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D A V K I  i n  R A Č U N O V O D S T V O

Dunja Verbajs
Davčno svetovanje 
Verbajs d.o.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

Davčno svetovanje zajema  
• svetovanje s področja davčne, postopkovne in 

statusne zakonodaje ter pomoč pri reševanju 
problematike z navedenih področij, 

• svetovanje na področju vodenja poslovnih knjig,
• svetovanje pri sestavi davčnih bilanc in drugih 

davčnih poročil,
• pravočasno obveščanje o  spremembah na 

področju davčne zakonodaje in vodenja 
poslovnih knjig.    

P R I D O B I V A N J E  F I N A N Č N I H  V I R O V

dr. Cveto Križan
Elcom In, do.o.o.

Brezplačno svetovanje iz področja 
pridobivanja finančnih virov
• sreda: od 09. do 10. ure - na sedežu OOZ Koper 

po predhodni najavi (najkasneje v pedhodnem  
tednu) na OOZ Koper, tel. 05/61 390 00 ali  
05/61 390 12 ali 05/61 390 13

Svetovanje zajema
• svetovanje na področju financiranja razvojnih 

investicij in pridobivanja nepovratnih sredstev iz 
EU skladov. 

• svetovanje  članom pri pripravi prijavne 
dokumentacije oz. zahtevka za financiranje za 
razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Prijava na spletni portal OZS
Na portal www.ozs.si se prijavite z:     
• uporabniškim imenom: vašo številko kartice Mozaik 

podjetnih  (vpisana tako na čelni strani kartice kot na 
hrbtni strani pod črtno kodo)        

• geslom, ki ste ga prejeli z računom za članarino za 
september  2013 in je navedeno na dnu računa       

Če  gesla ne najdete posredujte zahtevek preko e-pošte na 
registracija@ozs.si. Geslo bo na e-mail, s katerega boste 
zahtevek poslali, posredovano v najkrajšem možnem času.

I N F O R M A C I J E  O Z S

Svetovalni center OZS
telefon: 01/5830 810 - fax: 01/5830 583
e-naslov: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

         Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

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           

Urnik za stranke: od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, na sedežu 
ZVD Koper, Ankaranska cesta 5C, 6000 Koper (v prostorih Sintal Obala d.o.o.) 
ali na telefon  05/63 090 35

V A R S T V O  P R I  D E L U

Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1000 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste     
• 50 % popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, ki ga naroči član, 

ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja 
(zapišejo se ugotovitve in rešitve problema)   

• 5 % popust pri svetovanju in vodenju postopka prenosa podjetja s. p. 
na prevzemno kapitalsko družbo, vključno z izdelavo dokumentov

• 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in 
postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

P R A V O

Janez Starman
odvetnik

Brezplačno pravno svetovanje
• sreda: od 15. do 16. ure - osebno na sedežu 

OOZ Koper ali na tel. 05/61 390 15  
• pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu 

odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru:
          ponedeljek in četrtek: od 16. do 18. 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

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa  imajo člani OOZ Koper 
15% popust na zdravstvene storitve
Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.
Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico 
na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7. ure do 8.30.  Zdravnica bo opravljala 
preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik 
podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr. 8.205 ) in očala  v primeru, da jih 
uporabljate. Bodite tešči!

Dispanzer medicine dela, prometa 
in športa Izola
Ul. oktobrske revolucije 11, Izola

Z D R A V S T V E N E  S T O R I T V E

Iz zbornice člani izstopajo, a tudi vstopajo 

Zbornica temelji na 
zaupanju in sodelovanju

Članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in OOZ je od  27. aprila  2013 prostovoljno. 
V članstvo se za obdobje najmanj enega leta lahko vstopi kadarkoli. Izstop iz članstva pa je 
možen  vsakega 1. januarja, kolikor je bila izstopna izjava dana do 30. septembra leto prej.  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je svoje  člane o tem  že obveščala, na možnost 
izstopa iz članstva pa je še dodatno pisno opozorila dolžnike članarine.  
   
V letošnjem letu je izjavo za izstop iz članstva OOZ Koper podalo 68 članov. Od teh je 42 takih, 
ki članarine sploh ne plačujejo tako, da vsaj materialne škode z njihovim izstopom, zbornica 
ne bo utrpela. Iz članskega registra pa smo morali izbrisati še 91 članov, ker jim je dejavnost 
prenehala in so bili izbrisani iz Poslovnega registra Slovenije. Iz članskega registra je bilo od 
uvedbe prostovoljnega članstva do 30. septembra letos, samo zaradi prenehanja dejavnosti, 
izbrisanih 229 članov.   
        
Članstvo se je torej zmanjšalo zaradi izstopov in gospodarske krize, ki je v propad pahnila 
številna  mala podjetja. Na območju Mestne občine Koper pa so registrirana tudi številna 
podjetja na naslovih na katerih jih dejansko ni. Med temi je 23 takih, ki so postali člani 
zbornice, ko je bilo članstvo še obvezno in za katere je nemogoče ugotoviti kje poslujejo - če 
sploh, njihova pošta se vrača, ne plačujejo članarine, ipd., zaradi česar bo Območna obrtno-
podjetniška zbornica Koper predlagala njihov izbris iz članstva in tudi izbris iz sodnega oz. 
poslovnega registra.              

OOZ Koper je v mesecu oktobru beležila 914 članov. To število se bo v letu 2015 zmanjšalo 
še za 68 članov, kolikor jih je v letu 2014 oddalo izstopno izjavo in za tiste, ki bodo do konca 
letošnjega leta prenehali z obratovanjem.  Število članov naj bi se torej ustalilo na približno 
850 članih.  
                   
V Mestni občini Koper je danes registriranih še približno tisoč subjektov, ki so vpisani v obrtni 
register in med temi je gotovo veliko takih, ki bi lahko postali člani obrtno-podjetniške 
zbornice. A člana je veliko težje pridobiti kot izgubiti. Naša zbornica se lahko pohvali, da 
jih je na novo pridobila 26. Malo? Veliko? To je relativno. Pomembno je, da član, ki se odloči 
za članstvo, postane res član. Z vsemi pravicami in obveznostmi. Še pomembneje pa je, da 
postane zbornica njegovo združenje, kamor se lahko obrne kadarkoli in za karkoli.  
                 
Članstvo v zbornici in pripadnost zbornici se morata utrditi. Ker gre za obojestranski odnos 
zbornice in člana, ki se z novimi člani šele vzpostavlja, z ostalimi pa utrjuje  in gradi, sta zanj  
potrebni medsebojno zaupanje in sodelovanje. 
               
Članstvo v zbornici je častno, saj član s svojim članstvom daje veljavo organizaciji, ki si 
prizadeva in se bori za dobro vseh, zato bi se morali tudi sami člani zbornice zoperstaviti 
tistim redkim posameznikom, ki s svojim ravnanjem škodijo ugledu organizacije.

Opozorilo Zavod za 
varstvo pri delu Koper 
je začel poslovati na novi 
lokaciji na Ankaranski c.

Zakaj so se nekateri obrtniki 
odločili za vstop v članstvo?
Nekaj novih članov smo obiskali v njihovih poslovnih prostorih. Z njimi smo se 
pogovarjali o njihovi dejavnosti, jih povprašali o motivih za vstop v prostovoljno 
članstvo, za mnenje o delovanju zbornice in njihovih pričakovanjih. 

Za čas, ki so nam ga namenili in odkriti pogovor, se vsakemu posebej zahvaljujemo. 

Kaj so povedali preberite na naslednjih straneh.



da se z obrtniki - člani zbornice dobro pozna in z  njimi na-
merava  tudi dobro sodelovati pri opravljanju avtoservisne 
dejavnosti.        
     Pripravljen je sodelovati tudi v sekciji avtoserviserjev. V 
članstvu vidi možnost sodelovanja, izmenjave izkušenj in 
pridobivanja novih znanj. »Če se povezuješ si bolj uspešen« 
je dejal.      
     Za članstvo v zbornici se je odločil po priporočilu člana, 
ki opravlja sorodno dejavnost. Zbornica mu je bila predsta-
vljena kot ustanova, ki članom pomaga pri reševanju težav 
s katerimi se obrtniki srečujejo pri svojem delu. Tudi sam od 
zbornice pričakuje, da mu bo na razpolago, ko bo potrebo-
val pomoč.      
     V glasilu zbornice je že zasledil veliko zanimivih informacij 
in tudi v bodoče pričakuje, da ga bo zbornica preko svojih 
virov dobro in izčrpno informirala.

     V podjetju so se za članstvo v zbornico odločili novem-
bra lani, ker so pri opravljanju svoje dejavnosti začutili, da 
potrebujejo podporo. Konkretno so se srečali s težavo, ko 
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jim nihče ni vedel svetovati pod kakšnimi pogoji bi pridobili 
davčno številko v Italiji. Prvo srečanje z našo zbornico je bilo 
ob tej priložnosti.       
     Direktorica podjetja Nataša Čotar je povedala, da jim 
je zbornica pri tem hitro in kvalitetno svetovala, kar je bilo 
poglavitnega pomena za odločitev o včlanitvi.       
     Podjetje je s svojo dejavnostjo na trgu prisotno že 14 let. 
Ukvarjajo se s proizvodnjo in montažo aluminijskih oken in 
vrat. Imajo tudi lastno blagovno znamko Portal. Njihov slo-
gan je vse na enem mestu. Direktorica je dodala, da za stran-
ke opravijo vse od izdelovanja ponudb, svetovanja, izmer, 
montaže pa do servisa blaga. Pri delu uporabljajo sodobne  
računalniško vodene programe, ki prispevajo k ekonomič-
nosti poslovanja, v kar so veliko vložili. Brez tega uspešne 
zgodbe gotovo  ne bi mogli pisati.                                 
     V podjetju je zaposlenih 5 ljudi. Direktorica družbe skr-
bi tudi za prodajo in vodenje trgovine  na Ankaranski cesti 
5 v Kopru. Egon Čotar, Natašin soprog, v  podjetju skrbi za 
proizvodnjo in tehnično podporo. Egon si je preko Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije pridobil tudi naziv mojster 
preoblikovalec kovin. Izkušnje si je Egon pridobival že v 
podjetju očeta Jožeta, ki se je s to dejavnostjo ukvarjal že 
pred 30 desetletji.      
     O zbornici je Nataša povedala, da je po njenem mnenju 
to edina  inštitucija, ki ti dejansko pomaga pri rešitvi težav 
ali te pravilno usmeri k iskanju rešitev. V zbornici vidi tudi 
priložnost, da se poveže z drugimi podjetniki, ki opravljajo 
istovrstno dejavnost. Pri tem je dodala ugotovitev, da le v 
povezanosti in številčnosti vidi moč.     
     Z zanimanjem spremlja celotno ponudbo zbornice v Ko-
prskih obrtniških novicah. O izobraževanjih in seminarjih, ki 
jih zbornica organizira meni, da so dobrodošla za vsakega 
podjetnika, posebej zato,  ker so cenovno ugodna.

Ivica Vuković s.p., Avtoservis

     Ivica Vuković je registriral avtoservisno dejavnost kot 
dopolnilno dejavnost. Šolal se je na Srednji tehnični šoli 
v Kopru. Trenutno je zaposlen v enem od večjih podjetij v 
Kopru. Za odprtje dopolnilne dejavnosti se je odločil pred-
vsem zato,  da omogoči delo svojemu bratu, ki je trenutno 
brez zaposlitve. Skupaj z bratom nas je tudi sprejel v na-
stajajoči mehanični delavnici v Tribanu št. 5/a pri Kopru,  v 
kateri nameravata opravljati dejavnost servisa, vzdrževanja 
in popravila motornih vozil. Odprtje načrtuje v tem mesecu, 
če mu bo uspelo pripraviti vse zahtevane dokumente. Pravi, 

Mirage Trans d.o.o.

     Podjetje, ki ima svoje poslovne prostore in parkirišča na Ser-
minu pri Kopru, je prevozno podjetje, ki se v veliki meri ukvar-
ja z mednarodnim transportom. Lastnik in prokurist podjetja  
Štefan Kocjančič deluje na področju prevozništva že 23 let.
Trenutno je v podjetju zaposlenih pet ljudi in prevoze opra-
vljajo s štirimi kamioni.         
     Svoj čas je bil ustanovitelj Sindikata avtoprevoznikov Slo-
venije in tudi prvi predsednik Avtoprevozniške zbornice Slo-
venije, v kateri je tudi po prenehanju funkcije predsednika,  
aktivni član. Meni, da je nujno potrebno, da se organizacije, 
ki združujejo prevoznike, povežejo in enotno zagovarjajo 
stališča prevoznikov. Organizacije, ki pokrivajo prevozniško 
dejavnost so samostojne in avtoritarne do te mere, da  bi 
lahko kakovostno reševale problematiko v dejavnosti, ven-
dar zaradi drugih okoliščin, se tega ne lotijo.         
     Na vprašanje zakaj se je odločil pristopiti v članstvo zbor-
nice, je Štefan Kocjančič jasno odgovoril, da se je za članstvo 
odločil po ukinitvi obveznega članstva, saj ne odobrava ni-
kakršnih  oblik prisile.   
     Predvsem od krovne organizacije pričakuje, da na določe-
ne izpostavljene težave prevoznikov, hitro in kvalitetno rea-
gira in se s  konkretnimi ukrepi loti reševanja problematike. 
Veliko težavo vidi v vodstvu sekcije za promet pri OZS, ki 
ni lojalno svojim članom. Sprašuje se čigave interese zasto-
pa. Prav zaradi tega se je Kocjančič odločil, da bo na zadnjih  
volitvah, ki so potekale na OZS, kandidiral za predsednika 
sekcije prevoznikov iz razloga, da bi skušal delovati na dru-

Tonsor d.o.o.

     Podjetje deluje od leta 2010 in ukvarja se z vsemi vrstami 
cestnega tovornega prometa po Sloveniji in Evropi.  Naš so-
govornik Bojan Pasutto opravlja v podjetju funkcijo proku-
rista. Podjetje ima osem zaposlenih.       
     Bojan nas je sprejel v svoji  pisarni na Ljubljanski cesti 11 v 
Kopru. Poleg njega nam je dobrodošlico izkazal tudi njegov 
pes Tekila, katerega je Bojan kot zapuščenega mladička rešil 
pred grdo usodo.          
     Na vprašanje zakaj so se v podjetju odločili za članstvo 
Pasutto pove, da opaža na Območni obrtno-podjetniški 
zbornici Koper zelo dobro obliko obveščanja. Zadovoljen je 
že, da so mu določene storitve ponujene, kar je dokaz, da 
nekdo dela in organizira aktivnosti za člane. Ali  jih posame-
znik izkoristi, pa je to odvisno od vsakega posebej. Za vstop 
v članstvo se je odločil potem, ko se je pogovarjal s predse-
dnikom OOZ Koper in s kolegi obrtniki in podjetniki, ki so z 
delovanjem zbornice zadovoljni.        
     Od zbornice pričakuje, da mu bo posredovala informaci-
je,  ki jih potrebuje, tako preko glasila kot elektronske pošte. 
Veliko prednost vidi v tem, da ima zbornica sedež v njegovi 
neposredni bližini. Stavi na osebni stik, zato se bo v primeru 
težav,  osebno oglasil na zbornici.

gačen način. Prepričan je, da se prevoznikov ne zastopa tako, 
kot bi se jih lahko.         
      Kocjančič pravi, da je potrebno analizirati prioritete čla-
nov, ugotoviti kaj dejansko potrebujejo v določenem tre-
nutku  in takoj reagirati. Sam se srečuje s težavami za katere 
meni, da bi jih OZS na nivoju države lahko rešila  in tako olaj-
šala delo njemu in ostalim članom. Poglavitnega pomena je, 
da zbornica tudi  kvalitetno servisira člane z  informacijami.                           
     Predlagal je, da bi Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije morala vzpostaviti stik in dogovoriti konkretno obliko 
sodelovanja z odvetniki iz vseh držav Evropske unije, ki bi 
zagotovili zastopništvo članov v posamezni državi. 

Manuela Markočič s.p. 
Frizerski salon Manuela, Ankaran

     Ko smo obiskali frizerski salon Manuela nismo še vedeli, 
da smo obiskali tudi ”avtomehaničarko” Manuelo Markočič. 
Pravilno ste prebrali – Manuela se je kot najstnica izučila za 
poklic avtomehanika. Šolo je obiskovala v Berlinu v Nemčiji. 
Po končanem šolanju se je za kratek čas, leta 1990, vrnila v 
Slovenijo in iskala zaposlitev kot avtomehanik, vendar za-
poslitve ni dobila.  Vrnila se je v  Nemčijo  in se izšolala še za 
frizerko. Od  leta 1997 živi in dela v Sloveniji.             
    Ponosna na svoj mali delovni kotiček, Manuela pove, da 
je zadovoljna in počne to kar jo veseli od malih nog. Če-
prav je na samostojno pot šele stopila, je z obiskom sa-
lona na Regentovi ulici 2/a v Ankaranu, zelo zadovoljna. 
Povedala je, da se je na samostojno pot dobro pripravila, 
saj je konkurenca velika in ne bi želela biti nestrokovna ali 
neodgovorna. Zato je veliko pozornosti namenila tako stro-
kovnemu znanju kot upoštevanju predpisanih pogojev.                
     In kako do odločitve o članstvu v zbornici?     
Kot zaposlena delavka pri drugem frizerskem salonu je lista-
la Koprske obrtniške novice in ugotovila, da zbornica nudi 
članom številne ugodnosti. Večkrat je zasledila, da sekcija 
frizerjev OOZ Koper sofinancira oglede sejmov doma in v 
tujini, kar bi jo kot samostojno podjetnico morda najbolj za-
nimalo. Od zbornice pričakuje, da jo informira o novostih iz 
njenega področja dela in o aktivnostih, ki jih zbornica orga-
nizira tako za  frizerje kor za celotno članstvo.  Pritegnila jo 
je tudi kartica Mozaik podjetnih, ki jo je prejela kot članica 
zbornice in s katero je deležna številnih ugodnosti partner-
jev pri nakupu materiala in storitev. »Tudi zaradi številnih  
ugodnosti, ki jih ponuja kartica, se članstvo v zbornici splača«, 
je dejala Manuela.
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VABILO

VABILO

Seminar Poslovanje 
z blagajno in TRR 

VABILO

VABILO

Odgovore in pojasnila povezana z zgornjimi vprašanji boste 
izvedeli na seminarju Davčni in računovodski vidik poslovanja 
z blagajno in transakcijskim računom, ki ga OOZ Koper v 
sodelovanju z Inštitutom za računovodstvo iz Ljubljane 
organizira  
 
v sredo, 26. novembra  2014 ob 16. uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Vsebina    
• katere predpise v zvezi z blagajniškim poslovanjem 

moramo poznati in kaj določajo (računovodskimi, 
davčnimi, finančnimi in o preprečevanju pranja denarja)     

• ali in kdaj moramo polagati na plačilni račun gotovino, 
prejeto v blagajno       

• kaj smemo plačevati z gotovino       
• koliko gotovine smemo prejeti od kupca in kaj z njo      
• kako vodimo blagajniško knjigo      
• ali res moramo sestavljati blagajniški prejemek in 

blagajniški izdatek ter ali si evidentiranje poslovanja z 
gotovino lahko poenostavimo      

• kaj določajo predpisi o elektronskih in ročnih blagajnah      
• kaj določajo davčni predpisi o transakcijskih računih    

Predstavljen bo tudi  vidik poslovanja podjetja s transakcij-
skim računom: ali moramo imeti odprt TRR, ali smemo poslo-

vati preko računa v tujini in kakšne so naše obveznosti v zvezi 
z odprtimi bančnimi računi do finančne uprave. 

Trajanje seminarja
2 pedagoški uri
 
Predavateljica
Kristinka Vukovič, zaposlena na Uniji, računovodski hiši d.d., 
kjer opravlja naloge računovodske in davčne svetovalke 
 
Cena
Člani zbornice (ena oseba po članu)  s poravnano članarino 
plačate participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen), 
ostali udeleženci 50,00 EUR (DDV vključen). 

Plačilo
Ob prijavi plačate participacijo na TRR OOZ Koper št. 
1010 0003 5170 352 odprt pri banki Koper, namen plačila: 
blagajna in TRR, ali osebno na blagajni OOZ Koper. 
 
Prijave 
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali na fax:  05/62 719 17 oziroma na e-naslov: 
andreja.kozlovic@ozs.si. Prijavi priložite dokazilo o plačilu.
 
Rok prijave 
ponedeljek, 24. november 2014 
oziroma do zasedbe prostih mest.

Seminar 
e-računi

Smemo izplačati zaposlenim potne stroške ali njihova založena sredstva za materialne stroške v 
gotovini? Kako plačati poslovno kosilo? Ali smemo prejeti plačilo kupca v gotovini višjih zneskov?
 Ali moramo res pisati prejemke, izdatke in dnevnik?

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za seminar Poslovanje z blagajno in TRR, 
26. november 2014

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Mozaik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917 
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačano dne   na TRR    na blagajni OOZ

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Član zbornice DA NE

Podpis in žig

Od 1. januarja 2015 dalje se bodo proračunskim uporabnikom, skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev 
za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), morali izstavljati računi le  v elektronski obliki. Sprememba bo vplivala na 
vse, ki poslujete ali pa še boste poslovali s proračunskimi uporabniki (državne institucije, šole, vrtci, policija, idr.)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper in  
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v sodelovanju 
z  Računovodsko družbo Nucleus Plus d.o.o. iz Trzina, 
organizira seminar e-računi
 
v sredo, 3. decembra 2014 ob 13. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Predavateljica
Ksenija Prosen, direktorica 
podjetja Nucleus d.o.o.,Trzin.  

Predavateljica je po izobrazbi 
diplomirana ekonomistka in 
ima 15 let delovnih izkušenj 
na področju knjigovodstva in 
računovodstva za najrazličnejše 
oblike podjetij. Zadnjih pet let je 
direktorica  računovodske družbe 
Nucleus Plus d.o.o. Kot članica 
upravnega odbora Zbornice 
računovodskih servisov (ZRS) 
je predstavnica v Nacionalnem 
forumu za eRačun, zato je kot 
predavateljica kompetentna, da 

pojasni zakaj ter komu je potrebno izdajati e-račune, kako in s 
kakšno tehnično podporo ter kako e-račune pravilno hraniti.

Vsebina           
• zakonske obveze, ki jih morajo zagotoviti podjetja, da 

bodo lahko po 1. januarju 2015 izdajala e-račune            
• prikaz izdaje e-računa             
• kdo so ponudniki elektronske poti           
• kaj so prednosti poslovanja z e-računi in na kaj moramo 

biti pri njihovi uvedbi pozorni        
• odgovori na vprašanja udeležencev    

Trajanje seminarja
3 pedagoške ure 
 
Cena
Člani zbornice (ena oseba po članu) s poravnano članarino 
plačate participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen), 
ostali udeleženci 50,00 EUR (DDV vključen). 
 
Plačilo
Ob prijavi plačate participacijo na TRR OOZ Koper 
št. 1010 0003 5170 352 odprt pri banki Koper, namen plačila: 
seminar e-računi, ali osebno na blagajni OOZ Koper. 
 
Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali na fax:  05/62 719 17 oziroma na e-naslov: 
andreja.kozlovic@ozs.si. Prijavi priložite dokazilo o plačilu.
 
Rok prijave
petek, 28. november 2014 oziroma do zasedbe prostih mest.

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za seminar e-računi, 
3. december 2014

Priimek in ime udeleženca

Naslov

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

Podpis in žig

Datum

Št. kartice Mozaik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917 
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačano dne   na TRR    na blagajni OOZ

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Član zbornice DA NE

Podpis in žig
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Obrtniki in podjetniki 
za možnost obročnega 
plačevanja prispevkov 

    Na seji Ekonomsko-socialnega sveta, ki mu prvič v njegovi 
zgodovini predseduje predstavnik Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije, predsednik OZS Branko Meh, so med drugim 
obravnavali problematiko neplačevanja prispevkov za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje. Socialni partnerji so se tudi 
dogovorili, da se postopki privatizacije državnih podjetij, ki že 
tečejo, nadaljujejo.     
     »V OZS ne podpiramo neplačevanja prispevkov, vendar je po-
trebno ločiti tiste, ki ne plačujejo prispevkov zaradi zlorab, in ti-
ste, ki ne plačujejo prispevkov zaradi težke gospodarske situacije. 
Mnogo malih obrtnikov in podjetnikov namreč v verigi izvajalcev 
na koncu ostane brez poplačila, kljub temu, da so posel izpeljali. 
Namera delodajalcev, ki delavcem ne plačajo prispevkov, v večini 
primerov ni ogoljufati delavcev, ampak enostavno nimajo dovolj 
sredstev za poplačilo vseh obveznosti. Država mora zato čim prej 
urediti plačilno nedisciplino,« je poudaril predsednik OZS Bran-
ko Meh.       
     OZS v zvezi s to problematiko tudi meni, da bi morali delo-
dajalcem omogočiti odlog in obročno plačevanje prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj je bolje to, kot da 
gospodarski subjekt propade in se prispevki odpišejo zaradi 
neizterljivosti. Takšna rešitev je sicer v preteklosti že bila.             
     Po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 se pokojninska doba delavcem prizna 
kljub neplačanim prispevkom, saj zadostujejo že obračunani 
prispevki, ne šteje pa se v njihovo pokojninsko osnovo. Med-
tem ko se s.p.-jem v tem primeru pokojninska doba ne prizna, 
saj morajo biti prispevki dejansko tudi plačani, kar OZS podpira.              
     Meh je na seji tudi opozoril, da po zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju delavci v primeru ne-
plačevanja prispevkov niso prikrajšani za pravice iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja, medtem ko podjetniki so prikraj-
šani in si morajo sami plačati zdravstvene preglede. Dokaz, 
da marsikateri podjetnik težko plačuje prispevke, je tudi na-
raščajoče število obrtnikov in podjetnikov v zadnjih letih, ki 
zaradi pomanjkanja denarja ne morejo poravnati prispevkov 
za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. OZS še meni, da 
imajo inšpekcijske službe vse vzvode za nadzor delodajalcev. 
Tisti, ki namenoma ne plačujejo prispevkov in jih inšpekcijske 
službe ne dobijo in ne kaznujejo, ne nazadnje pomenijo tudi 
nelojalno konkurenco ostalim poštenim podjetnikom.   
          Vir: OZS

Se z novim direktorjem OZS obetajo boljši časi?

Podjetnikov in 
obrtnikov ne slišimo 
dovolj

      Zbornica ni zakonodajalec, 
res pa je, da bi bila za marsika-
tero rešitev dovolj že ena seja 
parlamenta. Tako pravi v po-
govoru za TFL Glasnik, Danijel 
Lampergar, ki je od 1. okto-
bra direktor Obrtno-podjetni-
ške zbornice Slovenije. Že od 
leta 2004 je bil zelo prodoren 
svetovalec pri zbornici, druga-
če pa je ekonomist, ki ima rad 
finance. 
     Za svoje delo pravi, da gre 
v zbornici za nekakšno oboje-
stransko izobraževanje: »Kot 

svetovalec dobiš od obrtnikov odgovor na tisto, kar najprej 
vidiš teoretično, na papirju. To pa je tudi naše osnovno vodilo 
delovanja v zbornici. Če jim prav prisluhneš, težko zajadraš 
na neka filozofska in teoretična pota.«               Vir: portal Tax-Fin-Lex

Prenos dejavnosti ni 
»mačji kašelj«     

V mesecu oktobru smo na zbornici izvedli predavanje Stra-
teški vidik prenosa podjetja na naslednike, ki je pritegnilo 
številne člane naše in sosednjih zbornic iz Izole in Pirana. 
Vsebina predavanja ni bila vezana toliko na  formalno  iz-
vedbo  prenosa kot bolj na to, da se  članom predstavi kom-
pleksnost take odločitve.     

Predavatelj Uroš Kavs je na zelo oseben, 
iskren in  učinkovit način, prisotnim pred-
stavil na kaj in na koga lahko vpliva  tak 
prenos. 

Tako nam je povedal po predavanju: »Pre-
davanje Strateški vidik prenosa podjetja na 
naslednike je privabilo kar nekaj podjetni-
kov z različnimi težavami, prav vsi pa so z 
odobravanjem sprejeli moje razmišljanje 
o pomembnosti priprave na prenos. Velika 
večina podjetnikov namreč razmišlja samo 
o davčnem vidiku prenosa ali preoblikova-
nja s.p.-ja. Zanima jih predvsem kako državi 
plačati čimmanj davka. Sprva so slušatelji, 
kot je že običajno, nekoliko zadržano poslu-
šali uvoden del predavanja, ki je namenjen 

predvsem razumevanju pomembnosti dobre priprave na sam 
prenos podjetja na naslednike. Ko smo se v drugem delu do-
taknili konkretnih problemov in tudi skozi primere tako dobre 
kot slabe prakse razjasnili potencialne težave in možne rešitve, 
so slušatelji začeli postavljati tudi konkretna vprašanja, kar je 
seveda cilj predavanja. Na svojih predavanjih si prizadevam 
pojasniti pomembnost načrtovanja prenosa, saj se velikokrat 
zalomi ravno na tej relaciji. Največkrat so vzrok konflikti med 
prenosnikom in prevzemnikom, nepripravljenost prenosnika 
na popolno predajo posla ali nezadostna motiviranost pre-
vzemnika za nadaljevanje dejavnosti in to botruje temu, da 
prehod v 2. generacijo preživi samo 1/3 podjetij. V zadnjem 
delu predavanja smo obdelali tudi davčni vidik prenosa s po-
udarkom na pasteh, ki se skrivajo v zakonodaji. Udeležencem 
in seveda tudi vsem drugim, ki razmišljajo o prenosu svetujem, 
da za sam prenos najamejo primernega strokovnjaka, saj so 
kazni zelo velike in marsikateri podjetnik je, ob želji privarčeva-
ti nekaj evrov, tudi sam to izkusil«.

Za oživitev in razvoj 
slovenskega gradbeništva
Slovenske strokovne, stanovske in izobraževalne organizacije 
iz področja gradbeništva, med katerimi so tudi strokovne sek-
cije pri OZS, so ustanovile Zbor za oživitev in razvoj gradbe-
ništva (ZORG).       

Organizacije so skupaj sprejele Memorandum, ki so ga meseca 
julija letos naslovile na politične stranke in novo vlado. Pozvale 
so jih k vzpostavitvi stalnega in konstruktivnega dialoga za po-
dročje gradbeništva in izpostavile pet vodilnih zahtev:      
1. Ustanovitev novega ministrstva za graditev       
2. Zagotovitev stabilnih pogojev poslovanja in zagon 

investicij      
3. Ureditev razmer na trgu inženirskih storitev in gradenj        
4. Ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v gradbeništvu        
5. Vlaganje v znanje in strokovno usposobljenost 

zaposlenih v panogi     

Podpisnik Memoranduma Za OZS je podpredsednik sekcije 
gradbincev Matej Stipanič.     

Ob upoštevanju zahtev, ki so podrobneje predstavljene v 
samem Memorandumu, se pričakuje naslednje rezultate:              
1. Doseganje evropsko primerljivih multiplikativnih 

učinkov (2 do 3) panoge na celotno gospodarstvo.      
2. Dvig deleža gradbeništva v BDP s 4% na 6 do 8% 

BDP in 10.000 do 20.000 novih delovnih mest v 
gradbeništvu      Ohranitev zdravega jedra ponudnikov 
inženirskih storitev in gradenj - večja mednarodna 
konkurenčnost.       

3. Višja socialna varnost zaposlenih v panogi in večja 
atraktivnost delovnih mest za mlade -  uvedba 
dualnega sistema poklicnega izobraževanja.    

4. Odgovorno ravnanje z javnimi financami in višja 
kakovost javnih gradenj - nižji stroški v celotni 
življenjski dobi objektov.    

5. Spodbujanje koriščenja lokalnih potencialov 
gradbeništva     

Nekaj predlogov akcijskega načrta     
• ustanovitev direktorata za javne investicije na 

ministrstvu za infrastrukturo, ki bi med drugim povezal 
in nadzoroval vse javne investicije države. Stroka 
poudarja, da je potrebna dolgoročna strategija vseh 
javnih investicij, na podlagi katere bi nato pripravili 
akcijske programe za desetletno      

• delovna mesta v gradbeništvu bi bilo treba zaščititi 
s preprečevanjem socialnega dumpinga iz držav EU 
z najnižjo ceno delovne sile, in sicer med drugim s 
poostrenim nadzorom izvajalcev iz tujine, ali se držijo 
pravil glede prijave dejavnosti, delovne zakonodaje in 
varnosti pri delu       

• zavzemati se za uvedbo instrumenta odgovornosti 
javnega naročnika za npr. slabo pripravljeno 
dokumentacijo, sprejem neobičajno nizkih ponudb, 
zamude pri sprejemanju odločitev. Za vsako javno 
investicijo bi morali imenovati kompetentnega 
odgovornega vodjo investicije 

   Vir: Janko Rozman,  sekretar sekcij OZS

ZADNJE
  PRIJAVE

Elektro dejavnost
VABILO

VABILO

Člane zbornice, ki se ukvarjate z načrtovanjem, projektiranjem, 
inštalacijo in vzdrževanjem sistemov in naprav za zunanje 
razsvetljave obveščamo, da  Elektrotehniška zveza Slovenije 
organizira seminar Zunanja razsvetljava

v četrtek, 13. novembra 2014 ob 16. uri, 
na Fakulteti za elektrotehniko, 
Tržaška 25, v Ljubljani
 
Vsebina seminarja         
1. Kakovost zunanje razsvetljave         
2. Projektiranje cestne razsvetljave         
3. Meritve cestne razsvetljave – praktično delo 
       
Kotizacija
Kotizacija znaša 80,00 EUR (brez DDV) in vključuje gradivo 
in potrdilo o udeležbi. Zbornica bo članom s poravnano 
članarino stroške kotizacije sofinancirala v višini 70 %, na 
podlagi oddane vloge in dokazilih o plačilu in udeležbi.

Informacije
Za informacije glede prijave in plačila pokličite 
Andrejo Kozlovič, na OOZ Koper, telefon  05/61 390 13

Seminar 
Zunanja 
razsvetljava



Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije organizira že tradicionalno strokovno 
srečanje gostincev 

v ponedeljek, 17. novembra 2014, 
ob 9.30 uri, v Avditoriju Portorož
 
Gostince že v nedeljo 16. novembra 2014 vabimo  
v prostore VinaKoper na  druženje članov z večerjo.
 
Program strokovnega srečanja       
• kratka predstavitev nove vsebine v oceni tveganja in 

novih obveznosti za delodajalce in samozaposlene         
• ugodnosti partnerjev kartice Mozaik podjetnih           
• seznanitev  z aktualnimi informacijami o uvedbi 

e-računov, označevanju alergenov v gostinskih obratih in 
plačevanju kolektivnim organizacijam (SAZAS, ZAMP, IPF) 
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Sekcija kozmetikovSekcija frizerjevVABILO

VABILO

VABILO

VABILO

Brezplačna  predstavitev 
nove linije Serioxyl

Člane sekcije frizerjev  OOZ Koper vabimo na predstavitev nove linije 
Serioxyl podjetja L'Oreal Professionnel 
  

v soboto 15. novembra 2014 ob 15. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Naučite se, kako narediti pravilno diagnozo lasišča, prepoznati 
tanjšanje las ter strankam  priporočiti tretmaje narejene po meri 
in za domačo uporabo. 

Vsebina predstavitve
Predstavitev se bo začela s kratkim uvodom o L'Oréal Professionnel, 
nadaljevala pa z obravnavo problematike las in lasišča. Seznanili se 
bomo z različnimi faktorji zaradi katerih stranke niso zadovoljne s 
svojimi lasmi in poskušali razumeti, kaj za vsako stranko pomenijo 
lepi in zdravi lasje. Naučili se bomo narediti diagnozo las in lasišča, 
kako prepoznati simptome in kako o tem komunicirati z našimi 

Strokovno srečanje 
gostincev OZS 

in predlogu sekcije za spremembo tobačnega zakona        
• aktualno na davčnem področju in novosti pri nadzoru 

FURS (Finančne uprave RS, ki je nastala z združitvijo 
Davčne uprave in Carinske uprave RS)                 

• Resnica o davčnih blagajnah. Posledice uvedbe davčnih 
blagajn na Hrvaškem. Predstavitev avstrijske alternative 
ter okvirne načrte in predloge Vlade RS na tem področju, 
v kolikor bodo že pripravljeni.       

Popoldan bo sledila slovesna podelitev priznanj za kakovost 
gostinske ponudbe in jubileje. 

Gostinci bodo druženje zaključili na večerji v Gostilni Tomi v 
Portorožu. 

Informacije
Za informacije in prijavo pokličite Andrejo Kozlovič, 
na OOZ Koper, tel. 05/61 390 13. 

      
 
 

Se stranke pritožujejo, da so njihovi lasje tanki? Želijo več teksture, 
gostote in volumna? Z novo L'Oréal Professionnel linijo Serioxyl 
problem stanjšanih las je sedaj rešljiv.

strankami. Predstavili bomo vse prednosti Serioxyl linije ter detajlno 
predstavili vse izdelke iz linije. S Serioxyl linijo lahko ponudimo 
stranki tretma narejen po njenih merilih in navadah, tako da lahko 
čimjboljše poskrbi za svoje lase tudi doma. 

Voditeljica predstavitve
Nikolina Bilač, edukator za L'Oreal Professionnel

Trajanje predstavitve
Predvidoma 2 uri. 

Cena 
Za člane sekcije frizerjev OOZ Koper s poravnano članarino je 
udeležba na predstavitvi brezplačna.

Prijave
Prijave zbiramo na telefon 05/61 390 13 
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
 sreda, 12. november 2014

VABILO

VABILO

Strokovni posvet 
frizerjev OZS

Program
  8.30 Registracija udeležencev
  9.00  Novosti na področju Izjave o varnosti z oceno   
 tveganja - Katarina Železnik Logar, IVD Maribor
  9.30 Motivacijska delavnica:  
 Zadovoljen frizer, zadovoljna stranka - Katja Bizjak
11.00 Predstavitev partnerja kartice Mozaik podjetnih,    
 Telekom Slovenije
11.45 Novosti na področju nadzora Finančne uprave RS
 (nastale po združitvi davčne in carinske uprave) 
                Saša Gornik in Manja Kralj, FURS
12.30 Novosti na področju kratkotrajnega dela in novosti  
 pri delu upokojenih samostojnih podjetnikov, 
 Dušan Bavec, svetovalec OZS

Cena 
Kotizacija za člane OZS je 10,00 EUR (brez DDV), za druge 
udeležence  40,00 EUR (brez DDV).  

Plačilo
Na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije odprt pri NLB d.d., Ljubljana št: SI 56 0201 3025 
3606 416, sklic 00 200027, namen: posvet frizerjev.

Prijava
S prijavnico, ki jo dobite pri Andreji Kozlovič, OOZ Koper. 
Informacije na tel. 05/61 390 13. K prijavi je potrebno 
obvezno priložiti potrdilo o plačilu.  

Rok prijave
sreda,19. november 2014 oziroma do zasedbe prostih mest.

Sekcija frizerjev Obrtno-podjetniške zbornice Sovenije organizira strokovni 
posvet frizerjev 

v ponedeljek,  24. novembra 2014, ob 8.30 uri,
v Plečnikovi dvorani, v hotelu Four Points by Sheraton, 
Pot za Brdom 4, v Ljubljani (bivši hotel Mons)

Zbornica bo za člane sekcije frizerjev OOZ Koper s poravnano članarino organizirala skupni prevoz:      
• S kombijem v primeru zadostnega števila prijav, za kar bo potrebno plačati participacijo v višini 10,00 EUR (z DDV). 

Participacijo vplačate na sedežu zbornice ob prijavi.
• V primeru, da se za kombi prevoz ne bo zbralo zadostno število udeležencev, gredo prijavljeni z enim avtomobilom, 

pri čemer se vozniku-članu s poravnano članarino  povrnejo stroški goriva v celoti. Udeleženci (člani) v tem primeru 
participacije ne plačajo in morebitno vplačano participacijo se vrne.   

         Voznik avtomobila-član poda na zbornico vlogo skupaj z dokazili o plačilu in udeležbi.

Strokovni srečanje 
kozmetikov OZS
Sekcija frizerjev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije organizira strokovno srečanje članov sekcije kozmetikov

v soboto,  29. novembra 2014, od 9. h do 18.30 h,
 v hotelu M, Derčeva ulici 4, v Ljubljani
Program 
  9.00 Sprejem in registracija udeležencev
  9.30 Prehranjevanje telesa, duše in duha-
 Franc Božjak s.p.
10.15    Zdravljenje aken, uporaba zdravil in laserjev, 
 kako smo kozmetiki lahko v pomoč,
 dr. Mateja Lisjak
11.20 S stilom do uspeha: poslovna in urejena ženska,   
 Neža Gregorčič Žgombič
12.50 Kosilo
14.45 Predavanje o metodah pomlajevanja – Sculptra,
 dr. Marjan Fabijan
15.00 Fotodinamična terapija - Kana d.o.o.
16.00 Ekološko čiščenje salona, 
 Mateja Lenič Hren, univ. dipl. inž.
16.30 Komunikacija s strankami v kozmetičnih salonih   
 ter dodatna prodaja v storitveni dejavnosti, 
 Natalija Ugren

Cena
Kotizacija za člane sekcije OZS in njihove partnerje je 
25,00 EUR (DDV vključen). Vključuje vsebine po programu, 
postrežbo med odmori, 1 x kosilo (brez pijače). 
Za učitelje kozmetičnih šol in druge interesirane znaša 
kotizacija  45,00 EUR oziroma 60,00 EUR (DDV vključen). 

Plačilo
Na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
odprt pri NLB d.d., Ljubljana št: SI 56 0201 3025 3606 416, 
sklic 00 200080, namen: srečanje kozmetikov 2014. Račun 
za udeležbo vam bo OZS poslala po zaključku srečanja. 

Prijava
Preko spletne prijavnice, ki je objavljena na OZS/Dogodki/
Srečanje sekcije kozmetikov. Prijavo je mogoče oddati tudi 
Andreji Kozlovič, OOZ Koper. 
Informacije na tel. 05/61 390 13.

Zbornica bo članom sekcije kozmetikov OOZ Koper s poravnano članarino sofinancirala stroške kotizacije v višini 70 %, 
na podlagi oddane vloge skupaj z dokazili o plačilu in udeležbi.

Sekcija gostincev in živilcevVABILO

VABILO
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      Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Koper je, na predlog Udruženje obrtnika Bu-
zet, podpisala pismo o nameri z Udruženjem 
obrtnika Buzet, Sisak, Stubica in Županja, s 

katerim se je zavezala pomagati kolegom 
obrtnikom iz Hrvaške, katerih obratovalnice 
so bile uničene v poplavah.     
     V petek, 10. oktobra 2014 so se naši člani v 
zgodnjih jutranjih urah odpravili na pot in že 
popoldne zavihali rokave in začeli z obnovo 

Naši člani 

Udeležencem obnove poplavljenega poslovnega prostora v Gunji so se kolegom iz Siska, 
Stubice, Županje in Buzeta  pridružili tudi člani naše zbornice Sead Česa, Vojko Žerjal za Žerjali 
d.o.o., Stipo Kljajić, Mesud Osmančević in Slavko Vižintin ter koprski podjetnik, ki sicer ni član 
OOZ Koper, Ivica Suton

Stene, ki so bile očiščene do golega zidu, 
so udeleženci obložili  v mavčne plošče  in 
pripravili za pleskanje

V Šalari je pred dobrim mesecem oljčno olje 
začelo teči iz najsodobnejše oljarne pri nas. 
Njen dovršen zunanji videz namiguje na to, da 
bi lahko v svoji notranjosti skrivala restavracijo 
ali pa sodobno vinsko klet, pa vendar gre za 
torkljo. Z njo upravlja družina Franka Lisjaka, 
ki si je želela zgraditi še razkošnejšo stavbo, a 
so se zaradi manjšega obsega evropskih sred-
stev morali zadovoljiti s sedemstotimi kva-
dratnimi metri. Na njih načrtujejo še dodatne 
vsebine, s katerimi bi zapolnili oljarno izven 
sezone stiskanja oljk. Dobro razpoloženje ob 
otvoritvi pa jim je pokvarila izredno slaba le-
tina.     

Gospod Lisjak, vaša oljarna je povsem nova 
- njena oprema najverjetneje sodi v sam vrh?      
Ta oljarna je najsodobnejša na tržišču. Je ra-
čunalniško vodena in nadzorujemo lahko ves 
proces: od hitrosti in temperature mesenja, do 
temperature mletja. Vse se upravlja preko raču-
nalniškega ekrana. Tudi temperature pri mletju 
so nižje, ker je mlin dovolj močan, da hitro spusti 
maso čez sito.

Kolikšno kapaciteto pa ima?      
To je težko reči. Odvisno je od vrste oljk, zrelosti in 
kako hitro obdelavo prenesejo. V eni uri lahko pre-
delamo od osemsto kilogramov do dve toni oljk.      

Ker ste za gradnjo pridobili evropska sred-
stva, ste morali z deli kar hiteti. Koliko časa 
ste objekt gradili?       
Zidati smo začeli z lanskim prvim majem in na 
koncu letošnjega septembra smo dela zaključili 
s tehničnim pregledom in uporabnim dovolje-
njem. Investicija je res velika. Trikrat smo kandi-
dirali za evropska sredstva, dvakrat pogoreli in 
v tretje dobili. Gre za petdeset odstotno sofinan-
ciranje z evropskimi sredstvi in petdeset v lastni 
režiji s krediti, skupaj milijon dvesto tisoč evrov.       

Ste pri tem dobili kakršno koli pomoč ali 
svetovanje?      
Vse smo naredili sami. Niti ne vem, kje bi dobil 
pomoč, saj se še v delo obrtne zbornice ne vklju-
čujem. Najraje sam primem za delo.      

Vaša oljarna je res zelo velika, ali je na na-
šem območju potreba po njej?       
Letos je ni, ker je letina slaba in izpad je tudi do 
osemdeset odstotni. Sicer pa je potreba po tem, 
da se oljke čim prej predelajo in to na kakovosten 

način. V družini imamo oljarno že dvaindvajset 
let in kot prvi sem pri nas uvedel centrifugalno 
linijo za stiskanje oljk. Do takrat so pri nas vse 
oljarne  uporabljale preše. Kot prvi sem takrat 
prebil led, to je bilo leta 1992.      

S stiskanjem oljčnega olja se ukvarjate že 
veliko let. Zakaj ste se odločili, da potrebu-
jete novo oljarno?      
Ker  je bilo na lokaciji, kjer smo prej imeli oljarno, 
tesno, promet je zato zastajal in kapacitete so bile 
nizke. Delati smo morali tudi po 24 ur na dan, da 
smo stisnili vse oljke. Zaradi tega smo se odločili, 
da zgradimo večjo oljarno in to na takem mestu, 
kamor lahko pride več avtomobilov na enkrat, 
tako da ni problemov z razkladanjem in drugim.          

Kako pa so stranke sprejele novo oljarno?          
Z zadovoljstvom seveda. Kar je dobrega, ljudje 
sprejmejo z zadovoljstvom. K nam so začeli oljke 
prinašati tudi s Hrvaške, sicer ne veliko, ker se še 
nismo oglaševali. V kratkem bomo postavili na 
cesto od Kopra do Pulja tudi table.         

Pri nas je kar veliko oljarn in to tudi takih 
brez vseh dovoljenj.         
Kolikor vem naj bi bilo pri nas od petnajst do 
dvajset uradnih oljarn in še dvakrat toliko je za-
gotovo tistih, ki delajo, kot se reče, pod mizo.        

Oljarna obratuje le v času obiranja oljk. 
Imate morda v teh velikih prostorih pred-
viden še  program v drugih letnih časih?        
Glede na investicijo smo načrtovali razne de-
gustacije olja, trgovino in oglede za šole. Že 
otroke je namreč potrebno naučiti, kaj so do-
bra olja, zakaj se olje upora-
blja in kako se v njem uživa.        

Kako pa vidite letošnjo se-
zono, ali sploh pomnite kaj 
takega?         
K meni hodijo ljudje, ki so sta-
rejši od osemdesetih let. Ne 
pomnijo, da bi bila kdaj tako 
katastrofalna letina. Letos sta 
nam jo zagodla muha in dež. 
Izpad pridelka je osemdeset 
odstotni in izplen dosega šele 
polovico lanskega leta. Glede 
kakovosti se ne smemo hvali-
ti, ker bi se lagali. Olje je zelo 
plehko, ni pikantno in sadno, 

ni grenko. Z oljem ne bomo hodili na tekmova-
nja, kot smo hodili v Verono in drugod po svetu. 
Tudi dohodek je odvisen od letine. Letos ne bo niti 
za elektriko in pranje. Sicer pa zaslužimo dovolj 
za vso leto. Mi imamo svoj oljčnik s 1600 oljkami 
in načrtujemo širitev. Poleg tega imamo še grad-
beno mehanizacijo, moja žena pa je sobodajal-
ka. Z vsem skupaj se da preživeti.        

Kaj pa to pomeni za cene olja?                                       
Zagotovo bo olja primanjkovalo. Glede starih olj 
je tako – za tisto, ki je bilo ustrezno shranjeno si 
upam trditi, da je kakovostnejše kot letošnje olje.          
Kaj bi svetovali tistim, ki bi tudi radi posku-
sili pridobiti evropska sredstva?        
Naj poskusijo, drugega ne morem reči. Mi smo 
dvakrat padli pri kandidiranju, šele v tretje smo 
uspeli. Med drugim sem moral zmanjšati investi-
cijo za petdeset odstotkov, saj smo imeli v načr-
tih večji in lepši objekt.           

Tropine se nabirajo za oljarno. Kaj narediti 
z njimi?           
Shranimo jih in nato jih odpeljejo v bioplinarno 
v Mursko Soboto. Sicer bi lahko s tem gnojili nji-
ve, a v mejah normale. Saj veste – kozarec vina 
je lahko koristen, dvajset kozarcev pa je škodlji-
vo. Iz bioplinarne nam nazaj pripeljejo trideset 
odstotkov humusa. Poleg tega ločimo koščice 
in jih porabimo za kurjavo. V vseh pečeh, ki jih 
imamo, kurimo te peščice. Oljarna se tako ogre-
va sama. S tem prihranimo od pet do sedem 
tisoč evrov na leto.         
Matej Rodela 

Pomagali smo poplavljencem v Gunji na Hrvaškem

V ponedeljek, 13. oktobra smo se na koprskem pokopališču poslovili od našega 
dolgoletnega člana Rada Testena. 
Nepričakovano je za vedno odšel, čeprav poln energije in  življenjske radosti.  
Rada smo na zbornici spoznali leta 1983, ko je na Gortanovem trgu v Kopru odprl 
svojo krznarsko delavnico, v kateri je delal vse do upokojitve leta 2007. 
V svojem delu je bil cenjen, saj je bil strokovnjak za popravilo, predelavo in izdelovanje 
krznenih oblačil, a vedno se je zavzemal tudi za težave obrtnikov, zato je bil med 
koprskimi obrtniki spoštovan in večkrat so mu zaupali različne funkcije v organih 
zbornice. V dveh mandatih je bil član skupščine, v dveh pa  član nadzornega odbora. 
Svoje delo je opravljal vestno in odgovorno. Člani pa se ga bomo radi spominjali tudi 
zato, ker je bil duhovit in družaben. Vedno se je rad udeleževal športnih iger, s kolegi 
obiskal kakšen sejem, pa tudi na družabnih dogodkih ni manjkal. Bil je glasbenik, 
igral je flavto in klavir, a igral je tudi »pandolo« -  igro, ki se jo je  že zdavnaj igralo na 
koprskih ulicah in trgih in za oživitev katere je bil pred leti eden glavnih pobudnikov. 
Slovo je vedno  težko, a Rada so na njegovi zadnji poti pospremile besede in zvoki 
pesmi Beatlov, ki so jih zaigrali njegovi prijatelji in katere so  ustvarile občutek, da še 
zadnjič pojemo skupaj. Yesterday in Immagine sta ga nežno pospremili v njegovo 
zadnje domovanje. 
Spominjali se ga bomo  z nasmehom na obrazu, ljubeznijo v srcu in flavto v rokah.

V slovo Rado Testen (1949 -2014)

Naši člani 

Ivica Suton: »Za sodelovanje sem 
se brez pomislekov odločil, ker so me k 
temu povabili kolegi obrtniki, s katerimi 
se srečujemo v obrtni coni na Serminu. 
Zelo sem zadovoljen, da sem pomagal in 

tudi drugič bom, če bo potrebno«.

Stipo Kljajić: »Zelo sem zadovo-
ljen, da sem se udeležil, saj ne glede na to 
ali smo naredili veliko ali malo,  je dejstvo, 

da smo to  naredili skupaj«.

prostora - gostinskega lokala v Gunji v obči-
ni Županja, na meji z Bosno.       
      Lokal je bil popolnoma uničen. Lastnik 
je sam opravil čiščenje in odstranil omete 
do golega zidu. Tu pa so nastopili kolegi iz 
omenjenih združenj, ki so vse zidove oblekli 
v gips plošče in jih obdelali ter pripravili za 
pleskanje. Čeprav so intenzivno delali dva 
dni ga zaradi velikosti lokala, žal niso uspeli 
prepleskati.          
      Ob tej priložnosti se zahvaljujem  našim 
članom Seadu Česi, Vojku Žerjalu - za Žer-
jali d.o.o., Stipu Kljajiću, Mesudu Osman-
čeviću, ki so se odzvali povabilu k sodelo-
vanju v  humanitarni akciji in tudi Ivici Su-
tonu, ki se nam je pridružil, čeprav ni član 
naše zbornice. Vsi  so znova pokazali, da so 
vedno pripravljeni pomagati, ko se ljudje 
znajdejo v stiski.            Slavko Vižintin

Franko Lisjak  V tretje nastane torklja
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Varnost in zdravje pri delu 
Obveznosti delodajalcev       
     Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki velja od 3. decembra 2011 
je delodajalcem prinesel nekaj novih obveznosti, tudi v obliki pripra-
ve obveznih internih aktov. Delovni inšpektorji v primeru nadzora pri 
delodajalcih preverjajo tudi sprejem teh aktov. Kolikor še niste uspeli 
pripraviti aktov za obvladovanje psihosocialnih tveganj ter ureja-
nje prepovedi dela pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, 
je OZS za vas pripravila osnutke, ki jih dobite pri sekretarki OOZ 
Koper, Elide Laginja.       

1. Psihosocialna tveganja        
     Zakon o varnosti in zdravju pri delu v povezavi z Zakonom o de-
lovnih razmerjih od delodajalcev zahteva, da sprejmejo ukrepe za pre-
prečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, 
nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja. V ta namen je 
potrebno pripraviti in sprejeti interni akt, v katerem se ureja način pre-
poznavanja, preprečevanja in odpravljanja posledic spolnega in druge-
ga nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu.          

2. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih 
substanc                      
     Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcu nalaga, da za po-
trebe ugotavljanja kršitev in ravnanja v primerih, ko so delavci na de-
lovnem mestu prisotni pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in 
drugih prepovedanih substanc sprejmejo interni akt – pravilnik.          
Kdo je dolžan izdelati in sprejeti navedene interne akte                      
     Vsi delodajalci, ne glede na velikost in vrsto dejavnosti. Za samozapo-
slene osebe ta obveznost ne velja.        
Način sprejema akta         
     Ko je vsebina posameznega akta pripravljena, je potrebno z osnut-
kom seznaniti vse delavce, na način, ki je običajen za posameznega 
delodajalca (objava na oglasni deski, predstavitev na internem sestan-
ku…). Delavci se morajo vpisati v obrazec seznanitev z osnutki inter-
nih aktov, kjer bodo s svojim podpisom potrdili, da so bili seznanjeni 
z osnutkom navedenih aktov. V kolikor bi delavci bili organizirani v sin-
dikatu, mora privoljenje za sprejem aktov dati tudi sindikat. Naslednji 
dan po objavi akt stopi v veljavo.                                

3. Načrt promocije zdravja                
     Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) kot 
eno od temeljnih obveznosti delodajalcev predpisuje tudi načrto-
vanje in izvajanje aktivnosti promocije zdravja ter spremljanje iz-
vedenih aktivnosti. Praksa kaže, da imajo mnogi  delodajalci težave 
z izvajanjem navedenih obveznosti, zato je OZS v okviru projekta 
PRO ZA STO, izdelala  spletno orodje, ki delodajalcem omogoča, da 
na enostaven način po postopnih korakih izvedejo analizo zdra-
vstvenega stanja zaposlenih, izdelajo načrt promocije zdravja za 
svoje podjetje ter pripravijo dokumentacijo potrebno za spremljanje 
izvajanja aktivnosti in evalvacijo.  Prav tako so podrobneje predstavlje-
ne vsebine, ki se lahko uvrstijo  v programe promocije zdravja, saj se je 
pokazalo, da veliko delodajalcev napačno misli, da so to zgolj aktivno-
sti povezane s športom.         
     Načrt promocije zdravja za vaše podjetje lahko izdelate s pomočjo 
spletnega orodja, ki ga najdete na spletni strani OZS pod rubriko Za 
člane-Svetovalni center-Varnost in zdravje pri delu oz. na tej povezavi: 
http://www.ozs.si/Začlane/Svetovalnicenter/Varnostinzdravjepridelu/
Načrtpromocijezdravja.aspx

Preglednik električnih inštalacij       
      Obrtnike in podjetnike, ki delajo na področju elektroinštalacij, še po-
sebno pa obstoječe in nove preglednike elektroinštalacij obveščamo, da 
se  usposobljenost  Edison (oziroma Edison Plus)  nadomešča z NPK-naci-
onalno poklicno kvalifikacijo preglednika manj zahtevnih (oziroma zah-
tevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.       
      V skladu s pravilnikoma o spremembi pravilnika o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele in o zahtevah za nizkonapetostne električne inštala-
cije v stavbah (Uradni list RS, št. 2/2012, z dne 9.  januarja 2012) smejo 
po 31. decembru 2014 pregledovanje električnih inštalacij in sistemov 
zaščite pred strelo, opravljati le še osebe s pridobljeno ustrezno poklic-
no kvalifikacijo (NPK).                 
      Informacije o postopku pridobitve NPK dobite člani na spletni strani 
OZS, Sekcija elektro dejavnosti – zavihek »zakonodaja«.  Za dostop vam 
je bilo določeno osebno geslo. Kolikor ste ga pozabili, lahko zanj po-
novno zaprosite tako, da pošljete mail na registracija@ozs.si .

Invalidom olajšan dostop 
do pripomočkov 
Pripomočki in prilagoditev vozil po novem 
skoraj brezplačni
     Dne 13. decembra 2014 je začel veljati Pravilnik o tehničnih 
pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS št. 71/2014), ki prvič 
doslej invalidom daje pravico do brezplačnih ali pa skoraj brezplačnih 
tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil. Gre za zelo pomembno 
novost in veliko pridobitev za invalide. Na ta način jim bo olajšan, 
marsikomu pa šele prvič omogočen dostop do pripomočkov, ki jih 
potrebujejo v vsakdanjem življenju.        
     Kot enega izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov zakon 
predpisuje sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzor-
nimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi). Drugi 
ukrep, ki ga predpisuje zakon, pa je sofinanciranje prilagoditve vozila 
gibalno oviranim invalidom, ki sicer vozijo sami. Prav tako pa te pravice 
do prilagoditve vozila lahko koristijo tudi invalidi, ki sami ne vozijo, pač 
pa so sopotniki.          
      Ob tem je treba poudariti, da pri tehničnih pripomočkih in prilagodi-
tvah ne gre za podvajanje s pripomočki, ki jih invalidi lahko uveljavljajo 
pri zdravstveni zavarovalnici (npr. proteze udov ali invalidski voziček, 
bela palica za slepe ali slušni aparat za naglušne (gluhi niso upravičeni 
do nobenega pripomočka iz tega naslova).        
     Gre torej za tehnične pripomočke, ki so namenjeni večji socialni vklju-
čenosti, gre za pripomočke, ki jih invalidi potrebujejo pri vsakdanjem 
vključevanju v družbo, oziroma jih   potrebujejo v življenju za premo-
stitev komunikacijskih ovir za omogočanje varnega in samostojnega 
življenja. Sestavni del premostitve komunikacijskih ovir je tudi iskanje 
zaposlitve in vključitev v ukrepe Zavoda in zaposlitveno rehabilitacijo, 
zato je sofinanciranje tehničnih pripomočkov možno tudi za brezpo-
selne invalide s senzornimi in gibalnimi ovirami.           
      Ministrstvo bo tehnične pripomočke in prilagoditev vozila finan-
ciralo v višini 85%. Socialno ogroženim (prejemniki denarne socialne 
pomoči) in tistim s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu 
pa bo ministrstvo pripomočke in prilagoditve financiralo v celoti. Posa-
meznik bo lahko pripomoček ali prilagoditev avtomobila kupil oziroma 
naročil pri katerem koli dobavitelju v Sloveniji. Uveljavljal oz. pridobil 
bo lahko več pripomočkov (ne le enega).                   
      Predvidevamo, da bo za plačilo tehničnih pripomočkov in prilagodi-
tev vozil v prvem letu izvajanja potrebno zagotoviti 2-3 milijone evrov, 
v naslednjih letih nekoliko manj. Upravičencev je okoli 4 tisoč.                 

Za kakšne pripomočke gre in kako jih bodo invalidi uveljavljali 
     Gre za tehnične pripomočke kot so: elektronska varuška, svetlobni 
hišni zvonec z alarmom, videofon, indukcijska zanka, vibracijska zape-
stna ročna ura, govoreča zapestna ura,  telefonski aparat z ojačevalni-
kom, govoreči kalkulator, govoreči diktafon, govoreča osebna tehtnica, 
različni programski vmesniki za računalnike, tablični in prenosni raču-
nalniki.         
      Podobno kot senzorno ovirani invalidi tehnične pripomočke, bodo 
gibalno ovirani invalidi lahko uveljavljali sofinanciranje različnih prila-
goditev vozila. Tudi pri prilagoditvi vozil, ki so jih invalidi doslej finan-
cirali v celoti sami, posameznik lahko izbere več prilagoditev oziroma 
toliko in takšne, ki jih potrebuje. Do prilagoditve vozil bodo upravičeni 
tako invalidi vozniki, kot tudi invalidi sopotniki. Gre pa za od enostav-
nih prilagoditev kot je npr: ročno upravljanje zavode, plina in sklopke 
pa vse do dvigal, za vstop invalida v avto in tudi za popolno elektron-
sko upravljanje vozila z upravljalno ročico (vredno 35.000 evrov). Sezna-
ma (tehničnih pripomočkov in prilagoditev) se bosta glede na potrebe 
s časom lahko tudi dopolnjevala.                  

Kako jih bodo uveljavljali in na kolikšno obdobje jim pripadajo                 
      Oseba, ki potrebuje tehnični pripomoček, bo šla na upravo enoto in 
vložila vlogo. Upravna enota bo na podlagi vloge izdala odločbo in vre-
dnotnico. Vrednotnico bo oseba predložil kateremu koli dobavitelju 
tehničnih pripomočkov v Sloveniji in bo veljala kot »plačilno sredstvo«, 
saj bo ministrstvo, do višine navedene na vrednotnici,   sofinanciralo 
(plačalo) pripomoček.             
     Upravičenci bodo lahko zbirali tehnične pripomočke z liste – sezna-
ma, ki je del pravilnika, posameznik pa bo upravičen do več pripomoč-
kov – toliko, kot jih potrebuje. Na seznamu je trideset pripomočkov. Pri 
vsakem pripomočku je tudi navedeno, kolikšna je njegova »življenjska 
doba«.  
        Več informacij na www.mddsz.gov.si  

Upravni odbor Stanovanjskega sklada delavcev na področju samostojnega osebnega dela Koper  objavlja  
razpis stanovanjskih posojil za adaptacijo, gradnjo in nakup stanovanja oziroma 
stanovanjske hiše  v znesku 30.000,00 EUR    
Pravico do stanovanjskega posojila po tem razpisu imajo delavci:      
• ki so zaposleni za nedoločen čas pri samostojnih   podjetnikih na območju Mestne občine  Koper ter delavci, 

zaposleni pri d.o.o., pod pogojem, da se je samostojni podjetnik preoblikoval v d.o.o.     
• ki so sami ali njihovi zakonci lastniki ali solastniki  objekta, za katerega potrebujejo   posojilo      
• ki bodo stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljali za stalno bivanje     
Pravico do posojila pridobi delavec, če izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določa Pravilnik o reševanju stanovanjskih 
vprašanj delavcev, z upoštevanjem dodatnih sklepov skupščine in Stanovanjske komisije. 
Pogoji vračanja     
• obrestna mera je določena v višini  stopnje rasti cen življenjskih potrebščin (inflacije) in 1 % realne letne 

obrestne mere            
• višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti posojilojemalca, višine razpoložljivih sredstev, števila prosilcev 

ter delovne dobe pri s.p. oziroma obrtništvu        
• posojilo je treba zavarovati pri zavarovalnici          
• anuiteta posojila bo izračunana  na osnovi predvidene 2,50 % stopnje rasti cen življenjskih potrebščin in 1 % 

realne obrestne mere           
• odplačilna doba je največ 5 let, odvisno od višine posojila in kreditne sposobnosti prosilca           
• posojilo se vrača v mesečnih anuitetah         
Prijave bo Stanovanjski sklad sprejemal do petka, 21. novembra 2014.
Vlogo za posojilo in obrazce dobite na sedežu Stanovanjskega sklada, Trg Brolo 2, Koper (v prostorih Obalne 
sindikalne organizacije), vsako sredo in petek od 13.00 - 15.00 ure ali v času po predhodnem dogovoru.
Dodatne informacije dobite pri sekretarki Marti Mihelčič, na telefon 031/384 160.       
Zoran Dasović, predsednik Stanovanjskega sklada                                                                                                         
       

Razpis posojil  za adaptacijo, 
gradnjo in nakup stanovanja oziroma 
stanovanjske hiše v znesku 30.000,00 EUR

Trije milijoni evrov za sofinanciranje
kadrovskih štipendij       

Javni sklad RS za razvoj kadrov in šti-
pendije je 17. oktobra 2014 na svoji 
spletni strani objavil Javni razpis za 
sofinanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem. Za sofinanciranje ka-
drovskih štipendij, ki se bodo izpla-
čevale od šolskega/študijskega leta 

2014/2015 do zaključka izobraževanja na tej izobraževalni ravni, 
je namenjenih tri milijone evrov.       

Letošnji razpis je objavljen v skladu z novim Zakonom o štipendiranju, 
ki je stopil v veljavo 1. januarja 2014 in prinaša na področje sofinanci-
ranja kadrovskih štipendij nekaj novosti. Glavne novosti razpisa so vsa-
koletna obvezna praksa, obveznost zaposlitve za eno leto, obveznost 
zaposlitve najkasneje v enem mesecu od zaključka izobraževanja za 
katerega je delodajalec prejemal sofinanciranje in izplačilo kadrovske 
štipendije najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.         

Delodajalcem, ki bodo uspešni na razpisu, bo sklad sofinanciral 50 od-
stotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, 
kar v času objave razpisa znaša 236,74 evrov.       

Razpis je odprt do porabe sredstev, do vključno 31. marca 2015.       

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni 
strani sklada: http:www.sklad-kadri.si/si/stipendije/razpis/n/sofinan-
ciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-179-jr/        

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri Bogdani Brglez 
Fink in Kseniji Yoder Batič, in sicer na telefonski številki 01/434 15 85 
oz. na e-poštnem naslovu kadrovske@sklad-kadri.si.



   

Borza poslovnih priložnosti
• Podjetje iz Velike Britanije, ki je izumilo lahko potovalno ogle-

dalo za torbice z ličili, išče partnerje za proizvodnjo zrcalnega 
dela njihovega izdelka in se zanima za sodelovanje v obliki 
proizvodnega sporazuma.           

Šifra: EEN-okt-03           
• Slovaško podjetje specializirano na področju oglaševanja in 

oblikovanja inovacij išče ponudnike visoko kakovostnih storitev 
tiskanja in se zanima za sodelovanje v obliki storitvenega spo-
razuma ali podizvajalske pogodbe.            

Šifra: EEN-okt-05             
• Francosko podjetje specializirano na področju projektiranja 

in izdelave strojev za končno dodelavo industrijskih delov, 
odstranjevanje vodnega kamna, razmaščevanje, obrezovanje, 
čiščenje, peskanje, pranje, poliranje in sušenje, išče zanesljive 
industrijske partnerje za povečanje proizvodnje  in se zanima 
za dolgotrajno sodelovanje v obliki proizvodnega sporazuma 
ali podizvajalske pogodbe.                 

Šifra: EEN-okt-07                   
• Podjetje iz Velike Britanije ki se uveljavlja na specifičnem trgu 

z izdelki in pripomočki za Britancem priljubljeno igro kriket, 
išče dobavitelje lesa, usnja in plute in/ali proizvajalce usnjenih, 
lesenih izdelkov in izdelkov iz plute. Podjetje se zanima za 
sodelovanje v obliki vzajemnega partnerstva ali podizvajalske 
pogodbe.            

Šifra: EEN-okt-15                
• Britansko podjetje s sedežem v Londonu, ki je razvilo napredno 

električno kolo išče proizvajalce z izkušnjami na področju ob-
delave kovin za masovno proizvodnjo e-kolesa. Podjetje nudi 
sodelovanje v obliki proizvodnega sporazuma.                  

Šifra: EEN-okt-18                
• Podjetje iz Velike Britanije išče dobavitelje zlatega nakita (za-

pestnice, uhani, ogrlice in prstani) in se zanima za sodelovanje 
v obliki sporazuma o distribucijskih storitvah ali trgovinskega 
sporazuma. Podjetje prav tako potrebuje pomoč pri oblikova-
nju lastnega stila nakita za svojo blagovno znamko.                 

Šifra: EEN-okt-20

Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si - T: 05/663 77 13 

Borza priložnosti

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, www.een.si

Borza inovacij, znanja in tehnologij  
• Inštitut iz Romunije je razvilo inovativno napravo za namakanje, 

ki v primerjavi z klasičnim namakalnim sistemom zagotavlja 
enakomerno porazdelitev vode in boljšo zaščito rastlin s tem 
pa omogoča večjo pridelavo za cca. 50 %. Pripravljeni so na 
skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih pogodb.             

Ref: TORO2013112001
             
• Podjetje iz Poljske, ki se ukvarja s proizvodnjo medu išče nove 

tehnologije pridelave medu z vsebnostjo sadja. Podjetje se za-
nima za partnerje, ki bi bili pripravljeni na skupno sodelovanje 
prek licenčnega dogovora ali proizvodnega dogovora.                   

TRPL20130704001
               
• Podjetje je razvilo inovativno škatlo za pakiranje bonbonov ter 

čokolade. Škatlo je možno v celoti reciklirati. Podjetje se zanima 
za partnerje specializirane na področju kartonske embalaže za 
proizvodnjo ter trženje. Pripravljeni so na skupno sodelovanje 
prek komercialnega dogovora s pomočjo tehnične asistence.                 

Ref: 11 FR 37M3 3MIQ  
                  
• Poljsko podjetje delujoče na področju gradbenega sektorja, 

išče partnerje, ki bi ponudili fotovoltaični sistem za izgradnjo 
malih elektrarn z zmogljivostjo do nekaj sto vatov (vrha). Pri-
pravljeni so na skupno sodelovanje prek licenčne pogodbe ali 
proizvodnega sporazuma.                      

Ref: 13 PL 63AW 3SAC 
            
• Grško podjetje je razvilo in patentiralo kompakten in okolju 

prijazen postopek za proizvodnjo oljčnega olja s pomočjo 
pritiska. Pri proizvodnji ni odpadne vode. Podjetje se zanima za 
partnerje za skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih 
pogodb.                    

Ref: TOGR20130801002

Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si - T : 05/ 633 77 83

Več informacij na www.een.si

 

V novi obrtni coni Sermin oddam ali prodam novozgrajeno halo 
cca 600 m2 tlorisa in pritličja. Informacije na tel. 041/675 976

P O S L O V N I  P R O S T O R I  

M A L I  O G L A S IIz Uradnega 
lista
Št. 69/2014, 26. september 2014     
• Splošni prevozni pogoji za prevoz 

potnikov in prtljage v mestnem 
linijskem prevozu potnikov v Mestni 
občini Koper, ki ga izvaja prevoznik       

• Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Nad Dolinsko – 
izgradnja neprofitnih stanovanj      

št. 76/2014 , 24. oktober 2014      
• Uredba o tehničnih zahtevah za 

okoljsko primerno zasnovo proizvodov, 
povezanih z energijo

N A J E M  A P A R T M A J A  V  T E R M A H  O L I M I A

OOZ Tržič po ugodni ceni ponuja članom OZS v Termah Olimia štiri-posteljni apartma 
z  dvema celodnevnima vstopnicama za bazen Termalija in termalni park Aqualuna:             
• Termini A (sezona, prazniki, počitnice): 49 EUR/nočitev  

Cena za najem apartmaja brez vstopnic: 29 EUR nočitev 
• Termini B (izven sezone): 44 EUR/ nočitev  

Cena za najem apartmaja brez vstopnic: 24 EUR/nočitev       
Informacije na tel. 04/ 592 33 40,  GSM: 031/365 842 ali na e-naslov: ooztrzic@siol.net


