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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

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
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ZA UVEDBO DAVČNIH BLAGAJN

	 	 	 	 	 Glede	 na	 veliko	 povpraševanje	 članov	
smo	na	OOZ	Koper	v	oktobru	izvedli	kar	tri	
seminarje	 na	 temo	 	 davčnih	 blagajn.	 Prvi		
je	 v	 sodelovanju	 z	 OZS	 potekal	 6.	 oktobra	
2015.	 Na	 seminarju	 sta	 predavala	 davčna	
specialista	 Iztok Mohorič,	 svetovalec	 OZS	

in	 Nataša Fratnik Kobe.	 	 Na	 seminarju	 je	
bil	prisoten	tudi	predstavnik	podjetja	SAOP	
d.o.o.,	partner	kartice	Mozaik	Podjetnih,	ki	je	
v	 okviru	 predavanja	 prikazal	 tehnične	 reši-
tve	področja	davčnih	blagajn.										
	 	 	 	 	 Udeležencev	 iz	 treh	 obalnih	 obrtnih	

zbornic	 je	 bilo	 78,	 od	 katerih	 je	 bilo	 44	
članov	 OOZ	 Koper.	 Zaradi	 velikega	 za-
nimanja	 članov	 smo	 	 seminar	 o	 davčnih	
blagajnah	 izvedli	 še	 27.	 oktobra	 2015	 in	
sicer	enega	v	dopoldanskem,	enega	pa		v	
popoldanskem	 času.	 Iz	 vseh	 treh	 obalnih	
obrtnih	zbornic	se	je	seminarjev	udeležilo	
še	93	oseb,		od	tega	59	članov	OOZ	Koper.																		
Predavateljica	 Inštituta	 za	 računovodstvo	
iz	 Brezovice	 pri	 Ljubljani, mag. Tamara 
Prezelj,	 	 je	prisotnim	predstavila	Zakon	o	
davčnem	 potrjevanju	 računov	 in	 podrob-
no	razložila	kaj	vse	si	mora	zavezanec	ure-
diti	 pred	 začetkom	 izdajanja	 računov	 in	
njihovo	vsebino	(oznaka	izdajatelja	računa,	
EOR-enkratna	identifikacijska	oznaka	raču-
na,	ZOI-zaščitna	oznaka	 izdajatelja	 računa	
in	ostale	elemente,	ki	jih	predpisuje	zakon)	
ter	postopek	potrjevanja	računov.												
					Vsem	tistim,	ki	za	prejem	gotovinskega	
plačila	 sedaj	 izdajate	 račun	 preko	 vezane	
knjige	računov,	bo	ta	postopek	omogočen	
še	vse	do	konca	leta	2017.	Uporaba	vezane	
knjige	 računov	 je	 prosta	 odločitev	 zave-
zanca.	Uporaba	vezane	knjige	računov	bo	
nujna	tudi	za	uporabnike	davčnih	blagajn	v	
primeru,	ko	računa	preko	registrske	blagaj-
ne	(npr.	zaradi	okvare	le-te)		ne	boste	mogli	
izstaviti	ali	v	primeru,	če	bi		prišlo	do	izpada	
internetne	povezave.

					Na	povezavi	 http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji boste		s	pomočjo	iskalnika	in	vnesene	
besede	DAVČNE	dobili		aktualno	ponudbo	partnerjev	davčnih	blagajn.	
						Večina	ponudnikov	davčnih	blagajn	trenutno	nudi	še	brezplačno	uporabo	in	testiranje	
funkcionalnosti	njihovih	rešitev,	zato	se	bo	tudi	ponudba	preko	Mozaika	še	nekoliko	spremenila.
					Prav	tako	bo	OZS	k	ponudbi	dodala	še	nove	partnerje	in		s	tem	bogatila	ponudbo	ugodnosti	za	
člane,	zato	dnevno	spremljajte	ugodnosti	na	spletni	strani	www.mozaikpodjetnih.si.	
					V	naslednjih	dneh	boste	lahko	zasledili	tudi	rešitev	Telekom	Slovenije,	ki	bo	prav	tako	ponujal	
članom	OZS	posebne	pogoje	pri	nakupu	davčne	blagajne.

Ponudba DAVČNIH BLAGAJN

Za delovanje svoje davčne blagajne 
bo vsak davčni zavezanec potreboval 
namensko digitalno potrdilo, za 
katero bo od 15.  novembra 2015 
dalje lahko oddal vlogo prek portala 
eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja 
sistema eDavki, pa bo lahko za 
pridobitev namenskega digitalnega 
potrdila pooblastil koga drugega (npr. 
računovodski servis ali ponudnika 
davčne blagajne).    			
					Vsi	bodoči	uporabniki	davčnih	blagajn,	
ki	še	niste	registrirani	kot	uporabniki	
portala	eDavki,	za	pridobitev	namenskega	
digitalnega	potrdila	čim	prej	pooblastite	
drugo	osebo,	morda	računovodski	
servis	ali	ponudnika	davčne	blagajne.	
Postopek	je	preprost.	Na	spletnih	straneh	
eDavki	ali	Finančne	uprave	RS	se	natisne	

obrazec,	ki	se	imenuje	»Obrazec	za	
dodelitev	in	preklic	zunanjih	pooblastil	
v	sistemu	eDavki«,	ga	izpolnite	(določite	
pooblaščenca)	in	ga	pošljete	na	finančni	
urad,	kjer	imate	registrirano	podjetje	
ali	dejavnost.	Seznam	finančnih	uradov	
s	kontaktnimi	podatki	je	objavljen	
na	spletni	strani	Finančne	uprave	RS.	
Pooblaščenec	bo	lahko	nato	v	imenu	
uporabnika	davčne	blagajne	vložil	
zahtevek	za	pridobitev	namenskega	
digitalnega	potrdila	in	ga	tudi	prevzel.	Kot	
pomoč	pri	izpolnjevanju	obrazca	je	na	
voljo	vzorec	izpolnjenega	obrazca,	ki	ga	
lahko	člani	dobite	na	OOZ	Koper.								

Kaj, če davčni zavezanec že ima 
pooblaščenca za poslovanje prek 
sistema eDavki? 
						V	tem	primeru	je	treba	preveriti,	kakšno	
pooblastilo	mu	je	že	bilo	dodeljeno.	
Če	je	bilo	to	splošno	pooblastilo,	ki	
vključuje	tudi	nove	obrazce,	se	bo	takšno	
pooblastilo	nanašalo	tudi	na	pridobitev	

namenskega	digitalnega	potrdila.	To	
pomeni,	da	davčnemu	zavezancu	ne	bo	
treba	ponovno	vlagati	novega	pooblastila.											

Kakšen bo sicer postopek pridobitve 
namenskega digitalnega potrdila?			
Od	15.	novembra	2015	dalje	bodo	lahko	
zavezanci	prek	portala	eDavki	vložili	
Zahtevek	za	pridobitev	namenskega	
digitalnega	potrdila	za	izvajanje	postopka	
davčnega	potrjevanja	računov,	ki	se	bo	
imenoval	DPR-Pridobitev	DP.									
2.		Po	vložitvi	zahtevka	bo	zavezanec	
oziroma	njegov	pooblaščenec	na	osebni	del	
portala	eDavki	prejel	referenčno	številko	in	
geslo	za	prevzem	namenskega	certifikata.		
3.		Prejeto	referenčno	številko	in	geslo	
bo	zavezanec	ali	njegov	pooblaščenec	
nato	vnesel	v	poseben	portal	za	prevzem	
namenskega	digitalnega	potrdila	na	spletni	
strani	MJU	(tega	portala	trenutno	še	ni).		
4.	Po	vnosu	omenjene	referenčne	številke	in	
gesla	na	portal	MJU	bo	lahko	zavezanec	ali	
njegov	pooblaščenec	na	tem	istem	portalu	
prevzel	namensko	potrdilo	v	obliki	».p12«	
datoteke.		
5.		Omenjeno	potrdilo	(».p12«	datoteko)	bo	
nato	zavezanec	ali	pa	ponudnik	storitve	
davčne	blagajne	namestil	v	program	davčne	
blagajne	ali	v	mini	blagajno.		

Informacije
Za	tehnično	pomoč	lahko	zavezanci	
pokličete	na	telefon(05) 2976 800,	
vsak	dan	od	ponedeljka	do	petka	od	8.	do	
15.	ure	ali	pa	pošljete	elektronsko	pošto	na	
e-naslov	sd.fu@gov.si.	
									VIR: Finančna uprava RS, Odnosi z javnostmi 

Boste uporabnik davčnih blagajn?	

Ne pozabite na pooblaščanje
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 					Prav	sodelovanje	z	največjimi	in	najbolj	referenčnimi	
strankami,	ki	na	dnevni	ravni	beležijo	po	več	tisoč	transakcij	je	
lahko	nedvomno	koristno	tudi	za	vse	podjetnike	in	obrtnike,	
saj	lahko	profesionalno programsko in strojno opremo 
dobijo na voljo že za nekaj deset evrov na mesec	in	
tako	brez	kakršne	koli	investicije	ustrežejo	vsem	zakonskim	
merilom	in	obveznostim.	Pri	vsem	tem	je	pomembno	
tudi		dejstvo,	da	je	podjetje	Mikropis priznan razvijalec, 
proizvajalec in dobavitelj blagajn.		Tudi	pri	FURS	in	
torej	tudi		pri	inšpekcijskih	pregledih	ne	bo	nikoli	dvoma	o	
dobavitelju	davčne	blagajne.	
 					Zato	vas	vabimo	na	predstavitev	naših	opcij	v	zvezi	z	
davčnimi	blagajnami,	kjer	boste	spoznali,	da ne glede na to 
ali ste gostinec, frizer, taksist ali	opravljate	katerokoli	drugo	
dejavnost,	lahko	Mikropis	za	vas	pripravi	rešitev,	ki	bo	še	
najbolj	ustrezala	vašim	dejanskim	potrebam	in	zmožnostim,	
tako	po	vsebini,	kot	po	višini	stroškov.	
	 	 	 								Ekipa Mikropis Holding d.o.o.
														

Na predstavitvi boste prejeli konkretne odgovore, 
ki vam bodo olajšali odločitev o tem kaj morate 
storiti za namestitev davčne blagajne v vaši 
obratovalnici oziroma pri opravljanju vaše 
dejavnosti in koliko vas bo to približno stalo.	
Kolikor	bi	želeli	že	sedaj	izpostaviti	vaše	vprašanje,	
vas	vabimo,	da	nam	vprašanje	pošljete	po	e-pošti:	
andreja.kozlovic@ozs.si in	odgovor	boste	prejeli	na	
predstavitvi.

Trajanje
Predstavitev	traja	1.30 ure.

Cena
Udeležba	je	brezplačna.

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

Rok prijave
četrtek, 19. november 2015
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ČIM CENEJE DO ZANESLJIVE DAVČNE BLAGAJNE
Mikropis	Holding	d.o.o.	in	Kris-SP	d.o.o.,	ki	je	član	OOZ	Koper,	v	sode-
lovanju	z	OOZ	Koper	organizirata	predstavitev	možnosti	kako	eno-
stavno	in	čim	ceneje	zagotoviti		davčne	blagajne.		Predstavitev	bo

v ponedeljek, 23. novembra 2015 ob 10. uri 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma 
Staničev trg 1, Koper	
	

Davčna blagajna kot orodje za bolj preprosto
 in  učinkovito poslovanje
 	
					Večina	izmed	nas	se	skozi	svoje	življenje	kot	potrošnik	oziroma	
uporabnik	raznovrstnih	storitev	vsakodnevno	sooča	z	blagajnami.	
Ravno	to	dejstvo	nam	daje	vedeti,	da	blagajne	niso	čisto	nič	novega	
in	še	manj	nekaj	zelo	zahtevnega	ali	celo	neobvladljivega.	To	se	je	
izkazalo	kot	resnično	v	praksi	že	pred	nekaj	leti,	ko	je	naše podjetje 
Mikropis v številnih trgovinah Mercatorja postavilo Tik-Tak – 
samopostrežne blagajne.	Vsaka	nadaljnja	beseda,	kot	le	ta,	da	na	
Mikropisu	obvladamo	blagajne	že	desetletja,	bi	bila	odveč.	
					Davčne	blagajne	tako	za	nas	niso	čisto	nič	novega,	saj	jih 
upravljamo že na Hrvaškem in v Srbiji,  kjer so jih uvedli že prej 
kot pri nas v Sloveniji.	Z	mnogo	argumenti,	izkušnjami	in	stalno	
pomočjo	našim	kupcem	smo	pri	blagajnah	prisotni	vse	od	začetka	
pa	vse	dokler	naša	stranka	blagajno	še	uporablja.	Torej	od	razvoja,	
namestitve	opreme,	vzdrževanja	in	servisiranja,	ter	predvsem	stalne	
pomoči,	ki	je	na	voljo	24	ur	na	dan	vse	dni	v	letu,	če	je	to	potrebno.	
Tako	utečene	ekipe	in	tako	zanesljive	podpore	zagotovo	nima	nihče	
izmed	konkurence.	Prav	podpora	bo	pri	uporabi	davčnih	blagajn	
zelo	pomembna,	saj	bodo	uporabniki	potrebovali	pomoč	na	več	
ravneh,	tako	na	vsebinski,	tehnološki	in	povsem	tehnični,	ki	ni	vedno	
tako	preprosta.	Mikropis s celovito podporo v pravem pomenu 
predstavlja pojem – vse na enem mestu, torej brez izgovorov 
na druge.
 						Programi,	ki	omogočajo	izpis	računov	za	tri	različne	ponudnike	
hkrati	(bencinski	servisi	AGIP),	obračunavanje	gostinskih	storitev	
na	več	nivojih	(SLOREST),	ter	druge	rešitve	za	vodenje	evidence	
strank	in	izvajanje	programov	zvestobe,	ustrezajo	praktično	vsem	
ponudnikom	blaga	in	storitev	ne	glede	na	velikost	njihovega	
podjetja	oziroma	obrti.	

 VABILO

Sprejet veto na  ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
      Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
je 30. oktobra 2015 preko Državnega sve-
ta RS v imenu celotnega malega gospodar-
stva vložila veto na novi Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-3). 
					Obrtnikom	in	podjetnikom	je	dovolj,	da	je	
vsak	sprejeti	zakon	v	škodo	malega	gospodar-
stva	in	želijo,	da	jim	država	končno	prisluhne	
in	prične	sprejemati	zakone,	ki	bodo	v	korist	
malemu	gospodarstvu,	kar	določa	tudi	direk-
tiva	Evropske	unije.
					V	tem	primeru	se	namreč	interesi	malega	
gospodarstva	prikrivajo	tudi	z	najširšim	druž-
benim	interesom	po	odgovornem	trošenju	
javnega	denarja.	Država	kot	največji	investitor	
pa	se	otepa	odgovornosti	pri	ocenjevanju	

ponudnikov 	javnih	razpisov	ter	se	skriva	
za	kriterijem	najnižje	cene.	Pri	tem	pa	
izvajalcev	javnih	razpisov	niti	najmanj	ne	
zanima,	ali	je	ta	najnižja	cena	tako	nizka,	
da	pravzaprav	niti	ne	omogoča	poplačila	
podizvajalcev,	dela	in	blaga.	S	tovrstnim	
ravnanjem	država	neposredno	daje	po-
tuho	sivi	ekonomiji	in	plačilni	nedisciplini.	
Najkrajši	konec	pa	potegnejo	zaposleni	
pri	obrtnikih	in	malih	podjetnikih.
						Ob	vsaki	vložitvi	veta	se	običajno	popu-
larizira,	da	gre	za	posamične	interese	OZS	
ali	drugega	interesnega	združenja,	zato	še	
posebej	poudarjamo,	da	OZS	zastopa	širši	
interes	celotnega	malega	gospodarstva,	
ki	v	državi	predstavlja	99	odstotkov	vseh	

podjetij	in	cca	50	odstotkov	vseh	zapo-
slenih	v	gospodarstvu.	Konec	koncev	pa	
predstavlja	tudi	interes	davkoplačevalcev.
					Sprejeti	ZJN-3	žal	ne	prinaša	ničesar,	
kar	bi	rešilo	katerokoli	problematiko,	ki	se	
pojavlja	v	javnih	naročilih	in	na	katero	smo	
opozarjali	ves	čas.	Še	več,	stanje	še	poslab-
šuje	pogoje	za	malo	gospodarstvo,	zato	
upamo,	da	bodo	odločevalci	ponovno	
tehtno	premislili	o	ustreznih	spremembah	
zakona	(ZJN-3).

Najnovejša vest
Državni svet je na seji 2. novembra 2015 
s 28 glasovi za in 5 proti sprejel odložilni 
veto na Zakon o javnem naročanju.
	 	 	 											OZS

Usposabljanje odgovorne osebe 
ZA IZVAJANJE NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Zakon	o	varnosti	in	zdravju	pri	delu	delodajalcem	omogoča,	da	sami	
prevzamejo	vodenje	in	zagotavljanje	varnosti	pri	delu,	pod	pogojem,	
da	opravijo	predpisano	prilagojeno	usposabljanje	delodajalcev	kot	
strokovnih	delavcev	ali	splošni	del	strokovnega	izpita.	
	
OOZ	Koper	v	sodelovanju	z	OOZ	Kamnik	organizira	Usposabljanje za 
opravljanje nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu

v sredo, 25. novembra 2015 ob 9.uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma 
Staničev trg 1, Koper	
	

Usposabljanje je namenjeno 																	
•	 delodajalcu	ali	odgovorni	osebi	delodajalca																	
•	 samostojnim	podjetnikom									

Potrdilo
Po	končanem	usposabljanju	boste	prejeli potrdilo,	da	lahko	v	
vašem	podjetju	prevzamete	vodenje in zagotavljanje varnosti pri 
delu	v	skladu	z	določbo	30.	člena	Zakona	o	varnosti	in	zdravju	pri	
delu	(UR.	l.	RS,	št.	43/2011)	in	določbo	6.	člena	Pravilnika	o	stalnem	
strokovnem	izpopolnjevanju	in	usposabljanju	na	področju	varnosti	
in	zdravja	pri	delu	(Ur.	l.	RS,	št.	109/2011).	

Katere naloge boste lahko opravljali sami
Po	opravljenem	usposabljanju	boste	lahko	sami	kot	delodajalci	
oziroma	vaše	odgovorne	osebe	opravljali	naslednje	naloge	s	
področja	varnosti	pri	delu:									
•	 izdelava	strokovnih	podlag	za	izjavo	o	varnosti;													
•	 pripravljanje	in	izvajanje	usposabljanja	delavcev	za	varno	delo;																					

izdelava	navodil	za	varno	in	zdravo	delo;													
•	 svetovanje	delodajalcu	pri	načrtovanju,	izbiri,	nakupu	in	

vzdrževanju	sredstev	za	delo;											
•	 svetovanje	delodajalcu	glede	opreme	delovnih	mest	in	glede	

delovnega	okolja;													
•	 usklajevanje	ukrepov	za	preprečevanje	psihosocialnih	tveganj;	
•	 opravljanje	notranjega	nadzora	nad	izvajanjem	ukrepov	za	

varno	delo;									
•	 spremljanje	stanja	v	zvezi	z	nezgodami	pri	delu,	odkrivanje	

vzrokov	zanje	in	pripravljanje	poročila	za	delodajalca	s	predlogi	
ukrepov									

Predavatelj
Igor Jenko,	Vareka	d.o.o.
Katarina Železnik Logar,	IVD	Maribor

Program usposabljanja
ob 9. uri	 									
•	 Sprejem	udeležencev
ob 9. 15 uri 
•	 Pregled	predpisov	na	področju	varnosti	in	zdravja	pri	delu						
•	 Obveznosti	delodajalcev	v	posameznih	predpisih									
•	 Informiranje	delavcev,	prijave	in	vodenje	dokumentacije		

na	področju	varnosti	in	zdravja	pri	delu												
•	 Izdelava	ocene	tveganja	po	korakih	za	konkretno	delovno	

mesto/	delo	iz	delovnega	okolja											
•	 Predstavitev	in	uporaba	brezplačnega	orodja	za	izdelavo	ocene		

tveganja	-	OiRA.
ob 12.15 uri
•	 Odmor	
ob 12. 45 uri
•	 Ocenjevanje,	preprečevanje	in	obvladovanje	psihosocialnih	

tveganj,	sodelovanje	z	izvajalcem	medicine	dela												
•	 Izdelava	načrta	promocije	zdravja	na	delovnem	mestu	

in	način	spremljanja	izvajanja	promocije	zdravja														
•	 Priprava	potrebnih	internih	aktov	v	zvezi	s	prepovedjo	

uživanja	alkohola,	prepovedanih	drog	in	drugih	
prepovedanih	substanc	na	delovnem	mestu															

•	 Teoretično	in	praktično	usposabljanje	delavcev	za	VZD														
•	 Priprava	programa	za	teoretično	in	praktično	

usposabljanje																		
•	 Preverjanje	znanja	iz	delovnega	okolja	udeleženca												
•	 Regresni	zahtevki	ZZZS	in	ZPIZ														
•	 Prijave	pristojnemu	inšpektoratu																
•	 Vodenje	in	arhiviranje	dokumentacije	na	področju	VZD																								

Trajanje usposabljanja
Program	traja	8 andragoških ur:		
seminar 4 ure	in	praktični del-delavnica 4 ure	 	

Kotizacija																
•	 polna	cena	usposabljanja	znaša		 	

361,12 EUR	(DDV	vključen)																	
•	 za	zaposlene	delavce	pri	članih	OOZ	Koper	je	cena	

180,56 EUR (DDV	vključen)																
• za člane OOZ Koper	s	poravnano	članarino	je	cena	

130,56 EUR	(DDV	vključen),	preostali del do polne 
cene krije za člane zbornica.   													

Način plačila in prijave
Ob	prijavi	plačate	znesek	na	TRR OOZ Koper	odprt	pri	Banki	
Koper	št.:	1010 0003 5170 352,	namen:	seminar varnost in 
zdravje pri delu.	

Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite na OOZ Koper,	
tel.	05/61 390 13	ali	po	e-pošti:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
ponedeljek, 23. november 2015

 VABILO
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OPredstavljamo se na 

POROČNEM SEJMU TiSposi V TRSTU
Predstavitev
Splošni upokojitveni pogoji in možnosti za 
nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi  
v letu 2016

OOZ	Koper	vabi	svoje	člane	-	podjetnike,	ki	načrtujete	upokojitev	in	
podjetnike,	ki	ste	že	v	pokoju	in	želite	nadaljevati	z	dejavnostjo	na	
predstavitev	Splošni upokojitveni pogoji in možnosti za nadaljevanje 
dejavnosti po upokojitvi  v letu 2016

v torek, 15. decembra 2015 ob 9.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma 
Staničev trg 1, Koper 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije zahteva, da bi imel pravico do 
opravljanja dejavnosti in prejemanja polne pokojnine vsak upokojeni 
samostojni podjetnik, ki dopolni 60 let in ima 40 let pokojninske dobe. 
	
V	tem	trenutku	še	ni	znano	kakšno	bo	dokončno	besedilo	
zakona,	ki	ga	bo	sprejel		Državni	zbor	RS.	Na	predstavitvi	pa	boste	
dobili	ustrezne	odgovore	na	številna	vprašanja,	ki	jih	zbornica	
vsakodnevno	prejema	od	članov,		.	

Predavatelj
Predavanje	bo	vodil		Dušan Bavec,	strokovni	svetovalec	OZS,	
specialist	za	delovno	in	socialno	pravo.		

Cena  
Za	člane	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	
je	participacija	10,00 EUR (DDV	vključen).	
Za	zunanje	udeležence	je	cena	40,00	EUR	(DDV	vključen).		

Plačilo
Znesek	nakažete	na	TRR	OOZ	Koper,	št.	1010 0003 5170 352

Prijava
Prijavnico	lahko	pošljete	po pošti na OOZ Koper, Staničev 
trg 1, 6000 Koper,po	faxu	št.	05/62 719 17	
ali	na	e-naslov:	 andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 11. december 2015	
oziroma	do	zapolnitve	mest.

 VABILO

Prijavnica za predstavitev SPLOŠNI UPOKOJITVENI POGOJI IN MOŽNOSTI 
ZA NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO UPOKOJITVI  V LETU 2016 - 15. december 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

 VABILO

Na	 pobudo	 članice	 zbornice	 Martine Ko-
fol,	 ki	 skupaj	 z	 Antoniom Per vodi	 foto-
grafski	 studio,	 smo	 se	 na	 zbornici	 odločili	
člane	povabiti	k	skupnem	razstavljanju	na	
poročnem	sejmu	TiSposi,	ki	bo	potekal	že	
drugo	leto	zapored														

28. in 29. novembra 2015
Stazione Marittima, 
Magazzino 42, Trst         
Po	 pozitivni	 izkušnji	 lanskoletnega	 sejma,	
na	katerem	so	nekateri	naši	člani	razstavljali	
v	lastni	režiji,	se	je	porodila	zamisel	širšega	
nastopa	 članov.	 Tako	 se	 je	 zbrala	 skupina	

šestih	 obrtnikov,	 ki	 bodo	 svojo	 ponudbo	
predstavili	 na	 24	 m2	 	 velikem	 razstavnem	
prostoru	.	Ti	člani	so:																						
• Tin Daničić -	frizer										
• PerKofol	-	fotografski	studio										
• Rikard Stefanovski -	zlatar										
• Ika Zonta - slaščičarka							
• Ana Kovačič Srblin	-	catering										
• Tamara Koren Šuber	-	modni	atelje	

					Razstavljavci	so	se	odločili	tudi	za	izdajo		
kataloga	ponudbe	poročnih	storitev	na	ob-
močju	Slovenske	Istre.	Katalog	smo	poime-
novali:	Sposarsi in Slovenia. Perchè  no?      
					V	katalogu,	ki	ga	bodo	prejeli	obiskovalci	

našega	razstavnega	prostora,		bodo	svojo	
ponudbo	predstavili	tako	naši	razstavljavci,	
kot	 tudi	 nekaj	 drugih	 ponudnikov	 poroč-
nih	storitev.												
	 	 	 	 	 Dogajanje	 na	 sejmu	 bodo	 naši	 razsta-
vljavci	 popestrili	 tudi	 s	 prikazom	 trendo-
vskih		poročnih	pričesk	in	poročnih	oblek.		
						Podrobnejši	program	dogajanja	bo	ob-
javljen	na	spletni	strani	sejma	http://www.
tispositrieste.it         

Zbornica bo svojim članom zagotovila brez-
plačen vstop na sejem. Vstopnico dobite na 
zbornici.

                   Vabljeni na ogled sejma!

V	gastronomskem	projektu	Istra	Gourmet	Tour		že	drugo	leto	zapored	sodelujejo	tudi	
naši	gostinci.	Kristjan Katarinčič	bo	vrata	svoje	gostilne v Hrastovljah	za	ta	namen	
odprl	v četrtek, 17. decembra 2015.														

Večeri,	 kjer	 sodelujoči	 gostinci	 tako	 v	 slovenski	 kot	 hrvaški	 Istri,	 pripravljajo	 ribje,	
mesne	 in	 vegetarijanske	 menuje,	 se	 pričnejo	 ob	 19.	 uri.	 Cena menuja v 
katerem je vključena pijača znaša 18,00 EUR.									

In kaj bo ponudila gostilna Švab?  																	
Ob	 prihodu	 aperitiv.	 Nakar	 boste	 lahko	 izbrali	 -	 mesni menu:	
istrski	 bobiči	 v	 ćotoli,	 domači	 hlebček,	 telečja	 krača	 pod	 peko,	
svinjska	 ribica	 na	 rdečem	 radiču,	 krompir	 z	 ocvirkovo	 zabelo,	
motovilec	z	jajčkom	in	sladica:	zimski	sprehod	po	Hrastovljah	-		
ali	ribji menu: pašteta	iz	dimljene	postrvi,	domače	kisle	bučke,	
domači	 hlebček;	 postrv	 v	 koruzni	 oblekici,	 krompir	 z	 rdečim	
radičem,	 motovilec	 z	 jajčkom	 in	 sladica:	 zimski	 sprehod	 po	
Hrastovljah.	Točila	se	bodo	vina	iz	kleti	Olenik	iz	Predloke.																					

Gostilna	Švab	sprejema	rezervacije	na	telefon:	041/688 156.												

     Vabljeni!

Gastronomska prireditev Istra Gourmet Tour 2015 

Vabljeni v gostilno Švab v Hrastovlje

Jedi, ki jih ponuja gostilna Švab iz Hrastovelj
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Urejanje obveznih socialnih zavarovanj 
prek e-VEM  državnega portala za podjetja in podjetnike

Območne	obrtno	–	podjetniške	zbornice	Koper,	Izola	in	Piran	
skupno	organiziramo	seminar	Urejanje obveznih socialnih zavarovanj 
prek e-VEM  državnega portala za podjetja in podjetnike

v ponedeljek, 14. decembra 2015 ob 10.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma 
Staničev trg 1, Koper 

Od	1.	januarja	2016	bodo	morali	vsi	poslovni	subjekti,	ki	so	vpisani	v	
Poslovni	register	Slovenije,	obvezna	socialna	zavarovanja	urejati	prek	
sistema	e-Vem.	V	okviru	predmetnega	seminarja	bo	predavateljica	
Urška	Trobej	predstavila	najpomembnejše	novosti	v	zvezi	z	oddajo	
elektronskih	M	obrazcev	preko	sistema	e-VEM.	
	

Program seminarja										
•	 Obrazci	za	vlaganje	prijav,	sprememb	in	odjav	v	obveznih	

socialnih	zavarovanjih	-Aktualni	M	obrazci	v	letu	2015	in	2016												
•	 Načini	vložitve	prijav,	sprememb	in	odjav															
•	 Obvezni	podatki	na	obrazcih	pri	posameznih	šifrah	podlag	

zavarovanj,	posebnosti,	navodila	v	zvezi	z	izpolnjevanjem	
obrazcev																	

•	 Portal	e-VEM													
•	 Postopek	oddajanja	M	obrazcev	v	portalu	e-VEM											
•	 Primer	izpolnjevanje	obrazca	M1	v	e-VEM	portalu																		
•	 Podlage	za	zavarovanje,	ki	so	že	podprte	v	sistemu	e-VEM																		
•	 Posebnosti	pri	odjavah	in	sporočanju	sprememb	med	

zavarovanjem	prek	portala	e-VEM																

Iz vsebine seminarja   																			
•	 Obvezno	urejanje	obveznih	socialnih	zavarovanj	prek	portala	

e-VEM	za	poslovne	subjekte	od	1.	januarju	2016								

•	 Kaj	potrebuje	uporabnik,	da	lahko	začne	uporabljati	
portal	e-VEM?																

•	 Katere	obrazce	(zavarovalne	podlage) 	že	lahko	
oddajamo	–	urejamo 	preko	portala	e-VEM?															

•	 Katere	priloge	je	potrebno	predložiti	ob	prijavi	v	
obvezno	zdravstveno	zavarovanje?													

•	 Sporočanje	sprememb 	med	zavarovanjem																
•	 Pooblaščanje	v	portalu	e-VEM pri vlaganju, prijavi	

spremembi	in	odjavi	v	obveznih	socialnih	zavarovanjih										

Predavateljica
Urška Trobej	vodi	Računovodsko	izobraževalno	središče	in	
računovodski	servis,	je	voditeljica	izobraževanj	za	pridobitev	
naziva	NPK	računovodja	in	drugih	strokovnih	izobraževanj	
ter	pripravljalka	gradiv	s	področja	računovodstva,	davkov	in	
financ.

Trajanje seminarja
seminar	bo	trajal	dve šolski uri.

Cena 
Člani	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	plačate	participacijo	v	
višini		10,00 EUR	(DDV	vključen).	Za	ostale	udeležence	je	cena	
40	EUR	(DDV	vključen).	

Plačilo
Znesek	nakažete	na	TRR	OOZ	Koper,	št.	10100 00351 70352

Prijava
Prijavnico	lahko	pošljete	po pošti na OOZ Koper, Staničev 
trg 1, 6000 Koper ali	na	e-naslov:	 andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
sreda, 9. december 2015 oziroma	do	zasedbe	prostih	mest.

 VABILO

Prijavnica za seminar UREJANJE OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ PREK E-VEM  DRŽAVNEGA 
PORTALA ZA PODJETJA IN PODJETNIKE - 14. december 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

Brezplačno predavanje
Zdrava koža in hormonsko ravnovesje 
v današnjem hitrem tempu poslovne ženske

 VABILO

Za	članice		OOZ	Koper	in	druge	zainteresirane	organiziramo	preda-
vanje	Zdrava	koža	in	hormonsko	ravnovesje	v	današnjem	hitrem	
tempu	poslovne	ženske	

v torek,  24. novembra ob 18. uri 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma 
Staničev trg 1, Koper
Program    							
•	 Kako	so	hormoni	in	koža	povezani	med	seboj												
•	 Kako	prehrana	in	hiter	življenjski	tempo	vplivata	na	hormonsko	

stanje	in	izgled	kože													
•	 Kako	na	enostaven	način	v	današnjem	hitrem	tempu	do	več	

energije																		
•	 Kako	enostavno	in	učinkovito	negujemo	in	nahranimo		kožo	od	

znotraj	navzven												
•	 Ustrezna	prehrana		in	dopolnila	za	pospeševanje	ravnovesja	

hormonov	in	zdrave	kože										
•	 Izvedele	boste	resnico		o	tem	kako	so	hormoni	povezani	s	tem	

kaj		pojemo	in		posledično	kako	se	počutimo	ter	kako	enostav-
no	transformirati	svoje	počutje	in		povečati	nivo	energije	kljub	
pomanjkanju	časa.												

Predavateljica
Predavanje	bo	vodila		Simone Godina,		strokovnjakinja	
s	področja	prehranske	endokrinologije	in	prehranske	
dermatologije,	v	sodelovanju	z	Artistry	TM	in	Nutrilite	TM												

Simone Godina je certificirani integrativni holistični  zdravstveni trener 
(CHHC) za hormonsko ravnovesje, problematično kožo in dolgoživost,  
nutricionistka funkcionalne diagnostike (NFD), farmacevtka  in članica 
združenja zdravljenja brez zdravil (AADP), certificiran praktik za 
avtoimune bolezni in bolezni povezane s preobčutljivostjo na  gluten in 
intoleranco na  različne vrste hrane, s 30-letnimi izkušnjami ter obširnim 
strokovnim znanjem po metodah moderne funkcionalne in integrativne 
medicine, s katerim izobražuje tudi zdravstvene, wellness, prehranske in  
lepotne  strokovnjake.									

Prijave 
Prijavite	se	na	telefon	05/61 390 00	ali	05/61 390 13

Rok prijave
petek, 20. november 2015 oziroma	do	zapolnitve	mest

Cena
Udeležba	na	predavanju	je	brezplačna.
	 	 	 	 Vabljene!

Sekcija	gradbincev	pri	OZS	podpira	iniciativo	programa	pridobitve	Znaka odličnosti v 
gradbeništvu.	

Pridobljen Znak odličnosti pomeni, da gradbeno podjetje hkrati:  													
•	 ustvarja	trajno	uspešno	prihodnost	in	ohranja	uspešne	(poslovne)	rezultate,															
•	 dodaja	vrednost	za	kupce	in	povečuje	njihovo	zadovoljstvo,																			
•	 je	vodeno	z	vizijo,	navdihom	in	integriteto,													
•	 razvija	svoje	sposobnosti,													
•	 dosega	uspehe	z	nadarjenostjo	zaposlenih,	spodbuja	ustvarjalnost	in	inovativnost,													
•	 spremlja	svoje	poslovno	okolje	in	se	agilno	odziva	na	spremembe	(prepoznava	

tudi	tveganja	in	priložnosti).													

K programu lahko pristopijo podjetja, ki izpolnjujejo pogoje:  															
•	 registrirano	v	RS	najmanj	tri	leta	za	vsaj	eno	od	klasificiranih	dejavnosti	v			

gradbeništvu													
•	 v	primeru	več	različnih	dejavnosti,	mora	na	področju	gradbeništva	opraviti	vsaj		

50	odstotkov	poslov													
•	 njegovo	vodstvo	mora	izjaviti,	da	ni	v	(pred)kazenskem	ali	insolvenčnem	postopku								
•	 je	član	OZS					
				
V	okviru	programa	Znak	odličnosti	se podjetja ocenjujejo	glede	doseganja	vzposta-
vljenih	meril	dejavnikov	in	operativnega	doseganja	meril	rezultatov.	Ocenjevanje	izvaja-
nja	del,	udejanjanje	pristopov	trajnostnega	razvoja	in	stalnih	izboljšav	se	izvaja	v	samem	
podjetju	in	na	terenu.	

Na	osnovi	ocene	doseganja	odličnosti	se	podjetja	uvrstijo	v	eno	izmed	kategorij:	
	zlati, srebrni ali	bronasti znak odličnosti.	
	
Več	informacij	o	projektu	dobite	pri	sekretarju	sekcije	gradbincev	pri	OZS,	
Janku Rozmanu,	e-naslov:	janko.rozman@ozs.si,	telefon		01/58	305	40		
ali	GSM	031/	347-201.		

Znak odličnosti 
V GRADBENIŠTVU

S E K C I J A 	 G R A D B I N C E V
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Člani	 sekcije	 avto-
serviserjev	 so	 28.	
oktobra	 2015	 na	
zboru	 članov,	 skla-
dno	 z	 določili	 Po-
slovnika	o	delu	sek-
cije	 avtoserviserjev,	
izvolili	predsednika	
in	podpredsednika	
sekcije	 avtoservi-
serjev	 OOZ	 Koper	

za	mandatno	obdobje	2015	-	2019.	Z	javno	izvedenimi	volitvami	
so	za	predsednika	sekcije	izvolili	Vladimirja Pongraca,	ki	je	sekci-
jo	zadnji	dve	leti	vodil	kot	namestnik	predsednika.													

Poslovnik	o	delu	sekcije	avtoserviserjev	določa,	da		predsednika	v	
njegovi	odsotnosti	nadomešča	podpredsednik.	Na	to	funkcijo	so	
člani,	prav	tako	z	javnim	glasovanjem,	soglasno	izvolili		podpred-
sednika	Vasjo Vadnova	iz	podjetja	Axle	d.o.o.														

Prisotni	so	si	zadali,	da	se	bodo	v	prihodnje	skušali	bolje	poveza-
ti,	predvsem	z	namenom,	da	se	aktivnosti	določene		v	programu	
dela,	 tudi	 	 izpeljejo.	 Kolikor	 bi	 bili	 člani	 bolj	 enotni,	 bi	 bili	 uspe-
šnejši	tudi	pri	uresničevanju	skupnih	interesov.	Prisotni	na	zboru	
so	nakazali	nekaj	izhodišč	za	pripravo	programa	dela	za	leto	2016,	
katerega	bodo	sprejeli	na	naslednjem	zboru	članov	v	mesecu	de-
cembru.	Vse	člane	sekcije	vabimo,	da	s	konkretnimi	predlogi	pri-
spevate	k	oblikovanju	programa	dela.													

Vabilo	za	zbor	boste	člani	prejeli	z	redno	pošto.

Avtoserviserji
IZVOLILI NOVO VODSTVO

S E K C I J A 	 A V T O S E R V I S E R J E V
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Iz Uradnega lista	št. 79/2015, z dne 23. oktober 2015
Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o meroslovnih	
zahtevah	za	merilnike	tlaka	v pnevmatikah,	ki	lahko	nosijo	oznake	
in znake EEC.
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Člani	sekcije	za	promet	so	se	na	zboru	članov	zbrali	30.	oktobra	2015.	Prvenstveno	je	bil	se-
stanek	namenjen	izvolitvi	predsednika	in	podpredsednika.	Med	prisotnimi	se	za	to	funkci-
jo	ni	odločil		nihče.	Člani	tudi	nikogar	od	prisotnih	niso	predlagali,	zato	so	se	dogovorili,	da	
se	bodo	o	kandidatu	ali	kandidatih		še	pogovorili	s	člani	»na	terenu«	in	predsednika	izvolili	
na	naslednjem	zboru	članov,	ki	bo	5.	decembra	2015	ob	18.	uri	v	restavraciji	Emonec	v	
Šalari.	Za	podpredsednika	sekcije	so	člani	z	javnim	glasovanjem	izvolili	Draga Vilerja.	

Informacije  za PREVOZNIKE
Izdaja izkaznic o vozniških kvalifikacijah in kartic voznika za digitalni 
tahograf 												
						S	1.	septembrom	2015	je	začel	veljati	Zakon	o	zaposlovanju,	samozaposlovanju	in	delu	tuj-
cev,	ki	je	botroval	k	temu,	da	so	se	»zavlekli«	postopki	izdaje	izkaznic	o	vozniških	kvalifikacijah	
in	kartic	voznika	za	digitalni	tahograf.										
						Na	pobudo	OZS	je	pristojno	ministrstvo	za	promet	Upravnim	enotam	poslalo	dopis	v	zvezi	
z	izdajo	izkaznice	o	vozniških	kvalifikacijah	(izkaznica	na	kateri	je	vpisana	veljavnost	kode	»95«).											
						Iz	obvestila	sledi,	da	UE	sprejmejo	vloge	za	izdajo	izkaznic	o	vozniških	kvalifikacijah	za	
tujce	iz	tretjih	držav 	in	izkaznice	pošljejo	v	izdelavo	takoj,	ko	od	Zavoda	RS	za	zaposlo-
vanje	dobijo	soglasje za	delo,	če	seveda	ne	obstajajo	drugi	zadržki	za	izdajo	enotnega	
dovoljenja.										
						Pridobitev	potrdila,	ki	ga	izda	UE,	ko	za	določeno	osebo	pridobi	soglasje	Zavoda	RS	
za	zaposlovanje,	na	katerem	je	razviden	datum	veljavnosti	dovoljenja	za	delo,	prav	tako	
zadostuje	za	postopek	pridobitve	kartice	voznika	za	digitalni	tahograf.											

Rusija - cestnina za tovorna vozila (nad 12 t NDM)											

						Rusija	bo	s	15.	novembrom	uvedla	cestnino	za	tovorna	vozila	nad	12	t	NDM.									
						Odprti	so	uporabniški	centri	po	regijah	in	glavnih	mejnih	prehodih.							
					Registracijo	in	več	informacij	lahko	najdete	na	spletni	strani	http://platon.ru/en/about/	
Šest	preprostih	korakov	za	vpis	oz.	registracijo	na	spletni	strani:	http://platon.ru/en/about/
simple-steps/									
					Za	vse,	ki	opravijo	le	redke	prevoze	v	Rusijo,	lahko	koristijo	možnost	nakupa	»relacijske	
karte«	(podobno,	kot	je	uvedla	Madžarska).	Pri	uporabi	relacijske	karte	bodite	pazljivi,	kajti	
odstopanja	od	začrtane	poti	ne	bodo	možne.									
	 	 	 	Za	 tujce	 je	na	voljo	 informativno	-	klicni	center	 (angleško	 -	 ruski):	+7/495/540-02-02.	
						Cestnina	znaša	3,73	RUB	(cca	0,05	EUR)												
					Kršitve	in	višine	glob	na	spletni	strani:	http://platon.ru/en/about/fines/								

Zima v cestnem prometu											

						S 	hitrimi 	vremenskimi 	spremembami	smo	prešli	v	jesenski	čas,	ko	se	vozne	razmere 	
poslabšajo.	 Tako	 bomo	 kmalu	 tudi	 v	 zimskem	 času,	 ko	 bodo	 vremenske	 razmere  	
še 	bolj 	nepredvidljive. 	Ob 	spremenjenih 	voznih	razmerah	pa	je	temeljni  	pogoj 	za 	
varno	 udeležbo 	v 	prometu 	ustrezna 	zimska 	oprema	motornega,	pa	tudi	priklopnega	
vozila,	za	kar	moramo	pravočasno	poskrbeti.											
					Ustrezna	zimska	oprema	je	navedena	v	Pravilniku	o	delih	in	opremi	vozil	ter	njegovih 	
prilogah.  	 Tako	 je	 zimska	 oprema	 motornih	 vozil	 obvezna	 od	 15.11.	 do  	 vključno  	 15.3.	
prihodnjega	leta	ali	pa	ko	so	na	cestah	zimske	razmere.	(Zimske 	razmere	so	na	cesti	ali	
njenem	delu	takrat,	ko	se	ob	sneženju	sneg	oprijema	vozišča	ali	ko	je	vozišče	zasneženo,	
zaledenelo	(ledena	deska)	ali	poledenelo	(poledica)).										
Obenem 	bi 	vas 	opozorili 	na	določilo	Odredbe	o	omejitvi	prometa 	na	cestah	v	Republiki	
Sloveniji	 (prvi	 odstavek	 petega	 člena),	 ki	 govori:	 »Na	 vseh	 cestah	 v	 Republiki	 Sloveniji,	
razen	 na	 avtocestah	 in	 hitrih	 cestah,	 je	 v	 zimskih	 razmerah	 prepovedana	 vožnja	 za	
tovorna	vozila	s	priklopnimi	vozili,	za	vozila,	ki	prevažajo	nevarno	blago,	in	za	vozila	za	
izredne	prevoze.«																
					V	Avstriji	je	zimska	oprema	za	vozila	do	3,5	t	obvezna	le	v	primeru	zimskih	voznih	razmer,	
za	vozila	nad	3,5t	pa	je	v	obdobju	od	1.	11.	do	15.	4. 	obvezna	ne	glede	na	vozne	razmere.	
Informacije	glede	zimske	 opreme	 po	 državah	 boste	 našli	 na	 spletni	 strani	http://www.
amzs.si/si/456/6/Slovenija.aspx										
	 	 	 	 	OZS  	si  	bo  	še  	naprej	prizadevala,	da	boste	člani	čim	hitreje	 in	čim	bolj	korektno	
obveščeni	o	stanju	na	cestah,	napovedih	in	vseh	drugih	okoliščinah	ki	so	pomembne	za	
odgovorno	in	učinkovito	delo	prevozov	v	cestnem	prometu.

Predsednika sekcije bodo 
izvolili na naslednjem zboru

S E K C I J A  Z A 	 P R O M E T

Člane	sekcije	gostincev	in	živilcev	OOZ	Koper	vabimo	na	strokov-
no	srečanje	gostincev	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije,

v torek, 17. novembra 2015, v Portorož
Osrednja tema dopoldanskega dela								
•	 Predavanje	z	Iztokom Mohoričem in predstavniki FURS	

z	naslovom Davčne blagajne in blagajne v praksi ter 
problematika pri nadzoru gostincev.         

Ostale teme dopoldanskega dela            
•	 Opozorila	sekcije	za	gostinstvo	in	turizem	pri	OZS	na	

probleme pri nadzoru FURS in drugih inšpektoratov.		
Na	terenu	se	gostinci	soočajo	z	veliko	težavami,	saj	so	
zahteve	pri	nadzoru				pristojnih	na	primer	iz	Uprave	za	
varno	hrano,	veterino	in	varstvo	rastlin	zelo	različne.												

•	 Predstavitev	predlogov	sekcije,	da	se	vino,	pivo	in	
brezalkoholne	pijače	pri	opravljanju	gostinske	dejavnosti	
uvrstijo med hrano z znižano stopnjo DDV	tako,	kot	na	
Hrvaškem	ter	druge	predloge	za	spremembo	predpisov.	
Dopoldanski	del	programa	se	bo	zaključil	s	predstavitvijo	
ugodnosti,	ki	jih	članom	nudijo	partnerji	kartice	Mozaik	
podjetnih.												

Program popoldanskega dela srečanja											
•	 Delavnico	Kako biti uspešen v gostinstvu s	Smiljanom Morijem																								
•	 Okrogla	miza	z	naslovom	Tradicija z novimi trendi v 

gostinstvu in turizmu	s	posebnimi	gosti,	ki	jo	bo	vodil	prof. 
dr. Janez Bogataj.	Poleg	tradicije	bodo	predstavljeni	novi	
trendi	v	gostinstvu,	kot	je	teden	restavracij,	Odprta	kuhna,	
Regijski	svet	malih	hotelov	iz	Maribora,	Truck	food.												

•	 Slovesna	podelitev	nagrad	za	kakovost	gostinske	ponudbe	
in	jubileje	v	poslovanju,	ki	jih	podeljuje.			

	
V	preddverju	Avditorija		bo	potekal	prikaz	tudi	zanimiv	mešanja	
koktajlov	in	zimskih	napitkov,	predstavili	se	bodo	razstavljavci	
in	pokrovitelji	srečanja	ter	generalni	pokrovitelj	srečanja	POS	
Elektronček.		
	
Zaključili	druženje	na	večerji	v	Gostilni	Tomi.	Večerjo	bodo	
pripravili	kuharji	iz	Slovenske	mladinske	kuharske	reprezentance.					

Cena											
•	 Večerja	z	Janezom	Bratovžem	in	Almo	Rekić	v	gostilni	Tomi,		

v	ponedeljek	16.	novembra	2015	je	40,00 EUR	(z	DDV)																						
•	 Udeležba	na	strokovnem	srečanju	z	večerjo,		 	

v	torek	17.	novembra	2015	je	40,00 EUR	(z	DDV)											
•	 Udeležba	na	strokovnem	srečanju	brez	večerje,		 	

v		torek	17.	novembra	2015	je	15,00 EUR 	(z	DDV)										
•	 Udeležba	samo	na	podelitvi	priznanj	in	večerji,		 	

v	torek	17.	novembra	2015	je	30,00 EUR	(z	DDV)												

Plačilo
Kotizacijo	plačate	ob	prijavi	na	TRR Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije	odprt	pri		NLB	d.d.,	Ljubljana	št.:	SI 56 0201 
3025 3606 416,	sklic	00	200001,	koda	namena:	SUBS.

Prijava 
Prijava	je	možna	preko	spletne prijavnice, ki je objavljena na 
spletni strani OZS v	rubriki	dogodki		ali	jo	dobite	na OOZ Koper. 
Dostavite	jo	skupaj	s	potrdilom	o	plačilu	na	e-naslov:
vlasta.markoja@ozs.si	ali	po	faxu	01 50 54 373.	Za	prijavnico	
pokličite	na	OOZ	Koper,	telefon	05/613-90-13 (Andreja	Kozlovič).

Rok prijave
Sreda, 11. november 2015	oziroma	do	zasedbe	prostih	mest.

Člane	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	vabimo	na	strokovno	srečanje	frizerjev	
Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije,	

v soboto 28. novembra 2015,
v kongresni dvorani Hotela Brdo,
Brdu pri Kranju													

Okvirni program srečanja
13.30	uri:	Ogled	Grada Strmol	in	protokolarnih	prostorov	na	Brdu								
14.30	uri:	Registracija	udeležencev											
15.00	uri:	Pozdravni	govor Mitje Sojerja,	predsednika	sekcije	frizerjev	OZS											
15.15	uri:	Davčne	blagajne	v	praksi,	Božena Macarol,	svetovalka	OZS													
16.30	uri:	Protokol	in	ravnanje	s	strankami	v	frizerskem	salonu,		 	
																			Ksenija Benedetti,	vodja	protokola								
17.15	uri:	Predstavitev	kartice	Mozaik	podjetnih,	Ivan Ukmar,	OZS							
18.00uri:	Modno	spenjanje	svečanih	frizur	Tomaž Turk,	Stevo.

Cena									
•	 Člani	Sekcije	frizerjev	pri	OZS	s	poravnano	članarino		

plačate	participacijo	v	višini	12,20 EUR	(DDV	vključen)														
•	 Cena	za	ostale	udeležence	znaša	61,00	EUR	(DDV	vključen)											

Plačilo
Kotizacijo	plačate	ob	prijavi	na TRR Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije	odprt	pri		NLB	d.d.,	Ljubljana	št.:	SI 56 0201 3025 3606 416,	
sklic	00	200027,	namen:	za	posvet	frizerjev.	

Prijava
Prijavnico,	ki	jo	dobite na OOZ Koper	je	potrebno	skupaj	s	potrdilom o 
plačilu	poslati	na	e-naslov	vlasta.markoja@ozs.si	ali	po	faxu	01 /50 543 
73.	Za	prijavnico	pokličite	na	telefon	05/61 390 13	(Andreja	Kozlovič).

Rok prijave
sreda, 18. november 2015	oziroma	do	zasedbe	prostih	mest.																				

Za	člane	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	bomo	organizirali	in	sofinancira	
skupni	prevoz.	V	primeru,	da	se	prijavi	do	pet	oseb,	gredo	
udeleženci	z	lastnim	vozilom,	pri	čemer	se	vozniku	krije	stroške	v	
višini	70%	vendar	ne	več	kot	50	EUR.	V	primeru,	da	je	prijavljenih	
več	kot	5	oseb,	se	organizira	kombi	prevoz,	pri	čemer	se	stroške	
udeležencem	sofinancira	v	višini	70%	vendar	ne	več	kot	50,00	EUR	
po	osebi.	

Strokovno srečanje frizerjev
S E K C I J A  F R I Z E R J E V
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Strokovno srečanje gostincev
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

 VABILO  VABILO

SAZAS-u  le tisto kar mu 
zakonito pripada
				SAZAS	je	v	preteklem	mesecu	razposlal	uporabnikom	opomine	za	ne-
plačana	nadomestila.															
					Opomine	je	poslal	tudi	tistim,	ki	nadomestilo	redno	plačujejo	po	tarifi	
iz	leta	1998	in	ne	po	tarifi	iz	leta	2006,	po	kateri	SAZAS	vseeno	še	vedno	
izdaja	račune,	čeprav	gre	za		neveljavno	tarifo.		Tarifa iz leta 2006 ni ve-
ljavna. Tako je odločilo sodišče!	Kdor	plačuje	po	tarifi	2006,	plačuje	neu-
temeljeno	višji	znesek	kot	pa	bi	ga	moral,	saj	je	bila	s	tarifo	2006	neveljavno	
povišana	tarifa	iz	leta	1998.																
						Uporabnikom,	ki	plačujejo	po	tarifi	iz	leta	1998	je	SAZAS	poslal	opomi-
ne	za	neplačano	razliko	med	1998	in	2006.	Kolikor	menite,	da	SAZAS	od	
vas	terja	več	od	tistega,	kar	ste	jim	dolžni	plačevati	vam	predlagamo,	da	
se	oglasite	na	zbornici,	da	zadevo	preverimo.	S	seboj	prinesite	opomin	in	
kopije	računov	na	katere	se	nanaša	opomin,	iz	katerih	bo	razvidno	kaj	vam	
je	bilo	zaračunano.	
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IRazpis za dolgoročne kredite 
z garancijami 
	
Regionalni	razvojni	center	Koper	je	4.9.2015	na	spletni	strani:	http://www.rrc-
kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html	objavil	razpis	za	dolgoročne	
kredite	z	garancijami	namenjene	pospeševanju	razvoja	podjetništva	v	
Obalno-kraški	regiji	in	Občini	Ilirska	Bistrica	v	letu	2015.														

Kreditiranje podjetij 
					Skupna	višina	razpisanih	sredstev	za	kredite	znaša	836.000,00 EUR. 
					Deleži	po	posameznih	občinah	so	sledeči::	
Mestna	občina	Koper  425.000,00 EUR	-	Občina	Izola  126.000,00 EUR	
Občina	Piran		82.000,00 EUR	-	Občina	Sežana	192.000,00 EUR
OOPZ	Sežana	5.000,00 EUR	-	Občina	Hrpelje-Kozina  6.000,00 EUR

Garancijska shema za Obalno kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica 
(RRC GS)										
•	 RRC	GS	je	notranja	organizacijska	enota,	ki	deluje	v	okviru	

Regionalnega	razvojnega	centra	Koper.																
•	 Namen	sheme	je	pospeševanje	razvoja	podjetništva	v	regiji	preko	

finančne	podpore	v	obliki	ugodnejših	kreditov	pri	bankah	in	
zagotavljanja	garancij	za	odobrene	kredite	upravičencem,	članom	
Garancijske	sheme.																

•	 RRCKoper	v	Uradnem	listu	RS	letno	objavlja	razpise	za	dodeljevanje	
ugodnih	kreditov	z	garancijami	za	podjetja	in	samostojne	podjetnike.	
Kreditno-garancijski	pogoji	se	določijo	za	vsako	leto	posebej.													

Upravičenci do kreditov z garancijami
					Na	razpis	se	lahko	prijavijo	mikro,	mala	in	srednje	velika	podjetja	(v	
nadaljevanju	MSP),	ki	so	organizirana	kot	gospodarske	družbe	ali	samostojni	
podjetniki	in	imajo	sedež	dejavnosti	in	lokacijo	naložbe	na	območju	občin	
Koper,	Izola,	Piran,	Sežana,	Hrpelje-Kozina,	Divača,	Komen	in	Ilirska	Bistrica	
ali	pa	MSP,	ki	investirajo	na	območju	teh	občin.	Za	opredelitev	velikosti	MSP	
se	upoštevajo	določila	iz	Priloge	1	Uredbe	Komisije	(ES)	št.	800/2008,	z	dne	6.	
avgust	2008	

Nameni, za katere se dodeljujejo krediti z garancijami
Upravičeni	stroški	investicije:														
•	 Stroški	materialnih	investicij,	ki	pomenijo	stroške	nakupa	strojev	in	

opreme,	nakupa	zemljišč,	stroške	komunalnega	in	infrastrukturnega	
opremljanja	zemljišč,	stroški	gradnje	in	nakupa	objekta															

•	 Stroški	nematerialnih	investicij,	ki	pomenijo	prenos	tehnologije	v	obliki	
nakupa	patentiranih	pravic,	licenc,	znanja	in	nepatentiranega	tehnične-
ga	znanja											

•	 Med	upravičene	stroške	ne	spada	nakup	cestno	prevoznih	sredstev									

Kako se je mogoče vključiti v shemo?
					Za	pridobitev	kredita	z	garancijo	se	je	potrebno	včlaniti	v	Garancijsko	she-
mo	pri	RRC	Koper	(izpolniti	in	poslati	Obrazec	za	včlanitev)	ter	izpolniti	Raz-
pisno	dokumentacijo	in	jo	posredovati	na	RRC	Koper. Ob	vključitvi	v	shemo	
mora	član	vplačati	enkratno	nepovratno	članarino	v	višini	110,00	eur.	
Kontaktna	oseba:	Irena Cergol  05 /66 375 83 - irena.cergol@rrc-kp.si

					Ob	tem	OZS	znova	spominja,	da	je	bila	v	letu	2008	za	določene	gostince	
sprejeta	tarifa,	ki	jo	je	določil	Svet	za	avtorsko	pravo	(kriterij	za	odmero	je	pro-
met),	a	SAZAS	izdaja	račune	po	Tarifi	iz	leta	2006.												
					Bodite	pozorni	tudi	na	zaračunan	DDV.	Z	julijem	2013	se	je	DDV	iz	8,5%	dvi-
gnil	na	9,5%,	kar	pomeni,	da	so	se	tudi	nadomestila	SAZAS-u	temu	ustrezno	
zvišala.							
        Vir: Sabina Rupert,  OZS
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Borza POSLOVNIH 
PRILOŽNOSTI
•	 Nemško	podjetje	specializirano	za	prezračevanje	in	klimatizacijo,	

kot	tudi	vzdrževanje	teh	naprav,	išče	podizvajalce	s	Hrvaške,	Če-
ške,	Slovaške	in	Slovenije.	Podjetje	je	izkušeno	v	prezračevalnih	
in	klimatskih	tehnikah	in	dela	z	lastnim	inženiring	nadzorom.											

Šifra: EEN-okt-11											
•	 Glavni	izdelki	avstrijskega	podjetja	so	čistilna	sredstva	za	različna	

področja	uporabe.	Avstrijsko	podjetje	išče	dolgoročne	distri-
bucijske	partnerje	v	Evropi,	še	posebej	v	Sloveniji,	na	Hrvaškem,	
Češkem,	v	Italiji	in	Švici.	Podjetje	se	zanima	za	poslovne	združitve,	
tako	kot	zamenjavo	deležev	v	okviru	prevzemnega	sporazuma.												

Šifra: EEN-okt-12	 													
•	 Oblikovalsko	podjetje	iz	Velike	Britanije,	ki	je	razvilo	inovativen	

izdelek,	išče	proizvajalce	ekstrudiranega	kovinskega	ogrodja	v	
srednji	in	vzhodni	Evropi.																				

Šifra: EEN-okt-16	 													
•	 Romunsko	podjetje	s	7-letnimi	izkušnjami	na	področju	proi-

zvodnje	in	trgovine	z	opremo	za	centralno	ogrevanje,	radiatorji	
in	kotli,	želi	dopolniti	svojo	obstoječo	ponudbo	izdelkov	na	
romunskem	trgu	s	tujimi	proizvajalci	kotlov	na	biomaso	za	
kmetije.	Romunsko	podjetje	ponuja	svoje	storitve	kot	distributer	
ali	zastopnik	za	izdelke	tujega	podjetja.														

Šifra: EEN-okt-19																	
•	 Turško	podjetje,	specializirano	za	izdelavo	aluminijastih	profilov	

in	aluminijastih	delov	za	solarne	sisteme,	išče	podizvajalce.																													
Šifra: EEN-okt-48														
•	 Manjše	britansko	podjetje	je	razvilo	in	uspešno	trži	visoko	

učinkovito	vodno	črpalko	nizke	napetosti		primerno	za	visoke	
temperature.	Izdelek	bodo	preizkusili	na	solarnem	trgu.	Predno-
sti	izdelka	je	možnost	prilagoditve	položaja	tako	rezervoarja	in	
kolektorja	kot	tudi	dolžine	cevovodov.	Podjetje	išče	monterje	in	
proizvajalce	v	južni	Evropi	za	testiranje	z	možnostjo	dolgoročne-
ga	komercialnega	sodelovanja.																						

Šifra: EEN-okt-50																
•	 Angleško	podjetje	specializirano	za	projektiranje	in	gradnjo	kino	

dvoran,	projektno	vodenje	in	svetovanje,	išče	podizvajalce	za	
izvedbo	večjega	števila	arhitekturnih	projektov	v	Veliki	Britaniji,	
na	Bližnjem	vzhodu	in	v	Evropi.														

Šifra: EEN-okt-59												
 

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

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

Borza INOVACIJ, ZNANJA 
IN TEHNOLOGIJ 	
•	 Belgijska	multinacionalka,	ki	deluje	na	področju	potrošni-

škega	blaga	išče	cenovno	ugodno	in	priročno	steklenico	od	
50ml	do	500ml	za	večkratno	zapiranje/odpiranje,	ki	zagota-
vljajo	enako	obliko	in	iste	funkcionalne	koristi	kot	večje	veli-
kosti	steklenic	njihove	blagovne	znamke.	Iščejo	industrijske	
partnerje,	ki	lahko	zagotovijo	takšne	steklenice	za	tehnično	
sodelovanje	ali	licenčne	pogodbe.																	

Šifra: TRBE20151005001																
•	 Italijanski	strokovnjak	je	izumil	kovinsko	napravo,	ki	se	jo	

namesti	na	vrhu	dimnika	(strehe)	za	preprečevanje	dimniških	
požarov.	Izum	zmanjšuje	nevarnost	požara	na	enostaven	in	
poceni	način.	Italijanski	izumitelj	išče	podjetja,	ki	jih	zanima	
licenčni	sporazum.																																									

Šifra: TOIT20150115003																						
•	 Špansko	start-up	podjetje	je	razvilo	inovativno,	pametno	in	

ergonomsko	delovno	mesto	(mizo),	ki	krepi	zdrave	delovne	
navade	in	ustvarjalno	timsko	delo.	Miza	se	dinamično	prila-
gaja	vsakemu	delavcu	in	spreminjajoči	se	drži	pri	delu	in	lajša	
timske	sestanke	zaradi	svojega	inovativnega	dizajna.	Podjetje	
išče	trgovinske	sporazume	s	tehnično	pomočjo.														

Šifra: TOES20151002002
							

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


