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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.

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,	pri	izvajanju	ukrepov	varstva pred požarom in	storitve	na	področju	HACCP sistema 

in varstva okolja.	
Kontakti
•	 T:	041/	767	661	-	E:	info@varteg.si
•	 www.varteg.si

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

Sergej Pinter
predsednik OOZ Koper
T: 040/230 620
E: sergej.pinter@formus.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 
Uredništvo OOZ Koper
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 600 izvodov 

Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Tatjana Ivančič
strokovna sodelavka
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

Volitve so za nami. Še enkrat bi se vam rad zahvalil za 
udeležbo na volitvah in podporo, ki ste mi jo izkazali. 
Iskrene čestitke ob izvolitvi gredo tudi vsem članom 
skupščine in nadzornega odbora. Volitve smo imeli v malce 
nerodnem času, konec junija, tik pred težko pričakovanim 
in zasluženim dopustom. V juliju smo konstituirali skupščino, 
sam sem prevzel predsedniške dolžnosti, za kaj več pa je 
zmanjkalo časa. V drugi polovici avgusta sta se prvič sestala 
še upravni in nadzorni odbor, tako da so vse formalnosti za 
začetek mandata 2019 - 2023 opravljene.

Zdaj pa moramo zavihati rokave. Glavni cilj tega mandata 
je povečanje članstva. Kako bomo to dosegli? Predvsem 
z zasukom v razmišljanju in dvigu naše samozavesti. 
Mnogo je dejstev, ki govorijo v našo prid. Kljub prehodu v 
prostovoljno članstvo ima naša zbornica še vedno preko 
petsto članov. Skupaj z vsemi zaposlenimi nas je krepko čez 
dva tisoč. Katero podjetje v Kopru ima dva tisoč zaposlenih? 
Katero društvo, stranka, združenje ima preko petsto članov, 
ki vsak mesec plačajo članarino? Obrtna zbornica ima 

vso potrebno infrastrukturo in kader, s katerim lahko zagotovi pogoje za najrazličnejše aktivnosti. 
Podroben prikaz ponudbe je v prilogi Zakaj	biti	član	OOZ	Koper.

Predvsem pa je članstvo v naši zbornici izraz časti in ponosa, da smo sami sebi (in še komu) ustvarili 
delovno mesto. Da nismo odvisni od službe pri državi ali tujemu lastniku, ampak smo mi sami   lastniki 
in gospodarji. Odgovorni. Domači. Mi smo tako imenovani nacionalni interes. In mi smo tisti, ki se 
srečujemo in združujemo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper. Že štirideset let. Takšno 
informacijo, spoštovane članice in člani moramo vsak dan širiti naokrog. Ko smo s sodelavci, poslovnimi 
partnerji ali prijatelji na jutranji kavi ali popoldanskem pivu. Pozabimo na znamenito izjavo: “Kaj pa 
imam jaz od obrtne zbornice?”  Zamenjajmo jo rajši z: “Sem ponosen član obrtne zbornice. Kako pa, da 
ti nisi član?”

Zbornica se pretežno financira iz   prostovoljnih članarin. Ker po svojih najboljših močeh zastopa interese 
drobnega gospodarstva, bi bilo prav in pošteno, da je vsak obrtnik - podjetnik član zbornice. Nisem za 
to, da je to članstvo pod prisilo, kot je bilo nekoč. Pričakujem pa, da to čast in dolžnost začuti vsak sam.
Nekaj preteklih let za našo zbornico ni bilo prav srečnih. Pestile so nas notranje razprtije in sodni spori. 
To je sedaj za nami. Prišel je čas, da stare zamere pozabimo in pričnemo enotno sodelovati. Tudi na 
ta način bomo dvignili ugled naše organizacije. Po lokalnih volitvah je ponovno zaživelo sodelovanje 
z Mestno občino Koper. Z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije imamo še nekaj manj pomembnih 
odprtih vprašanj, ki jih bomo prav gotovo v kratkem rešili, vsekakor pa vsakodnevna delovna 
komunikacija nemoteno poteka.

Torej: korajžno naprej!

V naslednjih mesecih nas čakajo volilni zbori sekcij, kjer boste izvolili 
nove predsednike. Takoj po tem se nameravam z vsemi predsedniki 
sestati in čim bolj ambiciozno zastaviti aktivnosti po sekcijah.

Zelo pomemben del našega delovanja so družabne aktivnosti. V 
tokratni številki Obrtniških novic vas vabimo na prva dva dogodka to 
jesen, in sicer na obrtniški piknik in vsakoletni izlet članov. Iskreno vas 
vabim, da se obeh dogodkov udeležite v čim večjem številu.

Naj bo za prvič dovolj. V prihajajočih jesenskih mesecih vam želim 
obilo zdravja, seveda pa tudi čim več poslovnih uspehov.
                                                
          Vaš predsednik Sergej Pinter

Drage obrtnice, dragi obrtniki.



4 5

A
K

T
U

A
L

N
O

A
K

T
U

A
L

N
OIzvoljeni člani organov OOZ Koper 

za mandatno obdobje 2019-2023
					V	soboto,	22.	junija	2019	 so	se	zaključile	volitve	za	predsednika	in	skupščino	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	Koper	za	
mandatno	obdobje	2019	–	2023.	Volilna	udeležba	je	bila	24,71 odstotna. 	Na	volišču	je	svoj	glas	oddalo	129	volivcev.	Volitve	so	
potekale	mirno	in	brez	zapletov.	
					Za	predsednika	zbornice	sta	kandidirala	dva	člana:	Sergej	Pinter	in	Mirko	Tomšič.	Na	volišču	je	bilo	oddanih	128	veljavnih	glasovnic	in	
ena	neveljavna	glasovnica.	Za predsednika zbornice je bil izvoljen Sergej Pinter,	ki		je	z	veliko	večino	prepričal	člane,	saj	je	zanj	svoj	
glas	oddalo	109	članov.
				Za	člane	Skupščine	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	Koper	je	bilo	oddanih	129	veljavnih	glasovnic.	Neveljavnih	glasovnic	ni	bilo.

V skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019-2023 so bili izvoljeni naslednji člani:

KALŠNIK Zlatko  
Gradbinci

63

UDOVIČ Dušan 
Instalaterji-energetiki   

63

POBEGA Mirjan 
Druge dejavnosti

62

PONGRAC Vladimir
Avtoserviserji 

60

PUCER Aleš
Elektro dejavnosti

65

CEPOVIĆ Bojan
Gostinci

76

PINTER Sergej 
Kovinarji 

74

VADNOV Vasja   
Avtoserviserji

69

BENČIČ Franko
Instalaterji – energetiki

48

ROT Aleš
Kovinarji  

48

KAPUN Iztok
Gradbinci

46

VRAČIĆ Nenad
Lesarji in steklarji 

44

PUHOV Robert
Lesarji in steklarji

49

GRŽENTIĆ Nives
Frizerji

59

ČESA Sead-Brko
Gradbinci

59

VALIČ Vojko
Gostinci

50

Kapić Nurija
Gradbinci

36

Žunič Dean
Prevozniki   

36

Pečar Miran
Instalaterji-energetiki

37

Čurin Igor
Instalaterji-energetiki

39

Zlatič Nataša
Druge dejavnosti 

38

Svetina Jelka
Fizična oseba

38

Priimek in ime - Dejavnost Št. glasov

VIŽINTIN Slavko
Lesarji in steklarji   

91

VIVODA Dimitrij   
Gradbinci

78

Priimek in ime - Dejavnost Št. glasov

HLEDE Tamara
Kozmetiki  

60

APOLLONIO David
Prevozniki

60

Priimek in ime - Dejavnost Št. glasov

Budan Žana
Frizerji 

41

Babič Peter
Instalaterji -energetiki

41

Prva seja skupščine novega mandata 
					Konstitutivna		seja	Skupščine	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	Koper,	katero	je	skladno	s	Pravili	za	izvedbo	volitev	v	organe	
OOZ	Koper	za	mandatno	obdobje	2019	-2023,		sklical		predsednik	OOZ	Koper	iz	mandata	2015-2019	Slavko	Vižintin,	je	potekala	11.	julija	
2019.	
					Slavko Vižintin	je	tudi	ob	tej	priložnosti	čestital	Sergeju	Pinterju	ob	njegovi	izvolitvi	in	obenem	predal	dolžnosti.	Skupščina	se	je	
od	predsednika	Slavka	Vižintina	poslovila	z	dolgim	aplavzom.	Sergej Pinter je	prisotne	na	kratko	nagovoril	in	se	zahvalil	za	zaupanje.	
Dejal	je,	da	se	bo	potrudil	predsedniško	funkcijo	opravljati	vestno	in	vselej	v	dobrobit	članov	zbornice.	Novoizvoljena	skupščina	je	med	
drugim	sprejela	Poslovnik	o	delu	skupščine	za	mandatno	obdobje	2019-2023	in	izvolila	člane	in	predsednika	nadzornega	odbora	OOZ	
Koper	za	mandatno	obdobje	2019-2023.	Člani	skupščine	so	s	tajnim	glasovanjem	v	Nadzorni	odbor	Območne	obrtno-podjetniške	
zbornice	Koper	za	mandatno	obdobje	2019-2023	izvolili	naslednje	člane:

KORUZA Branko (prokurist) 
KM Klima d.o.o., 
Sermin 74 d, Koper  

JESENIK Jadranka	(s.p.)
Študentska menza, 
Martinčev trg 3, Koper

ZORNADA Katja	(direktor)
Tiskarna VEK d.o.o., 
Vanganelska cesta 18, Koper 

VIDIC Rada	(s.p.)
Splošna gradbena dela,
Kidričeva ulica 43, Koper

STARC Marjan	(prokurist)
Studio Lan d.o.o., 
Pomjan 17 b, Šmarje 

					Skupščina	je	nato,	na	podlagi	4.	točke	Sklepa	o	razpisu	volitev,	z	javnim	glasovanjem	izvedla	volitve	predsednika	nadzornega	odbora.	
Člani	skupščine	so	za	predsednika	Nadzornega	odbora	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	Koper	za	mandatno	obdobje	2019	–	
2023	soglasno	izvolili	Koruza Branka,	KM	Klima	d.o.o.,	Sermin	74	d,	Koper.
					Na	predlog	mandatarja Sergeja Pinterja,	predsednika	OOZ	Koper,	so	člani	skupščine	z	javnih	glasovanjem		v		Upravni	odbor	OOZ	
Koper	za	mandatno	obdobje	2019	-	2023	soglasno	izvolili	naslednje	člane:

APOLLONIO David (s.p.)
Sermin 73 a, Koper  

GORJAN Melina (s.p.) 
Pobočna ulica 2, Koper

KALŠNIK Zlatko	
Gradbeništvo Zlatko d.o.o., 
Marušičeva 3, Koper

POBEGA Mirjan (s.p.) 
Cesta I. Istrske brigade 12, 
Pobegi

TRATNIK Vid	
Društvo PINA, 
Gortanov trg 15, Koper

VIŽINTIN Slavko (s.p.) 
Vojkovo nabrežje 33 a, Koper
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konstituiral
Zadnjo	 avgustovsko	 sredo	 je	 predsednik	 zbornice	 Sergej 
Pinter sklical	 člane	 upravnega	 odbora,	 ki	 jih	 je	 sam,	 kot	
mandatar	 za	 sestavo	 upravnega	 odbora	 skladno	 z	 določili	
Statuta	OOZ	Koper,	 izbral	za	sodelavce	v	mandatu	2019-2023.	
Skupščina	 OOZ	 Koper	 je	 njegovo	 listo	 kandidatov	 soglasno	
potrdila	na	svoji		konstitutivni	seji,	ki	je	potekala	meseca	julija.	
Člani	Upravnega	odbora	so:		Apollonio David, Gorjan Melina,  
Kalšnik Zlatko, Pobega Mirjan, Tratnik Vid	 in	 Vižintin 
Slavko.	

Želja	novega	predsednika	zbornice	Sergeja	Pinterja	je	bila,	da	se	
ob	tej	priložnost	sreča	tudi	z	novoizvoljenimi	člani	nadzornega	
odbora:	 Jesenik Jadranko,  Zornada Katjo,  Vidic Rado, 
Starc Marjanom	in	njihovim	predsednikom	Koruza Brankom.	

Seja	 je	 potekala	 v	 sproščenem	 vzdušju,	 a	 ne	 glede	 na	 to,	 so	
prisotni	 dodobra	 zakorakali	 v	 delo	 in	 zastavili	 pomembne	
okvire	 za	 	 prihodnje.	 Uvodoma	 so	 s	 skladno	 s	 Statutom	 OOZ	
Koper	 imenovali	 dva	 podpredsednika	 Upravnega	 odbora,	 ki	
bosta	 v	 primeru	 odsotnosti	 predsednika	 zbornice	 opravljala	
naloge	 določene	 po	 statutu.	 Podpredsednika	 upravnega	
odbora	 sta	 Mirjan Pobega	 in	 Slavko Vižintin.	 	 Dogovorili	
so	 se	 o	 načinu	 dela	 (najprimernejši	 termini	 sestankov,	 o	
najučinkovitejšem	 načinu	 sprotnega	 obveščanja,	 katere	 naj	
bodo	 vsebine	 korespondenčnih	 sej,	 morebitna	 uvedba	 hitrih	
dopoldanskih	sestankov,itd).

Med	prvotnimi	nalogami,	ki	si	jih	je	zadal	predsednik	je	urediti	

vsakdanje	delo	in	življenje	v	Obrtni	coni	na	Serminu,	kjer	je	tudi	
sam	 lastnik	 poslovnih	 prostorov.	 Zaradi	 različnih	 dejavnikov,	
vsakdanje	 delo	 v	 obrtni	 coni	 onemogočajo	 majhne,	 pa	 tudi	
malo	večje	težave,	ki	bi	jih	bilo	potrebno,	po	njegovem	mnenju,		
reševati	 znotraj	 zbornice.	 Območna	 obrtno-podjetniška	
zbornica	 Koper	 je	 bila	 namreč	 pobudnik	 gradnje	 cone	 in	
takrat	so	bili	kupci	parcel	izključno	njeni	člani.		Predsednik	vidi	
rešitev	 v	 tem,	 da	 bi	 se	 na	 zbornici	 ustanovil	 	 odbor	 lastnikov	
objektov	Obrtne	cone	Sermin.	S	svojim	načrtom	kako	pristopiti	
k	 oblikovanju	 odbora,	 ki	 bi	 kasneje	 reprezentativno	 nastopal	
navzven,	 npr.	 do	 Mestne	 občine	 Koper,	 Luke	 Koper	 in	 raznih	
državnih	organov,		je	seznanil	člane	upravnega	in	nadzornega	
odbora,	 ki	 so	 povsem	 podprli	 njegovo	 prizadevanje	 in	 se	
odločili,	da	bodo	enotno	pristopili	k		ureditvi	te	problematike.	

Nadalje	so	razpravljali	o	prihajajočih	aktivnostih	na	zbornici	in	
sprejeli	 	odločitev	o	destinaciji	 izleta	za	člane	ter	konkretneje	
dorekli	organizacijo	obrtniškega	piknika.	Seznanili	so	se,	da	se	
bodo	v	naslednjih	mesecih	vrstili	zbori	članov	sekcij,	na	katerih	
bodo	 člani	 izvolili	 svoje	 predsednike	 za	 mandatno	 obdobje	
2019-2023.	 Člani	 odborov	 pozdravljajo	 vse	 dogodke,	 kjer	 	 se	
lahko	člani	med	seboj	družijo.	Pomembno	poslanstvo	zbornice	
kot	 združenje	 članov	 je,	 da	 so	 člani	 med	 seboj	 povezani	 	 in	
enotni.	To	je	tudi	glavni	pomen	naše	organizacije.		

Prva	seja	se	 je	zaključila	v	pozitivnem	duhu.	Jasno	zastavljeni	
cilji	in	konkretne		usmeritve	so	vsem	prisotnim	dale	potreben	
zagon	k	uresničitvi	marsikaterega	projekta.

Upravni odbor se je poslovil od predsednika Slavka Vižintina

 VABILOBrezplačni obrtniški piknik
Pozdrav jeseni

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

v petek, 20. septembra 2019 od 16.00 ure dalje
na piknik placu »Panorama« v Montinjanu		 

Piknik	organiziramo	»po	domače«.	Za	hrano	in	pijačo	bo	poskrbljeno.

Prijave
Vabimo	vas,	da	se	piknika	udeležite	in	prijavo	sporočite	
na	tel. 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 18. septembra 2019.

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

Sergej	Pinter,	predsednik	OOZ	Koper
      Vljudno vabljeni!
	 	 	 	 	 	

Kažipot
V	 Vanganelu,	 pred	 cerkvico	 ob	 igrišču	 sledimo	 kažipotu	 za	
Montinjan	-	vijugasta	vzpenjajoča	pot	vas	pripelje	na	planoto	
med	 oljčnike	 in	 vinograde	 do	 vasi	 Montinjan.	 Pot	 vas	 vodi	
v	 center	 vasi	 mimo	 vaške	 kapelice	 (na	 desni)	 navzgor	 proti	
Marezigam.	 Po	 koncu	 vasi	 Montinjan,	 na	 prvem	 ovinku	
v	 desno	 po	 nekaj	 metrih	 je	 na	 desni	 strani	 vhod	 v	 oljčni	
drevored,	to	je	tudi		vhod	na	Piknik	Plac	Panorama.	

Kako	 najlažje	 do	 prizorišča	 je	 prikazano	 na	 spletni	 strani	
https://piknikplacpanorama.si/

Člani	 odbora	 so	 na	 zadnji	 seji	 Upravnega	 odbora	 iz	 mandata	
2015-2019,	ki	je	potekala	12.	junija	2019,	Slavku Vižintinu	izročili	
priložnostno	 darilo	 -	 skulpturo	 bika,	 ki	 ponazarja	 	 in	 simbolizira	
moč,	prav	to	moč,	ki	je	Slavku	Vižintinu	pomagala	prebroditi	tudi	

manj	prijetne	čase.		Stanovski	kolegi	in	člani	vodstva	so	se	Slavku	
Vižintinu	ob	izročitvi	darila	zahvalili	za	prizadevnost	in	ves	trud,	ki	
ga	je	vložil	ob	vodenju	zbornice.		Na	seji	sta	bila	odsotna	člana	UO	
Mirjan	Pobega	in	Tamara	Hlede	ter	predsednica	NO	Jelka	Svetina.
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pripravili dobro kosilo. Pred povratkom še ogled ene od vinskih kleti 
z degustacijo, nato vožnja po avtocesti proti domu. Prihod v Koper 
v večernih urah.

Cena
Min.	št.	oseb		 45	oseb	 40	oseb		 35	oseb				 30	oseb
Cena	na	osebo	(EUR)		 255,00	 265,00	 275,00	 290,00

Članom	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	zbornica	financira	
50,00 EUR	tako,	da	je	cena	ob	predpostavki,	da	bo	udeležencev	
štirideset,	215,00 EUR (DDV vključen).	Pravico	do	financiranja	
ima	ena	oseba	po	članu.	Za	zunanje	udeležence	je	cena	265,00	
EUR.	V	primeru	večjega	ali	manjšega	števila	udeležencev	bomo	
znesek	poračunali.		

Plačilo
Na	podlagi	vaše	prijave	vam	bo	Kompas Koper izdal račun.	

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

Rok prijave
ponedeljek, 23. september 2019

Kaj je vključeno v ceno
Prevoz	s	sodobnim	turističnim	avtobusom,	cestne	pristojbine,	
prevoz	s	trajektom,	nočitev	s	samopostrežnim	zajtrkom	z	
nastanitvijo	v	dvoposteljnih/triposteljnih	sobah	v	hotelu	
3*,	trgatev	s	pokušnjo	mošta,	starega	vina,	večerjo	v	čardi	s	
folklornim	programom,	glasbo	in	pijačo,	1x	polpenzion,	aperitiv,	
kosilo	1.dan,	vstopnino	na	stolp	Viminarium,	bograč,	ogled	
cerkve	v	Bogojini,	dobro	kosilo,	ogled	kleti	z	degustacijo,	vse	
oglede	po	programu,	ter	stroške	vodnika	in	organizacijo	
potovanja	in	DDV.

Možno doplačilo	(ob	prijavi):	enoposteljna	soba	40,00	EUR,	
kosilo	2.	dan	14,00	EUR		

Splošni pogoji Kompasa	d.d.	za	potovanja	so	sestavni del	
programa.
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Madžarskem, trgatev 
in Prekmurje
od 11. do 13. 10. 2019

Člane	OOZ	Koper	vabimo	na	3-dnevni	izlet	na	Madžarsko	in	v	Prekmurje

od 11. do 13. oktobra 2019

Program
	1. dan - petek, 11. oktober 2019:
Koper - Ljubljana – Blatno jezero – Tihany - Balatonfüred /kosilo, pijača, vesela 
trgatev, večerja z druženjem in zabavo v čardi, prenočevanje
     Odhod avtobusa iz avtobusne postaje na Piranski cesti v Kopru (ob trgovini Oviesse) 
ob 5. uri zjutraj.  Vožnja po avtocesti proti Madžarski do južne obale Blatnega jezera, 
največjega jezera v srednji Evropi. Postanek v Siofoku, za sprehod ob jezeru in ogled.  
Kosilo v čardi v enem od letovišč. Nato prevoz s trajektom čez Blatno jezero, po 
»Panonskem morju«, kar je posebno doživetje. Izkrcanje na tihanyskem polotoku, od 
kod je čudovit pogled na jezero in okolico. Tihany slovi po svojih znamenitostih in 
pokrajinski lepoti in je zaščiteno območje. Po aperitivu in bograču se boste odpravili 
v vinograd, na »veselo trgatev«  z igrami, stiskanjem, pokušnjo mošta in starega vina. 
Prosti čas za nakup spominkov in madžarskih dobrot ali za ogled opatijske cerkve. 
Večerja v čardi, glasba, folklorni program (ciganska poroka). Nato prevoz do hotela, 
nastanitev in prenočevanje v hotelu

2. dan - sobota, 12. oktober 2019:
Balatonfüred – Keszthely-Héviz / zajtrk, vožnja ob severni obali Blatnega jezera 
v Keszthely, zdravilišče Heviz (kosilo), večerja, prenočevanje 
Po zajtrku prosti čas. Pot po severni obali Blatnega jezera do glavnega mesta 
»Panonskega morja« − Keszthelya. Ogled mesta in znamenitosti. Tam se nahaja 
pompozna baročna palača Festetics, ki je bila zgrajena leta 1745 in razširjena 150 
let kasneje, ima 100 soban v dveh krilih. Ogled parka, ki meri 42 ha. Danes je naravni 
rezervat, notranji del parka ob dvorcu pa je urejen v stilu francoskega in angleškega 
vrta. Za doplačilo kosilo. Vožnja do Héviza, največjega naravnega zdraviliškega jezera 
v Evropi, v katerega dotekajo topli izviri (29–32˚C). Popoldne bo namenjeno sprostitvi, 
sprehodu po zdravilišču, parkih,... Lahko pa se ustavite v eni od slaščičarn in pokusite 
tradicionalno »doboštorto« ali katero drugo znano sladko specialiteto. Pozno popoldne 
prevoz do hotela v Hevizu, v okolici ali ob Blatnem jezeru večerja in prenočevanje.

3. dan - nedelja, 13. oktober 2019:
Lepote in okusi Prekmurja - Koper
     Po zajtrku vožnja v Slovenijo, v Lendavske gorice. V Dolgovaških goricah so leta 2015 
zgradili 53,5 m visok razgledni stolp Vinarium,  na katerega se je povzpelo že preko 
300.000 obiskovalcev. Vzpon na stolp, ki v lepem vremenu omogoča čudovit razgled 
na 4 države v okolici. Po ogledu vožnja v Dobrovnik kjer sta pred leti dva mladeniča 
naredila izjemen podvig: postavila sta nekaj tisoč kvadratnih metrov velik rastlinjak, s 
pomočjo geotermalne energije sta ustvarila tropsko klimo in začela gojiti orhideje, ki 
jih danes prodajajo širom Evrope. Odkrili vam bodo marsikaj zanimivega o njihovem 
delu, v tropskem vrtu Ocean ocrhids si boste poleg številnih elegantno razkošnih orhidej 
ogledali tudi številne tropske in subtropske rastline z vsega sveta, med njimi vanilijo, 
bombaž, kavo, poper, papajo, avokado, ananas. idr.. Seveda boste lahko lepe orhideje 
tudi kupili za domov. Namesto tropskega vrta si lahko ogledate gojenje paradižnika 
Lušt v podjetju Paradajz, ki je v neposredni bližini. Po ogledu se boste zapeljali v domače 
gostišče, kjer vam bodo pripravili opoldansko malico, pravi prekmurski bograč. Popoldne 
vožnja v Bogojino in ogled Plečnikove cerkve, nato skozi Moravske Toplice in Radence 
(po želji postanek) v domače gostišče na obronkih Slovenskih goric, kjer vam bodo 

 VABILO

Prijavnica za izlet BLATNO JEZERO, TRGATEV IN PREKMURJE
od 11. do 13. oktobra 2019

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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Ne	zamudite	predstavitve	novih	tehnik	barvanja	(hladni	in	pastelni	toni,	toniranje	ter	svetlenje	
las	z	novim	oljem)	ter	kreativnega	striženja,	nege	in	kodranja	las.	Predstavljena	bo	tudi	nova 
linija Everygreen.	Seminar	bo	potekal

v nedeljo 22. septembra 2019, od 15. do 19. ure,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
Cena
Za	člane OOZ Koper	s	poravnano	članarino	je	
udeležba	na	seminarju	brezplačna,	
za	ostale	je	35,00	EUR	(z	DDV).	

Prijave 
Prijavite	se	na	telefon	05/61 390 13	ali 041/725 125	
ali	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si.

Rok prijave
do četrtka 19. septembra 2019
     Vabljeni!

Brezplačno usposabljanje 
Priložnosti in pasti na čezmejnih trgih 
Italije, Avstrije in Hrvaške	

 VABILO

SPOT	svetovanje	Obalno-kraške	regije	organizira	v	sodelovanju	s	Centrom	za	razvoj	in	prenos	
znanja	Univerze	na	Primorskem,	poslovnima	kluboma	v	tujini,	Slovenskim	deželnim	gospodarskim	
združenjem	iz	Trsta,	Slovensko	gospodarsko	zvezo	iz	Celovca	ter	Hrvaško	gospodarsko	zbornico,	
Županijsko	zbornico	iz	Pulja	dvodnevno	usposabljanje	Priložnosti in pasti na čezmejnih trgih Italije, 
Avstrije in Hrvaške ter orodja za pomoč pri širitvi na tuje trge,

v torek 24. septembra 2019 in sredo 25. septembra 2019, od 9.00 do 13,45 h 
v veliki sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska 2 v Kopru (Ogrlica) 
Udeležba na usposabljanju je brezplačna. 

Prijava
Obvezna	je	prijava	po	e-pošti:	spot.obalnokraske@gmail.com.	 

Program
Podrobnejši	program	usposabljanja	je	dosegljiv	na	naslednji	povezavi: 	https://www.rrc-kp.si/sl/novice/678-priloznosti-in-pasti-na-
cezmejnih-trgih-italije-avstrije-in-hrvaske-ter-orodja-za-pomoc-pri-siritvi-na-tuje-trge.html

OBVESTILODavčno svetovanje z Dunjo Verbajs
Člane	obveščamo,	da	bo	potekalo	svetovanje	iz	področja	davčne	zakonodaje

v sredo 18. septembra 2019 od 10. ure dalje
v Obrtniškem domu, Staničev trg 1, Koper
Prijave
Interesenti	svojo	udeležbo	sporočite	do	ponedeljka	16. septembra 2019	
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.

Svetovanje	bomo	izvedli	kolikor	bo	dovolj	interesentov.

Oddamo pisarno 
V	1.	nadstropju	Obrtniškega doma na 
Staničevem trgu 1 v Kopru,	oddamo	sodobno	
opremljeno	pisarno	površine	24 m2.

Mesečna	najemnina	znaša	350,00 EUR.

V	najemnini	so	vključeni obratovalni stroški,	
razen	stroškov	ogrevanja,	ki	se	zaračunajo	v	
sorazmernem	deležu	glede	na	skupno	površino	
prostorov	v	stavbi.

Ogledi	so	možni	v	času	uradnih	ur	zbornice,	
oziroma	po	dogovoru.	

Za	informacije	pokličite	na 041/725 125.

Kriteriji za oprostitev plačila, zmanjšanje ali odpis 
članarine ter obročno poplačilo članarine	

					Upravni	odbor	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije	(v	nadaljevanju:	UO	
OZS)	je	na	svoji	5.	redni	seji,	dne	28.	oktobra	2014	sprejel	Kriterije	za	oprostitev	
plačila,	zmanjšanje	ali	dopis	članarine	ter	obročno	poplačilo	članarine.

I.  Razlogi za oprostitev plačila ali odpis članarine
Razlogi	za	oprostitev	plačila	ali	odpis	članarine,	ko	UO	OZS	odobri	100	%	opro-
stitev	plačila	ali	odpis	članarine	so:							
•	 začasna	nezmožnost	za	delo	zaradi	bolezni	ali	poškodbe,	v	primeru,	da	

ta		traja	neprekinjeno	več	kot	30	koledarskih	dni,											
•	 porodniški	(materinski)	dopust,	dopust	za	nego	in	varstvo	otroka	(star-

ševski	dopust),	očetovski	dopust	in	posvojiteljski	dopust,														
•	 smrt	člana	v	primeru,	da	pravni	naslednik	ne	nadaljuje	s	poslovanjem	

pravnega	subjekta.

II. Pogoji za oprostitev ali odpis plačila članarine  							
•	 da	je	podan	razlog	iz	I.	točke	teh	kriterijev,									
•	 da	ima	član	do	dneva	nastanka	razloga	za	oprostitev	ali	odpis	poravna-

no	zapadlo	članarino	v	celoti,										
•	 da	član	ne	zaposluje	delavcev	in	v	času	oprostitve	plačila	ali	odpisa	čla-

narine	ne	posluje,												
•	 da	je	vloga	popolna.

III. Razlogi in pogoj za zmanjšanje višine članarine
						Razlog	in	pogoj	za	zmanjšanje	višine	članarine,	ko	UO	OZS	odobri	zmanjša-
nje	iz	30	EUR	na	20	EUR	(član	v	takih	primerih	plačuje	članarino,	kot	jo	plačujejo	
člani,	ki	ne	zaposlujejo	delavcev)	je:																		
•	 samozaposleni	član	(podjetje/s.p.)	ali	edini	zaposleni	delavec	(samoza-

posleni	član	+	1	zaposlen/a	delavec/ka)	je	na	porodniškem	dopustu	ali	
bolniški	odsotnosti	daljši	od	30	koledarskih	dni	za	polni	delovni	čas.	

IV. Vloga za oprostitev, zmanjšanje ali odpis plačila članarine
					Vlogo	za	oprostitev	plačila,	zmanjšanje	ali	odpis	članarine	član	lahko	odda	
na	pristojni	OOZ	ali	OZS	na	predpisanem	obrazcu,	ki	ga	OZS	objavi	na	svoji	
spletni	strani.	V	primeru,	da	član	vlogo	vloži	pri	OZS	jo	Ie-ta	odstopi	v	predho-
dni	postopek	pristojni	OOZ.
	 	 	 	 	Član	mora	k	vlogi	priložiti	ustrezni	dokument,	ki	dokazuje	upravičenost	

oprostitve	pIačiIa,	zmanjšanja	ali	odpisa	članarine	po	razlogih	navedenih	v	I.	
in	II.	točki	teh	kriterijev.	Po	poteku	veljavnosti	dokumenta,	ki	izkazuje	razlog	
upravičenosti	za	oprostitev	plačila,	zmanjšanje	ali	odpis	članarine	po	I.	 in	 III.	
točki,	mora	čIan	najkasneje	v	30	dneh	po	poteku	veljavnosti	tega	posredovati	
ustrezni	dokument	iz	katerega	bo	razvidna	upravičenost	za	podaljšanje	opro-
stitve,	zmanjšanja	ali	odpisa.
		 	 	 	Dokazila,	ki	jih	UO	OZS	šteje	kot	verodostojne	listine	za	odobritev	vloge	
so:	bolniški	list,	odločba	Zavoda	za	zdravstveno	zavarovanje	Slovenije		(ZZZS),	
odločba	Centra	za	socialno	delo	(CSD),	smrtni	list	in	odločba	Zavoda	za	pokoj-
ninsko	in	invalidsko	zavarovanje.
					Vloga	člana	se	šteje	za	nepopolno,	če	po	uveljavljenju	oprostitve,	zmanjša-
nja	ali	odpisa	iz	I.	in	III.	točke	teh	kriterijev	ni	podana	na	predpisanem	obrazcu,	
če	član	k	vlogi	ne	predloži	ustreznega	dokazila	ter,	če	član	do	dneva	nastanka	
razloga	za	oprostitev	plačila,	zmanjšanje	ali	odpis	članarine	nima	poravnane	
zapadle	članarine	v	celoti.

V. Rok za oddajo vloge
	 	 	 	 	Vlogo	za	začasno	oprostitev	plačila,	zmanjšanje	ali	odpis	članarine	mora	
član	vložiti	v	času	trajanja	razloga	oz.	najkasneje	v	roku	30	dni	po	zaključku	
razloga,	navedenega	v	I.	in	III.	točki	teh	kriterijev.
					V	primeru	vloge	za	obročno	poplačilo	zapadle	članarine	lahko	Ie-to	član	
poda	dokler	zapadle	terjatve	niso	predmet	postopka	izvršbe.	V	primeru,	da	
postopek		izvršbe	zoper	neplačano	članarino	že	teče,		obročno	poplačilo	ter-
jatev	ni	možno.

Obročno poplačilo članarine
					V	primeru	vloge	za	obročno	poplačilo	zapadle	članarine	iz	kakršnegakoli	
drugega	razloga	kot	so	navedeni	v	 I.	 in	 III.	 točki	 (npr.	 težka	finančna	situa-
cija)	 lahko	le-to	član	poda	dokler	zapadle	terjatve	niso	predmet	postopka	
izvršbe.
					V	primeru	obročnega	poplačila	članarine	števiIo	obrokov	določi	UO	OZS	s	
sklepom,	vendar	ne	več	kot	5	mesečnih	obrokov	oz.	lahko	odloži	plačilo	člana-
rine	za	največ	5	mesecev.
					V	primeru,	da	postopek	izvršbe	zoper	neplačano	članarino	že	teče,	obročno	
poplačilo	ni	možno.

O
G

L
A

S

S
E

K
C

I
J

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

Brezplačni Look and Learn seminar 
v izvedbi Zorana Viškoviča iz Viškovič Akademy Dikson

 VABILO
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Obisk republiške sekcije avtoserviserjev pri kolegih 
na britanskem otoku

Člani	Sekcije	avtoserviserjev	pri	OZS,	med	katerimi	je	tudi	Vasja 
Vadnov –	AXLE	d.o.o.,		so	meseca		junija	obiskali	britanske	kolege,	
in	se	tako	srečali	s	predstavniki	neodvisnega	združenja	avtoservi-
serjev	The	Retail	Motor	Industry	Federation	(RMI)	-	prostovoljne-
ga	združenja	z	več	kot	stoletno	tradicijo,	ki	deluje	v	Angliji,	Walesu,	
Severni	Irski	in	otoku	Man,	formalno	pa	je	povezano	tudi	z	neod-
visnim	Škotskim	združenjem.	Slovensko	delegacijo	je	predvsem	
zanimalo,	kako	so	organizirani,	kakšno	pomoč	in	podporo	ponu-
jajo	članom	ter	kako	imajo	urejeno	usposabljanje,	certificiranje	in	
vzdrževanje	kakovosti	storitev	neodvisnih	avtoserviserjev.

O	obisku	je	naš	predstavnik	v	sekciji	avtoserviserjev	pri	OZS Vas-
ja Vadnov	povedal:	»Sestanki in vse pripadajoče aktivnosti so po-
tekale v sproščenem vzdušju. Spoznali smo njihovo zakonodajo in 
primere dobre prakse, ki bi pripomogle k rešitvam številnih odprtih 
vprašanj, ki zadevo  avtoserviserje v Sloveniji. Zelo so aktivni v izdaji 
raznoraznih brošur vezanih na okoljevarstvene predpise, varstvo 
pri delu, izobraževalne seminarje, promocijo združenja, v smislu kaj 
je bilo narejeno in kakšni so cilji. Zelo dobro deluje izobraževanje, ki 
mu združenje namenja veliko pozornosti. Usposabljanja potekajo na 
dveh fakultetah kjer imajo specializiran kader in delovne prostore, v 
katerih se soočajo z realnimi problemi. Žal so z vidika okoljevarstve-
ne zakonodaje zelo zastareli.  Avtomehanične delavnice in mehani-
ki lahko z odpadki razpolagajo kot želijo, odpadna olja in tekočine 
lahko sežigajo ter si tako grejejo delovne prostore. Za odvoz kovin, 
izrabljenih akumulatorjev ter ostalih odpadkov se vsak obrtnik od-
loči po svoje. 

Pogosto se tudi oni, tako kot mi, soočajo z agencijo za  varstvo po-
trošnikov, kjer imajo stranke več pooblastil in pravic kot trgovec, obr-
tnik. Rešitve tu nimajo.

Dobro sodelujejo  s pristojnimi  ministrstvi, saj je to ključnega pome-
na za usklajeno delovanje vseh obrtnikov in zakonodaje v prihodno-
sti. Z vidika reševanja problematike vezana na Montijev zakon glede 
pooblaščenih in ne pooblaščenih serviserjev , smo bili razočarani. 
Prišli smo polni pričakovanj, da je pri njih to področje povsem ure-
jeno. Za britanske kolege je rešitev v  certificiranih mehaničnih de-
lavnicah, kjer mehanikom in serviserjem predajo znanja s področja 
opravljanja avtomehaničnih del in kakšno orodje pri tem uporabiti 
ter kako ravnati s strankami. 

V primeru okvare na vozilu pod garancijo, stranko napotijo na 
pooblaščen servis kjer le ta ugotovi napako. V kolikor je napaka 
nepooblaščenega serviserja le ta nosi tudi stroške popravila. Velika 
prednosti članstva v  združenju avtoserviserjev  The Retail Motor 
Industry Federation  je neomejena možnost koriščenja digitalne be-
ležke avtodata.

Vsekakor je bil obisk zelo konstruktiven, poučen in zanimiv. Upam, 
da se bomo udeležili  še kakšnega takega sestanka v Nemčiji, Franciji, 
Švici… tako, da najdemo idealne rešitve in se soočimo s problemati-
ko v tujini preden doseže Slovenijo.«

Celoten	 članek	 s	 podrobnejšim	 poročilom	 je	 objavljen	 v	 reviji	
Obrtnik	(julij-avgust)	na	56.	strani.

(z leve) Milan Majer - član UO sekcije OZS, Igor Pipan - sekretar sekcije OZS, Kevin Perks - vodja standardiziranja in certificiranja RMI, 
Stuart James  - direktor RMI, Sabina Markelj - članica UO sekcije OZS, Colin Parlett - predsednik IGA-Independent Garage Association, 
Miran Andrejek - predsednik sekcije OZS,  Frank Harvey - vodja podpore članstvu RMI, Peter Caserman - podpredsednik sekcije OZS 
in Vasja Vadnov -član UO sekcije OZS

Tradicionalno srečanje naših obrtnikov 
s hrvaškimi  kolegi

Zadnjo	julijsko	soboto	smo	za	vodstvo	OOZ	Koper	
in	kolege	obrtnike	iz	prijateljskih		hrvaških	obrtnih	
združenj	 organizirali	 srečanje	 s	 turističnim	 ogle-
dom	slovenske	obale.	  Fish piknik postaja	že	tradi-

cionalna	 oblika	 druženja,	 kjer	 se	 vsako	 leto	 stkejo	
tudi	nova	poznanstva,	ki	naknadno	doprinesejo	tudi	

k	medsebojnemu	poslovnemu	sodelovanju.

Kolikor	bo	po	novem	Gradbenem	zakonu	(Uradni	list	RS,	št.	61/2017	z	
dne	2.	november	2017)	za	vpis v Imenik vodij del zaprosil	nosilec 
dejavnosti,	bo	moral	k	vlogi	za	vpis	v	Imenik	vodij	del	priložiti	tudi	
potrdilo	o	vpisu	v	Obrtni	register.

Vse, ki imate registrirane gradbene dejavnosti (gradbeništvo,	
elektro	instalacije,	strojne	instalacije	…)	in	še nimate usklajenih 
dejavnosti v	skladu	z	aktualno	Uredbo	o	obrtnih	dejavnosti	(Uradni	list	
RS,	št.	63/13)	in	določili	Obrtnega	zakona	(Uradni	list	RS,	št.	40/04,	ObrZ-
UPB1,	102/07,	30/13,	36/13-POPR),	vabimo, da se zglasite na sedežu 
OOZ Koper, da se dogovorimo o postopku izpeljave spremembe	
(uskladitve	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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Brezplačne vstopnice 
za prvi sejemski dan  MOS 2019
torek, 10. septembra 2019

OZS	je	za	člane	zbornice	zagotovila	
brezplačne	vstopnice	za	ogled	sejma	MOS,	
ki	bo	potekal	v	času	od	10.	do	15.	septembra	
2019	na	Celjskem	sejmišču.	Brezplačne	
vstopnice	so	na	voljo	le	za	prvi	sejemski	dan.	

Prevzamete	jih	lahko	na	sedežu	zbornice.

Vpis v imenik vodij del 
Poziv za uskladitev gradbenih 
dejavnosti

 NE SPREGLEJTE
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•	 Švedsko	podjetje	išče	pogodbenega	proizvajalca	šumečih	tablet	
za	razvoj	kozmetike	ali	gospodinjskih	čistilnih	izdelkov.																								

Šifra oglasa: BRSE20190527001 																		
•	 Poljsko	podjetje	išče	dobavitelje	vina,	pakiranega	v	škatli.																								
Šifra oglasa: BRPL20190808003														
•	 Romunsko	podjetje,	specializirano	za	čiščenje	prostorov	in	avto-

mobilov,	išče	inovativne	izdelke	za	čiščenje.																					
Šifra oglasa: BRRO20190726001																	
•	 Britansko	podjetje,	ki	ponuja	široko	paleto	fizičnih	varnostnih	

rešitev,	išče	inovativne	izdelke	za	trženje	na	trgu	Velike	Britanije.																
Šifra oglasa: BRUK20190815001																			
•	 Poljsko	podjetje,	ki	proizvaja	sadne	sirupe	in	brezalkoholne	pijače,	

išče	dobavitelje	sokov,	sestavin	organskih	sokov	in	koncentratov	v	
embalaži	v	razsutem	stanju.																																

Šifra oglasa: BRPL20190808001															
•	 Italijansko	podjetje,	specializirano	za	proizvodnjo	tradicionalnega,	

veganskega	ekološkega	peciva	in	piškotov,	išče	distributerje.														
Šifra oglasa: BOIT20190802001																			
•	 Poljsko	podjetje	s	sedežem	v	bližini	Lublina	je	specializirano	za	

proizvodnjo	in	distribucijo	ekološkega	žita.	Podjetje	je	še	posebej	
zainteresirano	za	sodelovanje	z	dobavitelji	/	pridelovalci	ekoloških	
žit.	Poljsko	podjetje	zanimajo	predvsem	naslednji	proizvodi:	
sladki	volčin,	konjski	fižol,	rumeni	grah,	oves,	pšenica,	pšenična,	
ječmen	in	rž.																									

Šifra oglasa: BRPL20190808002 															

•	 Litovski	proizvajalec	ekološke	hrane	za	pse,	išče	proizvajalce	sušene-
ga	mesa,	zelenjave	in	sadja.																

Šifra oglasa: BRLT20190809001 	
•	 Ukrajinski	proizvajalec	LED	svetil,	ki	ima	celoten	proizvodni	cikel	

(lastni	razvoj	zasnove,	vključno	s	konstrukcijo	ohišja,	oblikovanjem	
plastičnih	delov,	vgradnjo	LED-jev,	proizvodnjo	elektronskih	delov	
in	dokončnim	testiranjem	blaga),	išče	uvoznike	in	veleprodajne	
distributerje	izdelkov	LED.																					

Šifra oglasa: BOUA20190730001

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.

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

Iz vsebine	 
Uradnega lista
Št. 36, z dne 7. junij 2019														
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	davčnem	postopku	

(ZDavP-2L)															

Št. 43, z dne 28. junij 2019																
•	 Zakon	o	spremembah	Zakona	o	preprečevanju	dela	in	zaposlovanja	na	

črno	(ZPDZC-1A)															
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	voznikih	(ZVoz-1B)															
•	 Pravilnik	o	tehničnih	pregledih	motornih	in	priklopnih	vozil																					
•	 Odredba	o	spremembi	Odredbe	o	določitvi	poklicev,	v	katerih	

zaposlitev	tujca	ni vezana	na	trg	dela																	
•	 Pravilnik	o	spremembah	Pravilnika	o	izvajanju	Zakona	o	davčnem	

postopku																		

Št. 44, z dne 5. julij 2019																				
•	 Višina	najnižjih	osnovnih	plač	za	posamezne	tarifne	razrede	in	višino	

povračil	stroškov	prehrane	med	delom	ter	službenih	potovanj	v	
dejavnosti	trgovine	Slovenije,	ki	od	1. julija	2019	dalje	znašajo														

Št. 46, z dne 19. julij 2019														
•	 Uredba	o	emisiji	snovi	v	zrak	iz	malih	kurilnih	naprav														
•	 Uredba	o	metodologiji	za	izračun	stroškov	cestninskih	cest
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Vas zanima  poslovni prostor - priložnost!
Prodam poslovni prostor v izmeri 186 m2.	

Prostor	se	nahaja	na Istrski cesti 49 v Kopru,	ob	prometni	cesti,	
je	lahko	dostopen	in	z	lastnimi	parkirnimi	mesti,	

zraven	se	nahaja	trgovina	Merkur-gradbeništvo	Koper.	

Trenutno	v	prostorih	posluje Cvetličarna Gea.

Za	podrobnejše informacije	pokličite:
Diano Avdič,	telefon	051/303 807

ali	nepremičninsko	agencijo	Urbanistika,	d.o.o.,		
Marka Balabana,	telefon	041/756 457

Javno povabilo Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito 
upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

					Javni	štipendijski,	razvojni,	invalidski	in	preživninski	sklad	je	
26.	julija	2019	na	spletni	strani	objavil	javno	povabilo	za	zbiranje	
ponudb	v	okviru	programa »Celovita podpora podjetjem 
za aktivno staranje delovne sile«,	za	podporo	podjetjem	pri	
pripravi	strategij	za	učinkovito	upravljanje	starejših	zaposlenih	ter	
krepitvi	njihovih	kompetenc.	
					Namen	povabila	je	spodbuditi	podjetja	k	učinkovitemu	
upravljanju	starejših	zaposlenih	in	h	krepitvi	njihovih	kompetenc	
z	vidika	podaljševanja	njihove	delovne	aktivnosti.

Predmet sofinanciranja  
Sklop A                
Priprava	strategije	za	učinkovito	upravljanje	starejših	zaposlenih;
Sklop B
Razvoj	kariere	s	krepitvijo	kompetenc	starejših	zaposlenih:															
•	 B1	-	izdelava	načrta	osebnega	in	poklicnega	razvoja	

starejših	zaposlenih	(aktivnost	ni	sofinancirana),																			
•	 B2	-	udeležba	v	motivacijskih	programih	za	starejše	

zaposlene,													

•	 B3	-	usposabljanja	na	področju	osebnega	in	kariernega	
razvoja	ter	pridobivanje	kompetenc	starejših	zaposlenih	
(pridobivanje	mehkih	kompetenc,	splošna	usposabljanja,	
poklicno	specifična	usposabljanja).								

Obdobje,	za	katerega	so	namenjena	razpisana	sredstva,	sta	
proračunski	leti	2020	in	2021.			
					Upravičeno	obdobje	izvajanja	aktivnosti	je	od	datuma	podpisa	
pogodbe	o	sofinanciranju	do	najpozneje	28.	februarja	2021.									
					Na	javno	povabilo	se	lahko	prijavijo	podjetja,	ki	so	registrirana	
za	opravljanje	dejavnosti	po	Zakonu	o	gospodarskih	družbah	
vsaj	12	mesecev	pred	objavo	JP	ASI	2019.														
					Ponudbo	(prijavnico)	lahko	ponudniki	vložijo	od	26. avgusta 
2019 najpozneje	do 30. oktobra 2019 oziroma	do	porabe	
sredstev.												
					Več	informacij	o	razpisu	najdete	na	povezavi:	http://www.
sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-
podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-
upravljanje-starejsih-zapo/	

Zaposlovanje	srbskih 
državljanov
					Prvega	septembra	se	je	začel	izvajati	maja	ratificiran	
sporazuma	 med	 Republiko	 Slovenijo	 in	   Republiko	
Srbijo	o	zaposlovanju	srbskih	državljanov	v	Republiki	
Sloveniji.	 
	 	 	 	 	Kronično	povpraševanje	delodajalcev	po	manjka-
jočem	kadru	v	kovinski	in	gostinski	dejavnosti	ne	po-
jenja.	Povpraševanje	po	izkušenih	voznikih	pa	je	tako	
rekoč	 vsakodnevna	 stalnica.	 Novosti	 zaposlovanja	
srbskih	državljanov	se	veselijo	tako	majhna	kot	večja	
podjetja,	ki	zaradi	pomanjkanja	kadrov	ne	morejo	iz-
peljati	podpisanih	projektov.
	 	 	 	 	Postopki	za	pridobitev	dovoljenj	za	zaposlitev	se	
bodo	 izvajali	 podobno	 kot	 na	 podlagi	 sporazuma	 z	
Bosno	in	Hercegovino.	Po	novem	se	bodo	v	Sloveniji	
lahko	zaposlovali	le	tisti	srbski	državljani,	ki	bodo	pri-
javljeni	v	evidenci	brezposelnih	oseb	v	Republiki	Srbiji.
					Postopek	za	zaposlitev	srbskega	državljana	v	Repu-
bliki	Sloveniji	se	bo	prav	tako	začel	na	pobudo	delo-
dajalca.	Ta	bo	prijavil	prosto	delovno	mesto	na	sloven-
skem	zavodu	za	zaposlovanje,	vsi	kasnejši	postopki	pa	
se	bodo	izvajali	v	Republiki	Srbiji.
					V	primeru,	da	bo	srbski	državljan	odpuščen	iz	kriv-
dnih	razlogov,	njegovo	delovno	dovoljenje	pa	razve-
ljavljeno,	se	bo	moral	vrniti	nazaj	v	Republiko	Srbijo.	
Če	pa	zaposlitve	ne	bo	izgubil	po	svoji	krivdi,	ampak	
zaradi	neizplačila	plače	ali	drugih	kršitev	delodajalca,	
se	bo	lahko	v	tridesetih	dneh	zaposlil	pri	drugem	de-
lodajalcu	na	enakem	delovnem	mestu.	V	takih	prime-
rih	bo	delovno	dovoljenje	še	veljalo,	če	se	bo	delavec	
v	 zakonskem	 roku	 prijavil	 v	 evidenco	 brezposelnih	
oseb.

Vir: Zdenka Bedekovič, OZS

Lahko, pri tem pa morate vedeti in storiti do-
ločena opravila.
					Finančna	uprava	Republike	Slovenije	(v	nada-
ljevanju	 FURS)	 uvaja	 plačevanje	 obveznosti	 na	
podlagi e-računa postopoma.	Trenutno	je	reši-
tev	na	voljo	družbenikom	in	samozaposlenim,	to	
je	osebam,	ki	samostojno	opravljajo	pridobitno	
ali	drugo	dovoljeno	dejavnost	(npr.	samostojnim	
podjetnikom,	kulturnikom,	športnikom,	odvetni-
kom)	in	so	sami	dolžni	obračunavati	prispevke	za	
socialno	varnost.
	 	 	 	 	Zavezanec	za	plačilo	prispevkov	za	socialno	
varnost	lahko	še	vedno	uporablja	način	plačeva-
nja	obveznosti,	kot	ga	je do	sedaj.	Še	vedno	lah-
ko	 s	 plačilnimi	 nalogi	 plačuje	 vsako	 obveznost	
posebej	ali	pa	na	enem	plačilnem	nalogu	združi	
tista	plačila,	ki	se	nanašajo	na	isto	javnofinančno	
blagajno	 (združuje	 plačila,	 ki	 imajo	 isti	 račun	 –	
IBAN).

Lahko pa se zavezanec za plačilo prispevkov 
odloči za poenostavitev plačevanja.

						V	tem	primeru	se	bo	moral	pri svoji spletni 
banki prijaviti na prejem e-računa.	FURS	je	v	
Registru	izdajateljev	e-računov	vpisan	z	nazivom	
Ministrstvo	za	finance	Finančna	uprava	Republi-
ke	Slovenije,	naslov	Šmartinska	cesta	055,	1000	
Ljubljana,	davčna	številka	77695771. V	prijavi	se	
za	»Referenčno	oznako	izdajatelja	e-računa«	vpi-
še	davčna	številka	zavezanca,	ki	prijavo	oddaja. Z	
oddano prijavo	se	šteje,	da	se	zavezanec	strinja	

Ali lahko že plačujem prispevke za socialno 
varnost na eni položnici - e račun?
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tudi	s	Splošnimi	pogoji	plačevanja	obveznih	da-
jatev	z	e-računom.
						FURS	bo	takšnemu	zavezancu	na	podlagi	ob-
računa	dajatev	pripravil	t.i. zbirni	plačilni	nalog, ki	
bo	 vseboval	 podatke	 o	 javnofinančnih	 blagaj-
nah,	vrstah	in	višini	dajatev.	Zbirni	plačilni	nalog	
bo	FURS	poslal	zavezancu	(preko	njegove	banke)	
v	obliki	e-računa	v	enotni	standardizirani	obliki	
eSlog,	ki	bo	vključeval	tudi	obvestilo	v	pdf	obliki.
E-računi	bodo	poslani	bankam,	zavezanec	pa	bo	
lahko	do	njih	dostopal	prek	svoje	spletne	banke,	
kjer	 bo	 lahko	 predizpolnjen	 plačilni	 nalog	 tudi	
potrdil	 in	 s	 tem	 neposredno	 poravnal	 znesek	
obveznosti.
						Zavezanec	bo	na	ta	način	vsak	mesec	na	enem	
e-računu	 plačal	 vse	 štiri	 prispevke	 za	 socialno	
varnost:															
•	 prispevke	za	pokojninsko	in	invalidsko	

zavarovanje,												
•	 prispevke	za	zdravstveno	zavarovanje,														
•	 prispevke	za	starševsko	varstvo,													
•	 prispevke	za	primer	brezposelnosti. 												

Izdaja	in	plačilo	e-računa	sta	neposredno	vezana	
na	predložitev obračuna prispevkov	za	socialno	
varnost	 in	 plačilo	 te	 obveznosti.	 Roka	 se	 glede	
tega	 nista	 spremenila.	 Omenjene	 obračune	 je	
treba	preko	eDavkov	predložiti	do	15.	v	mesecu,	
zneske	pa	je	treba	poravnati	najpozneje	do	20.	v	
mesecu	za	pretekli	mesec.	E-račun	bo	izdan	po	
predložitvi	obračuna.

Vir: Tadeja Bučar, OZS
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• Pomoč ali popusti pri sestavi raznih vlog in izpolnjevanju 
raznih obrazcev

• Osnovne informacije pri pripravi na poslovanje v državah EU
• Svetovanje in priprava vlog za pridobitev EU potrdila
• Svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev licence za prevoze 

v cestnem prometu 
• Informacije za prijavo na mojstrski izpit 
• Pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj (najem prostora, 

pomoč pri obveščanju, pomoč pri izvedbi

B R E Z P L A Č N E  P O S L O V N E  S T O R I T V E

• Brezplačni (ali za simbolično participacijo) strokovni seminarji, 
delavnice, tečaji in druga usposabljanja ter predstavitve, ki 
jih organizirajo sekcije za posamezne dejavnosti,     

• Brezplačna (ali za simbolično participacijo) splošna 
izobraževanja, seminarji in tečaji (področje davkov, delovnih 
razmerij, varstva pri delu in druga področja,  ki zadevajo 
celotno članstvo)          

• Organizacija in sofinanciranje strokovnih ekskurzij in obiska 
različnih  strokovnih sejmov        

• Sofinanciranje tečajev tujih jezikov  
• Sofinanciranje računalniškega izobraževanja

I Z O B R A Ž E V A N J E

• Prijava za vpis s.p. v PRS
• Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o., ki se ustanavljajo z 

denarnim vložkom v SRG
• Vpis poslovne enota v PRS ali drugega subjekta v SRG
• Splošni predlog za vpis sprememb v SRG
• Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. oz. za vpis 

sprememb samo v PRS
• Vpis sprememb podatkov v PRS
• Izbris s.p. iz PRS
• Prijava (M-1), sprememba (M-3) in odjava (M-2) iz obveznega 

socialnega zavarovanja
• Prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni (M12)

B R E Z P L A Č N E  S T O R I T V E  E - V E M

• Sofinanciranje najema razstavnega prostora za skupinske 
nastope članov na različnih sejmih doma in v tujini

• Popust pri oglaševanju v glasilu zbornice 
• Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice 

(promocijski material, letaki ipd.)

P R O M O C I J A  Č L A N O V

• Zagotovljena ugodna obrestna mera za kratkoročna posojila
• Organizacija in sofinanciranje športno-rekreacijskih 

dejavnosti
• Organizacija in sofinanciranje družabnih srečanj
• Brezplačna novoletna prireditev za otroke članov-Dedek Mraz 
• Možnost pridobivanja skupnih ponudb zaradi zagotovitev 

ugodnejših cen (razna  zavarovanja  oziroma druge storitve)
• Uporaba poslovnih prostorov na OOZ Koper, ko gre za 

izvedbo sestankov, internih izobraževanj in drugih oblik srečanj 
znotraj in za namene kolektiva. V primeru izvedbe izobraževanj, 
član le teh ne sme zaračunavati.

D R U G E  U G O D N O S T I

• Brezplačno glasilo Koprske obrtniške novice
• Prejemanje SMS sporočil predvsem kot opomnik pred dogodki
• Obveščanje preko elektronske pošte

I N F O R M I R A N J E

Verbajs d.o.o. 
Brezplačno individualno davčno svetovanje zajema:
• iz področja davčne, postopkovne in statusne zakonodaje 
• pri vodenju poslovnih knjig
• pri sestavi davčnih bilanc in drugih davčnih poročil
Popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, pri svetovanju in 
vodenju  postopka prenosa podjetja s.p. na prevzemno kapitalsko 
družbo in popust pri pripravi pisnih odgovorov iz področja davčne in 
postopkovne zakonodaje

Odvetniška pisarna Starman 
Brezplačno individualno pravno svetovanje zajema:
• dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov

B R E Z P L A Č N A  S V E T O V A N J A

Zavod za varstvo pri delu Koper, d.o.o.
Brezplačno svetovanje iz področja varnosti  in zdravja pri delu ter 
varstvo pred požarom zajema:          
• 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, dokumentacije za oceno dela zmožnosti na ZPIZ…)      
• zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih 

predpisov
Popust za izvedbo seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti 
in zdravja pri delu in varstva pred požarom, pri  izdelavi izjave o 
varnosti z oceno tveganja, pri pregledu delovne opreme (strojev) 
in izdaji poročil, pri ekoloških meritvah (osvetljenost, hrup, 
temperatura), pri usposabljanja za viličariste, strojnike TGM.

Varteg, Marko Grosek s.p.
• 20 % popust za izvajanje storitev na področju zagotavljanja 

varstva pri delu in pri izvajanju ukrepov varstva pred 
požarom

Dispanzer medicine dela, prometa in športa Izola
• 15 % popust na zdravstvene storitve

Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d., P.E. Koper
• Ponudba osebnih zavarovanj za člane, zaposlene pri članih 

in družinske člane vsebuje nezgodno zavarovanje, dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje, novo zavarovanje prehodne oskrbe 
ter zavarovanje za težke bolezni in operacije 

UP ZRS, Center za sodelovanje z gospodarstvom
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 

• 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

D R U G I  P O N U D N I K I  U G O D N O S T I  Z A  Č L A N E

Številne ugodnosti in veliki prihranki za člane OZS in OOZ 
s člansko kartico Mozaik Podjetnih pri nakupu materiala   
in storitev izbranih partnerjev.

ZAKAJ BITI ČLAN
     OOZ Koper


