
Slavko Vižintin, 
naš novi predsednik

ŠTEVILKA 29, MAJ 2011

INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Seminar Osnove računovodstva
in e-računovodstvo

Seminar Prenos dejavnosti s.p.
na prevzemni s.p. ali d.o.o.

Seminar Zakon o urejanju trga
dela in inšpekcijski nadzor

Seminar Predstavitev novosti
v zakonodaji



Uradne ure zbornice in strokovnih služb
• ponedeljek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
• sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje  
• sreda: od 11.00 do 13.00 ure  - tel. 05/ 61 390 15 - (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper) 
Davčno svetovanje zajema  
• področje vodenja poslovnih knjig in evidenc ter davčnih  obračunov in poslovne bilance,
• področje plače, nadomestil plač, drugih prejemkov iz delovnega razmerja in povračil 

stroškov v zvezi z delom ter davki in prispevki za socialno varnost,
• področje obračunavanja in plačevanja DDV pri prometu blaga in storitev ter trošarin,
• področje obdavčitev fizičnih oseb (dohodki iz dejavnosti, dohodki iz premoženja in 

premoženjskih pravic, dobički iz kapitala, prenos poslovanja z vidika osnovnih sredstev, 
zalog, terjatev, posojil, zaposlenih, ipd.) ter obdavčitev pravnih oseb,

• področje davčnih postopkov in pristojnosti davčnega organa,
• druga svetovanja, ki smiselno spadajo v to področje svetovanja.

Brezplačno pravno svetovanje 
• sreda: od 15.00 do 17.00 ure (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
• pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru:
          ponedeljek in četrtek: od 16.00 do 18.00 ure
Pravno svetovanje zajema
• dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov 
• pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju formularnih listin v delovno pravnih 

zadevah, sestave odpovedi , ipd.
• pregledovanje in ustno svetovanje glede dokumentov, pogodb in drugih že 

pripravljenih listin

Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev
• vsak prvi ponedeljek v mesecu med 10.00 in 12.00 uro
          (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper) 
Svetovanje zajema
• svetovanje na področju financiranja razvojnih investicij in pridobivanja nepovratnih 

sredstev iz EU skladov. 
• svetovanje posameznim članom pri pripravi prijavne dokumentacije oz. zahtevka za 

financiranje za manjše razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavki: Andreja Kozlovič, Maja Žemva
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 2000 izvodov

Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper 
T: 05/61 390 00  •  F: 05/62 719 17  •  E: ooz.koper@ozs.si  •  Internet: www.ooz-koper.si

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
E: slavko.vizintin@ozs.si

Elide Laginja
sekretarka OOZ Koper
T: 05/61 390 12
E: elide.laginja@ozs.si

Tatjana Ivančič
obrtni register
T: 05/61 390 11
E: tatjana.ivancic@ozs.si

Maja Žemva
sekcije
T: 05/61 390 13
E: maja.zemva@ozs.si

Opozorilo: Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. Člane zbornice vabimo, da 
morebitne pripombe ali predloge v zvezi  z delom svetovalcev posredujete  zbornici v pisni obliki. 

Mojca Blažič
preizkušeni davčnik 

in preizkušeni 
računovodja z 

licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister 

poslovnih ved

Naslovnica
Novi predsednik  

Območno obrtno-
podjetniške zbornice Koper 

je postal Slavko Vižintin
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Kako smo volili?
Volitve v skupščino OOZ Koper

V petek, 25. in soboto, 26. marca 2011  so v zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru potekale volitve 
nove skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2011 – 2015.  
 
Volišče je bilo neprekinjeno odprto v petek, dne 25. marca 2011 od 9.00 do 18.00 ure in v soboto, dne 
26. marca 2011 prav tako od 9.00 do 18.00 ure. Člani volilne komisije so se pri delu izmenjevali tako, da 
so bili ves čas prisotni trije člani komisije. 
 
Volitve so potekale  nemoteno - brez posebnih dogodkov. Volilna komisija je po zaprtju volišča 
ugotovila, da je bilo  v volilni imenik OOZ Koper vpisanih 1715 volivcev. Volilna udeležba je bila 6,58%, 
saj se je volitev udeležilo le 113 volivcev. Volilna komisija je po štetju glasov ugotovila, da je bilo v 31 
člansko skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2011-2015 na 
neposrednih volitvah izvoljenih:  

• 23 poslancev, ki so prejeli največje število glasov   

Zap. št.  Priimek in ime izvoljenega kandidata   Število glasov 

  1.  Ražman Vladimir      89 
  2.  Vižintin Slavko      78 
  3.  Šav Gracijano, M KUK d.o.o.    67 
  4.  Žerjal Vojko      64 
  5.  Čurin Igor      63 
  6.  Knez Edi       58 
  7.  Valič Vojko      57 
  8.  Hlede Tamara      56 
  9.  Puhov Robert      53 
10.  Rot Aleš, Bajs d.o.o.     52 
11.  Pucer Aleš      52 
12.  Pinter Sergej, Pimetal d.o.o.    52 
13.  Kocjančič Aldo, UNIEM d.o.o.    51 
14.  Pongrac Vladimir      50 
15.  Česa Sead      50 
16.  Šavron Peter, Porfid d.o.o.     49 
17.  Cepovič Bojan      47 
18.  Brajda Andi      46 
19.  Jugovac Mladen      45 
20.  Zonta Ika      44 
21.  Zahtila Laura      43 
22.  Benčič Franko, OCV d.o.o.     41 
23.  Černeka Aleš      37
 
in 
• 8 poslancev - predsednikov sekcij, ki so bili izvoljeni na zborih članov sekcij,  
                     na osnovi 1. točke sklepa o razpisu volitev:

Zap.št.   Ime in Priimek       Sekcija 
 
  1.  Silva Baruca Jakomin      Frizerji 
  2.  Maja Kolnik Švara     Kozmetiki 
  3.  Zlatko Kalšnik      Gradbinci 
  4.  Peter Babič      Inštalaterji – energetiki  
  5.  Matej Hudovernik     Lesarji 
  6.  Mirko Tomšič      Gostinci in živilci 
  7.  Mario Zadel      Promet 
  8.  Miro Veljak      Avtoserviserji
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In kaj so povedali volivci?
Volitve v zbornične organe so zanimiv test pripadnosti zbornici.  Letošnja 
udeležba je bila tako skromna, da zbuja skrb. Odpira vprašanja, ki morajo 
postati predmet resne obravnave. Udeležence volitev smo vprašali  kaj pri-
čakujejo od zbornice.  

Teodor Šušmelj, 
avtoprevoznik s Škofij: 
»Na volitve sem prišel prvič, če-
prav sem član zbornice že 21 let. 
Doslej se volitev nisem udeleže-
val, zdaj pa imam občutek, da 
je kriza taka, da moramo nekaj 
narediti. Zato sem prišel. Nisem 
bil aktiven niti v naši sekciji, ne 
vem pa niti, kako bo za naprej. 
Avtoprevozniki imamo prema-
lo časa, da bi delali še v zborni-
ci. Vseskozi smo okrog. Časa za 

delo v zbornici, sekciji preprosto ni. A ko problemi narastejo do 
te mere, da je pretežko in pride do štrajka, pridemo. Dvakrat sem 
se štrajka že udeležil. Le, če je kaj slabo - in tega smo vajeni - se 
zberemo. Žal vedno čakamo do zadnjega. To verjetno ni prav. 
Zaenkrat nimam prave predstave, kaj pričakujem od novega 
vodstva.«  

Mirna Radovac, foto Bel-
veder, predsednica volilne 
komisije: 
»Odziv na volitve je slab tudi 
zaradi celotne slike o naši drža-
vi. Mnogi imajo občutek, da nič 
ne morejo prispevati k boljšemu 
stanju. Nisem preveč aktivna v 
zbornici, sodelujem le občasno. 
Je pa res veliko vprašanje, kako 
motivirati ljudi, da smo le orga-
nizirani, enotni lahko močnejši? 
V naši zbornici je bilo veliko na-

rejenega in strokovne službe dobro delajo. Morda tudi zato mno-
gi ne razmišljajo o tem, da bi se aktivneje vključili v delo zbornice. 
Volitve letos trajajo dva dni, pa je odziv vseeno slab. Volitve smo 
poskusili že po pošti, pa tudi ni bilo večjega odziva. To je slabo.« 

Sergej Pinter, Pimetal: 
»Član zbornice sem od leta 1991. 
Na volitvah sem redno. Žal smo 
kovinarji edini, ki sekcije še ni-
mamo ustanovljene. Vedno 
govorimo, da jo bomo. Zdaj 
pa upam, da jo bomo ustano-
vili. Če ne zaradi drugega, vsaj 
zaradi druženja, strokovnega 
izobraževanja. Udeležba na vo-
litvah je nizka, ker se moramo 
podjetniki, za razliko od dru-
gih skupin ljudi v naši državi, 

ukvarjati s seboj, lastnim preživetjem in nimamo časa ukvarja-
ti se z dejavnostmi kakršne so zbornične. Po delu smo utrujeni. 
Učitelji, zdravniki in podobni imajo po delu še veliko časa za 
sindikalizem, sestankovanje. Pri nas podjetnikih tega ni, ker 

se dela od jutra do večera. Na koncu dneva si »mrtev«. Podje-
tnik najprej skrbi zase, za dejavnost, šele potem se ukvarja s 
širšimi problemi. Če »doma«, v svojem podjetju rešiš proble-
me, nisi zainteresiran, da bi šel spremembe terjati »na cesto«. 
Zbornica je koristna ustanova. Po tehtnem razmisleku, bi tudi 
pri nas moralo biti članstvo prostovoljno. Taka zbornica bi 
bistveno bolje delala, ker bi bila na trgu. Gospodarska zbor-
nica Slovenije dela boljše zdaj, ko ni več obveznega članstva. 
Dejavnosti in ljudje smo različni. V primeru neobveznega član-
stva, bi si vsak lahko izračunal, kaj se mu kratkoročno in dolgo-
ročno izplača in kaj ne ter se odločil o članstvu v zbornici.«  

Robert Puhov, mizar, 
obrtnik 19 let: 
»Redno delam v skupščini, tudi 
zdaj sem kandidat zanjo. Ne 
vem, zakaj je tako skromen 
odziv. Kaže, da se ljudje ne 
zavedajo, da je nujno drža-
ti skupaj, da zbornica mora 
biti. Če bi bilo članstvo pro-
stovoljno, bi verjetno bil od-
ziv še manjši. Zakaj je tako, se 
sprašujem že nekaj let. Neka-
teri obrtniki očitno ne vidijo 

potrebe po tem, nimajo interesa. Zbornica obvešča, pošilja 
sporočila, svetujejo, veliko delajo... Zbornica je povezava 
med malimi obrtniki in Ljubljano, državo. To rabimo. Vsi ho-
čemo pomoč zborničnih služb. Da bi se pa sami aktivirali 
v njej, je redkost. To je slabo, nerazumljivo. Že zbrati ljudi, 
da gremo na strokovno izobraževanje, na sejem, je težko. 
Na protestu v Ljubljani me ni bilo, ker sem bil zaseden. Po 
mojem pa je bilo pri tem protestu tudi nekaj pretiravanja. Žal 
bi se to, kar je bilo »rešeno« s protestom, lahko rešili tudi prej. 
Ne s pritiski.«  

Marko Smrdelj, 
Mizarstvo Bošamarin: 
»Obrtnik sem že 20 let. Samo 
dvakrat sem bil na volitvah. Le-
tos so me kolegi prepričali naj 
grem znova na volitve. Žal se 
mnogim zdi, da se to njih ne 
tiče. Pa ni tako. Zbornica je za 
nas pomembna. Ampak ne 
zaradi posamičnih poslovnih 
interesov, kar sem občutil v 
preteklosti. Zavedati se mora-
mo, da zbornica ni ustanova 

za uresničevanje poslovnih interesov posameznikov. Je nekaj 
drugega. V njenem okrilju si moramo pomagati, koristiti po-
nujene strokovne storitve, pomoč, ne pa pričakovati sklepanja 
poslov. V zbornici se lahko družimo, skupaj delamo, gremo 
na strokovne ekskurzije in potem sklepamo poslovne vezi. Ker 
takega vzdušja ni bilo in ga ni, poslovne vezi, sodelovanje 

sklepam izven zbornice. Imel sem slabo izkušnjo, ko so neka-
teri mislili, da bodo kar prek zbornice ali z njo izpeljali posle. 
Zmotna je miselnost, da bi morali zaposleni na zbornici poslov-
no delati za nas. Moramo vedeti, da je zbornica naša, da smo 
jo ustanovili za pomoč nam. Seveda pa moraš najprej narediti 
nekaj sam in potem poiskati pomoč. Podjetniška iniciativa mora 
biti na nas samih, da jo laže izpeljemo pa imamo zbornico. Ni na 
zbornici, da se v njej rojevajo podjetniške iniciative. Zbornica je 
lahko le ustanova za podporo uresničevanju naših idej.«  

Anton Depolo, 
direktor Proavta, d.o.o.: 
»Mi smo v zbornici zato, ker ima-
mo kleparstvo. Samo zato. Za 
našo osnovno dejavnost nam 
zbornica ne more pomagati. 
Kleparji so del obrtništva in če 
nisi v zbornici, kleparske dejav-
nosti ne moreš izvajati. Zbornica 
nam bi morala omogočiti lažje 
poti do kreditov, pomagati poe-
nostaviti zapletene postopke za 
pridobitev gradbenih dovoljenj 

in podobno. Ne glede na to, da kakšne velike koristi, pomoči od 
zbornice nimamo, hodim redno na volitve. Če članstvo ne bi bilo 
obvezno, verjetno ne bi bili več člani te zbornice. Tako kot dru-
gih združenj ne. Drugače je v tujini, že v sosednji Italiji.  Podjetnik 

pride na zbornico in tam mu zadolžen za pomoč podjetnikom 
ponudi, razloži vse možnosti za posojila na bankah, omogoči 
lažjo pot do zemljišč za gradnjo, stike s projektivnimi biroji in po-
dobno.  Organizirajo kup zadev, da se podjetnikom, obrtnikom 
ni treba ukvarjati z dolgotrajnimi postopki za izpeljavo načrtov. 
Tako ustanovo rabimo.«  

Sandi Rojc, izvršni direktor 
Tagrosa, Koper: 
»Smo obvezni člani  zbornice in v 
tem ne vidim problema. Ker sem 
le štiri leta v podjetju, sem tudi 
redno na volitvah (smeh, op.p). 
Od novega vodstva zbornice pri-
čakujem, da se bo borilo za naše 
interese. Še vedno nas najbolj 
tepe plačilna nedisciplina, delo 
na črno, siva ekonomija. Na 
protestu v Ljubljani sem bil. Ker 
se še ni vse uresničeno, je treba 

zadevo nenehno spremljati, ostrino zahtev stopnjevati, vladi ne 
dati dihati. Da bodo vedeli, da imajo resnega sogovornika. Zbor-
nične službe dobro opravljajo svoje delo. Na nas pa je, da ga 
spremljamo, podpiramo, da z njihovo pomočjo sledimo novim 
uredbam, zakonom, o čemer nas redno obveščajo preko mailov, 
SMS sporočil in časopisa. Kdor to prebira, lahko, preden zabrede 
v težave, reši marsikak problem.«

Volitve v 
skupščino

Predsednica volilne komisije 
Mirna Radovac poroča o rezultatih volitev 

Malo za šalo - malo zares . . .
Tudi tako je volilna komisija spremljala 
udeležbo na volitvah. 
Z grafikoni in jemanjem prstnih odtisov 
tistih, ki s seboj niso imeli dokumentov. 
Seveda so bili odtisi za šalo.

Člani skupščine so z aplavzom čestitali  
novoizvoljenemu predsedniku

Nekateri poslanci so posebej izrazili svoje 
mnenje ob razglasitvi rezultatov volitev

Po uradnem delu seje so se člani vprijetni 
atmosferi zadržali še nekaj časa

Utrinki iz volitev v organe OOZ Koper



Lea Pisani Martina Srblin
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Volitve predsednika 
Skupščina OOZ Koper je na konstitutivni seji, dne 15. 
maja izvedla volitve  predsednika Območne obrtno-
podjetniške zbornice Koper, članov upravnega odbora 
in članov nadzornega odbora OOZ Koper za mandatno 
obdobje 2011-2015. 
 
Za predsednika zbornice sta kandidirala Peter Babič in 
Slavko Vižintin. Oba kandidata sta poslancem predstavila 
svojo vizijo vodenja zbornice v naslednjih štirih letih.  
 
Poslanci skupščine so, na tajnih volitvah, s šestnajstimi 
glasovi od tridesetih, za predsednika Območne obrtno-
podjetniške zbornice Koper, ki je tudi predsednik 
upravnega odbora OOZ Koper, izvolili Slavka Vižintina.
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Volitve članov upravnega odbora

Volitve članov nadzornega odbora
Skupščina OOZ Koper je po določilih statuta OOZ Koper 
izvolila še petčlanski nadzorni odbor. Za članstvo v nadzorni 
odbor je kandidiralo pet kandidatov,  katere je skupščina s 
sklepom soglasno potrdila. Nadzorni odbor OOZ Koper za 
mandatno obdobje 2011 – 2015 tako sestavljajo: 

• Mirjan Pobega 
• Jelka Svetina 
• Jadranka Jesenik 
• Nurija Kapić 
• Mesud 1Osmančević 

Novoizvoljeni predsednik je kot mandatar  predlagal sestavo novega upravnega 
odbora, ki je tudi dobil zaupnico skupščine. 

V Upravnem odboru Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper bodo delovali: 
Mario Zadel, Tamara Hlede, Sergej Pinter, Slavko Vižintin, Vojko Valič, 
Zlatko Kalšnik in Mirko Tomšič

Nadzorni odbor je 
na konstitutivni seji, 
dne 22. aprila 2011, 
za predsednika odbora 
imenoval Mirjana Pobego, 
za podpredsednico 
odbora pa Jadranko 
Jesenik.

Bivši predsednik Vladimir Ražman (na levi) je med prvimi 
čestital novemu predsedniku Slavku Vižintinu

Mario Zadel              Tamara Hlede           Sergej Pinter          Slavko Vižintin         Vojko Valič              Zlatko Kalšnik               Mirko Tomšič

Peter Babič je zelo nazorno, s projekcijo,
 predstavil poslancem svoje videnje pri vodenju zbornice

Slavko Vižintin  med predstavitvijo svojega programa
za predsednika OOZ koper



Nezaželeno druženje, izmenjava informacij?
Slavko Vižintin je znan tudi kot aktivist, ki je prispeval k vsaj delni oživitvi 
njegove rojstne vasi – Vršiča. Pred 16 leti je tam prvič organiziral kreso-
vanje, ki se je krepko »prijelo« in postalo eno od najbolj množičnih v Istri. 
Žal je Slavku začelo zmanjkovati časa, bilo je premalo podpore, ni bilo 
pravih naslednikov in veliko kresovanje je izgubilo prvotni čar. »Vršič je 
zame zgodovina,« pravi Vižintin. Ga pa ni pozabil in tako je tudi zbornici 
pred časom predlagal, da bi organizirala pik-nik, druženje članov na 
Vršiču. Vse brezplačno in idealno za izmenjavo koristnih informacij. Od 
nekaj več kot 1500 članov, kolikor jih je takrat imela  zbornica,  se jih je 
prijavilo le 30 in piknik je odpadel.
Vse tri obalne zbornice so »vajo« ponovile s ponudbo skupnega piknika 
v Simonovem zalivu. Zbrali so le 50 prijav in piknik je odpadel. 
Težka bo Vižintinova pot z motiviranjem za delo in za sodelovanje pri  
delu zbornice.
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Slavko Vižintin
Obrtniki nimamo časa za 
politiko
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»Obrtnik pride na zbornico, ko 
začuti neko potrebo, zlasti ko mu 
gre kaj narobe. Če bi prej prišel 
na posvet, če bi bil bolj vključen v 
delo zbornice, sekcij ne bi prišlo do 
določenih problemov.«
 
Novi predsednik naše obrtno podjetni-
ške zbornice je 15. aprila postal Slavko 
Vižintin, rojen 27. novembra 1956 v 
Kopru. Steklar, obrtnik je že 23 let. 
 
Za steklarja se je  izučil pri legendi 
koprskih obrtnikov Branku Popoviču, 
po odsluženi vojaščini je pet let delal v 
Steklu Izola, nato nekaj časa na Trans-
jugu Reka, pa se vrnil k Popoviču in 
leta 1988 postal samostojni obrtnik. Že 
ko je delal pri Popoviču, je bil, zaradi 
šefove predanosti in aktivnosti v obrtni 
zbornici, aktiven član zbornice. Je 
človek, ki je na splošnih volitvah po 
številu glasov praviloma na samem 
vrhu, na tokratni skupščini (nenavadno: 
kandidati za predsednika so bili uradno 
neznani vse do same skupščine!) pa je 
dobil 16 od 30 glasov. 
 
Zakaj ste se odločili za kandidaturo 
v času, ki je obrtnikom najmanj na-
klonjen? So vas prepričevali, ali ste 
se odločili vi?
 
»Glede na to, da sem na OOZ Koper član 
skupščine in član upravnega odbora, pa 
predsednik Sekcije steklarjev OZS in član 
organizacijsko kadrovske komisije na 
državni ravni ter dobro seznanjen s pro-
blematiko obrtnikov, podjetnikov, ki ne-
dvomno potrebujejo organizacijo kot je 
zbornica, sem se odločil, da kandidiram. 
So me tudi nekaj prepričevali, vendar to 
ni odločilno vplivalo na mojo kandida-

turo. Mislim, da je zdaj čas, ko mora biti 
zbornica še posebej aktivna in motivirati 
člane za skupno nastopanje. Želim si in 
upam, da bom člane bolj motiviral za 
sodelovanje v naši organizaciji.«
 
Slaba udeležba na protestu v 
Ljubljani, slaba komaj 6,58 odsto-
tna udeležba na volitvah na naši 
zbornici(pred štirimi leti 9 odstotna), 
nemotiviranost za delo v zborničnih 
organih in  sekcijah niso nič obetav-
na popotnica za vaše delo. Po čem se 
bo vaše delo razlikovalo od doseda-
njega?
 
»Skušali bomo več narediti za člane, jih 
tako motivirati, da se nam pridružijo. Po-
večati moramo zaupanje v zbornico. Če 
bomo delali, kar potrebujejo člani, bomo 
povečali zaupanje v zbornico.«
 
Ali doslej tega niste, niso počeli?
 
»Smo in so. Žal so taki časi, da obrtniki 
praviloma nimajo časa za politiko in 
podobno. Mi smo bolj za delo. In tako 
gredo mimo nas različne zakonske in dru-
ge zadeve. Ne morem reči, da zbornica 
doslej ni delala veliko. Nasprotno. 
Zadnje čase se to vidi in čuti, toda če 
bi člani bolj sodelovali, bi bilo še bolje. 
Obrtnik pride na zbornico, ko začuti 
neko potrebo, zlasti ko mu gre nekaj 
narobe. Če bi prej prišel na posvet, če bi 
bil bolj vključen v delo zbornice, sekcij ne 
bi prišlo do določenih problemov, ker bi 
vedel, kako se obnašati preden nastane 
problem.«
 
Kaj menite o obveznem, prostovolj-
nem članstvu?
 
»Osebno se nagibam k obveznemu član-
stvu. Prostovoljno članstvo bi razredčilo 
naše vrste. Obrtnikom, podjetnikom bi 
začeli zaračunavati storitve. To ne bi bilo 
dobro. Zdaj tega ni in zbornica deluje za 
vse obrtnike.«
 
Se člani tega zavedajo?
 
»Določeni se tega sploh ne zavedajo. V 
pogovorih z obrtniki vidim, da ne vedo, 

kaj se dogaja na zbornici in to mnogo ta-
kega, kar jim koristi. O tem so obveščeni 
na več načinov. S Koprskimi obrtniškimi 
novicami, SMS sporočili, drugimi obvestili 
so obveščeni o vsem. Problem je, da ob-
vestila mnogi preprosto prezrejo, Obrtni-
ških novic niti ne pogledajo. Če bi jih, bi 
vedeli, kdaj in zakaj se lahko obrnejo na 
zbornico.«
 
Je bila majhna udeležba na protestu 
v Ljubljani plod tega, da obrtniki 
na koprskem niso v taki stiski kot 
drugod po Sloveniji?
 
»Ne moremo reči, da niso v stiski, ker so 
vsi deležni zlasti plačilne nediscipline. 
Zato smo na državni ravni zadeve znova 
zaostrili. Protestna zapora cest je zamr-
znjena, ne pa preklicana.«
 
Pogovor s predsednikom vlade 
je vlil optimizem, potem pa kar 
naenkrat zaostritev, grožnja s hujšo 
obliko pritiska. Zakaj?
 
»Plačilni sistem še ni urejen kot smo želeli. 
Sprejet je 30 dnevni plačilni rok, še vedno 
pa je treba na plačilo čakati do 60 dni, ker 
je možen tak odlog. To je velik problem. 
Razen tega naš sitem dovoljuje, da se 
firme zlahka zapirajo in tako dobesedno 
»zradirajo« stare obveznosti. Obrtniki, ki 
takim kameleonom izstavimo račune, pa 
državi plačamo DDV.« 
 
Zakaj ne protestirate tako, da ne pla-
čate davka dokler ne dobite plačila?
 
»Ne moremo. Država hoče svoje. Če ne 
plačamo davka, nam blokirajo račun. Nič 
pa ne naredijo, da bi mi dobili denar. Nas 
blokirajo, ne prisilijo pa tiste, ki so nam 
dolžni, da nam bi plačali. Osebno imam 
pravnomočno sodno odločbo o izterjavi 
16 tisoč evrov dolga. Skoraj dve leti sem 
čakal, da mi dolžnik plača račun. Pred 
zastaranjem sem sprožil sodni postopek. 
Potem se je spet nekaj časa vleklo in 
končno je bila izdana sodba z izvršbo. 
Izvršba pa ne steče, ker dolžnik ne dela 
preko računa. Banka je ugotovila, da tri 
mesece na dolžnikov račun ni bilo prilivov, 
da ne more nič vzeti. Zato je izvršbo 

vrnila nazaj na sodišče, češ da je dolg ne-
izterljiv. Dolžnik je šel delat drugam, dela 
celo v tujini...  Uradno ne posluje. Lahko 
bi najel še izvršitelja za rubež, ga plačal, 
a kaj, ko se dogaja, da izvršitelj pride in 
ugotovi, da nima kaj rubiti...«
 
Kaj lahko zbornica v takih primerih 
ponudi članom? Imate črno listo za 
koga se ne splača, nima smisla delat, 
kje je stopnja tveganja prevelika? 
Zakaj ne objavite kdo ne plačuje?
 
»O tem smo na UO že govorili. Ampak 
črna lista ni nekaj preprostega kot se sliši. 
Z objavo takih informacij bi bili lahko 
tudi kazensko in materialno odgovorni. 
Ne moremo verjeti le na besedo. Treba je 
preučiti vse okoliščine dolga, neplačeva-
nja. To pa lahko traja. Članom zbornice 
tako pomagamo z brezplačnim pravnim 
svetovanjem.«
 
To je reševanje problema. Kaj nare-
diti, da problem ne nastane?
 
»Prvi korak je bil storjen s tem, da smo na 
državni ravni dosegli sprejem zakona o 
preprečevanju zamud pri plačilih. Gre za 
t.i. obvezni pobot. Dolžnik je po zakonu 
dolžan prijaviti svoj dolg, ga obelodaniti 
v javnosti. To lahko vsak pogleda. Črna 
lista je na ta način narejena, dostopna 
vsem.«
 
Dolgove do vas največkrat pripi-
sujete nečlanom vaše zbornice. So 
pa tudi v okviru zbornice taki, ki 
dolgujejo. Denimo obrtnik, ki je 
vam dolžan 16 tisoč evrov. Kako je z 
neplačevanjem storitev med vami?
 
»Moj dolžnik si je kupil avto, jaz imam pa 
sodbo, da mi je dolžan denar. 
Takih primerov je dosti. Zaradi enega ali 
dveh takih obrtnikov lahko nastane cela 
veriga.  Ko en obrtnik iz različnih razlo-
gov, lahko tudi neplačila računa s strani 
naročnika storitve, drugemu ne plača, ta 
ne more plačati tretjemu... Steklarji se 
tudi obveščamo med seboj. Jaz sem jih 
nekaj tako že rešil. So pa taki, ki vseeno 
nasedejo. Od nekoga sem dobil odgovor, 
da mu je naročnik, ki je bil zame sporen 
in moj dolžnik, primerno plačal delo in da 
bo še delal zanj. Potem je prišlo naročilo 
za večji znesek in – neplačilo. Zato je prav, 
da smo tudi pri prevzemanju poslov zelo 
previdni, moramo pa biti tudi informira-
ni.«
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Brezplačni seminar 
Osnove računovodstva 
za podjetnike in 
E-računovodstvo

V sodelovanju s SAOP d.o.o., 
ponudnikom programske 
opreme za vodenje poslova-
nja podjetja, organiziramo 

seminar za podjetnike, ki bi radi osvojili ključna znanja o 
osnovah računovodstva. S pomočjo obdelave praktičnih 
primerov iz poslovne prakse boste spoznali spletni računo-
vodski program miniMAX. 
 
v četrtek, 12. maja  2011, od  9. do 13. ure, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Program 
• Kaj je računovodstvo/knjigovodstvo 
• Kako lahko izkoristimo poznavanje osnov 

računovodstva v svojem poslu  
• E-računovodstvo prinaša številne koristi za 

podjetnika  
• Kako lahko naredim mesečni obračun plače v samo 

treh korakih  
• Kako lahko s pomočjo dodatnih vsebin v rešitvi 

miniMAX povečamo prihodke (spletna trgovina)?  

Seminar Prenos dejavnosti 
samostojnega podjetnika 
na prevzemnika s.p. ali 
prevzemno družbo d.o.o. 
Da se boste temu lahko izognili vas vabimo na seminar »Pre-
nos dejavnosti samostojnega podjetnika na prevzemnika s.p. 
ali prevzemno družbo d.o.o.«, ki bo 
 
v torek, 24. maja 2011 ob 10.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Program  
1. Možni načini prenosa dejavnosti podjetja  z uporabo 

statusnih in   davčnih predpisov 
2. Davčno nevtralni prenos  premoženja in obveznosti 

samostojnega podjetnika  
3. Kakšne so možnosti prenosa pri statusu podjetja, s.p. ali 

kapitalska družbe  
4. Zakonski roki za posamezne aktivnosti pri prenosu  
5. Možnosti izvzema premoženja iz dejavnosti v zasebno 

gospodinjstvo pred prenosom dejavnosti  – računovodski in 
davčni vidik  

6. Prenos dejavnosti s.p. na prevzemnika z enakim statusom s.p.  
7. Prenos dejavnosti na kapitalsko družbo, cenitev stvarnega 

vložka, podjetnikovega kapitala   
8. Praksa registrskih sodišč po Sloveniji glede prenosa dejavnosti 

s.p. na kapitalsko družbo  - kako je v Kopru ?  
9. Računovodski vidik prenosa dejavnosti, vsebina Bilance stanja  
10. Sestava pogodbe o prenosu sredstev in obveznosti do virov 

sredstev      
11. Davčna napoved podjetnika na presečni dan – nove dodatne 

priloge ob prenosu dejavnosti   
12. Plačevanje akontacije davka iz dejavnosti po presečnem  

dnevu       

13. Evidentiranje poslovnih dogodkov po prenosu dejavnosti v 
poslovne knjige prevzemnika ali prevzemne družbe  

14. Prezaposlitev delavcev v prevzemno podjetje, kakšne so 
njihove pravice        

15. Razprava, odgovori na vprašanja udeležencev  

Predavateljica
Seminar bo izvajala Milica Gostiša, strokovnjakinja 
na področju davkov, računovodstva in financ, avtorica 
številnih strokovnih člankov in soavtorica  več strokovnih 
priročnikov. Izhodišče za predavanje so bogate osebne 
izkušnje pri prenosih dejavnosti s.p. posameznim 
podjetnikom iz vse Slovenije.  

Trajanje seminarja
Seminar traja 5 šolskih ur, udeleženci prejmejo gradivo.

Rok prijave
petek, 20. maj  2011, do 12.00 ure oz. do zasedbe prostih 
mest 

Cena
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate 
participacijo  v višini 10 evrov (DDV vključen), osebno na 
blagajni zbornice ali na TRR, št.1010 0003 5170 352.

Prijave
Izpolnjeno prijavnico z dokazilom o plačilu pošljite na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 
05/6271 917  ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si

Prijavnica za seminar 
Prenos dejavnosti s.p. na prevzemni
s.p. ali d.o.o. - 24. maj 2011

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po 
faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Napačno izpeljan prenos podjetja ima lahko neprijetne davčne posledice!Predavateljica
Seminar bo vodila Lea Bevčič, direktorica 
računovodskega servisa Krasula. Poleg delu v 
računovodskem servisu se Lea čedalje več ukvarja s 
predavanjem na podjetniških izobraževanjih. Pri svojih 
predavanjih, ki so usmerjena predvsem v računovodske 
ter finančne vidike vodenja podjetja, poudarja praktični 
vidik, saj pridejo do izraza njene večletne izkušnje v 
podjetništvu ter računovodstvu.

Prijava
Udeležbo sporočite na strani www.minimax.si, 
po telefonu na 056/13-90-13, na fax: 05/6271 917 ali na 
e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Cena
Za člane OOZ Koper s poravnano članarino je udeležba na 
seminarju  brezplačna.                                   Vabljeni!

Terme Olimia
OOZ Slovenj Gradec  ponuja v Podčetrtku - Termah Olimie 
dva apartmaja v Aparthotelu Rosa***. Cena najema 
apartmaja v katero so vključene 3 kopalne karte za vse 
bazene Termalija je 43,00 EUR  na dan. 
Apartma je za 4 osebe.
 
Imajo še proste termine v času od 13. maja do 3. junija 
2011. Možnost je tudi najem apartmaja ob vikendih, v 
primeru nezasedenosti le tega. Za rezervacijo apartmaja 
med vikendom je pokličite v četrtek (za odhod v petek). 
 
Za več informacij in rezervacijo pokličite  02/882 15 90

Terme Čatež in Terme Olimia za člane zbornice

Terme Čatež
OOZ Nova Gorica ponuja proste kapacitete v počitniški 
hiši  s površino 37,80 m2 , ki so jo temeljito  prenovili in v 
kateri lahko letuje  do 6 oseb. Cene tedenskega najema 
apartmaja v EUR z DDV so naslednje:  

mesec    dan  teden
maj  54,00  378,00 
junij  63,00  441,00 
julij  63,00  441,00 
avgust  63,00  441,00 
september 52,00  364,00
oktober 52,00  364,00 
november 52,00  364,00 
december 52,00  364,00 
  
zimske  63,00  441,00 
prvomajske 63,00  441,00 
jesenske 63,00  441,00 
božične 63,00  441,00 
novoletne 63,00  441,00 
 
V ceni so vštete tudi vstopnice za Zimsko ali poletno 
termalno riviero, za osebe prijavljene na recepciji oz. do 
največ 5 vstopnic.  
Dodatne informacije: Karmen Volk, tel. 05/330 66 10, 
prijavnico lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov  
karmen.volk@ozs.si ali po faksu na št. 05/330-66-15

ZADNJE
  PRIJAVE



Prijavnica za seminar 
Predstavitve novosti v zakonodaji
25. maj 2011

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po 
faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si
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Seminar Zakon o urejanju 
trga dela in inšpekcijski  
nadzor na področju 
delovnih razmerij
Člane zbornice vabimo na seminar »Zakon o urejanju trga dela 
in inšpekcijski  nadzor na področju delovnih razmerij«, ki bo
 
v četrtek, 26. maja 2011, ob 10.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Program  - 1. del 
 Predstavitev  Zakona o urejanju trga dela (U.l. RS, št. 80/2010), 
ki se uporablja od 1. januarja 2011. Gre za izredno pomemben 
zakon, ki ga morajo poznati tudi vsi podjetniki. Podrobneje bodo 
predstavljene določbe, ki se nanašajo na:  
• opredelitev posameznih pojmov, ki jih zakon definira na 

novo (brezposelna oseba, zmožnost za delo aktivno iskanje 
zaposlitve, ustrezna zaposlitev, primerna zaposlitev....)  

• predstavljeni bodo ukrepi države na področju trga dela, s 
poudarkom na posredovanju zaposlitve in ukrepih aktivne 
politike zaposlovanja, ki bi jih delodajalci morali poznati  

• nova ureditev zavarovanja za primer brezposelnosti, čas 
trajanja pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja, 
višine denarnih nadomestil, znižanje denarnega nadomestila 
zaradi pridobivanja dohodkov iz dela, idr.  

• evidence določene s tem zakonom  
• nadzor nad izvajanjem tega zakona   
• predstavitev novih podzakonskih predpisov 

Program  - 2. del  
• predstavitev  določb Zakona o delovnih razmerjih, ki se 

nanašajo na postopek zaposlitve delavca,   
• pomen fleksibilnosti zaposlitve in pogoji za sklenitev 

pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 

• inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij: 
- splošna načela inšpekcijskega nadzora 
- pooblastila inšpektorjev (kaj sme inšpektor pregledati,           
 kdaj in kako sme vstopiti na zemljišče, prostore...zavezanca,  
 katere listine sme inšpektor odvzeti, kaj je potrebno v tem  
 primeru storiti...) 

- kdaj se lahko inšpekcijski pregled opravi v odsotnosti   
 delodajalca, lastnika.....  

- kako je z vstopom v poslovne in druge prostore, ki ne   
 pripadajo zavezancu  

- postopek inšpekcijskega nadzora (kdo je lahko stranka v      
 postopku,  obravnava anonimne prijave, pisanje in branje   
 zapisnika in posledice zapisa v zapisniku) 

- ukrepi inšpektorjev 
- uporaba pravnih sredstev.  

V zaključku seminarja bo predavateljica spregovorila tudi o Zakonu 
o tržni inšpekciji. 

Predavateljica
Seminar bo vodila Melita Ambrož,  univ. dipl. prav., 
sodnica na Upravnem sodišču RS.

Rok prijave
petek, 20. maj  2011, oz. do zasedbe prostih mest

Cena
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate 
participacijo  v višini 10 evrov (DDV vključen), osebno na 
blagajni zbornice ali na TRR, št.1010 0003 5170 352.

Prijave
Izpolnjeno prijavnico z dokazilom o plačilu pošljite na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 
05/6271 917  ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Priimek in ime udeleženca

Prijavnica za seminar Zakon o urejanju trga 
dela in inšpekcijski  nadzor na področju 
delovnih razmerij - 26. maj 2011

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po faxu: 
05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si
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Seminar 
Predstavitve novosti v 
zakonodaji

Vse člane OOZ Koper vabimo na seminar »Predstavitev novosti v zakonodaji« , kjer vam bomo pred-
stavili podrobnosti o preprečevanju zamud pri plačilih, povedali vse informacije o novih uzakonjenih 
plačilnih rokih, obveznem pobotu, novostih pri meničnem poslovanju in o spremenjeni definiciji 
podizvajalca pri zakonu o javnem naročanju. Predstavitev bo 
 
v sredo, 25. maja 2011 ob 17.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Program  
• Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih  
• Uzakonjeni plačilni roki  
• Obvezen pobot 
• Novosti pri menici   
• Zakon o javnem naročanju – spremenjena definicija podizvajalcaev  

Predavateljica
Seminar bo vodila Nataša Cehtl, univ. dipl. prav., 
svetovalka specialistka za gospodarsko in civilno pravo

Trajanje seminarja
Seminar traja 3 šolske ure.

Rok prijave
petek, 20. maj  2011, oz. do zasedbe prostih mest

Cena
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo  v višini 10 evrov (DDV vključen), 
osebno na blagajni zbornice ali na TRR, št. 1010 0003 5170 352

Prijave
Izpolnjeno prijavnico z dokazilom o plačilu pošljite na 
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917  
ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si



     V sredo, 20. aprila 2011 je v obrtniškem domu v Kopru potekalo 
zanimivo predavanje o opravljanju dejavnosti v Italiji.  Udeležba na 
predavanju je bila, kljub začetni nezainteresiranosti s strani članov, 
zadovoljiva. Predstavniki Slovenskega deželnega gospodarskega 
združenja iz Trsta: Andrej Šik, Ivan Perčič, Dionisio Gherbassi, 
Boštjan Starc, Borut Sardoč in Alan Oberdan so izčrpno predsta-
vili pogoje poslovanja v Italiji.  
     Najprej so bile predstavljene podporne strukture za izvajanje 
storitev v Italiji, nadalje glavni koraki  ustanovitve podjetja v Italiji. 
Nadalje so predavatelji predstavili davčne obveznosti, podali vse 
pomembnejše informacije glede mobilnosti delovne sile, obvezno-
sti iz delovnih razmerij, obveznosti iz varstva pri delu, idr.    
     Posebno pozornost so predavatelji namenili obveznostim podje-
tja pred in po vstopu na gradbišče, saj je gradbeništvo dejavnost, ki 
se najpogosteje  opravlja v Italiji.  
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Sekcija  avtoserviserjevVABILO

VABILO

Strokovna ekskurzija 
sejem AUTOPROMOTEC 
28. maj 2011

Člane sekcije avtoserviserjev Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Koper vabimo na ogled
 
24. bienalnega sejma AUTOPROMOTEC, 
v Bologno, Italija,
v soboto, 28. maja 2011
 
Program
Odhod v soboto, 28. maja 2011, ob 6.00 zjutraj s postajališča 
Koper-bivša Soča, na Piranski cesti. Postanek z malico na 
poti. Predviden prihod v Bologno ob 9.30 uri. Ogled sejma 
do 16.00 ure, nato kosilo ter povratek v večernih urah. 

Rok prijave
do petka, 20. maja 2011

Prijave
Udeležbo sporočite Maji Žemva na OOZ Koper, tel: 05/61 39 
013, 041/725 125 ali na e-mail: maja.zemva@ozs.si.

Cena
Sekcija avtoserviserjev OOZ Koper bo svojim članom s po-
ravnano članarino krila stroške prevoza in kosila.

Kdo ponuja razvojna sredstva za 
mala in srednja podjetja?  
1. Razpisi, ki spodbujajo podjetništvo 
Podjetja lahko ob ponudbi poslovnih bank koristijo kar nekaj virov, pra-
viloma ugodnejšega vira financiranja svojih razvojnih projektov. Vsa 
sredstva, ki spodbujajo podjetništvo so javna sredstva ter tako podvr-
žena ustreznim kriterijem razdeljevanja in kontrole.  Sredstva so vedno 
namenska ter dodeljena za razvoj in investicije. Sredstva so dodeljena 
na podlagi javnih razpisov – inštrumentov, ki so namenjeni ciljni skupi-
ni upravičencev. Skupno vsem pa je, da so sredstva spodbude za inve-
stiranje ter doseganje razvojnih ciljev, ki so skladni z razvojno strategijo 
Evropske unije. 

2. Kdo ponuja spodbude v Sloveniji  
Spodbude praviloma prihajajo s strani posredniških teles – prora-
čunskih porabnikov. To so posamezna ministrstva, ki so vključena na 
področjih, ki jih pokrivajo ter Služba vlade za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko kot organ upravljanja.  
Praviloma spodbude ministrstva ne razpisujejo neposredno, temveč to 
izvajajo izvajalske institucije v vlogi agenta posameznega ministrstva.  
Za sektor podjetništva je nekaj državnih inštitucij, ki preko razpisov 
ponujajo ugodne vire razvojnega financiranja. Financiranje je lahko 
v obliki kreditov z ugodno obrestno mero, jamstva za kredite, ter vse 
redkeje tudi nepovratna sredstva. Take inštitucije so:  
 2.1. Slovenski podjetniški sklad   
Slovenski podjetniški sklad je inštitucija, ki nameni največ sredstev 
za mala in srednja podjetja. Večino sredstev razdeli preko ugodnih 
kreditov s subvencijo obrestne mere ter jamstvom. Prav tako na-
meni del sredstev za regionalno jamstveno shemo, kjer regional-
ne razvojne agencije sredstva posojajo po ugodni obrestni meri 
ter ponujajo jamstvo. Za razliko od neposrednega financiranja 
so sredstva na regionalni ravni namenjena za manjše investicije. 
Poleg navedenih Slovenski podjetniški sklad spodbuja investicije še z 
dvema inštrumentoma in sicer nepovratnimi sredstvi za nova podjetja 
v subjektih inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih) ter preko 
skladov tveganega kapitala.  
2.2. Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije  
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) poleg podpor-
nih storitev za podjetništvo (svetovanje) ponuja tudi subvencioniranje 
storitev. Preko razpisov tako omogoča sofinanciranje razvojnih stro-
škov, ki so nastali s pripravo dokumentacije ali udeležbe na sejmih.  
2.3. Slovenski regionalno razvojni sklad  
Slovenski regionalno razvojni sklad, ki ima sedež v Ribnici s svojimi 
spodbudami financira razvoj podjetništva na podeželju. Spodbuja 
tako podjetništvo, kot kmetijstvo in lokalne skupnosti. Inštrument fi-
nanciranja je običajno kredit pod ugodnimi pogoji, ki pa so odvisni od 
lokacije investicije (nerazviti kraji imajo ugodnejše pogoje). Zanimiv 
je tudi razvojni inštrument, ki mogoča financiranje na narodnostno 
mešanih območjih (občine Koper, Izola, Piran in Pomurje) z trenutno 
najnižjo obrestno mero.  
2.4. Eko sklad  
Eko sklad sofinancira naložbe v varovanje okolja in racionalno porabo 
energije. Financira tako s krediti, kot z nepovratnimi sredstvi.  
2.5. Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA)  
Poslanstvo Javne agencije za tehnološki razvoj je sofinanciranje teh-
noloških projektov.  Prav tako naj bi s inštrumenti spodbujala prenos 
znanja iz znanstvenih in akademskih inštitucij v gospodarstvo.  V za-
dnjem obdobju agencija ni imela razpisov, razen za sofinanciranje mla-
dih raziskovalcev.  
2.6. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja    
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja spodbuja s svojimi 
inštrumenti poleg razvoja kmetijstva tudi podjetništvo. Spodbuja s fi-
nančnimi sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
so praviloma nepovratna sredstva, razvoj podjetništva in sicer:  
• Razvoj podjetij na podeželju  
• Razvoj podjetništva za predelavo kmetijskih proizvodov   
2.7. Zavod RS za zaposlovanje  
Zavod RS za zaposlovanje nudi nepovratna sredstva za usposabljanje 
na delavnem mestu ter za zaposlovanje težje zaposljivih iskalcev zapo-
slitve. To so mlajše osebe brez delavnih izkušenj ter starejši, ki so izgu-
bili zaposlitev zaradi stečajev. Spodbude se delijo na podlagi razpisov.  

2.8. Lokalna (občinska) sredstva za razvoj  
Prav tako lokalni organi spodbujajo razvoj podjetništva.  Občasno ob-
činski organi ter ostale inštitucije objavijo razpis za dodelitev povratnih 
(krediti) ali nepovratnih sredstev, ki so običajno v nižjih zneskih, sam 
postopek prijave pa je relativno enostaven  
2.9.  Udeležba v mednarodnih projektih   
Evropski sistem financiranja spodbuja tudi mednarodno sodelovanje. 
To se lahko izvaja preko več različnih programov ali  instrumentov. Bi-
stvo teh projektov je, da so udeleženi projektni partnerji iz več držav. 
Pri obmejnem sodelovanju je pomembna tudi regija.  

3. Kje so dostopne informacije   
Vsi razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS. Pregledovanje je za-
mudno, zato je najbolje informacijo poiskati na spletu. Vse zgoraj 
navedene inštitucije imajo svojo spletno stran, kjer objavljajo raz-
pise ter vsa potrebna navodila za prijavo. Nekateri objavljajo tudi 
najave razpisov, kar je za pripravo dokumentacije zelo dobrodošlo.  
SVLR kot organ nadzora je postavil spletno stran www.eu-skladi.
si , kjer je moč dobiti najbolj ažurne informacije. Ob navedenem 
je najbolj ažurna spletna stran – podjetniški portal JAPTI, na na-
slovu  www.japti.si. Tam je moč dobiti tudi elektronsko publikaci-
jo »Moj spletni priročnik« ki vsebuje mnogo aktualnih informacij. 
Prav tako posamezne lokalne skupnosti in organizacije (zbornice) obja-
vljajo aktualne razpise, vendar ti pogosto niso ažurni.  

4. Na kaj je potrebno biti pozoren   
Javna sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi prijave na jav-
ni razpis. Večina razpisov je zaprtih, tako da imajo končen prijavni rok. 
Vsak razpis, na katerega se upravičenec želi prijaviti je potrebno na-
tančno prebrati. Predvsem je potrebno biti pozoren, komu je name-
njen (kdo je lahko prijavitelj) in kateri so upravičeni stroški. Prav tako je 
potrebno biti pozoren na zahtevano dokumentacijo ter na rok oddaje.    
Nepozornost lahko privede do tega, da je prijava zavrnjena, a za pripra-
vo je bilo potrebno vložiti precej časa in sredstev.

Iz Uradnega lista
št. 20/2011, 18. marec 2011
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) 
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2011 
Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člena 
Zakona o graditvi objektov 
Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov 
št. 21/2011, 21. marec 2011
Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov 
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente 
Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, 
št. 22/2011, 25. marec 2011
Pravilnik o spremembi Pravilnika o polimernih materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili 
Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za 
motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (2. dopolnitev) 
Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo 
št. 23/2011, 31. marec  2011
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav 
št. 24/2011, 1. april 2011
Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2011 
št. 25/2011, 4. april 2011
Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva 
do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ)
št. 26/2011, 8. april 2011
Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-D) 
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2011 
št. 28/2011, 15. april 2011
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno (OdZPDZC-1) 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v 
postopkih zaradi insolventnosti 
št. 28/2011, 15. april 2011
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Kako opravljati dejavnost 
v Italiji  

Če imate vprašanja, potrebujete pomoč ali informacije v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti v Italiji,  se lahko obrnete na:  
Servis d.o.o. /s.r.l.  Ulica Cicerone 8,  34133 Trst, Italija
tel: 0039 040 67248  - fax: 0039 040 362692
e-mail: info@servis.it  - www.servis.it 

     Na eno-gastronomski prireditvi GASTRO 
OKUSI ISTRE, ki je potekala v Rovinju, 14. 
maja 2011, se s svojimi člani iz gostinske 
stroke predstavljajo obrtne zbornice iz raz-
ličnih krajev Istre.  
    Hrvatje so se izkazali kot izredno prijazni 
gostitelji in kljub temu, da OOZ Koper ni 
imela svoje stojnice, saj se naši gostinci niso 
odločili za sodelovanje, je naš član Lovro 
Muženič na vhodu na prireditev poskrbel 
za promocijo svoje dejavnosti ter za pred-
stavitev zbornice. Obiskovalce je  povabil na 
Frtaljo velikanko na Pomjan 30. aprila 2011.  
     Sodelujoči gostinci so na sejmu pripravlja-
li od domačega pršuta do ribjega brodeta, 
mineštre, fuže z divjimi šparglji, tradicional-
ne črne sipine rižote, tartufe na vse možne 
načine, za konec pa ni manjkalo sladkih do-
brot. Svoje so dodali pridelovalci oljčnega 
olja in vinarji, tudi čebelarji.    

Utrinki iz gastronomske prireditve Gastro-okusi Istre 2011
Dolgoletni predsednik obrtne zbornice v 
Rovinju je povedal: »Srečujemo se z istimi 
problemi kot vi v Sloveniji, a v tem momentu 
zagotovo nismo sposobni take »vstaje« kot 
je bila pred kratkim s strani obrtnikov v Slo-
veniji (obrtniki se premalo povezujejo, veliko 
jih izgublja voljo in nimajo energije za boj, 
veliko jih je tudi že zaprlo svoje obrate). Drža-
va nima posluha za nas in v večini primerov 
dovoli, da se obrti zapirajo, mnogokrat pa 
je glavni neplačnik storitev prav država...« 
     Naš hvaležen sogovornik in gostitelj je 
bil tudi Eros Sorić, sekretar  Obrtne zborni-
ce Istrske županije - Pulj, ki se tudi srečuje 
z nezadovoljstvom obrtnikov in s svojim 
delovanjem poskuša dajati vsem pozitivne 
vzpodbude. Obljubil nam je v kratkem tudi 
obisk v Sloveniji, morda že ob priložnosti 
našega Primorskega sejma, kjer bomo tudi 
letos sodelovali obrtniki OOZ Koper.



Borza poslovnih priložnosti 
• Nemško podjetje, dejavno na področju infrardečih ogreval-

nih sistemov, je razvilo ogrevalno polnilo za vzmetnice, ki 
preprečuje ustvarjanje plesni in pršic. Izdelek je  zelo kori-
sten za osebe z alergijami. Podjetje išče trgovske posrednike 
in partnerje za join venture.   

Šifra: EEN-apr-05   

• Turško podjetje, specializirano za izdelavo kalupov z vbri-
zgavanjem plastičnih mas in delov iz plastičnih mas, ponuja 
podizvajalska dela potencialnim poslovnim partnerjem.     

Šifra: EEN-apr-23   

• Izraelsko podjetje, proizvajalec kozmetike in izdelkov za 
nego kože, ki vsebujejo predvsem minerale iz Mrtvega mor-
ja, išče distributerje, predstavnike, zastopnike in poslovne 
partnerje za skupno vlaganje v privatnem sektorju.     

Šifra: EEN-apr-34
 
Kontakt: M: spela.seljak@zrs.upr.si, T: 05/663 77 39
 
 
Borza inovacij, znanja in tehnologij   
• Portugalsko podjetje je razvilo metodo za hitro kemično 

analizo oljk, oljčnega olja ter oljčnih tropin. Podjetje išče 
partnerje, podjetja ter institucije za skupno sodelovanje 
preko komercialnega dogovora s pomočjo tehnične asisten-
ce.   

Ref. 08 PT 65BN 0J66  
• Turško podjetje išče novo tehnologijo za pakiranje citrusov 

ter ostalega sadja, ki bi omogočala daljši rok uporabe. Pod-
jetje se zanima za institucije ali podjetja, ki so pripravljen za 
skupno sodelovanje preko licenčne pogodbe.   

Ref. 10 TR 95LE 3JYU  

• Izraelsko podjetje specializirano v proizvodnjo kave je razvi-
lo patent za izdelavo ekološkega ter zdravju prijaznega pro-
izvoda, ki je alternativa klasični kavi. Podjetje išče partnerja 
za skupno sodelovanje preko proizvodnega dogovora ali 
joint venture sporazuma za nadaljnjo širitev na tržišču.    

Ref. 10 IL 80EP 3JR8    

• Španska razvojna organizacija je razvila metodo za odstra-
njevanje nezaželenega vonja, ki nastane pri fermentaciji 
vina ob uporabi vinskih dodatkov. Podjetje išče partnerje, 
vinarje ter proizvajalce vinskih dodatkov za skupno sodelo-
vanje prek licenčne pogodbe.      

Ref. 10 ES 28G2 3GPZ   

• Nizozemsko podjetje specializirano v čiščenju odpadnih 
voda je razvilo biološki sistem za čiščenje odpadne vode 
iz gospodinjstev. Podjetje išče partnerje, ki tržijo podobne 
produkte za skupno sodelovanje preko komercialnega 
sporazuma.    

Ref. 10 NL 60AF 3I62
 
Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 6337783
 
Več informacij na www.een.si.

Borza priložnostiNa obisku pri inovatorju Alojzu Tomazinu
 
Center za sodelovanje z gospodarstvo UP ZRS je skupaj z Ob-
močno obrtno-podjetniško zbornico Koper obiskal inovatorja 
gospoda Alojza Tomazina.   

Alojz Tomazin iz Bertokov že okroglih 40 let ustvarja inovacije na po-
dročju strojne industrije in predvsem ortopedskih pripomočkov in 
je dobitnik številnih priznanj tako v slovenskem kot mednarodnem 
prostoru.   

Po topli dobrodošlici nam je gospod Tomazin razkazal svoje inovaci-
je. Predstavil in tudi praktično prikazal nam je različne ortopedske in 
druge pripomočke za invalidne osebe, posode za planince, posebna 
jeklena rezila namenjena ročnim motornim kosilnicam, ščitnike za 

smučarska očala, inovativen cestni smernik za uporabo v cestnem 
prometu ter še veliko drugega. Veliko njegovih inovacij bi bilo za-
nimivih tudi za obrtnike, zato če katerega izmed vas zanima, vas 
vljudno vabimo, da si ogledate njegov katalog inovacij na sedežu 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper.  
 
Plod našega obiska bo pomoč inovatorju Tomazinu, ki mu bomo 
skozi naše storitve skušali pomagati pri njegovem nadaljnjem razvo-
ju inovacij.  

Če želite, da tudi vas obiščemo in vam pomagamo na vaši poslovni 
poti, pokličite na 05/663-77-80 ali nam pišite na een@zrs.upr.si  

Nova uredba o prenehanju statusa odpadka   
Uredba bo omogočila, da čistih in varnih odpadnih kovin ne bo tre-
ba opredeliti kot odpadek, če proizvajalec uporablja sistem zagota-
vljanja kakovosti ter z izjavo o skladnosti za vsako pošiljko odpadnih 
kovin dokaže izpolnjevanje meril. Odpadki, ki nastajajo v evropski 
industriji in pri evropskih potrošnikih, se v vedno večji meri predelu-
jejo v sekundarne surovine in nove proizvode, vendar v preteklosti ni 
bilo dovolj jasnih meril za določanje, kdaj material, ki je bil predelan iz 
odpadkov, preneha biti odpadek in se ga lahko obravnava kot druge 
proizvode ali surovine. Sprejeta uredba o prenehanju statusa odpad-
ka določa taka merila za odpadno železo, jeklo in aluminij. Njen glav-
ni cilj je spodbujanje razvoja evropskih trgov za recikliranje. Uredba 
bo začela veljati takoj po objavi in se bo po poteku šestmesečnega 
prehodnega obdobja neposredno uporabljala v vseh državah člani-
cah. Komisija pripravlja tudi merila za druge materialne tokove, kot 
so baker, papir, steklo in kompost, ki so za trge za recikliranje v EU še 
posebej pomembni.  

Dodatne informacije http://ec.europa.eu/environment/waste/
index.htm

UP ZRS  
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper 
T: 05/663 77 80 
E: een@zrs.upr.si  
http://csg.zrs-kp.si, ww.een.si


