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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

NAPOVED

Žal tudi tokrat ne moremo mimo »koronakrize«. 
Celo zimo smo bili prikrajšani za vsa naša druženja, 
delovanje zbornice je bilo usmerjeno predvsem na 
podporo in obveščanje članov glede korona ukrepov. 
Naša služba je ažurno spremljala situacijo in vas sproti 
obveščala o novostih. Če se je le dalo, vam je tudi 
individualno svetovala. Moje mnenje je, da je bilo delo 
zelo dobro opravljeno.

Pozno spomladi, takoj ko je zdravstvena situacija to 
dovoljevala, smo se zagnali v organizacijo dogodkov, na 
katerih smo se po dolgem času lahko spet videli v živo. 
Začeli smo z redno skupščino. 15. junija so člani skupščine 
obravnavali poslovanje v letu 2020. To je stabilno,  zbornica 
stoji na trdnih temeljih. Pogovorili smo se o bodočem 
delovanju. Dobrih idej je bilo kar precej. Upravni odbor se 
je zagnal v delo in prve akcije so že stekle. 

Tik pred dopusti smo izpeljali slavnostno skupščino, na 
kateri smo podelili priznanja za okrogle jubileje za leti 

2020 in 2021. Kljub zelo vročemu popoldnevu nam je uspelo pripraviti dogodek tako, da je bilo 
slovesno in sproščeno obenem. Obširno poročilo s fotografijami je na naslednjih straneh vaših 
obrtniških novic.

V juliju smo se pridružili humanitarni akciji, ki so jo pripravili kolegi iz Buzeta. Z nekaj materiala in 
prostovoljnega dela smo pomagali obnoviti v potresu poškodovani dom obrtnikov v Sisku.

Zadnji vikend v avgustu smo izkoristili za, zdaj že tradicionalni, obrtniški piknik. Tokrat smo ga 
združili z nekaj rekreacije. Iz Montinjana smo se peš odpravili v Marezige in v čudovitem vremenu 
uživali ob pogledu na koprski zaliv. Tudi o tem dogodku poročamo v tokratnih novicah.

In kaj bomo počeli to jesen? Predvsem bomo skrbeli za prihodnost naše organizacije. Še ta mesec 
bomo pripravili dogodek za mlade podjetnike. Nanj bomo povabili bodoče prevzemnike podjetij 
naših članov, pa tudi druge mlade podjetnike. Želimo jih spoznati, jim predstaviti našo zbornico. 
V začetku oktobra bomo uresničili že nekaj let staro idejo in začeli s predstavitvijo zbornice po 
krajevnih skupnostih. Najprej gremo v Šmarje.

Upajmo, da bomo to nesrečno epidemijo kmalu premagali. Seveda lahko k temu precej 
pripomoremo tudi sami. Obnašajmo se odgovorno. Srčno upam, da bo zbornica lahko izpeljala 
tudi vse ostale dogodke, ki jih najavljamo v tokratnih novicah. 

Drage članice in člani. Želim vam predvsem, da bi lahko delali. Želim vam, da v zadnji tretjini 
poslovnega leta dosežete čim boljše poslovne rezultate. Osebno pa si želim, da bi nam uspelo 
organizirati tradicionalne družabnosti ob koncu leta. Kadar smo skupaj, smo vedno dobro 
razpoloženi. In prav je tako. 

Ostanite zdravi in pogumni. 
     Vaš predsednik Sergej Pinter

Drage podjetnice - obrtnice, dragi podjetniki - obrtniki

OOZ	Koper	skupaj	s	Krajevno	skupnostjo	Šmarje	organizira	

Srečanje obrtnikov in podjetnikov iz Šmarij,
v petek  1. oktobra 2021 ob 19. uri, na posestvu Santomas v Šmarjah
Pogovarjali	se	bomo	o	skupnih	projektih,	izmenjali	mnenja	in	ideje	o	vlogi	obrtništva	in	podjetništva	v	lokalnem	
okolju.		Dogodek	bo	namenjen	predvsem	sproščenem	druženju	z	gosti	in	krajani.
	 	 	 	 	 	 	 															Vsi	vabljeni	boste	vabilo	še	prejeli.
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jubilejna priznanja članom

V	sredo,	23.junija,	ki	ga	je	zaznamoval	predvsem	najtoplejši	dan	v	poletju,	je	predsednik	zbornice,	Sergej	Pinter,	članom,	tako	
samostojnim	podjetnikom	kot	gospodarskim	družbam	ter	predstavnikom	družinskih	obratovalnic,	podelil	jubilejna	prizna-
nja.	Zaradi	pojava	Koronavirusa,	prireditve	v	letu	2020	nismo	mogli	izpeljati,	zato	smo	v	letošnjem	letu	podelili	priznanja	
tako	slavljencem,	ki	so	okrogli	jubilej	beležili	v	letu	2020	kot	tudi	letošnjim		jubilantom.	Vseh	slavljencev	je	bilo	96.	Prireditve	
se	je	udeležila	dobra	polovica.	

Večer	je	bil	namenjen	slavju,	predvsem	pa	težko	pričakovanemu	druženju	med	obrtniki	in	podjetniki,	ki	zaradi	zdravstvene	
krize	doživljalo	velike	spremembe,	tako	na	poslovnem	kot	osebnem	področju.	Slavljenci,	drugi	člani	zbornice	in	gostje	so	bili	
več	kot	zadovoljni	s	programom,	gostinsko	ponudbo	in	sproščenim	vzdušjem,	ki	ga	je	bilo	mogoče	začutiti	med	udeleženci.

Predsednik	 je	 slavljence	 in	 druge	 prisotne	 pred	 pričetkom	 podeljevanja	
priznanj	nagovoril	in	izpostavil	težko	obdobje,	ki	ga	zaradi	pojava	Korona-
virusa	preživljajo	obrtniki	in	podjetniki.	Navezal	se	je	tudi	na	30.	obletnico	
samostojne	države	in	kako	je	tudi	sam	doživljal	spremembe	v	državi	skozi	
ta	 čas.	 Izseke	 govora	 predsednika	 Sergeja	 Pinterja	 objavljamo	 v	 nadalje-
vanju:

»Naš svečani dogodek sovpada v prav posebno obdobje, obdobje ko praznu-
jemo trideseto obletnico ustanovitve naše samostojne države Slovenije. Menim, 
da smo državljani lahko na prehojeno pot v teh treh desetletjih zelo ponosni. 
Vse primerjave, ki jih lahko gledamo in beremo v teh dneh, kažejo da živimo 
bistveno boljše kot nekoč. 

Kako pa gledamo na teh trideset let podjetniki – obrtniki? Kakšna je primerjava 
pogojev za naše delo danes glede na situacijo nekoč, v bivši državi? Kako nas je 
zaznamoval prehod v odprto tržno gospodarstvo? Za nekatere stvari lahko oce-
nimo, da nam niso najbolje uspele. Marsikaj bi lahko naredili drugače. A vendar 
se mi zdi, da se je večina pogojev za naše delovanje spremenila na boljše. Pred-
vsem mali podjetniki smo takoj pograbili priložnost, ki jo je ponudila svobodna 
gospodarska pobuda. Odpadle so mnoge omejitve in pričeli smo nemoteno raz-
vijali naš posel. Spomnimo: obrt, z največ petimi zaposlenimi, je bila edina oblika 
dela s sredstvi v zasebni lasti, ki jo je nekdanja socialistična oblast dovoljevala. 

Pred nekaj časa sem v pisarni med starimi papirji našel več kot štirideset let star dopis, ki ga je moj oče naslovil na občino Koper. 
Prosil je, da mu dovolijo povečati število zaposlenih iz pet na sedem. S tovariškimi pozdravi, seveda. Ob branju vsebine mi je šlo 
prav na smeh. Danes si junak, če odpiraš delovna mesta. Če zaposliš delavca, ti iz Zavoda za zaposlovanje nakažejo 5.000€. Ali 
ste v prejšnji državi lahko kupili nov kombi na leasing? Kaj šele nov tovornjak. Te je lahko kupovala samo Intereuropa. Ali ste lahko 
skočili čez mejo po material, če vam je zmanjkal. Morda ste šli po kakšno malenkost, ampak ste morali vse skriti pod sedež in upati, 
da bo carinik pogledal proč. Razlika je očitna.

Tudi naša zbornica krmari skozi vse te spremembe. 

Prve generacije koprskih obrtnikov, ki je pred dobrimi štirimi desetletji zbornico ustanovila, večinoma ni več med nami. Takrat sem 
bil dijak, kasneje študent. Občasno sem že zahajal v našo delavnico, sem pa tja so me ta stari obrtniki vzeli s sabo na kakšno pi-
jačo. Poslušal sem debate in živo se še spominjam, kaj je bilo v tistih časih bistvo njihovega združevanja. V vsem so hoteli doseči 
standarde in običaje, ki so jih imeli v velikih, družbeno-lastniških podjetjih. Delovali so približno takole: V podjetjih imajo športna 
društva in športne igre. Mi tudi. V podjetjih imajo zobne ambulante. Mi tudi. V podjetjih imajo sindikalne izlete. Mi tudi. V podjetjih 
dobijo delavci stanovanjski kredit. Pri nas tudi. In tako naprej. Kot da bi na vsak način želeli takratni socialistični družbi dokazati, da 
niso nič slabši, če so »privatniki«. Seveda so prav vse naredili še boljše. Obenem so se s oblastjo borili za čim boljše pogoje svojega 
zasebnega dela. Kolikor so se pač mogli.

Srečanje mladih podjetnikov, 
23. septembra 2021 v Truškah

OOZ	Koper	organizira	srečanje	mladih	podjetnikov	

v četrtek 23. septembra 2021 ob 16. uri, v Truškah

Na OOZ Koper želimo mladim podjetnikom ponuditi podporno okolje, v katerega boste prav vi vnesli 
svežino, mladost in inovativne ideje za izvedbo projektov, ki bodo povzdignili zbornico in jo približali 
podjetništvu sedanjega časa.	

Na dogodek vabimo  								
•	 naslednike	v	družinskih	podjetjih,	ki	iščete	nove	priložnosti	in	podporo	pri	vsakodnevnih	poslovnih	aktivnostih	
•	 mlade	podjetnike,	ki	ste	na	začetku	svoje	podjetniške	poti	in	želite	prisluhniti	kako	je	drugim	uspelo	
•	 vse	tiste,	ki	v	mreženju,	druženju	in	spoznavanju	ostalih	uspešnih	podjetnikov	vidite	priložnost	za	svoj	razvoj														

Prevoz	 bo	 zagotovljen	 iz	 Kopra.	 Odhod	 avtobusa	 bo	 iz	 avtobusne	 postaje	 pred	 trgovino	 Oviesse	 v	 Kopru	 ob	 15.30	 uri.	
Povratek	proti	Kopru	bo	ob	cca	19.00	uri.	

Program												
•	 Pogovor	s	članico	zbornice	Matejo Hrvatin Kozlovič	,	38-letno	podjetnico,	ki	pristaja	na	istrsko	kulturo	in	kulinariko.	 Za	

svoje	Hiške slovenske Istre,	katere	si	bomo	ogledali	v	Truškah	je	prejela	priznanje	-	znak	Slovenia	Green	Accomodation.	
Pred	leti	je	snovala	tudi	projekt	Istrski	zajtrk,	ki	je	med	turisti	požel	veliko	uspeha.	Je	dinamična	in	pozitivna	oseba,	vpeta	
v	številne	projekte	na	področju	trajnostnega	turizma.	V	povezovanju	in	mreženju	najde	številna	izhodišča	za	lasten	
razvoj	in	napredek,	zato	bo	na	dogodku	odlična	sogovornica.	Ponudila nam bo tudi ta pravo istrsko  ”marendo”.	

												Oglejte	si	vse	kar	Mateja	lepega	ponuja	na	https://www.hiske.si/

•	 Ogled	Posestva	Polič	Truške,	kjer	nas	bo	gostil	Peter Polič,		41-	letni	podjetnik	iz		družine	Polič.	Posestvo	imajo	v	lasti	od	
leta		2013,	takrat	so	tudi	prvič	pobrali	grozdje.	Na	posestvu	se	ukvarjajo	tudi	s	pridelavo	oljčnega	olja.	Dejavni	so	tudi	
na	področju		kozmetike.		Vse	sestavine	za	produkte,	ki	jih	zanj	naredijo	pri	nemškem		I’m	resource	Inštitut	so	skrbno	
izbrane.	Prisegajo	na	naravno	.	Njihov	prototip	»avtonomnega	traktorja«,		ki	ga	poganjala	Umetna	Inteligenca,	se	že	
podi	po	njihovih	vinogradih.	V sedmih	 letih  razvoja	posestva	se	približujejo	 instituciji	v	nenehnem raziskovanju	 in	
razvoju	novih	tehnologij,	ki	jih	tudi	sami	testirajo.	Morda	jim	bosta	prav	raziskovanje	in	vztrajno	delo	doprinesla	,	da	bi	
že	en	del	vinograda	lahko	kmalu	zaščitili	s	protitočno	zaščito,	ki	bo	generirala	zeleno	električno	energijo	iz	sonca.		
Vse	kar	zanimivega	ponujajo	na	posestvu	Polič	si	oglejte	na	https://www.polic.si/  								

Prijave 
Prijave	na	041/725 125	ali	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si		do	torka 21. septembra 2021.

Udeležba je brezplačna!

V skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2, 
morajo vsi udeleženci izpolnjevati enega od pogojev PCT.     
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obvezno. S pobrano članarino se je modro gospodarilo, zaradi tega imamo tudi danes odlične materialne pogoje za naše delovanje. 
Trenutno gremo skozi nekakšno prehodno fazo, v kateri smo priča postopnemu upokojevanju obrtnikov in podjetnikov, ki so zazna-
movali prvih trideset let delovanja v pogojih tržnega gospodarstva. Proti koncu tega obdobja smo doživeli še prehod na prostovolj-
no članstvo. Temu je sledil postopen a občuten osip števila članov. 

Zdaj smo pred izzivom, kako zbornico približati mladim podjetnikom, ali pa mladim s podjetniškimi idejami, ki sicer podjetniki še niso. 
A bodo morda postali. Kako naj se soočimo s tem izzivom? Nekateri obrtniki prenašajo dejavnost na svoje otroke. Tem mladim podje-
tnikom moramo v prvi vrsti prisluhniti in pričeti s takšnimi spremembami v našem delovanju, ki jih bodo oni sooblikovali. Samo tako 
lahko pričakujemo, da bodo mladi začutili to organizacijo kot svojo. Ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki začenjajo povsem na novo.

Predvsem pa moramo našo zbornico na nek način premakniti v središče. Potreben je zasuk v razmišljanju in dvig naše samozavesti. 
Mnogo je dejstev, ki govorijo v našo korist. Kljub prehodu v prostovoljno članstvo ima naša zbornica še vedno okrog petsto članov. 
Skupaj z vsemi zaposlenimi nas je krepko čez dva tisoč. Katero podjetje v Kopru ima dva tisoč zaposlenih? Katero društvo, stranka, 
združenje ima petsto članov, ki vsak mesec prostovoljno plačajo članarino?  Obrtna zbornica ima vso potrebno infrastrukturo in 
kader, s katerim lahko zagotovi pogoje za najrazličnejše aktivnosti. 

Predvsem pa naj članstvo v naši zbornici prične izražati ponos, da smo sami sebi in našim zaposlenim ustvarili delovno mesto. Da 
nismo odvisni od službe pri državi ali tujemu lastniku velikega podjetja, ampak smo mi sami lastniki in gospodarji. Odgovorni. Do-
mači. Ja, to smo člani Obrtno – podjetniške zbornice. O naši zbornici moramo vsak dan širiti pozitivne informacije. Po navadi slišimo 
ta stavek: “Kaj pa imam jaz od obrtne zbornice?” Morali bi razmišljati malo drugače: “Sem ponosen član obrtne zbornice. V njej se 
združujemo lastniki uspešnih malih podjetij. To je naš klub.« 

Trideset let po padcu komunizma ni več sramota biti lastnik svojega podjetja. Vsaj ne bi smelo biti. Danes ni več potrebe, da bi sledili 
drugim. Trdim, da sodimo podjetniki med najsposobnejše državljane. Danes lahko mi narekujemo trende. A moramo si upati.«

Predsednik	Sergej	Pinter	se	je	v	zadnjih	besedah	govora	obrnil	slavljencem	in	jim	čestital,	ter	s	ponosom	dejal,	da	so	dokaz,		da	
jim	je	z	lastnim	trudom,	odrekanjem,	vlaganjem	in	predanim	delom	uspelo	svoja	podjetja	razviti	in	obdržati.	»Bodite ponosni 
sami nase,  ker prav takšni smo člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper«:	je	zaključil.	 Priznanja za 30 LET DEJAVNOSTI

1. Avtoprevoznik I. Žunič d.o.o. - prevozništvo

2. Apollonio Massimo s.p. -prevozništvo 
3. Baruca Valter Silvano s.p. - servis elektronaprav in strojne instalacije 

4. Benko David s.p. - oglaševanje in druge storitve

5. Blašković Zoran s.p. - prevozništvo

6. Cepović Bojan, Cepo d.o.o. - gostinstvo

7. Dom Danica d.o.o. - nastanit. ustanova za oskrbo starejših in invalidnih oseb

8. Fabjan Bremec Vesna s.p. - prehranski izdelki Endovital

  9. Godina Aleksander s.p. - gostinstvo

10.  Kljajić Stipo s.p. - elektroinstalaterstvo

11. Olenik Darij s.p. - računalniške storitve in trgovina

12. Premo d.o.o., Koper - design, inženiring, trgovina

13. Rokava d.o.o. - gradbeništvo

14. Suvajac Slavko s.p. - prevozništvo

15. Šušmelj Teodor s.p. - prevozništvo

16. Pekarna Kljun - družinsko podjetje

Begić Ante s.p. - avtotaksi 
Begić Ante  je postal taxist  januarja, leta 1980. Kljub temu, da si je pokojnino že zaslužil, 
ta poklic opravlja še danes. V lanskem letu, kot je povedal, je njegovo dejavnost močno 
zaznamoval pojav koronavirusa, a ne glede na to, s svojo vztrajnostjo nadaljuje pod-
jetniško dejavnost. Začetki so bili težki in za 80.ta leta je takratnim malim obrtnikom 
v lokalnem okolju veliko  pripomoglo na novo ustanovljeno obrtno združenje. Ante 
Begić je bil že od ustanovitve združenja aktiven v sekciji prevoznikov, ki je pokrivala 
tudi dejavnost taksistov. 

Priznanje za 40 LET DEJAVNOSTI

Steklarstvo Starc d.o.o. - družinsko podjetje
Ustanovitelj steklarskega podjetja je gospod Slavko Starc, ki je vodenje prepustil nasle-
dniku sinu Robertu. Korenine družinskega podjetja Steklarstva Starc segajo v leto 1980, 
ko je s steklarsko dejavnostjo kot postranskim poklicem pričel oče Slavko. Z razcvetom 
dejavnosti se je leta 1989 odločil za redno obrt in jo nadaljeval vse do upokojitve leta 
2006. Sin Robert, ki se je z obrtjo srečal že leta 2004 kot prokurist pri očetovem s.p.- ju, je 
steklarsko tradicijo nadaljeval s priglasitvijo gospodarske družbe, ki še danes uspešno 
posluje.

Prejemniki priznanj za leto 2020

Furlanič Valter, Elterm d.o.o. - elektromehanika
Furlanič Valter je pred štiridesetimi leti pričel s popoldansko obrtjo z dejavnostjo vzdr-
ževanje in popravila naprav za prezračevanje in centralne kurjave. Po desetih letih 
uspešnega delovanja se je odločil za redno obrt in jo opravljal vse do leta 1994. Dru-
žinsko podjetje Elterm d.o.o., katerega direktor je bil vse do leta 2017, ko je nastopil 
funkcijo prokurista, je ustanovil leta 1990. Podjetje še danes uspešno posluje.



8 9

A
K

T
U

A
L

N
O

A
K

T
U

A
L

N
O

1. Ivančič Peter s.p. - mizarstvo

2. Kocjančič Damjan s.p. - pečarstvo

3. Mustić Sandi s.p. - steklarstvo

4. Požru Alan s.p. - posredništvo in prevoz blaga

5. Stepan Darko s.p. - elektromehanika

6. Šav Igor s.p. - prevozništvo

7. Višina d.o.o. - izposoja in prodaja delovnih košar

8. Kovinoplastika Mikolič - družinska obratovalnica

Priznanja za 20 LET DEJAVNOSTI

1.  Družina Denis, Neutron 900 d.o.o. - logistične rešitve

2. Hrvatin Nataša s.p - pranje in likanje tekstilij

3. I.M.S.S. d.o.o. - industrijska montaža in specializiran servis

4. Kovač Bojan s.p. - gradbeništvo

5. Križman Aljoša s.p. - avtovleka

6. Mašić Elvira s.p. - frizerstvo

7. Mirčetić David s.p. -  popravila strojev in naprav

8. NIA IN d.o.o. -  proizvodnja in prodaja orodij

  9. Ojo Alan s.p. - izposoja vozil

10. Pavlović Zorica s.p. - frizerstvo

11. Pobega Sanjin s.p. - elektromehanika

12. RENDALL LAB d.o.o. - razvoj sodobnih komunikacij
13. Šutić Davor s.p. - tesarstvo

14.T onsor d.o.o. -  trgovina, prevozništvo, gostinstvo

15. Vivatronic d.o.o. -  razvoj in proizvodnja programske in strojne opreme

16. Žagar Izabela s.p. -  maserstvo

Priznanja za 10 LET DEJAVNOSTI

CPK  - Cestno podjetje Koper d.d.
      Priznanje za šest desetletij opravljanja dejavnosti je letos prejelo Cestno podjetje 
Koper d.d.  Priznanje je v imenu podjetja CPK - Cestno podjetje Koper  prevzela 
Sonja Starc. Cestno podjetje Koper, družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo 
in druge poslovne storitve, si je v svoji 60-letni tradiciji utrdila prisotnost v 
primorsko-notranjski regiji. Z jasno zastavljeno razvojno strategijo – utrditi 
položaj med najvplivnejšimi družbami na področju gradnje in vzdrževanja cest 
ter drugih objektov na območju Slovenije in sosednjih držav – pa svoj položaj 
utrjujejo tudi širše. Za gradbeništvo menijo, da  je dejavnost, v kateri preživijo le 
kadrovsko najmočnejši, kapitalsko najstabilnejši in najprilagodljivejši ter razvojno 
naravnani, zato so se že pred leti odločili za pot napredka, rasti in večje poslovne 
uspešnosti, ki jo gradijo na podlagi dolgoletne tradicije, izkušenosti in strokovnosti. 
S kakovostnim delom ter odgovornim odnosom do zaposlenih, poslovnih 
partnerjev in okolja, ustvarjajo dolgoročno stabilno rast družbe.

Priznanje za 60 LET DEJAVNOSTI

Baruca Stanko, Prove d.o.o., strojne instalacije in upravljanje
     Z obrtno dejavnostjo elektroinstalacije je Stanko pričel januarja 1981 in jo kot 
obrtnik podjetnik opravljal vse do leta 2011, ko se je iz samostojnega podjetnika 
preoblikoval v gospodarsko družbo Prové  d.o.o.. Podjetje danes uspešno vodita z 
zetom Petrom. Stanko Baruca je bil ves čas svojega delovanja aktiven član sekcije 
Instalaterjev - energetikov pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper. In ker 
mu šport ni tuj, se je z veseljem udeleževal tudi športnih aktivnosti, ki jih je orga-
nizirala zbornica.

Prejemniki priznanj za leto 2021

Priznanje za 40 LET DEJAVNOSTI

Kalšnik Zlatko, Gradbeništvo Zlatko d.o.o., gradbeništvo
     Z gradbeništvom, ki je Zlatku bilo praktično položeno že v zibelko, se je ukvarjal 
že njegov oče Avgust. Svojo obrtniško pot  je pričel  leta 1981, sprva kot obrtnik oz. 
samostojni podjetnik, na kar se je leta 2007 preoblikoval v gospodarsko družbo. 
V organih obrtne zbornice je bil aktiven ves čas in je še danes. Zlatko Kalšnik je 
bil član skupščine in Izvršilnega odbora takratnega Obrtnega združenja Koper 
v mandatu med leti 1983 in 1987. Nato še član skupščine v mandatu od 1995 do 
1999 in od 2003 pa vse do danes.  Že celih 14 let je aktiven tudi v Upravnem  odboru. 
     Bil je pobudnik za ustanovitev sekcije gradbincev pri Območni obrtno-podjetniški  
zbornici Koper leta 2002. Vzornik, dober vodja in predvsem vezni člen med člani, je 
funkcijo predsednika sekcije opravljal kar  4 mandate.
     Da ima ta pravo zidarsko žilico je dokazal z uspešno opravljenim mojstrskim 
izpitom leta 2004 in si tako pridobil naziv Zidarski mojster.

Belič Edi, Eplast d.o.o., proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
Pred štiridesetimi leti je Edi Belič kot popoldanski obrtnik pričel opravljati 
dejavnost izdelovanja izdelkov iz plastičnih mas, natančneje izdelava teleskopov 
za pisarniške stole.  Leta 1995 je ustanovil gospodarsko družbo Eplast d.o.o., ki jo 
skupaj s hčerko Katjo uspešno vodita še danes.
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  1. Pinter Sergej, Pimetal d.o.o. - proizvodnja in trgovina

  2. Adriaing d.o.o. Koper - gradbeništvo

  3 .Baruca Adrijan s.p. - prevozništvo in pralnica

  4. Beržan Dušan s.p. - prevozništvo 

  5. Burić Darko, Avto Impulz d.o.o. -  avtomehanika

  6. Fratnik Aleksander s.p. -  kovinostrugarstvo

  7. Grižančič Valter s.p. -  popravilo orodij in naprav

  8. Hef d.o.o. -  zaključna gradbena dela

  9. Hrvatin Diego s.p. -  prevozništvo

10. Jasa d.o.o. -  krovstvo, marketing, trgovina

11. Jerman Miloš s.p. -  vulkanizerstvo

12. Jodić Miroslav s.p. -  elektrotehnični servis

13. Kamenšek Vesna s.p. - trgovina bonboniera

14. Lazar Marjan, Avtolazar d.o.o. - avtoličarstvo

15. Lisjak Franko s.p. - gradbena mehanizacija in oljarstvo

16. Mahne Viljem s.p. - elektroinstalaterstvo

17. Potočnik Irena s.p. - frizerstvo

18. Ražman Vladimir s.p. -  gostinstvo

19. Scarbo d.o.o. -  zaključna dela v gradbeništvu

20. Sirio d.o.o. Koper  -  navtika, ribištvo, trgovina

21. Tommas d.o.o. - trgovina z očali, optika

22. Tripar Aleksander s.p. -  gostinstvo

23. Viler Drago s.p. - prevozništvo

24. Avtocenter GOJA - avtokleparstvo, družinsko podjetje

Priznanja za 20 LET DEJAVNOSTI

1. Jakomin Franko, Gost-Istra d.o.o. - gostinstvo

2. Kovačič-Srblin Ana s.p. -  gostinstvo

3. Plastitech d.o.o. - proizvodnja in trgovina komponent za pisarniško opremo

4. Zlatič Nataša s.p. - cvetličarstvo

Priznanja za 10 LET DEJAVNOSTI

  1. A.D.S. MAGUS d.o.o. - popravilo ladij

  2. Asek d.o.o. - nastanitve in računovodstvo

  3. Bašić Hasan s.p. -  gradbeništvo

  4. CPK ITER. d.o.o. - gradbeništvo

  5. CRS Adriatik d.o.o. - inženiring in tehnično svetovanje

  6. Emil Re Gregorič s.p. - elektromehanika

  7. Jakac Senka s.p. - čistilni servis

  8. Kamjon servis d.o.o. - popravilo strojev in naprav

  9. Karanović Milan s.p. - oblikovanje kovin

10. Koželj Jernej s.p. - gostinstvo

11. Kukolj Robert s.p. - popravilo motornih vozil in pomoč na cesti

12. Lelić Izet s.p. - gradbeništvo

13. Marušič Katarina s.p. - frizerstvo

14. Metlika Peter s.p. - servis vozil

15. Mini dekor d.o.o. - cvetličarstvo in aranžerstvo

16. Stupan Danijel s.p. - zdravstvene storitve

17. Šavron Zorica s.p. - kozmetika

18. TIS-BET d.o.o. - tiskani betoni

19. VDV d.o.o. - gradbeništvo

20. Zonta Andrej s.p. - avtomehanika
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OOZ Koper aktivna v	dobrodelni akciji za obnovo 
Doma obrtnikov v Sisku
Območna	 obrtno-podjetniška	 zbor-
nica	 Koper	 je	 sodelovala	 v	 humani-
tarni	akciji	pri	obnovi	Obrtnega	zdru-
ženja	 Sisak.	 Decembra	 lani	 je	 Sisak	
in	 okoliška	 mesta	 ter	 vasi	 	 prizadel	
močan	 potres.	 Skupaj	 s	 prijateljski-
ma	zbornicama	 iz	 sosednje	Hrvaške,	
Obrtnega	združenja	Buzet	in	Obrtne-
ga	združenja	Stubica,	smo		prispevali	
k	sanaciji	zidov,	ki	 jih	 je	v  	Obrtnem	
združenju	 Sisak	 poškodoval	 potres.	
V	vikendu	od	16.	do	18.	julija	2021	je	
ekipa	uspela	sanirati	prostore	doma.	
Na	fotografiji	vidimo	celotno	ekipo.

Piknik	 na	 Montinjanu,	 ki	 smo	 ga	 za	 člane	 zbornice	
organizirali	zadnjo	soboto	meseca	avgusta,	je	zazna-
movala	predvsem	dobra	volja.	Druženje	se	je	pričelo	
s	sprehodom	do	Marezig,	kjer	smo	ob	kozarčku	lah-
ko	uživali	v	čudovitemu	ambientu	 in	prelepem	raz-
gledu	na	mesto	Koper.	Zabava	je	trajala	pozno	v	noč.	
Prisotni	so	se	družili	 	v	sproščenem	vzdušju,	smeha	
ni	manjkalo.		

Za	 namen	 promocije	 zbornice	 	 smo	 udeležencem	
razdelili	 	 majčke,	 tako	smo	druženje	obarvali	v	mo-
dro	barvo,	ki	med	drugim	ponazarja	harmonijo,	zre-
lost	in	sposobnost.	Modra	barva	je	barva	visokih	vre-
dnot,	 je	barva	zaupanja,	 iskrenosti	 in	zvestobe.	Vse	
lastnosti,	ki	povezujejo	tudi		člane	naše	zbornice.

Piknik v znamenju veselja 
in dobrega razpoloženja

Na	 podlagi	 zadnje	 spremembe	 Zakona	 o	 gospodarskih	
družbah	 (novela	 ZGD-1K,	 objavljena	 v	 Uradnem	 listu	
RS,	 št.	 18/2021,	 dne	 9.	 februarja	 2021)	 morajo	 družbe	 v	
predlogu	 za	 vpis	 ustanovitve	 navesti	 tudi	 elektronski	
naslov	 družbe,	 ki	 se	 vpiše	 v	 Poslovni	 register	 Slovenije.	
Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v 
register vpisati v roku enega leta od uveljavitve 
zakona, to je do 24. februarja 2022.	

Družbe,	 ki	 že	 imajo	 vpisan	 elektronski	 naslov,	 naj	
preverijo	ali	je	le-ta	ustrezen,	in	ga	po	potrebi	spremenijo.	
Družbe,	ki	imajo	vpisan	elektronski	naslov	in	so	označile,	
da	 ne	 želijo	 njegove	 javne	 objave,	 morajo	 sporočiti,	 da	
dovolijo	 javno	 objavo	 vpisanega	 elektronskega	 naslova	

oziroma	 morajo	 predložiti	 drug	 elektronski	 naslov	 za	
vpis.	 Elektronski	 naslov	 družbe	 je	 javen	 podatek	 in	 bo	
javno	 objavljen	 na	 spletni	 strani	 AJPES	 ePRS,	 prav	 tako	
bo	 dostopen	 vsem	 uporabnikom	 podatkov	 Poslovnega	
registra	Slovenije.	

Vpis	lahko	uredite	tudi	na	OOZ Koper	-	SPOT	registracija.	

Za	nespoštovanje	določbe	o	vpisu	elektronskega	naslova	
v	register	je	predpisana	globa,	ki	je	določena	v	685.	členu	
Zakona	 o	 gospodarskih	 družbah:	 15.000	 do	 45.000	 EUR	
velika	družba,	10.000	do	30.000	EUR	srednja	družba,	od	
2.500	do	15.000	EUR	majhna	družba,	od	1.000	do	6.000	
EUR	mikro	družba.

Vpis e-naslova v 
Poslovni register Slovenije

Brezplačne vstopnice za ogled MOS v Celju 
Letošnji, 53. Mednarodni obrtno-podjetniški sejem v Celju bo potekal	
od 15. do 19. septembra 2021.	
Članom OOZ Koper so na sedežu zbornice na razpolago brez plačne 
vstopnice za prvi sejemski dan, to je sreda, 15. september 2021. 

Udeležba tako na sejmu kot dogodkih je mogoča ob predhodnem izpolnjevanju 
PCT pogojev. Sejmišče bo organiziralo hitra testiranja.

V	zbornico	se	je	pred	časom	včlanil	tudi	podjetnik,	ki	je	svojo	
namero	izrazil	na	zelo	simpatičen	in	hkrati	odločen	način.	

Na	zbornico	smo	prejeli	SMS	z	naslednjo	vsebino:	

»Žena je postala stara in nezanimiva, otroci pa veliki. 
Pripravljen sem na nove izive, zato sem se odločil,  da 

stopim med pogumne. Rad bi postal član obrtne zbornice. 
Prosim če mi pošljete pristopno izjavo na e-mail«. 

Naj	nam	prihodnost	prinese	čim	več	tako	
direktnih	in	odločnih	članov.

Prejeli smo . . .



14 15

Štipendije za deficitarne poklice 	2021/22
					Od	14.	junija	do	vključno	petka,	24.	septembra	2021	lahko	dijaki,	ki	
bodo	v	šolskem	letu	2020/2021	obiskovali	1.	letnik	srednjega	poklicnega	
izobraževanja,	oddajo	vlogo	za	pridobitev	štipendije	za	deficitarne	poklice.	
Javni	štipendijski,	razvojni,	invalidski	in	preživninski	sklad	Republike	Slovenije	
vsako	leto	januarja,	ko	se	mladi	dokončno	odločajo	o	nadaljnji	poklicni	
poti,	objavi	javni	razpis	za	štipendije	za	deficitarne	poklice,	ko	je	znan	nabor	
le-teh.	Tako	je	v	petek,	29.	januarja	2021,	na	svoji	spletni	strani	objavil	javni	
razpis	za	pridobitev	štipendije	za	deficitarne	poklice	za	šolsko	leto	2021/2022	
v	vrednosti	3,5	milijona	evrov.	Vsakoletni	razpis	je	namenjen	spodbujanju	
k	vpisu	v	izobraževalne	programe	za	deficitarne	poklice,	za	katere	na	trgu	
dela	ni	dovolj	kadra	glede	na	potrebe	delodajalcev,	in	s	tem	zagotoviti	
ustrezno	število	mladih	z	znanji,	potrebnimi	za	obstoj	in	razvoj	posameznih	
gospodarskih	panog.	
					Dijaki	1.	letnikov,	ki	so	prvič	vpisani	v	izobraževalne	programe	za	
pridobitev	deficitarnega	poklica	iz	nabora	deficitarnih	poklicev	za	šolsko	
leto	2021/2022	in	bodo	s	tem	pridobili	višjo	izobrazbo	od	že	pridobljene,	se	
lahko	potegujejo	za	štipendijo	za	deficitarne	poklice.	Štipendijo	prejmejo	
za	celotno	obdobje	trajanja	izobraževalnega	programa.	Ta	mesečno	znaša	
102,40	EUR.	
					Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo do vključno petka, 24. septembra 
2021, priporočeno po pošti ali osebno v vložišču sklada.
						Nabor	deficitarnih	poklicev	za	katere	je	možno	pridobiti	štipendijo	v	
šolskem	letu	2021/2022:	

Dvojezični	izobraževalni	programi,		ki	se	izvajajo		v	italijanskem	jeziku:
ekonomski tehnik/tehnica (IS),                                              avtoserviser/avtoserviserka (IS), 
predšolska vzgoja (IS).
Dvojezični	izobraževalni	programi,		ki	se	izvajajo		v	madžarskem	jeziku:
mehatronik operater/operaterka (DV),                             strojni tehnik/strojna tehnica (DV), 
kemijski tehnik/tehnica (DV),                                                ekonomski tehnik/tehnica (IS).
Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja.	
Letos	tako	med	poklici	ni	več	izdelovalca/izdelovalke	kovinskih	konstrukcij,	
saj	se	program	ne	bo	izvajal	(ne	bo	vpisa	v	prvi	letnik).	
Izpostaviti	velja	tudi	druge	pomembne	informacije,	da:																
•	 prejemanje	štipendije	za	deficitarne	poklice	ne	vpliva	na	višino	

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

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

napredovanje	v	višji	letnik,	lahko	štipendijsko	razmerje	miruje,	vendar	
ne	več	kot	eno	leto;	

•	 je	v	zaključnem	letniku	izobraževanja	zadnje	izplačilo	štipendije	za	
mesec	junij.			

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

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

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

Informacije
Več	informacij	o	štipendijah	za	deficitarne	poklice	najdete	na	spletni	strani	
sklada.	Za	dodatne	informacije	so	dosegljivi	tudi	po	e-pošti:	deficitarne@
sklad-kadri.si		in	na	telefonski	številki	01/	43	45	897	v	poslovnem	času	sklada.	

Vir: Služba za odnose z javnostmi, Javni ŠRIP sklad Republike Slovenije

kamnosek
zidar/zidarka
mehatronik operater
tesar/tesarka
inštalater/ inštalaterka strojnih inštalacij
klepar-krovec/kleparka-krovka
oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
elektrikar/elektrikarka
slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
avtokaroserist/ avtokaroseristka

pečar-polagalec keramičnih oblog/
     pečarka-polagalka keramičnih oblog
gozdar/gozdarka
pek/pekarka
slaščičar/slaščičarka
dimnikar/dimnikarka
mesar/mesarka
steklar/steklarka
tapetnik/tapetničarka
mizar/mizarka
tehnik/ tehnica steklarstva

Odprte prijave na Mojstrski izpit
Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	izvaja	mojstrske	izpite	od	leta	
2000,	 in	sicer	za	52	mojstrskih	nazivov.	Mojstrski izpiti se izvajajo tudi 
za večino deficitarnih poklicev,	za	katere	vpis	v	redne	izobraževalne	
programe	ni	možen. 	Pridobljen	mojstrski	naziv	pomeni	odlično	priložnost	
za	večjo	zaposljivost	v	izbranem	poklicu,	za	podjetje	pa	konkurenčno	
prednost	v	dejavnosti,	saj	se	z	uporabo	blagovne	znamke	»Mojster«	poudari	
mojstrstvo	in	kakovost	izdelkov	ali	storitev.	

 Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti                      
•	 mojster	si	pridobi	srednjo	strokovno	izobrazbo
•	 ob	opravljeni	razliki	do	poklicne	mature	lahko	mojster	nadaljuje	

izobraževanje	na	višjih	strokovnih	šolah
•	 mojster	je	lahko	mentor	dijakom	in	študentom	pri	PUD
•	 mojster	izpolnjuje	izobrazbene	pogoje	za	opravljanje	določenih	

obrtnih	dejavnosti	skladno	z Uredbo	o	obrtnih	dejavnostih

•	 mojster	je	lahko vodja gradbenih	del	in	omogoča	vpis	v	imenik	Vodij	
del, skladno	z Gradbenim	zakonom,	za	dela,	za	katera	ima	pridobljen	
mojstrski	naziv	(npr.	zidarski	mojster,	tesarski	mojster,	mojster	strojnih	
instalacij,	elektroinštalaterski	mojster,	itd.)

•	 mojstrski	naziv	je	časten
•	 mojster	je	blagovna	znamka,	ki	na	trgu	pomeni	znak	za	odličnost	

izdelkov	in	storitev      
•	 mojster	je	lahko	član Kluba	mojstrov	Slovenije	(KMS)																		

Vlogo oziroma	prijavnico,	ki	jo	dobite	tudi	na	OOZ Koper,	 
lahko	interesenti	oddate	do petka 24. septembra 2021.
Za	dodatne	informacije	se	obrnite	na	Suzano Kljun,		telefon	:	01/58 305 74	
ali	na		e-naslov: suzana.kljun@ozs.si
Več	na	spletni	strani	OZS:	https://www.ozs.si/javna-pooblastila/
izobrazevanja/mojstrski-izpiti
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					V	Uradnem	listu	št. 	112/2021	z	dne	13.		julija	2021	je	bil	objavljen	Zakon o in-
terventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic 
epidemije Covid-19 (ZIUPGT).	Zakon	je	začel	veljati  	naslednji	dan	po	objavi	v	
Uradnem	listu	to	je	14.	julija		2021	ter 	je	tudi 	uzakonil	pomoč za financiranje 
regresa  za letni dopust za leto 2021.
					Upravičenec	do	pomoči	za	financiranje	regresa	za	letni	dopust	za	leto	2021	je	
pravna	ali	fizična	oseba,	ki	je	bila	vpisana	v	Poslovni	register	Slovenije	do	31.	maja	
2021	in,	ki	na	dan	uveljavitve	zakona	opravlja	kot	glavno	dejavnost	 ali	kot	dopol-
nilno	dejavnost	na	kmetiji	po	Standardni	klasifikaciji	dejavnosti	Uredbe	o	standar-
dni 	klasifikaciji	dejavnosti	eno	izmed	dejavnosti	navedenih	v	1.	odstavku	27.	člena	
zakona,	in	sicer:

					Zakon	navaja	še	pogoje,	da	upravičenec,	dejavnosti	zaradi	posledic	epidemije	
ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, ima vsaj 
enega zaposlenega,	ki	je	na 	dan	uveljavitve	zakona	vključen	 v	obvezno	pokoj-
ninsko	in	invalidsko	zavarovanje	na	podlagi	14.	člena	Zakona	o	pokojninskem	in	
invalidskem	zavarovanju.
					Upravičenec	ne	more	biti	neposredni	ali	posredni	uporabnik	proračuna	RS	ozi-
roma	proračuna	občine,	katerega	delež	prihodkov	iz	javnih	virov	ali	odstopljenih	
javnih	virov	je	bil	v	letu	2020	višji	od	70	%.
				Na	podlagi	zakona	se	šteje,	da	upravičenec	zaradi	posledic	epidemije	ne	more	
opravljati	 dejavnosti	 ali	 jo	 opravlja	 v	 bistveno	 zmanjšanem	 obsegu,	 če	 bodo	
prihodki	upravičenca	v	letu	2021	zaradi	posledic	epidemije	upadli	za	več	kot	20	
odstotkov	glede	na	leto	2019	oziroma	2020.	Če	ni	posloval	v	celotnem	letu	2019,	
2020	oziroma	2021,	je	do	pomoči	upravičen	tudi	tisti	upravičenec,	ki	se	mu	bodo	
povprečni	mesečni	prihodki	 leta	2021	znižali	 za	več	kot	20	odstotkov	glede	na	
povprečne	mesečne	prihodke	v	letu	2019,	oziroma	2021.	Če	v	letu	2019	in	2020	ni	
posloval,	je	do	pomoči	upravičen	tudi	tisti	upravičenec,	ki	se	mu	bodo	povprečni	
mesečni	prihodki	v	letu	2021	znižali	za	več	kot	20	odstotkov	glede	na	povprečne	
mesečne	prihodke	v	letu	2021	do	31.	maja	2021.	Če	pogoj	iz	tega	odstavka	ni	do-
sežen,	mora	upravičenec	vrniti	celotno	pomoč	v	skladu	s	30.	členom	tega	zakona.
 					Ne	glede	na	zgoraj	navedeno	 se	pri	izračunu	upada	prihodkov	od	prodaje	lahko	
upošteva	prihodke	od	prodaje	glede	na	povprečno	število	zaposlenih	ali	prihodke	
od	prodaje	glede	na	vrednost	osnovnih	sredstev,	brez	zemljišč,	če	je	tak	način	upo-
števanja	prihodkov	od	prodaje	za	upravičenca	ugodnejši.
Višina	pomoči	za	financiranje	regresa	za	letni	dopust	znaša	1.024	eurov	na	zaposle-
nega.	Višina	pomoči	se	določi	v	sorazmernem	delu	zneska	iz	prejšnjega	stavka,	če	
ima	zaposleni	skladno	z	ZDR-1	pravico	do	regresa	v	sorazmernem	delu.
					Pomoč	za	financiranje	regresa	se	določi	glede	na	število	zaposlenih	vključenih	v	
zavarovanje	na	podlagi	14.	člena	ZPIZ-2	na	dan	uveljavitve	tega	zakona.	Pomoč	za	
financiranje	regresa	iz	tega	člena	mora	upravičenec	nameniti	za	izplačilo	regresa	
za	zaposlene,	kot	jim	pripada	skladno	z	ZDR-1.	Če	upravičenec	ne	izplača	regresa	
zaposlenim	v	roku,	določenem	v	131.	členu	ZDR-1,	mora	vrniti	prejeto	pomoč	iz	
tega	člena.
						Za	upravičenca,	ki	ugotavlja	prihodke	po	pravilih	računovodenja,	so	prihodki	od	

prodaje	iz	tega	člena	čisti	prihodki	od	prodaje,	ugotovljeni	po	pravilih	računovo-
denja.	Upravičena	višina	pomoči	za	financiranje	regresa	za	letni	dopust	  na	osnovi	
predloženih	obračunov	davčnega	odtegljaja,	na	katerih	delodajalec	prikaže	izpla-
čilo	regresa,	podatkov	o	zaposlenih	pri	delodajalcu	ali	drugih	dokazil.
						Za	izplačilo	pomoči	za	financiranje	regresa	za	letni	dopust	upravičenec	preko	
informacijskega	sistema	FURS	predloži	 izjavo,	s	katero	 izjavlja,	da	 je	oseba	 iz	pr-
vega	odstavka	27.	člena	 in	da	je	njegov	upad	prihodkov	od	prodaje	več	kot	20	
odstotkov	skladno	s	tretjim	odstavkom	27.	člena.
					Upravičenec	predloži	izjavo	iz	prejšnjega	odstavka	od	1.	do	30.	septembra	2021.	
FURS	izplača	pomoč	za	financiranje	regresa	za	letni	dopust	do	20.	oktobra	2021.
						Sredstva	za	izplačilo	pomoči	za	financiranje	regresa	za	letni	dopust	se	zagota-
vljajo	v	proračunu	Republike	Slovenije	oziroma	iz	sredstev,	pridobljenih	iz	prora-
čuna	Evropske	unije.
					Upravičenec,	ki	je	uveljavil	pomoč	za	financiranje	regresa	za	letni	dopust	in	na-
knadno	ugotovi,	da	je	zahteval	previsok	znesek	pomoči,	o	tem	obvesti	FURS	naj-
pozneje	do	31.	decembra	2021,	in	vrne	znesek	prejete	pomoči	v	30	dneh	od	vro-
čitve	odločbe.	Po	poteku	roka	za	plačilo	do	plačila,	se	mu	obračunavajo	zakonske	
zamudne	obresti	po	Zakonu	o	predpisani	obrestni	meri	zamudnih	obresti	(Uradni	
list	RS,	št.	11/07	-	uradno	prečiščeno	besedilo;	v	nadaljnjem	besedilu:	ZPOMZO-1).
					Upravičenec,	ki	je	uveljavil	pomoč	za	financiranje	regresa	za	letni	dopust	in	na-
knadno	ugotovi,	da	ni	izpolnjeval	pogojev	za	njeno	pridobitev,	o	tem	obvesti	FURS	
najpozneje	do	roka	za	predložitev	obračuna	davka	od	dohodkov	pravnih	oseb	za	
leto2021oziroma	za	obdobje,	ki	vključuje	podatke	za	obdobje	drugega	polletja	
2021	oziroma	do	roka	za	predložitev	obračuna	davka	od	dohodkov	iz	dejavnosti	
za	 leto	2021oziroma	do	roka	za	predložitev	končnega	obračuna	po	prenehanju	
subjekta,	in	vrne	znesek	prejete	pomoči	v	30	dneh	od	vročitve	odločbe.	Po	pote-
ku	roka	za	plačilo	doplačila,	se	mu	obračunavajo	zakonske	zamudne	obresti	po	
ZPOMZO-1.
					Če	obveznost	iz	naslova	vračila	prejete	pomoči	ni	plačana	v	roku,	predpisanem	s	
tem	zakonom,	se	prisilno	izterja.	Izvršbo	opravi	FURS	po	določbah	zakona	o	davč-
nem	postopku.

Financiranje regresa za letni dopust
rok za predložitev izjave 30. september2021

Patronat ITAL

Patronat	ITAL	(Istituto di tutela e assistenza dei lavoratori - Zavod za zaščito 
in pomoč delavcem)	 je	 na	 razpolago	 vsem	 strankam,	 ki	 potrebujejo	
pomoč	pri	vsakoletni	izjavi	RED	(izjava	o	prejemanju	poleg	italijanske	
tudi	 slovenske	 pokojnine	 ali	 drugih	 dohodkov)	 in	 izjavi	 o	 obstoju	 v	
življenju	(esistenza	in	vita),	pa	tudi	pri	urejanju	italijanske	in	slovenske	
pokojnine	(starostne,	družinske,	vdovske	in	invalidske).
	
Poleg	 teh	 nudi	 še	 druge	 storitve,	 ki	 zadevajo	 čezmejne	 delavce	 in	
delavke	 (pregled	 delovne	 dobe,	 združevanje	 različnih	 ali	 tujih	 dob,	
nadomestilo	 plače	 za	 brezposelnost,	 družinki	 dodatki,	 nadomestilo	
plače	za	nezgodo	na	delu	in	poklicno	bolezen).

Patronat	 ITAL	 deluje	 pri	 sindikatu	 UIL	 (Unione italiano del lavoro - 
Italijansko delavsko združenje)	 in	 skrbi	 za	 vse	 delavce	 italijanskega	
državljanstva	oz.	za	tiste	državljane,	ki	so	na	katerikoli	način	povezani	z	
italijanskimi	pokojninskimi	zavodi.	Njihove	podružnice	so	prisotne	na	
celotnem	italijanskem	ozemlju.	 	Svoje	storitve	nudijo	tudi	v	državah,	
kjer	je	italijanska	emigracija	nabolj	prisotna	(Evropa,	Ameriška	celina	
in	Avstralija).

Storitve	 	 so	 brezplačne.	 Vsak	 prvi	 in	 tretji ponedeljek	 v	 mesecu		
imajo	 uradne	 ure	 v	 prostorih	 naše zbornice.	 	 Dosegljivi	 so	 na	 tel.	
00386/51 748 126	ali	0039/340 117 54 53,	lahko	pa	jim	tudi	pišete	na	
e-naslov:	italpatronato@gmail.com

11.050 Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva     
                 skladno s 77. členom Zakona o trošarinah  
                  (Uradni list RS, št. 47/16)) 
49.392 Obratovanje žičnic
55.           Gostinske nastanitvene dejavnosti 
                   (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56.          Dejavnost strežbe jedi in pijač 
                  (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane        
                dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje in usposabljanje 
                 na področju športa in rekreacije

85.520 Izobraževanje in usposabljanje 
                   na področju kulture in umetnosti
86.220 Specialist. zunajbolnišnična zdravstvena                
                  dejavnost - v slovenskih naravnih zdravilišč
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško   
                  uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, 
                  varstvo naravnih vrednot
92.001 Dejavnost igralnic
93.110  Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292  Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Kamjon servis d.o.o. se prodaja
Kamjon	servis	d.o.o.  je	pooblaščeni	 servis	 tovornih	vozil	 znamke  IVECO	hkrati	
pa	se	ukvarja		tudi	s servisiranjem	tovornih	vozil drugih	blagovnih	znamk	(Man,	
Renault	 Truck,	 Mercedes	 Benz,	 Mitsubishi,	 Unimog	 in	 ostalih).	 V	 podjetju,	 ki	
ima	sedež	na	Serminu	,		je	zaposlenih	enajst	oseb.	Od	ustanovitve	leta	2011,	je	
podjetje	zraslo	v	kakovostno,	zanesljivo	in	stranki	prijazno	organizacijo.	

Več informacij o prodaji podjetja na	telefonu	+386 (0)41/660 591

Spoštovani člani OOZ Koper 
V	 glasilu	 Koprske	 obrtniške	 novice	 vam	 v	 rubriki	 brezplačni	 mali	 oglasi	
ponujamo brezplačen prostor,	 v	 katerem	 lahko	 predstavite	 vaše	 podjetje,	
zanimivo	in	ugodno		ponudbo	ali	pa	zgolj	novico,	ki	bi	jo	želeli	deliti	z	ostalimi	
člani	zbornice	in	drugimi	bralci	glasila.	Na	razpolago	smo	vam	za	vso	potrebno	
pomoč.	 Veseli	 bomo	 vašega	 odziva,	 zato	 vas	 vabimo,	 da	 za	 pripravo	 oglasa	

pokličete	na	telefon		041/725-125 ali	pišete	na	andreja.kozlovic@ozs.si.
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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
Fakulteta za management,
Center za razvoj in prenos znanj
E-naslov: sebastjan.rosa@upr.si
Telefon : 05/66 377 87

•	 Madžarsko	tekstilno	podjetje	išče	Evropskega	podizvajalskega	partnerja	za	
barvanje	tkanin	iz	pletenih	izdelkov.	

Šifra oglasa: BRHU20200205001
•	 Britansko	podjetje,	specializirano	v	distribuciji	okolju	prijaznih	gospodinjskih	

izdelkov	kot	so	čistilne	krpe,	kuhinjske	krpe,	ščetke	in	toaletni	papir,	išče	nove	
partnerje,	ki	proizvajajo	izdelke	iz	trajnostnih	virov.	Sodelovanje	bi	potekalo	
na	podlagi	pogodbe	o	proizvodnji	ali	dobaviteljskega	sporazuma.											

Šifra oglasa: BRUK20200922001 										
•	 Francosko	podjetje	je	vodilno	na	domačem	trgu	na	področju	kuhanja	na	

prostem	predvsem	na	področju	žarov.	Išče	Evropskega	partnerja	za		proi-
zvodnjo	žarov	v	dveh	velikostih.	Izdelki	naj	bodo	tudi	pakirani	in	na	paletah	
pripravljeni	za	pošiljanje	do	francoskega		podjetja.	Sodelovali	bi	na	podlagi	
proizvodnega	sporazuma.															

Šifra oglasa: BRFR20210622001																
•	 Italijansko	podjetje,	ki	se	nahaja	na	Siciliji,	išče	dobavitelje	vezanih	plošč	iz	

katerega	koli	lesa,	kvalitete	BB\CC	naslednjih	dimenzij:		3	x	228	x	1220	mm,	9		
x	2280	x	122	mm	in	16.5	x	2440	x	1220	mm.	Sodelovali	bi	na	podlagi	dobavi-
teljskega	sporazuma.																	

Šifra oglasa: BRIT20210721001													
•	 Britansko	podjetje	za	higiensko	testiranje	je	dejavno	na	področju	hrane	in	pi-

jače,	gostinstva	in	zdravstva.	Podjetje	išče	proizvajalca	po	standardu	ISO9001,	
ki	bi	izdelal	popolnoma	integriran	bris,	ki	bi	vključeval	njihovo	kemijo	za	spre-
minjanje	barve,	ki	lahko	zahteva	več	korakov:	mešanje	tekočine,	polnjenje	
in	tesnjenje	brisa,	močenje	konice	brisa,	pakiranje.	Podjetje	išče	partnerja	v	
skladu	s	proizvajalsko	pogodbo	ali	dobaviteljskim	sporazumom.											

Šifra oglasa: BRUK2021071300																
•	 Britansko	podjetje,	ki	na	spletu	ponuja	vrsto	ročno	pletenih	in	kvačkanih	

izdelkov	ter	vzorce,	išče	nove	dobavitelje	preje	vseh	razredov,	teže,	sloja	in	
barve	za	uvoz	v	Veliko	Britanijo	preko	dobaviteljske	pogodbe.	Podjetje	je	bilo	
ustanovljeno	pred	nekaj	leti	in	je	v	zadnjem	času	doživelo	veliko	rast	zaradi	
velikega	povpraševanja	po	doma	narejenih	izdelkih,	zato	si	želijo	povečati	
svoj	obseg	in	zalogo.																													

Šifra oglasa: BRUK20210721001																	
•	 Dansko	podjetje,	ki	že	več	kot	10	let	dobavlja	in	montira	zelene	strehe,	išče	

nove	dobavitelje	specifične	plastične	podlage,	ki	služi	kot	dodaten	sloj,	po-
ložen	na	obstoječo	streho	s	travo	in	drugo	vegetacijo,	ki	pozitivno	prispeva	k	
biotskemu	ravnovesju	in	prispeva	k	zmanjšanju	podnebnih	sprememb.																			

Šifra oglasa: BRDK20210803001															

•	 Britansko	podjetje,	ki	oblikuje	in	razvija	različne	krste	iz	naravnih	biopolimernih	
materialov,	ki	so	naravni	in	biorazgradljivi	in	tako	zagotovijo	okolju	bolj	prijazno	
alternativno	za	pogrebe.	Krste	so	na	voljo	tudi	za	pokop	hišnih	ljubljenčkov.	
Podjetje	išče	proizvajalca	krst	različnih	velikosti	za	trg	hišnih	ljubljenčkov	z	
uporabo	postopkov	brizganja.	Sodelovanje	bi	potekalo	v	obliki	pogodbe	o	
proizvodnji	.																			

Šifra oglasa: BRUK20210802001 														
•	 Poljsko	podjetje,	specializirano	v	proizvodnji	ročno	narejenih,	naravnih,	vegan-

skih	in	organskih	izdelkov	za	nego	kože,	išče	dobavitelje	pokrovčkov	za	pršenje	
in	pokrove	s	črpalko.	Sodelovali	bi	na	podlagi	dobaviteljskega	sporazuma.															

Šifra oglasa: BRPL20200630001
•	 Belgijski	proizvajalec	in	distributer	različnih	izdelkov	za	dojenčke	in	otroke	išče	

zanesljivega	proizvajalca	pene	iz	etilen	vinil	acetata	(EVA)	za	proizvodnjo	igrač.	
Podjetje	želi	s	tem	proizvajalcem	skleniti	dolgoročno	proizvodno	pogodbo.																	

Šifra oglasa: BRBE20200831001															
•	 Poljsko	podjetje,	lastnik	verige	trgovin	z	medicinskimi	izdelki	CBD	(kanabidiol),	

išče	proizvajalce	medicinskih	izdelkov	CBD	v	tujini.	Poljsko	podjetje	želi	razširiti	
svoj	portfelj	in	si	želi	dolgoročnega	sodelovanja	ter	podpisati	sporazume	o	
distribucijskih	storitvah.																							

Šifra oglasa: BRPL20210817001																
•	 Makedonski	proizvajalec	visokokakovostnih	strojnih	delov,	orodij	in	storitev	išče	

tuje	dobavitelje	surovin	za	proizvodnjo	kovin,	palic	in	profilov.	Podjetje	išče	par-
tnerje,	ki	mu	bodo	lahko	dobavljali	surovine	na	podlagi	dobaviteljske	pogodbe.	

Šifra oglasa: BRMK20210820001															
•	 Nemško	podjetje	je	specializirano	za	dobavo	verižnih	sistemov	in	dodatkov	za	

različne	industrijske	aplikacije	za	transport	in	dvigovanje.	Ponudba	podjetja	
obsega	standardne	verige	in	rešitve,	ki	so	prilagojene	zahtevam	uporabnika.	V	
Sloveniji	iščejo	partnerje	za	trgovsko	zastopanje.																										

Šifra oglasa: BODE20200825002


