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Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.

Naslovnica
Volitve v organe OOZ Koper bodo v 
petek in soboto,19. in 20. junija 2015

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: slavko.vizintin@ozs.si

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

Tatjana Ivančič
obrtni register
T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

Andreja Kozlovič
sekcije 
T: 05/61 390 13
E: andreja.kozlovic@ozs.si

3Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Staničev trg 1, 6000 Koper  - telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17 
E-naslov: ooz.koper@ozs.si  - spletna stran: www.ooz-koper.si

Uradne ure strokovnih služb: ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure in od 14. do16. ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure

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.

Volitve za mandat 
2015 -2019

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

Članice in člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper 
vabimo na volitve predsednika OOZ Koper in članov skupščine zbornice, 
za mandatno obdobje 2015 - 2019, 
v petek in soboto, 19. in 20. junija 2015, od 9. do 18. ure, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru, Staničev trg 1. 
 
Pravico voliti imate člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper oziroma vaši  zastopniki:          
• samostojni podjetniki - osebno podjetnik ali prokurist                           
• pravne osebe - lastnik, družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist 

(Status zastopnika mora biti razviden iz Poslovnega registra Slovenije ali drugih uradnih evidenc)          
• člani fizične osebe - osebno.      

Na volitvah se izkažete z osebnim dokumentom. 
      
V primeru, da za predsednika zbornice nihče od kandidatov ne bo  prejel več kot  polovice glasov, 
se za predsednika zbornice izvede drugi krog volitev v petek in soboto, 3. in 4. julija 2015.

Novoizvoljena skupščina OOZ Koper bo na prvi konstitutivni seji,  ki bo sklicana najkasneje v roku 30 dni 
po volitvah, izvolila še nadzorni odbor (kandidate ste že predlagali) in člane upravnega odbora, katere 
bo predlagal novoizvoljeni predsednik zbornice izmed vseh članov zbornice.
 
Člani zbornice imamo prvič možnost, da predsednika zbornice volimo neposredno. Volitve so 
tudi priložnost, da se srečamo in zato upamo, da se boste vabilu odzvali v čim večjem številu 
ter oddali svoj glas kandidatom za katere menite, da bodo prizadevno  in odgovorno zastopali 
interese obrtnikov in podjetnikov.  

        Vabljeni!

TOMŠIČ Mirko (s.p.)
Gostilna pri Tomšiču
Sermin 74, Koper 

Predlagatelji: 
Aldo Kocjančič Uniem d.o.o., Mario Zadel, 
Vladimir Ražman, Peter Babič

1.  PINTER Sergej (direktor)
Pimetal d.o.o.
C. Marežganskega upora 1, Koper 

Predlagatelji: 
Aleš Černeka, Vladimir Pongrac, Igor Čurin

2.

VIŽINTIN Slavko (s.p.)
Steklar 
Vojkovo nabrežje 33 a, Koper 

Predlagatelji: Aleš Rot Bajs d.o.o., Vojko Valič, 
Nurija Kapić, Sergej Pinter Pimetal d.o.o., Nives 
Gržentić, Laura Zahtila, Miran Boršič Mitra-Boršič 
k.d., Elvira Mašić, Tamara Hlede, Mirjan Pobega, 
Robert Puhov, Stefan Kocjančič Mirage Trans d.o.o., 

3.  KOCJANČIČ Aldo (prokurist)
Uniem d.o.o. 
Ferrarska ul. 14, Koper 

Predlagatelji: 
Maja Kolnik Švara, Silva Baruca Jakomin, 
Mirko Tomšič, Edi Knez, Sonja Pavlič, 
Gracijano Šav M KUK d.o.o.

4.  

KANDIDATI ZA PREDSEDNIKA OOZ KOPER 
ZA MANDAT 2015 - 2019

VABILO

VABILO
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KANDIDATI ZA ČLANE SKUPŠČINE OOZ KOPER 2015 - 2019

PONGRAC Vladimir (s.p.) 
Avtomehanika 
Prade, C. XVIII št. 5, Koper 
Predlagatelji: Aleš Rot Bajs d.o.o., 
Tamara Hlede, Robert Puhov, Laura Zahtila, Pobega Mirjan

1.

VADNOV Vasja (prokurist)
Axle d.o.o. 
Kolodvorska c. 7, Koper 

Predlagateljica: Sonja Pavlič

2.

Avtoserviserji

PERSI Marko (s.p.) 
servis printerjev 
Šmarska c. 56, Koper 
 
Predlagatelj: Miran Boršič Mitra - Boršič k.d.

1.

DEBERNARDI Branko (s.p.) 
Napi instalacije 
C. na Markovec 49, Koper 
 
Predlagatelj: Aldo Kocjančič Uniem d.o.o.

2.

Elektro dejavnost 
Elektroniki, Mehatroniki

BORŠIČ Miran (direktor)
Mitra - Boršič k.d., reklamni napisi 
Ankaranska c. 7, Koper 
 
Predlagatelja: Vojko Valič, Miran Boršič Mitra - Boršič k.d.

3.

GRŽENTIĆ Nives (s.p.) 
»Salon Nives« 
 Krožna c. 3 a, Koper 
 
Predlagatelj: Vojko Valič

1.

BARUCA JAKOMIN Silva (s.p.) 
Salon Silva 
Pristaniška ul. 2, Koper 
Predlagatelji: Aldo Kocjančič Uniem d.o.o., Sonja Pavlič, Steklarstvo 
Starc d.o.o., Maja Kolnik Švara, Gracijano Šav M KUK d.o.o.

2.

Frizerji

BUDAN Žana (s.p.) 
Frizerski salon Žana 
Garibaldijeva ul. 5, Koper 
 
Predlagateljica: Baruca Jakomin Silva

3.

ZUCCA KASTELIC Bernarda (s.p.)
Frizerski mojster Bernarda, 
Prisoje 7, Koper 
 
Predlagateljice: Nives Gržentić, Elvira Mašić, Baruca Jakomin Silva

4.

GORJAN Melina (s.p.) 
Frizerski salon »Nevenka« 
Pobočna ul. 2, Koper 
 
Predlagatelja: Sergej Pinter Pimetal d.o.o., Sonja Pavlič

5.

POTOČNIK Irena (s.p.)
Frizerski salon Parrucchiera 
Santorijeva ul. 2, Koper 
 
Predlagateljici: Baruca Jakomin Silva, Sonja Pavlič

6.

RAŽMAN Vladimir (s.p.) 
Domačija Ražman 
Gračišče 1, Gračišče 
Predlagatelji: Steklarstvo Starc d.o.o., Mario Zadel, 
Gracijano Šav M KUK d.o.o.

1.

JAKOMIN Elvis (s.p.)
Posredništvo 
Kubed 3, Gračišče 
 
Predlagatelja: Mirko Tomšič, Peter Babič

2.

Gostinci - Živilci

SEDMAK Matej (s.p.) 
gostinske storitve 
Tomažiči 2, Sv. Anton, Pobegi 
 
Predlagateljica: Sonja Pavlič

3.

LISJAK Franko (s.p.)
Oljarna 
Obrtniška ul. 26 a, Koper 
 
Predlagateljica: Baruca Jakomin Silva

4.

JESENIK Jadranka (s.p.) 
Študentska menza 
Martinčev trg 3, Koper 
Predlagatelji: Aldo Kocjančič Uniem d.o.o., 
Mirjan Pobega, Marjan Kozlovič, 

5.

TOMŠIČ Mirko  (s.p.)
Gostilna pri Tomšiču 
Sermin 74, Koper 
 
Predlagatelja: Mario Zadel, Gracijano Šav M KUK d.o.o.

6.

SEGULIN Aleš  (s.p.) 
Gostinstvo in storitve 
Ul. 15. maja 12 e, Koper 
 
Predlagatelj: Mario Zadel

7.

CRVELIN Nevija (s.p.)
Kava bar Bos 
Pristaniška ul. 2, Koper 
 
Predlagatelja: Aldo Kocjančič Uniem d.o.o., Edi Knez

8.

CEPOVIĆ Bojan (direktor)
Cepo d.o.o. 
Vanganel 40 a, Koper 
Predlagatelji: Aleš Černeka, Vladimir Pongrac, Igor Čurin, 
Mirko Tomšič, Vojko Valič

9.

PREDSTAVITVE PROGRAMOV KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER  

   Drage članice in člani,rad bi vas obvestil, da kot član in dolgoletni funkcionar pri O.O.Z. 
Koper, ki dobro pozna delovanje zborničnega sistema, predvsem pa poznavanje problemov 
malega obrtnika – podjetnika in zaradi reševanja le teh,sem se odločil kandidirat za pred-
sednika O.O.Z. Koper na letošnjih volitvah. 
     Vsekakor se boste na volitvah odločali vi, dragi člani in članice po svojem prepričanju. 
Na vas se obračam, ker je skupni interes članov našega združenja zagotovo podjetniška 
organiziranost in varovanje naših interesov. 
      Zagotavljam vam, da v primeru, če bom izvoljen,da bom branil in se zavzemal za naše 
članstvo v najširšem smislu,predvsem pa za reševanje problematike našega članstva in 
njihovo uspešno uveljavitev. Nekaj najbolj izpostavljenih problemov, ki jih mora novi pred-
sednik rešiti:      
• povrniti ugled naše zbornice na nivo, ki je bil dosežen pod predsedovanjem  

g. Ražmana             
•  normalizacija  odnosov z lokalno skupnostjo, zadnja štiri leta jo ni, naše članstvo to       

 močno potrebuje.            
• normalizacija odnosov z ostalimi O.O.Z. in O.Z.S.             
• normalizacija odnosov znotraj O.O.Z. Koper.             
• uravnotežiti proračun zbornice uskladit odhodke z dohodke.              
• večji poudarek na vpliv zakonodaje preko organov O.Z.S.            
• zagotoviti normalno delovanje sekcij, kot je to že bilo.         
• narediti vse za povečanje članstva, pod sedanjim vodstvom je bil velik upad članstva   

preko 50%.         
Spoštovani člani in članice z vašo pomočjo in pravo strategijo vodstva,lahko naša organiza-
cija ostane pri življenju in se skupaj z drugimi organizacijami združeni v sistemu O.O.Z te pa 
združene v krovno organizacijo O.Z.S. borimo za svoje interese,le tako organizirani predsta-
vljamo neko moč nasproti lokalni skupnosti in državi. 
      Naša zbornica vam bo vedno stala ob strani in skrbela za uresničitev vaših potreb,da bo 
tako pa je najbolj odvisno od sposobnosti predsednika in izbranega vodstva (U.O.) zbornice. 
     Vsem, ki mi boste dali glas se vam iskreno zahvaljujem. 
     Čas zelo hitro beži, zato si vedno vzemite čas, da s prijatelji spijete skodelico kave ali čaja. 
      Lep dan in obilo uspeha v vašem poslovanju vam želim.

1.   TOMŠIČ Mirko

PRIŠLO JE DO SPREMEB. MORAMO SE JIM PRILAGODITI
     Sem Sergej Pinter, rodil sem se v Kopru pred 48 leti. Po poklicu sem ing. strojništva. Kot 
obrtnik – podjetnik že šestindvajseto leto vodim družinsko podjetje PIMETAL, ki ga je leta 
1969 ustanovil moj oče. Dejavnost podjetja je kovino strugarstvo. V OOZ Koper sem aktiven 
od leta 1995. 
      S prehodom v prostovoljno članstvo se je naša zbornica temeljito spremenila. Kdor misli, 
da smo samo v krizi in čaka na stare dobre čase, se pošteno moti. Potrebno bo uvesti neke 
nove storitve, ki bodo prinesle tudi kakšen prihodek in seveda temeljito zmanjšati stroške 
poslovanja. A kako? 
     Glavna sprememba, ki jo bom kot bodoči predsednik uvedel, je bistveno večja aktivnost 
zborničnih funkcionarjev. Člani upravnega odbora bodo prevzeli vsak svoje naloge in 
jih samostojno izvajali. Predsedniki sekcij se bodo morali bolj potruditi pri organizaciji 
aktivnosti v svojih sekcijah. Strokovna služba bo samo v administrativno pomoč. Tu bi 
morali prihraniti marsikatero delovno uro. Zbornica bo vedno spodbujala vsako skupinsko 
aktivnost, ne bo pa več sponzor za samostojne »strokovne« izlete vedno istih članov. 
     Zbornico bo vodil Upravni odbor s predsednikom po smernicah, ki jih bo določila 
Skupščina. Predsedniki sekcij bodo morali vso svojo energijo usmeriti v delo s člani, vsak 
na svojem strokovnem področju. Vodstvo zbornice jim bo pri tem dolžno zagotoviti vsa 
potrebna sredstva. 
     Zavzemam se za čim večjo samostojnost območnih zbornic in pomembno vlogo pri 
upravljanju naše skupne OZS po principu od spodaj navzgor. Tu nas čaka še ogromno dela.

2.   PINTER Sergej

     Izhajam iz družinskega obrtno podjetniškega okolja s šestinštirideset letno dejavnostjo. 
Po izobrazbi sem inženir energetik z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja manage-
menta v stroki.
     Spodbuda h kandidaturi so negativno poslovanje zbornice in nerazumljivo vodenje zbor-
nice v zadnjih štirih letih. 
       Vizijo vidim v korektnih odnosih med člani zbornice, predsedniki sekcij, razvoju odnosov 
z lokalno skupnostjo, obalnimi podjetji, Obrtno - podjetniško zbornico Slovenije ter krepitvi-
jo blagostanja zbornice in njenih članov. 
      Poslanstvo mora biti velika mera občutljivosti do članov zbornice z zaznavo in prisluhom 
njihovim potrebam, kakor tudi potrebam regije in kompetentno odgovarjanje na potrebe 
s programi. 
      Vrednote prenašati v vse dele zbornice in tako prispevati k izhodu iz finančne krize in 
krize vrednot. Cilji, katere želim izpeljati so:     
•  v prvem letu izvedba programa za poslovanje zbornice s pozitivno bilanco;      
• takojšnja organizacijska sprememba delovanja sekcij;       
• takojšnja organizacijska sprememba delovanja vodstva zbornice;           
• ustanoviti internetno ponudbo povezanih strok v zbornici;           
• izpeljava sodelovanja članov zbornice na ponujanju storitev preko javnih naročil;
• ogled strokovnih sejmov in strokovno izpopolnjevanje članov zbornice v njihovi stroki;               
• predstavitev zbornice in njenih članov v medijih, sejmih in lokalni skupnosti;             
• sodelovanje z OZ Slovenije pri zagovarjanju zakonodaje po meri človeka;      
• povečati zanimanje za članstvo glede na delovanje in ugled zbornice;          
• druženje članov na področju kulture, športa in drugih aktivnostih;            
      V želji po izbiri predsednika, ki bo znal združiti člane zbornice, povezati delovanjevodstva 
zbornice in s tem pokazati, da v slogi je moč in napredek, pozivam volilce na udeležbo 
volitev ter glasovanje po svoji vesti.

4.   KOCJANČIČ Aldo

     Spoštovane članice in člani, za tiste, ki me morda ne poznate, sem Slavko Vižintin, steklar 
od leta 1988 in od vsega začetka sem član koprske zbornice, kateri pripadam ne samo po 
poslovnem naslovu ampak tudi po prepričanju.  
      Predsednik naše zbornice sem postal v času, ko so se že pripravljale spremembe 
obrtnega zakona, ki je leta 2012 ukinil obvezno članstvo. S tem se je posledično skoraj za 
polovico zmanjšalo število članov in zbornica se je znašla v situaciji v kateri ni prej nikoli bila.  
Moji predhodniki niso imeli težav s katerimi sem se srečal v tem mandatu.  Lahko je bilo 
biti predsednik zbornice, ko je bilo članstvo obvezno in prihodki zagotovljeni. Prav tisti, ki 
so odločali  o ukinitvi obveznega članstva pa želijo sedaj upad članstva pripisati slabemu 
vodenju zbornice v zadnjem mandatu. Zato še enkrat poudarjam, da za upad članstva in 
temu primerno zmanjšanje prihodkov nosijo odgovornost  tisti, ki so takrat to pripravili. 
Med njimi  je tudi nekaj naših funkcionarjev.  
      O stališčih, ki jih zagovarjam ste lahko veliko prebrali v zadnjih številkah tega glasila, 
zato bom tu povzel le nekaj smernic za moje nadaljnje delo, kolikor bom izvoljen za 
predsednika zbornice:       
• Na prvem mestu člane povezati z zbornico. Z vodstvom zbornice vas bomo vse 

obiskali v vaših obratovalnicah in vam prisluhnili z namenom, da upoštevamo tudi 
vaše pripombe in predloge.       

• Močno zbornico bomo zgradili, če boste člani tudi med seboj  povezani. Tu vidim 
veliko vlogo sekcij in njihovih predsednikov, ki se morajo ukvarjati s strokovnimi 
vprašanji iz dejavnosti  in pri tem vključiti  čim širše članstvo.            

• Za članarino, ki jo plačujemo moramo člani od strokovne službe zbornice OOZ in OZS 
dobiti predvsem  kvalitetno zastopanje in zagovarjanje naših skupnih interesov, za 
kar smo zbornico tudi ustanovili.          

      Idej in zagnanosti je veliko. Obogaten z izkušnjami iz iztekajočega mandata, vam 
zagotavljam, da bom vedno in povsod zagovarjal naše skupne  interese.

3.   VIŽINTIN Slavko

Na dan volitev boste lahko volili največ 27 kandidatov katerim želite zaupati funkcijo člana skupščine.
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VALIČ Vojko (s.p.) 
Okrepčevalnica Istrska klet, 
Župančičeva ul. 39, Koper 
Predlagatelji: Aleš Rot Bajs d.o.o.,Tamara Hlede,Pongrac Vladimir, 
Laura Zahtila,  Mirjan Pobega, Sergej Pinter Pimetal d.o.o.

10.

GRAJ Milan (s.p.) 
Okrepčevalnica Grad Socerb 
Socerb 7, Črni Kal 
 
Predlagatelj: Vojko Valič

11.

ČESA Sead - Brko (s.p.) 
Slikopleskarstvo,  
Kampel 86 b, Koper 
Predlagatelji: Vojko Valič, Nurija Kapić, Robert Puhov, Mirko Tomšič, 
Vladimir Pongrac, Edi Knez

1.

KNEZ Edi (s.p.) 
»Žleb« postavljanje ostrešij in krovska dela, 
Movraž 80, Gračišče 
Predlagatelji: Vladimir Ražman, Peter Babič, Mario Zadel, 
Gracijano Šav M KUK d.o.o.

2.

Gradbinci

KOČEVAR Boštjan (direktor)
Žlebovi Kočevar d.o.o. 
Vrtine 16, Sv. Anton, Pobegi 
 
Predlagateljica: Sonja Pavlič

3.

VIDIC Rada (s.p.) 
splošna gradbena dela 
Kidričeva ul. 43, Koper 
 
Predlagatelj: Aleš Rot Bajs d.o.o.

4.

KAPIĆ Nurija (s.p.) 
Gradbeništvo 
Potok 19 a, Pobegi 
 
Predlagatelja: Nurija Kapić, Mirjan Pobega

5.

DRAGOJEVIĆ Slavko (direktor) 
Proteco d.o.o. Koper 
Babiči 1, Marezige 
 
Predlagatelj: Nurija Kapić

6.

KALŠNIK Zlatko (s.p.)
Gradbeništvo Zlatko d.o.o. 
Marušičeva ulica 7, Koper 
Predlagatelji: Aleš Rot, Tamara Hlede, Edi Knez, Vladimir Pongrac, 
Robert Puhov, Laura Zahtila, Sergej Pinter, Pobega Mirjan, Gracijano Šav

7.

ŠAV Gracijano (direktor) 
M Kuk d.o.o. 
Movraž 64 a, Gračišče 
Predlagatelji: Aldo Kocjančič Uniem d.o.o., Edi Knez, Vladimir Ražman, 
Peter Babič, Gracijano Šav M KUK d.o.o.

8.

OSMANČEVIĆ Mesud (s.p.)
Pleskarstvo 
Valvasorjeva ul. 7, Koper 
 
Predlagatelj: Nurija Kapić

9.

Instalaterji - Energetiki

VIDIC Bojan (s.p.)
VIBO Klimatske naprave 
Goriška ul. 7, Koper 
 
Predlagatelj: Gracijano Šav M KUK d.o.o.

1.

ČANAĐIJA Jasmin  (s.p.) 
Hidrotherm 
Cesta na Rižano 13, Pobegi 
 
Predlagatelj: Vojko Valič

3.

KOCJANČIČ Aldo (prokurist)
Uniem d.o.o. 
Ferrarska ul. 14, Koper 
 
Predlagatelja: Vladimir Ražman, Mario Zadel

4.

Kovinarji

PUCER Aleš (s.p.) 
Sergon – AP servis,  
C. na Markovec 34, Koper 
 
Predlagatelj: Mirko Tomšič

5.

BENČIČ Franko (direktor)
OCV d.o.o. 
Plavje 44, Škofije 
 
Predlagatelj: Vladimir Ražman

6.

KORUZA Branko  (prokurist.) 
Termoklima Koper d.o.o. 
Šmarska c. 5 b, Koper 
 
Predlagateljici: Nives Gržentić, Elvira Mašić

7.

VUKELIĆ Marino  (s.p.)
instalacije centralnih kurjav 
C. I. Istrske brigade 77, Pobegi 
 
Predlagatelja: Aleš Černeka, Igor Čurin

8.

ČURIN Igor  (s.p.) 
Proterm.ic inštalacije 
Krožna c. 52, Koper 
Predlagatelji: Aleš Rot Bajs d.o.o., Maja Kolnik Švara,
Gracijano Šav M KUK d.o.o., Vladimir Ražman

9.

DRAŠČIĆ Agica (prokurist)
DAG d.o.o. Koper 
Kampel 1 k, Koper 
 
Predlagatelj: Steklarstvo Starc d.o.o.

1.

PINTER Sergej (direktor)
Pimetal d.o.o. 
C. Marežganskega upora 1, Koper 
Predlagatelji: Aleš Rot Bajs d.o.o., Hlede Tarama, Steklarstvo Starc d.o.o., 
Pobega Mirjan, Robert Puhov, Laura Zahtila,

2.

UDOVIČ Dušan (s.p.) 
MIV montaža in vzdrževanje 
Semedela 56, Koper 
 
Predlagatelj: Aleš Rot Bajs d.o.o.

2.

POBEGA Mirjan (s.p.) 
Foto Fantasy 
C. I. Istrske brigade 12, Pobegi 
Predlagatelji: Aleš Rot Bajs d.o.o., Tamara Hlede, Nurija Kapić,
Sergej Pinter Pimetal d.o.o., Laura Zahtila

3.

KOCJANČIČ Stefan (prokurist)
Mirage Trans d.o.o. 
C. Borcev 11, Koper 
 
Predlagateljici: Tamara Hlede, Laura Zahtila

1.

Druge dejavnosti

ZADEL Mario  (s.p.) 
Avtoprevozništvo 
Pobeška c. 21, Koper 
Predlagatelji: Aldo Kocjančič Uniem d.o.o., Mirko Tomšič,
Maja Kolnik Švara, Vladimir Ražman

2.

APOLLONIO David  (s.p.)
avtomehanika in avtoprevozništvo 
Sermin 73 a, Koper 
Predlagatelji: Aldo Kocjančič Uniem d.o.o., Sonja Pavlič,
Nives Gržentić, Elvira Mašić, Mirjan Pobega, Mario Zadel,

3.

ZLATIČ Nataša (s.p.)
Cvetličarna 
Dolinska c. 50 a, Koper 
 
Predlagatelj: Slavko Vižintin

1.

VREMEC Damjan (direktor) 
Premo d.o.o. Koper 
Kettejeva ul. 1, Koper 
 
Predlagatelja: Vojko Valič, Miran Boršič Mitra – Boršič k.d.

2.

TOMC Bojan (s.p.)
Cenitve 
Ulica Agrarne reforme 24, Koper 
 
Predlagatelj: Mario Zadel

4.

PARAVAN Ana (s.p.)
računalniške storitve 
Prade, Cesta VII. št. 4, Koper 
 
Predlagatelji: Nives Gržentić, Elvira Mašić, Slavko Vižintin

5.

Prevozniki

VIŽINTIN Slavko (s.p.) 
Steklar 
Vojkovo nabrežje 33 a, Koper 
 
Predlagatelja: Sergej Pinter Pimetal d.o.o., Steklarstvo Starc d.o.o.

5.

ROT Aleš  (direktor) 
Bajs d.o.o. 
Škocjan 24, Koper 
Predlagatelji: Tamara Hlede, Vladimir Pongrac, 
Miran Boršič Mitra - Boršič k.d

3.

ŽERJAL Vojko (prokurist) 
Žerjali d.o.o. 
Kampel 93, Koper 
Predlagatelji: Aleš Rot Bajs d.o.o., Vladimir Pongrac, 
Steklarstvo Starc d.o.o., Mirko Tomšič

4.

KOLNIK ŠVARA Maja (s.p.) 
kozmetični salon 
Tominčeva ul. 1, Koper 
Predlagatelji: Aldo Kocjančič Uniem d.o.o., Mario Zadel,
Baruca Jakomin Silva, Vladimir Ražman

1.

ZAHTILA Laura (s.p.) 
Kozmetični salon 
Krožna c. 3 a, Koper 
 
Predlagateljica: Tamara Hlede

2.

Kozmetiki

SVETINA Jelka (s.p.)
Galena zeliščarstvo 
Pomjan 55, Šmarje 
 
Predlagatelja: Nurija Kapić, Laura Zahtila

3.

HLEDE Tamara (s.p.) 
Kozmetični studio David 
Pristaniška ul. 3, Koper 
Predlagatelji: Sergej Pinter Pimetal d.o.o., Robert Puhov, Vladimir 
Pongrac, Tamara Hlede, Vojko Valič, Mirjan Pobega, Laura Zahtila

4.

BOŽJAK Franc (s.p.) 
Kozmetični salon 
Sp. Škofije 150 a, Škofije 
 
Predlagateljica: Maja Kolnik Švara

5.

RADIŠIĆ Izabela (s.p.) 
masažni salon 
Bonini 21 d, Koper 
 
Predlagatelj: Vladimir Pongrac

6.

IVANČIČ Peter  (s.p.)
Mizarstvo Ivančič 
Hrvatini 206 a, Ankaran 
 
Predlagatelja: Aleš Černeka, Igor Čurin

1.

MARKEŽIČ Marijan (s.p.) 
modelno mizarstvo 
Pregara 2, Gračišče 
 
Predlagatelj: Miran Boršič Mitra – Boršič k.d.

2.

PUHOV Robert (s.p.)
Mizarstvo 
Vanganelska c. 16, Koper 
 
Predlagatelj: Edi Knez

3.

Lesarji - Steklarji

ZORNADA Katja (direktor)
Tiskarna Vek Koper d.o.o. Koper 
Vanganelska c. 18, Koper 
 
Predlagatelj: Miran Boršič Mitra – Boršič k.d.

6.

VRAČIĆ Nenad (s.p.)
Mizarstvo 
Šmarska c. 12 a, Koper 
 
Predlagatelja: Vojko Valič, Robert Puhov

4. REPEK Mitja (s.p.)
Posredništvo 
Osp 13, Črni Kal 
 
Predlagatelj: Mirjan Pobega

7.
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GSM telefon Stacionarni 
telefon

Prijavnica za delavnico Osnove kadrovskega dela
 - od zaposlovanja do odpuščanja delavcev, 30. junij 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, 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

VABILO

VABILO

Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola in Piran za člane 
organiziramo seminar Osnove kadrovskega dela - od zaposlovanja do 
odpuščanja delavcev, 

v torek, 30. junija 2015, ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper 
Z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev se tako rekoč srečuje vsak 
delodajalec, tudi mala podjetja in obrtniki. Ne glede na to koliko de-
lavcev delodajalec zaposluje, je ta dolžan poznati in upoštevati delov-
no pravno zakonodajo. 
 
Da bi našim članom olajšali razumevanje zakonodaje na področju de-
lovnih razmerij, v sodelovanju s podjetjem Baza dela d.o.o. organizira-
mo seminar, na katerem bodo bolj podrobno predstavljeni postopki 
od zaposlitve do odpovedi delavca.  
 
Vsebina seminarja         
• uvod skozi delovno pravno zakonodajo             
• dolžnosti delodajalca pred zaposlitvijo delavca            
• pogoste napake delodajalcev pri sklepanju pogodb           
• razlike med podjemno pogodbo, pogodbo za upokojence in 

pogodbo o zaposlitvi              
• kako delavcu določiti osnovno plačo ter pravilna odmera letnega 

dopusta           
• odpovedi pogodb o zaposlitvi in pogoste napake delodajalcev

Trajanje predavanja
Zaključek je predviden ob 13. uri. 

Razpis za dodelitev 
kratkoročnih posojil

Seminar Osnove kadrovskega 
dela - od zaposlovanja 
do odpuščanja delavcev

Območna obrtno - podjetniška zbornica Koper in Delavska 
hranilnica d.d. Ljubljana objavljata Razpis za dodelitev 
kratkoročnih posojil

1. Višina sredstev na razpisu
Kvota razpoložljivih sredstev je 1.000.000,00 EUR.

2. Razpisni pogoji
Posojila lahko pridobijo člani OOZ Koper – samostojni podjetniki in 
pravne osebe, ki so najmanj 12 mesecev člani OOZ Koper in imajo 
poravnano članarino.

3. Kreditni pogoji
Višina posojila: do 10.000,00 EUR
Obrestna mera: 2 % fiksno, nominalno
Doba vračanja: do 24 mesecev. Posojilo (glavnica in obresti) se 
odplačujejo mesečno 
Zavarovanje: s poroštvom fizične oz. pravne osebe, z osebnim 
jamstvom, menicami… Način zavarovanja je odvisen od bonitetne 
ocene pravnega subjekta oz. samostojnega podjetnika. 
Stroški odobritve: 1 % od zneska odobrenega posojila, za 
komitente hranilnice  pa 0,50 % 
Strošek vodenja: 5,00 EUR mesečno.

4. Vloga
Vloga za posojilo se odda v podružnici Delavska hranilnice d.d. 
Ljubljana v Kopru, Gortanov trg 1, 6000 Koper.  
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:                 
• izpolnjena, podpisana in po potrebi žigosana vloga za 

financiranje,           
• kratek dopis z navedbo namena financiranja, želeno dobo 

trajanja financiranja ter kratek opis situacije,             
• podpisana in žigosana bilanca stanja in izkaz uspeha pravne 

osebe za preteklo leto ter medletna bilanca stanja in izkaz 

uspeha pravne osebe (na dan 31. marec ali 30. junij ali 30. 
september- odvisno od datuma vloge),       

• razkritja k medletni ali letni bilanci,          
• potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravno osebo,                        
• izpis prometa TRR za zadnjih 6 mesecev, potrjen s strani banke 

(kumulativno),             
• potrdilo o plačilni sposobnosti oz. potrdilo o solventnosti.
Kolikor se za odobritev kredita potrebuje poroštvo fizične osebe, 
porok fizična oseba priloži:    
• izpolnjeno, podpisano in s strani delodajalca potrjeno 

poroštveno izjavo v dveh izvodih,      
• zadnje 3 plačilne liste,          
• izpolnjen in podpisan premoženjski list,         
• veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),              
• davčno številko. 
Kolikor se za odobritev posojila potrebuje poroštvo pravne 
osebe,  porok pravna oseba priloži:            
• podpisano in žigosano bilanco stanja in izkaz uspeha pravne 

osebe za preteklo leto ter medletno bilanco stanja in izkaz 
uspeha pravne osebe (na dan 31. marec ali 30. junij ali 30. 
september- odvisno od datuma vloge),                 

• razkritja k medletni ali letni bilanci,            
• potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravno osebo,             
• izpis prometa TRR za zadnjih 6 mesecev, potrjen s strani banke 

(kumulativno),            
• potrdilo o plačilni sposobnosti oz. potrdilo o solventnosti.

5. Obrazci in informacije
Potrebne obrazce in informacije v zvezi z odobravanjem in 
odplačevanjem posojil dobite na tel. 05/62 034 00.
Celotno dokumentacijo dostavite na naslov: 
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 
Podružnica Koper, Gortanov Trg 1, 6000 Koper

6. Veljavnost razpisa
Razpis velja od objave razpisa do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do četrtka, 28. maja 2017.

Predavateljica        
Seminar bo vodila Polona Kresnik iz podjetja Baza dela d.o.o.
Polona Kresnik je diplomiran organizator – manager in je strokovnja-
kinja na področju kadrovskih zadev. Svoje izkušnje na  kadrovskem 
področju si je sprva pridobivala v kadrovski agenciji Adecco H.R., kjer 
je opravljala delo Vodje projektov za iskanje in selekcijo kadrov. Kasne-
je je delovala kot Vodja kadrovske službe v Litostrojskem invalidnem 
podjetju, kjer je med drugim uspešno vodila tudi pogajanja za spre-
jem Podjetniške kolektivne pogodbe. Od leta 2013 deluje samostojno 
in s svojim znanjem na področju delovnih razmerij nudi pomoč različ-
nim podjetjem. Napisala je že preko 60 strokovnih člankov in izvedla 
več seminarjev na področju delovnopravne zakonodaje. 
 
Cena
Za člane OOZ Koper s poravnano članarino (ena oseba po članu) je 
cena seminarja  80,00 EUR (brez DDV).  Kolikor bo več kot 10 prija-
vljenih bo cena na udeleženca  70,00 EUR (brez DDV).  Za nečlane je 
cena 125,00 EUR (brez DDV). V ceno seminarja je vključeno tudi gradi-
vo in napitki. 
 
Plačilo
Na podlagi prijave vam bo podjetje Baza dela d.o.o. izstavilo račun.  
 
Prijave 
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si
ali na fax: 62 719 17 
 
Rok prijave
torek, 23. junij 2015 

     V zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru 
smo 18. maja 2015 tri obalne obrtno-podjetni-
ške zbornice organizirale seminar z naslovom 
Kako opravljati storitve na Hrvaškem. Seminar, 
katerega se je udeležilo 17 oseb,  je vodila 
Zdenka Bedekovič, strokovna svetovalka pri 
OZS – specialistka za poslovanje v tujini.             

     Organizaciji seminarja sta botrovali konstan-
tno zanimanje članov za delo v tujini in njiho-
vo povpraševanje po pogojih za opravljanje  
storitev, zato nas je nizka udeležba članov na 
seminarju presenetila.  Zaradi gospodarske 
krize, ki je na področju dela v naši državi priso-
tna že vrsto let, se vse več obrtnikov in podje-
tnikov odloča za delo v drugih državah EU. Na 
zbornici opažamo, da je zelo veliko zanimanja 
za delo na Hrvaškem, zato smo pričakovali, da 
se bodo člani povabilu na seminar odzvali v 
večjem številu.          
     Predavateljica je v poldrugi uri prisotnim 
predstavila dokumentacijo, ki si jo morajo pri-
dobiti za delo  na Hrvaškem tako samozapo-
sleni delavci kot podjetja, ki na delo napotijo 
svoje delavce in sicer za obdobje do treh me-
secev in za obdobje nad tremi meseci.          
     Vselej, ne glede na dolžino dela in ne gle-
de na to ali bo delo opravljal samostojni pod-
jetnik kot edini delavec ali bo delodajalec na 
delo napotil delavce, se je potrebno na Držav-
nem inšpektoratu za delo prijaviti z obraz-

cem Posting Declaration. Obrazec lahko do-
bite člani na sedežu zbornice.           
    Tisti podjetniki, ki izvajajo krajša dela od 90 
dni, se morajo prijaviti na policijski postaji 
županije, kjer bodo storitve izvajali. Po 90 
dneh pa je potrebno pridobiti vizo za biva-
nje ali delovno dovoljenje.               
     Delavci si morajo pridobijo obrazec A1 
kot dokaz zdravstvenega zavarovanja v Slo-
veniji. Podjetniki ali obrtniki naj imajo pri 
sebi naročilnico, pogodbo ali predračun ter 
dokazilo, da imajo v Sloveniji registrirano 
podjetje.        
     Zakonodaja na področju čezmejnega opra-
vljanja storitev je zelo kompleksna, pogoji za 
njeno  opravljanje se razlikujejo od posame-
znika do posameznika in odvisni so od vrste 
dejavnosti. Predavateljica članom svetuje, da 
pred pričetkom dela na OZS preverite ali imate 
urejeno vso potrebno dokumentacijo.            
     Za informacije se obrnite na Zdenko Bede-
kovič, tel. 01/5830803, GSM: 030/605-366, 
e-pošta: zdenka.bedekovic@ozs.si

Delo na Hrvaškem Pred pričetkom del si uredite dokumentacijo



Vlada RS je določila besedilo zakona Predloga 
Zakona davčnem o potrjevanju računov.              

Glede na predvideno časovnico spreje-
ma zakona bo Pravilnik o izvajanju Za-
kona o davčnem potrjevanju računov s 
tehničnimi specifikacijami za uporabnike 
in razvijalce programske opreme obja-
vljen v mesecu avgustu 2015. V mesecu 
septembru 2015 bo Finančna uprava 
pripravila testni sistem za sprejem in 
obdelavo podatkov o računih in poslov-
nih prostorih na katerem bodo lahko 
razvijalci programske opreme preizkušali 
ustreznost delovanja programov za bla-
gajniško poslovanje.            

Osnovna izhodišča predloga zakona so na-
slednja:          
• obvezna uporaba elektronskih naprav 

za izdajo računov (davčnih blagajn) za 
vse osebe, ki izdajajo račune pri gotovin-
skem poslovanju;            

• v okviru definicije zavezanca je oprede-
ljeno, da se za zavezance za izvajanje 
zakona ne štejejo dobavitelji - tujci, ki 
prodaja na daljavo in zavezanci, vključe-
ni v sistem mini VEM v okviru DDV zako-
nodaje na ravni EU;               

• v primeru nedelovanja elektronskih 
naprav je predpisana uporaba vezane 
knjige računov (VKR) in naknadno 
sporočanje podatkov o računu v dveh 
delovnih dneh;               

• v primeru, ko ni mogoča vzpostavitev 
elektronske povezave s FURS (potrdilo 
o nezmožnosti vzpostavitve dostopa 
do spleta AKOS), je predpisana uporaba 
VKR;             

• v primeru izpada elektronske povezave 
je predvidena izdaja računa z uporabo 
elektronske naprave in naknadno posre-
dovanje podatkov o računu davčnemu 
organu v dveh delovnih dneh;         

• določeno je prehodno obdobje do 31. 
decembra 2017, v katerem se lahko 
zavezanci prosto odločijo o tem, ali bodo 
za izdajo računov uporabili elektronsko 
napravo z vzpostavljeno elektronsko po-
vezavo s FURS ali VKR. Če se odločijo za 
uporabo VKR, je predpisana obveznost 
zavezancev do posredovanja podatkov 
o računu davčnemu organu v roku petih 
delovnih dni in prepoved kombiniranja 
uporabe elektronskih naprav in VKR zno-
traj enega poslovnega prostora (zaveza-
nec se odloči po poslovnem prostoru kaj 
bo uporabljal); mogoča pa je kombina-
cija – v poslovnem prostoru elektronska 
naprava, na terenu VKR;              

• kupec je dolžan prevzeti in zadržati ra-
čun ter ga ob pozivu nadzornega organa 
le temu tudi predložiti; 
predpisane so globe tako za zavezance, 
za razvijalce programske opreme, kot za 
kupce, ki ne ravnajo v skladu z določba-
mi tega zakona;               

• neobvezno izvajanje postopka potrjeva-
nja računov po predlogu zakona je pred-
pisano s 1. decembrom2015, obvezno 
izvajanje postopka potrjevanja računov 
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pa je predpisano z 2. januarjem 2016. V 
prehodnem obdobju bo omogočeno, da 
zavezanci postopoma preidejo na sistem 
potrjevanja računov.             

S predlogom zakona je določeno tudi, da se 
kot podatek o računu davčnemu organu spo-
roča podatek o delavcu (davčna številka), ki 
izda račun, s čimer se zasleduje cilj odkrivanja 
in preprečevanja zaposlovanja in dela na črno, 
ter zagotavljanja pravilnega obračunavanja 
davkov in prispevkov iz dela.  
 
Dodatna obrazložitev:
S predlogom novega zakona o davčnem potr-
jevanju računov bo predpisana obveznost 
izvajanja postopka potrjevanja računov pri 
gotovinskem poslovanju za davčne namene, 
določeni bodo zavezanci za izvajanje postop-
ka potrjevanja računov in postopek potrjeva-
nja računov, vsebina računa za namene izva-
janja postopka potrjevanja računov, tehnične 
zahteve, obveznost prevzema izdanega raču-
na pri gotovinskem poslovanju za kupca in 
nadzor nad izvajanjem zakona. 
 
Trenutno so podatki o izdanih računih shra-
njeni na blagajni pri zavezancu, po uveljavitvi 
predlaganega zakona pa bo moral zavezanec, 
tj. vsaka oseba, ki dobavlja blago in storitve za 
plačilo z gotovino in ki mora v skladu s pred-
pisi voditi poslovne knjige in evidence, pri 
gotovinskem poslovanju pred izdajo raču-
na izvesti postopek potrjevanja računov. 
Vsak račun o dobavah blaga in storitev pri 
plačilu z gotovino bo morala pred izdajo kup-
cu potrditi FURS, za pridobitev potrditve pa 
bo moral zavezanec na FURS posredovati 
predpisane podatke o računu. Za izvedbo 
postopka potrjevanja računov bodo zavezan-
ci smeli uporabljati le elektronske naprave, ki 
bodo v skladu z 38. členom ZDavP-2 in bodo 
hkrati izpolnjevale zahteve po tem zakonu. 
Zavezanec ne sme imeti in uporabljati elek-
tronske naprave, ki omogoča brisanje, prila-
gajanje, popravljanje, razveljavljanje, nado-
meščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli 
drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, 
shranjenega v napravi ali na drugem mediju, 
brez hrambe izvornih podatkov in vseh po-
znejših sprememb, hkrati pa mora imeti elek-
tronska naprava vzpostavljeno elektronsko 
(internetno oziroma GPRS) povezavo z infor-
macijskim sistemom FURS in omogočati pod-
pisovanje sporočil z namenskim potrdilom. 
Programska oprema ne sme omogočati izda-
jo nepotrjenih ali nepravilno potrjenih raču-
nov in mora zagotavljati evidentiranje  vseh 
izpisov kopij računov. Na kopiji računa se 
mora ob številki računa izpisati »kopija« in 
zaporedna številka kopije. Elektronska napra-
va ustvarja elektronsko podpisano XML dato-
teko s podatki o izdanem računu in jo pošlje 
na FURS. Informacijski sistem FURS preveri 
poslane podatke in pošlje elektronski napravi 
posebno enkratno identifikacijsko oznako 
računa, ki se izpiše na računu. Postopek traja 
manj kakor 2 sekundi. S takšnim postopkom 
FURS pred izdajo potrdi izdani račun. Enkra-
tna identifikacijska številka računa, ki je izpisa-
na na računu, dokazuje oziroma predstavlja 

potrdilo, da je račun ustrezno evidentiran na 
FURS. Predvideni so tudi primeri izdaje raču-
nov brez enkratne identifikacijske oznake 
računa v primerih napak pri elektronski obde-
lavi podatkov in nedelovanju internetne po-
vezave.  
 
Vsebina računa je s tem zakonom natančno 
predpisana in poleg podatkov na računu, ki 
se po veljavni zakonodaji o DDV in davčnem 
postopku zahtevajo kot obvezni podatki na 
računu, vsebuje še čas izdaje računa, oznako 
fizične osebe, ki izda račun z uporabo elek-
tronske naprave za izdajo računa, oznako 
načina plačila, enkratno identifikacijsko ozna-
ko računa in zaščitno oznako izdajatelja raču-
na. Poleg navedenega bodo morali zavezan-
ci za namene izvajanja postopka potrjeva-
nja računov na FURS poslati tudi podatke 
o poslovnih prostorih, kjer se izdajajo ra-
čuni. Podatke o poslovnih prostorih bo treba 
na FURS poslati enkrat, in sicer pred prvim 
pošiljanjem računa, ki se nanaša na poslovni 
prostor. V primeru spremembe poslovnega 
prostora bo treba po enakem postopku po-
slati spremenjene podatke o poslovnih pro-
storih. Navedena obveznost je potrebna zato, 
da je FURS seznanjen, kje oziroma v katerih 
poslovnih prostorih zavezanec izdaja račune 
pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec vsa-
kemu poslovnemu prostoru, v katerem izdaja 
račune pri gotovinskem poslovanju, z inter-
nim aktom dodeli oznako poslovnega prosto-
ra, ki je sestavni del številke računa. Na podla-
gi tega podatka bo FURS v primeru morebi-
tnega nadzora ugotovil, kje je bil izdan račun. 
S tem se tudi zagotovi, da zavezanec upora-
blja le predpisane elektronske naprave in da 
se zagotovi učinkovit nadzor nad imetniki teh 
elektronskih naprav v primeru, ko se na pod-
lagi prejetih podatkov vzpostavi sum o nepra-
vilnosti poslovanja. Številka računa bo za na-
mene tega zakona poleg zaporedne številke 
računa vsebovala tudi oznako poslovnega 
prostora in oznako elektronske naprave za 
izdajo računov. Zaporedna številka računa je 
po veljavnih predpisih o DDV obvezni poda-
tek na računu, ki pa bo za namene tega zako-
na natančno predpisana. 
 
FURS bo na svoji spletni strani objavil vzo-
rec internega akta, ki ga bodo zavezanci 
lahko uporabili pri pripravi lastnih pravil za 
dodeljevanje zaporednih številk računov, po-
pis poslovnih prostorov in dodelitev oznak 
poslovnim prostorom. 
 
V okviru postopka potrjevanja računa FURS 
ne bo treba pošiljati vseh podatkov, ki morajo 
biti po predpisih o DDV navedeni na računu, 
ampak le naslednje podatke o računu: davč-
no številko zavezanca za izvajanje postopka 
potrjevanja računov; datum in čas; številko 
računa; oznako, ali je zavezanec identificiran 
za namene DDV; vrednost računa, osnove po 
vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih 
stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev ter 
znesek oprostitev; vrednost za plačilo; davčno 
številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo 
elektronske naprave; zaščitno oznako izdaja-
telja računa; davčno številko oziroma identifi-

kacijsko številko za namene DDV kupca oziro-
ma naročnika v primerih, ko so ti podatki v 
skladu z davčnimi predpisi navedeni na raču-
nu; številko prvotnega računa v primeru izva-
janja postopka potrjevanja naknadne spre-
membe podatkov na računu. 
 
FURS bo z uvedbo opisanega sistema hranil 
podatke o izdanih računih in pridobil mo-
žnost analitične obdelave podatkov o dejan-
sko ustvarjenem prometu zavezancev pri 
gotovinskem poslovanju, primerjave teh po-
datkov z davčnimi obračuni, ugotavljanja 
zmanjšanja oziroma povečanja prometa, stor-
nacije, primerjave podatkov s podatki o prili-
vih na transakcijske račune pri ponudnikih 
plačilnih storitev itd. Na tej podlagi bo FURS 
lahko opravljal ciljni nadzor in načrtoval na-
daljnje ukrepe.  
 
V primeru nezmožnosti povezave elek-
tronske naprave zavezanca s centralnim 
informacijskim sistemom FURS (izpad inter-
netne povezave, izpad centralnega informa-
cijskega sistema FURS), bo zavezanec račun 
izdal brez povezovanja na FURS. Račun v tem 
primeru ne vsebuje enkratne identifikacijske 
oznake računa, ampak le zaščitno oznako 
izdajatelja računa. Predpisan bo postopek 
potrditve takega računa takoj, ko bo vzposta-
vljena povezava elektronske naprave zave-
zanca s centralnim informacijskim sistemom 
FURS. V primeru nedelovanja elektronske 
naprave (okvara, izpad električne energije) bo 
zavezanec račun izdal z uporabo vezane knji-
ge računov v skladu z 31. a členom ZDavP-2. 
Izdane račune iz vezane knjige računov bo 
zavezanec naknadno potrdil na FURS, pri če-
mer bo predpisan postopek naknadne potrdi-
tve računa 
 
Predvideni so tudi primeri, ko zavezanec 
izdaja račune pri gotovinskem poslovanju 
na območjih, kjer ni omogočena povezava 
na internet oziroma GPRS. Ti zavezanci 
bodo morali nezmožnost vzpostavitve elek-
tronske povezave s FURS dokazati s potrdilom 
Agencije za komunikacijska omrežja in stori-
tve Republike Slovenije. Potrdilo bo veljavno 
eno leto od dneva izdaje, zavezanec pa bo 
moral za izdajo računov uporabljati vezano 
knjigo računov v skladu z ZDavP-2. 
 
Zavezanec bo moral tako ob vsaki dobavi 
blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati 
račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje in omogoča izvedbo po-
stopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu 

blaga oziroma naročniku storitve. Račun bo 
moral izdati najpozneje ob prejemu gotovine. 
Kupec blaga oziroma prejemnik storitve 
pa bo moral hraniti račun neposredno po 
odhodu iz poslovnega prostora in ga na 
zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davč-
nega organa.
 
Kupec bo lahko za vse račune, izdane prek 
elektronskih naprav za izdajo računov, preve-
ril, ali so bili ti ustrezno prijavljeni davčnemu 
organu prek SMS sporočila ali na spletni strani 
FURS. Tako bo sistem omogočal dvojno kon-
trolo izdanih računov, prek nadzornega orga-
na in kupca. 
 
Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona 
bo pristojen FURS. Če bo FURS v postopku 
nadzora ugotovil, da zavezanec krši določbe 
o izvajanju postopka potrjevanja računov, mu 
bo lahko z odločbo prepovedal opravljanje 
dejavnosti do odprave razlogov za prepoved. 
Pritožba na odločbo ne bo zadržala njegove 
izvršitve. 
 
Z namenom razbremenitve malih zavezan-
cev, ki izdajajo le manjše število računov, 
bo FURS omogočil izdajanje računov s 
pomočjo aplikacije na portalu eDavki. Za-
vezanci bodo elektronsko napravo za izdaja-
nje računov in programsko opremo lahko 
pridobili na trgu, lahko pa bodo namesto 
tega izdajali račune z uporabo navedene apli-
kacije. Za izdajanje računov z uporabo te apli-
kacije bodo morali zavezanci zagotoviti le 
internetno povezavo z FURS in elektronsko 
napravo, ki bo to omogočala. Ker tudi v tem 
primeru veljajo vsa pravila in obveznosti gle-
de uporabe elektronske naprave za izdajo 
računov, bodo zavezanci tudi v tem primeru 
morali pridobiti namenski certifikat (ki bo 
brezplačen), sporočiti FURS podatke o poslov-
nih prostorih in izpolnjevati vse druge obve-
znosti, ki izhajajo z določb zakona. 
 
Uvedba sistema potrjevanja vseh računov 
za davčne namene z uporabo elektronske 
naprave za izdajanje računov in opisanim 
postopkom potrjevanja računov pri vseh 
zavezancih, ki v Sloveniji poslujejo goto-
vinsko, bo obvezna s 1. januarjem 2018. 
Do takrat pa bo zavezancem omogočena 
prosta izbira med uporabo elektronske napra-
ve za izdajanje računov in uporabo vezane 
knjige računov v skladu z ZDavP-2. Tako bo 
zavezancem olajšan prehod na sistem obve-
zne izdaje računov z uporabo elektronske 
naprave. Zavezanci, ki bodo v tem preho-

dnem obdobju uporabljali vezano knjigo 
računov, pa bodo morali podatke o tako izda-
nih računih naknadno (v roku petih delovnih 
dni) posredovati FURS s pomočjo aplikacije 
na portalu eDavki. Tudi za tako pošiljanje po-
datkov o izdanih računih Finančni upravi RS 
bo zavezanec moral uporabljati namensko 
potrdilo. Za izvajanje postopka potrjevanja 
računov iz vezane knjige računov se smiselno 
uporabljajo določbe, ki urejajo postopek potr-
jevanja računov, ki se izdajajo z uporabo elek-
tronske naprave za izdajo računov. 
 
Za izvajanje predlaganega zakona bo treba v 
roku enega meseca od dneva uveljavitve tega 
zakona sprejeti tudi podzakonski predpis, ki 
bo natančneje urejal določene vsebine zako-
na. Hkrati bo treba spremeniti tudi Pravilnik o 
zahtevah za računalniške programe in elek-
tronske naprave, upravljanje in delovanje 
informacijskega sistema ter o vsebini, obliki 
načinu in rokih za predložitev podatkov.  
 
Uveljavitev zakona je predvidena nasle-
dnji dan po objavi v Uradnem listu RS, iz-
vajanje postopka potrjevanja računov pa 
je obvezno od 2. januarja 2016 dalje. Samo 
izvajanje postopka potrjevanja računov in 
s tem izdaja računov v skladu s tem zako-
nom, pa bo mogoča že s 1. decembrom 
2015. Z enomesečnim prehodnim obdobjem 
se želi zavezancem omogočiti lažji prehod na 
nov način izdajanja računov v skladu s tem 
zakonom.                        
                      Vir: MF

Država z uvedbo  
davčnih  blagajn 
kaznuje legalne 
obrtnike in 
podjetnike
 
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
(OZS) so na seji Ekonomsko-socialnega 
sveta 13. maja 2015 ponovno opozorili, 
da bo uvedba davčnih blagajn pomenila 
velik strošek za gospodarstvo, pravih 
učinkov na zmanjšanje obsega sive 
ekonomije in dela na črno pa ne bo. 
Vlado opozarjajo, da s tem krši Socialni 
sporazum 2015-2016, v katerem se je 
zavezala,  da novih obremenitev za go-
spodarstva ne bo.   
              Vir: OZS

Vse o davčnih blagajnah

Zaupajte nam vodenje vašega računovodstva. 
Računovodski servis T KONT iz Izole ponuja kvalitetne računovodske storitve. 

Članom OOZ Koper, ki jim bodo v letu 2015 zaupali vodenje računovodstva 
nudijo 15 % popust. 

              Informacije: SABINA HRVATIN s.p. 
Telefon: 041/573-881 
E-naslov: tkont.info@elta.si

R A Č U N O V O D S K I  S E R V I S P R AVA  I Z B I R A  Z A  VA S
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Sekcija gradbincev

V zeleni dvorani Obrtniškega doma je 27. maja 2015 potekal seminar z 
naslovom Varno delo z azbestom. Seminar smo organizirali na pobudo 
članov sekcije gradbincev. Udeležilo se ga je sedem članov sekcije. Pre-
davatelj Valter Ogrizek iz Zavoda za varstvo pri delu Koper je slušateljem 
uvodoma predstavil predpise, ki regulirajo področje dela z azbestom in 
jih seznanil z ukrepi za varno delo. Po predavanju so udeleženci izpolnili 
vprašalnik oziroma se pomerili v preizkusu znanja, na podlagi katerega 
jim bo Zavod za varstvo pri delu izdal potrdilo o usposobljenosti za varno 
delo z azbestom.         
Odstranjevanje  materialov, ki vsebujejo azbestna vlakna je  lahko zdravju 
zelo škodljivo, zato mora delodajalec poskrbeti za ustrezne ukrepe varo-
vanja delavcev in voditi evidenco delavcev, ki so izpostavljeni azbestu, z 
opisom vrste, trajanja in stopnje izpostavljenosti in jo hraniti do 40 let .

Delodajalec mora dokumentacijo hraniti 40 let

Sekcija za promet

Z usposabljanjem v mesecu maju se je zaključilo obvezno redno uspo-
sabljanje voznikov za leto 2015, katerega smo organizirale obalne ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice, v sodelovanju z Obrtno podjetni-
ško zbornico Slovenije.    
         
Usposabljanja se je v dveh terminih udeležilo skupno 80  slušateljev. Če 
se usposabljanja za leto 2015 niste uspeli udeležiti, vas obveščamo, da 
je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije razpisala dodatne termine, ki 
jih najdete na tej spletni povezavi http://www.ozs.si/Začlane/Izobraže-
valnicenter/Strokovniseminarjiindelavnice/Rednousposabljanjevozni-
kov.aspx               

Prijavo za željeni termin vam lahko uredimo tudi na zbornici. Za infor-
macije pokličite Andrejo Kozlovič na tel. 05/613-90-13 ali 041/725-125.

Usposabljanje voznikov po programu za leto 2015

ANTP - Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas
Rua Gil Vicente 26 - Apartado 315 - sala 218  
2670-513 Quinta Nova de São Roque Loures , Portugal 
Tel. +35 (0)1 21 982 39 01 - Fax. +35 (0)1 21 984 49 99 
www.antp.pt 

ASTAG - Association Suisse des Transports Routiers (CH)
Weissenbühlweg 3, 3007 Bern, Switzerland 
Tel. +41 (0)31 370 85 85 - Fax +41 (0)31 370 85 89 
www.astag.ch 

BASAT - Bulgarian Association of the Road Transport Unions 
Street«Bear« No.35, 1330 Sofia, Bulgaria 
Tel. +359 (0)2 8 120 810 - Fax. +359 (0)2 8 120 820 
www.basat.eu 

BVT - Bundesverband der Transportunternehmen (D)
Mallinckrodtstraße 320, 44147 Dortmund, Germany
Tel. +49 (0)231 23 66 91 - Fax. +49 (0)231 23 45 65
www.bvtev.de 
 
CNA FITA -Unione Nazionale Imprese di Trasporto (I)
Via G. A. Guattani 13, 00161 Roma , Italy 
Tel. +39 (0)6 441881 - Fax. +39 (0)6 44249506 
www.cnafita.it 
 
 

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Via S.Giovanni in Laterano, 152, 00184 Roma , Italy 
Tel. +39 (0)6 70374330 - Fax. +39 (0)6 77079910  
www.confartigianatotrasp.it 

FENADISMER  
Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España 
C/ Alejandro Ferrant 3, 28045 Madrid, Spain 
Tel. +34 91 4676704  - Fax. +34 91 4685757  
www.fenadismer.es 

HUP - Hrvatska udruga poslodavaca 
udruga prometa - Croatian employers 'association 
transport association 
Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, Croatia 
Tel +385 1 4897 589 - Tel +385 1 4897 555  
Fax +385 1 4897 581  - www.hup.hr 
 
Serbian Association of International Road Hauliers 
Milutina Bojica 2/1, 11000 Belgrade, Serbia 
 Tel: (+381 11) 32 47 147, (+381 11) 32 41 036 
Fax: (+381 11) 32 39 287 - www.pumedtrans.com 

NiT HUNGARY - Federation of National Private Transporters
HU-1103 Budapest, Újhegyi út 3/a-5, Hungary 
Tel.: +36 (0)1 264 5040  - Fax: +36 (0)1 264 5045 
www.nit.hu  

Transport en Logistiek Vlaanderen 
Land van Rodelaan 20, B-9050 Gentbrugge, Belgium 
Tel. +32 (0)9 210 82 10 - Fax. +32 (0)9 232 22 79 
www.transportenlogistiekvlaanderen.be 

Udruženje prevoznika Republike Srpske
Momčila Popovića 4, 78000 Banja Luka Laus 
Republica Srpska, Bosnia And Herzegovina 
Tel. +387 51 217-004 

UNOSTRA - Union Nationale des Organisations Syndicales 
Rue Ampère 6, 75017 Paris, France 
Tel : + 33 (0)1 49 13 29 15 - Fax : + 33 (0)1 44 29 04 01 
www.unostra.fr 

UPTR - Union Professionelle du Transport et de la Logistique 
Avenue du port 104-106, 1000 Bruxelles, Belgium 
Tel. +32 (0) 2 420 54 56 - Fax. +32 (0) 2 420 67 79 
www.uptr.b

Ko se avtoprevoznik v tujini znajde v težavah
Koprski prevozniki so Sekciji za promet pri OZS posredovali zahtevo po vzpostavitvi mreže 
pravnikov in drugih strokovnjakov iz področja cestnega prava in logistike v vseh državah 
EU, ki bodo na voljo prevoznikom v slučaju, da v posamezni državi Evrope naletijo na težave. 
Sekcija za promet pri OZS ima vzpostavljeno sodelovanje in povezave z naslednjimi združenji:

Za vrisovanje obrvi 
je potrebno obrtno 
dovoljenje           

      V zadnjem času je bilo veliko vprašanj v ka-
tero šifro dejavnosti po  SKD šifrantu spada »ja-
ponska metoda vrisovanja obrvi«. Pri japonske-
mu oblikovanju obrvi gre praktično za dejav-
nost tetoviranja – saj se z nožem izvajajo zareze 
v obrvi, v katere se nanaša barva. Po posvetu s 
Statističnim uradom RS in zdravstvenim inšpek-
toratom, OZS sporoča, da »japonska metoda 
vrisovanja obrvi« spada v dejavnost 96.090 
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvr-
ščene, alineja tetoviranje, piercing, za katero je 
potrebno pridobiti obrtno dovoljenje.       
     Za opravljanje tovrstne dejavnosti morajo 
biti izpolnjeni minimalno sanitarno zdravstve-
ni pogoji, ki jih določa Pravilnik o minimalnih 
sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje 
dejavnosti higienske nege in drugih podob-
nih dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/2009), 
ki ga lahko najdete tudi na naslednji spletni 
povezavi:   http://www.uradni-list.si/1/objava.
jsp?urlurid=20094570.

V torek, 2. junija 2015 smo se na koprskem pokopališču poslovili od dolgoletnega 
člana Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, avtoprevoznika  Iva Žunića. 

Ivo se je rodil leta 1956 v vasici Kalajevo v občini Prijedor, kot tretji od osmih otrok.  
Za preživetje neprijazni kraji so ga pognali v svet že kot 15-letnega fanta. V Koper je 
prišel z veliko volje po znanju, željo po poklicu in  veliko volje do dela.

Po uspešnem zaključen šolanju za ključavničarja se je Ivo zaposlil v tovarni  Tomos, kjer 
je delal do vpoklica v vojsko. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Iplasu, kjer je 
delal 10 let. Leta 1987 je stopil na samostojno podjetniško pot. Postal je avtoprevoznik 
in v svoji karieri je po dolgem in počez prevozil celo bivšo Jugoslavijo. Leta 2010 je prejel 
priznanje zbornice za 20-letno uspešno opravljanje dejavnosti. 

Ivo je bil v sicer skromnem življenju uspešen. Dosegel je vse kar lahko osreči človeka,  
a izgubil je bitko z zahrbtno in neizprosno boleznijo, ki ga je prerano odtrgala od 
njegove družine.

V slovo Ivo Žunić (1956-2015)

Spodbude podjetniškim investicijskim 
projektom na narodnostno mešanih območjih           
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 37 in na svojih spletnih straneh 
objavil Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih (madžar-
ske in italijanske) narodnih skupnosti, kot kombinacijo posojila in nepovratnih sredstev.           

Predmet razpisa  je tudi podpora podjetniškim (investicijskim) projektom za gospodarske 
družbe, samostojne podjetnike, zadruge in samozaposlene, katerih projekti  se izvajajo 
na narodnostno mešanih območjih, se pravi, ni pomembna narodnost vlagatelja, ampak 
kraj izvajanja projekta.          

Območja, kjer se, med drugimi, morajo izvajati projekti so tudi italijanska območja in sicer:          
• v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano          
• v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,          
• v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Ce-

rei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (me-
sto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano          

• in v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Stru-
gnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja             

      
Rok za oddajo je 29. junij 2015 in 11. september 2015 .         
Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Skladu oz. v Sektorju za izvajanje spodbud, tel. 
01/83 619 53. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi: http://www.
regionalnisklad.si/razpisi

Sekcija 
kozmetikov Javni razpisi

Izpostavljen oglas na prvi strani  
Cena na mesec: člani OOZ Koper 40 EUR (brez DDV) 

- nečlani 80 EUR  (brez DDV). 
Od vas potrebujemo: sliko oz. reklamno pasico (format 
PNG, GIF, JPG) dimenzije 940 x 160 px in povezavo na katero 
želite, da je obiskovalec preusmerjen ob kliku na vaš oglas (t. j. 
lahko je spletna stran, Facebook profil, e-mail naslov ipd.).

OOZ Koper je na svoji spletni strani www.oozkoper.si namenila nekaj prostora za promocijo vaših izdelkov in storitev.  Sistem za objavo reklam, ki ga ponujamo, vam bo 
omogočil hitro in kvalitetno predstavitev vašega podjetja ter možnost preusmeritve na vašo spletno stran, Facebook profil, e-mail naslov ali na drugo dogovorjeno mesto. 

Vsi objavljeni oglasi prikazujejo enakovredno. Če nimate svojih grafikov, lahko vam oglas pripravi upravljavec naše spletne strani. Cena priprave je 50 EUR (brez DDV). 
Za informacije pokličite Andrejo Kozlovič, tel. 05/613-90-13, 041/725-125.

Oglas na podstraneh       
Cena na mesec: člani OOZ Koper 20 EUR (brez DDV) 

- nečlani 50 EUR (brez DDV)
Od vas potrebujemo: sliko oz. reklamno pasico (format 
PNG, GIF, JPG) dimenzije 940 x 160 px in povezavo na katero 
želite, da je obiskovalec preusmerjen ob kliku na vaš oglas (t. j. 
lahko je spletna stran, Facebook profil, e-mail naslov ipd.).

OGLAŠUJTE  NA SPLETNI STRANI OOZ KOPER
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Obvestila

Popravilo vozila v garancijski dobi 
možno tudi pri nepooblaščenem 
avtoserviserju
 
Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Sloveni-
je ponovno opozarja, da se lahko popravilo vozila v garancijski 
dobi opravi tudi pri nepooblaščenem serviserju, česar potrošni-
ki pogosto ne vedo. Da je pogojevanje ohranitve avtomobilske 
garancije s servisiranjem zgolj pri pooblaščenih serviserjih in 
z uporabo le originalnih nadomestnih delov lahko v nasprotju 
s pravili konkurence, pa je sedaj opozorila tudi Javna agencija 
Republike Slovenije za varstvo konkurence.
 
Julija 2010 je začela veljati Uredba (ES) št. 461/2010, ki je bila uvelja-
vljena na celotnem področju Evropskega gospodarstva in kot taka 
velja v vsaki državi članici neposredno. Uredba na novo določa po-
jem »neodvisni serviser«, ki je vsak, ki nudi popravilo in vzdrževanje 
motornih vozil in je certificiran (ima obrtno dovoljenje), čeprav ne 
deluje v sistemu dobavitelja motornih vozil oziroma ni včlanjen v 
distribucijski sistem dobavitelja, mora pa upoštevati navodila proi-
zvajalca glede vzdrževanja in popravila vozila. Na trgu motornih vozil 
to pomeni sprostitev konkurence in konec monopolnega položaja 
različnih vertikalnih sporazumov (kot primer povezovanja navzdol: 
proizvajalec – uvoznik – pooblaščeni prodajalec – pooblaščeni servi-
ser). Tako so določbe glede sprostitve trga pri vzdrževanju motornih 
vozil veljavne že od 1.6.2010. Prav spodbujanje konkurenčnosti in 
posledičnega znižanja nivoja cen storitev servisiranja in vzdrževanja 
vozil je glavno vodilo uveljavitve te uredbe.
 
Na slovenskem trgu še vedno prihaja do zavajanja potrošnikov.  
 
V primeru, da je bila na pooblaščenem servisu ali pri proizvajal-
cu vozila tovarniška garancija zavrnjena, češ da je lastnik vozila 
popravljal ali servisiral vozilo v času tovarniške garancije pri 
nepooblaščenem serviserju, se lahko oškodovanci z informacijo 
in dokumentacijo obrnejo na Javno agencijo Republike Sloveni-
je za varstvo konkurence ali na Sekcijo avtoserviserjev pri OZS. 
                   Vir: Sekcije avtoserviserjev pri OZS

Prijave in obračuni  trošarin v   
informacijskem sistemu E-TROD 
 
Od decembra 2014 lahko trošarinski zavezanci vlagajo prijave opra-
vljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavanju in plače-
vanju trošarine, in vlagajo obračune trošarine preko informacijskega 
sistema E-TROD.
 
E-TROD omogoča varno in papirnemu poslovanju popolnoma ena-
kovredno storitev v elektronskem mediju na spletu. Trošarinskim 
zavezancem nudi prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:           
• hitrejše in preprostejše izpolnjevanje trošarinskih obrazcev (z 

vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),              
• vpogled v register zavezanca in njegove predložene obračune,                  

• možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 
brez stroškov za poštnino in neodvisno od geografske lokacije,                 

• prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v 
sistem E-TROD prek spletnih storitev,          

• brezplačna uporaba informacijskega sistema E-TROD.           

V skladu s petim odstavkom 51. člena Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 13/11 – UPB4, 32/2012, 94/2012, 101/2013 – ZDav-
Nepr, 111/2013, 25/2014, Zakon o finančni upravi – ZFU, 40/2014 

– ZINB, 90/2014) mora davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, pre-
dložiti davčni obračun v elektronski obliki. Globa za prekršek za pri-
mere, ko zavezanec ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži 
davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih, 
je določena v 1. točki prvega odstavka 397. člena Zakona o davčnem 
postopku, zato Finančna uprava poziva vse zavezance, ki se še ne 
poslužujejo elektronskega vlaganja dokumentov, da si v izogib pre-
kršku v čim krajšem času uredijo dostop do sistema E-TROD in prič-
nejo z elektronskim vlaganjem obrazcev s področja trošarin. 
 
Informacije o dostopu in uporabi informacijskega sistema E-TROD 
so dostopne na spletni strani FURS. 
       Vir: FURS

Nepravilnosti pri uporabi vezanih 
knjig računov 
 
Globe za kršitelje so zelo visoke, zato Ministrstvo za finance ponovno 
opozarja na nove predpise na področju gotovinskega poslovanja.
 
Ob podrobnem spremljanju uporabe vezanih knjig računov pri zave-
zancih, ki poslujejo z gotovino, Finančna uprava RS ugotavlja nepravil-
nosti, kot so izdaja računov iz nepotrjenih vezanih knjig računov, izda-
ja računov iz neveljavnih paragonskih blokov in neizdajanje računov. V 
preteklih tednih so se na tem področju izvajale predvsem preventivne 
aktivnosti, v katerih so bili kršitelji opozorjeni na nepravilnosti in se-
znanjeni s predpisanimi globami za prekrške. Finančna uprava RS bo 
v prihodnje za omenjene kršitve izvajala tudi prekrškovne postopke, 
zato ponovno opozarjajo na ustrezno uporabo vezanih knjig računov. 
Potrošnike pozivajo, da za vsako blago ali storitev zahtevajo in vzame-
jo račun, fotografijo računa lahko pošljejo tudi Finančni upravi RS. Na 
portalu eDavki je na voljo tudi aplikacija, ki potrošnikom omogoča 
preverjanje, ali je bil račun iz vezane knjige računov pred uporabo 
dejansko potrjen. Finančna uprava RS v zadnjih tednih zelo podrobno 
spremlja uporabo vezanih knjig računov pri zavezancih, ki izdajajo 
račune pri gotovinskem poslovanju. Izvedenih je bilo 1.100 preventiv-
nih obiskov pri zavezancih. 

Ugotovitve iz nadzorno preventivnih aktivnosti kažejo, da kljub ustre-
zni dostopnosti vezanih knjig računov in intenzivnem informiranju 
zavezancev, približno 6 % zavezancev računov ne izdaja v skladu s 
spremenjeno zakonodajo. Zavezanci račune izdajajo iz vezanih knjig 
računov, ki predhodno niso potrjene pri Finančni upravi RS, račune 
izdajajo v obliki, ki ni več dovoljena (paragonski bloki) ali pa računov 
sploh ne izdajajo. Aktivnosti Finančne uprave RS v zadnjih tednih so 
bile predvsem preventivne, glavni namen je bil informiranje zavezan-
cev o uporabi vezanih knjig računov. Kršitelji so bili tako na nepravil-
nosti neposredno opozorjeni in seznanjeni s predpisanimi globami za 
prekrške. Namen uvedbe vezanih knjig računov je ureditev področja 
gotovinskega poslovanja in doseganje večje transparentnosti pri tovr-
stnem poslovanju. 
 
Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez 
uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma ele-
ktronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje 
izdajati račune iz posebne vezane knjige računov, ki jo morajo 
predhodno potrditi pri Finančni upravi RS. 

 
Vezano knjigo računov morajo pri gotovinskem poslovanju 
uporabljati tudi tisti zavezanci, ki sicer za izdajo računov upora-
bljajo registrske blagajne, in sicer v primeru, ko izdaja računov ni 
možna zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske 
naprave ali zaradi izpada električne energije. 

Nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov so obravnavane kot 
posebno hud davčni prekršek. V primeru neustrezne izdaje računa 
ali nezagotavljanja izvornih podatkov (in vseh poznejših sprememb 
izvornih podatkov) v vezani knjigi računov, so predpisane globe od 
20.000 do 250.000 EUR. Zavezanci, ki morajo s Finančno upravo RS 
pri oddaji davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog ter obrazcev 
poslovati preko portala eDavki, morajo tudi potrditev vezanih knjig 
računov izvesti preko portala eDavki. Zavezanci, za katere ni predpisa-
no elektronsko poslovanje s Finančno upravo RS (portal eDavki), lahko 
vezane knjige računov potrdijo tudi osebno v finančnem uradu. 

Obrazci vlog so dostopni v vseh finančnih uradih in na spletni strani 
Finančne uprave RS. Prav tako so na spletni strani dostopne tudi do-
datne informacije o uporabi vezanih knjig računov, med drugim tudi 
pogosta vprašanja in odgovori. 2/2 Striktno zahtevanje in jemanje 
računov s strani vseh potrošnikov je pomemben korak h korektnemu 
izpolnjevanju davčnih obveznosti, zmanjševanju nelojalne konku-
rence in obvladovanju sive ekonomije. Potrošniki lahko na povezavi 
eDavki tudi preverijo, ali je bil izdan račun iz potrjene vezane knjige 
računov. Fotografije prejetih računov lahko pošljejo tudi Finančni 
upravi RS na mobilno številko 051 241 241 z MMS sporočilom ali preko 
elektronskega naslova blagajne.fu@gov.si.  
                                    VIR: Odnosi z javnostmi Finančne uprave RS

Za ohranitev nujne medicinske 
pomoči
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v imenu obrtnikov in malih 
podjetnikov protestira zoper načrtovano ukinitev nujne medicinske 
pomoči, saj bodo predlagane spremembe ogrozile zdravje in življenje 
ljudi ter onemogočile gospodarski razvoj.
 
 Predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči namreč pred-
videva reorganizacijo nujne medicinske pomoči, vendar žal v smeri 
okrnitve le-te. Nov pravilnik predvideva zmanjšanje ur prisotnosti de-
žurnega zdravnika za vikende in praznike, po zaključku prehodnega 
obdobja pa celo ukinitev prisotnosti dežurnega zdravnika med 20.00 
in 7.00 uro naslednjega dne, ki bi obravnaval življenjsko ogrožene ali 
akutno obolele paciente.
 
»Obrtniki in podjetniki moramo kot delodajalci zagotavljati varnost in 
zdravje svojih delavcev pri delu in drugih oseb, ki so navzoči v delov-
nem procesu ter izvajati številne ukrepe za varnost in zdravje pri delu 
na delovnem mestu. Gospodarstvo je tisto, ki servisira javne službe, 
zato želimo imeti vpliv glede razporejanja javnega denarja,« je pouda-
ril Branko Meh, predsednik OZS, na včerajšnji izredni seji Upravnega 
odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec.
 
OZS poudarja, da država z ukinitvijo nujne medicinske pomoči, ki sicer 
dobro deluje in je tudi nujno potrebna, predvsem na bolj oddaljenih 
mestih, na podeželju, znižuje standarde javnega zdravstva, namesto, 
da bi jih krepila. Prav tako predlagana ureditev vodi v neenakost dr-
žavljanov pri dostopu do zdravstvenih storitev (mesto v primerjavi s 
podeželjem).
 
OZS poziva Ministrstvo za zdravje in Vlado RS, da se pravilnik ne 
sprejme, saj predlagane spremembe ogrožajo zdravje in življenje 
ljudi ter onemogočajo gospodarski razvoj. Zato vztraja, da se nujna 
medicinska pomoč ohrani v taki meri, kot je bila do sedaj. Podpira pa 
izgradnjo in zagon urgentnih centrov.
              Vir: OZS 

Položnica za članarino 
v reviji Obrtnik Podjetnik
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je z mesecem 
aprilom 2015 pričela z novim načinom pošiljanja računov 
za članarino. Računi so priloženi  reviji Obrtnik Podjetnik.

   

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 priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
• Majhno podjetje iz jugozahodne Poljske, specializirano za rezanje 

kamna, išče nove tehnologije za rezanje granita. Tehnologija bi morala 
izboljšati mazanje in omogočati globlje reze. Podjetje išče partnerje, ki 
jih zanima v sporazum o tehničnem sodelovanju.              

Šifra: 10 PL 63AX 3JKX          
• Grško podjetje z več kot 50 let izkušenj na področju povečevanja pro-

izvodnje energije je razvilo tehnologijo oz. know-how za učinkovito 
shranjevanje energije in proizvodnjo električne energije, na podlagi 
koncentrirane sončne energije. Podjetje išče organizacije/podjetja, ki 
želijo sodelovati pri nadaljnjem razvoju tehnologije prek storitvenega 
sporazuma ali sporazuma o raziskovalnem sodelovanju.         

Šifra: TOGR20150403001

Borza inovacij, znanja in tehnologij
• Londonsko oblikovalsko podjetje išče podjetja za proizvodnjo kovin-

skih sestavnih delov za (stenske) obešalnike in površinsko obdelavo 
kovin. Sestavni deli bodo narejeni iz bakra (ali iz druge kovine in 
prevlečene z bakrom) in z lakom zaščiteni pred razbarvanjem. S podje-
tjem bi sklenili proizvodno pogodbo.            

Šifra: EEN-maj-01          
• Madžarsko podjetje, ki izdeluje zunanje in notranje pohištvo iz surove-

ga lesa, išče dobavitelje tega materiala (predvsem hrasta in akacije).           
Šifra: EEN-maj-03              
• Italijanski proizvajalec mlečnih izdelkov, s sedežem v Lombardiji, išče 

dobavitelje ekoloških plastenk za kremo. Plastenke ne smejo imeti 
nobenega vpliva na okolje (100% recikliranje embalaže). Z evropskimi 
proizvajalci plastenk, ki sledijo najbolj strogim okoljskim zahtevam, želi 
skleniti sporazum o podizvajanju.            

Šifra: EEN-maj-05           
• Britansko podjetje, ki z opremo oskrbuje gradbeni sektor, išče proizva-

jalce pokrovov jaškov na osnovi polimerov kot nadomestilo (oziroma 
alternativo) običajnih litoželeznih ali jeklenih pokrovov. S proizvajalci 
bi sklenili sporazum o prodaji izdelkov in trgovskem posredovanju.            

Šifra: EEN-maj-09              
• Grško start-up podjetje, specializirano za opremo in pribor za bare, išče 

proizvajalce kuhinjskega pribora, jedilnega pribora ali pribora za bare 
in kuhinjske opreme, za proizvodnjo  izdelkov visoke kakovosti iz ner-
javečega jekla in / ali titana. S partnerji bi sklenilo proizvodno pogodbo.                 

Šifra: EEN-maj-22            
• Britansko podjetje, ki se ukvarja s toplotno izolacijo, išče dobavitelje 

materiala za izdelavo kroglic iz polistirena za izolacijo votlih sten. S 
partnerji bi sklenilo licenčno pogodbo ali trgovsko pogodbo.           

Šifra: EEN-maj-26 

Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr. 
                 -  T : 05/663 77 13
Več informacij na www.een.si

Iz Uradnega lista
št. 28/2015, 24. april 2015             
• Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in 

podjetništvo 
št. 29/2015, 28. april 2015                

• Socialni sporazum za obdobje 2015–2016 
št. 32/2015, 8. maj 2015               

• Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah za igral-
ne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja 
skladnosti



Božo Stražar: Izletniška kronika Čakaj na maj
      Poznate tisti rek, ki pravi: «Ne čakaj na maj«? Po moje je po-
polnoma neskladen in se nanaša na sajenje krompirja. Saj maj 
simbolizira vsakokratno novo rojstvo, prebujanje narave in nov 
začetek. Naš maj se je zgodil, ko  je odgovornim, po drastičnih 
spremembah glede neobveznega članstva, spet uspelo pripra-
viti in izpeljati skupen izlet. Po novem so izleti, na žalost,  tudi 
edina priložnost, da se srečamo in spoznamo obrtniki in pod-
jetniki različnih dejavnosti (namenoma ne bom uporabil grde 
tujke »sekcij«)              
      Meni pa se je zgodil lasten mali maj, saj sem, med drugim 
tudi ljubitelj literature nobelovca Iva Andrića in obisk Višegrada 
z mostom na Drini je lepo izpolnil moja pričakovanja. Ker tudi 
v Sarajevu nisem bil, sem se med prijatelji in tudi na zbornici, 
previdno pozanimal ali ni kdo od vse družbe razbral moje želje 
in izbral tole potovanje. Leto, dve nazaj, sem glede na pričako-
vane izstope članov, že naredil križ čez naša bodoča potepanja 
in novo povabilo me je prijetno presenetilo. Organizatorjem se 
lepo zahvaljujem in mislim, da tudi vi delite moje mnenje.           
      Glede na nujen dolg uvod, sedaj na kratko.            
      Začelo se je zoprno. Po izživljanjih raznovrstnih carinskih 
uradnikov, smo se prvi dan zapeljali s posrečenim starinskim av-
stroogrskim vlakcem v srbski režiji. Domiselno in brez občutka 
vzpenjanja načrtovana proga, nas je pripeljala visoko na Mokro 
goro. Stresajoči se in ropotajoči vagončki so zelo hitro dvignili 
razpoloženje, še več, predlagam, da vse naslednje seje naših od-
ločujočih predstavnikov potekajo v podobnih pogojih. Tako, kot 
so glave in možgani na vsakem levem ali desnem sunku enotno 
zanihale, tako bi se tudi misli in pričakovanja poenotila in veliko 
točk dnevnega reda, bi se hitro ter uspešno zaključilo. No, to je 
bila šala.               
      Šala, vendar uspešna, je bila tudi zamisel kontrover-
znega umetnika Emirja Kusturice, ko je zgradil tako 
imenovani Drveni grad. Nenačelnemu in 

večkrat kritiziranemu režiserju, pa je treba priznati, da je v tem 
primeru zadel žebelj na glavo. Na videz brez reda in razmetana 
gradnja lesenih koč in tudi večjih objektov, ustvari pri vsakem 
obiskovalcu samo pozitivna občutja. Tudi tu bi lahko zelo uspe-
šno potekale različne seje in sestanki.          
       Ko so v Višegradu začeli graditi Andrićgrad se niso šalili, 
ampak so po moje žalili velikega pisatelja. Ivo Andrić tak kot je 
bil, se nikakor ne bi strinjal z izkoriščanjem svojega imena v po-
litične ali komercialne namene, kar je za časa svojega življenja 
večkrat pokazal. Z umetno gradnjo na sotočju Drine in Rzava 
so tudi z ene strani uspešno skrili eno najlepših gradbeniških 
stvaritev kot je Most na Drini. Seveda bo marsikakšen naš član 
gradbenikov rekel: »Pa pusti to, važno je da se nekaj dela.« Kaj 
vem, mogoče pa ima prav. Med drugim, Višegrajčani so imeli 
sestanke na posebej zgrajenem delu na mostu, ki se imenuje 
vrata, prostor, kjer so posedali pa sofa.          
      Toliko potekajočih in tudi dokončanih gradenj kot smo jih 
videli samo v Sarajevu, v Sloveniji ne premoremo. Ob cesti, 
ki pelje na zahod, se vrstijo različni ogromni in malo manjši 
objekti, ustvarjeni pretežno s turškim in saudskim kapitalom. 
Nelagodno občutje vzbuja ameriški konzulat, velik in zastražen 
kot kakšna pomembna vojašnica. Dobro voljo smo popravili 
z obiskom Baščaršije in njenih, tudi z mednarodno pomočjo, 
spomeniško zaščitenih zgradb in vsebin. Večina si je ogledala 
Sarajevski rov ali tunel, manjša skupina pa nogometno tekmo 
med  Sarajevom in Želježničarjem.                           
       Ampak, najpomembneje je bilo, da smo se družili in spo-
znavali. Če se spet malo pošalim, bi predlagal, da se morajo vsi 
člani in članice naše skupščine in odborov redno udeleževati 

izletov in podobnih srečanj, saj bodo le tako lahko zajeli mi-
šljenje in pričakovanja vseh nas.         

Vsem članom in članicam lep pozdrav!


