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2 3Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.

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

Dunja Verbajs
Davčno svetovanje 
Verbajs d.o.o.

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,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

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, d.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:	t.j.	s	številko	vaše	kartice	Mozaik	podjetnih	in	geslom.		
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

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.	

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

Urnik za stranke: 
od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
ali	na	telefon		05/63 090 35

Zavod za varstvo pri delu 
Koper, d.d.
Ankaranska	cesta	5	c,	
6000	Koper	
(v prostorih Sintal Obala d.o.o.) 

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. do 8.30 ure. 
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!

Z D R A V S T V E N E 	 S T O R I T V E
Dispanzer medicine dela, 
prometa in športa Izola
Ul.	oktobrske	revolucije	11,	
6210	Izola

Center 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.)								
•	 pri	vzpostavljanju	poslovnih	povezav	s	tujino	in	iskanju	stikov	ter	obiskov	poslovnih	partnerjev	v	tujini									
•	 pri	objavi	poslovnih	ponudb	in	povpraševanj,	organizaciji	in	izvedbi	poslovnih	srečanj
•	 pri	prenosu	znanja,	inovacij	in	tehnologij								
•	 pri	zaščiti	in	varovanju	pravic	intelektualne	lastnine	(zaščita	blagovnih	znamk,	v	postopkih	za	zaščito	patenta,	idr.)						
•	 pri	vključevanju	v	evropske	R	&	R	projekte

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

Kontakti:	
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
Sestanki po predhodni najavi.

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

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d'imprenditoria artigianale di Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper  

Telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17  
E-naslov: ooz.koper@ozs.si - spletna stran: www.oozkoper.si

Uradne ure strokovnih služb:
 ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure  in od 14. do 16. ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure

Koprske obrtniške novice 
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje: Damjan Vremec o.v.s. - Tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 850 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno
Naslovnica: Slovenski paviljon na EXPO 2015 v Milanu
Foto: SoNo arhitekti d.o.o.

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

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

O B M O Č N A  O B R T N O - P O D J E T N I Š K A  Z B O R N I C A  K O P E R Volitve so za nami ČLANI KOPRSKE ZBORNICE 
SO PREDSEDNIKA IZVOLILI NEPOSREDNO
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					V	petek,	19.	in	soboto,	20.	junija	2015	so	
potekale	 volitve	 za	 predsednika	 OOZ	 Ko-
per	 in	 člane	 skupščine	 Območne	 obrtno-
podjetniške	zbornice	Koper	za		mandatno	
obdobje	2015-2019.														

	 	 	 	 	 Člani	 Območne	 obrtno-podjetniške	
zbornice	Koper	so	v	obrtno-podjetniškem	
zborničnem	sistemu	kot	prvi	volili	predse-
dnika	neposredno.	Volilna	udeležba	je	bila	
29,12	odstotna.												
						Volitve	so	potekale	mirno	in	brez	zaple-
tov.	Volilna	komisija	 je	svoje	delo	opravila	
dobro.	           

Člani volilne komisije (z leve): 
Roko Hlede, Luka Franca, Mirna 
Radovac, Slavko Starc, Tatjana 

Ivančič  in Slavko Zupan

V skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2015-2019 so bili izvoljeni naslednji člani:

Priimek in ime Področje dejavnosti Št. glasov

  1.  VIŽINTIN Slavko   lesarji - steklarji 120

  2.  KALŠNIK Zlatko   gradbinci 97

  3.  PONGRAC Vladimir avtoserviserji 96

  4.  UDOVIČ Dušan   instalaterji-energetiki 95

  5.  CEPOVIĆ Bojan   gostinci 94

Priimek in ime Področje dejavnosti Št. glasov

  7.  ČESA Sead - Brko  gradbinci 86

  8.  RAŽMAN Vladimir    gostinci 81

  9.  ŽERJAL Vojko   kovinarji 81

10.  VALIČ Vojko  gostinci 77

  6.  GRŽENTIĆ Nives frizerji 87

     Za predsednika OOZ Koper je bil s  55 
odstotki glasov izvoljen  Slavko Vižintin.	
Od	 ostalih	 kandidatov	 je	 najboljši	 rezul-
tat	dosegel		Sergej	Pinter	z	19,21	odstotki,	
Aldo	 Kocjančič	 je	 prejel	 13,10	 odstotkov,		

Mirko	Tomšič	pa	12,66	odstotkov	glasov.																																			
	 	 	 	 	 Slavko	 Vižintin,	 ki	 je	 pred	 štirimi	 leti	
prevzel	 vodenje	 zbornice	 v	 kriznem	 času,	
je	 tako	 s	 svojim	 dosedanjim	 delom	 in	
programom	 za	 prihodnja	 leta	 ohranil	 vi-
soko	 zaupanje	 članic	 in	 članov	 zbornice.	
Novoizvoljeni	 predsednik	 je	 v	 svoji	 javni	
zahvali	 poudaril,	 da	 kljub	 nasprotovanju	

Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije	ne-
posrednim	volitvam	predsednika,	 	so	naši	
člani	spoznali	in	pokazali,	da	je	prišel	čas,	da	
sami	odločajo	o	svoji	usodi	 in	usodi	svoje	
zbornice.								
	 	 	 	 	 	 Skupino	 članov,	 predvsem	 nekatere	
predsednike	sekcij,	 	ki	so	se	za	doseganje	
svojih	ozkih	interesov	posluževali	neresnic,		
pa	 je	 pozval	 k	 prenehanju	 s	 takim	 poče-
tjem,	 ki	 	 škodi	 celotnemu	 obrtniškemu	
cehu.	To	 je	 bilo	 tudi	 sporočilo	 volivcev,	 ki	
tem	članom	svojega	glasu	na	volitvah	niso	
več	zaupali,	čeprav	so	bili	v	volilni	kampanji	
zelo	glasni	in		agresivni.		Članstvo	se	očitno	
zaveda,	da	se	je	potrebno	maksimalno		an-
gažirati,	da	je	za	dosego	skupnih	ciljev	po-
trebna	sloga		in	da	tu	ni	prostora	za	osebne	
interese,	spletke	in	konflikte.													
	 	 	 	 	V	 volilno	 kampanjo	 se	 je,	 tako	 kot	 je	
napovedal	 ob	 občinskih	 volitvah,	 aktivno	
vključil	 tudi	 župan	 Mestne	 občine	 Koper	
Boris	Popovič,	ki	je	obrtnike	osebno	nago-
varjal	tako	z	pošto	kot	z	izjavami	v	medijih.	
Ne	glede	na	to,	da	kandidat	za	predsednika	
zbornice,	ki	ga	je	podprl	koprski	župan,	ni	
dobil	zadostne	podpore,	si	Slavko	Vižintin	
nadeja	 dobrega	 sodelovanja	 z	 Mestno	
občino	 Koper,	 	 z	 županom	 Borisom	 Popo-
vičem	pa	korektno	in	boljšo	komunikacijo.	
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13.  ROT Aleš   kovinarji 74

14.  HLEDE Tamara  kozmetiki 74

15.  LISJAK Franko gostinci 73

16.  APOLLONIO David   prevozniki 73

17.  PUHOV Robert    lesarji - steklarji 66

18.  POBEGA Mirjan druge dejavnosti 66

19.  VADNOV Vasja   avtoserviserji 65

20.  PUCER Aleš Instalaterji-energetiki 63

21.  KOCJANČIČ Aldo  instalaterji-energetiki 62

22.  KORUZA Branko    instalaterji-energetiki 62

23.  ŠAV Gracijano   gradbinci 60

24.  BORŠIČ Miran  elektro dejavnost 59

25.  VRAČIĆ Nenad    lesarji-steklarji 59

26.  KNEZ Edi     gradbinci 58

27.  BENČIČ Franko   instalaterji-energetiki 58

28.  ČURIN Igor   instalaterji-energetiki 57

Skupščina	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	Koper	se	je	konstituirala	16.	julija	2015.	Na	seji	so	člani	skupščine,	s	tajnim	glasovanjem,	izvolili	člane	in	pred-
sednico	nadzornega	odbora	zbornice.
	

V nadzorni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2015-2019 so bili izvoljeni:

SVETINA Jelka
predsednica

ČANADIJA Jasmin 
član

KAPIĆ Nurija
član

JESENIK Jadranka
članica

PARAVAN Ana
članica

11.  KOCJANČIČ Stefan   prevozniki 75

12.  PINTER Sergej    kovinarji 74

Skupščina	Območne	obrtno-podjetniške	zbornice	Koper	je	na	predlog	mandatarja	Slavka	Vižintina,	predsednika	OOZ	Koper,	z	javnim	glasovanjem	izvolila	
člane	upravnega	odbora	zbornice.

V Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2015-2019 so bili z 21 glasovu ZA 
izvoljeni naslednji člani:

HLEDE Tamara PINTER Sergej
Pimetal d.o.o.

KALŠNIK Zlatko 
Gradbeništvo Zlatko d.o.o.

POBEGA Mirjan VRAČIĆ Nenad VALIČ Vojko

Skupščina	je	na	konstitutivni	seji	sprejela	
program	dela	in	finančni	plan	zbornice	za	
leto	2015,	razpravljala	je	tudi	o	ravnanju	
OZS	v	zvezi	z	izvedenimi	volitvami	organov	
OOZ	Koper	in	o	tožbi	skupine	članov	skup-
ščine	OOZ	Koper	zoper	OOZ	Koper.														

Skupščina OOZ Koper je ugotovila, da 
so bile volitve za predsednika zbornice 
in člane skupščine zbornice, ki so po-
tekale 19. in 20. junija 2015 izvedene 
pravilno, skladno s Sklepom o razpisu 
volitev in Pravili za izvedbo volitev ter 
skladno s spremembami statuta OOZ 
Koper, ki jih je sprejela skupščina OOZ 
Koper 17. aprila 2015. Način izvedbe 
volitev je bil skladen predvsem z voljo 
članstva.													

Člani	novoizvoljenega	Upravnega	odbora,	
volilne	komisije	in	Skupščine	so	zavrnili	
zahtevo	OZS	po	predaji	volilnega	materia-
la.	OOZ	Koper	je	samostojna	pravna	oseba,	
v	katero	se	člani	včlanjujejo	prostovoljno	
na	osnovi	pravice	svobodnega	združeva-
nja,	ki	jo	zagotavljata	Ustava	RS	in	Obrtni	
zakon.	Nobenega	zakona	ali	drugega	
predpisa	ni,	ki	bi	od	območne	zbornice	
zahteval,	da	svoj	volilni	material	preda	
OZS.	Poleg	tega	v	preteklosti	tudi	nikoli	ni	
bilo	take		prakse.										

Skupščina	je	ugotovila	tudi,	da	je	skupina	
desetih	članov	skupščine	iz	prejšnjega	
mandata,	s	širjenjem	neresnic	v	javnosti	in	
medijih,	povzročila	in	še	vedno	povzroča	
zbornici	nepopravljivo	škodo.											

Dogodki ob  zadnjih volitvah 
										
Zadnje	volitve,	kot	še	nobene	pred	tem,	je	
spremljal	velik	pritisk	Obrtno-podjetniške	
zbornice	Slovenije	in	peščice	članov	kopr-
ske	zbornice,	ki	so	nasprotovali neposre-
dnim volitvam predsednika zbornice.																	

Čeprav	je	OZS	deklarirala,	da	ne	naspro-
tuje	neposrednim	volitvam	predsednika	
OOZ	Koper,		je	svoje	nasprotovanje	v	
javnosti	utemeljevala	s	tem,	da	OOZ	
Koper	za	take	volitve	od	OZS	ni	pridobila	
soglasja.	V	javnosti	je	pozivala	OOZ	Koper	
naj	neposrednih	volitev	ne	izvede.	Ko je 

OOZ Koper volitve izvedla, se je OZS 
postavila na stališče, da so te nezako-
nite in neveljavne in ter izvoljenega 
vodstva ne priznava. 	O	tem	so	poročali	
tudi	mediji.												

Peščica	koprskih	članov	je	medtem	v	me-
dijih	neargumentirano	skušala	prikazati	
OOZ	Koper	kot	organizacijo,	ki	deluje	
nezakonito,		mimo	pravil	in	pri	tem	še	
posebej	izpostavila	predsednika	in	sekre-
tarko	zbornice.											

Iz	medijev	je	zbornica	v	mesecu	juniju	
izvedela,	da	je	ta	skupina	članov	zoper	njo	
vložila	tudi	tožbo.	V	podkrepitev	domnev-
nih	nepravilnosti,	ki	naj	bi	se	dogajale	na	
zbornici,	je	omenjena	skupina	v	volilni	
kampanji		navajala		le	vložitev	tožbe.	S	
tožbo	naj	bi	skupina	tožnikov	dokazala,	
da	so	volitve	nezakonite,	čeprav	so	na	teh	
volitvah,	z	izjemo	enega,		kandidirali	vsi	
tožniki.														

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	
Koper	je	tožbo,	ki	je	bila	na	sodišče	vlože-
na	26.	maja	2015,	prejela	20.	avgusta	2015.	
Dva	meseca	po	volitvah,	saj	so	jo	morali		
tožniki	večkrat	dopolniti.															

Kot	smo	že	pisali	v	majski	številki	Koprskih	
obrtniških	novic	je	na	skupščini	OOZ	Ko-
per,	na	kateri	je	bil	sprejet	sklep	o	razpisu	
volitev,	nekaj	članov	skupščine	-	predvsem	
predsednikov	sekcij	-	glasovalo	proti	volji	
svojega	članstva,		v	nasprotju	s	sklepi	
zborov	članov	sekcij,	ki	so	se	izrekli	za	
neposredne	volitve	predsednika	zbornice.																		
	 																	
Predsedujoči	skupščini	Sergej Pinter je 
želel preprečiti, da bi predsedniki sek-
cij glasovali proti volji članstva sekcij ,	
zato	njihovih	glasov	ni	upošteval.	Predse-
dniki	sekcij	so	bili	namreč	v	skupščini	OOZ	
Koper	predstavniki	članov	sekcij.		Sergej 
Pinter se je zato odločil upoštevati 
sklepe zborov članov sekcij,	s	čimer	se	
nekateri	predsedniki	sekcij	niso	strinjali.	
															
Skupina	članov	skupščine,		v	kateri	so:	
Aldo Kocjančič, Mirko Tomšič, Vladimir 
Ražman, Mario Zadel, Maja Kolnik Šva-
ra, Silva Baruca Jakomin, Peter Babič, 
Gracijano Šav, Edi Knez	in	Igor Čurin	

je	zaradi	ravnanja	Sergeja	Pinterja	zoper	
OOZ	Koper	vložila	tožbo	na	Okrajno	sodi-
šče	v	Kopru.	Skupina	s	tožbo	zahteva	raz-
veljavitev	sklepa	skupščine,	ki	je	omogočil	
neposredne	volitve	predsednika	zbornice.																			

Edini argument s	katerim	je	skupina	
članov,	torej	tudi	nekaterih	predsednikov	
sekcij,	utemeljevala	svojo	zahtevo	je, da	
na skupščini lahko glasujejo le člani 
skupščine in da nikakor ne bi smeli 
upoštevati glasove sekcij.																	

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	
Koper	je	na	tožbo	odgovorila.	Zbornica 
zagovatja stališče, da so temelj delo-
vanja zbornice njeni člani, da so bili 
predsedniki sekcij v skupščini dolžni 
zastopati voljo članov sekcij in da ti 
nimajo nikakršne pravice ali pravne 
podlage za svojo samovoljo.                  

Vladimir Ražman, Mirko Tomšič, Aldo 
Kocjančič,  Mario Zadel	in	Edi Knez	
pa	so	v	imenu	celotne	skupine	šli	še	dlje.		
Upravnemu	odboru	Obrtno-podjetniške	
zbornice	Slovenije	so	predlagali,	da	se	
zaradi	izvedbe	volitev	in	zaradi	drugih	
domnevnih	nepravilnosti	na	OOZ	Koper	
(teh	še	danes	niso	podkrepili	z	dejstvi)		iz	
članstva	izključijo	novoizvoljeni	predse-
dnik	Slavko Vižintin,	predsedujoči	na		
skupščini	OOZ	Koper	17.	aprila	2015,	Ser-
gej Pinter,	predsednik	nadzornega	odbo-
ra	v	prejšnjem	mandatu	Mirjan Pobega	in	
sekretarka	zbornice		Elide Laginja.													
	
Upravni	odbor	OZS	je	sklepe	o	izključitvi	
sprejel	takoj	po	prejemu	predlogov,	ne	da	
bi	izključeni	člani	niti	vedeli,	da	zoper	njih	
poteka	postopek	izključitve.																	

Tudi	o	izključitvi	so	mediji	poročali	takoj	
zatem,	ko	je	OZS	članom	poslala	sklepe	o	
izključitvi.															

Predsednik	OZS	Branko Meh		je	nato	skli-
cal	izredno	sejo	skupščine	OZS,	na	kateri	
naj	bi	obravnavali	le	ugovore	štirih	izklju-
čenih	članov,	ki	so	poslancem	skupščine	
predstavili	svoja	stališča.	Žal	skupščina	ni	
razpravljala	o	vsebini	ugovorov.	Razprava	
se	je	nanašala	bolj		na	spremembo	statuta	
OOZ	Koper	in	na	volitve.																						



6 7

	 	 	 Območna	 obrtno-podjetniška	 zbornica	 Koper	 je	 na	 slavnostni	 skupščini,	 ki	 je	 potekala	 25.	 septembra	 v	
restavraciji	Emonec,	podelila	jubilejna	priznanja	za	10-,	20-,	30-,	40-		in	50-letno	opravljanje	dejavnosti.	
						Skupščine	so	se	udeležili	tudi	podpredsednik	Upravnega	odbora	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije Ivan 
Meh, predsednik	OOZ	Piran	Pavel Lovrečič,	podpredsednik	OOZ	Izola	Damijan Šenk,	predsednica	Udruženja	
obrtnika	Buzet	Loredana Krbavčič	in	drugi.					

															
								Predsednik	OOZ	Koper Slavko Vižintin	je	v	svojem	nagovoru	poudaril,	da	so	taki	dogodki	tudi	priložnost,	da	
se	prisotne	in	javnost	spomni		na	delo	in	poslanstvo	zbornice.																	
	 	 	 	 Povedal	 je,	 da	 je	 Območna	 obrtno-podjetniška	 zbornica	 Koper	 do	 ukinitve	 obveznega	 članstva,	 ki	 se	 je	
zgodila	leta	2013,	uspela	zgraditi	 jedro	trdnega	in	zvestega	članstva,	na	katerem	sloni	tudi	današnja	zbornica	
prostovoljnih	članov.	Članstvo	se	je	zmanjšalo	za	polovico	in	gotovo	se	bo	še	nekoliko,		saj	je	med	člani	še	nekaj	
takih,	ki	nameravajo		izstopiti,	nekaj	pa	tudi	takih,	ki	že	dolgo	ali	nikoli	niso	niti	poravnali	članarine.	Članstvo	se	
bo	zmanjšalo	tudi	zato,	ker	se	dejavnosti	zapirajo.	Ljudje	se	upokojujejo	ali	pa	njihove	dejavnosti	ne		zmorejo	
preživeti	na	trgu.		Zbornica	bo	sčasoma	prišla	do	tega,	da	bodo	v	zbornici	ostali	samo	tisti	člani,	ki	si	dejansko	to	
želijo.	Ti	člani	bodo	to	zbornico	peljali	naprej,	sproti	bodo	oblikovali	skupne	potrebe	članstva	in	odločali	o	tem	
kako	jih	bodo	uresničevali.	Današnji	cilji		namreč	niso	nič	drugačni	kot	so	bili	pred	desetletji,	ko	so	naši	starejši	
kolegi		to	zbornico	prav	za	te	namene	tudi	ustanovili.																	
     »Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je del skupnega zborničnega sistema, v katerem je 62 območnih 
zbornic. Skupaj,  kot Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,  predstavljamo člani vseh teh zbornic  velik del slovenskega 
gospodarstva in smo zato zelo pomembni tudi za našo državo. Sistem, ki so ga zgradili naši predhodniki moramo 
zato ohraniti, ker  je namenjen zastopanju interesov vseh nas obrtnikov in podjetnikov, ki ga s svojo članarino tudi 
vzdržujemo«	je	dejal	Vižintin.																	
					Zaradi		zmanjšanih	prihodkov,	ki	so	posledica	osipa	članstva,	je	zbornica	že	v	letošnjem	letu,	kolikor	je	bilo	
možno	 oklestila	 skoraj	 vse	 stroške,	 zmanjšala	 je	 tudi	 nagrade	 in	 sejnine	 funkcionarjem	 ter	 plače	 zaposlenim.	
Odhodke	 bo	 zbornica	 še	 zmanjševala	 in	 sicer	 toliko	 kolikor	 bo	 nujno	 potrebno	 s	 tem,	 da	 se	 ne	 bi	 zmanjšale	
storitve	in	ugodnosti,	ki	jih	imajo	člani.																					
						Zbornica	svojim	članom	zagotavlja	različna	brezplačna	svetovanja	iz	področja	prava,	davkov	in	računovodstva,	
varstva	 pri	 delu,	 ipd.	 V	 sodelovanju	 z	 zunanjimi	 izvajalci	 članom	 ponuja	 tudi	 vrsto	 ugodnosti.	 Predsednik	 je	
prisotne	spomnil	tudi	na	ugodnosti,	ki	jih	imajo	člani		kot	imetniki	kartice	Mozaik	podjetnih,	s	katero	lahko	člani	
precej	prihranijo	pri	stroških	poslovanja.														
	 	 	 Območna	 obrtno-podjetniška	 zbornica	 Koper	 za	 člane	 organizira	 številna	 izobraževanja.	 Veliko	 jih	 je	
brezplačnih	 ali	 za	 simbolično	 participacijo.	 Številna	 strokovna	 izobraževanja	 po	 različnih	 dejavnostih	 so	
organizirana	tudi	po	sekcijah.	V	zadnjih	dveh	letih	je	sicer	na	naši	območni	zbornici	število	izobraževanj	po	
sekcijah	nekoliko	upadlo,	se	je	pa	občutno	povečala	ponudba	izobraževanj,	ki	jih	ponujajo	sekcije	na	OZS	tako,	
da	imajo	člani	na	voljo	res	pestro	izbiro	izobraževanj.																						
						Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	sodeluje	z	vsemi	institucijami	v	okolju	njenega	delovanja.	Člani	
pa	imajo	številne	težave,	ki	bi	jih	lahko	reševali	v	sodelovanju	z	Mestno	občino	Koper,	zato	bi	si	želeli,	da	bi	bilo	
to	sodelovanje	boljše.	Predsednik	Vižintin	je	izrazil	željo,	da	bi	kandidat,	ki	je	na	zadnjih	volitvah	za	predsednika	
zbornice	kandidiral	s	podporo	župana,	prispeval	vsaj	k	vzpostavitvi	boljšega	sodelovanja	z	njim,	s	čimer		bi	lahko	
veliko	naredil	za	zbornico	in	svoje	kolege.																		
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OIzredne	 seje	 skupščine	 OZS	 so	 se,	 čeprav	

niso	člani	le	te,		udeležili	tudi	Peter Babič, 
Mirko Tomšič	 in	 Vladimir Ražman.	 Sle-
dnji	je	poslancem	poročal	o,	po	njegovem	
mnenju,	 nezakonitem	 poteku	 glasovanja	
na	skupščini	OOZ	Koper,	ko	se	je	odločalo	
o	spremembi	statuta	in	razpisu	volitev	ter	
pri	tem	navedel	tudi	nekaj	neresnic.																																				

Skupščina		OZS,		katera	naj	bi	presojala	ali	
so	bili	 sklepi	Upravnega	odbora	OZS	o	 iz-
ključitvi	članov	pravilni	in		zakoniti,	je	priča-
kovano	sprejela	sklep,	ki	ji	ga	je	na	sami	seji	
v	 sprejem	 	 predlagal	 Upravni	 odbor	 OZS.	
Ta	ga	je	sprejel	na	izredni	seji	tik	pred		sejo	
skupščine.	Skupščina	je	sklepe	o	izključitvi	
potrdila	pogojno.	Dokončnost	sklepov	bo	
nastopila	 4.	 novembra	 2015,	 kolikor	 OOZ	
Koper	 do	 takrat	 ne	 izvede	 novih	 volitev.	
OZS	 zahteva,	 da	 predsednika	 OOZ	 Koper	
izvolijo	 le	 člani	 skupščine	 in	 ne	 vsi	 člani	
zbornice.																			

O	sprejetem	sklepu	se	je	isti	dan	seznanila	
Skupščina	 OOZ	 Koper,	 ki	 je	 v	 zvezi	 s	 tem	
sprejela	naslednje	sklepe:				
														
•	 Skupščina	 Območne	 obrtno-podje-

tniške	 zbornice	 Koper	 ugotavlja,	 da		
Upravni odbor OZS še do danes ni 
obrazložil niti ene svoje  zavrnitve 
izdaje soglasja k spremembam 
statuta OOZ Koper,	 katere	 omogo-
čajo	 	 neposredne	 volitve	 predsedni-

ka	OOZ	Koper.	UO	OZS	ni	obrazložil	
svojih	odločitev	niti	po	dodatni	izrec-
ni	zahtevi	OOZ	Koper	z	dne	31.	julija	
2015.	 Obrazložitev zavrnitve ni 
bila podana niti  na zahtevo posta-
vljeno na sami izredni seji skupšči-
ne OZS, zato skupščina OOZ Koper 
ugotavlja, da je bilo OOZ Koper so-
glasje dano na osnovi 2. odstavka 
10. člena Statuta OZS.	Ta		določa,	da	
mora	UO	OZS	v	primeru,	ko	odkloni	
izdajo	soglasja,		to		v	roku	30	dni	spo-
ročiti	 in	 svojo	 odločitev	 obrazložiti.	
Če upravni odbor OZS tega ne sto-
ri, se po statutu OZS  domneva, da 
je bilo soglasje dano. 					

													• Skupščina OOZ Koper poudar-
ja, da so bile volitve skupščine in  
predsednika OOZ Koper za man-
datno obdobje 2015-2019,	 ki	 so	
bile	 izvedene	 v	 mesecu	 juniju	 2015, 
legitimne,  v skladu s sprejetimi 
spremembami statuta OOZ Koper, 
z dne 17. aprila 2015 in predvsem 
skladne z voljo članstva. OOZ Ko-
per zato volitev ne bo ponovila.     

     													• Skupščina OOZ Koper ugotavlja, 
da so bili sklepi o izključitvi  članov 
OOZ Koper Slavka Vižintina, Ser-
geja Pinterja, Mirjana Pobege in 
Elide Laginja iz članstva OZS, ki jih 
je UO OZS  sprejel na svoji 35. izre-

dni seji, sprejeti v nasprotju s sta-
tutom OOZ Koper in so zato neve-
ljavni.	Statut	OOZ	Koper,	kateremu		je	
OZS	tudi	dala	soglasje	določa,	da	UO	
OZS	 lahko	 člana	 OOZ	 Koper	 izključi	
iz	članstva	ali	na	predlog	Upravnega	
odbora	OOZ	Koper	ali	s	soglasjem	UO	
OOZ	Koper.		Glede	na	to,	da	ne	enega	
ne	drugega	ni	bilo,	»izključeni« osta-
jajo člani OOZ Koper in OZS.       	

										
•	 Skupščina	 OOZ	 Koper	 predlaga	

Upravnemu	 odboru	 OOZ	 Koper,	 da	
na	 podlagi	 12.	 	 	 člena	 Statuta	 OOZ	
Koper,	 zaradi blatenja ugleda 
Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Koper z  izjavami v me-
dijih in  zaradi širjenja neresnic v 
širši javnosti, predvsem pa med 
člani zbornice, poda Upravnemu 
odboru OZS  predlog za izključi-
tev iz članstva za naslednje člane 
OOZ Koper: Alda Kocjančiča, Mir-
ka Tomšiča, Vladimirja Ražmana, 
Maria Zadela, Majo Kolnik Švara, 
Silvo Baruca Jakomin, Petra Babi-
ča, Gracijana Šava, Edija Kneza in 
Igorja Čurina.															

Zaradi	 celotnega	 dogajanja	 je	 Območna	
obrtno-podjetniška	 zbornica	 Koper,	 po	
sklepu	skupščine,		od	pristojnih	ministrstev	
že	zahtevala		nadzor	nad	zakonitostjo	dela	
Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije.

Besedo naj imajo ČLANI
Upravni	odbor	in	Nadzorni	odbor	Območ-
ne	obrtno-podjetniške	zbornice	Koper	na	
neutemeljeno	in	žaljivo	pisanje	v	članku	
revije	Obrtnik	(letnik	XLIV,	št.	6,	junij	2015)	
ter	na	ostala	sporna	ravnanja	OZS	v	zvezi	
s	postopkom	neposrednih	volitev	pred-
sednika	OOZ	Koper,	podajata	naslednji	
odgovor:	
	
Stališče OZS, da v zvezi s postopkom 
neposrednih volitev predsednika OOZ 
Koper slednja ni ravnala zakonito in 
ne v skladu s statutom OZS, je v celoti 
neutemeljeno in zavajajoče.	Območna	
obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	je	s	
predlagano	spremembo	statuta	želela	
omogočiti	svojim	prostovoljnim	članom,	
da	sami	na	neposrednih	volitvah	odločajo	
o	tem	kdo	bo	njihov	predsednik.	OOZ	
Koper	je	postopek	neposrednih	volitev	
predsednika	zbornice	izvedla	na	zakoniti	
pravni	podlagi	po	volji	članov	OOZ	Koper,	
ki	je	bila	neposredno	in	z	veliko	večino	
izražena	najprej	v	javni	razpravi,	nato	na	
Skupščini	OOZ	Koper	ter	potrjena	z	ude-
ležbo	na	volitvah	in	tudi	s	samim	izidom	
volitev.	
	
OOZ	Koper	je	postopek	spreminjanja	svo-
jega	statuta	začela	po	pridobitvi	pozitiv-

nega	mnenja		vodje pravne službe OZS 
mag. Nine Scortegagna Kavčnik,  da 
glede neposrednih volitev predsedni-
ka ne vidi težav in bi na UO OZS podala 
predlog, da se soglasje k tovrstni spre-
membi poda.	OOZ	Koper	je	v	postopku	
pridobivanja	soglasja	upoštevala	tudi	vse	
pripombe,	ki	jih	je	kasneje	imela	OZS	tako,	
da	s	strani	OZS	ni	bilo	več	nobenih	zadrž-
kov	za	izdajo	soglasja.	
	
Zavrnitev soglasja s strani UO OZS je 
bila tako neutemeljena in v nasprotju 
s Statutom OZS, ki v 10. členu določa, 
da lahko OZS odkloni izdajo soglasja le, 
če je statut OOZ v nasprotju z določili 
Obrtnega zakona ali s statutom OZS, 
kar mora obrazložiti. Tega OZS še do 
danes ni storila in s tem sama povzro-
čila situacijo v kateri so ujeti člani OOZ 
Koper.
	
OOZ	Koper	je,	še	preden	je	o	spremembi	
statuta	odločala	njena	skupščina,	prido-
bila	tudi	pravno	mnenje prof. dr. Rajka 
Pirnata, ki je potrdil obstoj zakonske 
pravice, da se OOZ Koper lahko ločeno 
in samostojno odloča o tem, na kakšen 
način bo uredila volitve v organe 
zbornice.	Upoštevaje	zakonsko	ureditev	

in	pravno	stališče	prof.	dr.	Rajka	Pirnata	
Skupščina	OOZ	Koper	ni	imela	nobene	
pravne	ovire	za	neupoštevanje	volje	veči-
ne	članstva,	zato	je	na	8.	redni	seji	sprejela	
predlagane	spremembe	statuta	v	zvezi	z	
neposrednimi	volitvami	predsednika	OOZ	
Koper,	ki	jih	je	slednja	nato	tudi	dejansko	
izvedla.	Takšne	volitve,	ki	temeljijo	na	
pravno	veljavnem	sklepu	Skupščine	OOZ	
Koper,	so	zakonite	in	legitimne,	zato	jim	
nihče,	še	najmanj	pa	OZS,	ki	je	v	svojem	
bistvu	združenje	članov	območnih	zbor-
nic,	ne	bi	smela	nasprotovati.	Trditev UO 
OZS, do so volitve OOZ Koper neza-
konite, sloni zgolj na dejstvu, da jih je 
OZS z zavrnitvijo izdaje soglasja, torej s 
svojim nezakonitim ravnanjem,  želela 
preprečiti  in jih narediti nezakonite.  
	
Ne	drži	niti	trditev,	da	bi	moral	biti	statut	
OOZ	Koper	skladen	statutu	OZS,	po	
katerem	predsednika	OZS	voli	skupšči-
na,	niti	trditev,	da	bi	bilo	potrebno	pred	
potrditvijo	sprememb	statuta	OOZ	Koper	
kakorkoli	spremeniti	statut	OZS.	Statut 
OZS namreč ne ureja načina organi-
ziranja in volitev v organe območnih 
obrtno-podjetniških zbornic, temveč 
le v organe OZS, vsebinska ureditev 
volitev v organe OZS pa je v statutu 

OZS povsem primerna in je ni potrebno 
spreminjati.	Ob	tem	poudarjamo,		da	za	
ravnanja	OOZ	Koper	v	zvezi	z	neposredni-
mi	volitvami	predsednika	zbornice	v	no-
benem	primeru	ni	odgovoren	predsednik	
zbornice	Slavko	Vižintin	sam,	še	manj	pa	
sekretarka	zbornice	Elide	Laginja.	V	skladu	
s	statutom	OOZ	Koper	je	njuna	vloga	in	
naloga	uresničevati	sklepe	Skupščine	in	
Upravnega	odbora	OOZ	Koper.	

Seje	skupščine	OOZ	Koper	26.	marca	
2015	so	se	udeležili	tudi	predsednik	OZS	
Branko Meh,	direktor	OZS	Danijel Lam-
perger	in	vodja	pravne	službe	OZS,	mag.	
Nina Scortegagna Kavčnik,	ki	so	dejali,	
citiramo:	«Kolikor boste spremembo statuta 
izglasovali, boste tak statut tudi imeli. OZS 
pa vam soglasja ne more dati dokler ima 
tak statut«. 
	
Upoštevaje	vse	navedeno	smo	trdnega	
prepričanja,	da	odločitev	OOZ	Koper,	da	
izpelje	neposredne	volitve	predsednika	
zbornice,	ne	povzroča	nikakršne	škode	
ugledu	celotnega	obrtno-zborničnega	
sistema,	kot	to	trdi	UO	OZS,	saj	je	ločen in 
samostojen način urejanja notranjega 
delovanja OOZ Koper njena pravica, ki 
jo zagotavljata Obrtni zakon in  tudi 
sam statut OZS, katera tudi ne določata 
nikakršnih skupnih pravil, ki naj bi ve-
ljala za vse v obrtno-zborničnem siste-
mu, kot to povsem napačno navaja OZS. 
Škoda, ki zaradi navedenega nastaja 
ugledu obrtno-zborničnega sistema je 
zato kvečjemu le posledica vseh neu-
temeljenih navedb in obtožb OZS, ki je 
kot organizacija, katera naj bi delovala 
prav z namenom zagotovitve skupnih 
interesov članov - tudi članov OOZ Ko-
per, v tej zadevi popolnoma poteptala 
voljo večine članstva OOZ Koper.  
	
Kolikor	bi	OOZ	Koper	ravnala	nezakonito	
bi	OZS	lahko	ustrezno	ukrepala,	česar	ni	
storila.	S svojim samovoljnim ravna-
njem, z javnim obsojanjem v medijih 
in v reviji,	ki	jo	s	članarino	plačujemo	tudi	
prostovoljni	člani	OOZ	Koper,		je OZS pov-
zročila in še vedno povzroča nepotreb-
no blatenje dobrega imena OOZ Koper, 
njenih organov in njenih zaposlenih,	ki	
so	vseskozi	ravnali	zakonito	in	v	dobrobit	
svojega	članstva	in	svoje	organizacije.		
Predvsem pa OZS škoduje ugledu čla-
nov OOZ Koper,  ki so na volitvah tudi 
potrdili, da je vodstvo OOZ Koper rav-
nalo skladno z njihovimi pričakovanji 
in zahtevami. OZS s svojim ravnanjem 
škoduje tudi svojemu ugledu.
	
Zaradi odločitev  in ravnanja članov 
Upravnega odbora OZS  bo negativne 
posledice, žal,  nosil celoten obrtno-
zbornični sistem v Sloveniji.
	
Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper,   
Mirjan Pobega, predsednik NO OOZ Koper 
v prejšnjem mandatu																																																																																																																							

Slavnostna seja skupščine
ZBORNICA PODELILA PRIZNANJA 
SVOJIM ČLANOM

Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper Ivan Meh, podpredsednik Upravnega odbora OZS
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je	 čestital	 vsem	 jubilantom	 in	 svoj	 nago-
vor	 zaključil	 z	 naslednjo	 mislijo:	 »Vsake 
spremembe se je potrebno lotiti resno in 
odgovorno, ker brez njih ni razvoja. Sem 
optimističen, naši zbornici in njenim čla-
nom pa  želim vse dobro«.                   
							Podpredsednik	Upravnega	odbora	OZS	
Ivan Meh	 je	 uvodoma	 izrazil	 upanje,	 da	
bosta	 OZS	 in	 OOZ	 Koper	 našla	 rešitev	 za	 A

K
T

U
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Onastale	 zaplete	 okrog	 volitev	 in	 povedal,	
da	 je	 glavni	 cilj	 obrtniškega	 povezovanja	
nekoč	in	danes	ostal	nespremenjen	–	zdru-
ževanje	z	namenom	doseči	boljše	pogoje	
poslovanja. »Le skupaj smo močnejši in 
kot trdna in složna organizacija bomo 
tudi v prihodnje zmožni doseči spremem-
be, ki so  v korist obrtnikom in malim pod-
jetnikom« je dejal.                   
    Valentin Prelovec iz	podjetja	SVS	siste-

mi	d.o.o.	 je	kolege	spomnil,	da	čeprav	so	
bili	 obrtniki	 pred	 desetletji	 potrebni,	 so	
bili		nezaželeni.	Imeli	pa	so	moč	in	korajžo,	
da	 so	 postavili	 temelj	 obrtniškega	 zdru-
ževanja. »Dajmo se pripraviti na izzive, ki 
nam jih prinaša čas. Napredek je v orga-
niziranosti in strategiji kako priti na trg. 
Za uspeh pa bo potrebno združevanje in 
povezovanje. Naj vas vodi srce«.

1. Gostilna Za gradom

2. Prelovec Valentin - SVS-sistemi d.o.o.1. Tiskarna VEK Koper

1. Vračić Nenad - mizarstvo

2. Frizerski salon Đurđa 
3.  Radovac Mirna - fotografstvo 

4. Benigar Mirjam - šiviljstvo

5. Fatorič Livio - kamnoseštvo 

6. Babič Darjo - Birotehnika Babič d.o.o.

in

7. Klabjan Norma - gostinstvo

8. Okretič Vojko - vzdrževanje plovil

9. Veljak Miro - avtoličarstvo in avtokleparstvo

2. Pavlič Sonja - frizerstvo

Prejemniki priznanj za 20 LET DEJAVNOSTI

Prejemniki priznanj za 30 LET DEJAVNOSTI

Prejemniki priznanj za 40 LET DEJAVNOSTI

Prejemniki priznanj za 50 LET DEJAVNOSTI

Prejemniki priznanj za 10 LET DEJAVNOSTI

1. Paradiž Radko - strojne instalacije

2. Omerzo Mitja - strojne instalacije

3. Zonta Elena - izdelava in popravilo tekstilnih izdelkov

4. Bertok Bojan - avtoprevozništvo

5. Durmiši Zedi (sin)- gostinstvo

6. Gojak Mirjana - zastopanje

7. Pogačnik Janez  - mizarstvo

8. Volkat d.o.o. Koper  - servisiranje težke in lahke mehanizacije

in

9. Civić Rasim - gradbeništvo

10. Debernardi Branko - elektroinstalaterstvo

11. Eplast, d.o.o. Koper - proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

12. Hodžič Latif - gradbeništvo

13. Korva Livio - mizarstvo

14. Nikić Milan - avtoprevozništvo

15. Perčić Josip - gradbeništvo

16. Tuljak Nevio - popravilo orodij in naprav

17. Vatič Marino  - avtomehanika

1. Černe Simon - oblikovanje nakita

2. Montanič Dejan - vzdrževanje plovil

3. Marjanović Miodrag - gradbeništvo

4. Sabadin Valter - avtoprevozništvo

5. Pleša Zdenko - gradbeništvo 

6. Senčila Capris d.o.o.  -  izdelava in montaža senčil

7. Tomaš Drago - splošna mehanična dela

8. Spudič Matjaž - M in M Spudič Matjaž k.d., druge storitvene dejavnosti

9. Vukelić Zdravko - stavbno kleparstvo

in

10. Babič Martin - gostinstvo

11. Bradašević Sreto - oblaganje tal in sten

12. Hudovernik Matej - mizarstvo

13. King Friderik - oblikovanje in tisk

14. Krivičič Alfio  - popravilo in vzdrževanje strojev

15. Petelin Boštjan - projektiranje električnih napeljav in naprav

16. Repek Mitja - posredništvo

17. Sedmak Matej  - gostinstvo

18. STT d.o.o. - transport in trgovina

19. Šavle Vinko - trgovina s tartufi
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usmerjanje	lastnega	uma	in	uspešno	upravljanje	financ	
tako,	da	doseganje	ciljnega	standarda	postane	proces,	ki	ga	
spremljajo	dobro	zdravje,	občutek	varnosti,	notranjega	miru,	
svobode	in	predvsem	védenja,	da	je	vse	v	naših	rokah,	kar	
vodi	v	brezskrbnost	bivanja.																	

Predavateljici
Zdenka Čemaža Vrban	
Finančna	strokovnjakinja	s	15	letnimi	
izkušnjami	iz	svetovanja	pravnim	in	
fizičnim	osebam	na	področju	upravljanja	
s	financami.	

Alenka Leonarda Merhar
Psihologinja,	ki	že	20	let	svetuje	pravnim	
in	fizičnim	osebam	na	področju	
upravljanja	notranjih	virov.
	

Cena
Za	člane	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	je	udeležba	na	
seminarju	brezplačna.	
Za	zunanje	udeležence	je	cena	35,00	EUR	(DDV	vključen).	
Znesek	nakažite	na	TRR	OOZ	Koper	št.	10100	00351	70325,	
sklic:	pot	finančne	varnosti.	
Ob	prijavi	obvezno	priložite	potrdilo	o	plačilu.	

Prijave
Prijavnico	pošljite	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si 

Rok prijave
ponedeljek, 26. oktober 2015
Seminar	bomo	organizirali	kolikor	bo	vsaj	10	prijavljenih.	
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OBrezplačni seminar

DAVČNE BLAGAJNE
OOZ	Koper,	v	sodelovanju	z	Inštitutom	za	računovodstvo	organizira	
seminar	Davčne blagajne

v torek, 27. oktobra 2015 
• dopoldne ob 10.00 uri 
• popoldne ob 16.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma 
Staničev trg 1, Koper	
	
Z	2.  januarjem 2016	bodo	morali	zavezanci,	ki	poslujejo	z	gotovino,	
kar	pomeni,	da	sprejemajo	plačila	za	prodano	blago	in	opravljene	
storitev	v	bankovcih	in	kovancih,	čekih	ali	preko	kreditnih	in	plačilnih	
kartic,	izdane	račune	potrjevati	pri	Finančni	upravi	RS	(FURS).	Ne	
glede	na	to,	ali	boste	v	ta	namen	samo	posodobili	obstoječo	
registrsko	blagajno,	nabavili	novo,	uporabljali	aplikacijo	na	spletni	
strani	FURS	ali	kakšno	drugo	ali	pa	boste	še	naprej	uporabljali	vezano	
knjigo	računov	(dovoljeno	do	izteka	leta	2017),	vas	čaka	nekaj	
obveznosti,	na	katere	bi	vas	radi	na	tem	mestu	opozorili.
	
Vsa	opravila,	povezana	s	potrjevanjem	računov,	se	bodo	izvajala	
preko	elektronske	komunikacije	s	FURS,	za	kar	boste	potrebovali	
posebno namensko digitalno potrdilo.	Zanj	bo	možno	zaprositi	
že	v	novembru,	in	sicer	z	vlogo,	ki	jo	bo	oddala	preko	e-Davkov	
oseba,	ki	je	za	to	pooblaščena	(ima	ustrezno	digitalno	potrdilo	
Halcom,	POŠTA®CA,	SIGOV-CA,	SIGEN-CA,	AC-NLB).	
	
Potrebno	bo	popisati vse prostore,	v	katerih	boste	izdajali	
račune,	plačane	z	gotovino,	jim	določiti	oznake	in	podatke	o	njih	
posredovati	FURS.	Opozarjamo,	da	se	za	poslovni	prostor	šteje	ne	le	
nepremičnina,	marveč	tudi	prostor	na	terenu,	(mobilna)	registrska	
blagajna	in	tako	tudi	vezana	knjiga	računov.		
	
Določiti	boste	morali	način	zaporednega	številčenja računov 
(format	je	določen	z	zakonom)	in	način izdajanja računov	(iz	
vezane	knjige	ali	iz	registrske	blagajne	ali	preko	aplikacije	na	spletni	
strani	FURS)	ter	vse	to	zapisati	v	internem aktu,	ki	ga	bo	davčni	
organ	v	primeru	nadzora	lahko	zahteval.	Če	bo	potrjevanje	računov	
preko	registrskih	blagajn	in	različnih	aplikacij	do	določene	mere	
avtomatizirano,		je	potrebno	vedeti,	da	boste	morali,	če	ostajate	pri	
vezanih	knjigah	računov,	podatke	o	vsakem	posameznem	izdanem	
računu javljati FURS	vsakih	10	dni,	ročno,	z	vpisovanjem	podatkov	
v	spletno	aplikacijo.	V	ta	namen	boste	poleg	digitalnega	potrdila	
potrebovali	še	internetno	povezavo,	tudi	če	poslujete	na	območju,	
kjer	le-ta	sicer	ni	na	voljo.	
	
Vezane	knjige	nabavite	vnaprej	in	jih	potrdite	tudi,	če	boste	račune	
izdajali	elektronsko,	saj	jih	boste	potrebovali,	če	odpove	elektrika	
ali	neha	delati	naprava	za	izdajanje	računov.	Če	odpove	internet,	ne	
smete	pozabiti	računa	poslati	v	potrditev	naknadno,	saj	bo	vaš	kupec	
lahko	preveril,	ali	ste	to	dejansko	storili.		In	ko	smo	že	pri	kupcih:	o	
tem,	da	morajo	dobiti	račun	in	ga	zadržati	do	izhoda,	ste	jih	dolžni	
obvestiti	na	predpisan	način,	s	posebnim	obvestilom,	ki	ima	točno	
določeno	vsebino,	barvo,	velikost	in	obliko.		

Vsebina						
Splošno													
•	 Kaj	so	davčne	blagajne?					
•	 Kaj	če	nimam	opreme	–	dostopa	do	interneta	ali	če	internet	ne	

dela?						
•	 Do	kdaj	lahko	še	vseeno	uporabljam	vezano	knjigo	računov?													
•	 Kaj	se	šteje	kot	plačilo	z	gotovino?												

•	 Kdo	bo	moral	uporabljati	davčne	blagajne?												
•	 Komu	ne	bo	treba	uporabljati	davčnih	blagajn?															
•	 Kaj	so	prodajna	mesta	in	kako	jih	določim?																			
Obvezni koraki pred prvo izdajo računa preko davčne 
blagajne													
•	 Kaj	točno	moram	poslati	na	FURS	pred	izdajo	prvega	

računa?													
•	 Kaj	vse	moram	razmisliti	preden	pošljem	prve	podatke	

na	FURS?													
•	 Katere	pravilnike	(sklepe)	rabim	na	novo?												
•	 Kaj	vse	bo	FURS	s	tem	dobil	in	zakaj?				
Izvedba od začetka do konca računa: 
 a) če imam davčno blagajno  								
•	 Kdaj	se	moram	povezati	s	FURS-om?											
•	 Kaj	pošljem	na	FURS	ob	izdaji	računa	(in	kaj	pred	izdajo	

računa)?									
•	 Kdaj	moram	dobiti	EOR	št.	za	izdan	račun	in	kje	se	lahko	

preveri	ta	št.?								
•	 »Novi«	elementi	na	izdanem	računu										
•	 Kako	po	novem	sestavim	številko	računa?										
•	 Česa	še	ne	smem	pozabiti?											
•	 Popravljanje	napak								
•	 Dobropisi									
•	 Hramba													
 b) če nimam davčne blagajne ali če ni tehnične povezave																															
•	 Kakšen	račun	izdam	in	kdaj?									
•	 V	kakšnem	roku	javljam	podatke	na	FURS?												
•	 Kaj	naredim	s	podatki,	ki	jih	dobim	od	FURS-a?								
•	 Vprašanja,	opozorila…																

Predavateljica
mag. Tamara Prezelj.	
Po	diplomi	na	Pravni	fakulteti	v	Ljubljani	
(1997)	je	bila	zaposlena	kot	davčna	
svetovalka	na	KPMG	Slovenija	d.o.o.	
in	kasneje	na	TMF	d.o.o.,	leta	2008	se	
je	podala	na	samostojno	pot.	V	letih	
2012/2013	je	bila	generalna	direktorica	
Direktorata	za	sistem	davčnih,	carinskih	in	

drugih	javnih	prihodkov	na	Ministrstvu	za	finance.	Od	začetka	
leta	2014	sodeluje	z	Unijo	računovodsko	hišo.	Že	več	kot	10	
let	se	ukvarja	s	svetovanjem	in	raziskovanjem	na	področju	
davka	na	dodano	vrednost.	V	tem	času	je	magistrirala	na	
Pravni	fakulteti	v	Mariboru	(2009),	je	asistentka	na	Ekonomski	
fakulteti	v	Ljubljani	in	predava	na	kongresih	in	seminarjih	ter	
na	Inštitutu	za	računovodstvo	vodi	delavnice	in	seminarje.	
Objavila	je	preko	100	člankov	z	davčnega	področja.	

Trajanje seminarja
3 šolske ure

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

Za	ostale	je	cena	40,00	EUR	(DDV	je	vključen)

Prijave
Prijave	na	telefon		05/61 390 13, 041/725 125	ali	
e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 23. oktober 2015	
oziroma	do	zasedbe	prostih	mest.

 VABILO Brezplačni seminar
POT FINANČNE VARNOSTI

Veščine	za	oblikovanje	ciljnega	odnosa	do	denarja	in	konkretne-
ga	upravljanja	financ	so	med	najpomembnejšimi	na	seznamu	
kompetenc	vsakega	podjetnika,	zato	organiziramo	seminar	Poti 
finančne varnosti,
 

v sredo, 28.oktobra 2015 ob 15.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Projekt	Pot finančne varnosti je	nastal	s	ciljem	preseganja	
rezultatov	številnih	domačih	in	tujih	javno-zdravstvenih	raziskav,	
ki	kažejo	finančni	položaj	kot	enega	največjih	dejavnikov	stresa	in	
tveganja	za	dobro	telesno	in	duševno	zdravje.		

Vsebina seminarja
Psihološki sklop   												
•	 Kaj	je	notranji	model,	kako	določa	naš	odnos	do	denarja	in	

zakaj	je	ta	odnos	pomemben															
•	 Kako	prepoznamo	nezavedne	vsebine,	ki	nas	omejujejo	pri	

doseganju	ciljnega	standarda														
•	 Kako	prepoznane	notranje	omejitve	razrešimo	in	

prevrednotimo	v	smeri	ciljne	finančne	izkušnje.											
Finančni sklop													
•	 Zavedanje	o	pomenu	ustvarjanja	lastne	finančne	rezerve	za	

zdravo	in	daljšo	življenjsko	dobo														
•	 Kako	se	znajti	v	trendu	prenašanja	zagotavljanja	finančne	

varnosti	iz	formalne	na	osebno	odgovornost													
•	 Neodvisen	pregled	finančnih	orodji	(prednosti	in	slabosti)	ter	

pomen	obrestno	obrestnega	računa	za	aktivno	upravljanje	
osebnih	financ 	

Trajanje seminarja
Seminar traja tri ure.	
Udeleženci	bodo	na	seminarju	spoznali	možnosti	za	ciljno	

 VABILO

Prijavnica za predavanje 
POT FINANČNE VARNOSTI  - 28. oktober 2015

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

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

Naslov

Ime in priimek udeleženca

GSM telefon	 	 	 	 E-naslov

Davčni zavezanec  													 																		DA 																											NE

ID za DDV

Član zbornice 																							 																		DA																												NE

Datum, podpis in žig

Št. kartice Mozaik

Plačano, dne 	 	 	 na TRR	 	 na blagajni OOZ
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OCENO TVEGANJA LAHKO IZDELATE SAMI  
Obrtna	zbornica	Istarske	županije	preko	Ceha	gostincev	
in	turističnih	delavcev	v	sodelovanju	z	OOZ	Koper	in	OOZ	
Sežana	nadaljuje	že	s	četrto	sezono	gastronomske	prireditve	
Istra	Gourmet	Tour.	Prireditev	je	namenjena	promociji	
gostincev	z	obeh	strani	meje.		Sodelujoči	gostinci	bodo	v	času	
trajanja	prireditve,	od	oktobra	2015	do	predvidoma	maja	2016,	
ob	četrtkih	s	pričetkom	ob	19.	uri,	v	svojih	gostinskih	lokalih	
ponudili	večerje	po	promocijski	ceni	120,00	HRK	na	osebo	na	
Hrvaškem	in	18,00	EUR	v	Sloveniji.	Potrebne	so	rezervacije.

V	tokratnem	prispevku	objavljamo	razpored	gostincev	v	
kategoriji	”konob”,	ki	bodo	sodelovali	v	prvem	delu	prireditve	

-	od	oktobra	do	decembra	2015.	Med	njimi	je	tudi	Gostilna	
Švab	našega	člana	Kristjana	Katarinčiča,	ki	bo	kot	zadnji	v	
prvem	delu	prireditve	sodeloval	17.	decembra	2015.	V	drugem	
delu	v	letu	2016	bodo	sodelovale	restavracije.

Prvi	”nastopajoči”	četrte	sezone	Istra	Gourmet	Tour	je	
pizzeria-buffet	Paperone	iz	Pazina,	ki	bo	svoje		specialitete	in	
pijačo		ponudila	15.	oktobra	2015.

Razpored	sodelujočih	gostiln	v	prvem	delu,	s	kontaktnimi	
podatki	za	rezervacije	in	vsebino	menujev	dobite	na	zbornici,	
dostopen	pa	je	tudi	na	naši	spletni	strani	www.oozkoper.si.

Gastronomska prireditev 

ISTRA GOURMET TOUR

15. oktober 2015  Pazin - Pizzeria-buffet Peperone
29. oktober 2015  Buzet - Konoba Roko
  5. november 2015 Barbariga - Konoba Bukaleta
12. november 2015  Buzet - Konoba Volte
19. november 2015  Labin - Velo kafe
26. november 2015 Poreč - Konoba Milena
   3. december 2015 Komen - Špacapanova hiša
10. december 2015  Žminj - Konoba Puli P1ineta
17. december 2015  Črni kal - Gostilna Švab

						Ocenjevanje	tveganja	je	pomemben	prvi	korak	pri	preprečevanju	nezgod	pri	delu	
in	poklicnih	bolezni.	Spletno	interaktivno	orodje	za	izdelavo	ocene	tveganja	OiRA	ta	
postopek	zelo	olajša.	Z	njim	so	zagotovljeni	viri	in	znanje,	ki	jih	predvsem	mikro	in	male	
organizacije	potrebujejo,	da	lahko	same	ocenijo	svoja	tveganja.	OiRA	je	brezplačna	in	
preprosta	rešitev	za	izdelavo	ocene	tveganja,	ki	omogoča	identifikacijo	tveganj,	njihovo	
ocenjevanje	ter	določitev	ukrepov	za	odpravo	ali	zmanjšanje	teh	tveganj.	Orodje	
omogoča	tudi	spremljanje	tveganj	ter	izdelavo	poročil											

Kaj je OiRA?               
					Spletna	aplikacija	OiRA	je	torej	brezplačno	interaktivno	orodje,	namenjena	
ocenjevanju	tveganja	v	posameznih	gospodarskih	dejavnostih,	namenjeno	mikro	in	
malim	organizacijam.	Programsko	platformo	OiRA	je	leta	2009	razvila	Evropska	agencija	
za	varnost	in	zdravje	pri	delu	iz	Bilbao-a	ter	jo	dala	na	voljo	državam	članicam,	ki	so	
pristopile	k	projektu,	da	na	njeni	osnovi	razvijajo	orodja	za	posamezne	gospodarske	
dejavnosti.	Slovenija	je	pristopila	k	projektu	OiRA	leta	2012	s	podpisom	memoranduma.	
S	tem	je	Ministrstvo	za	delo,	družino,	socialne	zadeve	in	enake	možnosti	postalo	
skrbnih	projekta	OiRA	v	Sloveniji.	V	projekt	so	vključeni	tudi	socialni	partnerji,	kot	npr.	
Združenje	delodajalcev	obrti	in	podjetnikov	Slovenije,	ki	je	tudi	že	pripravilo	nekaj	orodij.                

Kakšen je razlog za vzpostavitev orodja OiRA v Sloveniji?                
					Ocena	tveganja	je	osnova	upravljanju	varnosti	in	zdravja	pri	delu	ter	eden	od	bistvenih	
elementov	za	vzpostavitvi	zdravega	delovnega	mesta.	Že	v	strategiji	Skupnosti	za	
varnost	in	zdravje	pri	delu	2007–2012,	je	bil	poudarjen	pomen	ocenjevanja	tveganja,	
se	je	Agencija	za	varnost	in	zdravje	pri	delu	odločila	dati	v	uporabo	državam	članicam	
preprosto	orodje	za	ocenjevanje	tveganj	-	OiRA.														
					Namen	brezplačnega	orodja	OiRA	je	bil	torej	olajšati	ocenjevanje	tveganja	ter	tako	
doseči,	da	bi	mikro	in	mala	podjetja	ocenjevala	svoja	tveganja	na	ta	način	ter	tako	
izboljšala	kakovost	ocene	tveganja.	Orodje	OiRA	lahko	tako	podjetjem	pomaga,	da	
postanejo	konkurenčnejša,	na	primer	tako	da	znižajo	stroške,	povezane	s	poklicnimi	
boleznimi,	zmanjšajo	tveganja	zaradi	nezgod	pri	delu	ter	izboljšajo	splošne	delovne	
razmere	in	organizacijsko	uspešnost.												
					Organizacije,	ki	bodo	uporabljale	orodja	OiRA,	bodo	s	tem	deležne	naslednjih	
ugodnosti:												
•	 uporaba	orodij	OiRA	je	popolnoma	brezplačna;													
•	 orodja	so	na	voljo	na	spletu;										
•	 na	voljo	je	tudi	mobilna	aplikacija;											
•	 orodja	so	ciljno	izdelana	za	specifična	tveganja	v	posameznih	gospodarskih	

dejavnostih;																		
•	 deloma	jih	je	mogoče	prilagoditi	zahtevam	posameznih	podjetij;										
•	 orodja	omogočajo	izbiro	že	vgrajenih	ukrepov,	ali	dodajanje	novih,	glede	na	

specifiko	organizacije.                      

Kako OiRA deluje?
Postopek	OiRa	vključuje	pet	ključnih	korakov.														

Priprava:	orodje	OiRA	organizacijam	omogoča,	da	ocenjevanje	tveganja	
prilagodijo	svojim	posebnostim.													
Prepoznavanje:	vključuje	identifikacijo	morebitnih	tveganj	pri	delu	in	ugotavljanje,	
na	katerih	delovnih	mestih	so	delavci	tem	tveganjem	izpostavljeni.													
Ocenjevanje: vključuje	prednostno	razvrščanje	prepoznanih	tveganj.	Prednostna	
razvrstitev	bo	pozneje	pomagala	pri	odločitvi,	katere	ukrepe	bo	treba	izvesti	najprej.														
Načrt ukrepanja:	orodje	pomaga	pripraviti	načrt	ukrepanja	in	za	odpravo	ali	
obvladovanje	tveganj.	 										
Poročilo: orodje	ustvari	poročilo,	ki	ga	je	mogoče	natisniti	ali	ga	prenesti	na	svoj	
računalnik,	kar	omogoča	dokumentiranje	ocenjevanja	tveganj.                     

Kako daleč smo?
V	Sloveniji	so	dana	v	uporabo	OiRA	orodja	za	naslednje	gospodarske	dejavnosti:	
•	 delo	v	pisarnah											
•	 delo	v	frizerskih	salonih										
•	 cestni	transport								
								
					Do	teh	orodij	lahko	dostopate	na	spletni	strani	portala	za	varnost	in	zdravje	pri	delu:	
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja
      V	Sloveniji	nadaljujemo	s	pripravo	novih	orodij.	Trenutno	je	v	izdelavi	11	novih	orodij,	
ki	bodo	dana	v	uporabo	v	letu	2016.
					Za	več	informacij	o	pomoči	pri	izdelavi	vaše	ocene	tveganja	pokličite	Elide	Laginja,
telefon	05/	61	390	12
                        Vir:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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•	 mizarske	delavnice									
•	 čiščenje	poslovnih	prostorov									
•	 gradbeništvo			

	 	 	 	 	 Koprska	 zbornica	 je	 za	 svoje	 člane,	 v	
soboto	 3.	 in	 nedeljo	 4.	 oktobra	 2015,	 or-
ganizirala	 ogled	 svetovne	 razstave	 EXPO	
in	 znamenitosti	 Milana.	 	 Dvodnevne	 stro-
kovne	 ekskurzije,	 v	 organizaciji	 turistične	
agencije	Kompas,	 se	 je	udeležilo	26	oseb,	
od	tega	17	članov	zbornice.															
					Svetovno	razstavo	EXPO	smo	si	predsta-
vljali	 kot	 dogodek	 kjer	 bomo	 lahko	 obču-
tili	 in	okusili	običaje	in	kulinariko	različnih	
držav,	nismo	pa	pričakovali,	da	bomo	za	to	
čakali	v	dolgih	čakalnih	vrstah.	Ob	vstopu	
na	sejmišče	smo	bili	ob	pogledu	na	površi-
ne,	ki	so	se	razprostirale	daleč	naokoli	pre-
senečeni,	saj	lahko	rečemo,	da	je	milansko	
sejmišče	 že	 skoraj	 kot	 malo	 mesto.	 Vseh	
nastopajočih	 držav	 je	 147,	 petinpedeset	
držav	 pa	 se	 predstavlja	 v	 samostojnih	 pa-
viljonih.	Povprečna	čakalna	doba	za	vhod	
v	posamezni	paviljon	je	bila	na	dan	našega	

ogleda	štiri	ure.	Za	 tiste	države,	ki	 so	bile	
s	 strani	 dosedanjih	 obiskovalcev	 dobro	
ocenjene,	tudi	do	osem	ur.	Med	temi	je	npr.	
Japonska.												
						Takoj	za	vhodom	na	sejmišče	je	situiran	
slovenski	paviljon.	Ima	piramidalno	obliko	
postavljeno	na	geometrijsko	razgibani	po-
vršini,	kar	odraža	 reliefno	razgibanost	slo-
venskega	 ozemlja.	 Narejen	 je	 iz	 naravnih	
materialov	-	lesa	in	stekla.														
	 	 	 	 	Ob	pogledu	na	dolgo	vrsto	ljudi,	ki	se	
je	 vila	 do	 	 vhoda	 v	 paviljon,	 nas	 je	 kaj	 hi-
tro	minilo,	da	bi	si	ga	sploh	ogledali.	Med	
množico	 smo	 bili	 tako	 glasni,	 da	 smo	
pritegnili	 pozornost	 Jerneje	 Lampret,	 ge-
neralne	 komisarke	 Sekcije	 Republike	 Slo-
venije	za	EXPO	Milano	2015,	ki	nas	je	nato	
skozi	stranski	vhod	peljala	v	sam	paviljon	
in	 nam	 tako	 prihranila	 večurno	 čakanje.	
Vsebine,	ki	 so	bile	predstavljene	v	sloven-
skem	 paviljonu	 so	 izpostavljale	 naša	 na-
ravna	 bogastva	 kot	 je	 morska	 sol	 iz	 sečo-
veljskih	solin,	termalne	in	mineralne	vode,	
med,		zelene	tehnologije,	zdrav	in	aktiven	
življenjski	slog.														
	 	 	 	 	Slovenija	se	na	svetovni	 razstavi	pred-
stavlja	s	sloganom	Čutim Slovenijo - Zelena. 
Aktivna. Zdrava. 																					

					Kmalu	smo	uvideli,	da	si	veliko	ne	bomo	
mogli	 ogledati,	 če	 ne	 bomo	 sprijaznili	 z	
dolgimi	čakalnimi	vrstami,	česar	si	večina	
ni	želela.	Splošna	ocena	tega	sejma	je	bila	
zato	pod	pričakovanjem.	Morda	smo	zgre-
šili	termin	in	bi	ogled	bil	uspešnejši	med	te-
dnom,	a	se	večina	članov	ni	želela	ali	ni	mo-
gla	odreči	svojim	delovnim	obveznostim.																	
					Drugi	dan	smo	izkoristili	za	ogled	Milana	
in	njenih	glavnih	znamenitosti.	Po	skupin-
skem	 	 ogledu	 grada	 	 Sforzesco,	 pročelja	
gledališča	Scala	in	galerije	Vittorio	Emanu-
ele,	 	so	se	nekateri	zlili	z	množico	turistov	
in	 čakali	 na	 ogled	 katedrale	 Duomo,	 dru-
gi	 smo	 raziskovali	 elitne	 milanske	 ulice	 v	
pričakovanju,	 da	 bomo	 zagledali	 znane	
italijanske	 estradnike.	 Nikjer	 nobenega.	
Opazili	pa	smo,	da	gostinsko	osebje	v	Mila-
nu	nima	posebne	ambicije,	da	bi	gost	iz	nji-
hovega	lokala	odšel	zadovoljen,	saj	glede	
na	množično	obiskanost	mesta,	je	gostov,	
brez	truda,	še	preveč.		

EXPO 2015 - mesto v malem		

IZGUBLJENI MED MNOŽICO RAZLIČNIH DRŽAV IN KULTUR
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Člane	Sekcije	gradbincev	OOZ	Koper	vabimo	na	brezplačno	predstavitev	
izdelkov	podjetja	Sika	d.o.o.,	s	poudarkov	na	sistemih	sanacij	v	gradbeništvu,		

v četrtek, 5. novembra 2015 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Na	brezplačni predstavitvi	vam	bo	Aleš Hrovatič,	predstavnik	Sika	d.o.o.	
predstavil	in	prikazal	načine	uporabe	njihovih	najbolj	aktualnih	proizvodov.	

Prijave in informacije
Andreja Kozlovič,	telefon	05/61 390 13, 041/725 125
e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
torek,  3. november 2015

Ob	koncu	uradnega	dela	bo	sledila	pogostitev.
Predstavitev	bomo	organizirali	
kolikor	bo	vsaj	10	prijavljenih.

Predstavitev IZVORNE CELICE V KOZMETIKI
S E K C I J A 	 K O Z M E T I K O V

 VABILO
Za	člane	sekcije	kozmetikov	OOZ	Koper	v	sodelovanju	s	podjetjem	Jeunesse,	organiziramo	predstavitev	Izvorne celice v kozmetiki
 

v sredo, 14. oktobra 2015 ob 19.00 uri  
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper            

Recept za večno mladost, za življenje brez gub in podočnjakov
Ste že slišali za podjetje Jeunesse, ki proizvaja revolucionarno kozmetiko z izvornimi celicami in je v slabih šestih letih od ustanovitve prišlo 
do prodaje preko milijarde dolarjev?
Celotna kozmetična linija je klinično preizkušena z vsemi potrebnimi certifikati, ki vam bodo na predstavitvi tudi na vpogled.
Proizvod v kombinaciji s svetlobno terapijo, ki v samo dveh minutah zglasi gube, bo predstavljen v živo na prostovoljcih.
Spoznajte nova znanstvena dognanja in inovativne pristope pri tretmanu kože.

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

Prijave
Prijave	na	05/61	390	13	ali	041/725	125	ali	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si 

Rok prijave 
torek, 13. oktober 2015
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Informacije za PREVOZNIKE
S E K C I J A 	 Z A  P R O M E T

Cestnina za tovorna vozila v Nemčiji 

S	1.	julijem	2015	se	je	cestninsko	
omrežje	razširilo	na	dodatnih	1.100	km	
štiripasovnih	državnih	cestah.	

S	1.	oktobrom	2015	se	je	znižala	omejitev	
tonaže	za	tovorna	vozila,	ki	so	dolžna	
plačevati	cestnino	(iz	12	t	na	7,5t	skupne	
dovoljene	teže).	Na	nemških	avtocestah	in	
nekaterih	državnih	cestah	bo	tako	veljala	
obveznost	plačila	cestnine	za	tovorna	
vozila,	ki	presegajo	7,5	t	skupne	dovoljene	
teže.	Na	nemških	avtocestah	in	nekaterih	
državnih	cestah	velja	obveznost	plačila	
cestnine	za	domača	in	tuja	tovorna	vozila,	
ki	presegajo	12	t	skupne	dovoljene	teže.	
Avtobusi	in	nekatere	druge	skupine	vozil	
niso	zavezani	k	plačilu	cestnine.	
Po	nalogu	Zvezne	vlade	upravlja	družba	
Toll	Collect	cestninski	sistem,	v	katerem	
se	pristojbine	obračunavajo	in	pobirajo	
glede	na	uporabo	in	sicer	do	kilometra	
natančno.	Sistem	omogoča	tri	različne	
načine	evidentiranja:									
•	 samodejno	evidentiranje		 	

s	pomočjo	naprave	v	vozilu	(OBU)												
•	 ročno	evidentiranje		 	

na	cestninskem	terminalu							
•	 ročno	evidentiranje	prek	spleta											

Če	želite	uporabljati	samodejno	in	spletno	
evidentiranje,	morate	svoje	podjetje	
in	svoja	vozila	registrirati	pri	družbi	
Toll	Collect.	Na	spletni	strani	https://
www.toll-collect.de/en/toll_collect/
microsites/sl/slovenscina.html	boste	
našli	vse	pomembne	informacije,	vloge	
in	navodila	v	zvezi	s	cestnino.	Vsi	obrazci	
so	v	nemškem	jeziku.	Navodila	za	

izpolnjevanje	so	na	voljo	v	jeziku,	ki	ga	
izberete.	Obrazce	lahko	izpolnite	na	
računalniku	in	jih	nato	natisnete.	Ne	
pozabite	se	podpisati.							
Vir: OZS 

Nadzor nemške carine nad 
minimalno plačo

Slovenski	prevozniki	sporočajo,	da	
nemška	carina	opravlja	nadzor	nad	
spoštovanjem	pravil	o	minimalni	plači.	
Sekcija	za	promet	pri	OZS	je	preko	
združenja	UETR	v	Bruselj	že	posredovala	
svoje	nestrinjanje,	saj	je	takšen	ukrep	
Nemčije	diskriminatoren.	

Sekcija	za	promet	pri	OZS	avtoprevoznike	
prosi,	da	sporočite	število	nadzorov,	ki	ste	
jih	bili	deležni	s	strani	nemških	carinskih	
organov	ter	podatke	o	morebitnih	
izrečenih	globah,	ki	se	nanašajo	na	
določila	o	minimalni	plači	v	Nemčiji.	
Podatke	posredujte	sekretarki	Sekcije	
za	promet	pri	OZS	na	E-mail:	natalija.
repansek@ozs.si.	

Napotki za izvajanje zahtev iz 
zakonodaje za področje tovornjakov 
hladilnikov in hladilnih priklopnikov 
ter kombiniranih vozil s hladilno 
enoto
	
Informacije	so	namenjene	upravljavcem	
(običajno	so	to	lastniki)	tovornjakov	
hladilnikov	in	hladilnih	priklopnikov	
ter	kombiniranih	vozil	s	hladilno	enoto.
Področje	transportnega	hlajenja	je	velik	
uporabnik	F	plinov.	Večino	predstavljajo	

cestna	vozila	–	kombinirana	vozila,	
tovornjaki	in	priklopniki.	Transportno	
hlajenje	vključuje	tudi	zabojnike	in	
posebne	sisteme,	ki	se	uporabljajo	za	
prevoz	tovora	po	železnici,	z	ladjami	in	
letali.	V	to	področje	pa	ne	sodijo	kabinske	
klime	avtomobilov,	tovornjakov,….	
	
Z	novo	Uredbo	(EU)	št.	517/2014	o	
fluoriranih	toplogrednih	plinih	se	to	
področje	obravnava	podobno	kot	
stacionarna=nepremična	oprema	
za	hlajenje,	klimatizacijo	in	toplotne	
črpalke.	Nekaj	zahtev	se	uporablja	za	vse	
transportne	sisteme	s	hlajenjem,	nekaj	pa	
jih	velja	samo	za 	tovornjake	hladilnike	in	
hladilne	priklopnike.
	
Namerni	izpusti	hladilnih	plinov	iz	opreme	
so	prepovedani.	Upravljavci	katerekoli	
transportne	opreme 	za	hlajenje	morajo	
izvajati	vse	tehnične	in	gospodarsko	
izvedljive	ukrepe	za	čim	manjše	
uhajanje	teh	plinov.	Če	je	ugotovljeno	
puščanje,	zagotovijo	takojšnje	popravilo.	
Pooblaščene	osebe,	ki	izvajajo	namestitev,	
vzdrževanje,	popravilo	opreme,	
preverjanje	uhajanja	ter	zajem	hladilnih	
plinov	 ali	razgradnjo	opreme,	prav	tako	
sprejmejo	vse	ukrepe	za	preprečevanje	
uhajanja	fluoriranih	toplogrednih	plinov.	
	
Za	vozila	s	hladilno	enoto,	ki	po	definiciji	
ne	spadajo	med	tovornjake	hladilnike	
in	priklopnike	(tista,	z	maso	manj	kot	3,5	
t),	ne	velja	obvezno	preverjanje	uhajanja,	
čeprav	presegajo	mejo 	5	t	ekv.	CO2.	
	
Vodenje evidence o opremi
Upravljavci	tovornjakov	hladilnikov	in	
priklopnikov,	pri	katerih	je	treba	izvajati	

preverjanje	uhajanja	(tistih,	ki	imajo	5	ton	ali	več	ekv.	CO2),	morajo	
voditi	evidenco,	ki	vsebuje	naslednje	podatke:										
•	 vrsto	in	količino	F-plina	v	opremi												
•	 količino	F	plina,	ki	je	bila	dodana	pri	montaži,	popravilu…											
•	 v	primeru,	da	je	bil	uporabljen	F-plin	recikliran*	ali	predelan*	

podatki	o	podjetju,	ki	ga	je	recikliralo	ali	predelalo									
•	 količine	zajetega	F-plina															
•	 podatki	o	pooblaščenem	podjetju**	ali	pooblaščenem	

serviserju																			
•	 datum	in	rezultati	preverjanja	uhajanja									
•	 ob	razgradnji	opreme:	ukrepi	za	zajem	in	oddaja	F-plina														

Evidenco	mora	hraniti	upravljavec vozila	najmanj	5	let.	Če	za	
upravljavca	izvaja	montažo,	servisiranje,	popravilo	in	razgradnjo	
drugo	podjetje,	le-ta	hrani	kopije	teh	evidenc	najmanj	5	let.		
Evidence	morajo	biti	na	razpolago	pristojnim	organom	v	Sloveniji	
in	Komisiji.	
	
Uporaba pooblaščenih serviserjev
Vsak	poseg	v	enoto	za	hlajenje,	ki	vsebuje	F-pline, 	na	tovornjakih	
ali	priklopnikih,	mora	izvesti	pooblaščen	serviser	ali	pooblaščeno	
podjetje	–	montaža,	preverjanje	uhajanja,	popravil, 	razgradnja/
demontaža	in	zajem.	Za	tovornjake	hladilnike 	in	priklopnike	
hladilnike	je	obvezen	zajem	F-plinov	iz	hladilnih	enot.		
Kdo	je	pooblaščen	serviser	oz.	podjetje?
	
Serviserji,	ki	montirajo	(nameščajo)	opremo	za	hlajenje,	servisirajo	
to	opremo,	preverjajo	uhajanje,	izvajajo	razgradnjo/demontažao	
in	zajem	plinov	iz	opreme,	morajo	imeti	usposabljanje	in	izpit	po	
programu	AI.	To	je	enak	izpit	kot	za	področje	stacionarne	opreme	
za	klimatizacijo,	hlajenje	in	toplotne	črpalke.	Seznam	serviserjev	
in	podjetij	je	objavljen	na	spletni	strani	ARSO.	
	
Povzetek:	prevoznik	mora	poskrbeti,	da	nameščanje,	servisiranje,	
preverjanje	uhajanja	(1x	letno),	zajem	in	demontažo	hladilne	
enote	na	vozilih	opravi	pooblaščeni	serviser.	Ta	vam	tudi	priskrbi	
dokumentacijo	(za	evidenco),	ki	jo	hranite	5	let.	
Vir: ARSO

Registracija 
živilskih obratov

S E K C I J A 	 G O S T I N C E V  I N  Ž I V I L C E V

Pred začetkom obratovanja mora vsak nosilec živilske 
dejavnosti registrirati svoj živilski obrat.	Postopek	registracije	
obratov	na	področju	živil	rastlinskega	in	živalskega	izvora	
podrobneje	opredeljuje	nov	 Pravilnik	o	registraciji	in	odobritvi	
obratov	na	področju	živil	(Ur.	list	RS,	št.	96/2014),	 kjer	je	navedeno,	
da	se	Vloga	vloži	elektronsko	na	spletni	strani	uprave	najpozneje	
24	ur	pred	začetkom	obratovanja,	kar	bo	možno	od	1.1.2016.	
	
Do	31. decembra 2015	je	v	skladu	s	prehodnimi	določbami	
možno oddati le pisno vlogo	na	pristojnem	območnem	uradu	
uprave	na	naslov:	Območni urad UVHVVR Koper Trg Brolo 4, 
6000 Koper.	

Nosilec	živilske	dejavnosti	mora	vlogo	vložiti	najpozneje	15 dni 
pred začetkom obratovanja.
	
Vlogo	za	registracijo	obrata	in	spremembo	podatkov	dobite	na	
sedežu	OOZ	Koper.	Na	željo	vam	jo	lahko	tu	pošljemo.		
	
Priporočamo,	da	vlogo	pošljete	priporočeno	s	povratnico.	Prav	
tako	je	potrebno	sporočiti	vsako	pomembno	spremembo	
dejavnosti	(doregistracija,…)	ali	zaprtje	obstoječega	obrata.	
Vir:   OZS
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Predstavitev 
IZDELKI SIKA

S E K C I J A 	 G R A D B I N C E V  VABILO

Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizira strokovno 
srečanje frizerjev, ki bi potekalo v soboto, 28. novembra 2015 na Brdu pri Kranju. 

Osrednja tema bodo davčne blagajne v praksi. Srečanje se bo zaključilo z enournim 
seminarjem Look&Learn (Glej in se uči) o oblikovanju dolgih las oziroma svečanih 
pričesk.

Točen datum in uro dogodka ter podrobnejši program boste člani prejeli po e-pošti, 
informacija bo objavljena tudi na spletni strani Sekcije frizerjev pri OZS.

Strokovno 
SREČANJE FRIZERJEV

S E K C I J A 	 F R I Z E R J E V  NAPOVED

Člane	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	vabimo	na	Slovenski	frizerski	festival

v nedeljo, 8. novembra 2015
Grand hotel Union Ljubljana 
Cena
Za	člane	OZS		je	cena	45 EUR	z	DDV	(v	predprodaji	je	cena	55	EUR		z	DDV).	
Za	člane	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	smo	rezervirali	nekaj	vstopnic.	
V	primeru,	da	bo	več	kot	5	prijavljenih	bo	OOZ	Koper	organizirala	skupen	
prevoz.	Stroške	prevoza	in	vstopnice	bo	za	člane	s	poravnano	članarino	
zbornica	sofinancirala	v	višini	70	%	vendar	ne	več	kot	50,00	EUR.	

Prijave in informacije
Interesenti	dobite	prijavnico	na	OOZ	Koper,	za	informacije	pokličite	na	
05/61	390	13	ali	041/725	125	ali	pišite	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si 

Rok prijave 
četrtek, 15. oktober 2015

Slovenski
FRIZERSKI FESTIVAL

S E K C I J A 	 F R I Z E R J E V  VABILO
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	 	 	 	 	 Mlada	 in	 nadobudna	
Valentina Brainich	 se	 je	
odločila	za	samostojno	pot,	
saj	 kljub	 izkušnjam	 in	 delu	
na	 različnih	 področjih	 koz-
metike,	zaposlitve	ni	dobila.	
Minuli	 mesec	 je	 v	 prvem	
nadstropju	 	 poslopja	 kopr-
ske	 tržnice,	 na	 Pristaniški	
ulici	 2,	 odprla	 kozmetični 
salon Aqua.					
	 	 	 	 	Valentina	pravi:	»Svoj sa-
lon vidim kot začetek nove 
poti,  delala bom na tem, da 
bodo ženske bolj ozavešče-
ne o pomenu kozmetike in 
kako le ta blagodejno vpliva 
na počutje telesa in duha. 
Ženske bi se morale večkrat  
prepustiti razvajanju in bolje 
skrbeti za svoj videz,  kar deloma velja tudi za moške. «                 
     Poleg	srednješolske	kozmetične	izobrazbe	je	z	opravljenimi	tečaji	
Valentina	pridobila	diplome	za:	japonsko	vrisovanje	obrvi	priznane	
šole	Prive'	microblading,	podaljševanje	trepalnic	znane	firme	Xtre-
me	lashes	in	urejanje	nohtov	in	nego	stopal	Alessandro	nails.															
						Svoje	znanje	nadgrajuje	tudi	z	obiskom	kozmetičnih	sejmov.		
					Ponudba	v	salonu	je	zelo	pestra,	poleg	anti	age	nege	obraza	z	
zlatom,	s	hyaluronom,	s	svežim	sadjem	in	naravnimi	olji,	vam	nu-
dijo	nego	za	problematično	kožo,	klasično	nego	obraza	za	različne	
tipe	kože	in	diamantni	piling.	Telesa	negujejo	z		grozdjem,	zlatom,	
pomarančo	in	limono	ali	sivko	in	rožmarinom.	Posebne	so	tudi	an-
ticelulitne	nege.	Na	voljo	so	klasične	in	delne	masaže		z	vročimi	
kamni	in	ledom.	Pestra	ponudba	vključuje	še	manikuro,	pedikuro,	
ličenje,	 podaljševanje	 trepalnic,	 japonsko	 vrisovanje	 obrvi	 in	 de-
pilacije.	V	prijetnem	ambientu	salona	Aqua	se	prepletajo		arome	
kozmetike	Afrodita,	ki	jo	pri	svojem	delu	uporablja	Valentina.												
	 	 	 	 	Zaradi	izmenjave	izkušenj,	reševanja	skupne	problematike	in	
uresničevanja	skupnih	interesov,	se	je	gospa	Valentina	včlanila	v	
našo	zbornico,		od	katere	pričakuje	pomoč	in	podporo.	Od	repu-
bliške	in	lokalne	Sekcije	kozmetikov	pričakuje	pester	program	dela,	
v	katerem	ne	smejo	manjkati	strokovna	izobraževanja,	seminarji	in	
praktične	delavnice.									

Posebne ponudbe ob otvoritvi       				
					Jesen	je	čas	trgatve	in	vina.	Dišeče	grozdje	in	njegove	dragocene	
sestavine	pa	se	lahko	uporabijo	tudi	za	popolno	nego	in	regenera-
cijo	telesa.	Vabljeni	torej,	da	obiščete	salon	Aqua	in	poskusite	Wine	
ritual-anti	age	nego	telesa.	Za	120	minut	trajajoči	tretma	boste	od-
šteli	le	45,00	EUR	.																

Wine ritual-anti age  													
Po	vinskem	pilingu	celotnega	telesa	sledi	sproščujoča	ma-
saža	z	oljem	in	toplimi	snopki	zelišč,	nato	se	na	telo	nane-
se	maska.	Med	osvežilno	nego	obraza	se	stranka	prepusti	
omamnemu	vonju	vina	in	šampanjca.																

Salon Aqua nudi članom Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije do konca meseca novembra 30% popust na celotno 
ponudbo nege obraza.			
									
Več	o	njihovi	ponudbi	si	lahko	ogledate	na	facebook	profilu	Salon	
Aqua	Koper.	Za	informacije	in	naročila	pokličite	na	tel.	041/280-131	
ali	pišite	na	e-naslov:	kozmeticnisalon.aqua@gmail.com.

Portal za podjetja in podjetnike. Že 10 let.

veš.
vem.
vemo!
Vabljeni na dan za podjetne!

Prisluhnite strokovnjakom in uspešnim 
podjetnikom o različnih vidikih poslovanja.
 
Ne zamudite enkratne priložnosti, da pridobite 
vse odgovore na enem mestu, v enem dnevu. 

Več informacij ter prijave na osebna svetovanja in predavanja:

www.evem.gov.si/10let.

Število mest je omejeno!

6. 11. 2015 med 13:00 in 17:00
Točka VEM, Izpostava AJPES Koper

Dobrodelnost naših članov

Pletli so kitke, poskrbeli za sladke nasmehe 
in barvite otroške obraze

Pred	dvema	letoma	smo	na	tem	istem	naslovu	pisali	o	članici	Bernardi Zucca Kastelic,	
frizerki,	 ki	 je	 ob	 10.	 obletnici	 delovanja	 svojega	 frizerskega	 salona,	 slavje	 obeležila	
na	poseben	način.	Dobrodelno.	Takrat	 je	skupaj	s	sodelavkama	darovala	kriznemu	
centru	za	otroke	in	mladostnike	Marelični	hiši	podvojen	dnevni	izkupiček.	V	letu,	ki	je	
sledilo	je	njihovim	varovancem	podarila	eno	pričesko	na	mesec.					
								
Krizni center za otroke in mladostnike Marelična hiša beleži letos že 5. rojstni 
dan.	Ustanovljen	je	bil	na	pobudo	Centra	za	socialno	delo	Koper.	Danes		sprejema	
otroke	in	mladostnike	od	6.	do	18.	leta	starosti	in	jim	nudi	strokovno	pomoč	v	prime-
rih,	če	se	v	svojem	okolju	počutijo	ogrožene,	če	imajo	težave	v	šoli,	če	imajo	težave	z	
vrstniki	in	odraslimi	in	če	doživljajo	kakršnokoli	stisko.	Strokovna	pomoč		je	doseglji-
va	neprekinjeno	24	ur.	Bivanje	v	kriznem	centru	je	omejeno	na	21	dni.	Vključitev	je	
prostovoljna,	v	nujnih	primerih	oziroma	izjemnih	primerih	je	namestitev	izvedena	z	
začasno	odločbo	pristojnega	centra	za	socialno	delo.			
																
Delavci	 in	 prostovoljci	 Marelične	 hiše	 so	 slovesno praznovanje obeležili 17. sep-
tembra 2015 v koprski Taverni	in	na	prireditev	povabili	otroke,		ki	so	kadarkoli	po-
trebovali	njihovo	pomoč.	V	Taverni	 je	bilo	veselo.	Otroci	 raznih	plesnih	 in	športnih	
društev	so	izvajali	številne		plesne	in	akrobatske	točke.				
											

Bernarda	Zucca	Kastelic	se	je	povabilu	za	sodelovanje	ponovno	odzvala.	Na	prizorišču	je	s	svojimi	zaposlenimi	delavkami	in	dijakinjami	
Srednje	tehniške	šole,	ki	v	njenem	salonu	opravljata	obvezno	prakso,	otrokom	urejala	najrazličnejše	pričeske.			
																						
Frizerski	mojster	»Bernarda«	se	seli	v	nove	prostore	v		Ulici	15.	maja	19d,	zato		je	Bernarda	organizirala	nagradno	igro.	Prvi	trije,	ki	so	pravil-
no	odgovorili	na	vprašanje	kam	se	bo	preselil	njen	frizerski	salon,	so	dobili	darilo,	profesionalno	krtačo	za	lase.	Med	množico	je	razdelila	
tudi	promocijska	darila	podjetja		Kemon.					
												
Na	slavnostnem	dogodku	je	sodelovala	tudi	Andrea Gorenc Lonzarič,	hčerka	in	zaposlena	pri	naši	članici	Oliveri Gorenc,	lastnici		go-
stilne Labirint	v	Čevljarski	ulici	v	Kopru,	v	kateri	deluje	tudi	Mavrična soba.	V	njej		organizirajo	rojstnodnevne	zabave	prilagojene	staro-
sti	in	interesom	otrok,	krožke	in	druženja	ob	priložnostih,	kot	so	noč	čarovnic,	veseli	december,	pust	itn.				
																
Andrea	je	prava	mojstrica	v	poslikavi	obraza,	s	čimer	so	se	prepričali	tudi	otroci,	ki	so	ji	zaupali	svoje	nasmejane	obraze.	Obiskovalci	pa	so	
se	posladkali	s	slastnimi	piškoti,	ki	so	jih	za	to	posebno	slavje	spekli	v	gostilni	Labirint.	Gostilna Labirint bo vsakemu varovancu, ki bo 
v času bivanja v centru praznoval rojstni dan, brezplačno spekla torto.				
					
	Bravo,	bravo,	bravo	…	

Nov začetek - novi izzivi

Kozmetični salon Aqua
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Cena
Stroške	prireditve	krije	zbornica.	Člani	zbornice	in	pri	vas	zaposleni	krijete	
stroške darila otroku		v	znesku	15,00 EUR		(brez		DDV),	za	kar	vam	bo	
zbornica	po	prireditvi	izstavila	račun.						 								

								Opozorilo 
Prijavnico	morate	oddati	tudi	tisti	člani,	ki	ste	otroke	prijavili	že	
v	prejšnjih	letih.	Otrok	za	katere	ne	bomo	prejeli	izpolnjenega	
obrazca,	ne	bomo	mogli	upoštevati.									

Informacije 
Za	vsa	pojasnila	pokličite Andrejo Kozlovič,	telefon	05/61 390 13

SEZNAM
DEDKA 
MRAZA
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I Javni razpis za ugodna posojila 
podjetniškim projektom v letu 2015 
Slovenski	regionalno	razvojni	sklad	je	v petek, 25.  septembra 2015, v 
Uradnem listu RS, št. 69/2015,	objavil	Javni	razpis	za	ugodna	posojila	
podjetniškim	projektom	v	letu	2015	z	rokoma	prijave	26. oktober 2015	in	
26. november 2015.

Na	razpis	se	lahko	prijavijo	velika,	mala	in	mikro	podjetja,	ki	imajo	namen	
izvajati	investicijo,	povezano	z:																	
•	 vzpostavitvijo	nove	poslovne	enote,															
•	 razširitvijo	zmogljivosti	obstoječe	poslovne	enote,																				
•	 diverzifikacijo	proizvodnje	poslovne	enote	na	proizvode	in	storitve,	ki	

jih	na	zadevnem	območju	prej	ni	proizvajala	ali	bistveno	spremembo	
proizvodnega	procesa	v	obstoječi	poslovni	enoti.														

Celotna	razpisna	dokumentacija	je	na	voljo	na:	
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Za	vse	podrobne	informacije	o	razpisu 	(interpretacija	teksta	in	navodila	za	
pripravo	dokumentacije)	se	zainteresirani	lahko	obrnete	na:	
Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9 a, 1310 Ribnica 
telefon:	01/83 619 53	-	fax	01/83 619 56		
E-naslov:	www.regionalnisklad.si
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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A Novela Zakona o gospodarskih družbah
in novosti za samostojne podjetnike
Spremembe,	ki	so	začele	veljati	8.	avgusta	2015:											
•	 Podjetnik	lahko	za	časa	svojega	življenja	prenese	svoj	s.p.	na	katerokoli	

drugo	fizično	osebo.	Do	sedaj	je	lahko	podjetnik	s.p.	prenesel	na	osebe,	
ki	so	bile	z	zakonom	taksativno	določene	(prvi	odstavek	72a.	člena).													

•	 Če	želi	podjetnik	v	Poslovni	register	Slovenije	vpisati	prokurista	ali	
zastopnika	za	primer	smrti,	mora	prijavi	za	vpis	priložiti	njegovo	
soglasje	(drugi	odstavek	74.	člena).	Enako	velja	za	vpis	zastopnika	pri	
podružnici	podjetnika.												

•	 Izjave	lastnika	objekta,	da	podjetniku	dovoljuje	poslovanje	na	svojem	
naslovu,	ni	potrebno	več	overjati	pri	notarju	ali	na	upravni	enoti,	
saj	lahko	izjavo	overi	tudi	VEM	točka.	Izjave	ni	potrebno	overiti,	če	
podjetnik	pridobi	dovoljenje	za	opravljanje	dejavnosti	od	pristojnega	
državnega	ali	občinskega	sklada,	pristojnega	za	stanovanjske	zadeve	
(tretji	odstavek	74.	člena).																

•	 Podjetnik	mora	vsaj	15	dni	pred	prenehanjem	opravljanja	dejavnosti,	
na	spletni	strani	AJPES,	objaviti,	da	bo	prenehal	opravljati	dejavnost.	
Poleg	objave	na	spletni	strani	AJPES,	pa	lahko	prenehanje	opravljanja	
dejavnosti	objavi	tudi	na	druge	(doslej	uveljavljene)	načine	(drugi	
odstavek	75.	člena).									

•	 Spremembe	glede	firme:	v	zvezi	z	uporabo	besede	Slovenija	v	firmi	
ZGD-1I	določa,	da	soglasje	vlade	ni	potrebno,	če	firma	vsebuje	le	
domeno,	ki	ima	domensko	končnico	»si«,	dodatne	vsebine	firme	
lahko	vsebujejo	tudi	črke	X,	Y,	W	in	Q.V	zvezi	z	jezikom	firme	ZGD-1I	
določa,	da	morata	biti	sestavina	firme,	ki	nakazuje	dejavnost	in	oznaka	
družbe	v	slovenskem	jeziku,	kar	pomeni,	da	dodatne	sestavine	lahko	
vsebujejo	tudi	tuje	besede	(15.	in	20.	člen).	Spremembe	veljajo	tudi	za	
gospodarske	družbe.

Točka	VEM	soglasje	prokurista	ali	zastopnika	za	primer	smrti	priloži	k	
podpisani	prijavi.	Ko	podjetnik	prijavo	za	izbris	vloži	najmanj	15	dni	pred	
predlaganim	datumom	izbrisa,	lahko	na	točki	VEM	predloži	tudi	obvestilo	
o	prenehanju	opravljanja	dejavnosti,	ki	mora	biti	objavljeno	na	spletnih	
straneh	AJPES.	V	vseh	ostalih	primerih	lahko	samostojni	podjetnik	obvestilo	
o	prenehanju	v	objavo	pošlje	prek	AJPES-ove	aplikacije	OOPS	(Oddaja	
objav	poslovnih	subjektov),	skenirano	po	elektronski	pošti	na	naslov:	objava.
prenehanja@ajpes.si,	ali	pa	pošlje	po	pošti	oziroma	dostavi	osebno	na	
katerokoli	izpostavo	AJPES.	Točka	VEM	obvestilo	priloži	kot	drugo	prilogo	
in	ga	pošlje	AJPES.	Objavo	prenehanja	opravljanja	dejavnosti	pred	izbrisom	
samostojnega	podjetnika	iz	Poslovnega	registra	Slovenije	preverja	AJPES.
	 	 	 	 	 								 				Vir: AJPES

Na naročilnicah je obvezna matična številka 
					Dne, 8. avgusta 2015	so	začele		veljati spremembe Zakona o 
gospodarskih družbah - ZGD-1I (Ur.l. RS št. 55/2015). 
					Ena	izmed	sprememb	določa,	da	na	vseh	dopisih,	ki	jih	družba	pošlje	
naslovniku	(sem	sodi	tudi	naročilnica),	mora	od	8.	avgusta	2015	dalje	biti	
namesto številke registrskega vpisa obvezno zapisana matična številka 
družbe.	Tako	mora	biti	na	navedenih	dopisih	obvezno	zapisana:	celotna	
firma	in	sedež	družbe,	registrski	organ,	pri	katerem	je	družba	vpisana,	ter	
matična	številka;	pri	d.o.o.	in	d.d.	pa	še	znesek	osnovnega	kapitala	in	znesek	
še	nevplačanih	vložkov.		
						Zapis	številke	registrskega	vpisa 	družbe	na	teh	dopisih	tako	po	novem	ni	
več	obvezen,	je	pa	namesto	njega	obvezna	matična	številka	družbe.	
					Če	dopisi	družbe	nimajo	teh	podatkov,	je	to	prekršek,	za	katerega	je	
predvidena	visoka	denarna	kazen	tako	za	družbo	kot	tudi	odgovorno	osebo.		
					Ureditev	glede	tega	vprašanja	pri samostojnih podjetnikih ostaja 
nespremenjena,	in	sicer:	na	sporočilih,	ki	jih	podjetnik	pošlje	posameznemu	
naslovniku	(sem	sodi	tudi	naročilnica),	morajo	biti	navedeni firma in sedež 
podjetnika ter njegova matična številka.	Na	sporočilih,	ki	se	pošiljajo	v	
okviru	obstoječih	poslovnih	stikov,	morata	biti	navedena	le	firma	in	sedež.	
	 	 	 	 	 								 								Vir: OZS

Izvršba na plačo	

S	spremembo	Zakona	o	izvršbi	in	zavarovanju,	objavljena	v Ul. RS 
št. 54/2015 dne 20. julija 2015,	ki  velja od  4. avgusta 2015	je	bil	
spremenjen	znesek,	ki	mora	ostati	delavcu	po	odtegnitvi	terjanega	zneska	za	
nepriviligirane	terjatve	(priviligirane	so	npr.	preživnine	in	tam	ostaja	50%).	
Iz zakona: 
Na	dolžnikove	denarne	prejemke,	ki	se	v	skladu	z	zakonom,	ki	ureja	
dohodnino,	štejejo	za	dohodek	iz	delovnega	razmerja,	ter	na	odškodnino	iz	
naslova	izgube	ali	zmanjšanja	delovne	sposobnosti	je	mogoče	seči:															
•	 za	denarne	terjatve,	razen	za	terjatve,	navedene	v	2.	točki	tega	

odstavka,	do	dveh	tretjin	prejemkov,	na	katere	se	seže	z	izvršbo,	vendar	
tako,	da	dolžniku	ostane	najmanj	znesek	v	višini	76	%	minimalne	plače,	
če	dolžnik	preživlja	družinskega	člana	ali	drugo	osebo,	ki	jo	mora	
preživljati	po	zakonu,	pa	tudi	znesek	v	višini	prejemka,	določenega	
za	osebo,	ki	jo	preživlja	dolžnik,	po	merilih,	ki	jo	določa	zakon,	ki	ureja	
socialno	varstvene	prejemke,	za	dodelitev	denarne	socialne	pomoči;											

•	 za	terjatve	iz	naslova	zakonite	preživnine	in	odškodnine	za	izgubljeno	
preživnino	zaradi	smrti	tistega,	ki	jo	je	dajal,	do	dveh	tretjin	prejemkov,	
na	katere	se	seže	z	izvršbo,	vendar	tako,	da	dolžniku	ostane	najmanj	
znesek	v	višini	50	%	minimalne	plače,	če	dolžnik	preživlja	družinskega	
člana	ali	drugo	osebo,	ki	jo	mora	preživljati	po	zakonu,	pa	tudi	znesek	v	
višini	prejemka,	določenega	za	osebo,	ki	jo	preživlja	dolžnik,	po	merilih,	
ki	jo	določa	zakon,	ki	ureja	socialno	varstvene	prejemke,	za	dodelitev	
denarne	socialne	pomoči.																										

Ta sprememba se upošteva tudi pri sklepih, ki jih je delodajalec že 
prejel  v izvrševanje,	čeprav	so	bili	izdani	še	po	stari	ureditvi.	Smiselno	
enaka	sprememba	je	pri	upravno	izplačilni	prepovedi.	
						Enaka	sprememba	je	glede	zneska,	ki	ostane	pri	izvršbi	na	sredstva	s.p.-ja	
na	TRR	pri	banki.	
	 	 	 	 	 			Vir: OZS, Sabina Rupert

Ne nasedajte lažnim ponudnikom
					Na	trgu	se	je	pojavilo	podjetje	iz	Ljubljane,		ki	telefonsko	kontaktira	
podjetja	in	jim	ponuja	možnosti		pridobitve	EU	subvencije.	Isto	podjetje	
prodaja	tudi	Priročnik za zaščito pred inšpekcijami,	s	katerim	bi	bili	podjetniki	
zaščiteni	pred	nadzorom	inšpekcijskih	služb.	Pozivamo vas, da nikakor ne 
nasedajte takim in drugim podobnim ponudbam.

Priročnik za izvajalce del na gradbenih objektih
					Informacije	o	veljavnih	predpisih	s	področja	izvajanja	del	pri	gradnji,	tudi	
za	slikopleskarska	ali	fasaderska	dela	so	združene	v	Priročniku za izvajalce 
del na gradbenih objektih,	ki	sta	ga		izdali	Sekcija	gradbincev	in	Sekcija	
slikopleskarjev,	fasaderjev	in	črkoslikarjev	pri	OZS.	Zainteresirani	člani	lahko	
priročnik	kupite	po	ceni	10,00 EUR. Za naročilo se obrnite na OOZ Koper.
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TŠt. 34/2015 z dne 15. maj 2015										
•	 Pravilnik	o	odobritvi	motornih	in	priklopnih	vozil	ter	sistemov,	sestavnih	

delov	in	samostojnih	tehničnih	enot,	namenjenih	za	taka	vozila										
Št. 35/2015 z dne 22. maj 2015 											
•	 Pravilnik	o	živalskih	stranskih	proizvodih,	ki	niso	namenjeni	prehrani	

ljudi															
Št. 37/2015 z dne 29. maj 2015            
•	 Uredba	o	odpadkih									
Št. 39/2015 z dne 5. junij 2015										
•	 Pravilnik	o	dopolnitvah	Pravilnika	o	izvajanju	Zakona	o	davčnem	

postopku													
Št. 47/2015 z dne 30. junij 2015														
•	 Zakon	o	zaposlovanju,	samozaposlovanju	in	delu	tujcev	(ZZSDT)												
•	 Zakon	o	spremembah	Zakona	o	trgovini	(ZT-1A)												
Št. 48/2015 z dne 3. julij 2015														
•	 Višina	povračil	stroškov	prehrane	med	delom	in	službenih	potovanj	v	

dejavnosti	trgovine	Slovenije										
Št. 55/2015 z dne 24. julij 2015														
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	dohodnini	(ZDoh-2P)													
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o gospodarskih	družbah	

(ZGD-1I)											
•	 Uredba	o	odpadni	električni	in	elektronski	opremi											

Št. 56/2015 z dne 29. julij 2015																						
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	avtorski	in	sorodnih	

pravicah	(ZASP-G)														
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	prevozu	nevarnega	

blaga	(ZPNB-D)									
Št. 57/2015 z dne 31. julij 2015												
•	 Zakon	o	davčnem	potrjevanju	računov	(ZDavPR)													
•	 Zakon	o	spremembi	Zakona	o	uveljavljanju	pravic	iz	javnih	sredstev	

(ZUPJS-D)									
•	 Uredba	o	dopolnilnih	dejavnostih	na	kmetiji											
•	 Uredba	o	spremembah	in	dopolnitvah	Uredbe	o	ravnanju	z	embalažo	

in	odpadno	embalažo												
•	 Odredba	o	seznamu	standardov,	ob	uporabi	katerih	se	domneva,	da	je	

proizvod	varen	v	skladu	z	Zakonom	o	splošni	varnosti	proizvodov												
Št. 60/2015 z dne 14. avgust 2015										
•	 Pravilnik	o	izvajanju	Zakona	o	davčnem	potrjevanju	računov,												
Št. 61/2015 z dne 21. avgust 2015											
•	 Pravilnik	o	obdelavi	in	posredovanju	podatkov	v	zvezi	z	zaposlitvijo	in	

delom	tujcev	v Republiki	Sloveniji										
Št. 69/2015 z dne 25. september 015   							
•	 Uredba	o	spremembah	in	dopolnitvah	Uredbe	o	odpadkih											
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvi	Pravilnika	o	delih	in	opremi	vozil

Prijave Otroška predstava in prihod Dedka Mraza
Prijavite svoje otroke in otroke vaših zaposlenih delavcev 
na prireditev Dedka Mraza
Za	otroke	članov	in	otroke	zaposlenih	pri	članih	bomo	v	decembru	
organizirali otroško predstavo in prihod Dedka Mraza.		Prireditev	bo	
potekala	v	zeleni dvorani Obrtniškega doma na Staničevem trgu 1 
 v Kopru.	Vabilo	bodo	vsi	prijavljeni	otroci	prejeli	po	pošti.

Rok prijave
Člane		zbornice	in	pri	vas	zaposlene,	ki		imate		otroke		rojene		po	
1. januarju 2009  (starost do 7 let)	vabimo,	da	nam	najkasneje	
do	30. oktobra 2015 pošljete izpolnjeno prijavnico.

Prijavnica za otroke rojene po 1. januarju 2009  Novoletna prireditev in obdaritev otrok
Priimek in ime člana ali zaposlenega pri članu (očeta ali matere)

Naziv članov (s.p. - d.o.o. - d.no. - d.d. . , kateremu se izstavi račun )

GSM telefon	 	 	 	 E-naslov

Davčni zavezanec  													 																		DA 																											NE

ID za DDV

Član zbornice 																							 																		DA																												NE

Prijavnico	do	30. oktobra 2015 dostavite	na	sedež	OOZ	Koper,	Staničev	trg	1,	Koper	ali	pošljete	po	faxu:	05/6271	917	ali	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Datum, podpis in žig

Naslov

1. Ime, priimek otroka (dopišite tudi naslov na katerega mu pošljemo vabilo)             Datum rojstva    Spol

2. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol

3. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol

4. Ime, priimek otroka                           Datum rojstva    Spol
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 Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper 
STORITVE IN UGODNOSTI, 

KI JIH NUDIMO SVOJIM ČLANOM 

• Osnovno podjetniško svetovanje        
• Individualno svetovanje iz področja davkov,    

vodenja poslovnih knjig in računovodstva                  
• Individualno pravno svetovanje          
• Pomoč pri izdelavi pogodb o zaposlitvi, odpovedi pogodb o 

zaposlitvi, podjemnih pogodb, pogodb o občasnem  
in začasnem delu, idr.        

• Svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev  
(javni razpisi) 

• pomoč pri izdelavi ocene tveganja

B R E Z P L A Č N A 	 S V E T O V A N J A

• Pomoč ali popusti pri sestavi raznih vlog   
in izpolnjevanju raznih  obrazcev          

• Pomoč pri vlaganju predlogov e-izvršb    
na podlagi verodostojne listine               

• Informacije in pomoč pri pripravi na poslovanje v državah EU            
• Svetovanje in priprava vlog za pridobitev EU potrdila         
• Svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev licence za prevoze v 

cestnem prometu              
• Informacije za prijavo na mojstrski izpit        
• Pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj:

             - najem prostora  
             - pomoč pri obveščanju 
             - pomoč pri izvedbi

B R E Z P L A Č N E 	 P O S L O V N E 	 S T O R I T V E

• Sofinanciranje najema razstavnega prostora  za skupinske 
nastope članov na različnih sejmih -doma in v tujini            

• Popust pri oglaševanju  v mesečnem glasilu zbornice          
• Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice  

(promocijski material – letaki ipd.)

P R O M O C I J A 	 Č L A N O V

• Popusti pri periodičnih zdravniških pregledih    
pri zdravniku medicine dela     

• Popusti pri opravljanju tečajev in izpitov  iz varstva pri delu        
• Sofinanciranje tečaja prve pomoči

P O P U S T I 	 I N 	 S O F I N A N S I R A N J E

• Registracija s.p. in d.o.o., ki se ustanavljajo z denarnim vložkom          
• Spremembe v PRS-ju        
• Svetovanje pri registraciji

B R E Z P L A Č N E 	 S T O R I T V E 	 E - V E M

• Brezplačno mesečno glasilo Koprske obrtniške novice             
• Pošiljanje SMS sporočil predvsem kot opomnik pred dogodki
• Druga obvestila in vabila po elektronski pošti

I N F O R M I R A N J E

• Brezplačni (ali za simbolično participacijo) strokovni seminarji, 
delavnice, tečaji in druga usposabljanja ter predstavitve,  
ki jih organizirajo sekcije za posamezne dejavnosti,     

• Brezplačna (ali za simbolično participacijo) splošna 
izobraževanja, seminarji in tečaji (področje davkov, delovnih 
razmerij, varstva pri delu in druga področja, ki zadevajo celotno 
članstvo)          

• Organizacija in sofinanciranje strokovnih ekskurzij  in obiska 
različnih  strokovnih sejmov        

• Sofinanciranje tečajev tujih jezikov  
• Sofinanciranje računalniškega izobraževanja

I Z O B R A Ž E V A N J E

• Zagotovljena ugodna obrestna mera     
za kratkoročna posojila        

• Organizacija in sofinanciranje     
športno-rekreacijskih dejavnosti         

• Organizacija in sofinanciranje družabnih srečanj        
• Brezplačna novoletna prireditev za otroke članov - Dedek Mraz        
• Možnost pridobivanja skupnih ponudb zaradi  zagotovitev 

ugodnejših cen (razna  zavarovanja oziroma druge storitve)

D R U G E 	 U G O D N O S T I


