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Št.: 2017/06466-IP 
          Ljubljana, 04. 10. 2017 
 

- Agencija za varnost v prometu RS 

- Ministrstvo za okolje in prostor 

- Urad za meroslovje RS 

- Tržni inšpektorat RS 

- AJPES 

- Služba za storitve OZS, revija Mehanik in voznik, Telekom 

- avtoserviserji in avtokaroseristi 

- Urad predsednika OZS 

 

V A B I L O 
 
Vabimo vas na strokovno srečanje avtoserviserjev, ki bo potekalo  
 

v četrtek, 12. 10. 2017, ob 12.00 uri 
v veliki dvorani OZS, Celovška cesta 69 v Ljubljani. 

               

P R O G R A M 
 

11.30-12.00 Registracija udeležencev 

 
12.00-14.30   

-  
- RAZGOVOR O POGOJIH ZA OPRAVLJANJE AVTOSERVISNE DEJAVNOSTI 

s predstavniki več ministrstev ter različnih organov v sestavi: 

 Agencija za varnost v prometu – področje "motorna vozila" (tehnična 
brezhibnost vozil, skladnostjo vozil, njihovih delov in opreme, strokovne in 
registracijske organizacije ter tehnični pregledi) 
Tomaž Svetina – vodja sektorja za vozila 
 

 Ministrstvo za okolje in prostor – zakonodajne obveznosti avtoservisne 
dejavnosti s področja ravnanja z odpadki 
Matej Kovačič – sektor za odpadke 
 

 Tržni inšpektorat RS – obveznosti avtoserviserja do strank: registracija 
dejavnosti, obrtno dovoljenje, označitev obrata ter odnos do potrošnika: 
cenik, delovni čas, izdaja računa, …  
predstavitev aplikacije Pameten inšpektor 
Andrejka Grlić – glavna tržna inšpektorica 
Helena Pogačar, Andrej Žakelj – tržna inšpektorja 
 

 Urad RS za meroslovje – zakaj potrebujemo meroslovje in uporabni vidik, 
kje in kakšne so obveznosti avtoserviserjev 
Dr. Samo Kopač – direktor  
mag. Matej Grum – vodja sektorja za fizikalna merjenja 

 

Pregled spletne strani www.avtoserviser.si 
 

http://www.avtoserviser.si/
http://www.avtoserviser.si/
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14.30-15.00   

 
- PODATKI ZA VARNEJŠE POSLOVANJE – predstavitev  AJPES  

 Poslovni register Slovenije in drugi registri 

 Letna poročila 

 Bonitetne ocene 
Polonca Bogataj – vodja Oddelka za Poslovni register Slovenije 

-  

15.00-15.30  Odmor 

 
15.30-16.15   

-  
- AVTOVLEKA – POGOJI DOMA IN V TUJINI 

 kaj se (ne) šteje kot avtovleka?  

 razlika avtovleka : komercialni prevoz : prevoz za lastne potrebe  

 potrebna dokumentacija, dovoljenja, dokazila, … 

 delovni stroji: avtovleka ali komercialni prevoz? 

 tahograf – da ali ne? 

 čezmejni prevozi v Avstrijo - dokumentacija, pravila  
Natalija Repanšek – sekretarka sekcije za promet na OZS 
Igor Pipan – sekretar sekcij 
 

 
16.15-16.35 

 
S članstvom lahko prihranite ter povečate prodajo  
mag. Simona Osterman, OZS  
 
Digitalna preobrazba 
Tomaž Šmid, Telekom Slovenije 
 

 
16.35-17.10 

 
POMEN DRUŽINSKEGA PODJETNIŠTVA (prenos lastništva in dobra praksa)  
Tadeja Bučar, svetovalka OZS na področju prenosa lastništva na naslednika 
in davčnega področja 

 
                                           
 

Aktivnost financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija 

 
17.30-18:00 

 
Aktualnosti s področja delovanja sekcije 

- Obravnava predloga poslovnika delovanja sekcije 
- nova zakonodaja in zakonodaja v pripravi za avtoserviserje 
- CECRA 
- vprašanja udeležencev   

Igor Pipan, sekretar sekcij 
 

18.00 Zaključek 

 
 
Rok za prijavo: 8. 10. 2017  
 
 

http://www.avtoserviser.si/
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Več o dogodku in prijavnico najdete na naslovu: www.avtoserviser.si  
Za dodatne informacije lahko pokličete g. Pipana, sekretarja sekcije na tel. št.: 01 58 30 568. 
 
Izpolnjeno prijavnico za udeležbo na strokovnem seminarju lahko najdete na spletni strani 
www.avtoserviser.si-prijava ali izpolnite spodnjo prijavnico in jo do roka prijave, do 8.10.2017, 
pošljete tudi: 
- na e-naslov: igor.pipan@ozs.si  
- na naslov: OZS, Sekcija avtoserviserjev, Celovška 71, 1000 Ljubljana 
 
 
Kotizacija 

 Brezplačno za člane OZS (100% popust) 

 20 evrov (brez DDV) za nečlane  

 
*Za predavanje »Pomen družinskega podjetništva (prenos lastništva in dobra praksa)«, kotizacije ni! 
Aktivnost financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRT Slovenija, javna agencija. 

 
Za prijavljene, ki niso člani OZS, je kotizacijo potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije, številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka, 
sklic: 00 200014, koda namena: OTHR, s pripisom: Srečanje avtoserviserjev, najkasneje do 10. 
oktobra 2017. Pisne odjave so možne do 10.10.2017. Po tem terminu kotizacije ne vračamo. Za 
člane OZS in pri njih zaposlene je strokovni seminar brezplačen (Potrebna le predhodna prijava) 
Stroške krije Sekcija avtoserviserjev pri OZS. 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 

  Nataša Mikulin 
Predsednica 

Sekcije avtoserviserjev pri OZS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avtoserviser.si/
http://avtoserviser.si/dogodek/splo%C5%A1no/strokovni-seminar-za-avtoserviserje-avtokaroseriste
http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica?id=a0Nb0000017rvs6EAA
mailto:igor.pipan@ozs.si
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PRIJAVNICA 

Strokovno srečanje 
sekcije avtoserviserjev pri OZS  

12. 10. 2017 
 

  

Ime in priimek udeležencev:  
 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Uradni naziv plačnika:…………………....………………………………...………................................... 
 
Polni naslov plačnika: ……………………………………………………………………………………..… 
 
Poštna številka in pošta plačnika: __ __ __ __ ……………………………………………….…………..    
 
ime, priimek in GSM kontaktne osebe: ………………………………… __ __ __/ __ __ __ -__ __ __ 
 
Elektronski naslov: ………………………………………………………….……………………………… 
ID oz. davčna številka plačnika:  

S I         
 

 
 
Kraj in datum: ...............................  Podpis odgovorne osebe in žig: .................................................  
 
*Za predavanje »Pomen družinskega podjetništva (prenos lastništva in dobra praksa)«, kotizacije ni! Aktivnost 
financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRT Slovenija, javna agencija. 

 
Za prijavljene, ki NISO člani OZS, je kotizacijo potrebno plačati:  
na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, številka računa: 02013-0253606416, 
Nova Ljubljanska banka, sklic: 00 200014, koda namena: OTHR,  
s pripisom: Srečanje avtoserviserjev 12.10.17 
najkasneje do 10. oktobra 2017. Pisne odjave so možne do 10.10.2017. Po tem terminu kotizacije ne vračamo.  

 
 
 
 
 
 
 

Zavezanec za DDV:      DA               NE 

http://www.avtoserviser.si/

