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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
Odvetniška pisarna
Starman/Velkavrh

Brezplačno pravno svetovanje - Odvetniška pisarna Starman/Velkavrh, Kolodvorska 1, 6000 Koper
• ob ponedeljkih in četrtkih med 16. in 18. uro	in	po	predhodnem	dogovoru.		 	 	 	
•	 delovni	čas:	od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.
•	 T:	+ 386 (0) 5 6626 400	-	F:	+ 386 (0) 5 6626 404	-	E: janez.starman@starman-op.si

Član zbornice lahko koristi svetovanje le z napotnico, ki jo predhodno dobi na sedežu OOZ Koper
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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.o.o.
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,	
6310	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
Univerza na Primorskem, 
Center za razvoj 
in prenos znanja
Čevljarska	37,	6000	Koper

Kontakti:	
Katja Cergol -	T:  05/663 7 7 85 - E:  katja.cergol@upr.si 
Sebastjan Rosa	-	T:  05/663 77 87	- E:	sebastjan.rosa@upr.si
Sestanki po predhodni najavi.

Obrtniški piknik

V A R S T V O 	 P R I 	 D E L U 	 I N 	 V A R S T V O 	 P R E D 	 P O Ž A R O M
Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom
•	 na	področju	zagotavljanja varstva pri delu	in	pri	izvajanju	ukrepov	varstva pred požarom 
Kontakti
•	 T:	041/	767	661
•	 E:	info@varteg.si
•	 www.varteg.si

Varteg, Marko Grosek s.p.
Dolga	reber	16c,	6000	Koper

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: steklo.vizintin@siol.net

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 
Uredništvo OOZ Koper
Oblikovanje: Damjan Vremec o.v.s. - Tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 650 izvodov 

Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Tatjana Ivančič
obrtni register
T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@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

Andreja Kozlovič
sekretarka 
T: 05/61 390 13
E: andreja.kozlovic@ozs.si

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	za	svoje	člane	organizira	
Obrtniški piknik

v petek, 21. septembra 2018 od 16.00 ure dalje
v hostlu Jadran v Ankaranu 

Piknik	organiziramo	»po	domače«,	za	žar	in	šank	bo	poskrbljeno.

Prijave
Prijave	zbiramo	na	telefon 05/61 390 00,	05/61 390 13	ali	041/725 125	

Rok prijave
Da	lahko	piknik	kar	se	da	kvalitetno	pripravimo,	so	potrebne	vaše	prijave,	
zato	vas	prosimo,	da	se	prijavite	najkasneje	do	srede 19. septembra 2018.

Piknik	naj	bo	priložnost,	da	kot	kolegi	preživimo	nekaj	časa	v	sproščenem	
in	prijetnem	vzdušju.

Vljudno	vabljeni!

Slavko	Vižintin,	predsednik	OOZ	Koper

	 	 	 	 	 	 	 Udeležba je brezplačna!
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nova sekretarka  OOZ Koper
Z	upokojitvijo	dosedanje	sekretarke	Elide	Laginja		
je	zbornica		delovno	mesto	sekretarja	uredila	z	
notranjo	reorganizacijo	kadra.	Mesto	sekretarke	je	
zasedla	Andreja	Kozlovič,	ki	je	na	zbornici	zaposlena	
od	leta	2004.	Andreja	Kozlovič	je	najprej	delala	
na	delovnem	mestu	administratorke	nato	pa	kot	
strokovna	sodelavka	za	sekcije.	O	svojem	delu	v	
strokovnih	službah	zbornice,	sodelovanju	s	člani	in	
sodelavci	je	povedala	naslednje:

» Delo na zbornici sem dodobra spoznala, ko 
sem prevzela delo na sekcijah. Tesen stik s člani, 
spoznavanje težav s katerimi se pri svojem delu 
srečujejo in reševanje le teh, v okviru zborničnega 
sistema, je bil vsakodnevni izziv. S tesnim 
sodelovanjem s bivšo sekretarko Elide Laginja sem 
se naučila predvsem delavnosti, odgovornosti in 
vestnosti . Z njeno veliko mero strokovnosti  je meni 
in sodelavcem prenesla številna znanja, ki nam bodo 
služila pri nadaljnem delu. Organizacija številnih 
izobraževalnih, strokovnih, družabnih in drugih 
dogodkov je bila tudi moja prioritetna naloga, 
kjer sem lahko izrazila vso svojo kreativnost in 
komunikativnost. Vselej sem z veseljem poskrbela, da 
so dogodki, ki smo jih na zbornici organizirali, izpeljani 
po meri članstva. 

Sedaj, ko sem prestopila stopničko višje bom  še vedno 
enakovredno sodelovala in delala s tistimi, ki si kakor 
jaz želijo, da bi zbornica svoje člane vselej suvereno 
in uspešno zastopala. Vselej velja, da pozitivna klima 
in dobri medsebojni odnosi povečujejo delovno 
učinkovitost. Kot ustanova smo lahko uspešni in 
učinkoviti le, če so odnosi podkrepljeni s spoštovanjem,  
odkritostjo in zaupanjem. Prav s temi vrednotami 
želim prispevati, da bi bila zbornica članom v pomoč, 
takrat ko jo ti potrebujejo. 

Delo sekretarke je večkrat izpostavljeno kritičnim 
ocenam, da je birokratsko, nezahtevno in odtujeno od realnega stanja na terenu. Miselnost je 
zmotna, saj je delo sekretarke veliko več, je zahtevno, dinamično in predvsem mora biti strokovno. 
Obsega vodenje strokovnega dela na zbornici,  sodelovanje z zunanjimi institucijami, predvsem pa 
neposreden stik s člani in hitro obravnavo ter rešitev vsakega vprašanja, ki ga le-ti zastavijo.

Naša zbornica nudi članom velik nabor storitev in ugodnosti. Od članov bi želela več pobud  in 
predlogov, o tem  kaj od zbornice pričakujejo, potrebujejo in želijo. Na nivoju države, je zastopanje 
urejeno preko krovne organizacije, na lokalnem nivoju pa lahko za boljše pogoje dela, veliko 
prispevajo sami člani, a le z enotnostjo, zato menim, da bi moralo članstvo biti bolj povezano.  

Na novem delovnem mestu, kot sekretarka,  se bom še naprej trudila svoje delo opravljati prizadevno, 
vestno in odgovorno. Skrbno bom upoštevala navodila vodstva in kar se da učinkovito izvajala 
naloge, ki mi jih bo vodstvo zaupalo.

Zame je to velika priložnost osebnega razvoja. Hvaležna sem vodilnim v zbornici, da verjamejo vame 
in da so mi zaupali to funkcijo.

Davčno svetovanje 
s svetovalko Dunjo Verbajs

Brezplačno predavanje 
Kako zagotoviti uspešen 
prenos družinskega podjetja

 VABILO

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	organizira	
brezplačno	predavanje	z	naslovom	Kako zagotoviti uspešen 
prenos družinskega podjetja

v četrtek, 18. oktobra 2018 ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper 

Na	predavanju	boste	slišali	vse	pasti	prenosa	podjetja.	Ugotovili	
bomo,	kaj	je	potrebno	upoštevati,	da	bo	prenos	dejavnosti	uspešen	
in	čemu	se	je	potrebno	izogibati,	da	podjetje	ne	pristane	med	
tistimi	kar	2/3,	ki	prenosa	dolgoročno	ne	preživijo.	Pogovarjali	
se	bomo	tudi	o	tem,	kako	naj	starši	prenesejo	odgovornost	na	
potomce,	da	bodo	ti	uspešno	poslovali	naprej.	

Tematika predavanja									
•	 sedem	najpogostejših	in	najdražjih	napak	pri	prenosu	

dejavnosti,										
•	 dvanajst	potrebnih	korakov	za	uspešen	prenos	družinskega	

posla	na	potomce,													
•	 sedem	stebrov	Inštituta	MoST	za	dolgoročno	uspešen		

prenos	družinskega	podjetja,													
•	 kako	formirati	celovit	in	pravičen	družinski	dogovor		

za	dolgoročno	uspešnost	posla,									
•	 obravnava	problematike	in	rešitve	na	osnovi	resničnih	

primerov	iz	naše	prakse,								
•	 kako	formirati	družinsko	ustavo,	da	bodo	zadovoljni		

vsi	člani	družine,	
•	 dolgoročno	uspešna	lastniška	strategija		družinskega		 	

podjetja.	

Predavatelj
 Uroš Kavs,	podjetnik,	prihaja	
iz	družinskega	podjetja,	v	
katerem	je	bila	zaposlena	
celotna	družina.	Zaključil	
je	študij	ekonomije	in	
diplomiral	iz	teme	Prenos	
družinskega	podjetja	
v	naslednjo	generacijo.	

Ustanovitelj	priznanega	Inštituta	MoST,	ki	je	pomagal	preko	
150	podjetjem,	da	so	dolgoročno	uredila	svoje	odnose	in	s	
tem	omogočila	nadaljevanje	uspešnega	poslovanja.	Napisal	
je	knjigo	Kako družinskemu podjetju zagotoviti uspešno 
prihodnost,	v	kateri	je	veliko	primerov	iz	prakse,	uspešnih	in	
tudi	neuspešnih	zgodb.

Trajanje predavanja
Predavanje	bo	trajalo	do 11.30 ure.

Komu je predavanje namenjeno
Vsem,	ki	bodo	v	naslednjih	letih	prenašali	družinsko	dejavnost	
na	naslednike.	Ključno	je,	da	prave	informacije	prejmete	
pravočasno,	zato	je	predavanje	primerno	tudi	za	tiste,	ki	se	
boste	upokojevali	šele	čez	sedem	ali	več	let.		

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

Rok prijave
torek, 16. oktober 2018

Člane	obveščamo,	da	bo	potekalo	svetovanje	iz	področja	davčne	zakonodaje

v sredo  19. septembra 2018 od 10. ure dalje
v Obrtniškem domu, 
Staničev trg 1, Koper
Prijave
Interesenti	svojo	udeležbo	sporočite	do	ponedeljka	17. septembra 2018	
na	tel.	05/61 390 13	ali 041/725 125	oziroma	na	e-mail:	andreja.kozlovic@ozs.si.	

Priporočamo
Ob	prijavi	obvezno	navedite	problematiko	za	katero	potrebujete	svetovanje,
zato,	da	se	bo	svetovalka	ustrezno	pripravila	in	vam	podala	karseda	
kvalitetne	rešitve.
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Min.	št.	oseb		 	 30	oseb	 35	oseb	 40	oseb	
Cena	na	osebo	(EUR)		 	 239,00	 222,00	 208,00	

Članom	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	zbornica	financira	
50,00 EUR,	tako,	da	je	cena	189,00 EUR (DDV	vključen).	
Za	zunanje	je	cena	239,00	EUR	(DDV	vključen).	V	primeru	večjega	
števila	udeležencev	bomo	znesek	poračunali.	

Plačilo
Ob	 prijavi	 plačate	 189,00	 EUR	 (DDV	 vključen)	 na	 TRR: Naj Tura 
d.o.o., Maistrova 2A, 1234 Mengeš,	št. : SI56 6100 0000 4974 
895,	koda	namena:	OTHR,	sklic:	99,	namen:	Izlet OOZ Koper

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

Rok prijave
ponedeljek, 24. september 2018

Kaj je vključeno v ceno
Vsi	zunanji	ogledi	po	programu.	Večerja	v	restavraciji	v	Novem	
Sadu	-	prvi	dan.		Kosilo	oziroma	večerja	v	Majkinem	Salašu	-	
drugi	dan.	Izbrano	degustacijo	vin	v	Vinariji	Zvonka	Bogdana	

-	drugi	dan.	Kosilo	na	salašu	blizu	Sremske	Mitrovice	-	tretji	dan	
(nedelja).		Prevoz	s	turističnim	avtobusom,	2x	nočitev	z	zajtrkom	
v	Garni	Hotelu	Aleksandar	Novi	Sad	****	v	dvoposteljnih	sobah,	
lokalnega	vodnika	(srbsko	govorečega),	slovenskega	vodnika,	
organizacijo	in	DDV.	Glede	na	zasedenost	salašev	si	Turistična	
agencija	pridržuje	pravico	do	spremembe	in	zamenjave	salašev	z	
drugimi	opcijami.	Doplačila po želji: enoposteljna	soba:	25,00	€	
na	noč,	riziko	odpovedi:	15,00	EUR

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje	so	sestavni	
del	programa	in	pogodbe/voucherja	in	so	vam	kot	posebna		
tiskana	priloga	k	programu	na	voljo	na	
www.teambuilding-izleti.si.

Izlet  Vojvodina 
z Novim Sadom, Fruško 
Goro in Subotico	
od 12. do 14. oktobra 2018

Člane	OOZ	Koper	vabimo	na	3-dnevni	izlet	v	v	Vojvodino	z	ogledom	Novega	Sada,	
Fruške	gore	in	Subotice

od 12. do 14. oktobra 2018

Program
					Vojvodina,	dežela	čudes.	Lahko	rečemo,	da	je	Vojvodina	državica	v	državi	Srbiji,	
ki	je	prevečkrat	spregledana	destinacija,	saj	ponuja	številna	pristna	doživetja	z	
neskončnimi	ravnicami	in	polji, nepozabno	kulinariko,	neponovljivimi	salaši,	naravnimi	
rezervati,	bogato	kulturo	različnih	narodov. Vojvodina	je Srem,	Banat,	Palić,	Bačka,	
živahni Novi	Sad,	Donava,	Fruška	Gora,	...	to	je	dežela	prisrčnih	delovnih	ljudi,	ki	se	
usedejo	v	srca	vsakega	obiskovalca...

1. dan - petek, 12. oktober 2018:
Slovenija - Novi Sad 
     Odhod v petek ob 5.00 uri zjutraj iz avtobusne postaje na Piranski cesti ob trgovini 
Oviesse v Kopru. Vožnja preko Hrvaške do Novega Sada (cca. 10 ur s postanki vred). Po 
prihodu sledi ogled starega mestnega jedra Novega Sada in njegovih znamenitosti: 
Mestna hiša, spomenik Svetozarju Miletiću, rimokatoliška cerkev sv. Marije, Srbsko 
narodno gledališče, Zmaj Jovina, nato pa se bomo povzpeli na srednjeveško trdnjavo 
Petrovaradin, ki je bila zgrajena 1692 leta.  Trdnjavo Petrovaradin večkrat poimenujejo 
tudi »donavski Gibraltar« ali »grad na steni čvrst kot vera« Petro-Var-Din. 
     Danes je trdnjava polna galerij, antikvariatov in prijetnih gostinskih lokalov. Zunanji 
ogled in čas za kavico na prekrasni lokaciji trdnjave, od koder se odpira prekrasen 
razgled nad mestom. Po ogledih sledi namestitev v hotelu v samem centru Novega 
Sada. Po namestitvi se bomo sprehodili po centru mesta in se odpravili na večerjo v 
eno od znanih novosadskih restavracij. Po večerji prosto. Nočitev.	

2. dan - sobota, 13. oktober 2018:
Novi Sad - Subotica - Palić -Novi Sad
     Po zajtrku odhod proti Subotici. Ogled starega mestnega jedra, ki se ponaša z  
izrednimi arhitekturnimi dosežki secesije in baroka: center s simbolom Subotice - mestno 
hišo, razgledni stolp, sinagoga z začetka 20. stoletja, katedralo in pravoslavno cerkvijo.  
     Sledi obisk bližnjega jezera Palić. Sprehod po obrežni promenadi, po lepo urejenih 
parkih, mimo številnih secesijskih stavb, ki so jih zgradili v času prvega razcveta 
turizma ob jezeru.  
     Dan si bomo popestrili s pestrim zaključkom bogate vinske degustacije pri enem 
najbolj priznanih vinarjev, Zvonku Bogdanu, kjer boste poskusili tudi slovito slamnato 
vino. Nato pa se bomo preselili še v prelep Majkin salaš (ali podobno, glede na 
zasedenost), kjer bomo v domačem ambientu uživali v tradiciji Vojvodine. Vrnitev v 
hotel. Prosto za nadaljevanje zabave v Novem Sadu. Nočitev. 

3. dan - nedelja, 14. oktober 2018:
Novi Sad - Fruška gora - Sremski Karlovci - Salaš v Sremski Mitrovici -Slovenija
					Po zajtrku odhod na Fruško goro, področje, kjer je še vedno ohranjenih in aktivnih 
kar nekaj pravoslavnih samostanov. Ogled Sremskih Karlovcev, mesta z bogato in 
pestro kulturno tradicijo in dediščino: dvor patriarhov, cerkve Sv. Nikole, fontane štirih 
levov… 
     Nadaljevanje poti z ogledom samostana, nato pa zaključek izleta na prav posebnem 
salašu, ki je neposredno navezana z dinastijo Karađorđevičev, kjer se bomo poslovili od 
Srbije oziroma Vojvodine. Odhod proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

 VABILO

Prijavnica za izlet VOJVODINA, NOVI SAD, FRUŠKA GORA IN SUBOTICA
od 12. do 14. oktobra 2018

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  

GSM telefon

E-naslov
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Prevozniki na sestanku pri županu Mestne občine Koper
S E K C I J A  Z A  P R O M E T

Predstavniki	Sekcije	za	promet	OZS,	predsednik	sekcije	za	pro-
met	OOZ	Koper	Dean Žunič	in	direktor	podjetja	Auto	Marocchi	
so	se	28.	 junija	2018	na	Mestni	občini	Koper	sestali	z	Borisom 
Popovičem, županom		MOK	in	sodelavci	ter	Dimitrijem Zade-
lom, predsednikom	uprave	Luke	Koper	d.d.	Razpravljali	so	o	pro-
blematiki	parkirnih	mest	na	območju		Mestne	občine	Koper	in		o	
problematiki		vhoda	v	Luko	Koper.

Primarna	skrb	koprskih	prevoznikov,	članov	OOZ	Koper,		s	sede-
žem	v	Mestni	občini	Koper	in	Občini	Ankaran	je,	da	bi	jim	bila	za-
gotovljena	zadostna	količina	parkirnih	mest.		Stisko	s	parkirnimi	
mesti	rešujejo	trenutno	s	parkiranjem	na	Kozini,	želja	pa	je,	da	bi	
imeli	parkirišča	v	Kopru,	kar	velja	tudi	za	prevoznike,	ki	trenutno	
parkirajo	na	Kozini.	

Z	anketo	v	kateri	so	izpostavili	dejanske		potrebe	po		parkirnih	
mestih	za	tovorna	vozila	je	ugotovljeno,	da	bi	 	potrebovali	cca	
100	parkirnih	mest.		Podjetje	Autamarocchi	iz	Trsta	za	območje	
Kopra	 potrebuje	 dodatnih	 	 60	 parkirnih	 mest,	 tako	 da	 je	 mini-
mum,	ki	bi	ga	potrebovali	prostor	za	200	tovornih	vozil.	Poleg	
tega	je	bilo	izpostavljeno,	da	je	zaradi	vsakoletnega	povečevanja	
števila	tovornjakov	,	ki	vozijo	v	in	iz	pristanišča	na	edinem	vhodu	
v	pristanišče	in	na	bližnjem	obstoječem	kamionskem	terminalu,	
vedno	večja	prometna	gneča,	ki	otežuje	promet.

Po	predstaviti	problemov	so	podali	nekaj	predlogov	oz.	vprašanj	
Mestni	občini	Koper	in		Luki	Koper,		in	sicer	:					
•	 možnost	 zagotovitve	 primerne	 lokacije	 za	 ureditev	 kami-

onskega	terminala	z	vsemi	potrebnimi	pogoji	(npr.	sanitari-
je	itd..),	idealna	lokacija	bi	bila	čim	bližje	območju	luke

•	 pomoč	Mestne	občine	Koper	pri		pridobitvi	vseh	potrebnih	
dovoljenj,	komunalna	ureditev	zemljišča												

•	 kamionski	terminal	mora	biti	tržno	naravnan,	parkirišča	bi	
se	plačevala	,	prevozniki	so	pripravljeni	vsaj	delno	zagoto-
viti	tudi	sredstva	za	ureditev	terminala	;	kot	možnost	je	bila	
s	strani	prevoznikov	predlagana	tudi	podelitev	 	koncesije	
oziroma		zakupa	celotnega		kamionskega		terminala	zain-
teresiranemu	zasebniku										

Župan	Mestne	občine	Koper	Boris Popovič	 je	povedal,	da	je	s	
problematiko	seznanjen,	da	občina	s	primernim	zemljiščem,	ki	

bi	 bilo	 za	 tovrstno	 dejavnost	 cenovno	 primerno,	 ne	 razpolaga.	
Kot	 možnost	 umestitve	 kamionskega	 terminala	 vidi	 območje	
DPN	za	pristanišče,	na	delu,	ki	še	ni	v	uporabi	Luke	Koper	d.d.,	ki	
pa	se	v	celoti	nahaja	na	območju	Občine	Ankaran.

Izpostavil	je	tudi	pomen	čim	hitrejšega	začetka	gradnje	nove	že-
lezniške	dvotirne	povezave,	ki	bo	razbremenila	cestni	promet	in	
pa	tudi	nujnost	tretjega	voznega	pasu	na	najbolj	obremenjenih	
odsekih	avtocest	v	Sloveniji	pa	tudi	na	pomembnost	,	žal	sedaj	
mirujočega,	 projekta	 železnice	 Koper-Trst.	 Predstavnike	 prevo-
znikov	je	pozval,	da	bi	se	morali	tudi	sami	oz.	preko	svojih	zdru-
ženj	bolj	aktivno	vključiti	v	pozive	pristojnim	(Vlada	RS,	ministr-
stva),	da	se	naštete	naložbe	čim	hitreje	začnejo	izvajati.	Prav	tako	
je	izpostavil,	da	bi	moralo	priti	do	spremembe	uredbe	o	izgradnji	
drugega	tira	v	delu,	ki	določa	zelo	visoke	dajatve	za	prevoznike	
in	Luko	Koper.

Dimitrij Zadel,	predsednik	uprave	Luke	Koper	d.d.	 je	v	zvezi	s	
tem	 pojasnil,	 da	 bo	 z	 novimi	 investicijami	 v	 vhode,	 Serminski	
vhod	 bo	 zgrajen	 do	 konca	 tega	 leta,	 Bertoški	 pa	 je	 tudi	 v	 fazi	
priprave,	bistveno	izboljšano	stanje.	K	temu	bo	pripomogla	tudi	
nova	ureditev	prometa	znotraj	pristanišča,	ki	 je	tudi	v	fazi	spre-
minjanja.	Glede	pomanjkanja	parkirišč	za	tovornjake	je	pojasnil,	
da	tudi	Luka	Koper	za	lastne	potrebe	potrebuje	parkirna	mesta	
in	sicer	cca	400.	Glede	podanih	predlogov	o	možnosti	 lokacije	
znotraj	DPN	pa	je	povedal,	da	bo	predlog	preučen,	da	pa	je	za	to	
potrebno	nekaj	časa.

Ob	zaključku	pogovora	je	Peter Mirt,	podpredsednik	Sekcije	za	
promet	pri	OZS	izrazil	zadovoljstvo,	da	je	to	prvi	tovrstni	pogovor	
z	občino	in	Luko	Koper	ter	da	jih	bo	nedvomno	potrebno	več	do	
rešitve	problema.	Povedal	je	še,	da	bodo	s	problematiko	sezna-
nili	tudi	Občino	Ankaran.		Ob	tem	je	še	povedal,	da	se	problem	
naraščajočega	števila	avtoprevoznikov	obravnava	tudi	na	nivoju	
zbornice	in	sicer	v	smislu	zajezitve	podeljevanja	licenc,	kar	rešu-
jejo	s	pristojnim	Ministrstvom	za	infrastrukturo.

Župan	 MOK	 je	 izkazal	 pripravljenost	 reševanja	 celovite	 proble-
matike,	 za	 reševanje	 dnevnih,	 operativnih	 problemov	 (zapore	
cest	,	večji	prometni	zastoji	ipd.)	pa	je	s	strani	občine	pooblastil	
svojega	svetovalca	Dejana Škerliča.

Tako	župan	MOK	kot	predsednik	uprave	Luke	Koper	podpirata	
prizadevanja	predstavnikov	prevoznikov	za	reševanje	te	proble-
matike,	oba	z	zadovoljstvom	ugotavljata,	da	je	le	skupni	dialog	in	
predvsem	skupen	način	reševanja	problemov	edino	pravi	in	da	
se	samo	tako	lahko	konstruktivno	pride	do	pravih	rešitev.

Zaključki	sestanka:												
1.	 Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	(Sekcija	za	promet)	

in	Gospodarska	zbornica	Slovenije	 (Združenje	za	promet)	
posredujeta	Luki	Koper	podatke	o	potrebah	po	parkirnih	
mestih,	 ki	 morajo	 vključevati	 tako	 potrebe	 prevoznikov	
vključenih	v	obrtno	zbornico,	ko	tistih	vključenih	v	gospo-
darsko	zbornico.											

2.	 V	doglednem	času		Luka	Koper	in	Mestna	občina	Koper	poi-
ščeta	in	uskladita	možne	variantne	rešitve	za	nov	kamionski	
terminal	oz.	parkirišča	za	tovornjake	iz	Kopra	in	jih	predsta-
vita	predstavnikom	prevoznikov.            Vir: MOK

Novi gradbeni zakon vpis v Imenik vodij del
S E K C I J A  G R A D B I N C E V

					Obveščamo	vas,	da	lahko	oddate	vlogo	za	vpis	v	imenik	vodij	del	
na	podlagi	novega	Gradbenega	zakona	(GZ),	ta	glede	pogojev	za	
izvajalce	del	v	14.	členu	določa	naslednje:
					Izvajalec,	ki	želi	opravljati	dejavnost	gradbeništva,	mora	za	opra-
vljanje	 te	 dejavnosti,	 razen	 dejavnosti	 izvajanja	 zaključnih	 grad-
benih	del,	ki	pomembno	ne	vplivajo	na	 izpolnjevanje	bistvenih	
zahtev	za	objekte,	izpolnjevati	naslednje	pogoje:									
•	 imeti	mora	zavarovano	odgovornost	za	škodo	v	zvezi	z	opra-

vljanjem	svoje	dejavnosti	v	skladu	z	določbami	drugega	ozi-
roma	tretjega	odstavka	tega	člena	ter													

•	 imeti	sklenjeno	pogodbo	o	zaposlitvi	za	polni	delovni	čas	ali	
za	krajši	delovni	čas	v	posebnih	primerih	v	skladu	z	zakonom,	
ki	ureja	delovna	razmerja,	z	najmanj	enim	delavcem,	ki	izpol-
njuje	pogoje,	določene	v	tem	členu	(v	nadaljnjem	besedilu:	
vodja	del).														

Pogoj	iz	druge	alineje	tega	odstavka	zgornjega	člena	je	izpolnjen,	
če	vodja	del:																
•	 izpolnjuje	 pogoje	 za	 pooblaščenega	 inženirja,	 določene	 s	

predpisom,	ki	ureja	arhitekturno	in	inženirsko	dejavnost,																	
•	 ima	izobrazbo,	pridobljeno	po	študijskih	programih	najmanj	

ravni	prve	stopnje	v	skladu	z	zakonom,	ki	ureja	visoko	šolstvo,	
oziroma	izobrazbo,	ki	ustreza	ravni	izobrazbe,	pridobljeni	po	
študijskih	programih	prve	stopnje,	ali	višješolsko	strokovno	
izobrazbo	tehnične	smeri	s	področja	graditve	objektov,	ali	
srednješolsko	izobrazbo	tehnične	smeri	s	področja	graditve	
objektov,	ima	najmanj	tri	leta	delovnih	izkušenj	na	področju	
izvajanja	gradenj,	opravljen	strokovni	izpit	za	vodenje	del	pri	
Inženirski	zbornici	Slovenije	(v	nadaljnjem	besedilu:	IZS)	in	je	
vpisan	v	imenik	vodij	del	pri	IZS,																	

•	 izpolnjuje	pogoje	za	mojstra	s	področja	gradbeništva	in	je	
vpisan	v	imenik	vodij	del	pri	Obrtno-podjetniški	zbornici	Slo-
venije	(v	nadaljnjem	besedilu:	OZS)	ali																	

•	 izpolnjuje	pogoje	za	delovodjo	 in	 je	vpisan	v	 imenik	vodij	
del	 pri	 Gospodarski	 zbornici	 Slovenije	 (v	 nadaljnjem	 bese-
dilu:	GZS).												

Pogoj	iz	druge	alineje	prvega	odstavka	tega	člena	je	izpolnjen,	če	
ima	izvajalec,	ki	izpolnjuje	pogoje	po	predpisih,	ki	urejajo	opravlja-
nje	obrtne	dejavnosti,	in	izvaja	dejavnost	na	obrtni	način,	nosilca	
dejavnosti	vpisanega	v	imenik	vodij	del	pri	OZS.
					Več	o	pogojih	za	vodenje	del	si	lahko	preberete	v	14.	členu	Grad-
benega	zakona		-	http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id
=ZAKO7108													
• tehniki in inženirji	(z	opravljenim	strokovnim	izpitom)	vlo-

go	za	vpis	v	 imenik	vodij	del	podate	na	Inženirski	zbornici	
Slovenije	 (IZS).	 http://www.izs.si/imeniki-seznami/imenik-
vodij-del/vpis-v-imenik-vodij-del/navodila-in-pogoji-vpisa/										

• delovodje	s	področja	gradbeništva	vlogo	za	vpis	v	imenik	

vodij	del	podate	na	Gospodarski	zbornici	Slovenije	(GZS)										
• mojstri s področja gradbeništva in nosilci obrtnih dejav-

nosti s področja gradbeništva	vlogo	za	vpis	v	imenik	vodij	
del	podate	na	Obrtno-podjetniški	zbornici	Slovenije	(OZS)														

Podroben	opis	z	obrazcem	za	vlogo	in	navedenimi	prilogami	ter	
pogoji	lahko	preberete	na	spletni	povezavi	Vpis	v	imenik	vodij	del	
na	 OZS.	 http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Javnapooblastila/Vpi-
svImenikvodijdel.aspx

Čas za vpis v imenik vodij del je do 31. maja 2020.

Vsem	ki	še	ne	izpolnjujete	pogojev	za	vpis	priporočamo,	da	čim	
prej	pristopite	k	opravljanju	izpitov	(strokovni	izpit	na	IZS)	(moj-
strski	izpiti	na	OZS)	ter	si	tako	zagotovite	pogoj	iz	zakona	(14.	člen	
GZ),	da	boste	 tudi	po	31.	maju	2020	 lahko	opravljali	gradbeno	
dejavnost	brez	dodatne	zaposlitve	nekoga	od	vodij	del).	
					Vpis	nosilcev	obrtnih	dejavnosti	je	po	sicer	neuradnih	napove-
dih	ministrstva	začasna	rešitev,	zato	priporočamo,	da	vsi	nosilci	
dejavnosti,	ki	ne	izpolnjujete	osnovnih	pogojev	za	vpis	v	imenik	
vodij	del	(inženir,	tehnik,	delovodja,	mojster)	čim	prej	pridobite	
ustrezno	stopnjo	izobrazbe	oz.	potrebne	izpite.
	 	 	 	 	 V	 imenik	 vodij	 se	 ni	 potrebno	 vpisovati	 izvajalcem	 zaključ-
nih	del	v	gradbeništvu,	in	sicer	samo	tistih	zaključnih	del,	ki	po-
membno	ne	vplivajo	na	bistvene	zahteve	za	objekte	(bistvene	
zahteve	 glejte	 v	 15.	 člen	 Gradbenega	 zakona).	 Načeloma	 se	 ni	
potrebno	vpisati	izvajalcem	talnih	in	stenskih	oblog,	izvajalcem	
slikopleskarskih	 del	 (barvanja),	 izvajalcem	 notranjih	 zaključnih	
del,	kot	so	izdelava	stropov,	lesenih	opažev,	premičnih	pregrad	
izvajalcem	čiščenj	in	drugih	raznih	in	dopolnilnih	zaključnih	del	
(razen,	če	ta	dela	lahko	pomembno	vplivajo	na	bistvene	zahteve	
za	 objekte,	 npr.	 požarna	 zaščita,	 protihrupna	 zaščita,	 toplotne	
izolacije,…).
					Vpis	za	izvajalce	toplotno	izolacijskih	fasad	je	nujen.	Priporo-
čljiv	pa	je	tudi	za	montažo	stavbnega	pohištva	in	steklarska	dela	
(saj	tudi	ta	dela	lahko	pomembno	vplivajo	na	bistvene	zahteve	
za	objekte).	 	 	 	 Vir: Janko Rozman, OZS

Vabilo k uskladitvi dejavnosti 
v Obrtnrm registru
	
Vse subjekte, ki nimate usklajenih dejavnosti	vabimo,	
da	na	OOZ Koper	podate	vlogo	za	spremembo	podatkov	
na	obrtnem	registru.

Na	podlagi	nove	gradbene	zakonodaje,	se	morajo	mojstri	
s	področja	gradbeništva	in	nosilci	obrtnih	dejavnosti	s	
področja	gradbeništva,	vpisati v Imenik vodij del,	ki	ga	
vodi	OZS.

Pred	vpisom	v	imenik	Vodij	del	je	potrebno,	skladno	s	
spremenjeno	zakonodajo	na	področju	obrtnih	dejavnosti,	
to	je	Uredbo	o	obrtnih	dejavnostih,	ki	je	začela	veljati	5.	
avgusta	2013	(Ur.	list	RS,	št.	63/13)	in	z	določili	Obrtnega	
zakona,	ki	je	začel	veljati	27.	aprila	2013	(Ur.	list	RS,	št.	
40/04	ObrZ-UPB1,	102/07,	30/13,	36/13-popr)	uskladiti 
dejavnosti	v	obrtnem	registru.

Za	vsa	pojasnila	in	dodatne	informacije	se	lahko	obrnete	na	
Tatjano Ivančič, tel. 05/61 390 00.
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S E K C I J A  F R I Z E R J E V

Ogled 19. Slovenskega frizerskega 
festivala v Ljubljani

 VABILO

Člane	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	vabimo	na	skupni	ogled	
19.	Slovenskega	frizerskega	festivala

v nedeljo, 21. oktobra 2018 
na Gospodarsko razstavišče
v Ljubljani
 

Cena
Za	člane	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	je	cena	vstopnice	za	
osrednjo	prireditev	z	upoštevanim	10%	popustom	44,10 
EUR (v	predprodaji	je	cena	49,00	EUR,	redna	cena	je	
65,00	EUR).	V	cenah	je	vključen	DDV.

Sofinansiranje
Stroške	vstopnice	za	osrednjo	prireditev 	in	prevoza	bo	za	
člane	s	poravnano	članarino	zbornica	sofinancirala	v	višini	
70	%	vendar	ne	več	kot	50,00 EUR.	

Ura odhoda
Uro in kraj odhoda boste  prijavljeni določili 
naknadno. 

V	primeru,	da	bo	več kot pet prijavljenih	bo	OOZ	Koper	
organizirala	prevoz.

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

Rok prijave
torek, 20. september 2018

Prijavnica za ogled 19. SLOVENSKEGA FRIZERSKEGA FESTIVALA - 21 oktober 2018

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

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  

LIVE ON STAGE
STEP BY STEP SEMINARJI
VELIKI SEJEM OPREME IN KOZMETIKE
PREKO 1200 OBISKOVALCEV

FRIZERSKI DOGODEK LETA 

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

Kongres frizerjev in kozmetikov
Hoteli Bernardin, Portorož -17. in 18. november 2018

OBVESTILO

     Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije	organizirata		letos prvič skupni  Kongres frizerjev 
in kozmetikov,	ki	bo	17. in 18. novembra 2018 v Hotelih Bernardin v 
Portorožu.	

						Za	kozmetike	in	frizerje	se	pripravlja	zanimiv	in	pester	program	z	
aktualnimi	temami,	kjer	bodo	udeleženci	spoznali	novosti	na	področju	
permanentnega	make	up-a,	pedikure,	manikure,	maderoterapije	in	drugih	
dejavnosti.	Program	obsegajo	številna		predavanja,	kot	tudi	predstavitve	
razstavljavcev	in	dobaviteljev	kozmetičnih	izdelkov	in	opreme. 	V		soboto	
zvečer	bo	druženje	z	večerjo	in	glasbo.	

					Osrednji	dan	za	frizerje	bo	zagotovo	nedelja.	Sekcija	frizerjev	letos	gosti	
priznanega 	tujega	predavatelja.	Sergej Moreau	je	frizer,	ki	je	v	zadnjih	letih	
škarje	in	glavnik	postavil	na	stranski	tir	in	se	posvetil	izvajanju	predavanj.	Ne	
osredotoča	se	zgolj	na	frizuro,	ampak	na	celotno	stilsko	podobo	človeka,	
kamor	sodi	tudi	make	up,	obleka	in	ostali	modni	dodatki.	

					Člani	lahko	z	vašim	podjetjem	sodelujete		kot	pokrovitelji	ali	razstavljavci.	
Več	informacij	o	tem	dobite	pri	sekretarki	sekcij	OZS	Vlasti Markoja,	
na	e-naslovu	vlasta.markoja@ozs.si	

					O	podrobnem	programu	dogodka	boste	še	obveščeni.

Predstavitev članov zbornice		na Primorskem sejmu
					Jubilejni	25.	Primorski	sejem	je	v	
dvorani	Bonifika	in	njeni	okolici	po-
tekal	v	času	od	25.	do	27.	maja	2018.	
Na	tradicionalnem	mednarodnem	
obrtno-podjetniškem	dogodku	se	je	
predstavilo	150	domačih	in	tujih	raz-
stavljavcev	z	različnih	področij.	OOZ	
Koper	je	člane	povabila	k	predstavitvi	
svojih	izdelkov	in	storitev	na	skupnem	
razstavnem	prostoru,	za	kar	sta	se	
odločila	dva	člana,	Franko Benčič,	
OCV	d.o.o.	in	Aldo Brundula,	Sliko-
plast	d.o.o.
					Franko	Benčič	je	na	sejmu	predstavil	
ponudbo	hladno	stiskanih	olj;		oreho-
vo	in	konopljino	olje	ter	olje	grozdnih	
pečk.	Surovine	nabavljajo	pri	domačih	
dobaviteljih.	Trudijo	se	izbrati	najkako-
vostnejše,	tako,	da	s	sodobno	opremo	
in	pravilnimi	postopki	zagotavljajo		
olja	visoke	kakovosti.
					Podjetje	Slikoplast	d.o.o.	ima		55.	le-
tno	tradicijo	pri	izvajanju	slikopleskar-
skih,	parketarskih,	keramičarskih,	mi-
zarskih	in	fasaderskih	del.	Na	sejmu	je	
podjetje		razstavilo	program	notranjih	
lesenih	vrat,	lesenih	oken,	garnitur	za	
vrata	Hoppe,	razna	senčila	in	sisteme	
za	sanacijo	kapilarne	vlage	eco	pulse.

				Območna	obrtno-podjetniška	zbor-
nica	Koper	je	članom	krila	polovični	del	
stroškov,	s	čimer	je	želela	prispevati	k 	
promociji	njihovih	izdelkov	in	storitev.
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Organizirali smo seminar in preizkus znanja 
iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Obisk stanovskih kolegov	iz OOZ Škofja Loka
	 	 	 	 	Vodstvo	OOZ	Škofja	Loka	s	predsednikom	Jo-
žetom Missonom smo	 na	 naši	 zbornici	 gostili	
v	 soboto	 9.	 junija	 2018.	 Ob	 zaključku	 njihovega	
mandata	 so	 organizirali	 strokovno	 ekskurzijo	 na	
Primorsko,	med	tem	pa	so	se	želeli	srečati	z	vod-
stvom	 naše	 zbornice.	 Člani	 Upravnega	 odbora	
OOZ	Koper	so	z	veseljem	sprejeli	škofjeloške	obr-
tnike.		Srečanje	je	potekalo	v	prijetnem	vzdušju.	
					Predsednik	OOZ	Koper	Slavko Vižintin	je	prilo-
žnost	izkoristil	in	odgovoril	na	številna	vprašanja	
o	 izključitvi	 štirih	 članov	 OOZ	 Koper	 iz	 članstva	
zbornice.	Kolege	obrtnike	je	seznanil,	da	sta	dva	
od	štirih	sodnih	postopkov	(sedaj	že	trije),	ki	potekajo	med	OOZ	Koper	 in	
OZS	že	pravnomočno	zaključena	v	prid	koprskih	obrtnikov.	Med	pozitivno	
zaključenimi	je	sodni	postopek	predsednika		OOZ	Koper,	s	katerim	je	Višje	
sodišče	v	Ljubljani	razveljavilo	sklep	skupščine	OZS	o	njegovi	izključitvi,	zato	

Za	člane	Sekcije	frizerjev	in	Sekcije	kozmetikov	smo	organizirali	
seminar	in	preizkus	znanja	iz	varnosti	in	zdravja	pri	delu	ter	
varstva	pred	požarom.	Seminar	je	potekal	v	zeleni	dvorani	
zbornice	18.	aprila	2018	v	izvedbi	Zavoda	za	varstvo	pri	delu	
Koper	d.o.o.		Za	obrtnike	in	podjetnike,	ki	imajo	sklenjeno	
pogodbo	z	ZVD	d.o.o.	je	bila	udeležba	na	seminarju	brezplačna,	

Seminar	Ravnanje	z	embalažo	in	
odpadno	embalažo	po	novem	smo	na	
Območni	obrtno-podjetniški	zbornici	
Koper	za	vse	člane	organiziral		19.	
aprila	2018.	Novela	Uredbe	o	ravnanju	
z	embalažo	in	odpadno	embalažo	
vzpostavlja	novo	evidenco	oseb,	ki	
dajejo	embalažo	v	promet	in	pa	evidenco	
o	dajanju	embalaže	v	promet,	ki	jo	
morajo	te	osebe	voditi	od	1.	januarjem	
2018	dalje.		O	letnih	količinah	in	vrstah	
embalaže	dane	v	promet,	bodo	morali	
subjekti	prvič	poročati	v	letu	2019	(za	leto	
2018).	Obveznost	velja	za	vse	embalerje,	
pridobitelje	blaga	in	proizvajalce	in	
pridobitelje	servisne	embalaže,	ki	niso	
plačniki	okoljske	dajatve.	

					GDPR	-General	Data	Protection	
Regulation	ali	v	slovenščini	Splošna	
uredba	o	varstvu	osebnih	podatkov	
se	je	pričela	uporabljati	25.	maja	2018.	
Na	posvetu	z	naslovom	»Kako	vaše	
poslovanje	uskladiti	z	novo	uredbo	
GDPR«,	ki	smo	ga	na	Območni	obrtno-
podjetniški	zbornici	Koper	organizirali	
8.	junija	2018	je	bilo	prisotnih	okrog	30	
slušateljev,	med	temi	14	članov	OOZ	
Koper.	
					Predavateljica	Nina Orehek 
Ručigaj	je	prisotnim	predstavila	
najbolj	pomembne	ukrepe,	ki	jih	
mora	odgovorno	podjetje	oziroma	
organizacija	zagotoviti,	če	želi	zadostiti	
zakonskim	predpisom.	Imeti	mora:	
sprejete	pravilnike,	predpisane	postopke,	
primerno	ozaveščene	ljudi,	ažurne	
popise	dejavnosti	obdelave	in	sezname	
pogodb	z	zunanjimi	izvajalci,	ustrezno	
mora	varovati		podatke	pred	zlorabami	s	
kombinacijo	tehničnih	in	organizacijskih	

Izvedli smo seminar Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Iz posveta Kako vaše poslovanje uskladiti
z novo uredbo GDPR

za	ostale	člane	zbornice	pa	s	simbolično	participacijo	v	višini	
10,00	EUR.	Polna	cena	seminarja	je	znašala	30,50	EUR.	Seminar	
smo	organizirali	na	željo	članov,	saj	je	bila	večina	takih,	ki	jim	je	v	
pomladnih	mesecih	potekla	veljavnost.	

Izpit	je	uspešno	opravilo	enaindvajset	oseb.

Predavateljica	dr. Lucija Jukić Soršak	iz	
Direktorat	za	okolje	Ministrstva	za	okolje	
in	prostor	je	bila	prisotnim	na	razpolago	

tudi	za	vprašanja,	le	teh	je	bilo,	glede	
na	novosti,	kar	veliko.	Seminarja	se	je	
udeležilo	petnajst	oseb.

postopkov	in	ukrepov,	izvajati		ocene	
učinkov	in	imeti	primerno	pooblaščeno	
osebo	za	varstvo	(če	izpolnjuje	pogoje	
za	navedene	zahteve).	
					Predavateljica	Orehek	Ručigajeva	iz	
Inštituta	za	računovodstvo	je	ob	koncu	

predavanja	odgovarjala	na	konkretna	
vprašanja	prisotnih.	Udeleženci	so	
pridobili	izčrpne	in	koristne	informacije,	
ki	jim	bodo	pomagale	zagotoviti	
ustrezno	varstvo	osebnih	podatkov.

se	šteje,	da	mu	članstvo	v	zbornici	nikoli	ni	prene-
halo.	Predsednik	je	izrazil	veliko	zadovoljstvo	ob	
tem,	da	se	je	zanj	sodni	epilog	pozitivno	zaključil,	
saj	 je	vseskozi	verjel	v	pravilno	razmišljanje	vod-
stva	zbornice	in	njenih	članov.	
	 	 	 	 	Naj	spomnimo,	da	se	 je	vse	skupaj	pričelo	s	
predlogom	za	spremembo	statuta	OOZ	Koper,	s	
katerim	je	OOZ	Koper	želela	uvesti	bolj	demokra-
tične,	 neposredne	 volitve.	 Soglasja	 takemu	 pre-
dlogu	pa	OZS	ni	podala	in	ga	tudi	ni	obrazložila.	
Nadalje	smo	si	zbornice	izmenjale	izkušnje	glede	
samega	 delovanja	 zbornic.	 	 Seznanili	 smo	 se	 s	

storitvami,	ki	jih	oboji	nudimo	članom	ter	katere	so	tiste	aktivnosti,	ki	so	pri	
pridobivanju	novih	članov	najbolj	uspešne.											
					V	sproščenem	vzdušju	se	je	srečanje	zaključilo	s	povabilom	predsednika	
OOZ	Škofja	Loka,	da	jih	obiščemo	na	Gorenjskem.

Naši člani	na raftitgu na reki Uni v Bosni
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Dvanajst	članov	Rafting		kluba		Ko-
per	se	je	16.	junija	2018	odpravilo	
v	Bosno,	kjer	so	se	udeležili	spusta	
po	reki	Uni.	

Tako	so	obeležili	10.	obletnico	
obstoja	Rafting	kluba	Koper,	ka-
terega	člani	so	v	večini	tudi	člani	
naše	zbornice.	Tovrstne	priložnosti	
so	namenjene	predvsem	sprošče-
nemu	druženju.	Tokrat	jim	vreme	
ni	bilo	najbolj	naklonjeno,	je	pa	
sprostitev	v	drugačnem	okolju	
pripomogla,	da	so	si	obrtniki	in	
podjetniki	nabrali	novih	moči	za	
nadaljnje	delo.
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Prijateljsko srečanje koprskih obrtnikov in 
kolegov iz hrvaških obrtnih združenj

R
A

Z
P

I
S

I

R
A

Z
P

I
S

I

Z
A

N
I

M
I

V
O

S
T

I

Zadnjo soboto meseca julija smo za funkcionarje OOZ Koper in kolege obrtnike iz prijateljskih hrvaških obrtnih združenj, organizirali 
srečanje s turističnim ogledom slovenske obale. 

Javni razpis	za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij delodajalcem 
za šolsko/študijsko leto 2018/2019
RRC	Koper	je	29.		avgusta	2018	objavil	Javni	razpis	za	izbor	projektov	sofinanciranja	
kadrovskih	štipendij	delodajalcem	za	šolsko/študijsko	leto	2018/2019.

Predmet razpisa
Predmet	javnega	razpisa	je	izbor projektov (delodajalcev	s	kadrovskimi	štipendisti)	
in	sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem	s	sedežem	v	»Obalno-kraški	
statistični	regiji«,	ki	dodeljujejo	in	izplačujejo	kadrovske	štipendije	skladno	z	ZŠtip-1	
in	sklenjenimi	pogodbami	o	štipendiranju	z	dijaki	ali	študenti	na	dodiplomski	in	
podiplomski	stopnji	študija	(v	nadaljevanju:	kadrovski	štipendist), in sicer za šolsko/
študijsko leto 2018/2019.	Sofinanciranje	se	dodeli	od	vključno	šolskega/študijskega	
leta	2018/2019	do	zaključka	trenutnega	izobraževalnega	programa	posameznega	
štipendista	oz.	najkasneje	do	31.	oktobra	2022.	Do	sofinanciranja	so	torej	upravičeni	
stroški,	nastali	od	1.	septembra	2018	do	najkasneje	31.	oktobra	2022.

Rok prijave
Rok	prijave	je	določen	kot	odprti	rok	prijave	in	traja	od	8. oktobra 2018	do	porabe	
sredstev,	vendar	najdlje	do	vključno	30. junija 2019.	

Razpisna dokumentacija
Javni	razpis	in	razpisna	dokumentacija	sta	objavljeni	na	strani	RRC	Koper:	www.rrc-kp.si

Informacije
Dodatne	informacije	dobite	na	e-naslovu:	vanja.rener@rrc-kp.si in	
tina.matekovic@rrc-kp.si	ter	na	telefonski	številki	05 /66 37 590.

Javni razpis	za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za 
šolsko leto 2018/2019

Štipendije	za	deficitarne	poklice	so	namenjene	dijakom,	ki	se	
izobražujejo	za	poklice,	za	katere	na	trgu	dela	ni	dovolj	kadra	
glede	na	potrebe	delodajalcev.	Vlogo	je	možno	oddati	od 15. 
junija  2018 do 20. septembra 2018.

Rok prijave
do	vključno četrtka, 20. september 2018. 
Vloge,	oddane	pred	začetkom	roka/po	zaključku	roka	za	prijavo,	
bodo	zavržene.

Vrednost razpisa
3.600.000,00 EUR

Predmet razpisa
Predmet	javnega	razpisa	je	štipendiranje	izobraževanja	
na	ravneh	izobraževanja	in	področjih,	opredeljenih	v	
Politiki	štipendiranja,	od	šolskega	leta	2018/2019	do	izteka	
izobraževalnega	programa.

Pogoji za pridobitev štipendije
Vlagatelj	mora	biti	prvič vpisan v 1. letnik	enega	od	
izobraževalnih	programov	ter	izpolnjevati	druge	razpisne	pogoje.

Višina štipendije 
Višina	štipendijo	mesečno	znaša	100,00 EUR.

Priloge k podpisani vlogi:   									
•	 v	celoti	izpolnjen	in	podpisan	obrazec Vloga	za	dodelitev	

štipendije	za	deficitarne	poklice	v	šolskem		letu	2018/2019 in				
•	 fotokopijo	spričevala	zaključnega	razreda	šolskega	leta	

2017/2018;	če	vlagatelj	v	šolskem	letu	2017/2018	ni	zaključil	
predhodnega	izobraževanja,	mora	priložiti	fotokopijo	
spričevala	zadnjega	predhodnega	šolskega	leta,	ki	ga	je	
opravljal;													

•	 ustrezno	potrdilo	o	statusu	po	12.	členu	ZŠtip-1,	če	vlagatelj	
ni	državljan	RS	(npr.	potrdilo	o	statusu	rezidenta	za	daljši	čas,	
ki	ga	izda	upravna	enota).									

Način oddaje vlog
Vloga	se	vloži	na	naslov	Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana,	s	pripisom:	»za	250.	JR	
ŠDP« do	vključno	20.	septembra		2018.

Izbirni postopek
Vlagatelji,	katerih	vloge	bodo	izpolnjevale	pogoje	javnega	
razpisa,	bodo	za	dosego	zastavljenega	cilja	tega	javnega	razpisa	
(tj.	dodelitev	1000	štipendij)	izbrani	po	naslednjih	merilih:														
•	 višja	povprečna	ocena	v	zaključnem	razredu	osnovne	šole/

nižje	poklicne	šole,															
•	 višja	povprečna	ocena	izbirnih	predmetov	v	zaključnem	

razredu	osnovne	šole	oz.	strokovnih	predmetov	v	
zaključnem	razredu	nižjega	poklicnega	izobraževanja.											

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
1. 	 	  kamnosek
2.      mehatronik	operater
3.      izdelovalec/izdelovalka	kovinskih	konstrukcij
4.      inštalater/inštalaterka	strojnih	inštalacij
5.      oblikovalec	kovin	orodjar/orodjarka

6.      elektrikar/električarka
7.      avtokaroserist/avtokaroseristka
8.      pek/pekarka
9.      slaščičar/slaščičarka
10.    mesar/mesarka
11.    tapetnik/tapetničarka
12.    mizar/mizarka
13.    zidar/zidarka
14.    tesar/tesarka
15.    klepar-krovec/kleparka-krovka
16.    izvajalec/izvajalka	suhomontažne	gradnje
17.    slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18.    pečar–	polagalec	keramičnih	oblog	/	pečarka-polagalka		
										keramičnih	oblog
19.    gozdar/gozdarka
20.    dimnikar/dimnikarka
21.    steklar/steklarka
 
Dvojezični izobraževalni programi:
1. 	 	  ekonomski	tehnik/ekonomska	tehnica	(IS),	ki	se	izvaja	v		
									italijanskem	jeziku,
2.      mehatronik	operater/operaterka	(DV),	ki	se	izvaja	v			
										madžarskem	jeziku,
3.      strojni	tehnik/strojna	tehnica	(DV),	ki	se	izvaja	v	madžarskem		
										jeziku,
4.      kemijski	tehnik/kemijska	tehnica	(DV),	ki	se	izvaja	v			
										madžarskem	jeziku.

Pomembne informacije							
•	 prejemanje	štipendije	za	deficitarne	poklice ne	vpliva na	

višino	otroškega	dodatka;										
•	 ravno	tako ne	vpliva na	višino	plačila	dohodnine;													
•	 dijak lahko	istočasno prejema	državno	štipendijo	in	

štipendijo	za	deficitarne	poklice;										
•	 v	primeru,	da	dijak	ponavlja	isti	letnik	oz.	ne	izpolnjuje	

pogojev	za	napredovanje	v	višji	letnik,	lahko	štipendijsko	
razmerje	miruje,	vendar	ne	več	kot	eno	leto. 							

Kje pridobiti dokumentacijo
Vloga	in	razpisna	dokumentacija	sta	dosegljivi	na	spletni	strani	
Sklada;	http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/
javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-
solsko-leto-20182019-250-javni-ra/

Dodatne informacije
mag. Helena Knez 
E: deficitarne[@]sklad-kadri.si
T:	01/43 41 536
 
Uradne	ure:
ponedeljek,	sreda	in	petek:	od	9.	do	12.	ure, 
sreda	tudi	od	14.	do	16.	ure.
 
Poslovni	čas:
ponedeljek,	torek,	četrtek:	od	9.	do	15.	ure,
sreda:	od	9.	do	16.	ure,
petek:	od	9.	do	14.	ure.
                                
                                Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Od	1.	septembra	dalje	lahko	štipenditorji	poročate	skladu	o	
podeljenih	štipendijah.	Podatke	je	potrebno	vnesti	preko	spletne	
aplikacije.	Rok oddaje podatkov	za	šolsko	oziroma	študijsko	leto	
2018/2019	je 31. december 2018.

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno poročati 
o vseh štipendijah,	ki	jih	izplačujejo.	Poročati	morajo	podjetja,	
podjetniki,	občine,	izobraževalne	ustanove,	fundacije,	društva	in	
vse	druge	pravne	osebe,	ki	imajo	v	šolskem	oziroma	študijskem	
letu	2018/2019	vsaj	enega	štipendista.	

Poročanje	se	izvaja	preko	spletne	aplikacije.	Za	dostop	je	
potreben	ustrezen	certifikat.	Rok za poročanje	za	šolsko	
oziroma	študijsko	leto	2018/2019	je	31. december 2018.	

Več	informacij	je	na	voljo	na	spletni	strani	sklada:	www.sklad-
kadri.si/si/stipendije/porocanje/

Podrobnejše	informacije	na	tel. 01/43 45 882	ter	na	e-naslovu	
porocanje@sklad-kadri.si
                            VIR: Javni, štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Štipenditorji vabljeni k oddaji 
podatkov o štipendistih za 
leto 2018/2019

O
B

V
E

S
T

I
L

O



16

																		

Kontaktna oseba za več informacij: 
Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanj

Kontakt - E: sebastjan.rosa@upr.si
                 -  T : 05/663 77 87
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•	 Poljsko	podjetje,	ki	je	specializirano	za	proizvodnjo	granulata	iz	
polipropilena	in	polietilena	išče	dobavitelje	odpadkov,	ki	nasta-
jajo	pred	in	po	proizvodnji	–	(šifra	15.01.02	-	plastična	embalaža	v	
skladu	z	evropsko	klasifikacijo	odpadkov).	Podjetje	išče	sodelova-
nje	na	osnovi	proizvodnega	sporazuma.											

Šifra oglasa: BRPL20180724001
 													
•	 Ukrajinski	proizvajalec	ortopedskih	otroških	čevljev	išče	dobavite-

lje	kakovostnih	podplatov	na	podlagi	trgovinskega	sporazuma	s	
tehnično	podporo	ali	proizvodnim	sporazumom.												

Šifra oglasa: BRUA20180719001 		
																
•	 Turško	podjetje,	ki	proizvaja	regale	in	police	za	trgovine	in	skladi-

šča,	išče	zastopnike	ali	distributerje.																	
Šifra oglasa: BRTR20180815001		
											
•	 Nizozemsko	podjetje	in	veletrgovec	z	uveljavljeno	lastno	blagov-

no	znamko	flašk	za	pijače	zaradi	naraščajoče	prodaje	išče	dobavi-
telje	flašk.	Podjetje	išče	dobavitelje	flašk	iz	nerjavnega	jekla	ali	iz	
bio	materialov.	Podjetje	ponuja	sodelovanje	v	obliki	distribucijske	
pogodbe.																						

Šifra oglasa: BRNL20180405001  		
															
•	 Podjetje	iz	Velike	Britanije	s	sedežem	v	Londonu	z	lastnim	skla-

diščnim	prostorom	išče	ponudnike	hrane	in	pijače	ter	gospodinj-
skih	izdelkov	za	sklenitev	pogodbe	o	distribucijskih	storitvah.	
Podjetje,	oskrbuje	restavracije,	kavarne	in	lokalne	maloprodajne	
trgovine,	ki	iščejo	nova	živila	in	pijače,	kot	so	čaj,	kava	in	brezalko-
holne	pijače	ter	izdelki	za	gospodinjstvo.																								

Šifra oglasa: BRUK20180629001		
												

•	 Izraelski	vodilni	uvoznik	gradbenega	materiala	išče	proizvajalce	
gradbenih,	kmetijskih,	vrtnarskih	orodij	in	naprav	za	sklenitev	distri-
bucijskega	sporazuma	ali	sporazuma	o	trgovskem	zastopanju.														

Šifra oglasa: BRIL20180712001					
									
•	 Podjetje	iz	Litve	za	oblikovanje	oblačil,	ki	sta	jo	ustanovila	dva	

izkušena	modna	oblikovalca,	išče	proizvodnega	partnerja.	Podjetje	
oblikuje	in	izdeluje	funkcijska	oblačila	ter	se	ukvarja	z	oblikovanjem	
logotipov	in	grafičnim	oblikovanjem.																

Šifra oglasa: BRLT20180806001  	
								
•	 Nemški	trgovski	zastopnik	išče	proizvajalce	kartonske	in	plastične	

embalaže	za	sklenitev	pogodbe	o	trgovinskem	zastopanju	na	
nemškem	trgu.																	

Šifra oglasa: BRDE20180808001  
											
•	 Nemško	podjetje,	ki	se	ukvarja	s	strojništvom	in	izdeluje	precizne	

strojne	komponente	za	stranke	iz	različnih	industrij	išče	dobavitelje	
ali	podizvajalce	za	proizvodnjo	majhnih	kovinskih	delov	v	skladu	s	
tehničnimi	risbami.	Prav	tako	išče	podjetja	s	področja	elektrotehni-
ke	za	elektroinštalacije	na	kraju	samem.																		

Šifra oglasa: BRDE20180702001

Iz vsebine	 Uradnega lista
št. 22,  z dne 4. april 2018									
•	 Pravilnik	o	kategorizaciji	nastanitvenih	obratov
št. 23, z dne 6. april 2018  				
•	 Uredba	o	letni	dajatvi	za	uporabo	vozil	v	cestnem	prometu
št. 24,  z dne 13. april 2018  							
•	 Zakon	o	ratifikaciji	Sporazuma	med	Vlado	Republike	

Slovenije	in	Vlado	Republike	Armenije	o	mednarodnem	
cestnem	prevozu	potnikov	in	blaga		(BAMMCP)							

št. 30,  z dne 26. april 2018 									
•	 Pravilnik	o	cestnem	pregledu	tehnične	brezhibnosti	

gospodarskih	vozil										
•	 Sklep	o	razširjeni	veljavnosti	Kolektivne	pogodbe	

gradbenih	dejavnosti										
št. 31,  z dne 4. maj 2018						
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	

štipendiranju	(ZŠtip-1B)								
•	 Zakon	o	dopolnitvi	Zakona	o	zaposlovanju,	

samozaposlovanju	in	delu	tujcev	(ZZSDT-B)
št. 32,  z dne 11. maj 2018								
•	 Sklep	o	določitvi	cene	izkaznice	o	vozniških	kvalifikacijah
št. 33,   z dne 18. maj 2018 							
•	 Sklep	o	objavi	sprememb	in	dopolnitev	prilog	A	in	B	k	

Evropskemu	sporazumu	o	mednarodnem	cestnem	prevozu	
nevarnega	blaga	(ADR)

št. 36,   z dne 30. maj 2018							
•	 Uredba	o	spremembah	in	dopolnitvah	Uredbe	o	

dopolnilnih	dejavnostih	na	kmetiji
št. 44,   z dne 29. junij 2018 								
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	

davčnem	obračunu	akontacije	dohodnine	in	dohodnine	od	
dohodka	iz	dejavnosti

št. 45,  z dne 4. julij 2018   					
•	 Pravilnik	o	dodeljevanju	državnih	štipendij						
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	

dodeljevanju	štipendij	za	deficitarne	poklice							
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	

sofinanciranju	kadrovskih	štipendij
št. 46,  z dne 6. julij 2018  					
•	 Višina	povračil	stroškov	prehrane	med	delom	in	službenih	

potovanj	v	dejavnosti	trgovine	Slovenije
št. 52, z dne 27. julij 2018 					
•	 Kolektivna	pogodba	dejavnosti	trgovine	Slovenije
št. 53  z dne 3. avgust 2018  				
•	 Pravilnik	o	dovoljenjih	za	prodajo	tobaka,	tobačnih	in	

povezanih	izdelkov

Oglasi BORZE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI  mreže EEN
Borza poslovnih priložnosti mreže EEN je namenjena mikro, malim in srednje velikim slovenskim podjetjem in obrtnikom, ki želijo vzpostavljati 
mednarodna poslovna sodelovanja s tujimi podjetji znotraj in izven Evropske unije.


