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Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 900 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

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

Vezana knjiga računov
1. Kateri predpisi določajo uporabo vezane knjige računov?
Uporabo vezane knjige računov določa 31. a člen Zakona o davč-
nem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Podrobneje je vsebina, 
oblika in način potrjevanja vezanih knjig računov določena s Pravil-
nikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov 
(Uradni list RS, št 2/15).

2. Kateri zavezanci morajo izdajati račune iz vezane knjige ra-
čunov?
V skladu z 31. a členom ZDavP-2 mora vsak zavezanec za davek, ki 
na podlagi davčnih in drugih predpisov vodi poslovne knjige in 
evidence ter izda račun pri gotovinskem poslovanju brez uporabe 
ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave 
v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih), 
izdati račun iz posebne vezane knjige računov, ki jo pridobi v prosti 
prodaji, pred njeno uporabo pa jo potrdi davčni organ.

Računi pri gotovinskem poslovanju so računi, izdani za prodajo 
blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z 
gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot 
plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila 
na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plači-
la s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine 
plačila.

Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem po-
slovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov 
z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave 
ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske 
naprave oziroma zaradi izpada električne energije.

3. Ali so predpisani kakšni kriteriji kdaj mora zavezanec za iz-
dajo računa pri gotovinskem poslovanju uporabiti elektronsko 
napravo oziroma računalniški program v skladu z 38. členom 
in kdaj vezano knjigo računov?
Zavezanec se lahko sam odloči ali bo za izdajo računa pri gotovin-
skem poslovanju uporabil elektronsko napravo oziroma računal-
niški program v skladu z 38. členom ali bo uporabil vezano knjigo 
računov.

4. Kateri so računi pri gotovinskem poslovanju?
Računi pri gotovinskem poslovanju so računi, izdani za prodajo 
blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z 
gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot 
plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila 
na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plači-
la s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine 
plačila.

5. Ali moram izdati račun iz vezane knjige računov, če mi kupec 
računa ne plača z gotovino?
Ne. Račun iz vezane knjige računov je potrebno izdati le v primeru 
izdaje računov, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačila z 
gotovino so plačila z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačil-
no sredstvo, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter drugi-
mi podobnimi načini plačila.

6. Ali je treba izdati račune iz vezane knjige računov tudi za 
dobave, za katere je sicer po DDV zakonodaji določena izjema 
od obveznosti izdajanja računov?
Za dobave, za katere je po 143. členu Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davku na dodano vrednost določena izjema od obveznosti izda-
janja računov, ni treba izdati računa iz vezane knjige računov.

Tako se obveznost izdajanja računov ne nanaša na kmete, ki so 
oproščeni obračunavanja DDV po drugem odstavku 94. člena 
ZDDV-1, kadar opravljajo dobavo kmetijskih in gozdarskih pridel-
kov in storitev neposredno končnemu potrošniku (npr. neposredna 
prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na 
premičnih stojnicah, na tržnicah) ali za lastno rabo v okviru kmeč-
kega gospodinjstva davčnega zavezanca.

Obveznost izdajanja računov se tudi ne nanaša na prodajo vozov-
nic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice); 
znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu; vplačil 

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 EU nepovratnih sredstev. 
• svetovanje  članom pri prijavi na 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       
• geslom, ki ste ga prejeli z računom za članarino 

za september  2013 in je navedeno na računu       
Če  gesla ne najdete posredujte zahtevek preko 
e-pošte na registracija@ozs.si 
Svetovalni center OZS   
T: 01/5830 810 - F: 01/5830 583 
E: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

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

           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 UD 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

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste     
• 50 % popust pri izdelavi davčnega mnenja, 

ki ga naroči član, ki se udeleži brezplačnega 
specialističnega davčnega svetovanja 

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

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

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 in vlog

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

     UP ZRS, Center za sodelovanje z        
     gospodarstvom, Garibaldijeva 18, 6000 Koper

nudi članom OOZ Koper brezplačno:       
• svetovanje in pomoč pri vprašanjih povezanih z razumevanjem in 

tolmačenjem EU zakonodaje, direktiv, uredb in drugih pravnih zadev in zahtev 
vezanih na poslovanje na trgih EU (CE oznaka, upoštevanje EU direktiv, ipd.)        

• svetovanje in pomoč pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino         
• pomoč pri iskanju stikov in obiskov poslovnih partnerjev v tujini, objavi 

poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
• svetovanje in pomoč pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij        
• svetovanje in pomoč pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine 

(zaščita blagovnih znamk, v zvezi s postopki za zaščito patenta, idr.)      
• svetovanje in pomoč pri vključevanju v evropske R&R projekte      
Sestanek po predhodni najavi. 
Kontakt: Katja Cergol - T: 05/663 77 80 - E: katja.cergol@zrs.upr.si
 Sebastjan Rosa -T: 05/663 77 13 - E: sebastjan.rosa@zrs.upr.si 

Z A K O N O D A J A  E U ,  P A T E N T I
I N  B L A G O V N E  Z N A M K E

za udeležbo v igrah na srečo, če se te izvajajo v skladu z zakonom, 
ki ureja igre na srečo; periodičnega tiska; na prodajo iz avtomatov; 
na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov 
mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja ter interneta; 
na prodajo žetonov iz menjalnih avtomatov in promet storitev na 
teletočkah.

7. Ali je potrebno za izdajanje računov iz naslova opravljanja 
osebnega dopolnilnega dela uporabljati vezane knjige raču-
nov?
Za izdajanje računov iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega 
dela zavezancem ni potrebno izdajati računov iz vezane knjige 
računov, ker gre za zavezance za katere ne obstaja obveznost vode-
nja poslovnih knjig in evidenc v skladu s prvim in drugim odstav-
kom 31. člena ZDavP-2.

8. Kdaj je potrebno začeti uporabljati vezane knjige računov?
Vezane knjige računov morajo zavezanci uporabljati od vključno 31. 
1. 2015 dalje.

9. Kako dolgo je potrebno hraniti vezano knjigo računov?
Zavezanec mora v vezani knjigi računov hraniti vse izvorne podatke 
in vse poznejše spremembe izvornih podatkov, če je do takšnih 
sprememb prišlo, 10 let od dneva izdaje zadnjega računa iz vezane 
knjige računov.

10. Do kdaj se lahko uporabljajo navadni (nepotrjeni) obrazci 
paragonskih blokov?
Obstoječe (nepotrjene) obrazce paragonskih blokov lahko zavezan-
ci uporabljajo do vključno 30. 1. 2015.

11. Kakšna je vsebina in oblika vezane knjige računov?
Vezana knjiga računov je sestavljena iz platnic in knjižnega bloka v 
velikosti 210 x 148 mm (format A5) in vsebuje 3 x 50 samokopirnih 
listov oziroma 50 setov obrazcev računov. Prva dva lista v setu sta 
na levem robu perforirana, tretji je brez perforacije. Tretji list v setu 
po izdaji računa ostane vezan v knjigi. Knjižni blok lahko poleg 
obrazcev računov, v spodnjem ločenem delu, vsebuje tudi druge 
podatke. Vezana knjiga računov, ki vsebuje tudi druge podatke, je 
lahko v velikosti največ 210 x 297 mm (format A4) in mora v zvezi z 
obrazci računov izpolnjevati zahteve iz pravilnika.

Vsaka vezana knjiga računov ima enkratno serijsko številko. Serijska 
številka vezane knjige računov je odtisnjena v spodnjem desnem 
kotu na vsakem obrazcu računa v knjižnem bloku. Serijska številka 
vezane knjige računov je sestavljena iz identifikacijske oznake izda-
jatelja in zaporedne številke vezane knjige računov. Identifikacijska 
oznaka izdajatelja in zaporedna številka knjige računov sta med 
seboj ločeni z vezajem. Serijska številka vezane knjige računov se 
ne sme ponoviti.

Identifikacijska oznaka izdajatelja vezane knjige računov je sesta-
vljena iz niza štirih znakov. Posamezni znak v nizu je lahko številka 
ali črka. Zaporedna številka vezane knjige računov je sedemmestna 
številka in pomeni zaporedno številko posamezne izdane vezane 
knjige računov.

Na vsakem listu v knjižnem bloku je v levem spodnjem kotu od-
tisnjena zaporedna številka posameznega obrazca računa (posa-
meznega seta obrazca računa), in sicer od 01 do 50. Izvirnik in dve 
kopiji obrazca imajo enako zaporedno številko.

V spodnjem delu obrazcev so lahko odtisnjeni podatki o izdajatelju 
vezane knjige računov. Podatki morajo biti navedeni tako, da je 
serijska številka vezane knjige računov jasno razvidna.

Obrazec računov v vezani knjigi računov vsebuje prazno polje v 
zgornjem desnem kotu in prazno polje za vpis drugih podatkov v 
spodnjem delu obrazca za vpis podatkov, ki niso obvezni podatki 
na računu v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost. 
Navedeno pomeni, da mora zavezanec za davek zagotoviti, da 
so na izdanem računu navedeni tudi podatki, določeni z drugimi 
predpisi, ki urejajo obvezne sestavine računa. Zavezanec za davek, 
ki je oproščen obračunavanja DDV po 94. členu ZDDV-1, torej mali 
davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV, na računu ne 
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sme izkazati DDV (ne izpolni polja stopnja DDV, znesek DDV in vre-
dnost z DDV).

Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno besedilo »Vezana 
knjiga računov«. Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno 
tudi naslednje besedilo s prostorom za vpis podatkov:

- Blok št.:                    ;
- Leto:    ;
- Od    do                 .

Na platnicah so lahko odtisnjeni tudi podatki o izdajatelju vezane 
knjige računov in drugi podatki, ki jih vsebuje vezana knjiga raču-
nov v skladu s četrtim odstavkom 3. člena pravilnika.

Obrazci računov v vezani knjigi računov so tiskani v enobarvnem 
tisku. Prvi list v setu (original) je v modro zeleni barvi (barva 3135 
U po barvni lestvici Pantone), drugi in tretji list v setu (kopije) sta v 
sivo rjavi barvi (barva 437 U po barvni lestvici Pantone).

12. Kje in kdaj bo možno nabaviti vezano knjigo računov?
Vezane knjige računov bodo na razpolago v knjigarnah, predvido-
ma zadnji teden meseca januarja 2015.

13. Kdaj mora zavezanec potrditi vezano knjigo računov pri 
finančni upravi?
Zavezanec za davek mora vezano knjigo računov pri finančni upra-
vi potrditi pred prvo izdajo računa iz vezane knjige računov.

14. Na kakšen način zavezanec potrdi vezano knjigo računov 
pri finančni upravi?
Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje davčnih 
obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektron-
sko, preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi 
elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane 
knjige računov.

Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potr-
ditev tudi osebno na finančnem uradu. Če posredujejo podpisano 
vlogo po pošti na pristojni finančni urad, bodo potrdilo prejeli 
naknadno prek navadne pošte. Datum potrditve vezane knjige 
računov bo v tem primeru datum, ko bo pristojni finančni urad 
prejel vlogo.

15. Ali lahko izdajam račune pri gotovinskem poslovanju s po-
močjo programskega paketa Word oziroma Excel?
Ne. V tem primeru je potrebno izdati račun iz vezane knjige ra-
čunov ali uporabiti računalniški program oziroma elektronsko 
napravo v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih 
računih). Word oziroma Excel (brez dodatnega programiranja) ne 
omogočata izdajo računa v skladu z 38. členom ZDavP-2. V primeru, 
da je Wordu oziroma Excelu narejena aplikacija, ki omogoča vode-
nje revizijske sledi o izdanih računih v skladu z 38. členom ZDavP-2 
pa je za izdajo računov možno uporabiti tudi Word ali Excel.

16. Določenega imam pooblaščenca za poslovanje preko eDav-
kov, ki ima splošno pooblastilo za poslovanje s FURS. Ali bo to 
pooblastilo zajemalo tudi potrjevanje vezanih knjig računov?
Da. Splošno pooblastilo na eDavkih bo zajemalo tudi potrjevanje 
vezanih knjig računov.

17. Kakšne so sankcije, če računa ne izdam iz vezane knjige 
računov?
V primeru izdaje računa v nasprotju s prvim odstavkom 31. a člena 
ali nezagotovitve hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših 
sprememb izvornih podatkov v vezani knjigi računov, če je do ta-
kšnih sprememb prišlo (četrti odstavek 31. a člena ZDavP-2), se glo-
bo od 3.000 do 10.000 eurov sankcionira za prekršek posameznik, z 
globo od 20.000 do 70.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, z globo od 50.000 do 150.000 eurov se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodar-
ske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za 
prekršek kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 eurov.

Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 
2.000 do 6.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba prav-
ne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se odgovor-
na oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje z globo 4.000 do 10.000 eurov.

18. Kdo je lahko izdajatelj oziroma založnik vezane knjige ra-
čunov?
Ponudba vezanih knjig računov je prepuščena delovanju trga, izda-
jatelj vezanih knjig računov pa je lahko vsakdo, ki se za to odloči in 
od finančne uprave predhodno pridobi identifikacijsko oznako za 
namene izdaje vezanih knjig računov, ter zagotovi, da bo vsebina 
in oblika vezane knjige računov, ki jo bo ponudil na trgu, skladna z 
zahtevami 31. a člena ZDavP-2 in Pravilnika o vsebini, obliki in nači-
nu potrjevanja vezane knjige računov. Prav tako morajo izdajatelji 
pred izdajo nove serije vezanih knjig računov finančni upravi posre-
dovati podatke o serijskih številkah vezanih knjig, ki jih nameravajo 
izdati.

19. Kako lahko postanem izdajatelj oziroma založnik vezanih 
knjig računov?
Izdajatelj vezane knjige računov mora pred prvo izdajo vezane 
knjige računov od finančne uprave pridobiti identifikacijsko ozna-
ko izdajatelja. Zahtevek za izdajo identifikacijske oznake predloži 
izdajatelj pri pristojnem finančnem uradu. Vlogo za izdajo identi-
fikacijske številke izdajatelj posreduje v papirnati obliki ali jo vloži 
kot lasten dokument preko portala eDavki.

Zahtevku za izdajo identifikacijske oznake izdajatelj predloži vzorec 
obrazca računa iz vezane knjige računov, ki jo namerava izdati.
Izdajatelj vezane knjige računov mora pred izdajo nove serije veza-
nih knjig računov pristojnemu finančnemu uradu sporočiti podatke 
o serijskih številkah vezanih knjig računov, ki jih namerava izdati, 
ter predvideni datum izdaje. Podatke o serijskih številkah posredu-
je v obliki od – do. Podatke izdajatelj posreduje v papirnati obliki ali 
jih vloži v obliki lastnega dokumenta preko portala eDavki:     

• Zahtevek za izdajo identifikacijske oznake izdajatelja vezane 
knjige računov     

• Podatki o serijskih številkah vezanih knjig računov, ki se name-
ravajo izdati    

20. Ali pri izdajanju računov lahko še naprej uporabljam »sta-
re« paragonske bloke, če računi niso plačani z gotovino, ampak 
bom prejel plačilo na TRR?
DA, za račune, ki ne bodo plačani z gotovino, ne velja obveznost 
izdaje iz vezane knjige računov. Pri tem pa poudarjamo, da plačilo 
z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot 
plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila 
na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, kot 
tudi plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podob-
ne načine plačila. Iz knjige vezanih računov je treba izdati račun 
tudi v primeru, če je račun samo delno plačan z gotovino.

21. Pretežno izdajam račune, ki so plačani z gotovino, včasih 
pa izdam račun tudi za plačilo na TTR. Pri izdaji računov za 
gotovinsko poslovanje bom moral izdajati račune iz vezane 
knjige računov. Zanima me, če lahko izdam račun iz vezane 
knjige računov tudi v primeru, ko bo račun plačan na TRR, ali 
moram za izdajo računa, ki bo plačan na TRR imeti ločen »star« 
paragonski blok?
Tudi račun, ki bo plačan na TRR, lahko zavezanec izda iz vezane 
knjige računov.

22. Ali račune, ki bodo plačani neposredno na TRR, lahko izda-
jam preko programov Word oziroma Excel?
Da. Za izdajo računov, ki ne bodo plačani z gotovino, je možno še 
vedno uporabljati programe Word oziroma Excel. Pri tem poudar-
jamo, da plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, 
ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso 
neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku 
plačilnih storitev, kot tudi plačila s plačilno ali kreditno kartico, če-
kom ter druge podobne načine plačila. Šteje se, da je račun plačan 
z gotovino, če je v celoti ali delno plačan z gotovino.

23. Ali mora društvo račun za opravljen promet blaga in stori-
tev v okviru opravljanja nepridobitne dejavnost izdati iz veza-
ne knjige računov?
Društvo mora račun za opravljen promet blaga in storitev v okviru 
opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki bo plačan z gotovino, izdati 
iz vezane knjige računov, druga možnost pa je, da se račun izda 
preko računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki je 
v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih).

24. Ali moramo vstopnice za kino-predstave izdajati iz vezane 
knjige računov?

Pri prodaji vstopnic, ki bodo plačane z gotovino, je treba uporabiti 
izključno predpisano vezano knjigo računov, druga možnost pa je, 
da se vstopnice oziroma računi za vstopnice izdajajo preko računal-
niških programov oziroma elektronskih naprav, ki so v skladu z 38. 
členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih).

25. Kaj naj naredim s starimi paragonskimi bloki? Ali jih lahko 
po 31. januarju še uporabljam ali bodo neveljavni?
Od 31.1.2015 dalje lahko zavezanci izdajajo račune pri gotovinskem 
poslovanju le iz vezanih knjig računov ali preko računalniških pro-
gramov oziroma elektronskih naprav v skladu z 38. členom Zakona 
o davčnem postopku (z revizijsko sledjo o izdanih računih). Stare 
paragonske bloke lahko uporabite za izdajo računov, ki ne bodo 
plačani z gotovino.

26. Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovin-
skem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko 
izdaja računov z uporabo računalniških programov oziroma 
elektronskih naprav ni mogoča zaradi okvare računalniškega 
programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada elek-
trične energije. Ali to pomeni, da mora vsak zavezanec, ki izda-
ja račune pri gotovinskem poslovanju imeti za rezervo vsaj eno 
vezano knjigo računov?
Da. V nasprotnem primeru ob morebitni okvari oziroma nedelova-
nju elektronske naprave ne more izdajati računov, ki bodo plačani 
z gotovino.

27. Pri izdaji računa iz vezane knjige računa se zmotim oziroma 
bo kupec v zadnjem trenutku odstopil od nakupa. Kaj moram 
v tem primeru narediti z že deloma izpolnjenim oštevilčenim 
obrazcem računa ?
V takšnem primeru obrazec računa ostane v vezani knjigi računov. 
Zavezanec ga prečrta in na obrazcu računa na kratko opiše razlog 
za neizdajo računa ter navede datum in podpis.

28. Kaj naj storim v primeru, če kupcu izdam račun preko 
Worda, misleč, da ga bo plačal z neposrednim nakazilom na 
transakcijski račun, vendar se nato oglasi pri meni v pisarni in 
račun plača z gotovino?
V primeru, ko stranka želi plačati račun, ki ste ga izdali v Wordu, z 
gotovino in ne z nakazilom na vaš transakcijski račun, ste dolžni iz-
dati račun iz vezane knjige računov. S predhodno izdanim računom 
v Wordu pa ravnate skladno s temeljnimi računovodskimi predpisi 
(razveljavitev knjižbe – storno računa).

29. Zanima nas pravilno ravnanje v primeru, ko prodajalec pri 
nakupu blaga izda račun iz vezane knjige računov kupcu kot 
fizični osebi. Naknadno pa kupec želi spremembo računa, ki 
naj se glasi na pravno osebo (z navedbo podatkov davčnega 
zavezanca: ime firme, naslov, ID za DDV, …). Ali se v teh prime-
rih lahko opravi sprememba na obstoječem – torej prvotnem 
računu (finančni del računa sicer ostaja nespremenjen), ali pa 
mora prodajalec izstaviti kupcu dobropis za prvotni račun in 

nato izdati nov račun iz vezane knjige računov z navedbo po-
datkov o pravni osebi?
V primeru, da je bil račun izdan fizični osebi, kupec pa naknadno 
želi spremembo računa, ki naj se glasi na pravno osebo, je treba 
ravnati skladno s temeljnimi računovodskimi predpisi (razveljavitev 
knjižbe – storno računa) in izstaviti nov račun z navedbo podatkov 
o pravni osebi. Sprememba na prvotnem računu ni možna.

30. Ali obveznost izdajanja računov iz vezane knjige računov 
velja samo za zavezance za DDV ali tudi za ostale?
Obveznost izdajanja računov iz vezane knjige računov velja za 
vse zavezance za davek (ne samo za zavezance za DDV), ki morajo 
voditi poslovne knjige in evidence (osebe iz prvega in drugega 
odstavka 31. člena ZDavP-2), in ki za izdajo računa pri gotovinskem 
poslovanju ne uporabijo računalniškega programa oziroma elek-
tronske naprave v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o 
izdanih računih).

31. Ali moram na obrazcu računa, ki ga izdam iz vezane knjige 
računov vedno izpolniti vse podatke?
Ne. Obrazec računa je univerzalen in je namenjen tako za zavezan-
ce, identificirane za namene DDV, kot za zavezance, ki niso iden-
tificirani za namene DDV. Zavezanci na obrazcu računa izpolnijo 
različne podatke. Nabor izpolnjenih podatkov je odvisen tega, ali 
so zavezanci identificirani za namene DDV, ali ne, ali opravljajo ob-
davčen ali oproščen promet, ali izdajajo račune za opravljen promet 
zavezancem identificiranim za DDV oziroma zavezancem, ki niso 
identificirani za namene DDV ali končnim potrošnikom.
Npr. če zavezanec ni identificiran za DDV, na računu ne izpolnjuje 
polj, ki vsebujejo vrednost DDV oziroma se nanašajo na DDV; če je 
kupec končni potrošnik, na računu ni potrebno izpolnjevati podat-
kov v polju »Kupec ali naročnik«,….

V določenih primerih je potrebno na računu navesti tudi klavzulo 
za DDV.

Za zavezance, ki potrebujejo dodatne navedbe na računu (poleg 
obveznih sestavin računa iz Zakona o davku na dodano vrednost) 
sta predvideni dve prazni polji, kamor se lahko vpišejo ali natisnejo 
dodatni podatki.
Vezana knjiga računov ne predpisuje vsebine računa. Vsebina 
računa je predpisana z Zakonom o davku na dodano vrednost in 
drugimi predpisi. Zavezanec mora zagotoviti, da bo obrazec računa 
iz vezane knjige računov izpolnil v skladu s predpisi, ki določajo 
vsebino računa.

32. Račune, ki bodo plačani z gotovino, izdajam iz vezane knji-
ge računov, medtem ko račune, ki bodo plačani neposredno 
na TRR izdajam preko programa Word oziroma Excel. Ali lahko 
uporabljam za račune iz vezane knjige eno številčenje za raču-
ne iz Worda oziroma Excela pa drugo številčenje?
Da. Za račune iz vezane knjige računov lahko uporabite eno števil-
čenje, za račune izdane iz programa Word pa drugo številčenje.

Bogatimo ponudbo za člane
OOZ Koper je konec lanskega leta, s Centrom za so-
delovanje z gospodarstvom Znanstveno-razisko-
valnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS 
CSG), ki je član mreže Enterprise Europe Network 
(EEN), podpisala dogovor o sodelovanju.          

S podpisom dogovora UP ZRS CSG  članom OOZ Koper zagotavlja 
brezplačno:      
• svetovanje, podporo in pomoč pri vzpostavljanju poslovnih 

povezav s tujino – internacionalizacija vašega poslovanja                
• pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev v tujini, objavi poslov-

nih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih 
srečanj, poslovnih potovanj v tujino               

• svetovanje, podpora in pomoč pri tehnološkem sodelovanju, 
prenosu znanja, inovacij in tehnologij (iskanje tehnoloških par-
tnerjev v tujini, objava tehnoloških ponudb in povpraševanj)                

• svetovanje, podpora in pomoč pri zaščiti in varovanju pravic in-
telektualne lastnine (zaščita blagovnih znamk, modelov, IP audit, 
svetovanje MSP v zvezi s postopki za zaščito patenta…)                  

• svetovanje, podpora in pomoč pri vključevanju v evropske R&R 
projekte sofinancirane v okviru programov EU (Horizon 2020, 
COSME, Eureka, Eurostars …)                

• svetovanje, podpora in pomoč pri vprašanjih povezanih z ra-
zumevanjem in tolmačenjem EU zakonodaje, direktiv, uredb in 
drugih pravnih zadev in zahtev vezanih na poslovanje na trgih 
EU (CE oznaka, upoštevanje EU direktiv, ipd.).            

Center za sodelovanje z gospodarstvom se nahaja na Garibaldijevi 
ulici 18 v Kopru. Stranke sprejemajo po predhodnem dogovoru. 

Informacije: 
Katja Cergol,  tel. 05/663 77 80, E-naslov: katja.cergol@zrs.upr.si in 
Sebastjan Rosa,  tel. 05/663 77 13, E-naslov: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Zbornica bo v zameno sodelovala pri promoviranju in s svojimi ak-
tivnostmi prispevala k povečanju prepoznavnosti mreže Enterprise 
Europe Network in njenih storitev v lokalnem in regionalnem podje-
tniškem podpornem okolju med malimi in srednje veliki podjetji. 

OOZ Koper bo prvim petdesetim članom s poravnano članarino podarila po eno vezano knjigo računov, ki jo lahko prevzamete  na 
sedežu zbornice. Člani OOZ Koper dobite vezano knjigo računov s popustom v papirnici Pitagora na Šmarski 5b (nasproti Mercatorja).
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GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za predavanje Komunikacijske veščine 
pri vodenju podjetija 19. februar 2015

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

Predavanje 
Komunikacijske veščine
pri vodenju podjetija

VABILO

VABILO

Vabimo vas na predavanje z delavnico Komunikacijske 
veščine pri vodenju podjetija, ki bo v 
 
četrtek, 19. februarja 2015 ob 17. uri 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Uspešno poslovanje (malih) podjetij je mozaik, sestavljen 
iz številnih elementov: razvijanja vizije podjetja, kakovosti 
storitev, spoštovanja rokov in dogovorov, odnosa 
s strankami, ustreznega marketinga, prilagajanje 
novim razmeram na trgu, nenehnega strokovnega 
izpopolnjevanje vodstva in zaposlenih, reševanja 
konfliktnih situacij … Teh elementov se vodilni v podjetju 
ponavadi zavedajo in jim (navadno) posvečajo potrebno 
pozornost.  
Ključna za poslovni uspeh podjetja je tudi komunikacija 
znotraj podjetja. Ustvarjalni, pozitivni odnosi podjetje 
gradijo, medtem ko negativna klima načenja stabilnost 
podjetja ter ruši tako njegov ugled ko tudi poslovni uspeh. 

Tematika predavanja
Na predavanju se bomo posvetili naslednjim vprašanjem:       
• Kakšni odnosi vladajo v mojem podjetju? Kakšni naj bi 

vladali?     
• Kako krepiti pripadnost zaposlenih podjetju?      
• Kako komunicirati z zaposlenimi v kriznih situacijah?     
• Kako reševati konflikte, do katerih prihaja v podjetju?    
• Kako se soočati s konfliktnimi situacijami s strankami?    
• Kako potegniti, zlasti v družinskih podjetjih, ločnico 

med družino in poslom?     

Cilj delavnice
Ponuditi podjetnikom, direktorjem in lastnikom podjetij 
konkretna orodja za učinkovitejše in bolj kakovostno 
upravljanje odnosov v podjetju.

Trajanje delavnice 
Delavnica bo trajala 3 šolske ure, 
predvidoma do 19.30 ure

Vodja delavnice
Mag. Martin Lisec, psihoterapevt, mediator, trener 
mediatorjev (www.stopinje.si). 

Metode dela
Delavnica je zasnovana interaktivno. Udeleženci delavnice 
prejmejo gradivo.

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 na TRR OOZ Koper odprt pri Banki Koper, št. 
10100 0035170352, namen: vodenje podjetja, ali na 
blagajni OOZ Koper 

Prijave 
Prijavnico pošljite na OOZ Koper,Staničev trg 1, 6000 
Koper ali na fax: 05/6271 917 ali po e-pošti: andreja.
kozlovic@ozs.si.

Rok prijave
torek, 17. februar 2015 

Obrtnice, obrtniki 
izobražujte vajence

Upravni odbor OOZ Koper se je odločil povabiti člane zbornice k sodelovanju pri izvajanju praktičnega 
usposabljanja dijakov Srednje tehniške šole Koper, za naslednje poklice oziroma izobraževalne programe:    

• avtoserviser      
• instalater strojnih instalacij     
• pomočnik v tehnoloških procesih      
• strojni tehnik    
• tehnik računalništva.      

Primerne kadre za obrtne poklice je vedno težje dobiti. Osnovnošolci so že dalj časa, kot srednjo šolo 
izbirali npr. gimnazijo ali ekonomsko. Zaradi krize ali ker je postalo jasno, da brez dobrega poklica ne 
bo prihodnosti in da s sorazmerno kratkim šolanjem lahko prideš do poklica, ki ti lahko omogoči lastno 
karierno  pot,  se je ta trend začel obračati. Na Srednji tehniški šoli Koper ponovno beležijo večji vpis 
dijakov, zaradi česar vabijo delodajalce, da se vključijo v praktično izobraževanje dijakov. 

Dijak poklicne in strokovne šole se za določen čas dveh do treh tednov, v tretjem letniku poklicne šole  pa 
pol leta, praktično usposablja v podjetju, v resničnem delovnem okolju. Za ta čas postane del delovnega 
kolektiva, aktivno se vključi v delo in  se na ta način, pod vodstvom mentorja tudi praktično usposablja. 
Obrtnik pa dobi možnost, da dijaka spozna, ga usposobi  in  z njim vzpostavi odnos, ki mu lahko jutri 
zagotovi dobrega sodelavca.  

Člane vabimo, da nam do petka, 27. februarja 2015 na tel. 05/61 39 00 ali 05/61 390 13 sporočite 
ali bi vas zanimalo praktično usposabljanje vajencev  v vaših obratovalnicah.  Zbornica bo nato 
organizirala srečanje med zainteresiranimi člani in šolo, na katerem vam bodo predstavljene 
vsebine programov in pogoji sodelovanja.

Potrebo po vključitvi v praktično usposabljanje dijakov lahko sporočite tudi za druge poklice, za katere 
izobražujejo druge šole. Poskrbeli bomo, da boste dobili vse potrebne informacije in napotke.

Priložnost je lahko tudi 
zaposlitveni sejem

Po enajstih letih se bo zaposlitveni sejem, ki se je vsako leto za celotno Slovenijo odvijal na 
Gospodarskem  razstavišču v Ljubljani,  preoblikoval v več regionalnih zaposlitvenih sejmov. 
Eden od teh bo tudi v Obalno-kraški regiji v mesecu aprilu. 

Organizator Moje delo d.o.o. želi z mrežo zaposlitvenih sejmov  vzpodbuditi zaposlovanje in gospodarsko 
rast tudi v drugih regijah. Z udeležbo na sejmu:     

• je podjetjem omogočen neposreden stik z ustreznimi kandidati iz okolice kjer podjetje deluje,       
• brezposelni lahko hitreje najdejo zaposlitev,       
• zaposleni, ki so morebiti nezadovoljni s sedanjo zaposlitvijo, lahko najdejo novo zaposlitev.     

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper bo na sejmu sodelovala kot predstavnica svojih članov. 
Iskalcem zaposlitve bo posredovala podatke o prostih delovnih mestih pri obrtnikih in podjetnikih - 
njenih članih ter njihove  kontaktne podatke. Članom zbornice – delodajalcem pa bo posredovala 
kontaktne obrazce, ki jih bodo oddali iskalci zaposlitve na sejmu. Seveda lahko na sejmu sodelujejo tudi 
člani sami.  

Zbornica bo iskalcem zaposlitve ponudila tudi druge informacije ali promocijske materiale svojih članov - 
obrtnikov in podjetnikov. Storitev zbornice bo za člane brezplačna.  

Vabimo vas, da nam najkasneje do petka, 27. februarja 2015 na tel. 05/61 390 00 ali 05/61 390 13 
sporočite ali želite, da na zaposlitvenem sejmu predstavimo tudi vaše potrebe po delavcih, oziroma nam 
vaše potrebe pošljete pisno na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Poleg kontaktnih podatkov osebe v vašem podjetju, na katere se bo lahko obrnil iskalec zaposlitve, 
navedite poklice, ki jih iščete, število potrebnih delavcev, kraj opravljanja dela, morebitni urnik in druge 
podatke, ki jih želite sporočiti iskalcem zaposlitve. 
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Sekcija gostincev in živilcev

VABILO

VABILO

26. februar 2015, ob 19. uri - Gostilna Trije lovci, Šmarje 
Mesni menu: jelenova pašteta in goveji carpaco, srnin golaž z njoki, svinjska ribica 
v pršutovi srajčki, nadevan krompir in zelenjavni šopek, pečena čokolada s solnim 
cvetom in rožmarinom. 
Riblji menu: ribji namaz in hobotnica na balsamični omaki, škampova rižota z 
jurčki v parmezanovi košarici, brancin v testu s prilogo, pečena čokolada s solnim 
cvetom in rožmarinom. 
Rezervacije na tel. tel. 05/6560-502. Gostilna sprejme do 40 udeležencev.
 
12. marec 2015, ob 19. uri - Gostilna Mohoreč, Kubed
Mesni menu: hladna torta z mortadelo, kozjim sirom in divjimi šparglji, bleki 
(domača pašta) s salvijo in pinjoli, ombolo z ocvirki v padeli in popečeno polento  
na žaru, fritole. 
Riblji menu: bakala na belo ter marinirani sardoni v roladi, fižol na brodet s pidoči, 
polnjeni kalamari ter česnova brusketa z blitvo, fritole.  
Vina: Ekološka kmetija Rodica iz Trušk
Rezervacije na tel. 041/822-699.
 
Razpored sodelujočih gostincev tako iz hrvaške kot iz slovenske Istre, smo objavili 
v januarski številki Koprskih obrtniških novic.

Vabljeni v gostilno Trije lovci        
 in gostilno Mohoreč

Na povabilo hrvaških gostincev, sta se dva člana sekcije gostincev in 
živilcev OOZ Koper odločila pristopiti h gastronomskemu projektu »Istra 
gourmet tour 2015« in tako istrski kulinariki posvetiti posebno pozornost. 
Večeri, kjer bodo sodelujoči gostinci pripravili mesni in ribji menu, se 
pričnejo ob 19. uri. 
Cena menuja, v katerem je vključena pijača znaša 18,00 EUR.

Obveznosti s področja varnosti in zdravja 
ter požarne varnosti za gostince
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je za člane pripravila 
popis Obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu 
ter požarne varnosti pri opravljanju gostinske dejavnosti za 
delodajalce.
 
Tabelo s popisom obveznosti najdete na spletni strani www.
ozs.si pod Sekcijo za gostinstvo in turizem, v rubriki aktualno 
ali na sedežu OOZ Koper (tabela je preobsežna za objavo). 
 
Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti
Na spletni strani www.ozs.si pod Sekcijo za gostinstvo in 
turizem, v rubriki zakonodaja,  so objavljeni temeljni zakoni 
in podzakonski akti, ki urejajo področje gostinstva in turizma. 
Gostinci morate upoštevati tudi vso drugo zakonodajo. 
Besedilo na spletni strani  je le pomoč pri vprašanjih s 
področja gostinske dejavnosti. Avtorji besedil na navedeni 
spletni strani ne odgovarjajo za morebitne posledice, ki bi 
nastale z uporabo zgoraj pridobljenih podatkov. 

Označevanja alergenov v gostinskih 
obratih v obliki šifrantov
Na vprašanje ali se za navajanje alergenov lahko uporabi 
šifrant, ki posamezne alergene označi na primer s 
številkami, črkami , kodami, je Uprava Republika Slovenije 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) 
odgovorila, da je takšno navajanje alergenov možno, v 
kolikor so izpolnjene zahteve 13. člena Uredbe 1169/2011, 
in sicer, da morajo biti označeni na dobro vidnem mestu 
tako, da so zlahka vidni, jasno čitljivi in neizbrisni in 3. člena 
Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij 
o živilih potrošnikom torej, da so alergeni v živilih, ki se 
prodajajo v obratih javne prehrane, navedeni na najmanj 
enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. 
jedilni list, pano, ekran, itd). 
 
Popravljen osnutek Smernic za obvladovanje in 
označevanje alergenov v gostinskih obratih  je objavljen 
na spletni strani OZS pod Sekcijo za gostinstvo in turizem v 
rubriki Aktualno iz sekcije. 

Osnutek dobite tudi na OOZ Koper.

      Vlasta Markoja, sekretarka sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS

Informacije za gostince

Sekcija  za promet

OOZ Koper, Izola in Piran organiziramo Redno usposabljanje 
voznikov za prevoz potnikov in blaga  v cestnem prometu za leto 2015 
 

v soboto, 28. marca 2015, ob 9. uri  
v zeleni dvorani Obrtniškega doma ,
Staničev trg 1, Koper
 
Program usposabljanja 
I. Varna vožnja in varnostni sistemi:     
• poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih 

mehanizmov, da se lahko  nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in 
preprečijo motnje v delovanju,      

• ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu 
– nevarnosti v prometu      

• vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti,     
• udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in 

finančne posledice,      
• zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, 

preprečevanje  zapletov po nesreči),     
• klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč,     
• ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, 

zagotavljanje varnosti potnikov,      
• ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč,     
•  poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu,        
• dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje,     
• ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo,      
• preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje 

prometa,     
• varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu,     
• pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice 

napačnega ravnanja     

II. Pravila cestnega prometa  
• Zakonska pravila cestnega prometa s poudarkom na:     

• pravilih vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki...)
• uporabi mobilnega telefona in drugih naprav      
• principu zadrge       
• vlogi šibkejših udeležencev v prometu      
• prehitevanju (s poudarkom na varnem prehitevanju 

tovornih vozil na avtocesti)     
• pravilni vožnji v križiščih, krožnih križiščih, uporaba 

smernikov . . .    
• Mase in dimenzije vozil     
• Zakon o voznikih in zakon o vozilih    

(s poudarkom na novostih na tem področju).     

Obseg usposabljanja 
7 pedagoških ur, predvideni zaključek ob 14.45 uri.
 Cena
Člani OOZ Koper  s poravnano članarino plačajo participacijo v višini 
10,00 EUR (z DDV), zaposleni pri članih poravnajo kotizacijo v višini 
34,00 EUR (z DDV, ostali udeleženci pa 50,00 EUR (z DDV) na osebo. 
  Plačilo  
Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 
70352, namen »usposabljanje voznikov« ali na blagajni OOZ Koper.
 
Prijave 
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali 
na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
 
Rok prijave: 
ponedeljek, 23. marec 2014 oz. do zasedbe prostih mest.

Redno usposabljanje voznikov 
za prevoz potnikov in blaga 
v cestnem prometu za 2015

Priimek in ime

EMŠO

Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj) - tudi za prejemanje potrdila/spričevala 

Telefon GSM E-naslov (za pošiljanje vabil za usposabljanje)

Datum, kraj in država rojstva

Veljavnost kode 95 
v vozniškem dovoljenju

voznik za kategorijo       C

Prijavnica za redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov 
in blaga v cestnem prometu za 2015, 28. marec 2015

IZJAVA  
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, 
uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na področju poklic-
nih kvalifikacij in zaposlovanja ter obveščanje o usposabljanjih 
(Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)

Podpis in žig

Kraj in datum

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

A-podatki o kandidatu/ki:

B-plačnik stroškov          

B - naziv plačnika (podjetje)

E-poštaTelefon GSM Telefon/faks - stacionarni

B - naslov plačnika (podjetje) 

    B - podatki plačnika (podjetje) 

Državljanstvo

voznik za kategorijo       D

Kopijo vozniškega dovoljenje morate obvezno priložiti v kolikor se usposabljanja v sklopu zborničnega 
sistema udeležujete prvič ali ste zamenjali vozniško (podaljšali kodo 95) in je še niste posredovali.

Član OZS

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Št. kartice Mozaik

DA NE
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Sekcija gradbincevSekcija za promet

Plače voznikov  za 
vožnjo po Nemčiji

Sekcija za promet OZS je člane, že pred novim letom 
opozorila na to, da je Nemčija sprejela predpis, po katerem 
bodo morali vsi prevozniki, ki prevažajo blago ali potnike (v, 
iz, preko ali v kabotaži) v Nemčiji dokazati, da imajo njihovi 
vozniki zagotovljeno plačilo 8,50 EUR bruto na uro. Sekcija 
razlaga, da so to določilo dolžna upoštevati tako nemška,  
kot tudi tuja podjetja, ki opravljajo prevoze na nemškem 
ozemlju. 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije sta mnenja, da slovenski cestni prevozniki 
blaga in potnikov, ki prevažajo v mednarodnem prometu 
izpolnjujejo pogoj, ki ga nalaga Nemčija glede minimalnega 
plačevanja voznikov. Mnenje obeh zbornic pa je, da je 
nemški predpis, ki naj bi veljal za vse prevoze pravno 
in strokovno vprašljiv. Zaradi tega naj bi zbornici tudi 
posredovali komisarki Violeti Bulc dopis o tej zadevi. 
Tudi Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, je 
v zvezi s predpisom Nemčije že izrazilo stališče, da je ta 
zakonodaja problematična tudi iz vidika izvajanja nadzora 
nemških pristojnih organov in morebitnega  vpliva na 
konkurenčnost prevoznikov ter spoštovanja pomembnega 
načela EU, glede prostega pretoka storitev.
 
Da pa kljub temu ne bi prihajalo do problemov pri prevozih 
blaga in potnikov v Nemčiji, je sekcija v svojem obvestilu 
navedla nekaj informacij, ki so pomembne za cestne 
prevoznike, ki bodo vozili v Nemčijo po 1. januarju 2015. 

Tako naj bi bilo potrebno prevoznikom:       
• da kot dokazilo o spoštovanju določil nemškega 

predpisa, nemški carini posredujejo načrt o poteh/
dejavnostih za največ 6 mesecev vnaprej na 
predpisanem obrazcu, ki je objavljen na 
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-
bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.
html desno pod poglavjem »Formulare zum Thema“ – 
033037 (mobil) 
in to pa faxu, ki je napisan na obrazcu;      

• obrazec izpolniti natančno kar se tiče začetka potovanja 

(konec je lahko okviren);     
• branžo (prevoz blaga ali potnikov) na obrazcu izbrati 

s pomočjo izbirnika na desni (kliknete na puščico v 
modrem)

• obrazec oddati pravočasno in  upoštevati, da ga 
posredujete preden vstopi voznik v Nemčijo;     

Nemška carina lahko izvede nadzor tudi za nazaj. Zahteva 
lahko  dokazila o izplačilih voznikom in druge evidence 
o delovnem času, ki se lahko hranijo na vašem sedežu 
podjetja oz. v Sloveniji. Zaradi tega predpisa ni potrebno 
imeti dodatnih zapisov v vozilih.  

Začasno ustavljen nadzor
• Nemška vlada je za čas preverjanja skladnosti 

zakona o minimalni plači s pravom EU ustavila 
izvajanje zakona za transportna podjetja, ki 
preko Nemčije opravljajo tranzit.  

• Zakon še naprej velja za kabotažo ter za 
naklade in razklade. 

• Nemška vlada prosi, da se vprašanje rešuje na 
ravni EU in ne bilateralno.

• Glede tehnične izvedbe se zavedajo povečane 
birokracije, ki jo bodo poskušali omiliti.

Informacije za 
prevoznike 
 
Pretečenost veljavnosti kode           
Še vedno je veliko voznikov, ki jim je že pretekla veljavnost kode. 
OZS  bo  na svojem sedežu na Celovški cesti 69 v Ljubljani še 
izvajala »stare« programe v naslednjih terminih: 
• program za leto 2014 
          nedelja, 15. februar 2015, od 7. do 13. ure          
• program za leto 2013 
          nedelja, 22. februar 2015, od 7. do 13. ure   
• program za leto 2012 
          petek, 27. februar 2015, od 14. do 20. ure        
• program za leto 2011 
          nedelja, 1. marec 2015, od 7. do 13. ure            

Madžarski napoveduje od 1. januarja 2015 pre-
voze blaga le z identifikacijsko številko EKAER                           
Pošiljatelj ali prejemnik za blago, ki bo prepeljano po madžar-
skih cestah, bo moral prevozniku posredovati identifikacijsko 
številko (EKAER številka) za vsak prevoz posebej, ki ga bo prejel 
po vnosu določenih podatkov  v sistem. Številka EKAER bo velja-
la 15 dni od datuma izdaje. Praviloma se bo dodelila EKAER šte-
vilka samo za prevoze z vozili nad 3,5 ton skupne teže, za katere 
se plačuje cestnina razen, če gre za prevoz nevarnih živil z več 
kot 200 kg ali neto vrednosti blaga 250.000 HUF ter v primeru 
prevozov drugih nevarnih izdelkov z več kot 500 kg ali neto vre-
dnosti 1.000.000 HUF.    
 Če pošiljatelj ali prejemnik ne bo izpolnjeval te obveznosti poro-
čanja o cestnem prevozu blaga, bi se lahko štelo blago neprever-
jenega izvora in bi lahko bila dana kazen tudi do 40 % vrednosti 
blaga, ki se zaseže.  
   

Namen predpisa je zajeziti verige goljufij na 
področju DDV, zato se bo izvajala kontro-
la na cestah pri prevoznikih, ki bodo bla-
go vozili. Dodatne informacije na: 
http://ekaer.hu/en/  - http://www.
rsmdtm.hu/ekaer-in-practical-terms

Dela v predoru Karavanke              

Nadaljujejo se dela za nadgraditev pre-
zračevalnega sistema v slovenskem in av-
strijskem delu predora Karavanke, na av-
tocesti A2. Dela bodo v celoti zaključena 
konec marca 2015. Zaradi del bodo febru-
arja in marca tako polovične kot popolne 
zapore predora.    

Dela v zvezi nadgraditvijo prezračevanja 
so nujna zaradi uskladitve predora z di-
rektivo evropskega parlamenta in sveta 
o minimalnih varnostnih zahtevah za pre-
dore in zaradi povečanja varnosti udele-
žencev v prometu ob morebitnih izrednih 
dogodkih v predoru.       
               Vir: OZS

Ogled sejma Häuslbauermesse v Gradcu      

     
     Sekcija gradbincev in Sekcija instalaterjev-energetikov OOZ Koper sta 15. januarja  2015 
organizirala ogled gradbenega sejma Häuslbauermesse v Gradcu. Zaradi nezadostnega 
števila prijavljenih je ogled sejma v organizaciji OOZ Koper odpadel, zato sem sprejel po-
vabilo OOZ Logatec in se pridružil  kolegom obrtnikom in podjetnikom iz njihove zbornice.      
     Häuslbauermesse Graz je največji gradbeni sejem v južni Avstriji, ki vsako leto privabi 
okoli 450 razstavljavcev iz 10 držav in okoli 40.000 obiskovalcev. Med razstavljavci je bilo 
tudi nekaj Slovenskih podjetij.  Sejem je namenjen podjetjem, ki delujejo na področju 
energetsko učinkovitih gradenj, solarne tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, 
prezračevanja, hlajenja, pridobivanja toplote in biomase ter upravljanja z odpadnimi vo-
dami. Ponudba med drugim vključuje svetovanje, načrtovanje in gradnjo nepremičnin, 
ponudbo notranje opreme, gradbenih materialov, oken, vrat, sanitarne opreme, izdelkov 
za dom in vrt ter varnostni inženiring.     
     Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je organizirala tudi mednarodno poslovno sre-
čanje s podjetji iz dejavnosti, ki so se predstavljale na sejmu. Stroške prevoza in vstopnice 
mi je v celoti financirala OOZ Koper.
            Aldo Brundula

Uspešno strokovno predavanje   

           

    
     Za člane sekcije gradbincev OOZ Koper smo, v sodelovanju z Gospodarskim interesnim 
združenjem slovenskih izvajalcev suhe gradnje, dne 22. januarja 2015, organizirali stro-
kovno predavanje o  suhomontažni gradnji.          
     Na predavanje smo povabili tudi člane sosednjih območnih zbornic tako, da se je šti-
rinajstim  udeležencem iz OOZ Koper pridružila še osem članov OOZ Izola in Piran.  Na 
dvournem predavanju so sodelujoči pridobili nova znanja, ki jim bodo še kako prav prišla 
pri izvajanju suhomontažnih del. Predavatelj jim je predstavil tudi standardizirane popise 
del, pravila za obračun in normative iz brošure Suhomontažna gradnja, ki jo je izdala OZS 
in jo lahko člani naročijo za ceno 10 evrov. Naročilnico, ki je objavljena na spletni strani 
OZS/Sekcija gradbincev dobite tudi na OOZ Koper         
     GIZ slovenskih izvajalcev suhe gradnje je po predavanju  pripravil  tudi pogostitev, na 
kateri so udeleženci še v neformalni obliki razpravljali o dejavnosti, ki jih povezuje.
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Terminski načrt zapor v predoru Karavanke
Februar Marec

Legenda:
Predor odprt

Polovična zapora z menjavo strani na 30 minut
Popolna nočna zapora med 20. in 5. uro, čez 
dan polovična zaporaz izmenjavo smeri na 
30 minut
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Sekcija frizerjev Sekcija avtoserviserjev

Ogled frizerskega festivala 
Hairstyle News 2015, Reka (HR)

Člane sekcije frizerjev vabimo na ogled sejma Cosmoprof 

v  nedeljo, 22. marca 2015, v Bologno
Na podlagi števila prijav bo organiziran skupni prevoz. V 
primeru, da ne bo zadostnega števila prijav za najmanj 
kombi prevoz,  zbornica prevoza ne bo organizirala. 
O uri in kraju odhoda boste prijavljeni pravočasno obveščeni. 
Sofinanciranje stroškov
Stroške prevoza in vstopnice bo zbornica sofinancirala v 
višini 70 % vendar ne več kot 50,00 EUR. Sofinanciranje 
lahko koristijo le člani s poravnano članarino. 

V primeru, da se ne organizira najmanj kombi prevoz  in 
potujejo člani z lastnim vozilom, bo zbornica stroške prevoza 
pokrila članu zbornice – vozniku enega avtomobila.
Člani si vstopnico priskrbijo sami. 

Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali na fax. 05/62 719 17 
oziroma e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
ponedeljek, 16. marec 2015

Ogled frizerskega sejma 
Cosmoprof 2015, Bologna (I)

Člane sekcije frizerjev vabimo na ogled festivala Hairstyle 
News 2015 

v nedeljo, 29. marca 2015, na Reko
Na podlagi števila prijav bo organiziran skupni prevoz. V 
primeru, da ne bo zadostnega števila prijav za najmanj 
kombi prevoz, zbornica prevoza ne bo organizirala.   
O uri in kraju odhoda boste prijavljeni pravočasno obveščeni.  
Sofinanciranje stroškov
Stroške prevoza in vstopnice bo zbornica sofinancirala v 
višini 70 % vendar ne več kot 50,00 EUR. Sofinanciranje 
lahko koristijo le člani s poravnano članarino. V primeru, da 
se ne organizira najmanj kombi prevoz  in potujejo člani z 

lastnim vozilom, bo zbornica stroške prevoza pokrila članu 
zbornice – vozniku enega avtomobila.
Člani si vstopnico priskrbijo sami. 
Zbornica bo članom sofinancirala tudi stroške Look&Learn 
seminarjev  v višini 70 % vendar ne več kot 50,00 EUR,  
na podlagi oddane vloge in dokazil o plačilu in udeležbi.

Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 
ali na fax. 05/62 719 17 
oziroma e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
ponedeljek, 23. marec 2015

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Enotna prijavnica za Cosmoproof in Hairstyle News

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, pošljete po faxu: 05/6271 917 
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Prijavljam udeležbo na:

sejmu Cosmoproof, 22. marca 2015, v Bologni

festivalu Hairstyle News, 29. marca 2015, na Reki

VABILO

VABILO

Brezplačna predstavitev 
dodatkov k gorivom Syneco
Za člane sekcije avtoserviserjev OOZ Koper in ostale 
interesente, organiziramo predstavitev Syneco Lubricants 
and Additives - dodatki k gorivom in oljem 
 
v četrtek, 5. marca 2015 ob 18. uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
 
Z razvojem  motornih vozil  in uvedbo standardov EUR 1 
do EUR 5 in  kmalu tudi EUR 6, sta se razvoj in  vzdrževanje 
vozil zelo spremenila. SYNECO je na te spremembe 
pripravljen s svojimi produkti in uslugami. Zaradi upada 
prodaje novih vozil,  je v porastu vzdrževanje starejših vozil, 
katerim je potrebno podaljšati življenjsko dobo delovanja.  

Predavatelj
Miloš Jerman, član sekcije avtoserviserjev OOZ Koper, 
zastopnik podjetja Syneco Slovenija, vam bo predstavil 
kakšne spremembe še pričakujemo in kako učinkovito 
vzdrževati vozila. 

Prijave
Udeležba na seminarju je za člane zbornice brezplačna. 
Prijave na telefon 05/61 390 13 ali 041/725 125 oziroma 
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
torek, 3. marec 2015

Sekcija lesnih strok

Kurjenje lesnih ostankov
Lesarji boste naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, 
lubje, storži) in lesne ostanke, ki nastajajo pri obdelavi in predelavi 
lesa ter proizvodnji pohištva (barvan ali lakiran les, iverne in vlaknene 
plošče ter drugi lepljeni izdelki), lahko po novem uporabili za ogre-
vanje, in sicer brez zamudnih in dragih postopkov pri pridobivanju 
okoljevarstvenih dovoljenj za predelavo odpadkov. Sprememba 
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav prina-
ša bistveno spremembo in sicer, da se lesne ostanke iz proizvodnje 
pohištva ne obravnava več kot odpadke, če njihova vsebnost ne 
preseže predpisanih mejnih vrednosti.       
     Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak 
iz malih in srednjih kurilnih naprav,  ki po novem dovoljuje kurjenje 
lesnih ostankov, je objavljena v Uradnem listu št. 2, z dne 23. januar 
2015.      

Bistvene novosti uredbe    
Uredba opredeljuje le pojem ostanek, ni več ne stranskega proizvoda, 
ne odpadka. V kolikor so presežene mejne vrednosti onesnaževanja, 
postane ostanek odpadek in za njega velja zakonodaja o odpadkih 
(ne Uredba), do teh vrednosti pa velja kot povzeto v nadaljevanju:      
• kurjenje in dajanje na trg lesnih ostankov izključno iz me-

hanske obdelave (žagar, tesar, brez premazov, brez lakov…) je 
popolnoma prosto, lahko se kuri po mili volji brez kakršnega 
koli dokazovanja (analiz), brez evidenc, brez poročanja …. Pri 
inšpekcijskem nadzoru bo to enostavno preveriti v samem pro-
izvodnem procesu, kjer se vidi, da je vse obdelano le mehansko.          

• glede kurjenja in dajanja na trg lesnih ostankov, ki so nastali 
pri proizvodnji pohištva (barvan ali lakiran les, iverne in vla-
knene plošče ter drugi lepljeni izdelki) pa je potrebno opraviti le 
analizo (kemijsko) in v kolikor mejne vrednosti ne presegajo do-
ločene vrednosti  se lahko lesni ostanki kurijo. Mejne vrednosti 
so povzete iz avstrijske zakonodajo o kurjenju lesnih ostankov.       

Ker se po novem lesne ostanke ne obravnava več kot odpadek tem-
več je to ostanek, je potrebno opraviti le kemijsko analizo (pred prvim 
kurjenjem). Rezultate opravljenih meritvah nevarnih snovi je potreb-
no hraniti najmanj pet let in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju 
na zahtevo omogočiti vpogled vanje. Ni potrebno nobenih evidenc 

in  poročil. Če so rezultati opravljenih meritvah nevarnih snovi v me-
jah (s tem da ena snov lahko presega do 25%, če so vse ostale v mejah) 
lahko kurite vaše lesne ostanke. Edino kar morate imeti je kemijska 
analiza. Če pa kurite lesne ostanke izključno iz mehanske obdelave 
pa ne potrebujete popolnoma nič.       

Meritev nevarnih snovi v ostankih se mora opraviti (7.a člen Uredbe):           
• pred prvo uporabo ali dajanjem na trg, in        
• v roku 30 dni po uvedbi novega ali spremembi obstoječega 

tehnološkega procesa proizvodnje lesnih izdelkov, ki vklju-
čuje nove vhodne lesne materiale, predhodno že obdelane 
s kemičnimi sredstvi, ali drugačne sestavine lepil, premazov in 
drugih kemičnih sredstev za pripravo ali zaščito lesa, ki se upora-
bljajo pri obdelavi lesa in proizvodnji pohištva, ali             

• v roku 30 dni po uvedbi novega ali spremembi obstoječega 
tehnološkega procesa obdelave biomase, posledica česar je 
drugačna kemična sestava biomasnih ostankov          

Možno je, če ni nobene spremembe, vhodni materiali enaki, tehnolo-
ški postopki enaki, da se opravi kemijska analiza le enkrat.                       

Kdo bo izvajal meritve (kemijsko analizo) 
Meritve lahko izvaja tisti, ki je akreditiran po standardu SIST EN ISO/
IEC 17025. Ker te akreditacije nima še nihče, je prehodna določba, da 
lahko izvaja meritve tisti, ki je pooblaščen s strani ministrstva in sicer 
še 18 mesecev po uveljavitvi te Uredbe. S strani ministrstva sta poo-
blaščena dva izvajalca; ERICO Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., 
Koroška cesta 58, 3320 Velenje in Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.       
      Predstavniki   Sekcije lesnih strok se bodo sestali s predstavniki 
obeh pooblaščenih izvajalcev  in se seznanili kako in na kakšen način 
se izvajajo meritve nevarnih snovi v ostankih in nenazadnje kakšni so 
stroški ter poizkusili doseči boljše pogoje za člane OZS. O vsem vas 
bomo obvestili.       
                                 Iris Ksenija Brkovič, sekretarka sekcij          

Dodatno pojasnilo: možnost kurjenja lesnih ostankov imajo 
samo in izključno lesarji oz. lesno predelovalni obrati, saj je kurjenje 
dovoljeno le za lesne ostanke pri proizvodnem procesu. Člani, ki 
opravljate druge dejavnosti in imate kot ostanek lesne palete, 
jih ne smete kuriti. Paleta je namreč odpadek in ne ostanek pri 
proizvodnji. Lesar, ki izdeluje palete, pa ostanek lahko kuri.

VABILO

VABILO
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Razpisi

Razpis (objavljen v Ur. l. RS, št. 6/2015 z 
dne 30. januarja 2015) je odprt do 20. 
februarja 2015.
 
Namen javnega razpisa
Aktivno poseči na trg dostopa do virov 
financiranja v segmentu mikro in malih 
podjetij za premostitev bančnega krča. 
Z ukrepom bo omogočen zagon meha-
nizma za ponovno vzpostavitev dode-
ljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati 
pa predstavlja podlago za oblikovanje 
mehanizmov za preprečevanje finančne 
izključenosti mikro in malih podjetij.  
 
Upravičenci
Mikro in mala podjetja (gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki, zadruge 
z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 
enega  zaposlenega in manj kakor 50 
zaposlenih ter imajo letni promet in/ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 
milijonov EUR. 

 Upravičeni stroški      
• materialne investicije     
• obratna sredstva    
Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravi-
čenih stroškov od 1. januarja 2015 do 25. junija 2015
 
Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. javnega razpisa) niso omejeni, upošte-
vajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.
  
Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita
Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju 
odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 - SB6 
izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes) 
izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva 
od 5.000 EUR do 25.000 EUR 
3,5 % letno, nominalno 
0,5 % enkratno, ob odobritvi 
5 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja 
od 12 do 60 mesecev 
do 6 mesecev

Pogoji za pridobitev 
mikrokredita
Upravičeni stroški
Višina kredita
Obrestna mera
Stroški odobritve
Zavarovanje
Trajanje kredita
Moratorij

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7)

Javno povabilo 
Delovni preizkus za 
mlade brezposelne 
stare do 29 let     
Zavod RS za zaposlovanje je objavil 
javno povabilo delodajalcem za iz-
vedbo programa Delovni preizkus za 
mlade 2015. Vanj se lahko vključijo 
brezposelni, prijavljeni na Zavodu, ki 
še niso dosegli starosti 30 let. 

Povabilo je odprto do 10. septembra 
2015 do 13. ure. 

Na voljo je 1.000.000,00 EUR za vklju-
čitev 1.250 mladih brezposelnih.                  

Pomembne informacije o 
povabilu      
Program delodajalcem omogoča, da 
z delovnim preizkusom udeleženca, 
torej mlado brezposelno osebo, pred 
zaposlitvijo preizkusite in spoznate na 
konkretnem delovnem mestu. Povrne-
jo vam upravičene stroške delovnega 
preizkusa, udeleženec pa prejme 
dodatek za aktivnost in za prevoz. Pro-
gram traja od najmanj100 ur do največ 
en mesec. Udeleženec se na konkre-
tnem delovnem mestu, ob zagotovlje-
nem mentorstvu, preizkuša praviloma 

polni delovni čas. En mentor lahko 
hkrati spremlja največ 5 udeležencev, 
ki so vključeni v delovni preizkus. 
Besedilo javnega povabila in Obrazec 
Ponudba skupaj z obrazcem Opre-
ma ponudbe je na voljo na spletni 
http://www.ess.gov.si/obvestila/
obvestilo?aid=1028, oziroma na sede-
žu OOZ Koper. 
 
Kontaktne osebe za informacije 
Dragomila Šeško, skrbnica programa 
v Centralni službi, e-mail: dragomila.
sesko@ess.gov.si in sodelavci Kontak-
tnega centra na telefonski številki: 080 
20 55.      

Oprostitev plačila 
prispevkov za 
zaposlitev mladih      

Ukrep 
Oprostitev plačila prispevkov za 
zaposlitev mladih (če za nedoločen 
čas zaposlite mlade brezposelne 
v starosti do 30 let, lahko zanje 
uveljavljate dveletno oprostitev 
plačila prispevkov delodajalca) je 
podaljšan in sicer  velja za pogodbe 
o zaposlitvi sklenjene od 1. novembra 
2013 do 31. decembra  2015.

Pravico uveljavljate pri Finančni upravi 
RS (FURS-u).      

Iz faksa takoj praksa                              

Zavoda RS za zaposlovanje je na 
svoji spletni strani objavil novo 
javno povabilo »Iz faksa takoj 
praksa«, namenjeno zaposlovanju 
mladih brezposelnih diplomantov, 
ki iščejo prvo zaposlitev.
 
S pomočjo programa Iz faksa takoj 
praksa se bo zaposlilo 820 mladih. 
Cilj javnega povabila je, da bodo 
delodajalci iz vse Slovenije, ki bodo 
prejeli spodbudo v višini 6.000 EUR, 
izpopolnjevali mlade na konkretnem 
delovnem mestu. 
 
Spodbudo za zaposlitev bodo lahko 
pridobili na javnem povabilu izbrani 
delodajalci, ki bodo za najmanj eno 
leto zaposlili brezposelno osebo, 
staro do vključno 29 let in 364 dni, 
višje-terciarno izobraženo, ki je hkrati 
iskalec prve zaposlitve.
 
Število sofinanciranih zaposlitev je 
odvisno od števila zaposlenih pri 
delodajalcu, omejeno pa je na največ 
5 spodbud za zaposlitev. 

Javno povabilo je objavljeno na 
spletni strani: http://www.ess.gov.
si/delodajalci/financne_spodbude/
razpisi/razpisi/aid=1043

Iz Uradnega lista
Št. 93/2014, 22. december 2014          
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in 

obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 
davčnemu organu       

• Pravilnik o spremembah Pravilnika o obračunu davka na finančne 
storitve         

Št. 94/2014, 24. december 2014         
• Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu          
• Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za 

leto 2015         
• Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih 

dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti          
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in 

pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in 
izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila          

• Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in 
minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba 
upoštevata pri izračunu pokojninske rente            

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu 
plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih 
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov                    

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava      

št. 95/2014, 29. december 2014              
• Pravilnik o posredovanju informacije o pričakovani višini 

predčasne oziroma starostne pokojnine            
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju 

Zakona o davku na dodano vrednost             
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za 

odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za 
odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem              

• Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode v Mestni občini Koper               

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki                

• Sklep o cenah storitev javne službe »odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode,  ki jo izvaja javno 
podjetje Komunala Koper, d.o.o. na območju MO Koper                

• Sklep o cenah za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi 
odpadki«, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. na 
območju MO Koper             

št. 96/2014, 29. december 2014              
• Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo 

pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na 
področju živil živalskega izvora                      

• Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil             
št. 97/2014, 30. december 2014            
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci 

zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A)                   

• Pravilnik o postopku overitve meril                
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju 

Zakona o davčnem postopku          
št. 2/2015, 9. januar 2015          
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v 

zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav               
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige 

računov              
• Odvetniška tarifa             
• Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja 

Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih 
posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015              

Št. 5/2015, 23. januar 2015                       
• Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v 

letu 2014                
• Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v 

decembru 2014

     Evo, spet januar in načrti za poslovno leto. To leto . . . to pa nas ne bo spregledalo, saj je naše podjetje 
ponovno prijavljeno na sejem Poročne ideje. Tako smo razmišljali v januarju in polni pričakovanj smo 
se, 17. januarja 2015,  kot razstavljavci udeležili sejma Poročne ideje  Cilj vseh sejmov je za razstavljavce  
»ribarjenje«, iskanje kupcev  in posledično zaslužka, zato smo se, tako jaz kot moje sodelavke, globoko 
posvetile temu dogodku.     
     Sejem je gostil Casino Carnevale v restavraciji Venezia na Škofijah pod budnim očesom organizatorja 
sejma, fotografa Branka Furlaniča.  Kraj je vsekakor primeren za predstavitev ponudnikov za poroke, saj 
tako lahko mladoporočenci iz obeh držav  najdejo na enem mestu vse kar potrebujejo za nepozabno po-
roko. Poroka  je edinstven in nepozaben trenutek, ki si ga mladoporočenci ne morejo zamisliti brez cvetja.                
     Spominjam se svoje  poroke, ko so mi sorodniki prinesli ogromno raznih »ikeban« in košar iz sosednje 
Italije. Ovekovečene so na fotografijah. . . in še danes jih je prav lepo pogledati.               
     Kupci danes na srečo poročne aranžmaje naročajo doma, ker smo tudi v Sloveniji kakovostni in inova-
tivni, zato je zelo pomembno, da se promoviramo, da pokažemo kaj vse znamo in zmoremo, da lahko 
mladim tudi svetujemo. Zato naše podjetje sodeluje na tem sejmu od njegovega začetka, kot tudi neka-
teri drugi člani naše zbornice.              
      Organizator se sicer trudi za promocijo podjetij, ki so na Obali kakorkoli povezana s porokami, a odziva 
s strani ponudnikov je vse manj. Mislim, da so pri nekaterih promocijah vložki že večji kot dejanski iztržki. 
Seveda govorim samo v imenu svojega podjetja.               
     Na letošnjem sejmu smo  opazili, da kdor je iskal resnične informacije je bil npr. našemu podjetju že znan, 
saj je že naša stranka. Nekateri obiskovalci so komentirali z: »Oh, to pa imamo že urejeno!«, drugi: »To pa 
bomo sami naredili!«.  Ti se trudiš, delaš, zaposluješ, plačuješ davke in prispevke, sodeluješ na sejmu, a če 
ni povpraševanja je vse zastonj.           
     Na tem mestu bi opozorila na to, da je tudi vse več ljudi , ki obvlada 
vse več veščin in dela za »prijatelje« kar iz domače garaže. Mor-
da bi se morali tisti, ki od svoje dejavnosti živimo in prispe-
vamo v državno blagajno, bolj odločno postaviti za 
svoje interese.            
     Tako sem letos doživela sejem Poročne ideje. 
Morda pa za druge sodelujoče ni bilo tako.      

 Diana Avdić, Geaflor d.o.o.

Prejeli smo  Vtisi s sejma Poročne ideje 2015

Foto: FUF, Branko Furlanič



   

Borza poslovnih priložnosti
• Hrvaško podjetje, specializirano za proizvodnjo 

pomorske opreme (vrata, jambori, žerjavi, gredlji, 
naprave za privezovanje itd.), kovinskih konstrukcij, 
opreme za elektroindustrijo, je na prodaj v celoti ali 
delno. Pripravljeno je sprejeti tudi sporazum o podi-
zvajanju za proizvodnjo omenjenih izdelkov.            

Šifra: EEN-jan-09              
• Poljsko podjetje, ki vodi inovativno verigo 7 restavra-

cij s poudarkom na organski vegetarijanski, brezglu-
tenski hrani, ponuja sodelovanje na podlagi franšize. 
Obstaja tudi možnost za skupna vlaganja.              

Šifra: EEN-jan-14              
• Italijansko trgovsko podjetje, posrednik na trgu 

električnih, elektromehanskih in elektronskih naprav, 
išče proizvodna podjetja, ki bi želela svoje izdelke 
ponuditi na italijanskem trgu.               

Šifra: EEN-jan-16               
• Znano litovsko podjetje, specializirano za trgovanje 

z delovnimi oblačili, išče dobavitelje delovnih oblačil, 
delovne obutve, izdelkov za enkratno uporabo in 
osebno varovalno opremo.                  

Šifra: EEN-jan-17                
• Švedsko trgovsko podjetje išče proizvajalca pip iz lite 

medenine. Proizvajalec mora nuditi litje, poliranje 
in nikljanje ter biti usposobljen za izdelavo oblikov-
no kompleksnejših izdelkov. Ponujajo proizvodno 
pogodbo ali pogodbo o podizvajanju.                

Šifra: EEN-jan-21               
• Italijansko podjetje, ki je specializirano za izdelavo 

zaščitnih filmov, iz plasti polietilena in lepilnega dela, 
išče partnerje, ki bi prevzeli prodajo tega izdelka na 
svojih nacionalnih trgih. Podjetje se je z izdelkom 
že uveljavilo v svetovnem merilu, saj ga odlikuje 
zanesljivost, mnogostranska uporabnost in ekološka 
prijaznost.            

Šifra: EEN-jan-28               

Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr. 
                 -  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  
• Italijansko podjetje razvija kompaktne mikroturbine in 

mikrogeneratorje. Podjetje išče specializirane dobavitelje 
mikro mehanskih delov izdelanih z visoko natančnostjo, 
dobavitelje majhni električni strojev za navijanje in ma-
gnetov za aplikacije visokih hitrosti.            

Šifra: TRIT20141216001           
• Italijansko podjetje, ki deluje na področju solarnih naprav 

za proizvodnjo energije, je razvilo precizne dvoosne 
sisteme za učinkovito gibanje (fotovoltaičnih ali solarnih 
termalnih) panelov glede na gibanje sonca, ki omogoča-
jo maksimalno koriščenje sončne energije nameščenih. 
Podjetje išče proizvajalce jeklene konstrukcije ali lesenih 
konstrukcij ter podjetja, ki delujejo v sektorju obnovljivih 
virov energije, da bi ocenila možnosti sodelovanja prek 
licenčnih pogodb in tehničnega sodelovanje.            

Šifra: 12 IT 53U1 3OKE            
• Špansko MSP je razvilo zmogljivo mobilno aplikacijo za 

operativno vodenje in vzdrževanje, ki omogoča stalno 
spremljanje elementov požarne varnosti in zaščite v ho-
telih, skupaj z nadzorom sledljivosti. Glavne prednosti so 
izboljšanje upravljanja, zagotavljanje skladnost podatkov 
in zmanjšanje porabe papirja. Podjetje ponuja tehnično 
sodelovanje in trgovinske sporazume s tehnično pomo-
čjo.              

Šifra: 13 ES 732H 3SGD            
• Italijansko podjetje je zasnovalo in izdelalo inovativno 

orodje za varčevanje z energijo, ki omogoča samodejno 
upravljanje z umetno razsvetljavo. Temelji na topologiji 
mikroprocesorske strojne opreme, ki daje možnost, da 
samostojno upravlja kakršnokoli svetilko in maksimira 
energetsko učinkovitost. Podjetje se zanima za trgovin-
ske sporazume s tehnično asistenco s podjetji, ki skrbijo 
za upravljanje z energijo in išče prodajne zastopnike.               

Šifra: 12 IT 53U1 3OPQ                       
• Korejsko IT podjetje je razvilo prenosno napravo, ki pomi-

va, sterilizira in dezodorira predmete z uporabo ultraz-
vočnih valov, ki odstranijo fini prah, ostanke pesticidov in 
površinske nečistoče iz predmetov, hkrati pa še sterilizira 
bakterije z vodotopnim ozonom. Prenosni aparat se 
lahko uporablja za različne predmete in prehrambne 
artikle, vključno z sadjem, zelenjavo, pa tudi za jedilni 
pribor, posodo za kuhanje in otroške izdelke. Podjetje 
ponuja komercialno sodelovanje s podjetji, ki bi lahko bili 
proizvajalci tega produkta ter za podizvajalce.                 

Šifra: TOKR20140923001       

Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si 
                 -  T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si


