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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.) 

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.pinter8@gmail.com

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

Skoraj pol leta je že minilo od zadnjih Obrtniških Novic. 
Ko prebiram, kaj smo v njih zapisali v februarju in iščem 
navdih za te uvodne besede nove številke, me kar stiska 
v grlu. Kaj vse smo napovedali, pripravljali, načrtovali. 
Sekcije so na krilih novih predsednikov pripravljale iz-
obraževalne in družabne dogodke. Snovali smo načrt 
približevanja naše zbornice mlajšim podjetnikom. In 
potem, kot strela z jasnega: zdravstvena kriza, nepred-
stavljiva za 21. stoletje. Zdi se kot, da smo se vrnili v sre-
dnji vek. Zaprli smo se vsak vase in v svoje probleme. Re-
ševali smo vsak svoje podjetje. Popolnoma razumljivo. 
A vendar se ne morem znebiti občutka, da je prav zbor-
nica utrpela največjo škodo. Vse naše dejavnosti imajo 
osnovo v zbiranju in druženju ljudi. In prav to nam je 
vzela korona. No, kljub temu smo poletne mesece, ki so 
bili epidemiološko ugodnejši, izkoristili vsaj za najnuj-
nejša opravila. Dvakrat se je sestal Upravni odbor. V 
juniju smo izpeljali redno skupščino. Potrdili smo vse 

dokumente o lanskem poslovanju in nastavili zelo približen okvir za letošnje delo in poslovanje. 
Natančno planiranje je letos pač nesmiselno. Iz meseca v mesec se prilagajamo situaciji in se 
trudimo biti dobri gospodarji. Ponovno so oživela srečanja predsednikov in sekretarjev zbornic 
Notranjsko-primorske regije. Srečuje se vsakih nekaj mesecev. Na srečanjih si izmenjamo pozitiv-
ne, pa tudi negativne izkušnje. Junija smo bili v Logatcu, septembrsko srečanje pa smo gostili v 
Kopru.

Želimo biti vključeni v življenje in utrip našega mesta. Koprski enoti Centra za socialno delo smo 
pomagali prebeliti nove prostore Dnevnega centra za otroke in mladostnike PeTKA. Nekaj svojih 
ur so prispevali naši člani, nekaj malega je primaknila zbornica. Tako smo s skupnimi močmi 
pomagali skupnosti, v kateri živimo in delamo. Obiskal me je koprski župnik g. Primož Krečič. 
Seznanil me je s selitvijo velikih simfoničnih orgel iz Švice v našo stolnico. Ta bo postala prizorišče 
vrhunskih glasbenih dogodkov, ki bodo v naše mesto privabljala turiste višjega – butičnega ra-
zreda. Tudi lokalni podjetniki moramo v takšnih projektih prepoznati priložnost za razvoj. 

Ker smo podjetniki, smo podjetni. To je za nas vedno »ta glavno«. Z Delavsko hranilnico smo 
sklenili novo pogodbo za ugodno kreditiranje naših članov. Preverite ponudbo. Našim članom 
ne zmanjka podjetniškega poguma in tudi v hudih časih znajo pogledati naprej. Naša članica 
Elvira Mašič je odprla nov frizerski salon. Čestitamo in želimo uspešno delo.

Vabimo vas na različne izobraževalne in družabne dogodke. Žal moramo prav pri vsakem pri-
pomniti, da je izvedba lahko tudi odpovedana. A naj vam to ne vzame dobre volje. Pogumno se 
prijavite. Če se bo le dalo, bomo dogodke izpeljali in hkrati poskrbeli za higieno in varnost.

Drage članice in člani. Kot vsi, tudi jaz upam, da bodo hudi časi čim prej minili. Želim si normal-
nega delovanja zbornice. Želim si piknikov, izletov, izobraževanj, najrazličnejših projektov. Želim 
si, da bi lahko bili aktivni. Ostanite zdravi in v formi.
                                                  
Vaš predsednik Sergej Pinter

Drage podjetnice - obrtnice, dragi podjetniki - obrtniki
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Skupščina OOZ Koper sprejela 
planske dokumente 	za leto 2020

V	začetku	junija		se	je	sestala	Skupščina	OOZ	Koper,	ki	je	sprejela	
poslovno	poročilo	in	zaključni	račun	za	leto	2019,	kakor	tudi	pro-
gram	dela	in	finančni	plan	za	leto	2020.

Zaradi	 pojava	 koronavirusa	 in	 razglašene	 epidemije	 v	 mesecu	
marcu,	 prav	 v	 času,	 ko	 se	 običajno	 sestane	 skupščina	 in	 spre-
jema	planske	dokumente	zbornice,	se	 je	sklic	seje	zavlekel	vse	
do	 junija	meseca.	V	času	razglašene	epidemije	se	 je	delovanje	
zbornice	 ohranilo	 na	 nivoju	 svetovanja	 članom	 in	 informiranja	
o	vseh	pomembnih	informacijah,	ki	so	kakorkoli	pripomogle	za	
njihovo	nemoteno	delovanje.	Pri	tem	je	pomembno	vlogo	odi-
grala	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije,	ki	je	na	vseh	svojih	
področjih	delovanja	vzpostavila	mrežo	svetovalcev,	ki	so	ažurno	
in	strokovno	sodelovali	z	območnimi	zbornicami.	

Predsednik	Nadzornega	odbora	Branko Koruza	je	v	svojem	po-
ročilu	za	leto	2019	dejal,	da	je	zbornica	v	primerjavi	z	letom	prej		
prihodke	 povečala	 za	 okvirno	 10	 %	 in	 bistveno	 zmanjšala	 od-
hodke.		Kljub	temu,	da	je	zbornica	poslovno	leto	2019	zaključila	
z	negativno	razliko	v	višini	14.104,13	EUR,	je	mnenja,	da	vodstvo	
zbornice	delo	dobro	opravlja,	kar	bo	v	kratkem	obrodilo	še	bolj-
še	poslovne	rezultate.	Svoje	poročilo	je	zaključil	z	navedbo,	da	je	
nadzorni	odbor	pregledal		poslovanje	zbornice		za	leto	2019	in	
pri	tem	ni	ugotovil	nobenih	nepravilnosti.

Predsednik	 zbornice	 Sergej Pinter	 je	 povedal,	 da	 je	 bilo	 po	
njegovem	mnenju	delovanje	zbornice	v	letu	2019	dobro.	V	letu	
2019	so	na	zbornici	potekale	volitve,	pri	čemer	gredo	zasluge	za	
uspešno	vodenje	zbornice	tudi	prejšnjemu	vodstvu.	Le	to	se	je	z	

volitvami	zamenjalo	junija		meseca.	Zbornico	je	v	lanskem	letu	
zaznamovala	okrogla	40.	obletnica	delovanja,	ki	smo	jo	obeležili	
z	uspešno	izpeljanim		slavnostnim	dogodkom.		

Člani	skupščine	so	ugotovili,	da	so	bili	številni	dogodki	in	izobra-
ževanja	ter	ostale	aktivnosti	zbornice	v	letu	2019	izvedene	skla-
dno	s	programom	dela.	

Vasja Vadnov,	 predsednik	 sekcije	 avtoserviserjev,	 	 je	 izpostavil	
predlog,	da	bi	v	okviru	sekcij	ponovno	vzpostavili	izvršilne	odbore.	
Povedal	je,	da	predsedniki	sekcij	potrebujejo	pri	svojem	delu	po-
moč,	zato	je	vodstvo	povprašal	ali	se	načrtuje	ponovna	organizira-
nost	ožje	skupine	članov	v	izvršilne	odbore.	Predsednik	zbornice	
Sergej	Pinter	je	glede	tega	povedal,	da	se	je	v	preteklem	letu,	ko	
so	na	zbornici	potekale	volitve	po	sekcijah,	udeležil	vseh	zborov.	
Poleg	tega	se	je,	glede	na	bolj	zahtevno	tematiko,	redno	udeležil	
raznih	sestankov	in	zborov	članov	po	sekcijah.		Glede	na	to,	da	se	
je	pobliže	soočil	z	delovanjem	sekcij	 in	ugotovil,	da	je	udeležba	
članov	na	sestankih	skromna,	je	bil	mnenja,	da	izvršilni	odbori	niso	
potrebni,	saj	se	ponekod		zborov	članov	udeleži	prav	toliko	oseb,	
kot	bi	jih	bilo	v	izvršilnem	odboru.	Sergej	Pinter	je	predsednikom	
sekcij	predlagal,	da	za	sodelovanje	prosijo	tudi	podpredsednike,	ki	
so	bili	zato	imenovani,	da	pomagajo	predsedniku.	Na	enak	način	
se	lahko	vključi	še	enega	ali	dva	člana	in	ima	predsednik	zadostno	
pomoč	 in	 podporo	 pri	 realizaciji	 aktivnosti.	 Poleg	 tega	 je	 vselej	
tudi	sam	pripravljen	sodelovati	 in	pomagati	pri	delovanju	sekcij.	
Nenazadnje	 je	 na	 zbornici	 tudi	 strokovna	 služba,	 ki	 je	 vselej	 na	
voljo	za	vsakršno	pomoč.	Iz	vsega	navedenega	je	predsednik	za-
ključil,	da	ni	nikakršne	potrebe	po	ustanovitvi	izvršilnih	odborov.	

Program	 dela	 za	 leto	 2020,	 ki	 so	 ga	 člani	 obravnavali	 je	 odraz	
splošnega	 delovanja	 zbornice.	 Člani	 lahko	 program	 dela	 skozi	
celo	leto	dopolnjujejo.	Pojav	koronavirusa	je	precej	ohromil	de-
lovanje,	v	smislu,	da	smo	bili	primorani	številne	aktivnosti	odpo-
vedati.	Svetovanje	in	informiranje	ostajata	poglavitni	aktivnosti	
zbornice.	

Upravni	odbor	zbornice	je	tik	pred	razglašeno	epidemijo	s	koro-
navirusom,	potrdil	predlog	Finančnega	plana	za	leto	2020,	kate-
rega	je	v	dokončno	potrditev	prejela	skupščina.	V	njem	so	zajeti		
stroški	 in	 prihodki	 glede	 na	 normalno	 delovanje	 zbornice,	 ne	
vedoč,	da	se	bo	situacija	zaradi	epidemije	korenito	spremenila.	
Da	bodo	nastala	nekatera	odstopanja	 je	bilo	 jasno	že	takoj	ob	
razglašeni	epidemiji,	saj	je	poslovanje	pri	nekaterih		naših	članih	
za	 nekaj	 časa	 popolnoma	 dobesedno	 ugasnilo.	 Z	 uveljavitvijo	
Odloka	 o	 začasni	 prepovedi	 ponujanja	 in	 prodajanja	 blaga	 in	
storitev	potrošnikom	v	Republiki	Sloveniji,	je	zbornica	tistim	čla-
nom,	ki	so	imeli	popolno	prepoved	poslovanja,	na	podlagi	odda-
ne	vloge,	odobrila	odpis	dvomesečne	članarine,	 in	sicer	v	času	
trajanja	epidemije,	od	13.	marca	2020	do	15.	maja	2020.	Tistim	
članom,	ki	pa	niso	imeli	popolne	prepovedi	poslovanja,	v	smislu,	
da	so	 lahko	na	terenu	ali	v	svojih	obratovalnicah	opravljali	 sto-
ritve	za	druge	pravne	osebe,		je	zbornica,	ponovno	na	podlagi	
vloge	člana,	odobrila	odpis	enomesečne	članarine.	Zbornica		je	
tudi	prisluhnila	težavam	najemnikov	in	jim	odpisala	enomeseč-
no	najemnino.	Zaradi	tega	ukrepa	so	se	prihodki	 iz	poslovanja	
znižali.	 Iz	razloga	odpisa	članarine	kot	navedeno,	 	bo	na	podla-
gi	 planiranih	 sredstev	 v	 finančnemu	 planu	 primanjkljaj	 v	 višini	
1.000	EUR.	Iz	naslova	odpisa	najemnin	najemnikom	zbornice	pa	
za	cca	5.000	EUR.	Zbornica	oddaja	v	najem	tudi	 sejno	sobo	 in	
zeleno	dvorano.	Stalni	uporabniki	le-teh,	v		času	razglašene	epi-
demije	koronavirusa,	prostorov	niso	uporabljali.		Primanjkljaja	iz	
tega	naslova	je	v	višini	okrog	1.500	EUR.	

Upravni	odbor	je	skupščini	predlagal,	da	sprejme	Finančni	plan,	
četudi	so	se	med	letom	dogajala	odstopanja.	Zbornica	je	po	dru-
gi	strani	privarčevala,	saj	ni	bilo	izdatkov	iz	naslova	aktivnosti	za	
člane,	saj	jih	zaradi	prepovedi	druženja,	nismo	smeli	organizirati.		

Branko Koruza	je	izpostavil	problematiko	pomanjkanja	mladih	
v	vrstah	zbornice.	Izpostavil	je	svojo	hčerko	Matejo,	prevzemnico	
njegovega	podjetja,	ki	se	v	trenutni	organiziranosti	zbornice	ne	
vidi.	Branko	Koruza	zato	predlaga,	da	 	bi	na	zbornici	poskušali	
organizirati	skupino	mladih.	

Predsednik	Sergej	Pinter	je	povedal,	da	se	na	to	temo	že	nekaj	
dogaja.	 Povedal	 je,	 da	 so	 na	 	 OOZ	 Ajdovščina	 ustanovili	 Klub	
mladih	podjetnikov	ter,	da	bomo	pri	izvedbi	tega	projekta	že	od	
njih	skušali	dobiti	čim	več	informacij,	ki	nam	bi	pomagale,	da	bi	
tak	klub	ustanovili	na	naši	zbornici.	 	Predsednik	 je	povedal,	da	
so	potencialni	člani	kluba	mladih	podjetnikov	najprej		mladi	pre-
vzemniki	družinskih	podjetij,	med	temi	je	tudi	nekaj	takih,	ki	so	
člani	zbornice	 	 (za	to	skupino	 je	potrebno	ugotoviti	na	kakšen	
način	jih	lahko	ohranimo,	da	ostanejo	člani,		kaj	bi	zanje	bilo	za-
nimivo).	Zanimiva	skupina	so	tudi	novi		poslovni	subjekti,	ki	se	s	
poslovnim	svetom	komaj	soočajo.	Tem	bi	lahko	starejši	prenesli	
svoje	izkušnje	in	znanja	ter	jih	soočili	s	podjetništvom	kot	celota.	

Tamara Hlede je		izpostavila	pomen	socialnih	omrežij	in	kako	je	
ta	veja	danes	popularna	med	mladimi.	Poudarila	je,	da	bi	bilo	po-
trebno,	še	posebej	v	tem	času	s	pojavom	koronavirusa	vzposta-
viti	komunikacijo	na	daljavo.		Pri	tem	je	Vid Tratnik	dodal,	da	se	
je	potrebno	prilagoditi	spremembam	in	pozdravlja	način	komu-
nikacije	 preko	 različnih	 internetnih	 kanalov.	 Se	 je	 pa	 potrebno	
pri	kreiranju	socialnih	omrežij	lotiti	strateško,	skrbno	načrtovati	
vsebine,	ki	bi	jih	objavljali,	saj	je	na	spletu	veliko	ponudnikov,	ki	
ponujajo	in	objavljajo	iste	ali	podobne	vsebine	in	v	množici	se	
lahko	izgubimo.		Uvedba	delovanja	na	spletnih	omrežjih		mora	
biti	 načrtovana	 in	 zahteva	 pravilno	 izobraževanje	 kadrov,	 ki	
bodo	na	tem	področju	delovali.		Pozdravlja	tudi	mnenje	Branka	
Koruze,	da	je	problem	zbornice,	da	ni	mlajših	članov,	ki	bi	vodili	
in	oblikovali	zbornico	v	koraku	s	časom,	zato	je	nujno	potrebno	
na	tem	nekaj	postoriti.	

Vid	 Tratnik	 je	 poudaril	 pomen	 ohranjanja	 poklicev	 in	 kako	 je	
zbornica	pomembna	pri	karierni	usmerjenosti	mladih	in	pri	pro-
mociji	poklicev,	s	čimer	se	pa	zbornica	premalo	ukvarja.
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Regijski sestanek zbornic 
Notranjsko-primorske regije

Naša	 zbornica	 je	 10.	 septembra	 gostila	 vodstva	 preostalih	
dvanajstih	 območnih	 zbornic,	 ki	 smo	 povezane	 v	 Notranjsko	

-primorski	 regiji.	 Srečanja	 so	 namenjena	 izmenjavi	 izkušenj	 in	
seznanitvi	s	primeri	dobre	prakse	na	območju	delovanja	posa-
mezne		zbornice.	Tokrat	smo	se	srečali	v	času,	ko	se	še	naprej	
aktivno	ukvarjamo	s	pojavom		koronavirusa	in	posledicami,	ki	
jih	 ima	ta	na	obrtništvo	in	podjetništvo	oziroma	na	prav	vsak	
segment	 našega	 življenja.	 Sestanek	 je	 potekal	 v	 sproščenem	
vzdušju.	Tak	je	tudi	namen	tovrstnih	srečanj.	

Uvodoma	je	predsednik	naše	zbornice	Sergej Pinter,	poskrbel	
za	malo	bolj	napeto	vzdušje,	ko	 je	skladno	z	dnevnim	redom	
obudil	 tematiko	 vezano	 na	 dogodke	 med	 OOZ	 Koper	 in	 OZS	
od		leta	2015	do	leta	2018,	ki	so	nastali	zaradi	izvedenih		nepo-
srednih	volitev		predsednika	na	OOZ	Koper.	Prisotnim	je	želel	
podati	celovito	informacijo	o	tem,	predvsem	pa	o	posledicah,	
ki	jih	zaradi	postopkovnih		napak	vodstva	OZS,	na	OOZ	Koper	
občutimo	še	danes.

Predsednik	 je	 prenesel	 stališča	 vodstva	 naše	 zbornice,	 ki	 	 je	
prepričano,	da	 je	krivica,	ki	nam	jo	 je	prizadejala	naša	krovna	
organizacija	 in	 smo	 jo	 morali	 izpodbijati	 na	 sodišču,	 enostav-
no	 prehuda,	 da	 bi	 lahko	 o	 njej	 molčali.	 Prepričan	 je	 bil,	 da	 je	
osvetlitev	 teh	 dogodkov	 v	 krogu	 prijateljskih	 območnih	 zbor-
nic	Notranjsko-primorske	regije	potrebna	in	pravilna	poteza,	ki	
bo	olajšala	bodoče	medsebojne	odnose.  	V	nekaj	minutah	 je	
tako	 predstavil	 kronologijo	 dogajanja	 in	 ključne	 listinske	 do-
kaze.	 Namen	 je	bil	 izključno	 ta,	da	prisotni	 pridobijo	celovito	
informacijo	o	dogajanju,	saj	smo	na	OOZ	Koper	prepričani,	da	

večina	 območnih	 zbornic	 zadeve	 podrobno	 sploh	 ne	 pozna.	
Da	bi	jo	morali,	je	to	v	svojem	nagovoru	predsednik	poudaril	in	
dodal,	da	le	tako	bomo		izboljšali	delovanje	celotnega	obrtno-
zborničnega	sistema.
	
Struktura	 predstavitve	 dogajanj	 je	 bila	 jasna.	 V	 njej	 je	 Pinter	
omenili	tudi	akterje,	ki	so	kot	člani	upravnega	odbora	OZS	ta-
krat	sodelovali,	 	 tako	pri	 izključitvi	štirih	članov	 iz	zbornice	 in	
tudi	kot	podaljšana	roka	članom	OOZ	Koper,	ki	so	na	sodišču		
izpodbijali	 sklep	 o	 spremembi	 statuta,	 ki	 je	 omogočila	 nepo-
sredne	volitve.	Oba	člana	upravnega	odbora	OZS	sta	sedela	v	
naši	dvorani.	

Jasno	 je	tudi	navedel	 izreke	sodb	sodnih	postopkov	v	katerih	
so	bili	udeleženi	štirje	izključeni	člani.	Višje	sodišče	je	sklepe	o	
izključitvi	iz	članstva	razveljavilo	in	potrdilo,	da	so	bile	neposre-
dne	volitve	predsednika	OOZ	Koper	leta	2015	veljavno	izvede-
ne,	saj	sprememba	statuta	OOZ	Koper	o	neposrednih	volitvah	
predsednika	ni	v	nasprotju	z	zakonom.	V	več	sodbah	je	bilo	tudi		
navedeno,	da	je	tak	način	izvedbe	volitev	k	večjemu	odraz	de-
mokratičnega	sistema.	Omenil	je	tudi	sodno	zadevo,	v	kateri	je	
skupina	članov	tožila	zbornico	iz	razloga,	ker	naj	bi	bil	postopek	
glasovanja	o	spremembi	statuta	neskladen	s	takrat	veljavnim	
statutom.	Tožniki	so	sicer	uspeli	in	dosegli	razveljavitev	sklepa	
o	spremembi	statuta.	V	izreku	sodbe	je	sodišče	navedlo,	da	rav-
nanje	takratnega	predsedujočega	na	skupščini	ni	imelo	pravne	
podlage	za	odpoklic	glasov	predsednikov	sekcij,	ki	so	glasovali	
v	nasprotju	s	stališčem	njihovih	sekcij.	Pri	tem	je	Pinter	poudaril,	
da	je	šlo	izključno	za	postopkovno	in	ne	vsebinsko	napako,	ki	

smo	jo	odpravili	s	ponovnim	glasovanjem	na	skupščini.	Le	ta	se	
je	 ponovno	 pozitivno	 opredelila	 za	 spremembo	 statuta,	 ki	 je	
omogočila	neposredne	volitve.	Na	OOZ	Koper	smo	imeli	tako	
predsednika	ves	čas	veljavno	izvoljenega.	

Suveren	 nastop	 je	 zaključil	 s	 povabilom	 prisotnim	 k	 razpra-
vi.	 	 Nihče	 ni	 spregovoril,	 z	 izjemo	 sekretarke	 OOZ	 Idrija	 Ivice 
Podgornik Vogrič,	ki	 je	zadevo	takrat	ves	čas	spremljala	 in	ji	
še	danes	ni	jasno	v	čem	je	OOZ	Koper	delala	napako.		Oglasil	se	
je	podpredsednik	zbornice	Slavko Vižintin	in	svoje	kolege	po-
vabil	k	besedi.	Predsednik	zbornice	Nova	Gorica	Zoran Simčič,	
katerega	je	Vižintin	izzval	z	besedami,	da	je	v	času,	ko	smo	na	
OOZ	Koper	bili	bitko	z	OZS	izjavil,	da	kolikor	se	bo	izkazalo,	da	
kot	član	UO	OZS	ni	ravnal	zakonito,	bo	odstopil,	je	odgovoril,	da	
se	o	zadevah	izpred	petih	let	ne	želi	več	pogovarjati.	V	razpravo	
se	ni	vključil	več	nihče,	zato	smo	prešli	na	ostalo	tematiko	po	
kateri	smo	se	sestali.	

Tema,	ki	 je	vsekakor	najbolj	na	udaru	zadeva	novosti	v	zakon-
skih	predpisih	za	prevoznike,	ki	bodo	po	novem	morali	za	pri-
dobitev	licence	skupnosti	zadostiti	številnim	novim	določilom,	
med	drugim	zagotoviti	ustrezne	poslovne	prostore	s	pripada-
jočo	komunikacijsko	in	pisarniško	opremo		ter	imeti	določene	
uradne	ure,	ki	jih	je	potrebno	objaviti	na	vidnem	mestu.		Strožja	
so	tudi	določila	glede	števila	zaposlenih	voznikov	in	ostalih	za-
poslenih	v	podjetju,	le	ti	se	določajo	glede	na	število	vozil.	Ne-
nazadnje	pa	je	za	zaščito	slovenskih	prevoznikov	pomembno	
tudi	določilo	glede	sedeža,	saj	je	potrebno	k	vlogi	za	pridobitev	
licence	skupnosti	priložiti	pogodbo	o	najemu	prostora,	kolikor	
niso	 lastniki	 le-tega.	 Za	 številne	 prevoznike	 so	 novi	 predpisi	

dodatno	breme,	ki	pa	jih	je	zakonodajalec	v	soglasju	z	OZS	uza-
konil	z	namenom	zaščite	slovenskih	prevoznikov	pred	nelojal-
no	konkurenco.		V	regiji	smo	zasledili	številna	negodovanja.		Z	
novimi	določili	so	najbolj	»oškodovani«		avtobusni	prevozniki	
in	pa	tisti,	ki	bodo	zaradi	števila	vozil,	morali	zaposliti	dodaten	
kader	v	pisarni.	

Koronakriza	 je	 dodobra	 spremenila	 življenje	 in	 poslovanje	 na	
zbornicah.	Spremenili	so	se	običaji.	Vsi	prisotni	se	soočajo	z	istimi	
težavami,	ki	se	kažejo	predvsem	v	pomanjkanju	osebnih	stikov	s	
člani.	Manj	je	seminarjev,	sestankov	in	drugih	druženj,	ki	so	bila	
za	sistem	zelo	pomembna.	Vse	zbornice	so	se	v	času	epidemije	
izjemno	izkazale,	kar	so	potrdili	številni	člani	tako	v	Kopru,	po	be-
sedah	prisotnih,	pa	to	velja	tudi	za	ostale	zbornice	v	regiji.	

Vse	več	je	članov,	ki	zaradi	upokojitve	odhajajo	iz	zbornic,	zato	
so	 po	 nekaterih	 zbornicah	 že	 pričeli	 z	 animiranjem	 in	 spod-
bujanjem	 mladih	 k	 včlanitvi	 oziroma	 k	 spoznavanju	 pomena	
in	delovanja	obrtnih	zbornic.	Tako	so	npr.	na	OOZ	Ajdovščina	
ustanovili	novo	sekcijo,	ki	so	jo	poimenovali	Klub	mladih.	Tudi	
na	OOZ	Koper	se	bomo	v	prihodnje	lotili	tovrstnega	projekta,	
zato	smo	na	sestanku	prisluhnili	direktorju	ajdovske	zbornice	o	
tem,	kakšni	so	bili	začetki	in	kako	po	letu	in	pol	delovanja	kluba	
ohranjajo	stike	z	mladimi.	

Predsednik	je	uradni	del	srečanja	zaključil	z	željo,	da	bi	sodelo-
vanje		z	ostalimi	območnimi	zbornicami	obrodilo	sadove.		Pre-
pričan	je,	da	lahko	prav	iz	naše	regije	tudi	bistveno	izboljšamo	
delovanje	 obrtno-zborničnega	 sistema,	 s	 skupnimi	 močmi	 in	
brez	bremen	iz	preteklosti.
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 PRILOŽNOSTZanimiva ponudba Brezplačno 
oglaševanje turistične ponudbe 
Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	je	na	svojem	spletnem	
portalu Moj obrtnik	dodala	zanimivo	ponudbo	za	člane.
Na	spletni	strani	https://www.mojobrtnik.com/turizem	je	
članom	zbornice	na	razpolago	brezplačni oglaševalski prostor,	
kjer	lahko izpostavite svojo turistično ponudbo/kapaciteto, 
vezano na koriščenje turističnih bonov (vavčerjev).	

Kako do objave?
Upoštevali	bomo	samo	po	mailu	oddane	podatke,	zato	nam	na	
e-naslov	andreja.kozlovic@ozs.si	pošljite:												
• fotografijo	objekta	oz.	lokacije	(velikosti	380	x	210	pik)										
• link	na	povezavo	na	spletno	ali	Facebook	stran	vašega	

podjetja
Ostale	podatke	bomo	pridobili	iz	članskega	registra.	

Realizacija objave												
•	 po	prejemu	vseh	podatkov	in	vnosu	na	spletno	stran,	boste	

prejeli	pisni odgovor	s	potrdilom,	da	je	objava	urejena	
•	 	kasnejša	sprememba	fotografije	ni	mogoča,	zato	izberite	

takšno,	ki predstavlja vašo lokacijo	-	ne	pa	hrane,	pijače,	
sob	ipd…)

Informacije
Za	več	informacij	pokličite	na	telefon	zbornice	
05/61 390 00	ali	041/725 125

Primeri objave
Za	tovrstno	oglaševanje	se	je	odločil	tudi	član	OOZ	Koper	Turk Slavko.	
Primer	oblike	in	vsebine	objave	si	lahko	ogledate	spodaj.	

Turizem in gostinstvo MLIN, Turk Slavko s.p.
Cesta	med	vinogradi	44,	6000	Koper
	 slavko.turk@gmail.com
	 +	386	(5)	660	63	18
	 http://www.kmetijamlin.si
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OVlada v 	Proti koronskemu paketu 5 

upoštevala večino predlogov OZS
Razpis za dodelitev 
kratkoročnih posojil	članom OOZ Koper

OBVESTILO

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	in	Delavska	hranilnica	d.d.	Ljubljana	objavljata	
Razpis	za	dodelitev	kratkoročnih	posojil	

1. Višina sredstev na razpisu
Skupni	znesek	kreditne	mase:	do	300.000,00 EUR

2. Razpisni pogoji
Posojilo	lahko	pridobi	član	OOZ	Koper	–	samostojni	podjetnik	in	pravne	osebe,	s	poravnano	članarino.

3.Kreditni pogoji        
•	 obrestna	mera	1,00 % fiksno,	nominalno												
•	 znesek	posameznega	kredita:	do	30.000,00 EUR															
•	 način	zavarovanja:	solidarno	poroštvo	fizičnih	oz.	pravnih	oseb,	osebno	jamstvo,	zastava	nepremičnin,	zastava	

premičnin,	menice…	Način	zavarovanja	je	odvisen	od	bonitetne	ocene	pravne	osebe	oz.	samostojnega	podjetnika														
•	 ročnost	kredita:	do 24 mesecev											
•	 stroški	odobritve	kredita:	3 % od zneska kredita																
•	 stroški	vodenja	kredita:	0,1 %	od	stanja	kredita,	min	80,00 EUR/letno  															
•	 bonitetna	ocena	kreditojemalca:	kredit	se	odobri	kreditojemalcu	z	bonitetno	oceno	A	ali	B

4. Vloga
Vloga	za	posojilo	se	odda	v	podružnici	Delavske	hranilnice	d.d.	Ljubljana	v	Kopru,	Gortanov	trg	1,	6000	Koper.

5. Zahteve hranilnice pred obravnavo vloge za kredit
Samostojni podjetnik mora k vlogi za kredit predložiti:   									
•	 dovoljenje	za	opravljanje	dejavnosti,	oziroma	odločbo	o	vpisu	v	ustrezen	register	RS,	ki	ga	vodi	pristojna	organizacija													
•	 veljavni	osebni	dokumenti	in	izpisek	z	osebno	davčno	številko	zakonitega	zastopnika	in	ostalih	pooblaščenih	oseb																		
•	 potrdilo	o	poravnanih	davčnih	obveznostih,	ki	ob	oddaji	vloge	ne	sme	biti	starejše	od	5	dni	in	obrazec	»Davčni	obračun	

akontacije	dohodnine	od	dohodka,	doseženega	z	opravljanjem	dejavnosti«																
•	 izpolnjen	obrazec	Razkritja	k	bilanci	stanja	(interni	obrazec	hranilnice)													
•	 zaključne	račune	poslovanja		-	bilanca	stanja,	izkaz	poslovnega	izida,	razporeditev	dobička	za	leto	2018	in	2019																
•	 izpis	prometa	TRR	za	zadnjih	6	mesecev,	potrjenega	s	strani	banke/hranilnice											
•	 dodatna	dokumentacija	po	oceni	hranilnice

Pravna oseba oziroma gospodarska družba mora k vlogi za kredit predložiti:  									
•	 akt	o	ustanovitvi	družbe													
•	 veljavni	osebni	dokument	in	izpisek	z	osebno	davčno	številko	zakonitega	zastopnika	in	ostalih	pooblaščenih	oseb										
•	 zaključne	račune	poslovanja	–	bilanca	stanja,	izkaz	poslovnega	izida,	razporeditev	dobička	za	leto	2018	in	2019
•	 izpolnjen	obrazec	Razkritja	k	bilanci	stanja	(interni	obrazec	hranilnice)														
•	 izpis	prometa	TRR	za	zadnjih	6	mesecev,	potrjenega	s	strani	banke/hranilnice										
•	 dodatna	dokumentacija	po	oceni	hranilnice.

6. Obrazci in informacije
Vse	dodatne	informacije	so	vam	na	voljo	v	poslovi	enoti	Delavske hranilnice d.d. v Kopru, Gortanov trg 1, 6000 Koper, 
tel. 05/62 034 00.

Vlada	bo	s	Proti	koronskim	paketom	št.	5	(PKP5)	poskrbela	tudi	
za	samozaposlene,	ukrep	čakanja	na	delo	doma	pa	naj	bi	se	
podaljšal	do	konca	leta	za	vse	panoge.	V	Obrtno-podjetniški	
zbornici	Slovenije	so	zato	zadovoljni,	saj	je	vlada	upoštevala	
večino	njihovih		predlogov.

»Veseli nas, da je vlada v petem protikoronskem paketu upošte-
vala večino naših predlogov. V tem trenutku je pomembno, da 
pomagamo slovenskemu gospodarstvu in da ohranimo delovna 
mesta ter podjetja,«	je	predstavljene	ukrepe	v	PKP5	komenti-
ral predsednik	OZS	Branko Meh.

•	 Na	pobudo	OZS	je	vlada	s	PKP5	poskrbela	tudi	za	
samozaposlene.	Ti	naj	bi	tako	prejeli	mesečni temeljni 
dohodek v višini 1.100 EUR na	mesec	do	konca	leta	
2020	 z	možnostjo	podaljšanja	za	6	mesecev.	Pogoj	je	
30-odstotni	upad	prihodkov.

•	 Prav	tako	je	vlada	ugodila	predlogu	OZS,	da	se	ukrep 
čakanja na delo podaljša do konca leta za	vse	panoge,		
z	možnostjo	podaljšanja	za	šest	mesecev.

•	 Vlado	so	v	svojih		pobudah	opozorili	tudi	na	povračila 
plače delavcem in samozaposlenim v primeru 

karantene otrok.	Vlada	je	tu	delno	ugodila,	saj	
ukrep	velja	za	delavce,	ne	pa	tudi	za	samozaposlene.		
»Tudi samozaposleni imajo otroke, v primeru karantene 
otrok pa ostanejo brez prihodkov, zato OZS predlaga, 
da se tudi njim zagotovi ustrezno nadomestilo,«	je	
prepričan predsednik Meh.

•	 Na	pobudo	OZS	naj	bi	se	podaljšal	tudi	ukrep	
povrnitev nadomestila plače delodajalcem za 
čas odrejene karantene delavcu.	Ukrep	traja	od	
oktobra	do	konca	leta	2020	z	možnostjo	podaljšanja	
za	3	mesece.	Delodajalcu	bi	ta	strošek	povrnila	država.	
Samozaposlenemu	pa	naj	bi	v	primeru	odrejene	
karantene	pripadalo	nadomestilo	v	višini	250	eur,	
prav	tako	od	oktobra	do	konca	leta	2020	z	možnostjo	
podaljšanja	za	6	mesecev.

•	 V	OZS	pozdravljajo	tudi	nov ukrep,	da	delavec	enkrat	letno	
za	tri dni bolniške odsotnosti ne potrebuje bolniškega 
lista,	strošek	nadomestila	plače	pa	nosi	ZZZS.

Končne	verzije	PKP5	ob	nastanku	tega	glasila	še	ni,	vendar	pa	v	
OZS	pričakujejo,	da	bo	vlada	pozitivne	ukrepe	za	gospodarstvo	v	
celoti	obdržala.		 	 	 				Vir : Mira Črešnar, OZS

Upravni	 odbor	 sekcije	 avtoserviserjev	 OZS	 je	 na	 zadnji	
seji	opravil	analizo	obdobja	od	10.	marca	do	3.	junija	2020,	
ki	ga	je	zaznamovala	epidemija	koronavirusa.										Veliko	
je	zavedanje,	da	se	je	obrtno-zbornični	sistem	s	svojim	
delom	kot	celota	izjemno	izkazal,	zato	se	je		predsednik	
sekcije	 Miran Andrejek	 v	 imenu	 Upravnega	 odbora	
sekcije	zahvalil	vsem,	ki	delajo	na	OZS	kot	na	OOZ	za	
opravljeno	delo.		

Izvleček	 iz	 zahvalnega	 govora	 predsednika	 sekcije	
avtoserviserjev	pri	OZS	Mirana	Andrejeka	zaposle-
nim	v	obrtno-zborničnem	sistemu:

»Nekje je bilo zapisano, da izredne razmere ne obli-
kujejo značaja, ga pa razkrijejo. Vsi, ki ste bili dele-
žni naše zahvale, predvsem pa vsi zaposleni na OZS 
in na vsaki izmed OOZ, ki jim ne morem osebno 
seči v roko in se jim osebno zahvaliti, so v teh raz-
merah pokazali veliko mero pripadnosti, razume-
vanja, odgovornosti in pripravljenosti doprinesti 
k omilitvi škode na področju gospodarstva in 
obrti. Njihova predanost delu, ki so jo izkazali, 
tudi v teh težkih razmerah, dokazuje, da imajo 
srce na pravem mestu in da lahko skupaj, sploh 
pa Obrtno-zbornični sistem kot celota, prema-
gamo vse ovire. 
Res Vam iskrena hvala!«

Zahvala  sekcije avtoserviserjev Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije
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Dobrodelnost zbornice 
in njenih članov pleskarjev

					V	začetku	meseca	junija	so	se	zaključila	
pleskarska	dela,	ki	so	jih	na	novem	naslovu		
Dnevnega centra za otroke in mlado-
stnike PeTKA izvedli	 trije	 pleskarji	 naše	
zbornice.	
					Sead Česa,	Dorjan Kozlovič	in	Admir 
Makić	 so	 se	 odzvali	 na	 povabilo	 zborni-
ce,	da	s	skupnimi	močmi	prispevamo	k	iz-
vedbi	pleskarskih	del.	Tako	so	se	trije	čla-
ni	 organizirali	 in	 prepleskali	 	 kar	 520	 m2	
sten	in	stropov	v	objektu	v	Gregorčičevi	
ulici	v	Kopru,	tako	da	bo	center	zaživel	v	
svetlejših	in	bolj	funkcionalnih	prostorih.		

Pleskarji	so	za	beljenje	porabili	cca	100	l	
bele	barve,	katero	je	priskrbel	Center za 
socialno delo Južna Primorska.	 Pod-
jetje	 JUB d.o.o. je	 prispevalo	 zaščitne	
obleke	in	še	nekaj	drugega	materiala.	
	 	 Zbornica	 z	 njenimi	 člani	 je	 tako	
financirala	 za	 cca	 1.200 EUR	 del.	 V	
veliko	veselje	nam	je,	da	smo	s	to	gesto	
lahko	 pomagali,	 da	 se	 bodo	 otroci	 in	
mladostniki,	ki	se	vsakodnevno	soočajo	
z	 različnimi	 	 težavami,	 v	 prostorih,	 kjer	
jim	 nudijo	 strokovno	 pomoč,	 bolje	
počutili.

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

Ob 10. jubileju 
si je podarila salon

     Mašić Elvira	je	članica	zbornice	prav	toliko	časa	ko-
likor	 znaša	 njen	 status	 samostojne	 podjetnice.	 Elvira	
je	frizerka,	ki	je	svojo	samostojno	frizersko	pot	začela	
pred	 desetimi	 leti	 v	 frizerskem	 salonu	 članice	 Nives	
Gržentić.	Elvira	nam	je	zaupala,	da	je	bila	Nives	dobra	
mentorica	in	prav	tako	dobra	»šefica«.	Skozi	vsa	ta	leta	
sta	si	z	Nives	delili	isti	delovni	prostor,	kjer	sta	delali	z	
roko	v	roki.	Elvira	 se	je	po	desetih	letih	odločila	stopiti	
povsem	na	svoja	tla	in	tako	odprla	svoj	lasten	salon	na	
Beblerjevi ulici na Markovcu.	
					Na	novem	naslovu	jo	je	obiskala	tudi	predsednica	
sekcije	frizerjev	naše	zbornice	Žana Budan.	Elviri	želi-
mo	uspešno	poslovno	pot	in	obilo	sreče	pri	uresničitvi	
vseh	začrtanih	ciljev.

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

Brezplačna predstavitev
nove lasne kozmetike Authority

 VABILO

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	organizira	za	člane	Sekcije	frizerjev	
brezplačno	predatavitev	nove,	sodobne	lasne	kozmetike	Authority

v torek 13. oktobra 2020, ob 16. uri 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Prijave
Prijavite	se	na	telefon	041/725-125	ali	na	e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave 
petek, 9. oktober 2020

      Vabljeni!

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

Novi pogoji za pridobitev licence 
Skupnosti za prevozov potnikov in blaga

	 	 	 	 	 Za	 pridobitev	 licence	 Skupnosti	 bodo	 prevozniki	 morali	
zadostiti	 številnim	 novim	 določilom,	 med	 drugim	 zagotoviti	
ustrezne	 poslovne	 prostore	 s	 pripadajočo	 komunikacijsko	 in	
pisarniško	opremo		ter	imeti	določene	uradne	ure,	ki	jih	je	po-
trebno	objaviti	na	vidnem	mestu.	Strožja	so	tudi	določila	glede	
števila	zaposlenih	voznikov	in	ostalih	zaposlenih	v	podjetju,	le	
ti	se	določajo	glede	na	število	vozil.	Nenazadnje	pa	je	za	zaščito	
slovenskih	prevoznikov	pomembno	tudi	določilo	glede	sedeža,	
saj	je	potrebno	k	vlogi	za	pridobitev	licence	skupnosti	priložiti	
pogodbo	 o	 najemu	 prostora,	 kolikor	 niso	 lastniki	 le-tega.	 Za	
številne	prevoznike	so	novi	predpisi	dodatno	breme,	ki	pa	jih	je	
zakonodajalec	v	soglasju	z	OZS	uzakonil	z namenom zaščite 
slovenskih prevoznikov pred nelojalno konkurenco.

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

Ogled 21. Slovenskega frizerskega 
festivala

 VABILO

Člane	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	vabimo	na	skupni	ogled	21.	
Slovenskega	frizerskega	festivala

v nedeljo, 18. oktobra 2020
na Gospodarsko razstavišče   
v Ljubljano

Uro in kraj odhoda boste določili prijavljeni. 
Zbornica	bo	članom	s	poravnano	članarino,	na	osnovi	
oddane	vloge,	sofinancirala	stroške	udeležbe	(vstopnico	in	
prevoz)	v	višini	70%	vendar	ne	več	kot	50,00 EUR   
(DDV	vključen).	

Cena
Cena	vstopnice	za	osrednjo	prireditev	znaša	49,00 EUR.	
Vstopnico	si	člani	zagotovite	sami.

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

Rok prijave
12. oktober 2020

                  Vabljeni!

					Zakon	o	prevozih	v	cestnem	prometu	(	Ur.l.	67/2019),	ki	velja	
od	 23.	 novembra	 2019	 in	 Pravilnik	 o	 spremembah	 in	 dopolni-
tvah	 Pravilnika	 o	 licencah	 za	 opravljanje	 prevozov	 v	 cestnem	
prometu	(Uradni	 list	RS	102/2020),	ki	velja	od	6.	avgusta	2020,	
določata	nove	pogoje	za	pridobitev	 licence	skupnosti	 in	roke	
za	njihovo	uskladitev.	Spremembe	zakona	in	pravilnika	na	po-
goje	za	pridobitev	nacionalne	licence	za	prevoz	blaga,	potnikov	
in	taksi	prevoze,	ne	vplivajo.
					Na	podlagi	šestega	odstavka	28. člena	in	drugega	ter	tretje-
ga	odstavka	32.c	člena	Zakona	o	prevozih	v	cestnem	prometu	
(Uradni	list	RS,	št. 6/16	–	uradno	prečiščeno	besedilo	in	67/19)	
minister	za	infrastrukturo	izdaja

Foto: Tomaž Primožič, fotografske storitve, s.p.

Foto: Patrik Radovac - Foto Belvedere
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nato	vnese	v	poseben	portal	za	prevzem	namenskega	digitalnega	potr-
dila	na spletni strani MJU.										

4.	 Po	 vnosu	 omenjene	 referenčne	 številke	 in	 gesla	 na	 portal  MJU  lahko	
zavezanec	ali	njegov	pooblaščenec	na	tem	istem	portalu	prevzame	na-
mensko	digitalno	potrdilo	v	obliki	».p12«	datoteke.										

5.	 Omenjeno	 potrdilo	 (».p12«	 datoteko)	 nato	 zavezanec	 ali	 pa	 ponudnik	
storitve	davčne	blagajne	namesti	v	program	davčne	blagajne	ali	v	mini	
blagajno.													

Na spletni strani Miniblagajna sta	objavljena	dva	videa	z	navodili	za	pridobi-
tev	in	prevzem	potrdila	in	tudi	pdf	z	navodili.	Navodila	so	opisana	tudi	v tehnič-
ni	dokumentaciji	za	razvijalce	blagajna,	poglavje	2.1.
						Namensko	digitalno	potrdilo	bo	torej	zavezanec	lahko	pridobil	ali	preklical	le	
elektronsko	prek	sistema	eDavki.	Vsi	uporabniki	davčnih	blagajn,	ki	še	niso	re-
gistrirani	kot	uporabniki	portala	eDavki,	naj	za	pridobitev	in	preklic	namenske-
ga	digitalnega	potrdila	čim	prej	pooblastijo	drugo	osebo,	morda	računovodski	
servis	 ali	 ponudnika	 davčne	 blagajne.	 Postopki	 pooblaščanja	 so	 opisani  na	
portalu	eDavki.
	 	 	 	 	Za	tehnično	pomoč	lahko	zavezanci	pokličejo	na	telefonsko	številko	(05) 
2976 800,	vsak	dan	od	ponedeljka	do	petka	od	8.	do	15.	ure	ali	pa	pošljejo	
elektronsko	pošto	na	naslov sd.fu@gov.si.
                 Vir: FURS
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 POVABILO

Uporabniki davčnih blagajn, pozor! Preverite, če vam 
kmalu poteče 5-letno namensko digitalno potrdilo

Pravilnik o spremembah in dopolni-
tvah Pravilnika o licencah za opravljanje 
prevozov v cestnem prometu 
	 1. člen 
V	Pravilniku	o	licencah	za	opravljanje	prevozov	v	cestnem	pro-
metu	(Uradni	list	RS,	št. 67/07)	se	v	21. členu	v	drugem	odstavku	
število	»	20.«	nadomesti	z	besedilom	»	32.a	in	32.c«.

	 2. člen 
Za	21. členom	se	dodajo	novi	21.a,	21.b,	21.c	in	21.č členi,	ki	se	
glasijo:

	 »21.a člen 
(1)  Minimalno	 število	 zaposlenih	 voznikov	 iz	 drugega	 odstav-
ka	 32.c	 člena	 zakona	 je	 razmerje	 med	 zaposlenimi	 vozniki	 in	
številom	 vozil,	 s	 katerimi	 razpolaga	 podjetje,	 kot	 je	 določeno	
v	spodnji	tabeli:

Število	vozil	 														Minimalno	št.	zaposlenih	voznikov

1–2    1

3–4    2

5–6    4

7–8    6

9–10    8

(2) Če	podjetje	razpolaga	z	11	ali	več	vozili,	se	število	zaposlenih	
voznikov	določi	po	naslednji	formuli:	število	vozil x 0,9	(zaokro-
ženo	navzdol	na	celo	število).
(3) Minimalno	število	ostalih	zaposlenih	v	podjetju	iz	drugega	
odstavka	32.c	člena	zakona	je	razmerje	med	ostalimi	zaposleni-
mi	in	številom	vozil,	s	katerimi	razpolaga	podjetje,	kot	je	dolo-
čeno	v	spodnji	tabeli:

Število	vozil																																					Minimalno	št.	ostalih	zaposlenih
1–4    0

5–10    1

11–20    2

nad 20 vozil   3

(4) Število	vozil	se	ugotavlja	na	podlagi	števila	veljavnih	izvodov	
licenc	Skupnosti,	izdanih	določenemu	podjetju.	Štejejo	se	izvo-
di	licence,	izdani	za	vlečna	vozila	oziroma	samostojna	tovorna	
vozila,	brez	priklopnikov.	K	vlogi	za	izdajo	licence	Skupnosti	se	
priloži	seznam	zaposlenih	voznikov	(ime,	priimek,	EMŠO)	in	se-
znam	ostalih	zaposlenih	(ime,	priimek,	delovno	mesto).
(5) Če	se	poveča	število	izdanih	izvodov	licence	posameznemu	
podjetju	ali	če	se	zmanjša	število	zaposlenih	voznikov	ali	osta-
lih	zaposlenih,	se	mora	izdajatelju	predložiti	nov	seznam	zapo-
slenih	voznikov	in	seznam	ostalih	zaposlenih.
(6) Seznam	voznikov	in	ostalih	zaposlenih	je	določen	v	Prilogi	2,	
ki	je	kot	Priloga	2	sestavni	del	tega	pravilnika.

	 21.b člen 
(1) V	času	uradnih	ur	podjetja	mora	biti	v	prostorih	podjetja	na	
sedežu	 podjetja	 ali	 podružnice	 ali	 poslovne	 enote,	 vpisane	 v	
poslovni	register	AJPES,	prisotna	najmanj	ena	zaposlena	oseba.	
Uradne	ure	podjetja	se	določijo	v	delovnih	dneh	med	7.	 in	17.	
uro	v	trajanju	najmanj	6	ur	dnevno.	
Če	podjetje	ne	razpolaga	z	več	kot	5	vozili,	morata	biti	upravlja-
vec	prevoza	ali	direktor	telefonsko	dosegljiva	v	času	uradnih	ur	
in	se	v	primeru	nadzora	v	podjetju	odzvati	v	skladu	z	navodili	
nadzornega	organa	ter	v	primeru	odreditve	nadzornega	orga-
na	priti	na	sedež	podjetja	v	roku,	ki	ga	določi	nadzorni	organ.
(2)  Podjetje	 objavi	 uradne	 ure	 na	 vidnem	 mestu	 pri	 vhodu	 v	

Priblužuje se začetek postavljanja 
novih orgel v koprski stolnici
					V	koprski	stolnici	postavljamo	nov	pevski	kor	in	velike	
orgle.	Župnija	Koper	je	uspela	s	kandidaturo	za	dodelitev	
koncertnih	orgel	za	katere	 je	Fundacija	Kongresshaus	 iz	
Züricha	 zaradi	 celovite	 obnove	 koncertne	 dvorane	 Ton-
halle,	iskala	novo	primerno	domovanje.	Velike 4 manual-
ne simfonične orgle, ki bodo največje cerkvene orgle 
v Sloveniji, imajo 68 registrov in preko 5500 piščali.	
Leta	1988	sta	 jih	 izdelali	nemški	orglarski	delavnici	Kleu-
ker	 in	 Steinmeyer	 po	 načrtih	 slavnega	 francoskega	 skla-
datelja,	organista,	Jeana	Guillouja	(1930-2019).									
	 	 	 	 	 Leta	2018	so	se	začele	pripravljalne	dejavnosti,	ki	 so	 jeseni	
2019	prešle	v	izvedbeno	fazo	z	izgradnjo	pevskega	kora	in	posta-
vitvijo	orgel.	Dela	smo	začeli	z	demontažo	starih	orgel,	rušitvijo	
lesenega	 kora	 in	 arheološkimi	 ter	 restavratorskimi	 deli.	 Orgle	
bodo	 zaigrale	 naslednje	 leto	
(2021).	 Koper	 bo	 postal	 prizori-
šče	bogate	kulturne	dejavnosti	
širšega	 evropskega	 prostora	 in	
novih	priložnosti.										
	 	 	 	 	 Orgle	 bodo	 namenjene	
spremljavi	 liturgičnih	 obredov,	
porokam,	 pa	 tudi	 festivalom,	
koncertom,	 diplomskim	 nasto-
pom,	v	načrtu	so	tudi	termini	za	
igranje	v	času	turistične	sezone.
	 	 	 	 	 	 Postavitev	 tako	 velikega	 in-
strumenta	 smo	 zaupali	 orgelski	
delavnici	 Dvoršak	 Andreja	 iz	

Maribora,	gradbena	in	izvedbena	dela	pa	podjetju	GEOIT	
-	Gradbeništvo,	projektiranje,	inženiring,	d.o.o.,	ul.	15.	maja	
15,	Koper.						
					Tako	velik	in	pomembni	projekt	zahteva	finančna	sred-
stva	(650.000	EUR).	Župnija	Marijinega	vnebovzetja	Koper	
je	vložila	20%	lastnih	sredstev,	Mestna	občina	Koper	se	je	
zavezala	pristopiti	z	20%	vložkom,	župljani	in	podjetja	so	
do	sedaj	zbrali	25%	potrebnih	sredstev.	V	ta	namen	smo	
tudi	odprli	poseben	transakcijski	račun.	Tudi	v	naše	načrte	

je	krepko	posegla	korona-kriza.		Ker	smo	prepričani,	da	je	to	pro-
jekt	pomemben	za	Koper	in	Obalo,	pa	tudi		slovenski	in	evrop-
ski	 prostor,	 se	 obračamo	 na	 vas,	 da	 nas	 finančno ali drugače 
podprete.	 Donirate	 lahko	 z	 bančnim	 nakazilom	 na:	 TRR SI56 
1010 0005 6668 947 - Župnija Koper, Izolska vrata 24, 6000 

Koper	pri	Banki	Intesa	Sanpaolo	
Bank	 d.d.	 na	 katerem	 se	 zbirajo	
namenska	 sredstva	 za	 postavi-
tev	orgel.	Na	željo	donatorja	bo	
Župnija	 Koper	 izdala	 ustrezno	
potrdilo	 in	obeležila	na	orgelski	
steni.	 Več	 informacij	 lahko	 dobi-
te	na	www.orglekoper.si	 in	na	
info@orglekoper.si.					
	 	 	 	 	 	Že	vnaprej	se	zahvaljujem	za	
vaše	sodelovanje	in	naklonjenost,	
želim	 veliko	 	 uspehov	 pri	 vašem	
delu	in	načrtih	ter	vas	pozdravljam.

Primož Krečič, župnik v Kopru 

					Uporabnikom	davčnih	blagajn	se	bo	v	novembru	začela	iztekati	veljavnost	
namenskih	digitalnih	potrdil	za	davčno	potrjevanje	računov	(veljavnost	pote-
če	po	5	letih).	Prvi	uporabniki	so	jih	namreč	začeli	pridobivati	novembra	2015,	
torej	dva	meseca	pred	začetkom	uvedbe	davčnih	blagajn.	Če	je	posameznik	v	
dvomu,	kdaj	točno	mu	poteče	omenjeno	potrdilo,	naj	se	obrne	na	ponudnika	
davčne	blagajne.	Namenska	digitalna	potrdila	namreč	po	petih	letih	poteče-
jo,	kar	pomeni,	da	davčne	blagajne	v	tem	primeru	ne	bodo	delovale	(ne	bo	
mogoče	davčno	potrjevati	računov).	Zato	naj	uporabniki	davčnih	blagajn	še	
pred	potekom	roka	pridobijo	novo	namensko	digitalno	potrdilo	in	izvedejo	
zamenjavo	potrdila	v	davčni	blagajni.

Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo?
1.	 Če	 poteče	 5-letni	 rok	 namenskega	 digitalnega	 potrdila,	 je	 potrebno	

pridobiti	novega.	Postopek	je	enak,	kot	če	bi	prvič	pridobili	takšno	digi-
talno	potrdilo.	Zavezanec	prek	portala eDavki vloži	Zahtevek	za	prido-
bitev	namenskega	digitalnega	potrdila	za	izvajanje	postopka	davčnega	
potrjevanja	računov,	ki	se	imenuje	DPR-PridobitevDP.												

2.	 Po	vložitvi	zahtevka	zavezanec	oziroma	njegov	pooblaščenec	na	osebni	
del	portala	eDavki	prejme 	referenčno	številko	in	geslo	za	prevzem	na-
menskega	certifikata.												

3.	 Prejeto	referenčno	številko	in	geslo	zavezanec	ali	njegov	pooblaščenec	

prostore	oziroma	na	svoj	poštni	nabiralnik,	če	 ima	sedež	pod-
jetja	v	večstanovanjskem	objektu,	ter	jih	priglasi	k	izjavi	izdaja-
telju	licenc.

 21.c člen 
(1) Vlagatelj	mora	imeti	v	Republiki	Sloveniji	na	sedežu	podjetja	
ali	 podružnice	 v	 lasti	 ali	 najemu	 najmanj	 en	 prostor	 ustrezne	
velikosti	glede	na	število	vozil,	kot	je	določeno	v	tabeli:

Število	vozil													Najmanjša	velikost	poslovnega	prostora	(m2)

1–4    10

5–10    15

11–20    20

nad 20 vozil   25

(2) K	vlogi	za	pridobitev	licence	Skupnosti	se	priloži:												
•	 izjava	 z	 navedbo	 velikosti	 in	 lokacije	 prostora,	 ki	 se	 bo	

uporabljal	za	izvajanje	dejavnosti	podjetja;			
•	 identifikacijski	 podatki	 o	 objektu	 (parcelna	 številka,	

katastrska	občina),					
•	 če	 vlagatelj	 ni	 lastnik	 prostorov,	 tudi	 pogodbo	 o	 pravici	

razpolaganja	 s	 tem	 prostorom,	 pri	 čemer	 se	 isti	 prostor	
za	 izpolnjevanje	 pogojev	 za	 pridobitev	 licence	 lahko	
uporablja	oziroma	uveljavlja	samo	za	eno	podjetje,	

•	 izjava,	da	ni	nobene	druge	pravne	ali	dejanske	ovire,	ki	bi	
vlagatelju	 preprečevala,	 da	 bi	 navedene	 prostore	 lahko	
uporabljal	ves	čas	veljavnosti	licence	Skupnosti.

(3)	Podjetje	v	teh	prostorih	hrani	poslovno	dokumentacijo,	zla-
sti	 vse	 računovodske	 dokumente,	 kadrovsko	 dokumentacijo,	
dokumentacijo	 s	 podatki	 o	 času	 vožnje	 in	 počitka	 ter	 druge	
dokumente,	povezane	z	izpolnjevanjem	pogojev	za	pridobitev	
licence	Skupnosti.

	 21.č člen 
(1) Vlagatelj	mora	imeti	v	prostorih	iz	prejšnjega	člena	v	lasti	ali	
najemu	najmanj	naslednjo	opremo:																			
•	 osnovno	 komunikacijsko	 opremo	 (najmanj	 internetni	

priključek	 in	telefon,	osebni	 računalnik	oziroma	delovna	
postaja),							

•	 pisarniško	opremo	(najmanj	pisarniško	pohištvo	za	vsake-
ga	zaposlenega).

(2)  K	 vlogi	 za	 pridobitev	 licence	 Skupnosti	 se	 priloži	 seznam	
komunikacijske	in	pisarniške	opreme	iz	prejšnjega	odstavka	in	
izjavo,	da	vlagatelj	dejansko	razpolaga	s	to	opremo.«.

	 3. člen 
Priloga	1	se	nadomesti	z	novo	Prilogo	1,	ki	 je	kot	Priloga 1	se-
stavni	del	tega	pravilnika.

Prehodne in končna določba 

 4. člen 
Ne	glede	na	prvi	in	drugi	odstavek	21.a	člena	pravilnika	mora	
imeti	od	uveljavitve	tega	pravilnika	do	1. junija	2021	podjetje,	ki	
ima	nad	pet	vozil,	minimalno	enega	zaposlenega	voznika.
Ne	glede	na	tretji	odstavek	21.a	člena	pravilnika	mora	imeti	od	
uveljavitve	tega	pravilnika	do	1. junija	2021	podjetje,	ki	ima	nad	
20	vozil,	minimalno	enega	ostalega	zaposlenega.

 5. člen 
Podjetja,	 ki	 so	 pridobila	 licenco	 Skupnosti	 pred	 uveljavitvijo	
tega	pravilnika,	se	uskladijo	z	zahtevami	iz	tega	pravilnika	naj-
kasneje	do	23. novembra	2020.

 6. člen 
Ta	pravilnik	začne	veljati	petnajsti	dan	po	objavi	v	Uradnem	li-
stu	Republike	Slovenije.
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     Leto se še dodobra ni začelo, ko smo izvedeli za slovo nekdanjega obrtnika in podjetnika, 
dolgoletnega funkcionarja in častnega člana Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper. 
     Rafael  je v obrtniške vrste vstopil leta 1980, ko se je pričel ukvarjati z avtoprevozniško 
dejavnostjo in jo odgovorno in uspešno nadaljeval vse do leta 2010.
     V Obrtnem združenju Koper je bil kar v treh mandatih, vse od leta 1987 do 1999 član 
skupščine in Izvršilnega odbora. V mandatu 1995 – 1999 tudi podpredsednik Območne 
obrtne zbornice Koper. V dveh mandatih od 2003 do 2011 je bil član Nadzornega odbora  
OOZ Koper. V prvem mandatu mu je bilo zaupano tudi predsednikovanje NO. Vseskozi je bil 
aktiven član sekcije za promet pri OOZ Koper. Sodeloval je tudi pri ustanavljanju Zadruge 
Prevoznik. 
     Vse od leta 1987 do 1994 je bil funkcionar Zveze obrtnih združenj Slovenije, kasneje Obrtne 
zbornice Slovenije. V dveh mandatih pa tudi član Izvršilnega odbora.
      Organizaciji, v kateri je bil večji del svojega delovanja aktiven funkcionar, je ostal zvest tudi 
po upokojitvi kot prostovoljni član, vse do leta 2016. 
     Za zasluge pri organizaciji obrtnega združenja in njegovih organov je leta 1989 prejel 
priznanje s srebrno plaketo in leta 1992 z zlato plaketo. Leta 2009 mu je ob 30-letnici 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper bil dodeljen naziv častnega člana OOZ Koper 
in podeljeno priznanje s plaketo ”istrski bik” za dolgoletno požrtvovalno, ustvarjalno in 
nesebično delo v okviru OOZ Koper. Priznanje za 30 letno opravljanje dejavnosti  mu je 
Obrtna zbornica Koper podelila leta 2010.

Rafael Srabotič  (1942 – 2020)

     Med zadnjimi  od prve generacije koprskih obrtnikov in podjetnikov nas je v maju zapustil 
Valentin Prelovec. Bil je eden od ustanoviteljev Obrtnega združenja Koper, ki je leta 1979 
zrastlo v Kopru in je  temelj današnje močne in uspešen organizacije. Prav v tistem obdobju 
je sodeloval tudi pri ustanovitvi obrtne zadruge Galeb Izola, ki je v osemdesetih letih bistveno 
pospešila razvoj obrti in podjetništva.
     Valentin je leta 1965 pogumno stopil na samostojno podjetniško pot, ko je v skromni 
majhni delavnici v koprskem mestnem jedru začel z dejavnostjo črkoslikarstva.  Leta 1979 
se je vselil v novo delavnico na Obrtniški ulici v Šalari. Sledila so leta vzponov in kriz, novih 
dejavnosti, novih podjetij, ki jih je ustanavljal skupaj s sinovoma Valterjem in Aleksandrom. 
Pri novih tehnologijah s področja grafike je bil vedno med prvimi. Podjetnik je ostal vse do 
pozne starosti, tako rekoč do zadnjega diha, s podjetjem SVS Sistemi  d.o.o., ki je še vedno 
aktivni član naše obrtne zbornice. 
    Bil je človek z veliko energije. Poleg vseh podjetniških izzivov je našel čas tudi za to, da se je 
boril za boljše pogoje dela vseh tedanjih obrtnikov. V Obrtnem združenju Koper je bil med leti 
1979 in 1994 član skupščine in izvršilnega odbora . Med leti 1995 in 2003 je odgovorno vodil 
nadzorni odbor.  Bil je tudi aktivni član Odbora za sejemsko dejavnost ter Odbora za gradnjo 
obrtniškega doma. Vseskozi je deloval tudi v Zvezi obrtnih združenj Slovenije – današnji 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer je bil  v mandatu 1990 – 1994 tudi član Izvršilnega 
odbora.
     Leta 1984 je za zasluge pri ustanovitvi in organizaciji Obrtnega združenja Koper prejel 
priznanje z zlato plaketo. Leta 2009 je ob 30-letnici Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Koper prejel priznanje s plaketo ”istrski bik” za dolgoletno delovanje v vrstah obrtništva in 
podjetništva. Priznanje za častitljivo 50 letno opravljanje dejavnosti  mu je Obrtna zbornica 
Koper podelila leta 2015.

Valentin Prelovec (1934 – 2020)

     Roman se je, kot najmlajši izmed treh bratov instalaterjev, leta 1988 odločil za 
samostojno pot in s 1. februarjem priglasil obrt z dejavnostjo montaža centralne kurjave. 
Svoje delo je vestno opravljal  vse do trenutka, ko mu je zdravje to dopuščalo. Na topel 
avgustovski dan je prišel čas njegovega, žal prezgodnjega slovesa.  
     Med svojimi stanovskimi kolegi je bil Roman cenjen. Z veseljem se je udeleževal srečanj 
in aktivnosti sekcije instalaterjev energetikov pri OOZ Koper, katere član je bil.
      Leta 2018 je s strani Obrtne zbornice Koper prejel priznanje za 30-letno opravljanje 
dejavnosti.

Roman Pahor (1961 – 2020)

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	vsem	otrokom, ki  
v  pravljico o Dedku Mrazu še verjamejo. 

Rok prijave
Člane	zbornice	in	pri	vas	zaposlene	vabimo,	da	
nam	najkasneje	do	30. novembra 2020	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

Prijave 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	30. novembra 2020 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. 

Opomba: Prireditev bomo organizirali le, če bo situacija glede koronavirusa to dopuščala.
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Iz vsebine	 Uradnega lista
Št. 98 z dne 10. julij 2020
•	 Zakon	o	interventnih	ukrepih	za	pripravo	na	drugi	val	COVID-19	(ZIUPDV),	
•	 Sklep	o	nedopustnosti	razpisa	zakonodajnega	referenduma	o	Zakonu	o	

interventnih	ukrepih	za	pripravo	na	drugi	val	COVID-19	(ZIUPDV,	EPA	1249-VIII)
Št. 102 z dne 22. julij 2020
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	licencah	za	opravljanje	

prevozov	v	cestnem	prometu,	
Št. 103 z dne 23. julij 2020
•	 Odlok	o	spremembi	Odloka	o	omejitvah	ponujanja	in	prodajanja	blaga	in	

storitev	potrošnikom	v	Republiki	Sloveniji,	
Št. 104 z dne 24. julij 2020
•	 Sklep	o	podaljšanju	ukrepa	delnega	povračila	nadomestila	plače	delavcem	na	

začasnem	čakanju	na	delo,	
Št. 105 z dne 27. julij 2020
•	 Uredba	o	spremembi	Uredbe	o	cestninskih	cestah	in	cestnini,	
•	 Uredba	o	spremembi	in	dopolnitvah	Uredbe	o	cestnini	za	uporabo	cestnega	

predora	Karavanke,	
•	 Uredba	o	spremembi	in	dopolnitvi	Uredbe	o	določitvi	faktorjev	prilagoditve	

višine	cestnine	za	vozila,	katerih	največja	dovoljena	masa	presega	3.500	kg,	
•	 sklep	o	določitvi	višine	cestnine	za	vozila,	katerih	največja	dovoljena	masa	

presega	3.500	kg,	
•	 Sklep	o	spremembah	Sklepa	o	uvedbi	pribitka	k	cestnini	na	določenih	odsekih	

cestninskih	cest,	
•	 Spremembe	in	dopolnitve	Cenika	cestnine	za	uporabo	cestninskih	cest
Št. 106 z dne 30. julij 2020
•	 Uredba	o	spremembah	in	dopolnitvah	Uredbe	o	namenitvi	dela	dohodnine	za	

donacije,	
•	 Odlok	o	spremembi	in	dopolnitvi	Odloka	o	določitvi	seznama	blaga	za	

spopadanje	s	posledicami	epidemije	COVID-19,	ki	je	začasno	oproščeno	
uvoznih	dajatev	in	plačila	davka	na	dodano	vrednost	pri	uvozu,	

•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	izvajanju	Zakona	o	
davčnem	postopku,	

																		

•	 Danska	družba	za	proizvodnjo	biomase	išče	dobavitelje	stranskih	
proizvodov	(ki	vsebujejo	ogljik	in/ali	beljakovine	npr.	alkohol,	
sladkor,	maščobe,	meso,	ostanke	fermentacije	itd.)	za	uporabo	na	
področju	proizvodnje	bioplina.	

Šifra oglasa: BRDK20200831001
•	 Podjetje	iz	Bosne	za	tiskanje	in	kartonsko	embalažo	išče	poslovnega	

partnerja	za	sklenitev	sporazuma	o	proizvodnji.	
Šifra oglasa: BOBA20200709003
•	 Italijanski	organizator	potovanj,	specializiran	za	izkustveni	turizem,	

išče	zastopnike	v	Evropi.	
Šifra oglasa: BOIT20200515003
•	 Nemško	podjetje,	ki	izdeluje	solarni	sistem	za		prezračevanje	bival-

nih	prikolic,	športnih	čolnov,	šotorov,	išče	distributerje.	
Šifra oglasa: BODE20200831001

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

•	 Romunsko	podjetje	za	kavo	išče	dobavitelje	zelene	kave	za	skleni-
tev	sporazuma	o	distribucijskih	storitvah.	

Šifra oglasa: BRRO20200825001
•	 Proizvajalec	lesenih	oblog	iz	Luksemburga,	ki	je	razvil	nov	sistem	

lesenih	oblog,	išče	proizvajalca	za	izdelavo	mehanskih	orodij	po	
meri	za	vgradnjo	lesenih	oblog.		

Šifra oglasa: BRLU20200819001
•	 Belgijsko	podjetje	išče	partnerje,	ki	jih	zanima	proizvodnja,	dis-

tribucija	in	trženje	trajnostnih	in	ekoloških	gradbenih	materialov.	
Podjetje	išče		poslovne	partnerje	za	sklenitev	licenčnih	pogodb	za	
svoj	inovativni	postopek	sušenja	konopljinega	apna,	ki	se	upora-
blja	za	izolacijo	sten,	tal	in	streh.	

Šifra oglasa: BOBE20200625001
•	 Belgijski	proizvajalec	in	distributer	različnih	izdelkov	za	dojenčke	

in	otroke	išče	zanesljivega	proizvajalca	pene	iz	etilen	vinil	acetata	
(EVA)	za	proizvodnjo	igrač.	Podjetje	želi	skleniti	dolgoročni	proi-
zvodni	sporazum.	

Šifra oglasa: BRBE20200831001
•	 Dansko	podjetje	išče	proizvajalca	embalaže	za	izdelke	iz	porcela-

na.	Podjetje	želi	skleniti	proizvodni	sporazum.	
Šifra oglasa: BRDK20200904002
•	 Poljsko	podjetje,	ki	se	ukvarja	s	posredništvom	išče	proizvajalce	in	

distributerje	gradbenega	materiala	in	industrijskih	izdelkov,	ki	jih	
zanima	vstop	na	poljski	trg	v	skladu	s	sporazumom	o	distribucij-
skih	storitvah	in	sporazumom	o	zastopništvu.	

Šifra oglasa: BRPL20200901001

Št. 108 z dne 7. avgust 2020
•	 Uredba	o	spremembah	in	dopolnitvah	Uredbe	o	odpadni	električni	in	

elektronski	opremi,	
•	 Odlok	o	prenehanju	veljavnosti	Odloka	o	začasnih	ukrepih	pri	izvajanju	

obveznega	zdravstvenega	zavarovanja	zaradi	zajezitve	in	obvladovanja	
epidemije	COVID-19,	

Št. 112 z dne 20. avgust 2020
•	 Odlok	o	odrejanju	in	izvajanju	ukrepov	za	preprečitev	širjenja	nalezljive	

bolezni	COVID-19	na	mejnih	prehodih	na	zunanji	meji,	na	kontrolnih	točkah	na	
notranjih	mejah	in	v	notranjosti	Republike	Slovenije,	

Št. 115 z dne 27. avgust 2020
•	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvi	Odloka	o	odrejanju	in	izvajanju	ukrepov	

za	preprečitev	širjenja	nalezljive	bolezni	COVID-19	na	mejnih	prehodih	na	
zunanji	meji,	na	kontrolnih	točkah	na	notranjih	mejah	in	v	notranjosti	Republike	
Slovenije

•	 Sklep	o	podaljšanju	ukrepa	delnega	povračila	nadomestila	plače	delavcem	na	
začasnem	čakanju	na	delo,	

Št. 117 z dne 3. september 2020
•	 Odlok	o	začasnih	ukrepih	za	zmanjšanje	tveganja	okužbe	in	širjenja	okužbe	z	

virusom	SARS-CoV-2,
•	 Sklep	o	uporabi	ukrepov,	ki	jih	določa	Zakon	o	nalezljivih	boleznih,	pri	nalezljivi	

bolezni	COVID-19,	
Št. 118 z dne 4. september 2020
•	 Uredba	o	določitvi	zneska	trošarine	za	tobačne	izdelke,	
Št. 120 z dne 10. september 2020
•	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvi	Odloka	o	odrejanju	in	izvajanju	ukrepov	

za	preprečitev	širjenja	nalezljive	bolezni	COVID-19	na	mejnih	prehodih	na	
zunanji	meji,	na	kontrolnih	točkah	na	notranjih	mejah	in	v	notranjosti	Republike	
Slovenije,	stran	4983

Št. 124 z dne 18. september 2020
•	 Odlok	o	začasnih	ukrepih	za	zmanjšanje	tveganja	okužbe	in	širjenja	okužbe	z	

virusom	SARS-CoV-2,	
•	 Odlok	o	spremembi	Odloka	o	omejitvah	ponujanja	in	prodajanja	blaga	in	

storitev	potrošnikom	v	Republiki	Sloveniji,


