Šmitran d.o.o., Koper, pretovarjanje

33. Sonči Toplakk (Trošt), Kolomban, umetniško ustvarjanje
 
Zbornica	smo	člani,	zato	je	od	vseh	nas	odvisno	kakšno	zbornico	
bomo	zgradili	in	imeli.		Delujmo	konstruktivno,	sodelujmo	
predvsem	med	seboj,	da	nas	bo	čim	več	in	bomo	s	tem	močnejši.	
Prav	s	tem	namenom	so	namreč		pred	štirimi	desetletji	koprski	
obrtniki	ustanovili	zbornico	in	bili	so	zelo	uspešni.		Danes	je	zopet	
pred	nami	čas,	ko	je	povezovanje	nujno.	Obrtniki	in	podjetniki	si	
ne	moremo	privoščiti,	da	bi	stali	križem	rok.

Amiz d.o.o.

Smo družinsko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju 
knjigovodstva in računovodstva. Najprej smo dejavnost opravljali 
kot fizična oseba z dejavnostjo, leta 2008 pa smo ustanovili podjetje 
Amiz d.o.o. Glavna dejavnost podjetja je opravljanje računovodskih 
storitev za vse vrste pravnih subjektov. 

Naše prednosti so individualni pristop, zanesljivost, hitra odzivnost, 
ažurnost, strokovna usposobljenost, natančnost in ugodna cena.  
Našim strankam nudimo celovit in strokoven servis na vseh področjih 
poslovanja. 

Jeseni 2016 smo našo računovodsko pisarno iz Izole preselili v 
prostore v Obrtniškem domu v Kopru. Zaradi prepričanja, da se 
podjetja za večjo uspešnost in produktivnost med seboj morajo 
povezovati, smo vstopili tudi v članstvo koprske obrtne zbornice. S 
to odločitvijo smo izredno zadovoljni, saj nam je pri našem delu zelo 
dobrodošla pomoč zaposlenih v OOZ Koper. 

Biti član zbornice pa za nas ne pomeni le koriščenje informacij, 
izobraževanj, ampak tudi možnost vplivanja na spremembe 
zakonodaje v korist obrtnikov in malih podjetij.  

Poleg ljubezni do številk, nas navdušuje tudi moda, zato smo leta 
2014 odprli trgovino Kaos. Danes šteje trgovina Kaos dve poslovni 
enoti, na Pristaniški 3 v Kopru in  v prostorih trgovskega centra La 
Passage v Celju, ter spletno trgovino www.kaos-shop.eu. 

Vabimo vas, da si ogledate našo ponudbo.

Maša Jerman                           Alda Mohorčič
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OŠmitran d.o.o.

Dordjo Šmitran,	lastnik	Šmitran	d.o.o.	:	

Družba, ki izvaja storitev pretovarjanja za 
Luko Koper in Intereuropo, zaposluje 45 
zadovoljnih delavcev, od katerih jih je dva-
inštirideset zaposlenih za nedoločen čas. 
Rad bi zaposlil še najmanj 25 delavcev am-
pak zaenkrat mi to ne uspeva, ker nekateri 
ne razumejo, da je  za količino in kvaliteto 
opravljenih storitev potrebno  imeti dobre 
in zadovoljne delavce. Žal je to odraz sta-
nja  in vodenja politike zaposlovanja. 

Konec leta 2016 sem se včlanil v OOZ 
Koper. Razlog za včlanitev je predvsem 
zaradi pridobivanja hitrejših podatkov o 
spremembah zakonov o gospodarstvu in 
o mnogih drugih priložnostih, ki jih nudi 
združenje. Obenem tudi spoznavanje no-
vih gospodarstvenikov ter druženje z njimi.

Jadranka Zajić  
frizerka

Z več kot dvanajstimi leti delovnih izku-
šenj svoj poklic danes z velikim veseljem 
opravljam v frizerskem salonu Studio 
JJ&T na Krožni cesti 3 na Markovcu.  

V članstvo Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Koper sem vstopila 22.  de-
cembra 2016 predvsem zaradi možnosti 
udeležbe na raznih strokovnih seminarjih, 
ki jih za svoje člane organizira zbornica. 
Nenazadnje so vse aktivnosti za katere se 
člani odločijo, tudi delno sofinancirane, v 
čemer vidim veliko prednost. To prednost 
sem prej imela kot zaposlena delavka, 
saj sem se lahko  udeleževala strokovnih 
seminarjev, ki jih je organiziral in sofi-
nanciral takrat še delujoči Sklad za izo-
braževanje delavcev pri obrtnikih Južne 
primorske in tako pridobila  veliko znanja. 
Za frizerje je sprotno izobraževanje zelo 
pomembno, saj se trendi neprestano 
spreminjajo,  materiali s katerimi frizerji 
delajo pa izboljšujejo.  

Znanje pa je potrebno prenesti tudi na-
prej. V kratkem bo sprejet Zakon o vaje-
ništvu, ki bo dal priložnost delodajalcem, 
da dijake usposobijo v dobre delavce in 
dijakom, da pridobijo čim več uporabne-
ga znanja.  

Pri tem je  zelo pomemben korekten in 
človečki odnos delodajalca do vajenca.  
Mentor pri posredovanju svojega znanja 
odigra veliko vlogo, pri čemer je najbolj 
pomembno, da podpira svoje »učence« 
in nesebično razdaja svoje življenjske 
izkušnje in znanje. Izkoriščanje dijakov 
na takšen ali drugačen način pa lahko 
pri njih, ki se v delovnem okolju komaj 
uvajajo, povzroči velik odpor do dela ali 
celo do poklica, ki so si ga kot otroci želeli. 
Tudi sama bi želela postati mentorica 
kakšnemu vajencu, zato sem se že ude-
ležila pedagoško-andragoškega izobra-
ževanja, ki je bilo  pred leti organizirano 
na zbornici.  

Udeležila sem se tudi prvega zbora čla-
nov sekcije v letošnjem letu in bila precej 
začudena nad zelo nizko  udeležbo. Na 
kolege frizerje želim zato apelirati, da so 
bolj aktivni pri delovanju sekcije, saj pre-
den lahko rečemo, da zbornica je ali ni 
za nas kaj naredila, moramo biti dejavni 
predvsem sami. Zbor  je bil namenjen 
predvsem pripravi programa dela za leto 
2017, kjer bi lahko člani izpostavili svoje 
želje in podali predloge za organizacijo 
raznih strokovnih dogodkov ali reševanje 
konkretne problematike.   

Po mojem mnenju in ugotovitvah zborni-
ca nudi veliko možnosti, ki jih člani žal še 
vedno ne znajo izkoristiti. 

Moram povedati še,  da me je k vstopu 
v članstvo prepričal  tudi prijazen in 
strokovni pristop zaposlenih na Območni 
obrtno-podjetniški zbornici Koper , ko 
sem potrebovala informacije za začetek 
svoje dejavnosti.  

Sanis d.o.o 
in Dimnikarstvo 
Piran

Sanis d.o.o. smo družinsko podjetje s 
sedežem v Izoli. Ustanovljeno in registri-
rano je bilo leta 1993 na sodišču v Kopru. 
V teh letih smo poslovanje usmerili in 
izoblikovali tudi v dejavnosti dimnikar-
stva. Podjetje zaposluje 20 ljudi in ima 
dve dimnikarski poslovni enoti, eno na 
območju osrednje Slovenije in drugo, 
Dimnikarstvo Piran, za primorske občine. 

Z Dimnikarstvom Piran smo pričeli de-
lovati najprej kot koncesionar v občini 
Piran, z uveljavitvijo novega Zakona o 
dimnikarskih storitvah, pa smo edina di-
mnikarska služba, ki je do sedaj pridobila 
dovoljenje za opravljanje dimnikarskih 
storitev na območju obalnih občin. V 
podjetju trenutno zaposlujemo 10 dimni-
karjev in prav vsak od njih je že pridobil 
licenco za delovanje.  

Vzor pri poslovanju smo vzpostavili v 
delovanju dimnikarske službe, kjer nam 
je najpomembnejša usmerjenost k stran-
kam, ter zanesljivo, učinkovito in kako-
vostno opravljene  dimnikarske storitve 
tako na terenu, kot v operativnem delu. 
Dosegljivost, zanesljivost, učinkovitost in 

kakovostno opravljene storitve so nam osnova za dolgoročni 
razvoj podjetja v dimnikarstvu.  

V svojem opusu delovanja imamo širok spekter klientov. Našo 
tehnično podkovanost, zanesljivost in kakovostne storitve 
koristi že veliko število individualnih strank, strokovno usposo-
bljenost pa nudimo tudi v kurilnicah večjih objektov. Na našem 

seznamu referenc se tako nahajajo že 
večja podjetja, kot npr. Petrol, OMV, Pošta 
Slovenije, Mercator, Spar Slovenija, razni 
hoteli, univerza, šole ter drugi javni zavo-
di in še bi lahko naštevali.  

Ker nove izzive sprejemamo z optimiz-
mom, si želimo, v režimu prostega trga 
dimnikarskih storitev, povečati svoj obseg 
delovanja, ter tako ponuditi 20-letne 
izkušnje naše ekipe dimnikarjev, ki je iz 
dneva v dan večja, ter kakovostne dimni-
karske storitve.  

Dimnikarske storitve obsegajo pregledo-
vanje in čiščenje malih kurilnih naprav, 
dimovodnih in prezračevalnih naprav, 
meritev dimnih plinov, odstranjevanje ka-
transkih oblog in evidentiranje podatkov v 
evidenco Ministrstva za okolje in prostor.  

Dimnikarske storitve so nujno potrebne 
za preprečevanje dimniških požarov 
in zastrupitev zaradi uhajanja dimnih 
plinov, kot posledice pomanjkljivosti 
kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih 
naprav. 

V večstanovanjskih stavbah, četudi v sta-
novanju ni peči, pa ima stavba zračnike, 
za katere je zelo pomembno,da so čisti in 
prehodni. Dimnikarji v njih očistijo prah, 
pajčevino, živalske iztrebke, smeti, itd., s 

čimer se zagotovi sanitarna varnost, ugodje bivanja, zračnost 
prostorov in požarna varnost.  

Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev v kurilni sezoni je 
zakonsko predpisana in temelji na dolgoletnih izkušnjah na tem 
področju.  

Kurilna sezona v obalnih občinah traja med 1. novembrom in 
30. aprilom. Vse naprave je treba 1x letno pregledati, pogostost 
čiščenja pa je odvisna od vrste goriva: peči na trdna goriva je tre-
ba čistiti vsaj 1x v sezoni oz. po potrebi tudi večkrat, na biomaso 
1x, na tekoče in plinasto gorivo 1x, pri slednjih pa je potrebno 
tudi 1x v sezoni izvesti meritve dimnih plinov. 

Dimnikarji lahko za vašo varnost poskrbijo le, če vi pri tem 
sodelujete in dimnikarske storitve ne odklonite. Vabimo vas, da 
nas pokličete na našo brezplačno telefonsko številko: 080 20 
06 in se dogovorite za termin pregleda in izvedbe dimnikarskih 
storitev. Za nujne primere imamo tudi 24-urno dežurno službo. 

Naše kontaktne podatke lahko pridobite tudi pri Območni 
obrtno-podjetniški zbornici Koper, pri kateri smo tudi sami 
vpisani kot člani. Sami smo se za članstvo odločili na podlagi 
več kriterijev, in sicer zaradi strokovnega svetovanja, ki 
ga zbornica nudi iz področja delovnega prava, tehnične 
zakonodaje in standardov, ter obveščanja o zakonskih novostih, 
kar je bilo v zadnjem času v dimnikarski sekciji zelo dobrodošlo. 
Velik pomen članstva vidimo v tem, da s pomočjo OOZ Koper 
postanemo razpoznavnejši na trgu in postanemo prva izbira 
med dimnikarskimi službami.

Dimnikarja si lahko izberete sami
Dolga	leta	smo	se	razburjali	zaradi	obveznih	dimnikarskih	sto-
ritev.	Uporabnike	je	razburjalo	dejstvo,	da	je	bila	konkurenca	
med	ponudniki	teh	storitev	zelo	omejena,	saj	so	se	zanje	pode-
ljevale	koncesije.	Pritoževali	smo	se	zaradi	omejenega	števila	
ponudnikov,	zaradi	slabo	opravljenih	storitev	ali	previsokih	cen.	
S	sprejemom	novega	Zakona	o	dimnikarskih	storitvah	(Uradni	
list	68/2016)	ostajajo	dimnikarske	storitve	sicer	obvezne,	imamo	
pa	uporabniki	teh		storitev	s		1.	januarjem	2017	možnost	izbire	
dimnikarske	družbe	oziroma	dimnikarja.	Pozorni	moramo	biti	le	
na	to,	da	izberemo	izvajalca,	ki	ima	licenco	upravne	enote.	Izva-
jalci	dimnikarskih	storitev	niso	krajevno	omejeni	in	svoje	storitve	
lahko	opravljajo	na	območju	celotne	države	in	imajo	določene	
maksimalne	cene.	Storitve	torej	lahko	opravljajo	le	za	ceno,	ki	je	
že	določena	ali	za	ceno,	ki	je	nižja	od	te.	
	
In kaj moramo storiti?
Kolikor	smo	zadovoljni	z	dimnikarsko	službo,	ki	nam	je	do	sedaj	
opravljala	te	storitve,	nam	ni	potrebno	storiti	ničesar,	seveda	pod	
pogojem,	da	ima	ta	potrebno	licenco.	Kolikor	želimo	dimnikarja	
zamenjati,	moramo	to	storiti	najkasneje	do	30.	junija	2017	tako,	
da	izvajalca	izberemo	iz	seznama	objavljenega	na	spletni	strani	
Ministrstva	za	okolje	in	prostor,	na	naslednji	povezavi	http://
www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejav-
nost/. Zamenjava	bo	veljala	za	obdobje	najmanj	enega	leta.
	
Novi	predpisi	predvidevajo	nekaj	obveznosti	tudi	za	uporabnike,	
ki	moramo:													
•	 dimnikarju	omogočiti	prvi	pregled	novo	vgrajene	kurilne	

naprave	in	njen	vpis	v	evidenco,															
•	 dovoliti	izvajanje	dimnikarskih	storitev,																
•	 omogočiti	pregled	ob	spremembah,	vgradnji	novih	in	

začetku	obratovanja	neaktivnih	naprav,														
•	 eno	leto	hraniti	zapisnik	o	izvedenem	pregledu,										
•	 odpraviti	pomanjkljivosti,	če	so	bile	te	ugotovljene	z	

odločbo	pristojne	inšpekcije.

Srečanje OOZ	obalno-kraške regije
Funkcionarji,	sekretarke	in	zaposlene	na	OOZ	Koper,	Izola	in	Sežana	smo	se	v	
mesecu	decembru	odzvali	povabilu	Jerneja	Bortolata,	predsednika	OOZ	Sežana	
in	se	srečali	na	skupnem	prednovoletnem	kosilu.
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Upravni odbor uvedel koordinacijo 
predsednikov sekcij
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Prijavnica zapredavanje ČEZMEJNE STORITVE V AVSTRIJI - SPREMEMBE ZAKONODAJE 
PO 1. JANUARJU 2017 IN POSTOPANJE OB KONTROLI  - 24. februar 20171

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

Upravni	odbor	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	Koper	 je,	
na	 razširjeni	 seji	 10.	 januarja	 letos,	 	 odločil	 vpeljati	 koordinacijo	
med	 predsedniki	 sekcij	 in	 vodstvom	 OOZ	 Koper,	 z	 namenom		
boljšega	 informiranja	 predsednikov	 sekcij,	 usklajevanja	 mnenj	
in	 nasploh	 boljšega	 sodelovanja,	 kar	 naj	 bi	 olajšalo	 delo	 tako	
predsednikom	sekcij	kot	drugim	funkcionarjem	zbornice	 in	 	kar	
naj	bi	bilo	v	končni	fazi	v	korist	celotnega	članstva.											

Za	vodjo	koordinacije	je	bil		imenovan	Nenad Vračić, predsednik	
Sekcije	 lesnih	 strok	 in	 član	 Upravnega	 odbora	 OOZ	 Koper.	 Za	
namestnika	 je	 bil,	 z	 enakimi	 pooblastili,	 imenovan	 Zlatko 
Kalšnik,	 predsednik	 Sekcije	 gradbincev	 in	 član	 Upravnega	
odbora	OOZ	Koper.	Na	koordinacijo	bodo	vabljeni	predsedniki	
in	 podpredsedniki	 sekcij,	 ki	 so	 organizirane	 na	 OOZ	 Koper,		
člani	 Upravnega	 odbora,	 predsednica	 Nadzornega	 odbora	 ter	
strokovna	služba	zbornice.	Vodja	koordinacije	je	bil	zadolžen,	da	
skliče	prvo	naslednjo	sejo	v	prvi	polovici	februarja.	Za	udeležbo	
na	 sejah	 koordinacije	 bodo	 prisotni	 funkcionarji	 prejemali	
sejnino	skladno	z	drugim	odstavkom	5.	člena	Pravilnika	o	višini	in	
načinu	določanja	sejnin,	nagrad,	povračil	stroškov	in	nadomestil	
v	 organih	 zbornice	 in	 drugih	 oblikah	 delovanja	 članov	 OOZ	
Koper.																		

Predsedniki	 in	 podpredsedniki	 sekcij	 so	 na	 seji	 izpostavili		
predvsem	naslednje	problematike:											
• obiski članov	 -	 nekaj	 prisotnih	 je	 vodstvu	 zbornice	

očitalo,	da	niti	delno	ni	 realiziralo	obiskov	članov,	ki	so	bili	
v	programu	dela	zbornice	za	leto	2016.		Drugi	so	menili,	da	
obiski	članov	niso	najbolj	primeren	način	za	komuniciranje	s	
člani,	saj	je	praktično	neizvedljiv;

• občasna srečanja med predsedniki sekcij in vodstvom	
-	 vsi	 prisotni	 so	 pozdravili	 uvedbo	 koordinacije	 med	
predsedniki	sekcij	in	vodstvom	zbornice.	Predlagali	so,	da	bi	
ta	bila	periodična	(enkrat	mesečno	ali	na	dva	meseca);												

• financiranje  sekcij -		Stefan Kocjančič,	predstavnik	Sekcije	

za	 promet	 je	 predlagal,	 da	 bi	 znotraj	 finančnega	 plana	
zbornice	predvideli	proračun	za	posamezne	sekcije.	Predlog	
ni	 dobil	 podpore,	 saj	 je	 zbornica	 tak	 način	 financiranja	
pred	leti	že	imela	in	ni	se	izkazal	kot	najboljši.	Večje	sekcije	
so	 imele	 večje	 proračune,	 ki	 jih	 niso	 uspeli	 niti	 izčrpati	 v	
celoti	 ali	 so	 jih	 nesmotrno	 črpale,	 najbolj	 aktivne	 sekcije		
pa	 so	 bile	 oškodovane,	 saj	 niso	 imele	 dovolj	 sredstev	 niti	
za	 izvedbo	aktivnosti	 iz	programa	dela.	V	današnjem	času	
in	 s	 številom	 članov,	 ki	 jih	 ima	 zbornica	 danes,	 bi	 tako	
financiranje	 lahko	 celo	 ogrozilo	 obstoj	 manjših	 sekcij.	 Vsi	
prisotni	so	se	strinjali,	da	se	v	finančnem		planu	zbornice	v		
postavki	»Delovanje	sekcij«		opredelijo	aktivnosti	sekcij,	ki	so	
vredne	posebne	pozornosti		in	obravnave.	Sekcije	bodo	te	
aktivnosti	opredelile		v	svojih	programih	dela	za	leto	2017	in	
jih	predložile	Upravnemu	odboru,	ki	bo	skupščini	zbornice	
nato	 predlagal	 katerim	 	 konkretnim	 aktivnostim	 sekcij	 naj	
nameni	dodatna	finančna	sredstva;													

• ponovna uvedba  izvršilnih odborov sekcij	 -	 Franko 
Benčič, predsednik	 Sekcije	 inštalaterjev-energetikov	 in	
Nenad Vračić,	 predsednik	 Sekcije	 lesnih	 strok	 sta	 bila	
mnenja,	 da	 ukinitev	 izvršilnih	 odborov	 sekcij	 ni	 bila	 do-
bra	 odločitev.	 Predlagala	 sta,	 da	 bi	 se	 ti	 ponovno	 uve-
dli.	Predlog	ni	dobil	podpore,	saj	se	 je	večina	strinjala	 	s	
predsednikom	zbornice,	da	je	potrebno	upoštevati	upad	
članstva	in	omogočiti	aktivno	udejstvovanje	čim	večjemu	
številu	članov.																					

Prisotni	 so	 se	 strinjali	 tudi	 z	 razmišljanjem	 	 Sergeja Pinterja,	
podpredsednika	 Upravnega	 odbora,	 	 da	 moramo	 zbornico,	
glede	na	upad	članstva	 in	prihodkov,	narediti	vitkejšo.	Ta	bo	v	
naslednjem	letu	imela	zgolj	še	dve	zaposleni,	zato	je	potrebno	
razmišljati	o	racionalizaciji		dela,	morda	tudi	o	zmanjšanju	števila	
funkcionarjev	zbornice.		Dogovorili	so	se,	da	se	na	zborih	članov	
sekcij,	ki	so	bili	sklicani	v	mesecu	januarju,	sekcije	opredelijo	do	
izpostavljenih		vprašanj.	

Poročni sejem	v Kopru
Člane	OOZ	Koper	vabimo	k	sodelovanju	na	edinem	poročnem	sejmu	
v	Slovenski	Istri,	ki	ga	organizira	Zavod	Koper	Otok	v	sodelovanju	z	
Butikom	tiskovin,

v nedeljo, 5. marca 2017
Ob	velikem	povpraševanju	po	poročnih	storitvah	in	izdelkih,	boste	
lahko	z	vašo	ponudbo	omogočili	mladim	parom	popolno	organizacijo	
njihovega	poročnega	dne.	

Članom	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino,	ki	bodo	sodelovali	na	
poročnem	sejmu		bo	zbornica	sofinancirala	70 % stroškov	prijave 
oziroma	35,00 EUR.	

Prijava in informacije
Informacije	o	prijavi	in	drugem	dobite	v	Butiku tiskovin, Čevljarska 
ulica 7,	po	telefonu	040/597 321	ali	na	e-naslovu:	info@butik-tiskovin.si

 VABILOPredavanje Čezmejne storitve v Avstriji
-spremembe zakonodaje po 1. 1. 2017 in postopanje ob kontroli

Člane	OOZ	Koper,	posebno	avtoprevoznike	in	vse iz področja 
gradbeništva,		vabimo	na	predavanje	Čezmejne storitve v Avstriji
 - spremembe zakonodaje po 1. januarju 2017 in postopanje ob kontroli	

v petek, 24. februarja 2017 ob 14.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Poslovanje	in	prost	pretok	storitev	z	Avstrijo	postaja	vedno	bolj	zapleten	
in	sankcije	v	primeru	malenkostnih	prekrškov	so	vedno	hujše.	V	izogib	
hudim	kaznim	je	potrebno	dobro	poznati	pravne	podlage	v	Avstriji	in	v	
skladu	z	njimi	tudi	ravnati.	

Program										
Napotitev delavcev, priglasitev delavcev, dokumentacija na 
delovišču, pravice delavca za čas napotitve; sklad BUAK          
•	 gradbena	podjetja,	zidarji,	železokrivci,	demontaža,	zemeljska	

pripravljalna	dela,	vrtanje	betona,	rezanje	betona,	fasaderska	
dejavnost,	kamnoseštvo,	proizvodnja	umetnih	kamnov,	polaganje	
ploščic,	pečar,	krovska	dejavnost,	tesarska	dejavnost,	štukaterska	
dejavnost,	suha	gradnja,	polaganje	estrihov,	polaganje	parketov,	
tesarska	dejavnost	-	itd.																

Predstavitev spremembe zakonodaje po 1. januarju 2017 
(Zakon	o	boju	proti	plačilnemu	in	socialnem	dumpingu	(Lohn-	und	
Sozialdumping	Bekämpfungsgesetz)																	
• še vedno potrebna prijava	dejavnosti:	na	Ministrstvu	za	

gospodarske	dejavnosti	na	Dunaju	(regulirana	dejavnost,	npr.	
gradbene,	Elektro,	kovinske	dejavnosti,	polaganje	tal,	itd.,	ni	
sprememb	po	1.	januarju	2017,											 	

• prevozništvo														
• gradbeništvo:	zavarovanje	poklicne	odgovornosti	1	mio	EUR/

škodni	primer	ali	3	mio/leto													
• napoteni delavci:	pomembne	novosti	po	1.	januarju	2017;	

državljani	tretjih	držav,	posojanje	delovne	sile	–	podjemna	
pogodba	(razlike);																														 	

• novosti	po	1.	januarju	2017:	hramba	dokumentov,	kontaktne	
osebe,	posredovanje	manjkajočih	dokumentov	ob	kontroli,	globe;	
druge	sankcije	(npr.	prepoved	opravljanja	storitev	v	Avstriji),	ipd.											

Na kaj je potrebno paziti ob kontrolah?															
•	 zahteva	za	naknadno	posredovanje	dokumentacije/	pojasnila													

nujno	upoštevati,	v	tej	fazi	morda	še	možno	preprečiti	kazen/	
izposlovati	nižjo	kazen																		

•	 	finančna	policija	sestavi	kazenski	predlog	tudi	na	osnovi	
zadržanja	po	kontroli.													

Zakaj se udeležiti izobraževanja?
Izobraževanje	je	namenjeno	podjetjem,	ki	redno	napotujejo	delavce	
v	Avstrijo	in	se	želijo	čim	bolje	informirati	o	novi	zakonodaji	in	o	
splošnih	smernicah	napotitve	delavcev	v	Avstrijo,	saj	so	globe	in	
ostale	sankcije	po	1.	januarju	2017	še	višje.

Predavateljica
dr. Maria Škof,	odvetnica	odvetniške	
pisarne	Grilc	-	Vouk	-	Škof,	Lagergasse	
57a,	A-8020	Gradec,	Karfreitstraße	
14/III,	A-9020	Klagenfurt/Celovec	in	
Komenskega	ulica	12,	SI-1000	Ljubljana.

Rojena 1971: 1996-2001 študij prava v 
Gradcu in v Utrechtu, na Nizozemskem 

- 2004 doktorat s področja prava na 
Univerzi Karla Franca v Gradcu - 2002-
2004 asistentka na univerzah v Celovcu in 

Innsbrucku - 2004-2009 odvetniška kandidatka pri odvetniški družbi Wolf 
Theiss Rechtsanwälte GmbH na Dunaju - od leta 2006 redno predava na 
Visoki šoli v Beljaku - od leta 2009 samostojna odvetnica in partnerica 
pri odvetniški družbi Grilc Vouk Škof - od leta 2009 vpisana kot odvetnica 
v Sloveniji - s področjem prijave dejavnosti v Avstriji, s praktičnimi 
izvedbami napotitve delavec v Avstrijo, posebej s poudarkom napotitve 
državljanov tretjih držav, npr. bosanskih, hrvaških, srbskih državljanov, 
s postopki pri BUAK-u ipd. se ukvarja kot odvetnica odvetniške pisarne 
Grilc - Vouk - Škof že deveto leto. 

Cena
Za	člane	zbornic	s	poravnano	članarino	je	cena	10,00 evrov z DDV.	
Za	morebitne	zunanje	udeležence	je	cena	50,00	EUR	z	DDV.	

Prijave
S	priloženo	prijavnico,	ki	jo	pošljete	na	naslov:	
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper,	na	fax:	05/62 719 17 
ali	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo
Ob	prijavi	na	TRR	OOZ	Koper.:	1010 0003 5170 352,	
koda	namena:	OTHR,	namen:	storitve	v	Avstriji,	sklic:	99	

Rok prijave
ponedeljek, 20. februar 2017	oziroma	do	zapolnitve	mest
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 VABILO

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	vabi	člane,	ki	bi	želeli	
usposabljati	vajence	in	še	nimajo	pedagoško-andragoškega	izpita,	da	se	
udeležite	seminarjev,	ki	ga	bo	na	OOZ	Koper	izvedla	Obrtno-podjetniška	
zbornica	Slovenije.	Termini	in	lokacija	posameznih	seminarjev:									

ponedeljek 20. marec 2017        
torek 21. marec 2017         
ponedeljek, 27. marec 2017
zelena dvorana Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Članom	zbornice	in	potencialnim		mentorjem	bodo	takrat	na	voljo	še	
druge	potrebne	informacije	in	storitve;	prijavljenim	na	mojstrski	izpit,	ki	
se	bodo	udeležili	seminarja	bosta		predavatelja	v	sklopu	seminarja	nudila	
še	dodatne	usmeritve	za	4.	del	mojstrskega	izpita.	

Prijave
Prijavnica	je	objavljena	na	spletni strani OZS	in	OOZ Koper.
Prijavnice	pošljite	na	e-mail:		suzana.kljun@ozs.si	ali janja.meglic@ozs.
si	ali	na	naslov:	OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana

Informacije
Za	prijavo	lahko	pokličete	na	OOZ	Koper:	Andreja Kozlovič,	
tel.	05/61 390 00, 05/61 390 13	ali	041/725 125.

Jubilejno priznanje 
Frizerskemu salonu Ada	

OOZ	Koper	je	novembra	2016	svojim	članom	podelila	jubilejna	
priznanja.	Med		tistimi,	ki	so	v	letu	2016	slavili	okrogli	jubilej	-	
20	let	dejavnosti,	je	tudi	družinska	obratovalnica	Frizerski	salon	
Ada	–	Marko	Dobrin	s.p,	ki	je	pomotoma	izpadla	iz	seznama	pre-
jemnikov.	Članu	Marku Dobrinu	je	predsednik	zbornice	Slavko 
Vižintin	priznanje	izročil	na	sedežu	zbornice.	
Prejemniku	priznanja	se	za	neljubo	napako	opravičujemo.

OZS ponovno uvedla	skupščine sekcij
			Skupščina	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenje	je	od-
ločila,	da	ponovno	uvede	skupščine	sekcij	OZS	in	je	skla-
dno	s	to	odločitvijo,	dne	22.	decembra	2016	 	dopolnila	
statut	OZS.											
					Skupščina	OZS	je	na	isti	seji	odločila	tudi,	da	se	poslanci	
območnih	zbornic,	ki	so	bili	 leta	2014	izvoljeni	v	volilne	
skupščine	sekcij,	štejejo	za	poslance	novo	uvedenih	skup-
ščin	sekcij,	v	kolikor	območne	obrtno-podjetniške	zbor-
nice	najkasneje	do	31.	januarja	2017	sekretarjem	sekcij	na	
OZS	 ne	 sporočijo	 imen	 novih	 poslancev.	 Mandat	 novo	
uvedenih	skupščin	je	2014-2018.	Sekcije,	ki	so	organizira-
ne	na	OOZ	Koper	so	se	seznanile	z	odločitvijo	skupščine	
OZS	in	določile	svoje	predstavnike.																																						
	 	 	 	 Upravni	 odbor	 OOZ	 Koper	 je	 30.	 	 januarja	2017	 ime-
noval	poslance	OOZ	Koper	v	skupščine	sekcij	OZS	za	pre-
ostanek	mandata	2014-2018	in	določil	tudi	kandidate	za	
nekatere	upravne	odbore	sekcij,	kolikor	bi	prišlo	do	na-
domestnih	volitev.														 						
						Poslanci	OOZ	Koper	v	skupščinah	sekcij	OZS	za	preo-
stanek	mandatnega	obdobja	2014-2018	so:									

		1.	Sekcija	frizerjev:	Žana Budan	s.p.
		2.	Sekcija	kozmetikov:	Tamara Hlede	s.p.	
		3.	Sekcija	za	promet:	Stefan Kocjančič,	Mirage	Trans	d.o.o.	
		4.	Sekcija	inštalaterjev-energetikov:	Franko Benčič,	OCV	d.o.o.
		5.	Sekcija	steklarjev:	Robert Starc,	Steklarstvo	Starc	d.o.o.	
		6.	Sekcija	gradbincev:	Zlatko Kalšnik,	Gradbeništvo	Zlatko	d.o.o.
		7.	Sekcija	polagalcev	talnih	oblog:	Zoran Panić s.p. 
		8.		Sekcija	kleparjev	in	krovcev,	Edi Knez	s.p.
		9.		Sekcija	slikopleskarjev,	fasaderjev	in	črkoslikarjev:	Dimitrij Vivoda	s.p.
10.	Sekcija	gostincev: Milan Graj	s.p.
11.	Sekcija	živilcev:	Manuela Požek,	Baril	d.o.o.
12.	Sekcija	avtoserviserjev:	Vasja Vadnov,	Axle	d.o.o.		
13.	Sekcija	za	domačo	in	umetnostno	obrt:	Marjan Starc,	Studio	Lan	d.o.o.
14.	Sekcija	fotografov:	Mirjan Pobega	s.p.
15.	Sekcija	elektro	dejavnosti:	Stipo Kljajić	s.p.
16.	Sekcija	kovinarjev:	Sergej Pinter,	Formus	d.o.o.
17.	Sekcija	elektronikov	in	mehatronikov:	Bojan Franca	s.p.
18.	Sekcija	cvetličarjev	in	vrtnarjev:	Nataša Zlatič	s.p.
19.	Sekcija	grafičarjev:	Miran Boršič,	Boršič	k.d.

Vse	člane	OOZ	Koper	ponovno	vabimo	na	seminar 
Davčni obračun in letna poročila za leto 2016 za s.p. in pravne osebe, 
v četrtek, 16. februarja 2017, ob 9. uri, 
v	zeleni	dvorani	obrtniškega	doma,	Staničev	trg	1,	Koper	
Predavateljica:	Dunja Verbajs,	davčna	svetovalka	z	licenco	DIZI
Program:	Vsebina	seminarja	ste	prejeli	z redno pošto
Prijave: torek, 14. februar 2017

Opomnik

Bogat program dela			za avtoserviserje
S E K C I J A  A V T O S E R V I S E R J E V

						Člani	sekcije	avtoserviserjev	so	se	meseca	decembra		zbrali	na	
družabnem	srečanju	v	gostilni	Oljka	v	Vanganelu.																					
					Predsednik	sekcije	Vladimir Pongrac	je	svoje	poslanstvo	predse-
dnika	sekcije	vodil	do	zbora	članov,	ki	ga	je	sklical	12.	januarja	2017.	
Predvsem	zaradi	neresnic,	ki	jih	širijo	nekateri	člani	zbornice,	da	so	
predsedniki	sekcij	v	zbornici	dejavni	le	zaradi	prejemanja	visokih	de-
narnih	nagrad,	je	od	funkcije	predsednika	sekcije	odstopil.	Vladimir	
Pongrac	je	izrazil	veliko	razočaranje	nad	tem,	da	se	člani	namesto	o	
problematiki	stroke		in	o	načinih	kako	jih	reševati,	ukvarjajo	z	lažnimi	
govoricami.	Funkcijo	predsednika	je	sprejel	z	željo,	da	bi	povezoval	
člane	in	bil	njihov	glasnik,	vsekakor	pa	ne,	da	bi		njegovo	delovanje	
v	zbornici		označili	zgolj	kot	osebni	interes.		Zaveda	se	tudi,	da	ni	bil	
uspešen	pri	realizacij	programa	dela	v	letu	2016,	kar	pripisuje	tudi	
pasivnosti	članov	sekcije.	Vidno	razočarani	so	prisotni	 izrazili	pod-
poro	Vladimirju	Pongracu	in	ga	povabili,	da	v	sekciji	ostane	dejaven.												
					Zbor	članov	je	nadalje	vodil	podpredsednik	sekcije	Vasja Vadnov,	
ki	je	predlagal	bolj	pogosta	srečanja	članov	sekcije	tako	na	sestan-
kih	kot	ob	drugih	priložnostih.	Razvila	se	je	razprava	in	izpostavlje-
ne	so	bile	številne	problematike	s	katerimi	se	člani	soočajo.	Le	ti	so	
sestavili	program	dela	za	leto	2017,	ki	obsega	naslednje	aktivnosti:															

•	 ogled	24.	avtomobilskega	salona	Slovenije,	ki	bo	na	Gospo-
darskem	razstavišču	potekal	od	27.	marca	do	2.	aprila	2017																	

•	 ogled	sejma	Avto	in	vzdrževanje,	ki	bo	potekal	v	Celju,	v	času	
od	18.	do	21.	maja	2017																			

•	 ogled	sejma	Avtopromotec	Bologna	v	Italiji	v	času	od	24.	do	
28.	maja	2017																	

•	 oglaševanje	članov	na	spletni	strani	www.oozkoper.si																	
•	 priprava	seznama	orodij	in	programske	opreme	s	katero	raz-

polagajo	člani	sekcije	z	namenom,	da	se	ugotovi	ali	bi	bili	člani	
pripravljeni	si	orodja	in	opremo	med	seboj	izposojati														

•	 sklic	sestanka	z	zavarovalnicami	na	temo	delovne	ure	(uskladi-
tev	cen	na	tržišču-priznavanje	cene	serviserjem).																			

Zbor	članov	je	za	poslanca	v	novoustanovljeni	skupščini	Sekcije	av-
toserviserjev	OZS	za	preostanek	mandatnega	obdobja	2014-2018	
imenoval	Vasjo Vadnova iz	podjetja	Axle	d.o.o.	in	ga	določil	tudi	
kot	kandidata	za	upravni	odbor	sekcije.										
					Člani	so	povedali	še,	da	je	med	njimi	tudi	nekaj	nezdrave	konku-
rence,	zato		so	predlagali	pripravo	enotnega	cenika	storitev.	Člani	
bodo	razmislili	tudi	o	načinu	kako	pridobiti	nove	člane,	saj	so	mne-
nja,	da	bodo	s	tem	lahko	odločneje	nastopali.

Sekcija lesnih strok programa dela ni sprejela
S E K C I J A  L E S N I H  S T R O K

Člani	sekcije	lesnih	strok	OOZ	Koper,	v	okviru	katere	delujejo	tudi	
steklarji,	so	se	ob	iztekajočem	letu	2016	sestali	na	družabnem	sre-
čanju	v	gostilni	Raviol	v	Črnem	Kalu,	v	januarju		2017	pa	na	rednem	
zboru	članov,	na	katerem	naj	bi	sprejeli	program	dela	sekcije	za	
leto	2017	in	določili	predstavnika	v	novoustanovljeno	skupščino	
Sekcije	lesnih	strok	OZS.														
					Zbora	članov	so	se	udeležili	le	trije	člani,	zato	o	programu	dela	
niso	razpravljali.	Kolikor	bo	s	strani	članov	med	letom	izkazana	po-

treba,	da	se		zanje	organizirajo	določene	aktivnosti,	jim	bo	zbornica	
pri	tem	nudila	vso	potrebno	podporo.																				
					Za	poslanca	v	skupščino	Sekcije	lesnih	strok	OZS	je	zbor	članov		
predlagal	Eneja		Jermana	iz	podjetja	Jasa	d.o.o.,	a	ta	kandidature	
ni	sprejel.																			
						Za	poslanca	v	skupščino	Sekcije	steklarjev	OZS	je	zbor	določil	
Roberta Starca	iz	Steklarstva	Starc	d.o.o.	in	ga	predlagal	tudi	kot	
kandidata	za	upravni	odbor	sekcije.

Ogled sejma Dom v Ljubljani
S E K C I J A  G R A D B I N C E V

 VABILO

Za	člane	sekcije	gradbincev	OOZ	Koper	organiziramo		
ogled	ljubljanskega	sejma	Dom,	

v petek, 10. marca 2017 
Sejem	Dom	je	največji	mednarodni	specializirani	sejem	
graditeljstva	v	regiji	Alpe	Jadran.	Ponudbo	izdelkov	
in	storitev	za	dom,	gradbeništvo	in	stavbno	pohištvo,	
ogrevalno	in	hladilno	tehniko,	notranjo	opremo,	proizvode	
in	storitve	s	področja	varovanja	in	urejanja	okolja	
predstavlja	517	podjetij	iz	32	držav.	

Poleg	razstave	so	za	vprašanja	s	področja	prenove,	sanacije,	
energetskega	svetovanja,	lesene	montažne	gradnje	ipd.	na	
voljo	strokovnjaki	s	pravimi	rešitvami.	

Program
Odhod	ob	13.	uri	iz	avtobusne	postaje	na	Piranski	cesti	
(pri	trgovini	Oviesse).	Po	ogledu	je	na	poti	poti	proti	domu	
je	predvidena	večerja.	Stroške	večerje	krijejo	udeleženci.		

Prevoz in vstopnice
Za	prijavljene	člane	bo	zbornica	organizirala	in	financirala	
prevoz.	Vstopnice	si	udeleženci	priskrbijo	sami.	

Prijave
Na	telefon	05/61 390 13 ali	041/725 125	
ali	e-mail:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
sreda, 8. marec 2017
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Predstavitev proizvodov Kema in Baumit  VABILO

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

Se pri svojem delu srečujete z vlago v ometih ali zidovih? 
Vam odpada omet? 
Se zaradi vlage razvija neprijeten vonj? 

Sekcija	gradbincev	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	
Koper	organizira	za	svoje	člane,	v	sodelovanju	s	podjetji	Kema	
d.o.o.	in	Baumit	d.o.o.,	predavanje	z	naslovom		Odstranitev 
posledice vdora vode, kapilarne vlage in učinkovito 
saniranje poškodovanega in vlažnega ometa 

v ponedeljek, 20. februarja 2017 ob 18. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper               
Sistemi	Keme	Puconci	za	sanacijo	kapilarne	vlage	in	za	zaščito	
pred	vlago	se	ponašajo	z	dolgoletno	tradicijo	in	številnimi	
referencami	doma	in	v	tujini.	Izkušeni	strokovnjaki,	preverjene	
rešitve	in	lasten	razvoj,	podkrepljen	z	raziskavami	na	uglednih	
mednarodnih	inštitutih,	že	skoraj	20	let,		ponuja	na	trgu	
specialne	rešitve	za	področje	zaščite	in	sanacije	vlage	v	stavbah.		

Vsebina predstavitve

I.  del - Način	sanacije	betona
II. del	-	Primeri	in	rešitve	pri	pojavu	kapilarne	vlage
Predavatelj 
Bojan Sukič,	vodja	tehničnega	svetovanja	Kema	d.o.o.

III.del - Energetske	sanacije	
Predavatelj	
Urban Prevorčnik,	produktni	vodja	Baumit	d.o.o.

Trajanje predstavitve
Predstavitev	bo	trajala	uro in pol

Prijave
Na	telefon	05/61 390 13 ali	041/725 125	
ali	e-mail:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 17. februar 2017

Dogodek	je	za	člane OOZ Koper brezplačen.

V  sekcijah OZS gradbinci dobro zastopani
	 	 	 	 	Člani	sekcije	gradbincev	so	se	na	zaključnem	zboru	decembra	
2016	zbrali	v	restavraciji	Emonec.	Pripravili	so	osnutek	programa	dela,	
katerega	so	dopolnili	in	sprejeli	19.	januarja	2017,		na	prvem		rednem	
zboru	 članov	 letošnjega	 leta.	 	 Med	 aktivnostmi,	 ki	 so	 si	 jih	 zadali	
organizirati	je	ogled	sejma	Dom	v	Ljubljani	in	ogled	drugih	sejmov	
na	 predloge	 članov	 doma	 in	 v	 tujini,	 organizacija	 računalniškega	
tečaja	 Word	 in	 Excel	 ter	 organizacija	 pohoda	 v	 bližnje	 hribe.	
Tako	 kot	 v	 preteklih	 letih	 bo	 za	 člane	 sekcije	 organiziranih	 nekaj	
strokovnih	 dogodkov	 s	 podjetji,	 ki	 bodo	 predstavila	 novosti	 	 kar	
zadeva	materiale	in	prodajne	programe.		Gre	za	uveljavljeno	obliko	
strokovnega	druženja,	ki	članom	nudi		nova	znanja.	Takih	dogodkov	
je	skozi	 leto	kar	veliko.	Prvega	bo	 	20.	 februarja	 	 izvedlo	podjetje	
Kema	Puconci,	v	sodelovanju	s	podjetjem	Baumit.															
	 	 	 	 	 	 V	 program	 dela	 sekcije	 so	 člani	 zapisali	 tudi	 udeležbo	 na	
strokovnem	srečanju	gradbincev,	kleparjev,	krovcev,	slikopleskarjev,	
fasaderjev	 in	 inštalaterjev-energetikov,	 ki	 je	 potekalo  27.	 in	 28.	
januarja	 2017,	 v	 Kongresnem	 centru	 Term	 Zreče.	 Gradbinci	 so	

ogled	 organizirali	 skupaj	 s	 člani	 sekcije	 instalaterjev-energetikov	
naše	zbornice.	Dogodka	se	je	udeležilo	pet	članov	zbornice.	
	 	 	 	 	Glede	na	to,	da	OZS	ponovno	uvaja	skupščine	sekcij,	so	člani	
na	zboru	19.	januarja	imeli	možnost	predlagati	svoje	kandidate	za	
poslance	 v	 skupščine	 sekcij,	 ki	 delujejo	 na	 republiškem	 nivoju.	 V	
sekcijo	gradbincev	OOZ	Koper	je	združenih	več	sorodnih	dejavnosti,	
med	tem	ko	je	na	OZS	skoraj	vsaka	posamezna	dejavnost	uvrščena		
v	samostojno	sekcijo.		
	 	 	 	 	 	 Člani	 sekcije	 gradbincev	 so	 Upravnemu	 odboru	 OOZ	 Koper	
predlagali,	da	za	poslance	novoustanovljenih	skupščin	republiških	
sekcij	imenuje	naslednje	člane:										
• Zlatka Kalšnika	v	skupščino	Sekcije	gradbincev,													
• Zorana Panića	v	skupščino	Sekcije	polagalcev	talnih	oblog,										
• Edija Kneza	v	skupščino	Sekcije	kleparjev	in	krovcev										
• Dimitrija Vivodo	v		skupščino	Sekcije	slikopleskarjev,	

fasaderjev		in	črkoslikarjev.

Brezplačna predstavitev barvanja las 
Yo Color System Kemon

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

 VABILO

Za	člane	Sekcije	frizerjev	OOZ	Koper,	v	sodelovanju	s	podjetjem	
Trimužijat	d.o.o.	organiziramo	brezplačno	predstavitev	varnega	
in	najnežnejšega	načina	barvanja	las	Yo	Color	System	Kemon,		

v torek, 14. februarja 2017 ob 17. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper         
Z	vami	bo	tehnična	ekipa	podjetja	Trimužijat,	ki	bo	predstavitev	
barvanja	las	izvedla	na	modelih.	Nežen	sistem	barvanja	je	varen	

za	 lase	 in	 lasišče.	 Izje-
mna	 značilnost	 barv	 je,	
da	 lase	 obnovi	 že	 med	
procesom	barvanja.																						

Trajanje predstavitve
Predstavitev	bo	predvidoma	trajala	do	19. ure.	

Prijave
-	na	OOZ	Koper:	telefon	05/61 390 13 ali	041/725 125	
	ali	e-mail:	andreja.kozlovic@ozs.si 

-	na	Trimužijat	d.o.o.:	telefon	05/ 39 542 80

Rok prijave
Najkasneje	do torka, 14. februarja 2017 do 12.00 ure	
oziroma	do	zasedbe	prostih	mest.

Na	predstavitev	lahko	povabite	tudi	svoje	zaposlene	delavce.	

                   Vabljeni!

Frizerji na ogled sejmov Cosmoprof Bologna
in Hairstyle Zagreb

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

 VABILO

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	bo	za	člane	Sekcije	frizerjev	organizirala	oglede		sejmov	Cosmoprof	v	Bologni	in	
Hairstyle	News	v	Zagrebu.	Za	obisk	sejma	Cosmoprof	smo	pripravili	dve	različici	obiska:
	

	 Cosmoprof Bologna
 - dvodnevni ogled sejma v soboto 18. in nedeljo 19. marca 2017          
Sejem	bi	si	ogledali	skupaj	s	člani	Sekcije	kozmetikov	OOZ	Koper		in	v	sodelovanju	z	Zavodom	Kremca	in	
turistično	agencijo	Nered	d.o.o. Pogoji prijave in plačila so navedeni v vabilu za kozmetike	na	naslednji	strani.
	

	 Cosmoprof Bologna
 - enodnevni ogled sejma v nedeljo, 19. marca 2017 
Na	podlagi	števila	prijav,	bo	OOZ	Koper	organizirala	prevoz.	Stroške	enodnevnega	ogleda	sejma	bo	OOZ	Koper	članom	
s	poravnano	članarino	sofinancirala	v	višini	70	%,	vendar	ne	več	kot	50,00 EUR.

Rok prijave za Cosmoprof
sreda, 15. februar 2017
	

	 Festival Hairstyle News Zagreb
 nedelja, 26. marec 2017
Na	podlagi	števila	prijav,	bo	OOZ	Koper	organizirala	prevoz.	Stroške	enodnevnega	ogleda	sejma	bo	OOZ	Koper	članom	
s	poravnano	članarino	sofinancirala	v	višini	70	%,	vendar	ne	več	kot	50,00 EUR.

Rok prijave za Hairstyle News  	
sreda, 1. marec 2017	

Informacije
Za	ostale	informacije	pokličite	Andrejo Kozlovič	na	telefon	05/61 390 13	ali	041/725 125

Prijave za vse sejme
S	spodnjo	prijavnico,	ki	jo	dostavite	osebno na	OOZ	Koper,	po	pošti	na	naslov	OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper	
ali		na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Prijavnica za ogled sejmov COSMOPROF BOLOGNA - 18. in 19. marec oziroma 19. marec 2017 
in HAIRSTYLE NEWS ZAGREB - 26. marec 2017

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

Naslov

Ime in priimek udeleženca

GSM telefon    E-naslov

Davčni zavezanec                                 DA                            NE

ID za DDV

Član zbornice                                          DA                            NE

Datum, podpis in žig

Št. kartice Mozaik

Plačano, dne    na TRR  

Prijavljam udeležbo na (izbrano označi):

Dvodnevni ogled sejma Cosmoprof Bologna, 18. in 19. marec 2017
     
Enodnevni ogled sejma Cosmoprof Bologna, 19. marec 2017

Ogled sejma Hairstyle News v Zagrebu, 26. marec 2017

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

S E K C I J A  G R A D B I N C E V
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Prijavnica za dvodnevni ogled sejma COSMOPROF BOLOGNA - 18. in 19. marec 2017 

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

Naslov

Ime in priimek udeleženca

GSM telefon    E-naslov

Davčni zavezanec                                 DA                            NE

ID za DDV

Član zbornice                                          DA                            NE

Datum, podpis in žig

Št. kartice Mozaik

Plačano, dne    na TRR  

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

Dvodnevni ogled sejma Cosmoprof 2017 Bologna
S E K C I J A  K O Z M E T I K O V

 VABILO

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	za	člane	Sekcije	
kozmetikov,		v	sodelovanju	z	Zavodom	Kremca	in	turistično	
agencijo	Nered	d.o.o.	organizira	

v soboto 18. in nedeljo 19. marca 2017
dvodnevni ogled sejma Cosmoprof, 
v Bologno (Italija) 
Cosmoprof	je	svetovni	sejem	lasne	kozmetike,	kozmetike	in	
manikure,	ki	letos	beleži	50.	obletnico.	Na	njem	se	vsako	leto	
predstavi	več	kot	2.500	razstavljavcev	iz	celega	sveta. Nudi	tudi	
veliko	strokovnih	dogodkov	in	predstavitev. Del	sejma	je	tudi	
prodajne	narave,	s	posebnimi	sejemskimi	cenami.	

Program potovanja
1. dan: sobota, 18. marec 2017
Odhod	v	lastni	režiji	iz	avtobusne	postaje	pred	trgovino	Oviesse	
v	Kopru	ob	3.30	uri.	Vožnja	do	mejnega	prehoda	Fernetiči,	kjer	
vas	bo	pričakal	avtobus	.	Vožnjo	boste	nadaljevali	z	organiziranim	
avtobusnim	prevozom.	Vožnja	mimo	Benetk	in	Padove	v	
Bologno. 	Ob	prihodu	v	Bologno	sledi	celodnevni	ogled	sejma.	
Prihod	v	hotel	v	večernih	urah.	
2. dan: nedelja, 19. marec 2017
Po	zajtrku	celodnevni	obisk	sejma	Cosmoprof	2017	in odhod	
proti	domu	s	krajšimi	vmesnimi	postanki.	

Akcijska cena:	
100,00 EUR	(DDV	vključen)	na	osebo	ob	udeležbi	
minimalno	45	oseb.	
Pogoj	za	akcijsko	ceno	je	tudi	plačilo do 20. februarja 2017.

Polna cena										
• 125,00 EUR	pri	udeležbi	minimalno	44	oseb	
(cena	za	člane	75,00 EUR,	preostalo	krije	OOZ	Koper)												
• 130,00 EUR	pri	udeležbi	min.	30	oseb
(cena	za	člane	80,00 EUR,	preostalo		krije	OOZ	Koper)													

Cena vključuje
DDV,	prevoz,	nočitev	z	zajtrkom	je	v	hotelu	s	štirimi	
zvezdicami,	dobro	uro	vožnje	od	sejmišča. Doplačilo	za	
enoposteljno	sobo	je	17,00 EUR.	V	ceni	ni	všteta	sejemska	
vstopnica.	

Plačilo 	
Člani	Sekcije	kozmetikov	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	
v	primeru	plačila	do 20. februarja 2017 plačate	znesek	v	
višini	50,00 EUR (DDV	vštet),	preostali	del	do	polne	cene	krije	
zbornica.	Po	20.	februarju	2017	se	cena	spremeni	po	zgoraj	
navedenih	kriterijih.		Plačilo	se	izvedena	na	TRR	OOZ	Koper	št.	
1010 0003 5170 352,	sklic:	99,	koda	namena:	OTHR,	namen:	
sejem	Cosmoprof.	

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

Rok prijave
sreda,15. februar 2017	oziroma	do	zasedbe	prostih	mest.
V	primeru	premajhnega	števila	prijavljenih	potovanje	odpade	
in	dobite	v	celoti	vrnjeno	kupnino.	

Frizerji in kozmetiki nastavili bogata programa dela
S E K C I J I  F R I Z E R J E V  I N  K O Z M E T I K O V

					Prvi	petek	meseca	decembra	minulega	
leta	so	se	člani	sekcije	kozmetikov	in	sek-
cije	 frizerjev	zbrali	na	zaključnem	zboru	
članov	v	restavraciji	Capra,	kjer	so	pripra-
vili	osnutke	programov	dela.		Zadali	so	si	
izpeljati	 aktivnosti,	 ki	 so	 zanje	 koristne	
in	 prispevajo	 k	 pridobitvi	 strokovnega	
znanja,	kar	je	v	njihovi	dejavnosti	nujno	
potrebno.	 	 V	 prijetnem	 vzdušju	 so	 tudi	
nazdravili	 novemu	 letu	 in	 neformalno	
razpravljali	o	dejavnosti,	ki	jih	združuje.														
	 	 	 	 	Programe	dela	so	še	dopolnili	 in	po-
trdili	na	zborih,	ki	 so	potekali	v	mesecu	
januarju.	Med	zastavljenimi	aktivnostmi	
so	 izpostavili	 organizacijo	 strokovnih	
seminarjev	 in	 oglede	 specializiranih	 sej-
mov	tako	doma	kot	v	tujini.																						
						Program	dela	sekcije	kozmetikov	ob-
sega	 organizacijo	 delavnic:	 oleoterapije,	
aromaterapije,	 izdelave	 kozmetičnih	 pri-
pravkov	 z	 uporabo	 eteričnih	 olj,	 »špan-
ge«	v	pedikuri,	tantra	masaže.															

					V	program	so	dodali	tudi	organizacijo	
predavanja	z	Evgenom	Gecom	na	temo	
uspešna	prodaja	v	salonu	in	ličenje.	Pre-
dlagali	so	obiske	sejmov:	Cosmoprof	Bo-
logna,	enega	od	sejmov	v	Londonu	s	te-
rapevtsko	 tematiko,	 Dusseldorf	 medico,	
Beauty	Forum	München,	Narava	zdravje	
Ljubljani,	 Trends	 of	 beauty-hair	 Gradec	
in	 sejem	 v	 Milanu.	 Sekcija	 kozmetikov	
pri	OZS	 letos	organizira	Kongres	kozme-
tikov	v	Portorožu.	Zaradi	njegove	bližine	
se	ga	bodo	obalni	kozmetiki	veliko	lažje	
udeležili.												
					Kozmetiki	so		kot	prvi	podali	predlog,	
da	se	člani	sekcije	predstavijo		na	spletni	
strani	naše	zbornice.	Predlog	so	podprle	
tudi		druge	sekcije.	Člani	bodo	v	kratkem	
pozvani	k	posredovanju	podatkov	za	ob-
javo,	ki	bodo	zajemali	nekaj	informacij	o		
sami	 dejavnosti,	 kontaktne	 podatke	 in	
eno	fotografijo.					
						Glede	na	ponovno	uvedbo	skupščin	
sekcij,	 ki	 delu-
jejo	 na	 OZS,	 so	
tako	 člani	 sekcije	
kozmetikov	 kot	
sekcije	 frizerjev	
predlagali	 svoje	
predstavnike	 v		
skupščinah	 	 sekcij	
OZS.	 Za	 poslanko	
v	 skupščino	 Sek-
cije	 kozmetikov	
so	 izbrali	 Tamaro 
Hlede,	 frizerji	 pa		
so	 to	 nalogo	 zau-
pali	 njihovi	 pred-

Člani podpirajo tako strokovna kot družabna srečanja
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

					Člani	sekcije	instalaterjev-energetikov	so	se	16.	decembra	zbrali	
v	gostilni	Jakomin	v	Pobegih	na	zadnjem	zboru	članov	v	letu	2016.		
Pripravili	so	osnutek	programa	dela,	ki	so	ga	člani	še	dopolnili	na	
zboru,	dne	18.	januarja	2017.												
					V	program	dela	za	leto	2017	so		zapisali	udeležbo	na	strokovnem	

srečanju	gradbincev,	kleparjev,	krovcev,	slikopleskarjev,	fasaderjev,	
v	organizaciji	OZS.	Dogodka,	ki	 je	v	Termah	Zreče	potekal	27.	 in	
28.	januarja		2017	se	je	skupaj	z	nekaj	člani	sekcije	gradbincev	OOZ	
Koper	udeležil	tudi	predsednik	sekcije.	OOZ	Koper	je	članom	krila	
stroške	prevoza.									
	 	 	 	 	 Za	 pomladne	 mesece	 člani	 sekcije	 instalaterjev-energetikov	
planirajo	organizacijo	usposabljanja	in	izpita	za	serviserje	opreme,	
ki	vsebuje	ozonu	škodljive	snovi	ali	določene	fluorirane	toplogre-
dne	pline,	skozi	celo	leto	pa	organizacijo	predstavitev	novih	mate-
rialov	in	proizvodov	raznih	podjetij.		Glede	na	uspešno	izpeljano	
družabno	srečanje	v	lanskem	letu	bodo	organizacijo	družabnega	
srečanja	vsekakor	ponovili.	Za	destinacijo	strokovne	ekskurzije	so	
predlagali		Avstrijo,	ker	bi	si	želeli	ogledati	nizkoenergijske	stavbe	
v	mestu	Weiz.	Člani	lahko	med	letom	predlagajo	organizacijo	tudi	
drugih	dogodkov,	za	katere	menijo,	da	so	koristni	vsem	članom	
sekcije.														
	 	 	 	 	OZS	je	konec	lanskega	leta	odločila,	da	se	ponovno	uvedejo	
skupščine	 sekcij	 OZS,	 zato	 so	 	 tudi	 člani	 sekcije	 določili	 svojega	
predstavnika.	
					Za	poslanca	skupščine	Sekcije	instalaterjev-energetikov	OZS	so	
člani	predlagali	predsednika	sekcije	Franka Benčiča,	ki	je	funkcijo	
tudi	sprejel.		

sednici	Žani Budan.															
						Člani	sekcije	frizerjev	so	na	zboru	čla-
nov	23.	januarja	sprejeli	program	dela,	ki	
so	 ga	 predhodno	 že	 zastavili	 na	 zboru	
meseca	 decembra.	 Program	 dela	 zaje-
ma		organizacijo	delovnih	in	look&learn	
seminarjev.	 Zaradi	 lažje	 in	 predvsem	
kakovostnejše	 izvedbe	 samih	 delovnih	
seminarjev	 bodo	 nabavili	 nekaj	 lutk.	
Sodelovanje	 s	 koprsko	 frizersko	 šolo	 in	
vzpostavitev	 vezi	 med	 učenci	 in	 obrtni-
ki	je	še	ena	od	aktivnosti	programa	dela.	
Z	 namenom	 pridobitve	 novih	 članov,	
so	 frizerji	 odločili,	 da	 se	 na	 brezplačne		
look&learn	seminarje,	ki	 jih	organizirajo	
dobavitelji	frizerskih	proizvodov,	povabi	
tudi	 nečlane.	 	 Na	 samem	 dogodku	 se		
predstavi	delovanje	sekcije	frizerjev	OOZ	
Koper	 in	 delovanje	 zbornice	 nasploh.	
Številčnost	 frizerjev	 bi	 pripomogla	 k	
temu,	da	bi	bili	seminarji	 in	ostale	aktiv-
nosti,		ki	jih	zbornica	organizira,	cenejši.
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Del dohodnine privarčujte za stara leta		

	 	 	 	 	V	torek,	15.	novembra	2016,	sta	direktor	Zavarovalnice	Adriatic	PE	Koper,	
mag. Borut Širca	in	Anton Marušič,	vodja	prodaje,	članom	obalnih	obrtno-
podjetniških	zbornic	predstavila	pokojninsko	varčevanje	AS	in	ugodnosti	za	
člane	zbornic.								

			Pokojninsko	zavarovanje	je	eno	od	zavarovanj	s	katerim	si	posamezniki	lahko	
zagotovimo	finančno	varnost	v	 jeseni	življenja.	Pokojninsko	zavarovanje	pa	
je	v	bistvu	pokojninsko	varčevanje,	saj	dobi	vsak	zavarovanec	svoj	varčevalni	
račun,	na	katerega	vplačuje	izbrano	premijo		in	v	katerega	ima	stalen	vpogled.																				
					Pokojninsko	varčevanje	pa	je	zanimivo	predvsem	zato,	ker	se	priznava	med	
davčne	olajšave,	pri	uveljavljanju	katerih	ima	prednost	delodajalec.										

Popust pri plačilu članarine za leto 2017 
v enkratnem znesku													

Skupščina	OZS	je	22.	decembra	2016	sprejela	sklep	o	določitvi	članarine	od	
1.	januarja	2017	dalje.	Sklep	je	objavljen	na	spletni	strani		www.ozs/začlane/
članstvo/članarina.										
						Član,	ki	najkasneje	do	konca	meseca	februarja	tekočega	leta	plača	letno	
članarino	 v	 enkratnem	 znesku,	 se	 prizna	 popust v višini enomesečne 
članarine.	Takemu	članu	se	tudi	ne	usklajuje	število	zaposlenih	in	posledično	
tudi	ne	mesečna	člana.																				 	

Postopki zaradi plačilne nezmožnosti
Leto	2016	je,	s	sprejemom		Zakona	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	
finančnem	poslovanju,	postopkih	zaradi	insolventnosti	in	prisilnem	prene-
hanju	ZFPPIPP	(Uradni	list,	št.	27,11.4.2016),	prineslo	nekatere	spremembe.	Za	
upnike	so	zelo	pomembne	zlasti	naslednje:								
•	 poenostavljena	prisilna	poravnava	ni	več	možna	za	majhne	družbe,	

ampak	samo	še	za	mikro družbe;																								
•	 posebna	pravila	ZFPPIPP	za	prisilno	poravnavo	nad	srednjimi	in	veli-

kimi	družbami,	se	od	zdaj	uporabljajo	tudi	za	prisilno	poravnavo	nad	
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Oddajamo pisarno 
V	pritličju	

obrtniškega doma 
na Staničevem trgu 1 v Kopru

s	1.	marcem	2017	ugodno	oddamo	majhen,	
atraktiven	poslovni	prostor	

v	velikosti	cca	4 m2.	

Prostor	si	lahko	ogledate	v	času	
uradnih	ur	zbornice.	

Za	informacije	pokličite	
sekretarko	zbornice	

Elide	Laginja,	
telefon	05/61 390 12

	

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

Vse sile uprte v 	lasten kamionski terminal

						Poleg	družabnega	srečanja,	ki	je	meseca	decembra	že	stalnica	med	člani,	so	se	prevozniki	
srečali	še	na	dveh	zborih	v	mesecu	januarju.	Dogovarjali	so	se	o		nadaljnjih	konkretnih	
aktivnostih	v	zvezi	s	problematiko	parkirnih	mest	za	tovorna	vozila.	Z	vprašalnikom,	ki	ga	
je	zbornica	ponovno	poslala	članom	sekcije	za	promet,	je	bilo	namreč	ugotovljeno,	da	
24	avtoprevoznikov	potrebuje	92	parkirnih	mest	za	običajna	tovorna	vozila	in	4	parkirna	
mesta	za	vozila	za	prevoz	nevarnega		tovora.	Vprašani	prevozniki	so	tako	za	najem	kot	za	
nakup	zemljišča	za	izgradnjo	kamionskega	terminala,	večina	pa	se	bolj	nagiba	k	možnosti,	
da	bi	poiskali	investitorja,	ki	bi	bil	pripravljen	financirati	izgradnjo	terminala	in	z	njim	tudi	
upravljati.																	
					Veliko	težav	prevoznikom	povzroča	tudi	zaostritev	zakonodaje	v	Avstriji,	ki	tudi	voznike	
v	 mednarodnem	 transportu	 smatra	 kot	 napotene	 delavce.	 	 Prevozniki	 so	 predlagali,	
da	bi	 	OOZ	Koper	za	svoje	člane	organizirala	predavanje	o	spremembah	zakonodaje	v	
Avstriji		po	1.	januarju	2017	in	postopanju	ob	kontroli	v	čezmejnih	storitvah	s	to	državo.	
Predavanje	bo	na	zbornici	v	petek,	 24.	februarja	2017	ob	14.00	uri.	Člani	sekcije	za	promet	
so	v	svoj	program	dela	za	leto	2017	zapisali	še	naslednje	aktivnosti:	

•	 organizacija	rednega	usposabljanja	voznikov									
•	 udeležba	 člana	 sekcije	 za	 promet	 na	 srečanju	 turških	 in	

slovenskih	 avtoprevoznikov	 v	 Turčiji	 z	 namenom	 pridobiti	
koristne	 informacije	 o	 možnem	 sodelovanju	 slovenskih	 in	
turških	avtoprevoznikov

•	 pridobitev	strokovnjaka	iz	pravnega	področja	za	svetovanje	
in	pomoč	prevoznikom	pri	pravnih	in	podobnih	zadevah												

•	 aktivno	delovanje	6-članske	skupine	članov	znotraj	sekcije	
za	reševanje	tekočih	problematik	v	dejavnosti	in	sodelovanje	
s	pravnim	strokovnjakom											

•	 objava	 seznama	 članov	 z	 njihovo	 kratko	 predstavitvijo	 na	
spletni	strani	www.oozkoper.si													

Zbor	članov	 je	za	svojega	predstavnika	v	Sekciji	 za	promet	OZS	
soglasno	 določil	 Stefana Kocjančiča	 iz	 podjetja	 Mirage	 trans	
d.o.o.	 in	 ga	 predlagal	 tudi	 kot	 kandidata	 za	 člana	 Upravnega	
odbora	sekcije	za	promet	OZS.	

Obvezno usposabljanje voznikov v letu 2017									

	 	 	 	 OOZ	 Koper	 bo	 prvo	 od	 dveh	 načrtovanih	 obveznih	
usposabljanj	 voznikov	 za	 podaljšanje	 veljavnosti	 kode	 EU	
»95«	 za	 leto	 2017	 organizirala	 v soboto, 1. aprila 2017  s	
pričetkom ob 9. uri na OOZ Koper. 															
	 	 	 	 	 Kolikor	 se	 bo	 izkazalo,	 da	 je	 potrebno	 organizirati	 še	
dodatni	termin,	bomo	drugo	usposabljanje	izvedli	v	soboto, 
13. maja  2017. 													
					Vabilo	s	prijavnico	za	prvi	termin	boste	člani	prejeli	po	redni	
pošti	 oziroma	 bo	 objavljeno	 v	 marčevski	 številki	 Koprskih	
obrtniških	novic.		

Poziv članom k večji aktivnosti
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

						December	je	za	večino	za	gostincev		najbolj	zahtevno	delovno	obdobje	v	letu.	Za	
druženje	med	kolegi	v	prazničnih	dneh	ni	bilo	veliko	časa,	zato	so	člani	sekcije	gostin-
cev	in	živilcev	novemu	letu	nazdravili	na	družabnem	srečanju		v	gostilni	Stara	kužina	
v	Obrtni	coni	Sermin,	v	sredo,	18.	januarja	2017.	Pred	tem	so	se	zbrali	na	zboru	članov,	
kjer	 so	 potrdili	 predlog	 programa	 dela,	 ki	 ga	 je	 pripravil	 predsednik	 sekcije	 Vojko 
Valič.	Člani	so	v	program	dela	sekcije	umestili:												
•	 organizacijo	strokovnih	tečajev	in	drugih	oblik	izobraževanj	na	željo	članov														
•	 informiranje	članov	o	novostih	v	zakonodaji,	pretežno	preko	elektronske	pošte													
•	 svetovanje	s	področja	gostinstva	 in	živilstva	 (subjektom	 pri	odpiranju	 lokalov	

bo	z	grobimi	izračuni	svetoval	predsednik	sekcije	Vojko	Valič)										
•	 ogled	sejma	vino	meseca	oktobra		v	Ljubljani															

•	 obveščanje	o	prisotnosti	inšpekcijskih	služb	na	terenu
•	 izdelavo	cenika	z	minimalnimi	izhodiščnimi	cenami,	ki	še	

zagotavljajo	rentabilnost	
•	 svetovanje	 glede	 prijave	 in	 plačila	 javnih	 površin	 v	 me-

stnem	jedru														
•	 možnost	 dogovora	 z	 Mestno	 občino	 Koper	 o	 brezplač-

nem	parkiranju	po	določeni	uri	in	ob	določenih	dnevih.																									
Člani	zbora	so	določili	tudi	svojega	predstavnika	v	novoustano-
vljeni	skupščini	Sekcije	za	gostinstvo	in	turizem	OZS	za	mandat	
2014-2018.	To	je	postal	Milan Graj	s.p.	iz	Socerba,	ki	je	predla-
gan	tudi	kot	kandidat	za	upravni	odbor	sekcije.															
	 	 	 	 	V	Sekciji	gostincev	so	na	OOZ	Koper	združeni	tudi	člani,	ki	
opravljajo	 živilske	 dejavnosti,	 zato	 je	 zbor	 članov	 izbral	 tudi	
predstavnika	 OOZ	 Koper	 v	 skupščini	 Sekcije	 živilcev	 Obrtno-
podjetniške	zbornice	Slovenije.	To	funkcijo	je	zaupal	podpredse-
dnici	sekcije	Manueli Luzar Požek	iz	podjetja	Baril	d.o.o.																
					Manuela	Luzar	Požek	je	kot	dodatno	aktivnost	za	program	
dela	predlagala	zbiranje	problematik	gostincev	z	namenom	jih	
opredeliti	 v	 smernice.	 Obrtno-podjetniška	 zbornica	 Slovenije	
je	namreč	določila	skupino	strokovnjakov,	ki	bodo		vezano	na	
problematiko	pri	nadzoru	gostincev,	pripravili	smernice.	Kot	že	
dalj	časa	ugotovljeno	se		zahteve	inšpektorjev		po	Sloveniji	zelo	
razlikujejo.	Da	bi	 inšpekcijske	službe	delovale	enotno	na	celo-
tnem	 območju	 države,	 bodo	 smernice	 	 gostincem	 in	 inšpek-
torjem	v	pomoč,	da	pravilno	in	enotno	upoštevajo	in	izvajajo	
zakonodajo	ter	druge	predpise.	V	smernicah	bodo	tudi	primeri	
dobrih	praks	za	različne	tipe	obratov,	sedem	načel	HACCP,	do-
bra	higienska	praksa	in	obrazci.	Smernice	naj	bi	predstavili	sep-
tembra	2017.																
					Prav	zaradi	pravilnega	in	enotnega	tolmačenja	zakonodaje,	
vabimo	člane	sekcije,	 	da	izpostavite	svoje	težave	pri	poslova-
nju	zaradi	neživljenjskih	zakonskih	predpisov.		
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Nudim	izdelavo	popisov	objektov,	obračune	- gradbene	knjige	
in	izdelavo	dokumentacije	za	tehnični	pregled	objektov.	

Kontakt:	Rada Vidic - telefon 031/583 949	

majhnimi	družbami;																			
•	 rok	za	 izpodbijanje	dolžnikovih	pravnih	dejanj	 je	zdaj	12	mesecev	

od	 pravnomočnosti	 sklepa	 o	 začetku	 stečajnega	 postopka	 (prej	 6	
mesecev	od	objave	oklica	o	začetku	stečajnega	postopka);		

•	 obdobje	izpodbojnosti	je	v	postopku	osebnega stečaja	v	nekaterih	pri-
merih	iz	3	let	podaljšano	na	5	let	pred	uvedbo	postopka	osebnega	stečaja;																				

•	 v	 postopku osebnega stečaja lahko	 sodišče	 v	 nekaterih	 primerih	
na	predlog	upravitelja	odloči,	da	se	preizkusa	terjatev	ne	opravi	(npr.	
če	dolžnik	nima	prejemkov	oz.	premoženja,	ki	bi	spadalo	v	stečajno	
maso,	ali	če	 je	znesek	teh	prejemkov	oz.	 to	premoženje	neznatno);		
če	sodišče	izda	tak	sklep,	se	pravdni	in	drugi	postopki,	ki	so	bili	preki-
njeni	zaradi	začetka	postopka	osebnega	stečaja,	nadaljujejo	s	prav-
nomočnostjo	tega	sklepa;																														

•	 po	končanju	postopka	osebnega stečaja	 je	mogoče	pod	določeni-
mi	pogoji	izvesti	stečajni	postopek	nad	pozneje	najdenim	premože-
njem	stečajnega	dolžnika;																			

•	 za	omejitev	zneska	prejemkov,	ki	spadajo	v	stečajno	maso	v	postop-
ku	osebnega stečaja,	se	uporabljajo	enaka	pravila	kot	po	Zakonu	o	
izvršbi	in	zavarovanju;																	

•	 spremenili	so	se	pogoji	za odpust obveznosti	v	postopku	osebnega	
stečaja;														

•	 upniki	 lahko	 ugovor zoper odpust obveznosti	 zdaj	 vložijo	 do	 po-
teka	preizkusnega	obdobja	(prej	v	nekaterih	primerih	6	mesecev	po	
objavi	oklica	o	začetku	postopka	za	odpust	obveznosti);																					

•	 v	skladu	z	novelo	Zakona	o	dedovanju,	ki	je	spremenila	tudi	ZFPPIPP,	
v	 primeru,	 ko	 Republika	 Slovenija	 postane	 lastnica	 zapuščine	 brez	
dedičev,	ne	odgovarja	več	za	zapustnikove dolgove,	temveč	lahko	
upniki	v	takem	primeru	vložijo	predlog	za	začetek	stečaja	zapuščine	
in	zahtevajo,	da	se	izvede	prenos	zapuščine	v	stečajno	maso.									

                                              Daša Bajec Korent, info@prospera-kp.si - www.prospera-kp.si

V	obrtno	industrijski	coni	Hrpelje-Kozina	je	na	razpolago	za	nakup	
nezazidano	stavbno	zemljišče	velikosti	cca	22.000	m2,	s	pridobljenim	
gradbenim	dovoljenjem	za	pozidavo	poslovnega	objekta	cca	9000	m2.	
Kupcu	se	v	nakup	ponuja	tudi	individualni	stanovanjski	objekt	pozidan	
do	podaljšane	III.	gradbene	faze	z	večjim	funkcionalnim	zemljiščem	in	
možnostjo	dodatne	pozidave	v	naselju	Klanec	tako,	da	si	v	oddaljenosti	
2	km		lahko	uredi	tudi	bivalne	prostore	večjega	obsega.

Kontakt:	Domdom d.o.o., Bojan Drevenšek - telefon 041/620 300
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Oglasi POSLOVNE BORZE
													
•	 Francosko	podjetje	specializirano	za	razvoj	in	proizvodnjo	pogonskega	

sistema	za	plovila	išče	podjetja,	ki	lahko	dobavijo	velik	aluminijasti	ulitek	v	
skladu	s	podizvajalskim	dogovorom.															

Šifra oglasa: BRFR20161212001												
•	 Poljsko	trgovsko	podjetje	išče	inovativne	in	ekološke	proizvode	iz	področja	

notranjega	dizajna	in	zunanjih	zaključnih	materialov	(npr.	stenske	tapete/	
stenske	obloge)	in	gradbene	materiale,	da	bi	jih	distiruirali	na	poljskem	trgu.	
Podjetje	lahko	deluje	kot	distributer	ali	prodajni	predstavnik	(zastopnik)	na	
Poljskem.																	

Šifra oglasa: BRPL20161220001																
•	 Francoska	poslovna	agencija	išče	podjetja,	ki	delujejo	na	področju	brez	

glutenskih	izdelkov	in	pivovarske	družbe	za	predstavitev	izdelkov	v	Franciji	
in	v	Magrebu	v	skladu	s	pogodbo	o	trgovskem	zastopanju.																						

Šifra oglasa: BRFR20161123001 											
•	 Švedsko	podjetje	specializirano	za	proizvodnjo	ščetk	in	metel,	išče	novega	

dobavitelja.	Iščejo	podjetje,	za	obdelavo	lesa,	ki	lahko	dobavi	lesene	palice	
in	glave	za	metle	/	krtače	v	različnih	velikostih	v	skladu	s	pogodbo	za	
proizvodnjo.																								

Šifra oglasa: BRSE20170103001																	
•	 Francosko	obrtno	podjetje,	specializirano	za	predelavo	in	obnovo	pohištva,	

išče	dobavitelja	surovega	lesenega	pohištva.	Podjetje	še	posebej	išče	otro-
ške	lesene	stole	in	slamnate	stole	v	velikih	količinah.	Podjetje	zanima	delo	v	
okviru	podizvajalstva.																										

Šifra oglasa: BRFR20150325002 																
•	 Britanski	dobavitelj	naprednih	CADCAM	rešitev	za	predelovalno	industri-

jo,	išče	distributerja	v	Sloveniji.	Podjetje	deluje	na	področju	projektiranja,	
proizvodnje	in	inšpekcijske	programske	opreme,	ki	zagotavlja	popolne	in	
samodejne	celovite	CADCAM	rešitve.																	

Šifra oglasa: BOUK20150527001																	
•	 Podjetje	iz	Velike	Britanije	oblikuje	in	izdeluje	visoko	kakovostne	kuhinjske	

nože	in	sorodne	izdelke.	Noži	imajo	rezila	narejena	na	Japonskem.	Podjetje	
išče	proizvajalca	kvalitetnih	lesnih	ročajev	za	svoje	kuhinjske	nože.																	

Šifra oglasa: BRUK20160122001																	
•	 Novo	ustanovljeno	podjetje	iz	Velike	Britanije,	ki	je	specializirano	za	izdelke	

za	hišne	živali	je	razvilo	potovalno	torbo	z	žepi	(dva	v	enem),	ki	se	lahko	
sestavi	v	posteljo	za	psa.	Podjetje	išče	izkušene	proizvajalce	v	Evropi	za	
dolgoročni	proizvodni	sporazum.																

Šifra oglasa: BRUK20161222001

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE 	
•	 Romunsko	podjetje	dejavno	v	kmetijskem	sektorju	išče	ponudnika	tehnolo-

gije,	ki	omogoča	ekstrakcijo	vlaken	iz	industrijske	konoplje.																		
Šifra: TRRO20161012001														
•	 Turško	podjetje,	dejavno	na	področju	varovanja	in	nadzora	išče	specia-

lizirano	tehnološko	rešitev	za	sledenje	predmetom	od	proizvodnje	prek	
skladiščenja	do	nakladanja	na	tovornjake.	Iščejo	komercialni	dogovor	s	
tehnično	asistenco.																															

Šifra oglasa: TRTR20170103001																							
•	 Bolgarsko	MSP	je	razvilo	zelo	učinkovit	tehnološki	izdelek	za	povečanje	

hitrost	proizvodnje	ledu	v	krajšem	času	in	boljše	kakovosti.	Tehnologija	
omogoča	visoko	razkuževanje	in	deluje	tudi	z	morsko	vodo.	Podjetje	išče	
trgovinske	sporazume	s	tehnično	pomočjo	s	podjetji,	ki	izdelujejo	stroje	za	
izdelavo	ledu	in	se	zanimajo	za	vgradnjo	tovrstne	tehnologije.																											

Šifra oglasa: TOBG20161218004 																
•	 Poljsko	podjetje	z	izkušnjami	na	področju	biogoriv	je	izumilo	inovativen	

grelec	zraka	na	pelet	in	išče	poslovne	in	tehnične	partnerje	za	razvoj	in	
komercializacijo	izdelka.	Podjetje	išče	tehnično	sodelovanje	in	možnosti	za	
skupni	nadaljnji	razvoj.										 	

Šifra oglasa: TOPL20161223001 																
•	 Britansko	podjetje	je	razvilo	patentiran	kontrolni	sistem	za	inteligentno	

uporabo	deževnice	in	odpadne	vode	v	domačih	in	poslovnih	okoljih.	Sistem	
poveča	uporabo	odpadne	vode	in	deževnice	in	omogoča	prihranek	denarja	
ter	zmanjšanje	stroškov	pri	uporabi	vode.	Podjetje	je	razvilo	popolnoma	
delujoč	prototip,	ki	je	sedaj	pripravljen	za	komercialno	proizvodnjo.	Pod-
jetje	išče	partnerje,	ki	lahko	pomagajo	tržiti	izum	na	podlagi	finančnega	in	
tehničnega	sodelovanja.																							

Šifra oglasa: TOUK20161222001  	

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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T Iz vsebine	 Uradnega lista
Št. 79/2016 z dne 9. december 2016																	
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	

vsebini	in	obliki	obračuna	davčnih		odtegljajev	ter	o	načinu	
predložitve	davčnemu	organu																					

•	 Pravilnik	o	spremembi	Pravilnika	o	obrazcih	za	napovedi	za	
odmero	akontacije	dohodnine	ter	obrazcih	za	napovedi	za	
odmero	dohodnine	od	dohodka	iz	kapitala	in	dohodka	iz	
oddajanja	premoženja	v	najem															

št. 82/2016 z dne 20. december 2016																		
•	 Spremembe	in	dopolnitve	Kolektivne	pogodbe	za	obrt	in	

podjetništvo														

št. 83/2016 z dne 23. december 2016													
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	dostavi	

podatkov	za	odmero	dohodnine																		

št. 85/2016 z dne 28. december 2016 														
•	 Zakon	o	voznikih	(ZVoz-1)																
•	 Pravilnik	o	napovedi	davka	na	darilo																			
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	

izvajanju	Zakona	o	davčnem	postopku															

Št. 86/2016 z dne 29. december 2016																	
•	 Pravilnik	o	vsebini,	obliki	in	načinu	dostave	podatkov	o	

plačilu	dohodka	osebi,	ki	se	po	drugem	odstavku	58. člena	

Zakona	o	davčnem	postopku	šteje	za	plačnika	davka																			
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	

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

davčnem	obračunu	akontacije	dohodnine	in	dohodnine	od	
dohodka	iz	dejavnosti															

•	 Navodilo	o	predložitvi	letnih	in	zaključnih	poročil	ter	drugih	
podatkov	poslovnih	subjektov															

•	 Sklep	o	vrednosti	točk	za	izračun	nadomestila	za	uporabo	
stavbnega	zemljišča	v	letu	2017																

•	 Sklep	o	znižanju	najemnin	poslovnih	prostorov	v	
historičnem	mestnem	jedru	Kopra	v	lasti	Mestne	občine	
Koper																		

Št. 87/2016 z dne 29. december 2016																
•	 Pravilnik	o	spremembi	Pravilnika	o	vsebnosti	nevarnih	snovi	

v	materialih	in	sestavnih	delih	motornih	vozil																

Št. 1/2017 z dne 6. januar 2017											
•	 Uredba	o	določitvi	zneska	trošarine	za	tobačne	izdelke										

Št. 3/2017 z dne 20. januar 2017											
•	 Sklep	o	določitvi	deležev	izpolnjevanja	obveznosti,	za	

katere	morajo	proizvajalci	električne	in	elektronske	opreme	
za	leto	2016	zagotoviti	zbiranje	in	obdelavo	odpadne	
električne	in	elektronske	opreme.		


