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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

Kako hitro čas beži. Še posebej podjetnikom - obrtnikom, 
ki nam ni nikoli dolgčas in smo v pogonu od jutra do 
večera. Vsak dan. No, skoraj. Komaj smo za seboj pustili 
poletno vročino in dopuste, pa je že tukaj Martinovo 
veselje. Za prvim vogalom nas čakajo božično - 
novoletna praznovanja. Res hitro. Noro.

Na naši zbornici je bilo v teh mesecih zelo živahno. 
Sedem sekcij je opravilo zbore članov. Izvolili so nove 
predsednike/ce in podpredsednike/ce. Določili so 
glavne smeri svojega delovanja v novem mandatu. 
Želel sem spoznati čim več naših članov in se seznaniti 
z načinom dela posameznih sekcij, zato sem se udeležil 
vseh zborov. Pri vseh sem začutil pozitivno energijo in 
željo, da v prihodnjih letih naredimo več. Kaj to pomeni? 
Kot rečeno je glavni cilj tega mandata povečanje 
članstva. Vsaka sekcija se bo potrudila prirediti nekaj 
zanimivih izobraževalno – družabnih dogodkov. Na 
takšne dogodke bomo povabili tudi koga, ki še ni naš 

član, pa menimo, da bi lahko bil. Upajmo, da bomo pri tem vsaj delno uspešni. Saj veste: malo je 
malo, nič pa je nič. Konec oktobra sem se z vodstvi sekcij srečal na sestanku, kjer smo snovali načrte 
za prihodnje delovanje. Predsedniki/ce in podpredsedniki/ce sekcij so podprli odločitev Upravnega 
odbora zbornice, da namesto posameznih zborov sekcij z zaključnimi prednovoletnimi večerjami, 
organiziramo zaključni zbor vseh članov, nekakšni prednovoletni družabni dogodek. Vsi skupaj se 
bomo potrudili, da bo ta dogodek čim bolj prijeten, tudi malce svečan, predvsem pa vsem v veselje. 
Po želji,  bodo posamezne sekcije lahko opravile tudi delovne zbore članov. 

Najbolj vroča tema te jeseni je parkiranje v obrtni coni Sermin. Ker se naša zbornica upravičeno 
smatra za »mamo« obrtne cone, smo prevzeli pobudo in organizirali lastnike objektov iz cone v 
odbor, z namenom, da izposlujemo  čim ugodnejši režim parkiranja za uporabnike cone. To pa je 
težko delo. Najprej smo se potrudili, da smo vsaj približno poenotili lastnike objektov in jih prepričali, 
da bodo s skupnim in enotnim pristopom dosegli največ. Obenem smo tudi to priložnost izkoristili 
za pridobivanje članov. Vsem smo pojasnili kako pomembno je, da smo vsi lastniki objektov iz cone 
člani zbornice.  Nekateri so se že včlanili, ostali pa se še bodo. Posebej, ko bodo videli, kako smo 
združeni lahko uspešni in kako nemočen je lahko posameznik. Nato smo vzpostavili komunikacijo 
z vodstvom Mestne občine Koper (MOK) in predstavili osnovna dejstva in stališča. Dogovorili smo 
se, da je prav odbor organiziran v okviru naše zbornice reprezentativni sogovornik (pogajalec) z 
MOK. To pa je šele začetek. Predstavniki vseh šestih objektov bodo v novembru dokončno uskladili 
interese uporabnikov cone in izdelali končni predlog (seznam zahtev), ki ga bomo nato posredovali 
na MOK. Vsi skupaj se bomo potrudili, da nam uspe.

Tudi pri družabnih aktivnostih smo bili zelo pridni. To nam gre zares dobro od rok. Organizirali smo 
zelo dobro obiskan obrtniški piknik na Montinjanu in izpeljali letni izlet članov na Blatno jezero in 
Prekmurje. 

Pred vami je letošnja zadnja številka Obrtniških novic. Novoletne lučke se bodo kmalu prižgale 
in oznanile prihod najbolj veselega meseca v letu, a je za voščila še malce prezgodaj, zato vam 
bom zaželel le prijetno branje novic in vas povabil, da se na prihajajoče dogodke odzovete v čim 
večjem številu.                                                    
 
Vaš predsednik Sergej Pinter

Drage podjetnice - obrtnice, dragi podjetniki - obrtniki
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OUvedba plačljivega sistema parkiranja	

v Obrtni coni Sermin
Sredi	septembra	je	na	pobudo	in	v	okviru	Območne	obrtno-podjetniške	
zbornice	Koper	potekal	sestanek	vseh	lastnikov	objektov	v	OC	Sermin.	
Sestanka	se	je	udeležila	slaba	polovica,	oziroma	triindvajset	predstavnikov	
lastnikov	objektov,		kateri	so	izmed	vseh	objektov	izvolili	šestčlanski	
odbor.	Odbor	se	je	po	sestanku	sestal	na	terenu,	v	sami	coni.	Ugotovil	je	
določene	pomanjkljivosti	ter		pripravil	predloge	za	izboljšanje	predvsem	
prometnega	režima	v	coni.	Le	te	je	OOZ	Koper	nemudoma	posredovala	na	
ustrezni	urad	Mestne	občine	Koper.	

Marjetica	Koper	je	na	območju	celotne	cone,	16.	oktobra	2019,		uvedla	
plačljivo	parkirišče.	OOZ	Koper	je	takoj	zahtevala	sestanek	pri	županu	
Mestne	občine	Koper Alešu Bržanu,	na	katerem	je	v	zvezi	z	uvedbo	
parkiranja	predstavila	stališča	obrtnikov	in	podjetnikov	OC	Sermin,	ki	so	
sledeča:																
•	 parkirne	površine	v	coni	so	nastale	skupaj	z	izgradnjo	infrastrukture	

za	objekte,	le-te	so	zgradili	takrat	obrtniki	in	podjetniki	sami		-	
evropska	sredstva	so	bila	pridobljena	iz	naslova	projekta,	ki	je	
zagotovil	določeno	število	novih	delovnih	mest	-	iz	tega	sledi,	da	je	
parkirišče	namenjeno	prednostni	uporabi	lastnikov	objektov	oziroma	
njihovim	uporabnikom,	kljub	temu,	da	je	formalno	v	lasti	MOK,	
oziroma	javnega	dobra,																		

•	 z	zavedanjem,	da	je	režim	parkiranja	potrebno	urediti,	so	uporabniki	
pri	tem	pripravljeni	sodelovati	preko	nakupa	abonmajev	ali	dovolilnic,	
ki	so	vezana	na	stavbo	in		tudi	sofinancirati	stroške,	ki	ob	tem	
nastanejo,

•	 nikakor	se	lastniki	objektov	ne	strinjajo,	da	lahko	abonmaje	kupi	
kdorkoli	razen	lastniki	sami	in	drugi	uporabniki	objektov	v	coni.

Stališče	MOK	pa	je	bilo:																	
•	 Za	vse	javne	prometne	površine	na	območju	občine	veljajo	isti	

predpisi,	oziroma	občinski	odloki,	katere	so	zavezani	v	enaki	meri	
upoštevati,																		

•	 urejanja	parkirišča	so	se	lotili	na	podlagi	številnih	pobud	in	pritožb	
posameznikov	iz	cone.	Poleg	ureditve	parkiranja	obljubljajo	tudi	skrb	
za	čistočo	in	urejanje	zelenih	površin,																

•	 za	začetek	bo	parkirni	režim	od ponedeljka do petka, od 7. do 15. 
ure, prva ura brezplačno.	Abonma	za	prebivalce	MOK	je	20,00	EUR/
mesec,	za	ostale	30,00	EUR/mesec,	za	pravne	osebe	s	sedežem	v	MOK	
prav	tako	30,00	EUR/mesec.		Abonma	je	vezan	na	določeno	vozilo,											

•	 režim	je	možno	tudi	spremeniti,	če	se	bo	izkazalo,	da	ta	rešitev	ni	
dobra.												

V	dneh	po	uvedbi	plačljivega	režima	parkiranja	so	se	med	uporabniki	v	
coni	vrstili	negativni	komentarji,	veliko	je	bilo	negodovanja	in	nestrinjanja	
glede	prometnih	novosti,	zato	je	OOZ	Koper	na	Urad	za	gospodarske	javne	
službe	in	promet		MOK	posredovala	ugotovitve,	kako	bi	lahko	sistem	uredili,	
da	bi	zadovoljil	uporabnike	cone,	in	sicer:											
•	 MOK	naj	pripravi	konkretne	 informacije	na	kakšen	način	bi	lastniki	

objektov	v	OC	Sermin	odkupili	zemljišča,	ki	se	nahajajo	pred	njiho-
vimi	objekti,													

•	 MOK	naj	sporoči	postopek		posredovanja		vloge		za	spremembo	od-
loka	oziroma	drugega	akta,	ki	ureja	javna	parkirišča	v	mestu	oziroma	
kaj	bi	morali	storiti,	da	bi	se	parkirišče	v	Serminu	obravnavalo	pod	
drugačnimi	pogoji,	oziroma,	kakšne	so	možne	posebne	obravnave	
parkirnih	mest	na	tistih	parkiriščih	v	OC	Sermin,	ki	se	nahajajo	pred	
določenimi	halami	(ne	gre	za	lastniška	parkirišča).												

OOZ	Koper	je	v	soglasju	z	lastniki	objektov	mnenja,	da	bi	bila	optimalna	reši-
tev,	da	se	lastnikom	objektov	za	parkiranja	na	parkiriščih	pred	njihovimi	hala-
mi	omogoči	nakup	dovolilnic,	kar	bi	bilo	morda	mogoče	urediti	z	notranjim	
aktom	ali	pravilnikom,	ki	bi	ga	sprejela	MOK.	Dovolilnice	bi	bile	vezane	na	
objekt.		Zdajšnja	cena	dovolilnice,	v	višini	75,00	EUR	je	absolutno	previsoka.	Z	
obzirom,	da	je	lastnikov	objektov	,	ki	bi	tako	dovolilnico	potrebovali	kar	veli-
ko,	bi	lahko	izdajatelj	dovolilnic	določil	temu	primernejšo	ceno.	

Parkirišča	v	OC	Sermin	ne	gre	upoštevati	kot	vsa	ostala	javna	parkirišča	
v	MOK,	kajti	je	bila	celotna	cona	zasnovana	in	zgrajena	na	osnovi	potreb	
lokalnih	obrtnikov,	ki	so	tako	rekoč	sami prišli do težko pričakovanega 
zemljišča, ki je bil namenjen le njim, na katerem so si sami zgradili svoje 
objekte.	

Predstavniki	6-ih	objektov	OC	Sermin	so	se	konec	oktobra	ponovno	se-
stali	in	razpravljali	o	tem	kako	se	je	uveden	režim	parkiranja	obnesel	med	
uporabnike	cone.	Strinjali	so	se,	da	je	bil	v	eni	meri	namen	dosežen,	se	pa	
sistem	novega	režima	parkiranja	uvaja	počasi.	Novost	je	res	uredila	nekaj	
nepravilnosti,	ostajajo	pa	še	številne	nejasnosti	in	težave,	ki	jih	morajo	
lastniki	objektov		med	seboj	uskladiti	in	odpraviti,	da	bo	lahko	sistem	parki-
ranja	 deloval	kot	je	bil	s	strani	MOK	in	Marjetice	Koper	zastavljen. Zaključek	
sestanka	je	bil,	da	se	na	MOK	in	Marjetico	Koper	pošlje	zaprosilo,	da	se	upo-
rabnikom	parkirišč	nameni	določen	čas	(en	mesec),	v	katerem	bodo	lastniki	
objektov	med	seboj	dogovorili	interni	sistemu	parkiranja	in,	da	v	tem	času	
redarske	službe	na	območju	parkirišč	v	OC	Sermin	 ne	izvajajo	kontrole.	

Do	izida	glasila,	nismo	s	strani	MOK	in	Marjetice	Koper	prejeli	nikakršnega	
odgovora.	

 VABILOPrednovoletni zbor članov	

Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper

Spoštovani	člani,	vabim	vas	na	prednovoletni	zbor	članov	OOZ	Koper,	ki	bo	

v soboto, 7. decembra 2019 ob 19. uri,
v Oljarni Lisjak , Šalara 28b, Koper

Ob	 iztekajočem	 se	 letu	 se	 bomo	 pogovorili	 o	 delovanju	 naše	 zbornice	 in	 na	 podlagi	 vaših	
predlogov	začrtali	aktivnosti	za	prihodnje	leto.	

Srečanje	bomo	izkoristili	za	prijetno	in	sproščeno	druženje,	obogatili	ga	bomo	z	okusno	hrano	
in	žlahtno	kapljico	ter	tako	v	naši	sredini	nazdravili	prihajajočemu	letu.

Prijave
Udeležbo	sporočite	na	tel.	05/61 390 13	ali	041/725 125	
oziroma	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
sreda, 4. december 2019

Udeležba	je	brezplačna.

Dogodek	je	namenjen	članom	zbornice.	Za	udeleženca	se	šteje	en	predstavnik	iz	podjetja.	

Veselim	se	srečanja	z	vami,	

Sergej	Pinter,	predsednik
	 	
Vljudno vabljeni!	 	 	 	 	 	
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OV nekaterih vodstvih sekcij			je prišlo 

do sprememb
 VABILOPoslovni zajtrk 

v okviru Evropskega dneva delodajalcev	

 VABILOSeminar Reforma zakonodaje s področja 
varstva osebnih podatkov ter ključne dolžnosti podjetij 

OOZ	Koper,		v	sodelovanju	z	Informacijskim	pooblaščencem	
Republike	Slovenije,	v	okviru	EU	projekta	RAPiD.Si,	organizira	
brezplačni	seminar	Reforma zakonodaje s področja varstva 
osebnih podatkov ter ključne dolžnosti podjetij 

v torek, 3. decembra 2019 od 9. do 12. ure,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Seminar	o	varstvu	osebnih	podatkov	je	namenjen	predvsem	
malim	in	srednje	velikim	podjetjem.	Glavni	cilj	je	predstaviti	
reformo	zakonodajnega	okvira	s	področja	varstva	osebnih	
podatkov,	usmeriti	slušatelje	na	informacije	in	uporabna	
orodja,	ki	pripomorejo	k	prenosu	zakonskih	zahtev	v	prakso,	
ter	ponuditi	odgovore	na	konkretna	vprašanja.	

Program
1. del - Ključne dolžnosti po Splošni uredbi o varstvu 
osebnih podatkov - GDPR (cca 90 minut)								
•	 temeljne	definicije,	načela									
•	 pravne	podlage											
•	 informiranje	posameznika									
•	 pravice	posameznika	(pravica	do	seznanitve,	pozabe,	

omejitve,	prenosljivosti	podatkov...)									
•	 pogodbena	obdelava	podatkov										
•	 evidenca	dejavnosti	obdelave	(»katalogi«)										

•	 ocene	učinkov	v	zvezi	z	varstvom	podatkov											
•	 pooblaščene	osebe	za	varstvo	podatkov	(DPO)												
•	 kodeksi	ravnanja	in	potrjevanje	(certificiranje)									
•	 varnost	podatkov												
•	 neposredno	trženje														
•	 obveščanje	o	kršitvah	varnosti											
•	 prenos	osebnih	podatkov	v	tretje	države	ali	mednarodne	

organizacije									
•	 pravna	sredstva,	odgovornost	in	kazni	

2. del - Kako razumeti in izvajati določbe Splošne uredbe 
v praksi (cca 60 minut) 													
•	 novosti	Zakona	o	varstvu	osebnih	podatkov		

(ZVOP-2;	odvisno	od	sprejema)												
•	 vprašanja	in	odgovori	

Predavatelj
Seminar	bo	izvedel	Matej Sironič,	svetovalec Pooblaščenke	
za	varstvo	osebnih	podatkov.

Prijave
Obvezna	je	predhodna	prijava,	najkasneje	do	petka, 
29. novembra 2019,	na	tel.	05/61 390 13,	041/725 125
ali	na	e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Seminar	je	financiran	s	strani	Evropske	unije.

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper,	v	sodelovanju	s	
koprsko	območno	službo	Zavoda	RS	za	zaposlovanje,	v	okviru	
Evropskega	dneva	delodajalcev,	organizira	Poslovni zajtrk

v četrtek, 28. novembra 2019 ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper 		
Program
Uvodni pozdrav predsednika zbornice Sergeja Pinterja
Predstavitev storitev Zavoda RS za zaposlovanje, OS Koper					
•	 stanje	na	trgu	dela	in	projekt	Poklicni	barometer								
•	 storitve	Pisarne	za	delodajalce							
•	 aktualni	programi	Aktivne	politike	zaposlovanja	in	

projekt	Inkluzivno	kreiranje	delovnega	mesta									
•	 vaši	predlogi	kako	izboljšati	sodelovanje	z	Zavodom	

RS	za	zaposlovanje,	da	bodo	še	bolj	prilagojeni	
delodajalcem	in	njihovim	potrebam.							

Z	nami	bo	direktorica	koprske	območne	službe	Zavoda	RS	za	
zaposlovanje mag. Nevenka Bandelj	in	svetovalec	za	delo	z	
delodajalci		Vladimir Popovič.	

Delavnica Z boljšo komunikacijo do večje motivacije 
zaposlenih:						
•	 kako	motivirani	so	vaši	zaposleni?	Na	delovnem	mestu	

se	vsak	dan	v	želji	po	večji	uspešnosti	in	učinkovitosti	
srečujemo	z	različnimi	izzivi.						

•	 na	izkustveni	delavnici	bomo	raziskovali	kaj	zaposlene	
motivira,	kako	deluje	učinkovito	komuniciranje	in	kaj	
so	uspešne	taktike	za	dvig	motivacije	vaših	zaposlenih	
ter	kako	uspešno	preprečevati	konflikte	in	kako	jih	
razreševati,	ko	pride	do	njih.											

Delavnico	bosta	vodili	Maja Drobne	in	Jasna Ratoša,	
Kulturno	izobraževalno	društvo	PiNA.

Trajanje
Dogodek	bo	trajal	predvidoma	do	11.30 ure.

Udeležba je brezplačna.	Vabljeni!

Po	junijskih	volitvah,	ko	so	člani	izvolili	novega	predsednika	in	
skupščino	zbornice,	so	svoja	vodstva	izvolili	tudi	člani	sekcij.	

Večje	spremembe	so	se	zgodile	v	sekciji 
gradbincev,	kjer	je	dosedanji	predsednik	
Zlatko	Kalšnik	(Gradbeništvo	Zlatko	d.o.o.),	
kateri	se	za	kandidaturo	ni	odločil,	saj	je	
mnenja,	da	je	med	člani	sekcije	še	kdo,	ki	bo	
sekcijo	prav	tako	učinkovito	vodil,	po	dolgih	
letih	predsednikovanja,	vodenje	sekcije	
prepustil	novoizvoljeni	Radi Vidic.	Za	pod-
predsednika	so	člani	izvolili	Nurija Kapića.	

Tudi	v sekciji instalaterjev-energetikov	je	prišlo	do	korenite	
zamenjave.	Predsednik	je	postal	Peter Benčič	(Prove	d.o.o.),	
podpredsednik	pa	Alojz Veselič	(Vesinstal	d.o.o.)	

Gostinci	so	vodenje	sekcije	zaupali	Bojanu Cepoviču (Cepo	
d.o.o.),	ki	je	ob	izvolitvi	dejal,	da	bo	skušal	vpeljati	določene	
novosti,	s	katerimi	bi	člane	predvsem	povezal.

Vodenje sekcije kozmetikov	je	prevzela	Valentina Brainich 
(Servis	B.O.	d.o.o.),	podpredsednica	je	Tamara Hlede.	

V	sekciji	frizerjev, avtoserviserjev	in	prevoznikov	so	se	
zamenjali	le	podpredsedniki.	Tako	je	bila	pri	sekciji frizerjev	
izvoljena	za	podpredsednico	Melina Gorjan,	predsednica	ostaja 
Žana Budan.	

Pri	avtoserviserjih,	katerih	predsednik	ostaja	Vasja Vadnov,	
je	podpredsedniško	mesto	zasedel	Aleš Vežnaver.	

Prevoznike bo	še	nadalje	vodil	Dean Žunič,	podpredsedniško	
mesto	pa	je	bilo	zaupano	Marinu Mamiloviču.	

Sekcija lesnih strok	z	Nenadom Vračičem	na	čelu,	volitev	še	ni	
izvedla.

Predsednik	zbornice	Sergej Pinter	se	je	konec	oktobra	sestal	
z	vodstvi	sekcij.	Sestanek	je	potekal	z	namenom	se	dogovoriti	
kakšne	so	prioritete	po	sekcijah	in	kako	bi	lahko	zbornica	želje	
in	potrebe	članov	sekcij	v	največji		meri	zadovoljila	in	izpolnila.	
Delovanje	sekcij	je	odvisno	od	članov	samih,	zato	je	poglavitnega	
pomena,	da	člani	izpostavijo	svoje	predloge	aktivnosti.	Le	tako	
bodo	sekcije	pri	izvajanju	programov	dela	tudi	najbolj	učinkovite.	
Število	članov	zbornice	zadnja	leta	ni	v	porastu,	a	tudi	drastično	
ne	upada.	Z	željo	pridobiti	nove	člane,	bodo	na	dogodke,	ki	jih	
bodo	organizirali	po	sekcijah,	povabili	tudi	nečlane.

Letošnja	novost,	ki	je	bila	na	predlog	Upravnega	odbora	zbornice	
na	sestanku	soglasno	podprta,	je	organizacija	prednovoletnega	
zbora	vseh	članov	zbornice.		Posamezne	sekcije	se	tako	ob	koncu	
leta	ne	bodo	sestale	na	ločenih	zborih	članov,	ampak	bo	potekal	
le	skupni	zbor.	Izjemoma	sta	se	predsednika	sekcije	prevoznikov	
in	sekcije	avtoserviserjev	odločila,	da	bosta	na	dan	zbora	izvedla	
tudi	sestanek	s	člani,	z	namenom	zastaviti	okvirni	program	dela.	
Seveda	se	lahko	člani	sekcij	sestanejo	kadar	koli	želijo,	le	to	je	
odvisno	od	želja	in	načrtov	predsednikov	sekcij	in	seveda	samih	
članov	sekcij.	

Zbornica	bo	prednovoletni	zbor	članov	organizirala	v	soboto		
7.	decembra	2019	v	oljarni	člana	zbornice	Franka	Lisjaka.
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OVzhodno od raja počitniških	kot	stalnih	prebivališč,	ulice	in	

ceste	so	zelo	dolge,	ravne,	pol	ure	hodiš	pa	
imaš	občutek,	da	nisi	nikamor	prišel.	Tako	
nekako	je	izjavil	naš	član.	Ob	večerji	in	tudi	
še	prej	smo	bili	deležni	romske	glasbe	z	ob-
veznimi	prispevki	za	kulturo,	po	večerji	pa	
še	 prepričljivega	 nastopa	 dveh	 folklornih	
plesnih	parov.	
					Drugi	dan,	v	soboto,	smo	obiskali	blaten-
sko	zdravilišče,	sicer	pa	so	turistične	točke	
skoraj	po	vsej	obali	 jezera,	razen	mogoče	
manj	na	zahodu,	kjer	so	obsežna	trstičja	in	
res	blaten	teren.	Potep	smo	zaključili	v	va-
žnem	 mestu	 Keszthely,	 izgovori	 se	 Keštej,	
po	 naše	 Blatenski	 Kostel,	 kjer	 se	 nahaja	
pomembna,	 odlično	 ohranjena	 palača,	 ki	
malce	spominja	na	Loure,	res	je	zanimiva	z	
ogromnimi	vrtovi.	Nekateri	smo	si	ogledali	
notranjost,	 ki	 ne	 zaostaja	 dosti	 za	 razkoš-
jem	 v	 Vatikanu,	 predvsem	 pa	 je	 zanimiv	
muzej	 kočij,	 vozov,	 sank	 in	 vse	 mogoče	
opreme.	 Posebej	 fascinantna	 je	 izdelava	
vzmetenja	 pri	 nekaterih	 kočijah,	 poslasti-
ca	za	tehnične	duše.	Ob	tem	je	potrebno	
omeniti	našega	vodiča.	Mislim,	 	da	nas	 je	
večino	 napačno	 ocenil.	 Ko	 je	 v	 Ljubljani	
vstopil	 na	 naš	 avtobus,	 je	 v	 predstavitve-
nem	nagovoru	nekaj	omenil	o	tem,	da	nas	
ne	 bo	 utrujal	 z	 zgodovino,	 pa	 je	 potem	
opazil,	da	pa	ga	večina	res	posluša,	ko	raz-
laga	 pretekle	 dogodke.	 Tudi	 preveč	 se	 je	
trudil,	da	bi	nam	ugodil	pri	 izbiri	ogledov	
in	sprehodov.	Ne	mislim,	da	bi	nas	moral	
preganjati	kot	čredo	z	zastavico	v	roki,	am-
pak,	če	nečesa	ne	poznaš,	ne	moreš	izbirati.	
					Bolje	je	bilo	naslednji	dan,	na	naši	stra-
ni	sveta.	Tu	so	vodiču	besede	lepše	stekle.	
Kaže,	de	je	tudi	njega	malce	motila	čemer-
nost	in	neka	grenkoba,	ki	preveva	madžar-
sko	občestvo.	Ko	smo	se	bližali	Lendavi,	je	
postal	 drug	 človek,	 tudi	 mi	 smo	 se	 malo	
bolj	sprostili,	ali	pa	se	mi	samo	tako	zdi.	Za-
čelo	se	je	z	razglednim	stolpom	Vinarium,	
imeli	 smo	 čisto	 malce	 zamegljeno	 srečo,	
pa	 se	 je	 vseeno	 videlo	 vsenaokrog.	 Pod	
stolpom	stojnica	z	nasmejano	prekmurko,	
z	 dobrim	 vinom	 in	 velikodušno	 ponuje-
nimi	različnimi	prigrizki.	Nadaljevalo	se	 je	
z	 obiskom	 proizvajalcev	 paradižnika	 Lušt,	
kjer	nam	je	luštno	dekle	razložilo	vse,	am-
pak	res	vse	o	pridelavi.	Ni	prostora,	da	bi	
opisal	 vse	 o	 čmrljih,	 geotermalnim	 ogre-
vanjem,	 računalniško	 vodenim	 dogaja-
njem	in	drugih	zanimivostih.	Potem	obisk	
manjšega	 vinogradnika	 z	 degustacijo	 in	
bogračem,	 pa	 kasneje	 za	 nekatere	 krona	
izleta,	 ko	 smo	 bili	 zelo	 dobrodošli	 v	 kleti	
Radgonskih	 goric,	 kjer	 nas	 predstavnica	
podjetja	kakšni	dve	uri	nikakor	ni	izpustila	
iz	rok,	predavala,	vodila,	stregla	s	šampanj-
ci,	vini,	prigrizki.	Verjamem,	da	je	bila	tudi	
sama	zadovoljna	s	svojim	vtisom,	saj	jo	je	
ob	slovesu	eden	od	naših	bolj	družabnih	
obrtnikov	navdušeno	objemal	in	poljubljal.	
Sledila	je	večerja	v	neki	gostilni,	kjer	ni	nih-
če	mogel	do	konca	pojesti	in	povratek.	Si-
cer	pa	vsega	pojesti	nismo	mogli	že	precej	
pred	tem	in	nasmejana	postrežba	je	bila	že	
od	jutra.	Slovenija	je	zakon.
                Božo Stražar, član

					S	šumenjem	in	klokotanjem	razpenjene	vode,	ko	je	gibljiv	
ladijski	vijak	na	desni	strani	malega	trajekta		potiskal	plovilo	
ob	pomol,	čez	katerega	je	z	zahoda	kar	močno	pihal	neke	
vrste	maestral,	na	trenutke	se	je	zdelo	kot	da	smo	nekje	v	
Dalmaciji,	tako	se	je	začel	naš	letošnji	izlet.		Res	je,	da	sta	nas	
šofer	avtobusa	in	vodič	malo	pred	tem	odložila	malo	vzho-
dneje	ob	jezeru,	ampak	tam	smo	se	šele	malo	bolj	predra-
mili.	Kot	običajno	smo	pot	začeli	še	v	trdi	temi.	Ko	naj	bi	se	
zdanilo,	pa	nas	je	na	madžarski	strani	pričakala	ne	pregosta	
megla,	skozi	katero	smo	občasno	uzrli	kakšna	vedno	enaka	
polja	 in	 ponavljajoče	 se	 enolično	 drevje	 in	 grmovje.	 Šele	
pozno	dopoldan,	ko	se	 je	cesta	malenkost	dvignila,	 je	po-
stalo	jasneje,	ob	Blatnem	jezeru	pa	je	še	zadnja	zračna	vlaga	
izpuhtela.
						Plovba	s	trajektom	ni	bila	dolga,	saj	smo	pristali	na	polo-
toku	Tihany,	tam	smo	nekoč	že	bili,	pa	je	bilo	takrat	vreme	
slabše.	Šele	sedaj	se	je	lepo	razločila	razsežnost	Blatnega	je-
zera,	vzhodna	in	zahodna	obala	sta	se	skrivali	za	obzorjem	
in	barva	jezera	je	bila	lepo	modra	z	rumenkastim	pridihom.	
Z	avtobusom	smo	nadaljevali	ob	obali	proti	severovzhodu,	
vmes	kosili,	pa	se	potem	ustavili	v	čardi	na	malici,	šli	obiskat	
manjšega	 vinogradnika,	 ki	 nam	 je	 predstavil	 mletje	 in	 sti-
skanje	vina,	kar	na	večino	ni	naredilo	vtisa.	 	Bolj	 je	vžgala	
predstava,	 ko	 je	 žena	 našega	 člana	 morala	 z	 zavezanimi	
očmi	piti	vino	iz	posebne	embalaže,	no	tu	o	tem	ne	bom	
pripovedoval.	Vrnili	smo	se	v	našo	čardo,	pa	šli	na	sprehod,	
ki	pa	ni	bil	preveč	zanimiv,	polno	je	vseh	mogočih	hiš,	tako	
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• Literam svetovanja,	 ki	 končnim	 strankam	 podaja	 na-
potke	glede	domače	nege	in	prodaje	proizvodov	iz	linije	
Lite	care	line,	šamponov,	ki	ohranjajo	odpornost	naravne	
strukture	lasnega	stebla	in	vzpostavljajo	pogoje	za	boljšo	
rast	las.	Ne	vsebujejo	agresivnih	kemikalij.	Formula	doseže	
učinek	regeneracije	las	brez	uporabe	balzamov.	Prepričali	
se	 boste	 tudi	 o	 učinkih	 negovalnih	 proizvodov,	 ki	 zaščiti-
jo	lase	pred	vsakodnevno	obrabo	(pred	UV	žarki,	vročino,	
mrazom,	 mehanskimi	 poškodbami).	 Varujejo	 lase	 pred	
progresivnim	slabšanjem	odpornosti	las.

To	 pa	 še	 ni	 vse!	 Pred	 kratkim	 je	 o	 LiteRAM-u	 poslušala	 tudi	
širna	 Slovenija.	 Direktorica	 in	 lastnica	 podjetja	 Piskar	 Lite-
RAM	d.o.o.,	Klaudija	Piskar,	ki	jo	boste	lahko	spoznali	tudi	na	
dogodku,	je	zgodbo	o	uspehu	oziroma	zgodbo	o	LiteRAM-u	
predstavila	tudi	v	TV	oddaji	Prava	ideja	na	TV	SLO	2.	Posnetek	
oddaje	si	lahko	ogledate	na	naslednji	spletni	povezavi http://
bit.ly/2ocByBC	.  

Prijave
Obvezna	je	predhodna	prijava	na	tel.	05/61 390 13, 
041/725 125	ali	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
srede, 27. novembra 2019	 	 	 	

Vabljeni!
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Sekcija	frizerjev	OOZ	Koper	v	sodelovanju	s	Frizerskim	salonom	Piskar	
LiteRAM	 Institute	 organizira	 brezplačen	 dogodek,	 na	 katerem	 boste	
spoznali	lasno	kozmetiko	LiteRAM.		Dogodek	bo	potekal

v soboto 30. novembra 2019 ob 15. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Na	dogodku	se	boste	lahko	na	lastne	oči	prepričali	o	učinkih:																
• Literam terapije,	ki	trajno	odpravi	poškodbe	las,	povrne	prožnost,	

gladkost,	sijaj	las	(zaradi	materialov	in	posebne	osvetlitve	je	posto-
pek	Literam	terapije	trajen).	Lasje	dosežejo	večjo	naravno	dolžino,	
gostoto	in	volumen. 	

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

Predstavitev lasne kozmetike LiteRAM  VABILO
S E K C I J A  G R A D B I N C E V

Strokovni seminar 
Posegi v nosilno konstrukcijo stavb

Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	organizira	strokovno	
predavanja	z	naslovom	Posegi v nosilno konstrukcijo stavb,	

v četrtek 21. novembra 2019, ob 13. uri,	

v veliki sejni dvorani na OZS, 
Celovška 71, Ljubljana

Pri	prenovah	stavb	se	pogosto	nenačrtovano	posega	v	nosilno	
konstrukcijo,	s	čimer	se	zmanjšuje	njena	varnost.	Posegi	so	
različni,	od	na	videz	nedolžnega	vrezovanja	utorov	za	inštalacije	
do	izvedbe	prebojev,	dodatne	obtežbe	in	celo	odstranjevanja	
predelnih	in	nosilnih	sten.	 Žal	se	večina	prenov	izvaja	brez	sanacije	
in	utrditve	konstrukcije,	ki	bi	stavbi	tudi	v	prihodnje	zagotovili	
varnost	in	stabilnost.	 Pred	vsako	prenovo	je	priporočljivo	opraviti	
posvet	s	strokovnjakom	za	gradbene	konstrukcije,	po	potrebi	
izdelati	»projekt	statike«	(nosilnosti)	in	včasih	celo	pridobiti	
gradbeno	dovoljenje.	O	vsem	tem	in	drugih	okoliščinah	posegov	v	
nosilne	konstrukcije	stavb	bo	govora	na	seminarju.

 VABILO

Program
13.00 - Nosilna konstrukcija stavbe - 
splošno, novogradnje in rekonstrukcije	
predavatelj mag. Marjana Lutman, ZAG           
•	 nosilna	konstrukcija	stavbe	–	vloga	in	bistvene	

lastnosti											
•	 razlike	med	nosilnimi	in	nenosilnimi	elementi											
•	 primeri	napak	pri	novogradnjah													
•	 rekonstrukcije	in	ostali	posegi	v	nosilno	konstrukcijo		

(preboji	in	utori)												
•	 utrditev	nosilne	konstrukcije	–	cilji	in	metode															
•	 tehnično	opazovanje	(monitoring)	–	namen	in	

postopki															
•	 primeri	škodljivih	posegov	v	konstrukcijo	in	opozorila

14.45  Gradnja z lesom - 
primeri dobre prakse in pogoste napake 
predavatelj dr. Tomaž Pazlar, ZAG            
•	 z	namenom	uporabe	povezana	pravilna	izbira	

primernih	materialov	za	gradnjo	z	lesom										
•	 lesene	medetažne	konstrukcije  													
•	 lesena	ostrešja											
•	 okvirna	in	masivna	lesena	gradnja										
•	 enostavne	oz.	nezahtevne	lesene	konstrukcije	

			

	Komu je namenjen seminar 
Seminar	je	namenjen	vsem	izvajalcem	(gradbinci,	
zaključna	dela,	krovci,	tesarji,	tudi	inštalaterji	strojnih	in	
elektro	inštalacij),	ki	se	na	objektih	srečujete	s	posegi	v	
nosilne	konstrukcije,	tako	na	novogradnjah,	kot	tudi	(oz.	
predvsem)	na	sanacijah	in	adaptacijah.	

Kot	gradivo je	priporočljivo,	da	se	uporabi	priročnik,	ki	
ga	je	na	to	temo	izdalo	Ministrstvo	za	okolje	in	prostor,	
in	si	ga	lahko	preberete	in	natisnete	preko	povezave		
(priporočljivo	pred	seminarjem)	
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/
Graditev/posegi_v_nostilno_konstrukcijo.pdf 

Kotizacija 
Za	člane	OZS	je	udeležba	na	predavanju	brezplačna.

Prijave
Prijave	na	tel.	05/61 390 13,	041/725 125	
ali	na	e-naslov:andreja.kozlovic@ozs.si
Ker	je	število	mest	omejeno,	priporočamo,	da	s	prijavo	
pohitite.
	
Za	udeležence	bo	organiziran	skupni	prevoz.		 	
OOZ	Koper	bo	stroške	prevoza	članom	s	poravnano	
članarino	financirala	v	celoti.	O	uri	in	kraju	odhoda	boste	
prijavljeni	pravočasno	obveščeni.		

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

Predstavitev	novosti 
prodajnega programa 
Kema Puconci

NAPOVED

Sekcija	gradbincev	OOZ	Koper	načrtuje	organizacijo	strokovnega	
dogodek,	 na	 katerem	 bodo	 predstavniki	 podjetja	 Kema	 Puconci	
predstavili	novosti	njihovega	prodajnega	programa.	Dogodek	bo	
potekal	

v četrtek, 16. januarja 2020,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Pred	strokovnim	dogodkom	boste	
člani	 sekcije	 imeli	 sestanek,	 na	 ka-
terem	 boste	 izpostavili	 aktivnosti		
in	 tako	 pripravili	 program	 dela	 za	
leto	2020.	

Člani	boste	vabilo	na	dogodek	prejeli	po	pošti.

Primer	iz	prakse,	zgodba	o	uspehu,	ki	jo	je	»	spisal	LiteRAM	«

Na	naši	zbornici	je,		v	organizaciji	Viškovič	
Akademy	 Dikson,	 v	 nedeljo	 22.	 septem-
bra	2019,		potekal	frizerski	dogodek,	kjer	
je	tehnik	lasne	kozmetike	Dikson,	Zoran	
Viškovič,	 tako	 teoretično	 kot	 praktično	
predstavil	 svoje	 izdelke.	 Kljub	 slabemu	
vremenu	 in	zaradi	poteka	športne	prire-
ditve	-		triatlona,	ki	je	prometno	ohromil	
Koper	in	okolico,		se	je	seminarja	udeleži-
lo	lepo	število	frizerk.

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

Gostili smo 
Zorana Viškovića

Tudi	 letos	 je	 frizerski	 dogodek	 v	 Londo-
nu	privabil	številne	frizerje	iz	celega	sve-
ta.	Izmed	naših	članov	sta	si	sejem	Salon	
International	London,	ki	je	potekal	v	času	
od	5.	do	7.	oktobra	2019	ogledali	dve	naši	
članici.	 Bili	 sta	 deležni	 pestre	 sejemske	
ponudbe	in	strokovnih	seminarjev,	ki	so	
jih	 pripravile	 znane	 frizerske	 akademije	
kot	so	Vidal	Sassoon	in	Tony	&	Guy.	Zna-
nje	in	ideje	bodo	s	pridom	uporabile	pri	
delu	v	svojih	salonih.

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

V Londonu tudi	

dve naši frizerki
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številne člane
					Obrtniki	in	podjetniki	so	se	v	petek,	20.	septembra	2019,	
zbrali	na	obrtniškem	pikniku,	ki	smo	ga	organizirali	v		vasici	
Montinjan.	V	objemu	narave,	od	koder	je	bilo	mogoče	ob-
čudovati	čudovit	razgled,	ki	je	segal	vse	do	Kopra	in	še	dlje,	
so	udeleženci	preživeli	lepo	popoldne.	
						Okrog	sedemdeset	članov	se	je	zbralo	in	prav	vsak	je	
našel	svoj	kotiček	in	sogovornika	s	katerim	je	pokramljal	in	
se	tako	sprostil	od	napornega	delovnega	tedna.	Za	dobro	
hrano	iz	žara	 in	žlahtno	kapljico	je	bilo	poskrbljeno,	prav	
tako	je	za	prijetno	vzdušje	z	glasbo	poskrbel		DJ	Lovro.	To-
vrstna	druženja	v	veliki	meri	koristijo	tudi	vodstvu	zbornice,	
saj	 je	to	priložnost,	ko	se	na	enem	dogodku	zbere	veliko	
število	članov.	Tako	posamezniki		izpostavijo	težave	s	kate-
rimi	se	pri	svojem	delu	srečujejo	in	zbornici	predlagajo,	da	
kot	organizacija	pristopi	k	njihovemu	reševanju.	
					Odziv	članov	je	bil	pozitiven,	kar	je	dokaz,	da	so	tovrstna	
druženja	več	kot	
dobrodošla.	

Letošnjega	Slovenskega	
frizerskega	festivala,	ki	je	na	
Gospodarskem	razstavišču	
v	Ljubljani	potekal	v	soboto	
19.	oktobra	2019	so	se	ude-
ležile		štiri	članice	zbornice.	
Festival	je	potekal	v	duhu	
praznovanja	okrogle	20.	
obletnice.	Organizatorju	gre	
veliko	zahval	za	organizacijo	
tovrstnega	dogodka.	Udele-
ženci	so	bili	deležni	izjemnih	
kreacij	kolegov	frizerjev,	ki	
so	svojo	ljubezen	do	poklica	
nesebično	delili	na	odru.

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

Na ogledu	Slovenskega 
frizerskega festivala

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

Uvedba VBS sistema najave kamionov
					Predsednik	sekcije	za	promet	pri	OOZ	Koper	Dean Žunič,	se	je	16.	oktobra		
2019	udeležil	sestanka	na	sedežu	Luke	Koper,	kjer	sta	bila	poleg	predstavnikov	
Luke	 Koper	 prisotna	 tudi	 predstavnika	 Sekcije	 pristaniških	 špediterjev	 pri	
Združenju	 za	 promet	 pri	 GZS.	 Namen	 sestanka	 je	 bil	 predvsem	 uskladitev	
različnih	 tehničnih	 potreb	 uporabnikov	 VBS sistema najav kamionov 
(Vehicle booking system).	Boštjan Smodiš,	vodja	projekta	pri	Luki	Koper	je	
predstavil	cilje	uvedbe	sistema	VBS,	in	sicer	dvig	stopnje	varnostnega	nadzora	
nad	 vstopom	 v	 pristanišče,	 optimizacija	 in	 obvladovanje	 procesa	 najave	
kamionov	 za	 dosego	 krajših	 časov	 zadrževanja	 tovornih	 vozil	 v	 pristanišču	
in	 izven	 pristanišča,	 kot	 tudi	 hitrejše	 interne	 priprave	 blaga.	 Sistem	 VBS	 je	
del	projekta	za	ureditev	pretočnosti	pristanišča,	v	sled	navedenega	je	že	bilo	
izvedeno	sledeče:													
•	 ureditev	vhodov	v	pristanišče	s	postavitvijo	dodatne	infrastrukture	za	

prepoznavo	vozil	in	dovolilnice	voznika,														
•	 uvedba	dovolilnic	za	voznike	tovornih	vozil	(letne	in	enkratne),									
•	 uvedba	predplačniškega	sistema	plačila	cestne	pristojbine,																		
•	 izdelava	 sistema	 VBS,	 ki	 komunicira	 med	 sistemi	 luke	 za	 planiranje	

storitev,	 skladiščno	 dokumentacijo,	 pristopno	 kontrolo	 in	 plačilom	
cestne	pristojbine.												

Že	v	fazi	postopne	uvedbe	sistema	najav	kamionov,	je	Luka	Koper	upoštevala	
prejete	 predloge	 uporabnikov	 in	 tako	 1.	 oktobra	 2019	 posodobila	 verzijo	
sistema	VBS	z	dodelavami,	ki	so	olajšale	delo	v	aplikaciji,	je	povedal	Boštjan	
Smodiš.	 Trenutno	 se	 testira	 že	 nova	 verzija,	 ki	 bo	 še	 dodatno	 optimizirala	
uporabo	sistema.	Posodobitev	je	predvidena	v	sredini	novembra.	Dean	Žunič	
je	 izpostavil	 največjo	 težavo,	 s	 katero	 se	 prevozniki	 srečujejo	 pri	 uporabi	
sistema,	in	sicer	časovna	omejitev	najave.	Povedal	je	tudi,	da	je	uporaba	VBS	
sistema	na	mobilnem	telefonu	zelo	otežena	oziroma	uporabniku	neprijazna.								
Po	razpravi	so	bili	zapisani	naslednji	sklepi:													
1.	 Izvede	 se	 dodatni	 tehnični	 sestanek	 s	 predstavniki	 avtoprevoznikov	

pri	 OOZ	 Koper	 in	 GZS,	 z	 namenom	 podaje	 dodatnih	 uporabniških	

predlogov	za	optimizacijo	mobilne	verzije.																			
2.	 Predstavnika	 Sekcije	 pristaniških	 špediterjev	 in	 predsednik	 sekcija	 za	

promet	 pri	 OOZ	 Koper	 pozoveta	 svoje	 člane,	 da	 bolj	 vestno	 izvajajo	
najave	kamionov	za	vse	terminale.														

3.	 Luka	 Koper	 bo	 v	 sistemu	 VBS	 uredila,	 da	 se	 bo	 lahko	 do	 nadaljnjega	
vstopalo	tudi	eno	uro	po	nastopu	ure	zaključka	za	vstop	v	Luko.													

4.	 Luka	Koper	bo	v	sistemu	omogočila	možnost	spreminjanja	ure	vstopa	v	
Luko	do	1	uro	pred	pričetkom	najave.												

5.	 Sistem	se	dopolni	tako,	da	bo	prikaz	voznikov	vseboval	tudi	drugo	črko	
imena	in	priimka.															

Že	 prvi	 sklep	 iz	 sestanka	 v	 Luki	 Koper	 je	 bil	 udejanjen,	 saj	 sta	 se	 srečanja	
s	člani	sekcije	za	promet	pri		OOZ	Koper,	ki	je	potekalo	25.	oktobra	2019	na	
sedežu	 naše	 zbornice,	 udeležila	 predstavnik	 Luke	 Koper,	 Boštjan Smodiš	
in	 predstavnik	 podjetja	 Actual	 I.T.,	 Mitja Žigante.	 Srečanje	 je	 potekalo	
na	 predlog	 predsednika	 sekcije	 za	 promet	 Deana Žuniča,	 kjer	 naj	 bi	
prevozniki	 izpostavili	 tehnične	 težave	 s	 katerimi	 se	 srečujejo	 pri	 uporabi	
sistema	VBS.	Srečanje	je	bilo	konstruktivno,	saj	so	prevozniki	na	konkretnih	
primerih	izpostavili	pri	katerih	operacijah	imajo	največ	težav	tako	z	uporabo	
računalniške	 kot	 	 mobilne	 verzije	 ter	 konkretno	 kako	 se	 najava	 obnese	 v	
praksi.	Smodiš	 in	Žigante	sta	prevoznikom	prisluhnila	 in	podala	 razlago	na	
vsakršno	njihovo	vprašanje.	Srečanje	so	zaključili	z	obvezo,	da	se	sredi	meseca	
novembra	ponovno	srečajo,	kjer	bodo	predstavniki	Luke	Koper	 in	podjetja	
Actual	I.T.	izvedli	konkretno	delavnico	o	uporabi	sistema	VBS	v	praksi.	
	 	 	 	 	 Predsednik	 sekcije	 Dean	 Žunič	 je	 tudi	 na	 srečanju	 izpostavil,	 da	 je	 za	
prevoznike	VBS	dodatna	obremenitev,	ki	predvsem	povzroča	dodatno	delo.	
Po	besedah	Žuniča	se	prevozniki	sistemu	VBS	ne	morejo	izogniti,	ampak	se	
morajo	sistemu	prilagoditi.	Zadovoljen	je,	da	Luka	Koper	prisluhne	težavam	
prevoznikov	kar	zadeva	uporabe	sistema,	še	bolj	pa,	da	jim	skuša	le-to	čimbolj	
prilagoditi	in	poenostaviti.

Redno usposabljanje voznikov 

za	prevoz	potnikov	in	blaga	v	cestnem	prometu	za	leto	2020	bomo	na	OOZ	Koper	organizirali,	

v soboto, 18. januarja 2020 ob 9. uri 
Vabilo	s	prijavnico	boste	prevozniki	prejeli po pošti.

 NAPOVED

MEGUSTA	
Dostava hrane in pijače na dom (Koper / Izola)

Naročila	sprejemamo	in	dostavljamo	po	začasnem	urniku	
od	12.	h	do	22.	h	vsak	dan,	razen	ponedeljka.	

Dostavljamo	na	dom,	v	podjetje,	pisarno,	na	gradbišče	...
Dostava	večjih	količin	je	možna	po	predhodnem	dogovoru!

Pokličite na 051/201 501

Ponudba	je	objavljena	na: 	http//:	MeGusta.si

Naročila	tudi	preko	spleta:	LakomLačen.si
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Kolektivna tožba oškodovancev SOP
						Skupščina	Sklada	obrtnikov	in	podjetnikov	(SOP)	je	maja	2019	izglasova-
la	sklep,	ki	prejemnikom	znižuje	poklicne	pokojnine	za	30,4	odstotka.	To	je	
upokojene	obrtnike	in	podjetnike,	ki	so	dolga	leta	vplačevali	v	sklad,	spra-
vilo	na	noge	in	jih	spodbudilo	k	odločnemu	ukrepanju.	Skupina	več	kot	80	
oškodovancev	se	je	22.	oktobra	019	zbrala	na	OOZ	Logatec	in	se	seznanila	z	
možnostjo	pravnega	ukrepanja	proti	SOP. 
					Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Logatec	se	je	za	organizacijo	sre-
čanja	oškodovanih	obrtnikov	in	podjetnikov	odločila	na	podlagi	pravnega	
mnenja,	ki	ga	je	o	znižanju	pokojnin	pripravila	Odvetniška	družba	Čeferin.	
Tega	je	naročila	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije,	ki	je	oškodovancem	
v	tem	primeru	stopila	ob	bok	 in	 jim	ponudila	svojo	pomoč.	Direktor	OZS	
Danijel	Lamperger	je	oškodovancem	zagotovil	pomoč	in	jim	dal	na	razpo-
lago	zbornično	infrastrukturo,	ki	bi	jo	potrebovali,	ter	svoje	komunikacijske	
kanale.
					Predsednik	OOZ	Logatec	Bogdan	Oblak,	tudi	sam	eden	izmed	oškodovan-
cev,	je	poudaril,	da	se	je	OOZ	Logatec	odzvala	proaktivno	in	pripravila	sreča-
nje	predvsem	z	namenom,	da	spodbudi	in	poveže	obrtnike	in	podjetnike	v	
kolektivni	tožbi	zoper	SOP.	Podlage	za	uveljavljanje	odškodnine	in	postopek	
je	zbranim	predstavila	odvetnica	Maja	Guštin.	Izpostavila	je	predvsem	dej-
stva,	ki	odpirajo	vprašanje	zakonitosti	sklepa,	ki	znižuje	poklicne	pokojnine.
	 	 	 	 	Za	nadaljevanje	postopkov	bo	moral	vsak	oškodovanec,	ki	se	bo	želel	
pridružiti	kolektivni	 tožbi,	posebej	podpisati	pooblastilo	za	zastopanje,	ki	
bo	moralo	vsebovati	tudi	podatke	o	trajanju	vlaganja	v	sklad	in	višino	oško-
dovanja.	Pooblastila	za	zastopanje	bodo	obrtniki	in	podjetniki	lahko	dobili	
na	območnih	obrtno-podjetniških	zbornicah, rok	za	oddajo	pooblastil	pa	je	
1.	december	2019.
						Glede	na	to,	da	so	oškodovanci	v	tem	primeru	v	veliki	večini	starejši	ljudje,	
ki	so	slabše	obveščeni	in	manj	vajeni	elektronskih	načinov	komuniciranja,	so	
zbrani	na	srečanju	v	Logatcu	pozvali	vse,	ki	se	nameravajo	pridružiti	kolek-
tivni	tožbi,	naj	glas	o	tem	razširijo	in	z	možnostjo	kolektivne	tožbe	seznanijo	
tudi	svoje	kolege	in	znance.
	 	 	 	 	 									Vir: Eva Mihelič, OZS
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Za	otroke	članov	in	otroke	zaposlenih	pri	članih	bomo	
v	decembru	organizirali	otroško	predstavo	in	prihod	
Dedka	Mraza.		Prireditev	bo	potekala	v zeleni dvorani 
Obrtniškega doma na Staničevem trgu 1 v Kopru.	
Vabilo	bodo	vsi	prijavljeni	otroci	prejeli	po	pošti.

Prireditev	je	namenjena	otrokom	rojenim	po	
1. januarju 2013	in	vsem	tistim	otrokom, ki  
v  pravljico o Dedku Mrazu še verjamejo. 

Rok prijave
Člane	zbornice	in	pri	vas	zaposlene	vabimo,	da	
nam	najkasneje	do	29. novembra 2019	pošljete	
izpolnjeno	spodnjo	prijavnico.

Cena
Stroške prireditve krije zbornica.	Člani	zbornice	in	
pri	vas	zaposleni	krijete	stroške	darila	otroku		v	znesku	
18,00 EUR 	(DDV	vključen),	za	kar	vam	bo	zbornica	po	prireditvi	izstavila	račun.			

								Opozorilo 
Prijavnico	morate	oddati	tudi	tisti	člani,	ki	ste	otroke	prijavili	že	v	prejšnjih	letih.	Otrok	za	katere	ne	bomo	prejeli	
izpolnjenega	obrazca,	ne	bomo	mogli	upoštevati.									

Informacije 
Za	vsa	pojasnila	pokličite	Andrejo Kozlovič,	telefon	05/61 390 13 ali	041/ 725 125
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VPrijave Otroška predstava in prihod Dedka Mraza

SEZNAM
DEDKA 
MRAZA

Prijavite svoje otroke in otroke vaših zaposlenih delavcev na prireditev Dedka Mraza

SEZNAM
DEDKA 
MRAZA

Prijavnica Novoletna obdaritev otrok 

Priimek in ime člana ali zaposlenega pri članu (očeta ali matere)

Naziv članov (s.p. - d.o.o. - d.no. - d.d. . , kateremu se izstavi račun )

GSM telefon	 	 	 	 E-naslov

Davčni zavezanec  													 																		DA 																											NE

ID za DDV

Član zbornice 																							 																		DA																												NE

Prijavnico	do	29. novembra 2019 dostavite	na	sedež	OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali	preko		e-naslova:	andreja.kozlovic@ozs.si

Datum, podpis in žig

1. Ime, priimek otroka (dopišite tudi naslov na katerega mu pošljemo vabilo)             Datum rojstva    Spol

2. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol

3. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol

4. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol

Naslov

Dedek Mraz 
bo obdaril 

otroke vseh starosti,	
tudi otroke 

starejše od 7 let

Razpis stanovanjskih posojil za adaptacijo, 
gradnjo in nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše 
v znesku 20.000,00 EUR
Upravni	odbor	Stanovanjskega	sklada	delavcev	na	področju	samostojnega	
osebnega	dela	Koper	objavlja		

Razpis stanovanjskih posojil za adaptacijo, gradnjo 
in nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše v 
znesku 20.000,00 EUR    
Pravico do stanovanjskega posojila po tem razpisu imajo delavci:   						
•	 ki	so	zaposleni	za	nedoločen	čas	pri	samostojnih	podjetnikih	na	

območju	Obrtno-podjetniške	zbornice	Koper	ter	delavci,	zaposleni	pri	
d.o.o.,	pod	pogojem,	da	se	je	samostojni	podjetnik	preoblikoval	v	d.o.o.												

•	 ki	so	sami	ali	njihovi	zakonci	lastniki	ali	solastniki		objekta,	za	katerega	
potrebujejo	posojilo									

•	 ki	bodo	stanovanje	ali	stanovanjsko	hišo	uporabljali	za	stalno	bivanje													
Pravico	do	posojila	pridobi	delavec,	če	izpolnjuje	splošne	pogoje,	ki	jih	
določa	Pravilnik	o	reševanju	stanovanjskih	vprašanj	delavcev,		 	
z	upoštevanjem	dodatnih	sklepov	skupščine	in	Upravnega	odbora.	

Pogoji vračanja:             
•	 obrestna	mera	je	določena	v	višini	2	%	realne	letne	obrestne	mere;	
•	 višina	posojila	je	odvisna	od	kreditne	sposobnosti	posojilojemalca,	

OBVESTILO
DELAVCEM

višine	razpoložljivih		sredstev,	števila	prosilcev	ter	delovne	dobe	pri	s.p.	
oziroma	obrtništvu;

•	 posojilo	je	treba	zavarovati	pri	zavarovalnici	ali	z	dvema	kreditno	
sposobnima		pričama;

•	 odplačilna	doba	je	največ	5	let,	odvisno	od	višine	posojila	in	kreditne	
sposobnosti	prosilca;

•	 posojilo	se	vrača	v	mesečnih	anuitetah.							

Prijave
Prijave	bo	Stanovanjski	sklad	sprejemal	do srede, 27. novembra 2019.	
Upravni	odbor	Stanovanjskega	sklada	delavcev	prosi delodajalce, da svoje 
delavce obvestijo o razpisu posojil.

Prevzem dokumentacije
Vlogo	za	posojilo	in	obrazce	dobite	na sedežu Stanovanjskega sklada, Trg 
Brolo 2, Koper (v	prostorih	Obalne	sindikalne	organizacije),	vsako sredo od 
13. do 15. ure	ali	v	času	po	predhodnem	dogovoru.

Dodatne informacije
Informacije	dobite	pri	sekretarki	Marti Mihelčič,	telefon	031/384 160.	
	 	 	 Lorena Franca, predsednica Stanovanjskega sklada

Usklajevanje vajeniške nagrade privedlo 
do obdavčitve dohodka vajenca
					Usklajevanje	vajeniške	nagrade	privedlo	do	obdavčitve	dohodka	vajenca
V	skladu	z	20.	členom	Zakona	o	vajeništvu	(v	nadaljevanju	ZVaj)	je	dolžan	delodajalec	
vajencu	izplačevati	vajeniško	nagrado	za	čas	praktičnega	usposabljanja	z	delom,	pri	
čemer	znesek	vajeniške	nagrade	ne	sme	biti	nižji	od:
250,00 EUR  za I. letnik - 300,00 EUR za II. letnik - 400,00 EUR za III. letnik.
					Hkrati	ZVaj	določa,	da	se	zgoraj	navedeni	mesečni	zneski	vajeniških	nagrad	skladno	
z	Zakonom	o	usklajevanju	transferjev	posameznikom	in	gospodinjstvom	v	Republiki	
Sloveniji	uskladijo	dvakrat	letno,	in	sicer	prvič,	v	mesecu	juliju,	z	rastjo	cen	življenjskih	
potrebščin	v	obdobju	 januar–junij	 tekočega	 leta	 in	drugič,	v	 januarju	z	 rastjo	cen	ži-
vljenjskih	potrebščin	v	obdobju	julij–december	preteklega	leta,	po	podatkih	Statistič-
nega	urada	Republike	Slovenije.
	 	 	 	 	V	povezavi	z	navedeno	dikcijo	znaša, od	1.	 julija	2019, mesečna	višina	vajeniških	
nagrad:
256,00 EUR za I. letnik - 307,20 EUR za II. letnik -  409,60 EUR za III. letnik.
Uredba	o	davčni	obravnavi	povračil	stroškov	in	drugih	dohodkov	iz	delovnega	razmer-
ja	(v	nadaljevanju	Uredba)	pa	v	12.	členu	določa,	da	se	plačila	vajencem	za	obvezno	
praktično	delo	ne	vštevajo	v	davčno	osnovo	dohodka,	do	mesečne	višine:
250,00 EUR za I. letnik - 300,00 EUR za II. letnik - 400,00 EUR za III. letnik
			Posledično	se	v	primerih,	ko delodajalec vajeniško nagrado izplača v višjem zne-
sku, kotje določeno z Uredbo, razlika všteva v davčno osnovo dohodka vajen-
cev, Obračun	davčnih	odtegljajev	od	plačil	vajencem,	dijakom	in	študentom	za	obve-
zno	praktično	delo,	 REK-1a,	pa	je	potrebno	izpolniti	na	naslednji	način						
•	 v	101	se	vpiše	celoten	bruto	znesek,												
•	 v	102	se	vpiše	bruto	znesek	izplačila,	ki	presega	z	Uredbo	določen	znesek,											
•	 v	301	se	vpiše	obračunan	davčni	odtegljaj,										
•	 Osnova	za	obračun	prispevka	za	zdravstveno	zavarovanje	po	stopnji	6,36%	(313)	

je	celoten	izplačan	dohodek.
Analitični	del								
•	 A051:	izbere	se	oznaka	1109,											
•	 A052:	bruto	znesek	izplačila,	ki	presega	z	Uredbo	določen	znesek	
												(A052=102	na	zbirnem	REK-u),									
•	 A062:	celoten	znesek	izplačanega	dohodka,						
•	 A091:	davčni	odtegljaj,								
•	 B04:	znesek	prehrane	do	uredbe,									
•	 B05:	znesek	prevoza	do	uredbe,							
•	 B018:	nagrada	do	uredbe.
             VIR: Tadeja Bučar, OZS
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•	 Romunsko	podjetje	išče	izdelke	za	3D	tiskanje	v	skladu	s	sporazu-
mom	o	distribucijskih	storitvah.													

Šifra oglasa: BRRO20180926001															

•	 Španski	distributer	medicinskih	izdelkov	išče	evropske	proizvajalce	
kakršnih	koli	sanitarnih	in	medicinskih	instrumentov,	opreme	in	
izdelkov	za	enkratno	uporabo	in	so	pripravljeni	skleniti	sporazum	o	
distribuciji.														

Šifra oglasa: BRES20191010001						

•	 Špansko	IKT	podjetje	išče	sporazum	o	proizvodnji	za	prilagoditev	ali	
izdelavo	naprav	za	nadzor	dostopa.		

Šifra oglasa: BRES20190404001									

•	 Romunski	dobavitelj	abrazivnih	materialov	in	orodij	išče	distributer-
je	in	zastopnike	v	Bolgariji,	Ukrajini,	Sloveniji	in	Moldaviji.

Šifra oglasa: BORO20161125004

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.

Iz vsebine	 
Uradnega lista

 Št. 59 z dne 4. oktober 2019 													
•	 Zakon	o	spremembah	in	

dopolnitvah	Zakona	o	davku	na	
dodano	vrednost	(ZDDV-1K)														

•	 Zakon	o	spremembah	in	
dopolnitvah	Zakona	o	avtorski	in	
sorodnih	pravicah	(ZASP-H)									

Št. 66 z dne 5. november 2019 													
•	 Zakon	o	spremembah	in	

dopolnitvah	Zakona	o	davku	od	
dohodkov	pravnih	oseb		
(ZDDPO-2R)										

•	 Zakon	o	spremembah	in	
dopolnitvah	Zakona	o	davčnem	
postopku	(ZDavP-2M)													

•	 Zakon	o	spremembah	in	
dopolnitvah	Zakona	o	dohodnini	
(ZDoh-2V)
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APlačevanje Marjetici Koper d.o.o. preko e-računa
Marjetica	Koper	z	mesecem	novembrom,	uvaja	novo	storitev	za	svoje	uporabnike.	Gre	za	način	plačevanja	sto-
ritev	Marjetice	Koper,	preko	e-računa.		E-račun	je	račun,	ki	ga	izdajatelj	izda	svojemu	dolžniku	v	elektronski	obli-
ki	in	enakovredno	nadomešča	klasičen	račun	v	papirni	obliki.		Plačevanje	preko	e-računa	je	namenjeno	vsem	
tistim	uporabnikom,	kateri	želijo	poslovati	učinkoviteje,	hitreje,	varneje,	natančneje	in	seveda	okolju	prijazno.

S prehodom na e-račun, sodelujete v naši decembrski nagradni igri.
Kaj morate storiti?										
1.	 Izpolnite	obrazec,	ki	ga	dobite	na:	www.marjeticakoper.si/eracun												
2.	 Podpisan	obrazec	pošljite	na	naš	naslov:	Javno	podjetje-Azienda	pubblica	Marjetica	Koper,	d.o.o.-s.r.l.	,	

Ul.	15.	maja	4,	6000	Koper-	Capodistria

www.marjeticakoper.si/eracun

Izberite okolju prijazen 
način plačevanja 
računov.

     PREKLOPITE 
              NA SCEGLI 

Scegli la fatturazione 
elettronica per il rispetto 
verso l’ambiente.

PAGAMENTI

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

•	 Poljski	proizvajalec	in	distributer	profesionalne	zaščitne	opreme	
išče	sporazume	o	proizvodnji	s	proizvajalci	granulatov	in	antista-
tičnih	sredstev.											

Šifra oglasa: BRPL20191009001							

•	 Češko	podjetje	išče	proizvajalca	ali	dobavitelja	polimernega	teks-
tila	z	dobro	sposobnostjo	prenosa	vlage.													

Šifra oglasa: BRCZ20190522002	

•	 Vodilni	izraelski	uvoznik	in	distributer	originalnih	in	nadomestnih	
zunanjih	delov	karoserije	za	vse	vrste	avtomobilov,	tovornjakov	in	
avtobusov	išče	izvoznike	(trgovce)	imenovanih	del,	s	katerimi	bi	
sodeloval	na	podlagi	sporazuma	o	distribucijskih	storitvah.													

Šifra oglasa: BRIL20180205001

•	 Podjetje	s	sedežem	v	Veliki	Britaniji	išče	proizvajalca	inovativnih	
posod	iz	nerjavečega	jekla.														

Šifra oglasa: BRUK20180917001

•	 Francosko	podjetje,	specializirano	za	boj	proti	bakterijami	in	
izboljšanja	higiene,	išče	distributerje	po	vsej	Evropi.											

Šifra oglasa: BOFR20191003001

•	 Turško	podjetje	ponuja	avtonomna	prenosna	podvodna	brezpilo-
tna	vozila	in	išče	distribucijske	storitve.			

Šifra oglasa: BOTR20180810002												

•	 Italijanski	strokovnjak	za	integrirane	intermodalne	prevoze	išče	
prevoznike	v	skladu	s	sporazumom	o	zunanjem	izvajanju.																

Šifra oglasa: BOIT20190206003					

•	 Britansko	podjetje,	ki	ponuja	programsko	opremo	in	zajema	
vsebine,	ki	jih	oboževalci	posnamejo	na	dogodkih,	primerno	za	
trženje,	išče	distributerje	in	zastopnike.	

Šifra oglasa: BOUK20191009002									


