STORITVE, KI JIH ZA ČLANE OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE IZOLA; CAMERE
REGIONALE DI ARTIGIANATO E IMPRENDITORIA DI ISOLA OPRAVLJAJO DRUGE
ORGANIZACIJE BREZPLAČNO OZIROMA S POPUSTI IZKLJUČNO SAMO ZA ČLANE OOZ
IZOLA – CRA ISOLA

SVETOVANJE S PODROČJA VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNEGA VARSTVA
ZVD, ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU, PE KOPER

V okviru brezplačnega svetovanja iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva 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
dokumentacij za oceno delazmožnosti na ZPIZ…) 
zahteva Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov 

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom:
od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure (osebno na sedežu ZVD Zavod za varstvo
pri delu d.d., PE Koper, Ankaranska cesta 5c, Koper, tel. št. 05-630-90-35.
ter posameznih storitev, ki jih ZVD d.d. opravlja in so plačljive, vendar vam Zavod nudi 20%
popust na izstavljeni račun :













seminar in preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom 
izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja 
izdelava požarnega reda s prilogami, 
pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil,ž 
ekološke meritve (osvetljenost, temperatura, hrup) 
usposabljanje za viličariste, strojnikeTGM 

Članstvo v zbornici boste dokazovali s potrdilom, katerega prejmete na sedežu zbornice.

IZVAJANJE REDNIH PERIODIČNIH PREGLEDOV HIDRANTNEGA OMREŽJA IN REDNO PERIODIČNO
PREGLEDOVANJE ROČNIH GASILNIKOV TER NAKUP GASILNIH APARATOV SIRE

UNIVAR, Pospeševanja varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja, d.o.o.,
Industrijska cesta 2B, Izola

Podjetje UNIVAR, Pospeševanja varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja, d.o.o.,
Industrijska cesta 2B, Izola članom OOZ IZOLA- CRA ISOLA nudi storitve s področja, ki jih
opravlja:




izvajanje rednih periodičnih pregledov hidrantnega omrežja,
rednega periodičnega pregledovanja ročnih gasilnikov





ter k nakupu gasilnikov znamke SIRE.
Izvajanje rednih periodičnih pregledov hidrantnega omrežja zajema : pregled notranjega
hidranta, priprava merilnega lista in poročilo z ugotovitvami, nalepke o opravljenem
pregledu, priprava merilne skice ( na zahtevo naročnika). Popusti, ki vam jih podjetje
Univar d.o.o. nudi se gibljejo od 10% do 50%.
Redno periodično pregledovanje ročnih gasilnikov: pregled S1, S2, S3, Servis S1,S2, S3, pregled
S6, S9, CO2-5 kg, zamenjava dušika pri servisu S gasilnikov, polnjenje CO2/jeklenko – delo,
CO2/kg, specialna nalepka o opravljenem pregledu/servisu, zidna nalepka za označitev mesta
postavitve gasilnika (po potrebi), režijska ura (po potrebi), montaža gasilnika (na zahtevo
naročnika), tlačna kontrola (po potrebi zamenjava ventila) / gasilnik, skupno potrdilo o tlačni
kontroli. Popusti, ki vam jih podjetje Univar d.o.o. nudi se gibljejo od 10% do 50%.

Nudi vam tudi gasilnike znamke SIRE po ugodnih cenah.
Članstvo v zbornici boste dokazovali s potrdilom, katerega prejmete na sedežu zbornice

ZDRAVSTVENE STORITVE
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA, Dispanzer medicine dela, prometa in športa
6310 Izola, Ulica Oktobrske revolucije 11

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa imajo člani OOZ IZOLA -CRA ISOLA 15% na
zdravniške preglede, ki zajemajo:


specialistični pregled, preiskava vida, spirometrija, ekg, osnovni laboratorij in krvne
maščobe(holesterol,tg.). 
Za zdravniški pregled za dejavnost gradbeništva in kovinske stroke zajema:



specialistični pregled, preiskava vida, spirometrija, ekg,preiskava sluha, osnovni
lababoratorij in krvne maščobe(holesterol,tg.) 

Za naročitev in sprejem pokličite sestro na tel. Št. 05-66 350 10 od 7.00 do 8.00 ure. Zdravstvene
preglede bo opravljala zdravnica dr. Nada Janjatović, dr. med.spec, od ponedeljka do petka v
dopoldanskem času. Obdobni zdravniški pregledi bi morali biti najavljeni mesec dni prej.
Članstvo v zbornici boste dokazovali s portrdilom, katerega si pridobite pred odhodom na zdravniški
pregled, na katerega morate prinesti s seboj tudi zdravstveno izkaznico, napotnico (obr. 8.204 ali
obr.8.205). V kolikor uporabljate očala jih prinesite s seboj in bodite tešči.

DAVČNO, RAČUNOVODSKO IN KNJIGOVODSKO TER DRUGO PODROČNO SVETOVANJE
TAXA d.o.o., davčni svetovalec Mitja PREMRL

Člani imajo brezplačno svetovanje s področja davkov, računovodstva, knjigovodstva in
posamezne zakonodaje, ki obsega davčnem, knjigovodskem, računovodskem področju,
gospodarsko pravnem in delovno pravnem področju (davek od dobička pravnih oseb, davčni
postopek, dohodnina, davek na dodano vrednost, Slovenski računovodski standardi, izdelava
bilanc, Zakona o gospodarskih družbah zakona o delovnih razmerjih, Obligacijskega
zakonika).
Svetoval bo priznani strokovnjak s tega področja Mitja PREMRL, lastnik podjetja TAXA d.o.o,
s sedežem v Ajdovščini in Podružnico v Kopru, Ferrarska ulica št. 10.
Svetovanje se bo izvedlo po predhodnem dogovoru z OOZ IZOLA - CRA ISOLA, kjer boste
prejeli tudi potrdilo o članstvu kot dokazilo o upravičenosti do brezplačnega svetovanja.

ODVETNIŠKO SVETOVANJE
ODVETNIŠKA PISARNA CEK, odvetnik Igor CEK

Svetovanje s področja različnih področij prava bo izvajal odvetnik Igor CEK, Odvetniška
pisarna CEK, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 12.
Svetovanje se bo izvedlo po predhodnem dogovoru z OOZ IZOLA - CRA ISOLA. kjer boste
prejeli tudi potrdilo o članstvu kot dokazilo o upravičenosti do brezplačnega svetovanja in
dogovor o terminu vašega svetovanja. Svetovanje vključuje ustno informacijo v zvezi s
pravno rešitvijo problema, katerega želite rešiti. Izdelava pisnih vlog pa so praviloma izvzete
iz okvira brezplačnega svetovanja.

DELO V REPUBLIKI ITALIJI IN REPUBLIKI HRVAŠKI
Sporazum sklenjen s SDGZ- Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst in Obrtnička komora
Istarske županije iz Pulj

Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola je ob vstopu republike Hrvaške v Evropsko
Unijo podpisala sporazum s SDGZ- Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst in
Obrtnička komora Istarske županije Pulj o medsebojnem sodelovanju in nudenju pomoči
članom zbornice, ki zajema:





Podjetnik, ki se z napotnico enega podpisnika javi pri drugemu podpisniku ima
pravico do brezplačnega prvega informativnega
sestanka, na katerem bo dobil

glavne informacije o svoji poslovni ideji,
Kolikor se bo po prvem sestanku podjetnik odločil za specifične plačljive storitve, mu
bo podpisnik - in poleg njega vsa povezana storitvena podjetja – nudili popust v višini
15%. Popust se bo obračunal pri skupnem znesku prvega predračuna zahtevanih
storitev. Storitve so dostopne tudi podjetnikom, ki niso člani obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema/podpisnic
sporazuma, vendar le-ti niso upravičeni do popusta

pri storitvah.

IZDELAVA IZVEDENIŠKEGA MNENJA – SODNI IZVEDENEC IN SODNI CENILEC
FILKO, Darko FILIPUT s.p., iz Izole, Južna cesta 92

FILKO, Darko FILIPUT s.p., iz Izole, Južna cesta 92. sodni izvedenec za motorna vozila in
borilne veščine ter za stroje in opremo ,nudi članom 20% popust na ceno za izdelana
izvedeniška mnenja za stroje in opremo, motorna vozila (sodni cenilec) ter borilne
veščine. Poleg navedenega za člane zbornice svetuje brezplačno do 30 minut.
Imenovani je bil s strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovan leta 1999
za sodnega izvedenca in cenilca za naslednja področja sodni izvedenec: stroji in oprema,
motorna vozila in borilne veščine ter za sodnega cenilca za motorna vozila.
Pravico do ugodnosti boste dokazovali s predloženim portrdilom, katerega si pridobite
na sedežu vaše zbornice.
Obrazložitev:
Marsikdo izmed vas za potrebe obrti uvaža stroje in opremo, motorna vozila in potrebuje
izvedensko cenlisko mnenje o vrednosti premičnine; ravno tako marsikdo od vas sam
vzdržuje lastne stroje in , vendar za to nima računov ali pa so bili nekje založeni. Z leti
vrednost strojev in naprav se znižuje, tako tudi sama amortizacija. Rešitev je Izvedensko
mnenje, v katerem se ovrednoti vsa popravila, modernizacije ter marsikatero nadgradnjo, ki

bistveno korigirajo stroj ali napravo na realno vrednost. Tako obrtnik ima pogoj za vpis realne
vrednosti v knjigo osnovnih sredstev Obrtniki, ki imate poslovne prostore in po novih
navodilih Ministrstva za pravosodje, lahko vse inštalacije, opremo, okna, vrata ipd ( razen
zidov in zemljišča) ovrednotijo dejansko vrednost Izvedenci za stroje in opremo ( ne več
izvedenci gradbene stroke ). Tako se lahko ovrednoti dejanska vrednost vse opreme in
instalacij v poslovnih prostorih, kar bistveno vpliva na dejansko vrednost poslovnega
prostora kot osnova za davek na nepremičnine, enako kot osnova za vodenje vrednosti osnovnih
sredstev. Za vse pravdne postopke je potrebno predložiti dokaze, podkrepljene z strokovnimi izkazi in
mnenji že ob predložitvi sodnega spora. Za take primere se lahko izdela Izvedensko mnenje o
dejanskem stanju po vrednosti, kot po fizičnem stanju.

