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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
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V	Državnem	zboru	je	bil	dne	15.	decem-
bra	2015	sprejet	Zakon	o	spremembah	
in	dopolnitvah	zakona	o	pokojninskem	
in	invalidskem	zavarovanju	(v	nadalje-
vanju	ZPIZ-2B),	ki	naj	bi	začel	veljati	s	1.	
januarja	2016	in	med	drugim	na	novo	
ureja	institut	izplačevanja	20	%	predča-
sne	ali	starostne	pokojnine,	pogoji	za	
priznanje	pravice	do	starostne	pokojni-
ne	po	posebnih	predpisih,	institut	delne	
pokojnine,	institut	ponovnega	vstopa	v	
obvezno	zavarovanje	uživalcev	pokojnin,	
določa	rok	za	uskladitev	statusov	užival-
cev	pokojnin	in	oseb,	ki	jih	zajema	do-
ločba	406.	člena	Zakona	o	pokojninskem	
in	invalidskem	zavarovanju	(Uradni	list	
RS,	št.	96/12	in	39/13	–	v	nadaljevanju	
ZPIZ-2)	in	drugih	oseb,	ki	izpolnjujejo	
pogoje	za	vključitev	v	obvezno	pokoj-
ninsko	in	invalidsko	zavarovanje,	institut	
pokojninske	dobe	brez	dokupa	ter	
plačilo	prispevkov	za	posebne	primere	
zavarovanja.		
	

Institut delne pokojnine
	
Zavarovanec	iz	14.,	15.,	16.	in	17.	člena	
ZPIZ-2,	ki	je	izpolnil	pogoje	za	pridobi-
tev	pravice	do	predčasne	ali	starostne	
pokojnine	po	ZPIZ-2,	lahko	pridobi	
pravico	do	delne	pokojnine,	če	ostane	
v	obveznem	zavarovanju	v	obsegu,	ki	
ustreza	sorazmernemu	delu	polnega	
delovnega	oziroma	zavarovalnega	časa,	
vendar	najmanj	dve uri dnevno ali 10 
ur tedensko. 
	
Vsi	zavarovanci,	to	so	delavci	v	delov-
nem	razmerju,	samostojni	podjetniki,	
družbeniki	in	hkrati	poslovodne	osebe	
ter	kmetje,	ki	izpolnjujejo	pogoje	za	
upokojitev	imajo	možnost	prejemati	
najmanj	75	%	pokojnine,	če	se	bodo	
vključili	v	obvezno	zavarovanje	za	2	uri	
na	dan	ali	10	ur	tedensko.	Pred	ZPIZ-2B	
so	imeli	možnost	vključitve	v	obvezno	
zavarovanje	za	najmanj	4	ure	dnevno	
oziroma	20	ur	tedensko.	
	

Institut ponovnega vstopa v 
obvezno zavarovanje uživalca 
pokojnine
	
ZPIZ-2B	spreminja	določbo	tretjega	od-
stavek	116.	člena	ZPIZ-2	in	določa,	da	se	
uživalcu	starostne,	predčasne	in	vdovske	
pokojnine,	ki	na	območju	Republike	
Slovenije	začne	ponovno	delati	oziroma	
opravljati	dejavnost	v	obsegu,	ki	ustreza	
sorazmernemu	delu	polnega	delovnega	

oziroma	zavarovalnega	časa,	vendar	
zavarovanci	iz	14.	člena	ZPIZ-2	najmanj 
dve uri dnevno ali 10 ur tedensko	in	
zavarovanci	iz	15.,	16.	in	17.	člena	ZPIZ-2		
najmanj	s četrtino polnega zavaro-
valnega časa,		izplačuje	sorazmerni	del	
pokojnine,	in	sicer	v	višini:															
	
•	 75%,	ko	zavarovanec	dela	dve	uri	

dnevno	ali	znaša	zavarovalni	čas	
od	10	do	14	ur	tedensko,														

•	 62,5	%,	ko	zavarovanec	dela	tri	ure	
dnevno	ali	znaša	zavarovalni	čas	
od	15	do	19	ur	tedensko,														

•	 50	%,	ko	zavarovanec	dela	štiri	ure	
dnevno	ali	znaša	zavarovalni	čas	
od	20	do	24	ur	tedensko,														

•	 37,5	%,	ko	zavarovanec	dela	pet	ur	
dnevno	ali	znaša	zavarovalni	čas	
od	25	do	29	ur	tedensko,	
25	%,	ko	zavarovanec	dela	šest	ur	
dnevno	ali	znaša	zavarovalni	čas	
od	30	do	34	ur	tedensko	in																	

•	 12,5	%,	ko	zavarovanec	dela	sedem	
ur	dnevno	ali	znaša	zavarovalni	čas	
od	35	do	39	ur	tedensko.												

Sorazmerni	del	pokojnine	se	začne	
izplačevati	z	dnem	ponovne	pridobitve	
lastnosti	zavarovanca.	
	
Uživalec	invalidske	pokojnine,	ki	na	
območju	Republike	Slovenije	začne	
ponovno	delati	ali	opravljati	dejavnost	
v	obsegu,	ki	ima	za	posledico	ponovno	
pridobitev	lastnosti	zavarovanca	iz	14.,	
15.,	16.	in	17.	člena	ZPIZ-2,	izgubi	pravico	
do	pokojnine	z	dnem	vzpostavitve	obve-
znosti	zavarovanja.			
	
V	kolikor	pa	je	uživalec invalidske po-
kojnine kategoriziran vrhunski špor-
tnik in	se	zaposli	v	državni	upravi	kot	
športnik,	ne izgubi pravice	do	pokojni-
ne,	ampak	mu	le	ta	miruje od	dne	vzpo-
stavitve	obveznosti	zavarovanja	do	dne	
prenehanja	delovnega	razmerja	iz	na-
slova	zaposlovanja	vrhunskih	športnikov.	
Po	prenehanju	obveznega	zavarovanja	
na	tej	podlagi	se	upravičencu	ponovno	
začne	izplačevati	znesek	že	priznane	in	
odmerjene	pokojnine.	
	
ZPIZ-2B	pa	na	novo	ureja	tudi	status	
uživalca	invalidske	pokojnine	v	tujini.	Če	
začne	uživalec	invalidske	pokojnine	v	
tujini	ponovno	delati	ali	opravljati	dejav-
nost	in	je	na	tej	podlagi	v	tujini	vključen	
v	obvezno	pokojninsko	in	invalidsko	
zavarovanje,	izgubi	pravico	do	pokojni-
ne	z	dnem	vključitve	v	zavarovanje.	Pred	
ZPIZ-2B	se	je	uživalcu	invalidske	pokojni-

ne		prenehala	izplačevati	invalidska	po-
kojnina	z	dnem	vzpostavitve	obveznosti	
zavarovanja	v	tujini	in	ni	bilo	posledice	
izgube	pravice.	
	

Rok za uskladitev statusa užival-
cev pokojnin iz določbe 406. člena 
ZPIZ-2 in drugih oseb
	
Uživalci pokojnine iz četrtega odstav-
ka 406. člena ZPIZ-2, ki morajo status 
uskladiti do 31. januarja 2016.
	
ZPIZ-2B	določa	rok	za	uskladitev	statusa	
uživalcev pokojnin iz četrtega od-
stavka 406. člena ZPIZ-2,	ki	so	hkrati	
prejemali	pokojnino	oziroma	se	jim	ni	
bilo	potrebno	vključiti	v	obvezno	zavaro-
vanje,	ker	jim	bil	na	podlagi	dosedanjih	
predpisov	podaljšan	rok	za	uskladitev	
statusa	do	31.	decembra	2015.	
	
Kategorije oseb, ki jih zajema četrti 
odstavek 406. člena ZPIZ-2 so:												
•	 uživalci	pokojnin,	ki	so	uveljavili	

izvzem	iz	zavarovanja	po	18.	členu	
ZPIZ-1	in	so	opravljali	samostojno	
dejavnost,	hkrati	pa	prejemali	po-
kojnino;									

•	 uživalci	pokojnin,	ki	so	uveljavili	
pravico	do	pokojnine	pred	1.1.2000	
in	pri	tem	obdržali	lastništvo	družb	
v	kateri	so	hkrati	poslovodna	oseba.										

Po	določbi	18.	člena	ZPIZ-1	zavarovanje	
za	samozaposlene	osebe	ni	bilo	obve-
zno:																
•	 če	v	obdobju	zadnjih	treh	let	dobi-

ček	iz	dejavnosti	samozaposlenega	
ni	presegal	zneska	minimalne	
plače	ali													

•	 če	je	zavarovanec	izpolnil	pogoje	
za	pridobitev	pokojnine	in	sta-
rost	63	let	(moški)	oziroma	61	let	
(ženska)	in	ni	opravljal	dejavnosti	
z	osebnim	delom,	ker	je	imel	za-
poslenega	vsaj	enega	delavca	za	
opravljanje	te	dejavnosti	ali																	

•	 če	je	zavarovanec	izpolnil	pogoje	
za	pridobitev	pokojnine	in	starost	
63	let	(moški)	oziroma	61	let	(žen-
ska)	in	je	do	uveljavitve	pravice	do	
pokojnine	opravljal	isto	dejavnost	
v	enakem	obsegu,	vendar	je	bil	
zavarovan	na	podlagi	delovnega	
razmerja.															

Z	delom	ali	dejavnostjo	lahko	nadaljuje-
jo	uživalci	pokojnine	iz	četrtega	odstav-
ka	406.	člena	pod	pogojem,	da	v	roku	30	
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vstopijo	v	obvezno	zavarovanje,	za	
najmanj	dve	uri	dnevno	ali	za	10	ur	te-
densko,	od	uveljavitve	tega	zakona	dalje.	
Ob	temu	pojasnjujemo,	da	zavarovanje	
za	dve	uri	dnevno	oziroma	10	ur	teden-
sko	predstavlja	zgolj	zavarovalni	čas,	ki	
v	skladu	z	zakonom	vpliva	na	odmero	
sorazmernega	dela	pokojnine	in	to	ne	
predstavlja	omejitve	obsega	opravljanja	
dejavnosti.	
	
Uživalci	pokojnine	imajo	do	31. januar-
ja 2016	čas,	da	uskladijo	svoj	status	tako,	
da	se	odločijo	za	prenehanje	opravljanja	
dejavnosti	ali	da	se	vključijo	v	obvezno	
zavarovanje	za	najmanj	dve	uri	dnevno,	
vendar	mora	biti	ta	prijava v obvezno 
zavarovanje od 1. januarja 2016 dalje.
	
Prijava	v	obvezno	socialno	zavarovanje	
se	vloži	na	obrazcu	M-1.	Od	1.	januarja	
2016	dalje	bodo	morali	vsi	poslovni	
subjekti,	ki	so	vpisani	v	Poslovni	register	
Slovenije,	prijave,	odjave	in	spremembe	
v	obveznih	socialnih	zavarovanjih	urejati	
preko	portala	e-VEM.	
	
V	primeru,	ko	se	upokojenec,	ki	je	samo-
stojni	podjetnik	(podlaga	005	ali	019),	
odloči	obdržati	s.p.	vsaj	za	2	uri	dnevno,	
mora	biti	datum	na	obrazcu	za	prijavo	v	
zavarovanje	M-1	1.	januar	2016,	ne	glede	
na	to,	kdaj	je	bila	prijava	poslana	preko	
Državnega	portala	za	poslovne	subjekte	
in	samostojne	podjetnike	e-Vem	oziro-
ma	kdaj	se	dejansko	zglasi	na	vstopni	
točki	VEM.	
	
V	primeru,	ko	se	upokojenec,	ki	je	vpisan	
tudi	v	poslovni	register	kot	družbenik	
gospodarske	družbe	in	je	poslovodna	
oseba	hkrati	(podlagi	040	ali	001),	odloči	
obdržati	status	družbenika	in	poslovo-
dne	osebe	hkrati	vsaj	za	dve	uri	dnevno,	
mora	biti	datum	na	obrazcu	za	prijavo	v	
zavarovanje	M-1	1.	januar	2016,	ne	glede	
na	to,	kdaj	je	bila	prijava	poslana	preko	
Državnega	portala	za	poslovne	subjek-
te	in	samostojne	podjetnike	e-Vem	
(podlaga	zavarovanja	001,040)	oziroma	
kdaj	se	dejansko	zglasi	na	vstopni	točki	
VEM	(podlaga	zavarovanja	001)	ali	na	
prijavno/odjavni	službi	ZZZS	(podlaga	
zavarovanja	040).	
	
Samozaposlene	osebe	oziroma	druž-
beniki,	ki	so	hkrati	poslovodne	osebe,	
morajo	svojo	dejavnost	izbrisati	iz	po-
slovnega	registra	najkasneje	do	31.	janu-
arja	2016,	v	kolikor	ne	želijo	biti	vključeni	
v	obvezno	pokojninsko	in	invalidsko	
zavarovanje.	
	
Če	se	v	roku	30	dni	od	uveljavitve	zako-
na	dalje,	ne	vključijo	v	obvezno	pokoj-
ninsko	in	invalidsko	zavarovanje,	zavod	
po	uradni	dolžnosti	ugotovi	lastnost	
zavarovanca	za	dve	uri	dnevno		oziroma	

od	10	do	14	ur	tedensko	(po	prvi	alineji	
spremenjenega	tretjega	odstavka	116.	
člena	ZPIZ-2),	od	uveljavitve	tega	zakona	
dalje	in	od	istega	dne	dalje	tudi	izplaču-
je	pokojnino	v	ustreznem	sorazmernem	
delu.	
	
Primer: 
Uživalec pokojnine do 31. januarja 2016 
ne uskladi svojega statusa in se ne vključi 
v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri 
dnevno oziroma 10 do 14 ur tedensko. Za-
vod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost 
zavarovanca od 1. januarja 2016 dalje 
in uživalca pokojnine vključi v obvezno 
zavarovanje za dve uri dnevno ter se mu 
izplačuje samo 75 % pokojnine.		
	
Pomembno
Tisti	uživalci	pokojnine	iz	četrtega	od-
stavka	406.	člena	ZPIZ-2,	ki	se	ne	želijo	
vključiti	v	zavarovanje	za	najmanj	dve	
uri	dnevno	oziroma	od	10	do	14	ur	
tedensko	in	želijo	prenehati	z	opravlja-
njem	svoje	dejavnosti,	morajo	izbrisati 
svojo dejavnost iz Poslovnega regi-
stra Slovenije najkasneje do 31. janu-
arja 2016.
 
Vsi tisti, ki se bodo odločili za vklju-
čitev v obvezno pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje na podlagi 116. 
člena ZPIZ-2 vsaj za 2 uri dnevno, so v 
skladu s 119. členom ZPIZ-2 dolžni za-
vodu sporočiti podatke o okoliščinah 
in spremembah okoliščin, ki vplivajo 
na pravice po tem zakonu , na njihov 
obseg ali izplačevanje, v roku osem 
dni od nastanka okoliščin ali njihovih 
sprememb. Hkrati z obvestilom o 
spremembi statusa pa morajo podati 
zahtevo za odmero sorazmernega 
dela pokojnine.
	
Druge osebe, ki morajo uskladiti lastnost 
zavarovanca do 31. marca 2016
	
Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona 
(1. januar 2016) opravljajo delo ali dejav-
nost, na podlagi  katere izpolnjujejo po-
goje za obvezno zavarovanje po 15. ali 16. 
členu ZPIZ-2 in niso uživalci pokojnine iz 
406. člena ZPIZ-2, se morajo do 31. marca 
2016 obvezno vključiti v obvezno pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje z dnem 
vložitve prijave v zavarovanje.

Kategorije oseb
Kategorija A 
• osebe, katerim je bil z določbami 

ZMEPIZ-1A podaljšan rok za uskladi-
tev statusa do 31. decembra 2015:           

• osebe, ki so bile dne 31. decembra 
2012 na šolanju in so na dan 31. de-
cembra 2012 opravljale samostojno 
dejavnost (prvi odstavek določbe 
406. člena ZPIZ-2),             

• osebe, za katere zavarovanje ni bilo 
obvezno po prvem odstavku 18. čle-

na ZPIZ-1 (drugi odstavek določbe 
406. člena ZPIZ-2),            

• osebe, ki so na dan 1. januar 2013 
izpolnjevale pogoje za zavarovanje 
kot družbeniki, ki so poslovodne 
osebe, pa niso uživalci pokojnine 
(petnajsti odstavek 429. člena 
ZPIZ-2). To so tisti družbeniki, ki so 
sklenili delovno razmerje z manj kot 
polnim delovnim časom (več kot 20 
ur tedensko) pred 1.januarjem 2013, 
hkrati pa so družbeniki osebnih ali 
kapitalskih družb oziroma ustanovi-
telji zavodov, ki so hkrati poslovodne 
osebe (direktorji).                       

Kategorija B 
• osebe, ki na dan 1. januarja 2016 

opravljajo delo ali dejavnost, na 
podlagi katere izpolnjujejo pogoje 
za obvezno zavarovanje po določbi 
15. člena ZPIZ-2 (samostojni podje-
tniki) ali po določbi 16. člena ZPIZ-2 
(družbeniki, ki so hkrati poslovodne 
osebe) torej bi morali biti na podlagi 
vpisa v ustrezni register vključeni v 
obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje pa to niso.     

       
Kategorija C
• uživalci pokojnine, ki niso zajeti z 

določbo četrtega odstavka 406. čle-
na ZPIZ-2 in opravljajo delo ali de-
javnost na dan 1. januarja 2016, na 
podlagi katere izpolnjujejo pogoje 
za obvezno zavarovanje po določbi 
15. člena ZPIZ-2 (samostojni podje-
tniki) ali po določbi 16. člena ZPIZ-2 
(družbeniki, ki so hkrati poslovodne 
osebe).               

V primeru, ko se upokojenec, ki je vpisan 
tudi v poslovni register kot družbenik 
gospodarske družbe in je poslovodna 
oseba hkrati (podlagi 040 ali 001), odloči 
obdržati status družbenika in poslovodne 
osebe hkrati vsaj za dve uri dnevno, mora 
biti datum na obrazcu za prijavo v za-
varovanje M-1 enak dnevu, ki ga določi 
zavezanec za vlaganje prijave, ne glede 
na to, kdaj je bila prijava poslana preko 
Državnega portala za poslovne subjekte 
in samostojne podjetnike e-Vem (podlaga 
zavarovanja 001) oziroma kdaj se dejan-
sko zglasi na vstopni točki VEM (podlaga 
zavarovanja 001,040) ali na prijavno/
odjavni službi ZZZS (podlaga zavarovanja 
040), vendar datum prijave ne sme biti 
večji od 31. marca 2016. 
 
Osebe, ki so vpisane v poslovni register kot 
družbeniki gospodarskih družbi in so po-
slovodne osebe hkrati se morajo izbrisati 
iz poslovnega registra najkasneje do 31. 
marca 2016.
 
Prijava v zavarovanje (M-1) s podlago 
zavarovanja 001 ali 040 in polnim delov-
nim oziroma zavarovalnim časom 40 ur 

tedensko (ali za razliko do polnega delov-
nega oziroma zavarovalnega časa) mora 
nositi datum pričetka zavarovanja enak 
dnevu, ki ga določi zavezanec za vlaganje 
prijave, ne glede na to, kdaj je bila prijava 
poslana preko Državnega portala za 
poslovne subjekte in samostojne podje-
tnike e-Vem (podlaga zavarovanja 001) 
oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni 
točki VEM (podlaga zavarovanja 001), ali 
na prijavno/odjavni službi ZZZS (podlaga 
zavarovanja 040), vendar datum prijave 
ne sme biti večji od 31. marca 2016.  

Osebe, ki so vpisane v poslovni register kot 
družbeniki gospodarskih družbi in so po-
slovodne osebe hkrati se morajo izbrisati 
iz poslovnega registra najkasneje do 31. 
marca 2016, v kolikor ne želijo biti vklju-
čeni v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje.
	
V	kolikor	se	te	osebe,	ki	izpolnjujejo	po-
goje	za	zavarovanje,	v	roku	do	31.	marca	
2016	ne	vključijo	v	obvezno	pokojninsko	
in	invalidsko	zavarovanje,	zavod	po	
uradni	dolžnosti	ugotovi	lastnost	zavaro-
vanca	od	1. aprila 2016 dalje.	
	
Vsi tisti, ki se bodo odločili za vklju-
čitev v obvezno pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje na podlagi 116. 
člena ZPIZ-2 vsaj za 2 uri dnevno, so v 
skladu s 119. členom ZPIZ-2 dolžni za-
vodu sporočiti podatke o okoliščinah 
in spremembah okoliščin, ki vplivajo 
na pravice po tem zakonu , na njihov 
obseg ali izplačevanje, v roku osem 
dni od nastanka okoliščin ali njihovih 
sprememb. Hkrati z obvestilom o 
spremembi statusa pa morajo podati 
zahtevo za odmero sorazmernega 
dela pokojnine.
	 	 	 Vir: ZPIZ

Na	dan,	ko	je	Državni	zbor	RS	sprejel	spremembo	Zakona	o	
pokojninskem	in	invalidskem	zavarovanju,	dne	15.	decembra	
2015	smo	na	OOZ	Koper	na	to	temo	izvedli	seminar,	ki	ga	je	
vodil	univ.dipl.pravnik	Dušan Bavec,	svetovalec	OZS.
Seminarja	se		je	udeležilo	deset	članov	OOZ	Koper,	dva	člana	
OOZ	Piran	in	eden	iz	OOZ	Izola.

FURS bo s pomočjo davčnih 
blagajn	NADZIRAL TUDI DELO 
IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO
Pozornost zavezancev in zaposlenih glede uporabe identifikacijskih oznak pri izdaji računov 
v sistemu davčnih blagajn

Finančna uprava želi seznaniti lastnike davčnih blagajn in njihove zaposlene, da 
bodo izdani računi v sistemu davčnih blagajn pomemben element za namene 
nadzora dela in zaposlovanja na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z upo-
rabo elektronske naprave je namreč sestavni del računa. Podatki o tej osebi se 
bodo za vsak izdan račun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v 
okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega opravljenega dela 
legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje, prav tako pa bo na terenu preverjala 
dejansko identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune. Zavezance in zaposlene 
želimo seznaniti, da bo zelo pomembno, v imenu katerega zaposlenega pri zave-
zancu/podjetju je izdan račun, hkrati pa morajo biti na to pozorni tudi zaposleni, 
da ne bi kdo njihovega identifikacijskega znaka zlorabljal.
	
Od	2.	januarja	2016	je	uporaba	davčnih	blagajn	obvezna	za	zavezance,	ki:										
•	 morajo	izdati	račun	za	dobavo	blaga	ali	storitev,																		
•	 morajo	voditi	poslovne	knjige	in	evidence,														
•	 za	dobavljeno	blago	ali	storitev	prejmejo	plačilo	v	gotovini	(bankovci,	kovanci,	

plačilna	ali	kreditna	kartica,	ček	itd.)														

Izdani	računi	v	sistemu	davčnih	blagajn	so	hkrati	pomemben	element	za	namene	nad-
zora	nad	zaposlovanjem	in	delom	na	črno.	Oznaka	fizične	osebe,	ki	izda	račun	z	upo-
rabo	elektronske	naprave,je	namreč	sestavni	del	računa.	To	oznako	(npr.	Račun	izdal:	
prodajalec	1)	določi	lastnik	davčne	blagajne,	ki	pa	mora	biti	povezana	z	davčno	številko	
fizične	osebe,	ki	izdaja	račun.	Z	vsako	izdajo	računa	preko	sistema	davčnih	blagajn	se	
informacija	o	fizični	osebi	(operaterju),	posreduje	na	finančno	upravo.		
	
Podatek	o	identifikaciji	fizične	osebe	potrebuje	Finančna	uprava	RS	za	namene	nadzora	
nad	zaposlovanjem	in	delom	na	črno.	Podatek	je	potreben	pri	ugotavljanju	dejanskega	
stanja	obsega	opravljenega	dela	legalnih	zaposlitev,	kakor	tudi	pri	izvajanju	nadzora	
zaposlovanja	na	črno.		
	
S	prenosom	pristojnosti	nadzora	zaposlovanja	na	črno	in	izvajanjem	nadzorov	s	pomo-
čjo	mobilnih	oddelkov	Finančne	uprave	RS	se	je	povečala	prisotnost	nadzornikov	na	
terenu	in	število	opravljenih	nadzorov.	Od	18.	avgusta	2014	do	30.	novembra	2015 je	
bilo	s	strani	uradnih	oseb	Finančne	uprave	RS	po	določbah	ZPDZC-1	izvedenih	14.118	
nadzorov	in	v	postopkih	izrečenih	za	2,5	milijonov	evrov	glob.	 Nadzori	se	izvajajo	pre-
težno	z	mobilnimi	enotami,	ki	imajo	delovni	čas	24	ur	na	dan	in	7	dni	na	teden.			
	
Poostreno	nadziranje	na	področju	dela	in	zaposlovanja	na	črno	je	prispevalo	k	večjemu	
obsegu	prijav	tudi	rednih	zaposlitev	in	zavarovanj.	Kljub	temu	pa	v	postopkih	nadzora	
ugotavljamo,	da	delodajalci	zaposlujejo	delavce	za	krajši	delovni	čas,	čeprav	delajo	
poln	delovni	čas.	Prav	tako	se	še	vedno	odkrivajo	zlorabe	podjemnih	pogodb	za	dela,	
ki	imajo	elemente	delovnega	razmerja	in	bi	morala	biti	sklenjena	pogodba	o	zaposlitvi.	
Plačila	za	delo	v	okviru	neprijavljenega	delovnega	časa	delodajalci	najlažje	zagotavljajo	
tam,	kjer	je	poslovanje	gotovinsko.	Kršena	je	delovno	pravna	zakonodaja	in	hkrati	davč-
na	zakonodaja,	saj	so	delavci	zaposleni	za	čas,	ki	ni	uradno	prikazan	kot	zaposlitev,	za	
delo	so	običajno	plačani	v	gotovini,	davki	in	prispevki	od	tega	pa	niso	plačani.		
	
Podatek	o	identifikaciji	fizične	osebe,	ki	izda	račun	z	uporabo	elektronske	naprave	(ope-
raterja	na	blagajni),	se	potrebuje	tudi	za	identifikacijo	osebe,	ki	v	finančnem	nadzoru	
lahko	da	pojasnila	o	spremembah	podatkov	na	računu,	oziroma	za	identifikacijo	osebe,	
ki	je	morebiti	nedovoljeno	spremenila	račun.	
	
Zaradi	tega	morajo	biti	delodajalci	še	posebej	pozorni	na	to,	kako	zaposleni	uporabljajo	
svoj	identifikacijski	znak	pri	izdaji	računa,	hkrati	pa	morajo	biti	na	to	pozorni	tudi	zapo-
sleni,	da	ne	bi	prišlo	do	zlorab	njihovega	identifikacijskega	znaka.		
	
Podatki	o	identifikacijski	številki	zaposlenega,	ki	izda	račun,	bodo	ključnega	pomena	za	
analizo	tveganja	pri	nadzoru	dela	in	zaposlovanja	na	črno.	Gospodarski	subjekti	in	za-
posleni	se	morajo	zavedati	pomena	svoje	identifikacije,	s	katero	potrdijo	izdajo	računa,	
določene	pa	se	tudi	globe	za	neustrezno	uporabo	identifikacijske	številke	operaterja.
	 	 	 	 	 																		Vir:Finančna uprava RS
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OOOZ Koper volitev ne bo 

ponovila 	”IZKLJUČENI ČLANI” 
OSTAJAJO ČLANI

Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	izvajanju	
Zakona	o	davčnem	potrjevanju	računov	nalaga,	da	morate	
uporabniki	davčnih	blagajn	ali	vezanih	knjig	računov	v	vašem	
poslovnem	prostoru	obesiti	na	dobro	vidnem	mestu	Obvestilo 
kupcem.		Obrazec	obvestila	je	objavljen	v	decembrski	številki	
revije	Obrtnik	in	si	ga	lahko	izrežete.	

Glede	na	to,	da	živimo	in	delamo	na	dvojezičnem	območju	vas	
opozarjamo,	da	mora	biti	na	vidnem	mestu	tudi	obvestilo	v	
italijanskem	jeziku.	

Obvestilo	v	italijanščini	dobite	na	tej	spletni	povezavi:	
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/
Davcne_blagajne_in_VKR/Priloga_3_OSNUTEK_16_FORMAT_
A7_ITA.pdf
					
Obrazce	dobite	tudi	na	sedežu	OOZ	Koper.

Obvestilo strankam 
O UPORABI DAVČNE 
BLAGAJNE

Davčne blagajne	UVEDENE
	
S	predavanjem	podjetja	Mikropis	Holding	d.o.o.	so	se	na	OOZ	
Koper	zaključila	izobraževanja	o	uvedbi	davčnih	blagajn.	
	
Na	predstavitvi	so	bile	predstavljene	davčne	blagajne	za	
stacionarno	uporabo	(gostinski	lokali,	trgovine,	servisi	....)	in	
blagajne	za	mobilno	uporabo	(ambulantna	prodaja,	prodaja	na	
tržnicah,	taksisti..)	tako,	da	je	bila	članom	odločitev	o	izboru	zanje	
najugodnejše	rešitve,	na	koncu	lažja.

Il venditore deve emettere 
fattura all'acquirente per la 
fornitura della merce o del 

servizio. L'acquirente deve ritirare la 
fattura e custodirla dopo 

l'uscita dal locale commerciale. 

www.fu.gov.si/blagajne 

Prodajalec mora za dobavo 
blaga ali storitev izdati račun 

in ga izročiti kupcu. 

Kupec mora prevzeti račun 
in ga zadržati neposredno 
po odhodu iz poslovnega 

prostora.. 

www.fu.gov.si/blagajne 

Skupščina	OOZ	Koper	se	je	dne	2.12.2015	seznanila	z	odločitvijo		OZS,	
da	iz	članstva	izključi	štiri	člane	OOZ	Koper	in	sicer	Slavka	Vižintina,	
Elide	Laginja,	Sergeja	Pinterja	in	Mirjana	Pobego,	ker	jih	šteje	za	od-
govorne	za	to,	da	so	člani	OOZ	Koper	lahko	prvič	neposredno	volili	
predsednika	zbornice.	
	
Skupščina	OOZ	Koper	je	v	zvezi	s	tem	potrdila	svoja	stališča	in	sklepe	
sprejete	na	2.	izredni	seji,	4.	septembra	2015	in	še	enkrat	poudarila:									

I.
OOZ Koper je soglasje OZS k spremembam svojega statuta, ki 
so omogočile članom OOZ Koper, da predsednika volijo ne-
posredno, pravno veljavno pridobila na podlagi 2. odstavka 
10. člena Statuta Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.	Ta	o	
postopku	glede	soglasja	OZS	k	spremembam	statutov	OOZ	določa	
sledeče:	
	
Upravni odbor zbornice (OZS) mora soglasje podati v roku 30 dni od 
prejema vloge OOZ za podajo soglasja. V enakem roku mora sporoči-
ti tudi, če soglasja ne poda in svojo odločitev obrazložiti. Upravni 
odbor zbornice lahko izdajo soglasja odkloni le, če je statut OOZ v 
nasprotju z določili veljavnega Obrtnega zakona ali tem statutom. 
Če upravni odbor zbornice v roku 30 dni od prejema vloge OOZ na vlogo 
ne odgovori, se domneva, da je podano soglasje. 
	
Iz	te	določbe	najprej	sledi,	da	je	soglasje	UO	OZS	lahko	odklonjeno	
izključno	le	v	primeru,	ko	je	statut	OOZ	ali	njegova	sprememba	»v	
nasprotju	z	določili	Obrtnega	zakona	ali	statuta	OZS«.	Vendar	pa	OZS	
niti	v	izjavi	o	odklonitvi	soglasja	in	niti	kadarkoli	drugič	ali	drugače	ni 
nikoli navedla nobene določbe Statuta OZS ali Obrtnega zako-
na, ki naj bi ji po njenem mnenju določbe statuta OOZ Koper o 
neposrednih volitvah njenega predsednika nasprotovale.	Ka-
kšne	takšne	določbe	sicer	tudi	sploh	ne	obstajajo.	Če	OZS	meni,	da	je	
Statut	OOZ	Koper	v	nasprotju	z	določbo	2.	odstavka	44.	člena	Statuta	
OZS,	ki	določa,	da	predsednika	OZS	voli	skupščina,	je	v	hudi	zmoti.	
Določba 2. odstavka 44. člena Statuta OZS je namreč zgolj do-
ločba o volitvah predsednika OZS in  nikakor ni tudi določba o 
volitvah predsednikov območnih zbornic (ki so urejene izključ-
no le s statuti območnih zbornic).	Povezovanje	enega	in	drugega	
je	nesmiselno,	saj	bi	po	tej	logiki	bili	v	nasprotju	s	Statutom	OZS	vsi	
statuti	območnih	zbornic,	ki	imajo	katerokoli	zadevo	nekoliko	dru-
gače	urejeno	kot	je	v	statutu	OZS.	V	nasprotju	s	statutom	OZS	bi	bili	
npr.	vsi	statuti	OOZ,	ki	določajo	manj	kot	11	članov	njihovih	upravnih	
odborov,	ker	določba	1.	odstavka	38.	člena	Statuta	OZS	določa,	da	
UO	šteje	11	do	15	članov(?!).	
	
Nadaljnji	pogoj	za	pravno	učinkovito	odklonitev	soglasja	UO	OZS	k	
spremembi	statuta	neke	območne	zbornice	iz	2.	odstavka	10.	člena	
Statuta	OZS	je	v	tem,	da	mora	UO	OZS	odklonitev	soglasja	obrazložiti.	
Tudi	to	ni	izpolnjeno,	saj	je	UO OZS izjavo o odklonitvi soglasja k 
spremembam Statuta OOZ Koper podal brez vsakršne obrazlo-
žitve.	Še	zlasti	pa	izjava	UO	OZS	o	odklonitvi	soglasja	ni	obrazložena	
tako,	kot	bi	glede	na	2.	odstavek	10.	Člena	Statuta	OZS	edino	lahko	
bila	ter	bi,	da	bi	pravno	lahko	učinkovala,	tako	tudi	morala	biti	ob-
razložena,	namreč	z	navedbo	konkretne	določbe	Statuta	OZS	ali	
Obrtnega	zakona,	ki	naj	bi	ji	po	mnenju	UO	OZS	neposredne	volitve	
predsednika	OOZ	Koper	nasprotovale.	Po izteku roka 30 dni brez 
obrazložene odklonitve soglasja je zato nastalo pravno stanje, 
kot ga ureja zadnji del 2. odstavka 10. člena Statuta OZS, torej 
izpolnjena domneva, da je podano soglasje  Upravnega odbora 
OZS k spremembam Statuta OOZ o neposrednih volitvah njene-

Pinterja, Mirjana Pobege in Elide Laginja iz članstva OZS, ki jih 
je Upravni odbor OZS sprejel na svoji 35. izredni seji in katere je 
potrdila skupščina OZS, so bili sprejeti v nasprotju s Statutom 
OOZ Koper in so zato neveljavni. 
	
Statut	OOZ	Koper,	kateremu	je	OZS	dala	soglasje	in	ga	je	torej	dolžna	
spoštovati,	določa,	da	Upravni	odbor	OZS	lahko	člana	OOZ	Koper	
izključi	iz	članstva	ali	na	predlog	Upravnega	odbora	OOZ	Koper	ali	s	
soglasjem	Upravnega	odbora	OOZ	Koper.	Glede na to, da ne enega, 
ne drugega ni bilo, omenjeni niso mogli in niso smeli biti izklju-
čeni, zato ostajajo člani OOZ Koper in OZS.              

IV.
Skupščina	OOZ	Koper	je	seznanjena,	da	so	»izključeni	člani«	zoper	
OZS	vložili	tožbo	na	Okrajno	sodišče	v	Ljubljani,	ki	bo	ugotovilo	ali	je	
bila	izključitev	članov	zakonita	ali	ne.	Do pravnomočne odločitve 
sodišča OOZ Koper ne bo upoštevala sprejetih sklepov OZS, ki 
nimajo pravne podlage in niso zakoniti. 
	
Argument	za	izključitev	članov	iz	zbornice	naj	bi	bilo	njihovo	aktivno	
sodelovanje	v	domnevno	nezakonitih	volitvah.	Skupščina OOZ 
Koper od OZS zahteva obrazložitev zakaj iz istega razloga iz 
članstva niso bili izključeni vsi člani OOZ Koper, ki so kandidirali 
na teh domnevno nezakonitih volitvah.	Odločitev	o	izključitvi	je	
OZS	sprejela	še	preden	bi	katerikoli	pristojen	organ	ugotovil,	da	so	
bile	volitve	res	nezakonite,	zato	je	bila	izključitev	tudi	preuranjena.	
Upravni	odbor	OZS	je	o	izključitvi	članov	odločil	arbitrarno,	brez	
kriterijev	in	brez	pravil.	Skupščina OZS, ki naj bi obravnavala 
ugovore izključenih članov, je tem sicer prisluhnila, a takoj 
zatem sprejela sklep, ki ga je vnaprej pripravil upravni odbor, 
kateri si je zato, da je pokril svoje nezakonito ravnanje, izmislil 
formulacijo odloženega učinka sklepa o izključitvi, s čimer je 
odgovornost za izključitev prenesel na skupščino OZS.	Dokaz	so	
vse	zadnje	izjave	predstavnikov	vodstva	OZS,	ki	so	si	zelo	podobne	in	
sicer,	da	je	odločitev	skupščine	OZS	potrebno	spoštovati.	
	
Ravnanja	OZS	dajejo	slutiti,	da	je	OZS	izključila	štiri	svoje	člane,	pred-
stavnike	vodstva	OOZ	Koper	morda	tudi	v	opozorilo	ostalim	zborni-
cam,	da	se	ne	bi	odločale	za	neposredne	volitve.											

V.
Skupščina OOZ Koper opozarja na neenakopraven položaj čla-
nov znotraj OZS in na njihovo neenakopravno obravnavo ter na 
položaj Upravnega odbora OZS, kakršnega  vsekakor ta ne bi 
smel imeti. 
	
Kot	se	je	izkazalo,		lani	UO	OZS	brez	pravih	argumentov	in	mimo	vseh	
pravil	oziroma	celo	brez	kakršnihkoli	pravil,	lahko	iz	članstva	izključijo	
vsakega	člana,	nihče	pa	iz	članstva	ne	more	izključiti	njih,	saj	o	tem	
odločajo	le	oni	sami.	
	
Upravni	odbor	OZS	je	samovoljno,	arbitrarno	in	skrajno	»inkvizi-
cijsko«	iz	članstva	OZS	in	OOZ	Koper	izključil	prostovoljne	člane	
OOZ	Koper	–	torej	člane	druge		samostojne	pravne	osebe	ne,	da	bi	
izključeni	ali	OOZ	Koper	sploh	imeli	možnost	se	o	tem	izreči.	OZS	je	
izključenim	celo	obljubila	opustitev	sankcije	(izključitve)	kolikor	bi	
poskrbeli,	da	bo	OOZ	Koper	izvedla	ponovne	volitve	predsednika	po	
starem	statutu	(tako,	da	ga	volijo	le	člani	skupščine),	se	pravi,	da	bi	se		
članom	odvzela	pravkar	prvič	pridobljena	pravica	do	neposrednih	
volitev	predsednika,	za	katere	so	se	člani	odločili	skoraj	plebiscitarno.	
	
»Ponudba«	OZS	je	bila	v	bistvu	zahteva	oziroma	pogoj,	uresničitev	
katerega	sploh	ni	v	pristojnosti	izključenih	in		je	zato	predstavljala	
le	izsiljevanje	izključenih	in	najmanj	neetično	ravnanje,	če	ne	še	kaj	
hujšega.											

VI.   							
Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	je,	zaradi	nespoštova-
nja	obrtnega	zakona,	statutov	OZS	in	OOZ	Koper,	pristojnima	Mini-
strstvoma	za	gospodarstvo	in	za	javno	upravo	že	predlagala	uvedbo	
nadzora	nad	zakonitostjo	dela	OZS.	

ga predsednika. S tem je nastalo tudi stanje, ki je enako kot če 
bi UO OZS podal izjavo, da z navedenimi spremembami Statuta 
OOZ Koper soglaša.
	
Poskusi	OZS	–	tudi	s	(prav	tako	nezakonitim)	izključevanjem	nekate-
rih	članov	iz	članstva	–	preprečiti	ali	izničiti	spreminjanje	Statuta	OOZ	
Koper	v	smer	neposrednih	volitev	njenega	predsednika	je	sicer	tudi	
v	nasprotju	z	zakonsko	ureditvijo	razdelitve	pristojnosti	med	OZS	in	
območnimi	zbornicami.	Z	določbo	3.	odstavka	38.	člena	Obrtnega	
zakona	je	območna	zbornica	opredeljena kot samostojna stro-
kovno poslovna organizacija, ki deluje na določenem območju 
in je pristojna s svojim statutom sama podrobneje določiti svoje 
naloge, notranjo organiziranost ter vsa druga vprašanja, po-
membna za delovanje območne obrtno-podjetniške zbornice. 
V okviru takšnih njenih pooblastil in takšne oz. tolikšne njene 
samostojnosti pa je vsaka območna zbornica, vključno z OOZ 
Koper, pristojna samostojno urejati tudi tisti del njene v zakonu 
omenjene »notranje organiziranosti«, ki zadeva način volitev 
njenega predsednika.							

II.
Volitve skupščine in predsednika OOZ Koper za mandatno 
obdobje 2015-2019, ki so bile izvedene v mesecu juniju 2015, so 
bile torej popolnoma legitimne, v skladu z veljavno sprejetimi 
spremembami Statuta OOZ Koper z dne 17.04.2015 in predvsem 
skladne z voljo članstva.
	
Noben	pristojni	organ	ali	pristojna	institucija	še	do	danes	ni	ugoto-
vila,	da	bi	bilo	karkoli	v	zvezi	z	neposrednimi	volitvami	predsednika	
OOZ	Koper	nezakonito.	To	je	zgolj	trditev	OZS,	ki	je	sama	povzročila	
nastalo	situacijo	zato,	da	do	neposrednih	volitev	ne	bi	prišlo.	Niti 
Skupščina OZS do danes še ni razpravljala in se izrekla ne o 
spremembi statuta OOZ Koper, ne o pravilnosti odločitve o zavr-
nitvi soglasja s strani upravnega odbora OZS in ne o domnevno 
nezakonitih volitvah predsednika OOZ Koper,	je	pa	potrdila	sklep	
UO	OZS	o	izključitvi	štirih	članov	OOZ	Koper,	ker	so	sodelovali	pri	
izvedbi	teh	»nezakonitih	in	neveljavnih	volitvah«.	Skupščina OZS 
je tako potrdila izključitev ne da bi predhodno rešila vprašanje, 
katero  naj bi bilo razlog za izključitev.
	
Razprava	na	sejah	Upravnega	odbora	OZS,	še	posebno	na	33.	in	35.	
seji	tudi	jasno	kaže	kakšno	je	stališče	članov	Upravnega	odbora	OZS,	
saj	v	zapisnikih	teh	sej	med	drugim	lahko	preberemo,	da	(citiramo):	
»Če se ravnanje OOZ Koper ne bo ustavilo, bo šlo naprej in se raz-
širilo. Pravila igre bo tako lahko vsak spreminjal na svojem podro-
čju, če se epidemija ne bo pravočasno ustavila«. 
	
OOZ	Koper	svoje	odločitve	za	neposredne	volitve	ni	propagirala	in	je	
ni	vsilila	nikomur.	V	primeru,	da	bi	se	tudi	druge	OOZ	morebiti	odlo-
čile	za	neposredne	volitve,	bi	to	bil	le	rezultat	njihove	presoje	in	nji-
hove	pravice,	da	se	za	to	odločijo.	Kolikor	pa	bi	se	za	to	odločilo	večje	
število	zbornic,	to	kar	nekateri	člani	UO	OZS	imenujejo	kot	ogrožajo-
ča	epidemija,	bi	to	pomenilo	le,	da	je	to	volja	širšega	članstva.	Ta	volja	
pa	bi	morala	biti	za	OZS	zavezujoča.	
	
Zakaj	se	UO	OZS	tako	boji	neposrednih	volitev?	Morda	zato,	ker	
imajo	izvoljeni	predstavniki	območnih	zbornic	dve	tretjini	glasov	v	
skupščini	OZS,	ki	voli	predsednika	OZS	in	upravni	odbor	OZS?	
	
Edini	razlog	zaradi	katerega	OZS	zahteva	od	OOZ	Koper,	da	ponovi	
volitve	bi	lahko	bil	torej	ta,	da	si	OZS	ne	želi	vpliva	članstva	na	njeno	
delovanje.	
	
OOZ	Koper	nasprotno	meni,	da	je	vpliv	članstva	v	prostovoljnem	
članstvu	nujen	in	dobrodošel.	To	bi	moralo	toliko	bolj	veljati	za	OZS,	
ki	je	reprezentativno	združenje	članov	62	območnih	zbornic	–	za	OZS	
matičnih	zbornic.	OOZ Koper zato volitev ne bo ponovila.                

III.						
Sklepi o izključitvi članov OOZ Koper Slavka Vižintina, Sergeja 
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Predavateljica
Dunja Verbajs,	
davčna	svetovalka	
z	licenco	DIZI	

Udeležencem	seminarja	bo	
predavateljica	podala	tudi	
informacije	o		spremembah	
davčnih	in	postopkovnih	
predpisov	ter	ZPIZ-2	
(s.p.	–	upokojenci),	katere	

je	potrebno	upoštevati	v	letu	2016	in	prisotne		seznanila	z	
najnovejšimi	mnenji	FURS-a.	

Cena
Član	OOZ	Koper	(ena	oseba)		s	poravnano	članarino	plača	
participacijo	v		višini	10,00 EUR	(DDV	vključen).	
Za	morebitne	zunanje		udeležence	je	cena	50,00	evrov.	

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

Plačilo
Ob	prijavi	izvedete	tudi	plačilo		na	TRR	OOZ Koper
pri	Banki	Koper,	št.	10100 00351 70352,	
namen”seminar	Verbajs”,	koda	namena	OTHR,	sklic	99	

Rok prijave
petek, 12. februar 2016	oziroma	do	zasedbe	prostih	mest.	
Pri	prijavi	imajo	prednost	člani	zbornice.	

Seminar DAVČNI OBRAČUN 
IN LETNA POROČILA ZA LETO 2015 
ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN PRAVNE OSEBE

Vabimo	vas	na	seminar	Davčni	obračun	in	letna	poročila	za	leto	
2015	za	samostojne	podjetnike	in	pravne	osebe,
 

v sredo, 17. februarja 2016 ob 9.00 uri, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper

Na	seminarju	boste	osvežili	vsa	najpomembnejša	izhodišča	
oziroma	pravne	podlage	za	pripravo	davčnega	obračuna	in	letnih	
poročil	za	majhne	gospodarske	družbe	in	samostojne	podjetnike	
za	leto	2015.	Poudarek	bo	na	vseh	pomembnih	kategorijah,	ki	
vplivajo	na	davčno	osnovo,	predvsem	pa	bodo	izpostavljene	vse	
pomembnejše	razlike	med	sestavo	davčnega	obračuna	za	pravne	
osebe	in	s.p.,	v	izogib	kasnejšim	nepotrebnim	zapletom	v	praksi	in	
posledično	davčnemu	nadzoru	ter	sankcijam.		
		

Program									
•	 pravne	podlage	za	sestavitev	davčnega	obračuna	za	

samostojne	podjetnike	in	pravne	osebe											
•	 pregled	posameznih	postavk	davčnega	obračuna	(davčno	

priznani	prihodki	in	odhodki,	rezervacije	in	pasivne	časovne	
razmejitve,	stroški	in	vpliv	na	davčno	osnovo,	transakcije	
med	povezanimi	osebami,	obresti	od	presežka	posojil	–	
tanka	kapitalizacija,	prikrito	izplačilo	dobička,		pogoji	za	
davčne	olajšave	–	kdaj	in	kako,	pokrivanje	izgub	in	pogoji)												

•	 posebnosti	za	davčne	zavezance,	ki	ugotavljajo	osnovo	na	
podlagi	normiranih	odhodkov	in	način	obdavčitve										

•	 odgovori	na	vprašanja													

Udeleženci	boste	na	seminarju	prejeli	tudi	gradivo.

 VABILO

Prijavnica za seminar DAVČNI OBRAČUN IN LETNA POROČILA ZA LETO 2015 
ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN PRAVNE OSEBE - 17. februar 2016

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	 	

Preprečevanje in obvladovanje nastanka 
mišično-kostnih bolezni med zaposlenimi

					Zdravje	je	naša	največja	vrednota,	saj	zelo	
pomembno	 vpliva	 na	 kakovost	 življenja	 po-
sameznika	in	širše	družbe.	Dejanske	vredno-
sti	zdravja	se	žal	najbolj	zavedamo	šele,	ko	ga	
izgubimo	 oz.,	 ko	 se	 soočimo	 z	 akutnimi	 ali	
kroničnimi	težavami	in	boleznimi.										
					Način	življenja	sodobnega	človeka	je	dosti	
bolj	statičen,	kot	je	bil	v	minulih	stoletjih.	Pri	
ljudeh,	ki	veliko	sedijo,	je	zdravje	gibal	doka-
zano	slabše.	Bolj	kot	intelektualne	dejavnosti,	
ki	 nas	 silijo	 k	 pisalni	 mizi	 oziroma	 računalni-
ku,	so	večji	problem	zaposleni	v	industriji,	ki	
opravljajo	 normirano	 delo	 s	 prisilno	 držo	
hrbtenice	sede	ali	v	kakem	drugem	položaju.															
	 	 	 	 	 	Bolezni	gibal	so	najpogostejši	razlog	za	
hude,	 kronične	 bolečine	 in	 telesno	 prizade-
tost	več	sto	milijonov	ljudi	po	svetu.	Največ	
odsotnosti	 z	 dela	 je	 bilo	 v	 tej	 diagnostični	
skupini	 zaradi	 bolečin	 v	 hrbtu.	 70	 do	 85	 %	
vseh	 ljudi	 je	 imelo	bolečine	v	hrbtu	vsaj	en-
krat	v	življenju,	s	staranjem	populacije	pa	se	
bo	 obseg	 problema	 še	 povečal	 in	 močno	
obremenil	 tako	 zdravstveni	 sistem	 kot	 tudi	
gospodarstvo.	 Po	 podatkih	 Nacionalnega	
inštituta	 za	 javno	 zdravje,	 sta	 vsako	 leto	 na	
račun	 bolezni	 mišično-kostnega	 sistema	 in	

vezivnega	 tkiva	 izgubljena	 več	 kot	 dva	 mi-
lijona	 delovnih	 dni.	 Ta	 skupina	 bolezni	 je	 v	
primerjavi	 z	 ostalimi	 skupinami	 oz.	 razlogi	
za	bolniški	stalež	daleč	najbolj	pogost	razlog	
odsotnosti	z	dela	in	tudi	invalidnosti	delavcev.									
					Pomembno	je,	da	se	problema	zavedamo	
danes	 in	preprečimo	nastanek	 težav	oz.	po-
slabšanje	 stanja.	 Za	 krepitev	 zdravja	 na	 po-
dročju	mišično-kostnega	sistema	imamo	raz-
lične	možnosti.	Pomemben	je	tako	življenjski	
slog	posameznika,	kot	razmere	v	delovnem	
okolju.	Sodobne	smernice	za	zdravo	delovno	
okolje	 predvidevajo	 vključevanje	 različnih	
preventivnih	 aktivnosti	 neposredno	 na	 de-
lovno	mesto.	Ukrepi	so	lahko	organizacijske	
narave	(usposabljanje,	rotacije,	zagotavljanje	
varnih	 razmer	 in	 sredstev,	 razvijanje	 kadrov,	
sistem	nagrajevanja,	idr.)	ali	v	obliki	gibalnih	
aktivnosti	 med	 delovnim	 časom,	 ki	 so	 pri-
lagojene	 delovnemu	 okolju,	 procesu	 dela	
in	 delavcem.	 Delavce	 je	 potrebno	 ustrezno	
motivirati,	 da	 bodo	 organizirane	 aktivnosti	
tudi	 koristili.	 Gibanje	 med	 delovnim	 časom	
namreč	ni	nadomestek	za	gibanje	v	prostem	
času,	 ampak	 predstavlja	 učinkovit	 ukrep	
preprečevanja	 akutnih	 in	 kroničnih	 težav	

mišično-kostnega	 sistema,	 ki	 so	 posledica	
enoličnih	obremenitev	posameznih	mišičnih	
skupin	med	delom.	Rekreacijo	v	delovne	or-
ganizacije	lahko	vpeljemo	na	več	načinov.	Na	
eni	strani	so	tukaj	aktivni	odmori,	ki	zaposle-
nim	omogočijo,	da	se	rekreirajo	med	samim	
delovnim	časom.	Gre	za	krajše	prekinitve	de-
lovnega	procesa,	ko	imajo	zaposleni	čas,	da	
se	lahko	razgibajo	(cca	3-5	min),	pretegnejo	
obremenjene	 dele	 telesa,	 se	 sprostijo	 ter	
pripravijo	za	nadaljnjo	delo.	Na	drugi	strani	
pa	 lahko	 podjetje	 svojim	 zaposlenim	 omo-
goči	 rekreacijo	 izven	 delovnega	 časa.	 V	 te	
namene	 lahko	 organizirajo	 vadbo	 samo	 za	
svoje	zaposlene,	ki	bo	prilagojena	glede	na	
delovna	mesta	ter	značilnosti	zaposlenih,	ki	
delo	opravljajo.	S	tem	dajo	možnost	zaposle-
nim,	da	se	aktivno	rekreirajo,	ter	krepijo	tiste	
dele	telesa,	ki	so	pri	delu	najbolj	obremenje-
ni.	S	tem	preventivno	delujejo	na	poškodbe	
in	 bolezni,	 ki	 jih	 določeno	 delovno	 mesto	
lahko	prinese.	Na	drugi	strani	pa	krepijo	vezi	
in	odnose	med	zaposlenimi,	kar	 je	 lahko	bi-
stvenega	pomena	tudi	za	delovanje	znotraj	
organizacije.								
																						Barbara Oštir, dipl. m. s, Zavod Oreh

Brezplačna delavnica OBVLADOVANJE 
MIŠIČNO-KOSTNIH BOLEZNI IN POŠKODB PRI DELU

 VABILO

•	 pravilna	drža	pri	sedenju	za	računalnikom,	pri	hoji	in	stoji					
•	 pomen	počitka	in	pravilni/razbremenilni	položaji	za	

ležanje														
•	 pomen	krepitve	mišic	medeničnega	dna.											
V teoretičnem delu bodo udeleženci pridobili konkretna in upo-
rabna znanja, ki jim bodo v pomoč pri razumevanju mehanizmov 
nastanka bolezni in poškodb mišično-kostnega sistema ter pri za-
vedanju lastne vloge v skrbi za zdravje.										
2. sklop - praktični del												
•	 vaje	za	raztezanje,	gibljivost	in	moč														
•	 priporočila	za	vadbo	v	domačem	okolju											
Praktični del je zasnovan dinamično. Vsem udeležencem omogo-
ča aktivno vključitev.   Udeleženci se bodo naučili pravilno izvajati 
vaje za izboljšanje gibljivosti, raztezne vaje in vaje za moč vse od: 
glave, vratu, podlahti, prstov, ramenskega obroča, trupa in nog. 
Vaje se lahko izvajajo tudi na delovnem mestu in omogočijo hitro, 
učinkovito razbremenitev ter posledično večjo storilnost. 												

Voditeljici delavnice
Delavnico	bosta	izvedli	Barbara Oštir,	dipl.	m.	s.	
in	Petra Poznič,	mag.	kin.

Prijave
Prijave	do	petka, 19. februarja 2016 
na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si 
ali	na	tel.	05/61 390 13	oz.	041/725 125.
Udeležba	na	seminarju	je	brezplačna!

     Bolezni gibal so najpogostejši razlog za hude, kronične bolečine in 
telesno prizadetost več sto milijonov ljudi po svetu. Po podatkih Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje, sta vsako leto na račun bolezni mišič-
no-kostnega sistema in vezivnega tkiva izgubljena več kot dva milijona 
delovnih dni. Ta skupina bolezni je v primerjavi z ostalimi skupinami oz. 
razlogi za bolniški stalež daleč najbolj pogost razlog odsotnosti z dela in 
invalidnosti delavcev.            
     Zavedanje delodajalcev o pomenu preprečevanja bolezni mišično-ko-
stnega sistema je ključnega pomena za zdravje delavcev in uspešnosti 
celotne delovne organizacije. Kako se lahko učinkovito soočite z izzivom 
in pripomorete k boljšemu zdravju v vaši organizaciji? Udeležite se  delav-
nice, ki jo za vas v okviru projekta Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni 
in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih za vas pripravlja Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Koper. Delavnica je namenjena delodajal-
cem in samozaposlenim.            
     Z letom 2011 je stopil v veljavo Zakon o varstvu in zdravju pri deli, 
ki od delodajalca zahteva tudi načrtovano izvajanje promocije 
zdravja na delovnem mestu (27. točka 76. člena). Udeležbo na delavnici 
lahko vključite v svoj program promocije zdravja na delovnem mestu.     
Delavnica Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu bo 								

v  sredo, 24. februarja 2016, od 17.  do 18.30 ure, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
	Iz vsebine delavnice
1. sklop - teoretični del											
•	 vloga	hrbtenice	in	dejavniki,	ki	vplivajo	na	bolečino	ter	

nastanek	kroničnih	sprememb											

Projekt je  finančno podprl Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.



10 11

A
K

T
U

A
L

N
O

S
E

K
C

I
J

EDvodnevno		OBRTNIŠKO SMUČANJE 
V FORNI DI SOPRA V ITALIJI

Člane	zbornice	vabimo	

v petek 5. in soboto 6. februarja 2016 na
	dvodnevni smučarski izlet v Forni di Sopra,
Program
Odhod	avtobusa	ob	6.30	uri	iz	avtobusne	postaje	na	Piranski	cesti	
(Pred	Oviesse).		

Vodji izleta 
Aleš Rot,	GSM	041/692	395
Edo Pust,	GSM	041/685	427,		Smučarski	klub	Capris

Cena
Polna	cena	izleta	znaša	135,00 EUR z	DDV.
Član	zbornice	(ena	oseba)	s	poravnano	članarino	plača	participacijo	
v	višini	85,00 EUR	z	DDV.	Razliko	do	polne	cene	krije	zbornice.	V	ceni	
je	vštet	prevoz,	nastanitev	v	hotelu	in	prehrana	(prvi	dan	kosilo	in	
večerja,	drugi	dan	zajtrk	in	kosilo)	ter	dvodnevna	smučarska	karta.	

Plačilo 
Ob	prijavi,		na	TRR	OOZ	Koper	pri	Banki	Koper	
št.:	10100 00351 70352,	namen:	smučanje,	
koda	namena:	OTHR,	sklic:	99	

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

Prijavnici	priložite	potrdilo	o	plačilu.	

Na prijavnici obvezno izpolnite rubriko GSM in navedite 
osebo s katero boste delili sobo.	

Rok prijave
petek, 29. januar 2016

Smučarskega	izleta	se	lahko	udeležijo	tudi	zunanji,	s	tem,	
da	plačajo	polno	ceno.	Prijave	zunanjih	udeležencev	bomo	
zbirali	le	zadnji	dan,	to	je	29.	januarja	2016,	saj	imajo	pri	
udeležbi	prednost	člani.		

Opozorilo
V	primeru	izredno	slabega	vremena	bo	izlet	preložen,	o	
čemer	vas	bomo	obvestili	preko	SMS	sporočil.	

 VABILO

Prijavnica za DVODNEVNO OBRTNIŠKO SMUČANJE 
V FORNI DI SOPRA V ITALIJI - 5. in 6. februar 2016

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

Davčni zavezanec  													 																		DA 																											NE

ID za DDV

Član zbornice 																							 																		DA																												NE

Datum, podpis in žig

Št. kartice Mozaik

Plačano, dne 	 	 	 na TRR	 	

Sobo bom delil z

GSM telefon	 	 	 	 E-naslov

Visoka udeležba na zboru avtoserviserjev
S E K C I J A 	 A V T O S E R V I S E R J E V

					Zbora	članov	sekcije	avtoserviserjev	OOZ	Koper,	ki	je	potekal	
v	petek	4.	decembra	2015	v	gostilni	Oljka	v	Vanganelu,	se	je	ude-
ležilo	35	članov.	Zbora	se	 je	udeležil	 tudi	dolgoletni	predsednik	
sekcije	Miro Veljak,	ki	se	je	zadnja	leta,	zaradi	osebnih	razlogov,	
nekoliko	oddaljil	od	aktivnosti	zbornice.	Kolegi	so	ga	pozdravili	z	
velikim	aplavzom.																		
	 	 	 	 	Predsednik	sekcije	Vladimir Pongrac,	katerega	so	člani,	dne	
28.	oktobra	2015	ponovno	izvolili	za	predsednika	še	za	naslednji	
štiri	letni	mandat,	ni	skrival	zadovoljstva	ob	tem,	da	so	se	vabilu	na	
zadnji	zbor	v	letu	2015	člani	odzvali	v	tako	velikem	številu.	Zdru-
ževanje	članov	bo	ena	glavnih	nalog,	ki	si	jo	je	zadal	predsednik	

sekcije,	saj	je	mnenja,	da	je	delo		predsednika	spodbuditi	člane,	da	
se	v	čim	večjem	številu	udeležijo		aktivnosti,	ki	jih	sekcija	organizira.																
					Konkretnega	programa	dela	za	leto	2016	člani	sekcije	niso	spre-
jeli.		Dogovorili	so	se,	da	bodo	med	letom		svoje	predloge	za	izved-
bo	raznih	seminarjev,	oglede	sejmov,	ipd.		za	katere	menijo,	da	bi	
bili	dobrodošli	za	njihovo	poslovanje,	 sproti	posredovali	predse-
dniku	oziroma	podpredsedniku	sekcije.		Oba	se	bosta	zavzela,	da	
bodo	predlagane	aktivnosti	organizirane.														
					Po	uradnem	delu,		so	se	člani	zadržali	še	na	skupni	večerji,	na	
kateri	 so	 poklepetali	 o	 svojem	 delu	 in	 nazdravili	 prihajajočemu	
novemu	letu.

	 	 	 	 	 	Na	zboru	članov	sekcije	gostincev	in	živilcev,	ki	 je	potekal	9.	
novembra	 2015,	 so	 prisotni	 člani	 izvolili	 novo	 vodstvo	 sekcije.	
Kandidatov	 za	 mesto	 predsednika	 je	 bilo	 sedem.	 Dolgoletni	
predsednik	sekcije,	Mirko Tomšič kandidature	ni	sprejel.	Pri	svoji	
odločitvi	se	je	navezal	na	besede	člana	sekcije	Milana Graja,	da	
je	 nastopil	 čas,	 da	 bi	 sekcija	 zadihala	 s	 svežimi	 idejami,	 za	 kar	

je	 potrebno	 vodilna	 mesta	 prepustiti	 mlajšim	 generacijam,	 ki	
se	 v	 današnjih	 časih	 gotovo	 bolje	 znajdejo	 in	 lažje	 ustvarjajo.		
Predsedniški	kandidati	Bojan Cepovič,	Dejan Kljun	in	Manuela 
Luzar Požek,	 so	 se	 kandidaturi	 odpovedali,	 ker	 so	 	 podprli	
najmlajšega	 predlaganega	 kandidata Aleša Segulina.	 Za	
predsednika	sekcije	sta	bila	predlagana	še	Palčič Milan	in	Miha 
Nagy,	ki	kandidature	nista	sprejela.	Zbor	članov	je	z	enim	samim	
vzdržanim	glasom,	za	predsednika	sekcije	soglasno	izvolil	Aleša 
Segulina.	 Zaupanje	 si	 je	 Aleš	 Segulin	 pridobil	 predvsem	 z	
izrečenimi	 spodbudnimi	 	 besedami,	 da	 je	 naloga	 predsednika	
sekcije	predvsem	združevanje	 in	povezovanje	članov	ter	posluh	
za	težave	in	konstruktivno	delovanje	za	reševanje	le	teh.	V	vlogi	
predsednika	se	vidi	kot	povezovalec	in	kot	njihov	glasnik,	a	brez	
skupnega	 delovanja,	 zgodbe	 o	 uspehu	 ne	 bo	 mogel	 pisati.	 Za	
izrečene	besede,	so	mu	v	znak	podpore,	prisotni	glasno	zaploskali.											
	 	 	 	 	Novi	predsednik	sekcije,	ki	bo	slednjo	vodil	v	mandatu	2015-
2019	 je	 za	 podpredsednico	 	 sekcije	 predlagal	 Manuelo Luzar 
Požek,	ki	jo	je	zbor	članov	soglasno	izvolil.											
	 	 	 	 	 Želja	 gostincev	 in	 živilcev	 je,	 da	 bi	 se	 v	 bodoče	 številčnejše		
udeleževali	 sestankov	 in	 drugih	 organiziranih	 aktivnosti	 ter,	 da	
bi	s	skupnimi	močni,	enotneje	reševali	problematike	iz	področja	
njihove	dejavnosti.												
	 	 	 	 	Člani	sekcije	gostincev	 in	živilcev	se	bodo	srečali	na	zboru	v	
začetku		leta	2016,	kjer	bodo	določili	program	dela	po	smernicah,	
ki	jih	bosta	zastavila	predsednik	in	podpredsednica	sekcije.	

Naloga predsednika sekcije je združevanje članov
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
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					Člani	sekcije	gradbincev	so,	tako	kot	ostali	
člani	 sekcij,	 izvolili	 svoje	 vodstvo.	 	 Na	 zboru	
članov,	 dne	 5.	 novembra	 2015,	 so predsedni-
ško	 mesto	 vnovič	 zaupali	 Zlatku Kalšniku.	
Za	 podpredsednika	 so	 izvolili	 slikopleskarja	
Seada Česo.			

									
				Člani	sekcije	so	se	srečali		še	na	prednovole-
tnem	zboru	11.	decembra	v	Restavraciji	Emo-
nec	v	Šalari.	Zbora		se	je	udeležilo	23	članov.																
	 	 	 	 	Predsednik	sekcije	Zlatko	Kalšnik	 je	priso-
tnim	predstavil	točke	 	programa	dela	za	 leto	
2016	in	sicer:										
•	 udeležba	 na	 dvodnevnem	 strokovnem	

srečanju	Sekcije	gradbincev	in	Sekcije	in-
stalaterjev-energetikov	pri	OZS,	29.	in	30.	
januarja	2016	v	Zrečah.	Za	člane	koprske	
zbornice	 bo	 organiziran	 in	 sofinansiran	
skupni	prevoz											

•	 spremljanje	 sejemskih	 razpisov	 in	 orga-
nizacija	 ogledov	 tistih	 sejmov,	 ki	 so	 za	
gradbince	najbolj	aktualni														

•	 glede	na	spremembe,	ki	 jih	bo	prinesla	
nova	zakonodaja	na	področju	gradbeni-
štva,	saj	se	ukinja	Zakon	o	graditvi	objek-
tov	in	sprejemajo	novi	Zakon	o	urejanju	
prostora,	 Gradbeni	 zakon	 in	 Zakon	 o	
pooblaščenih	arhitektih	in	inženirjih,	bo	
sekcija	organizirala	izobraževanje	iz	tega	
področja.	Gre	za	zelo	velike	spremembe,	
ki	 bodo	 močno	 vplivale	 na	 poslovanje	
vsakega	člana																

•	 sekcija	gradbincev	si	bo		maksimalno	pri-
zadevala	obdržati	obstoječe	oz.	pridobiti	
nove	člane.	Kot	član	Upravnega	odbora	
OOZ	Koper	in	Upravnega	odbora	sekcije	
gradbincev	pri	OZS	je	Zlatko	Kalšnik	pri-
sotne	 seznanil	 z	 namero,	 tako	 vodstva	
OOZ	Koper	kot	vodstva	 	 republiške	sek-
cije,	da	se		obišče	obrtnike	na	terenu	oz.		
v	njihovih	obratovalnicah																							

•	 organizacija	 izobraževanj	glede	novosti	
iz	varstva	pri	delu										

•	 predstavitve	 novih	 tehnologij	 in	 mate-
rialov																	

Predsednik	 je	člane	povabil,	da	tudi	sami	po-
sredujejo	predloge	za	izvedbo	aktivnosti.	Do-
dal	je,	da	si	bo	zbornica	še	naprej	prizadevala	
članom	določene	aktivnosti	tudi	sofinancirati.	
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E Strokovno srečanje gradbincev,
kleparjev, krovcev in instalaterjev-energetikov

S E K C I J I 	 G R A D B I N C E V  I N  I N S T A L A T E R J E V - E N E R G E T I K O V

in	večerja	po	programu	(	brez	pijače	pri	kosilu	in	večerji	ter	
nastanitve	v	hotelu).	Stroške	do	polne	cene	krijejo	za	člane	
OZS	sodelujoče	sekcije	OZS,	pokrovitelji	in	razstavljavci.	

Prijave
Za	prijavo	pokličite	Andrejo	Kozlovič,	telefon	05/61 390 13

Rok prijave
petek, 22. januar 2016	
								

OOZ	Koper	bo	organizirala	prevoz.	Stroške	prevoza	bo	
zbornica	članom	sekcije	gradbincev	in		članom	sekcije	
instalaterjev-energetikov	OOZ	Koper,		s	poravnano	
članarino,	sofinancirala	v	višini	70%	vendar	ne	več	kot	
50,00 EUR na	osebo.

Člane	sekcije	gradbincev	in		člane	sekcije	instalaterjev-energetikov	
OOZ	Koper	vabimo,	da	se	udeležite	strokovnega	srečanja	gradbincev,	
kleparjev,	krovcev,	slikopleskarjev,	fasaderjev,	polagalcev	podov	in	
inštalaterjev-energetikov,	ki	ga	organizira	OZS	
 

v petek 29. in soboto 30. januarja 2016
v Kongresnem centru Termah Zreče
Program
Program	strokovnega	srečanja	ste	prejeli	po	e-pošti,	dobite	ga	tudi	
na	OOZ	Koper.									

Cena
Kotizacija	za	člane	OZS,	njihove	družinske	člane	in	zaposlene:													
•	 50,00		EUR		(DDV	vključen)	za	dvodnevno	srečanje	po	

programu											
•	 40,00	EUR	(DDV	vključen)	za	udeležbo	na	srečanju	samo	en	dan,	

vključno	z	večerjo																					
•	 30,00	EUR	(DDV	vključen)	za	udeležbo	samo	na	družabnem	

večeru	(večerja	z	glasbo)																	
•	 Za	ostale	udeležence	je	cena	dvodnevnega	srečanja	180,00	

EUR	(DDV	vključen)										

V	ceno	dvodnevnega	strokovnega	srečanja	je	všteto	predavanje	
strokovnjakov,	strokovno	gradivo,	postrežba	med	odmori,	kosilo	

 VABILO

V obrtniškem domu predstavitev IZDELKOV SIKA
S E K C I J A 	 G R A D B I N C E V

V	četrtek	5.	novembra	2015	 je	v	zeleni	dvorani	
potekala	 predstavitev	 izdelkov	 podjetja	 Sika	
Slovenija	d.o.o.	Dogodka	se	je	udeležilo	petnajst	
članov	sekcije.										

Teoretični	 del	 predstavitve,	 ki	 je	 obsegal	 opis	
sistemov	 Sika	 za	 tesnjenje	 v	 gradbeništvu	 in	
sistemov	za	sanacijo	betona	je	potekal	v	zeleni	
dvorani.			
													
Zunaj,	 na	 dvorišču	 obrtniškega	 doma,	 je	 v	
nadaljevanju	potekal	še	praktični	prikaz	vgradnje	
najnovejših	hidroizolacijskih	malt	(SikaLastic	152,	
SikaLastik	1K	in	prikaz	pravilnih	aplikacij	Sikaflex	
PRO	3,	Sikagard	704	ter	SikaAnchorfix.

Zlatko Kalšnik ponovno predsednik gradbincev	

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

Obveščanje	 	 članov	 bo	 tudi	 v	 bodoče	 potekalo	 preko	 Koprskih	
obrtniških	 novic,	 z	 SMS	 sporočili,	 po	 elektronski	 pošti	 in	 preko	
spletne	strani.										
					Člane,	ki	svojih	kontaktnih	podatkov	zbornici	še	niso	posredova-
li,		je	pozval,	da	to	storijo	čim	prej,	da	bodo	tako	s	strani	OOZ	Koper	
kakor	tudi	s	strani	sekcije	gradbincev	pri	OZS	hitro	 in	kvalitetno	
obveščeni		o	novostih	in	dogodkih.													
						Zlatko	Kalšnik	je	prisotne	seznanil,	da	je	sekcija	gradbincev	pri	
OZS		z	namenom	spodbujanja	izboljšav	v	poslovanju	članov,		za-
snovala		Znak	odličnosti	v	gradbeništvu.	Ta	je	dosegljiv	vsem,	ne	
glede	na	statusno	organiziranost,	velikost	podjetja	ali	 število	za-
poslenih.	 Poslovanje	 podjetij	 bodo	 ocenjevali	 neodvisni	 ocenje-
valci.	Ti	bodo	ocenjevali	celovito	poslovanje	posameznih	podjetij,	
ki	strmijo	za	konstantnimi	izboljšavami	v	svojem	poslovanju	tako	
z	vidika	doseganja	maksimalnih	 in	uravnoteženih	rezultatov	kot	
zadovoljstva	kupcev	in	okolja,	v	katerem	delujejo.	Ocenjevalci	ne	
bodo	ocenjevali	kakovosti	posameznih	izdelkov	ali	storitev.	Pred-
sednik	je	prisotne	podjetnike	spodbudil	k	razmisleku	o	možnosti	
pridobitve	znaka	kakovosti.	

         Zlatko Kalšnik    Sead Česa
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	 	 	 	 	Na	zboru	članov	Sekcije	 instalaterjev-energetikov,	ki	 je	pote-
kal	novembra	meseca,	so	se	člani	zbrali		z	namenom,	da	bi	izvolili	
novo	vodstvo	sekcije.													
					Za	predsednika	sekcije	instalaterjev-energetikov	sta	bila	predla-
gana	Franko	Benčič	in	Jasmin	Čanađija.	Kandidaturo	sta	sprejela	
oba	kandidata,	zato	so	člani	z	javnim	glasovanjem	izvedli	volitve	in	
z	večino	glasov	za	predsednika	sekcije	za	mandat	2015-2019	izvoli-
li	 Franka Benčiča.	Zbor	članov	je	nato	za	podpredsednika	sekcije	
soglasno	izvolil	Jasmina Čanađijo.												

					Novoizvoljeni	predsednik	je	člane,	dne		11.	decembra	2015,	po-
vabil	 	 na	 prednovoletni	 zbor	 v	 gostilno	 Mohoreč.	 Na	 zboru	 	 so	
prisotni	razpravljali	o	nadaljnjih	aktivnostih	v	sekciji	in	sprejeli	na-
slednji	program	dela	za	leto	2016:											
•	 ogled	 sejma	 Progetto	 Fuoco	 v	 Veroni	 meseca	 februarja											

ogled	sejma	Expocomfort		Milano	meseca	marca													
•	 organizacija	izobraževalnega	dogodka	s	predstavniki	podje-

tja	Termotehnika	Braslovče												
•	 organizacija	predstavitve		prodajnega	programa	Viessmann													

izvedba	 izobraževanja	 za	 upravljanje	 s	 hladilnimi	 sistemi																	
sodelovanje	s	sekcijami	instalaterjev-energetikov,	ki	delujejo	
na	sosednjih	zbornicah,	tudi	na	nivoju	Notranjsko-primorske	
regije	pri	organizaciji	skupnih	dogodkov	iz	stroke										

•	 poskus	uskladitve	cen	na	nivoju	Notranjsko-primorske	regije.																			
					Predsednik		sekcije	Franko Benčič je	prisotne	seznanil,	da	želi	
v	okviru	sekcije,	za	reševanje	problematike,	ki	zadeva	člane	sekcije,	
ustanoviti	 delovno	 skupino,	 ki	 bi	 poskušala	 vzpostaviti	 sodelo-
vanje	med		OOZ	Koper	in	Mestno	občino	Koper.	 	Reševanje	pro-
blematike	parkiranja	v	starem	mestnem	jedru	Kopra,	ki	 je	vsem	
obrtnikom	 zelo	 dobro	 poznana	 	 in	 vzpostavitev	 medsebojnega		

sodelovanja,	ki	bi	koprskim	obrtnikom	in	podjetnikom	omogoči-
lo,	da	pridobijo	tudi	kakšno	večje	delo	v	občini,	bosta	prvenstveni	
nalogi	delovne	skupine.										
					Povabil	je	člane,	da	se	javijo	kolikor	želijo	sodelovati	v	delovni	
skupini.	Glede	na	to,	da	se	med	prisotnimi	nihče	ni	javil,	 je	pred-
sednik	v	delovno	skupino	predlagal	sebe,	 	Alda	Kocjančič,	Petra	
Babiča	 in	 Igorja	Čurina.	Na	očitke	Alda Kocjančiča,	da	se	 je	vez	
med	zbornico	in	lokalno	skupnostjo	pretrgala	odkar	je	predsednik	
zbornice	Slavko	Vižintin,		je	slednji	odgovoril,	da	je	skupščina	OOZ	
Koper	v	prejšnjem	mandatu	na	željo	Igorja	Čurina	le	tega	zadolžila,	
da	skuša	v	imenu	zbornice		vzpostaviti	vez	z	županom	MOK	Bori-
som	Popovičem.	Predsednik	je	prisotne	seznanil,	da	Igor	Čurin	v	
tej	nalogi,	po	njegovem	vedenju,	ni	bil	uspešen.																							
	 	 	 	 	 Slavko Vižintin je	 prisotne	 seznanil,	 da	 ustanovljeno	 delov-
no	telo	mora	s	svojimi	ugotovitvami	in	predlogi	najprej	seznaniti	
vodstvo	zbornice.	Nikakor	pa	ne	morejo	člani	sekcij		imenovani	v	
delovna	telesa,		na	svojo	roko	in	mimo	vodstva	zbornice,	zastopati	
interesov		članov	izven	zbornice.														
					V	nadaljevanju	zbora	je	besedo	prevzel	Aldo Kocjančič.	Članom	
je	podal	informacije	v	zvezi	s	tožbo,	ki	jo		je	proti	OOZ	Koper	sproži-
la	skupina	članov	zbornice,	katero	sam	tudi	predstavlja		na	sodišču.		
Za	tožbo	proti	zbornici		se	je	skupina	članov	odločila	zato,	ker	so	
bile	po	njihovem	mnenju,	volitve	organov	OOZ	Koper	 izvedene	
junija	2015,	nezakonite.	Zakaj	naj	bi	bile		volitve	nezakonite	je	po-
jasnil Peter Babič.	Povedal	je	da		zato,	ker	predsedujoči	na	skup-
ščini	ni	upošteval	glasov	predsednikov	sekcij.	Predsedujoči	se	 je	
namreč	odločil	upoštevati	glasove	zborov	članov	sekcij.	(Opomba:	
predsedujoči	Sergej	Pinter	je	to	storil	zato,	 	ker	so	nekateri	pred-
sedniki	 sekcij	 glasovali	 v	 nasprotju	 s	 sklepi	 sprejetimi	 na	 zborih	
članov	njihovih	sekcij).												
					Aldo	Kocjančič	je	nadalje	povedal,	da	je	OZS,	zaradi	domnevno	
nezakonitih	volitev,	 iz	članstva	OZS	in	OOZ	Koper	izključila	pred-
sednika	OOZ	Koper	Slavka	Vižintina,	aktualnega	podpredsednika	
upravnega	odbora	zbornice	Sergeja	Pinterja,	bivšega	predsedni-
ka	nadzornega	odbora	Mirjana	Pobego	in	sekretarko	OOZ	Koper	
Elide	Laginja.												
					Skupščina OOZ Koper izključitve zgoraj navedenih članov 
ne priznava. 	Kljub	temu	pa	po	mnenju	Alda	Kocjančiča	izključi-
tev	 predsednika	 pomeni,	 da	 zbornica	 nima	 svojega	 zastopnika	
ne	v	OZS	ne	v	odnosu	do		države	in	ostalih	organizacij	s	katerimi	
sodeluje.												
					Članom	sekcije	je	Aldo	Kocjančič	predlagal,	da	na	samem	zbo-
ru	s	tajnim	glasovanjem	glasujejo	o	tem	ali	lahko	Slavko	Vižintin	
ostane	na	funkciji	predsednika	OOZ	Koper.	Članom	je	predlagal	
še,	da	glasujejo	tudi	o	tem,	da	se	med	člane	zbornice	enakomerno	

Vroče na zboru instalaterjev-energetikov
S E K C I J A 	 I N S T A L A T E R J E V - E N E R G E T I K O V

razdelijo	denarna	sredstva,	ki	jih	je	zbornica	privarčevala	in	so	de-
ponirana	na	banki.
					Oba		Kocjančičeva	predloga	je		vneto	zagovarjal	Peter Babič,	ki		
je	tudi	podprl	vsa	Kocjančičeva	stališča.															
					Branko Koruza,	ki	je	tudi	član	skupščine	OOZ	Koper,		pa	je	dejal,	
da	je	skupščina	OOZ	Koper	seznanjena	in	je	tudi	razpravljala	o	vseh	
zadevah	povezanimi		z	zadnjimi	volitvami.		Skupščina	OOZ	Koper	je	
tudi	edini	pristojni	organ,	ki	lahko	odloča	o	teh	vprašanjih.													
					Sam	je	prepričan,	da	je	bila		izključitev	štirih	članov	zbornice	ne-
zakonita,	saj	po	vseh	veljavni	aktih,	ki	veljajo	tako	za	OZS	kot	za	OOZ	
Koper,	obstaja	za	izključitev	iz	članstva	zbornice	določen	postopek,	
katerega	OZS	ni	spoštovala	 in	ga	ni	upoštevala.	 	Na	žalost,	kot	 je	
poudaril,	se	bodo	zaradi	vloženih	tožb,	zadeve	reševale	na	sodišču.													
					Glede	privarčevanih	denarnih	sredstev	zbornice	je	Branko	Ko-
ruza	povedal,	da	so		ta	sredstva	namenjena	delovanju	zbornice	in	
izvajanju	aktivnosti	za	katere	se	bodo	odločali	člani.	»Tako	je	tudi	

prav,	saj	le	tako	imamo	in	bomo	imeli	od	tega	korist	vsi	člani«,	je	
zaključil	Branko	Koruza.									
					O	predlogih,	ki	jih	je	podal	Aldo	Kocjančič	člani	niso	želeli	glaso-
vati,	saj	jih	je	bila	večina	mnenja,	da	to	ni	v	njihovi	pristojnosti.		
					Razprava	se	je	nato	usmerila	na	željo	določenih	članov	zborni-
ce,	ki	opravljajo	elektro	dejavnost,	da	se		priključijo	inštalaterjem-
energetikom,	ker	sami	nimajo	sekcije.	Na	predlog	Franka	Benčiča	
je	zbor	članov	odločil,	da	se	vse	člane	OOZ	Koper,	ki	opravljajo	ele-
ktro	dejavnost	vključi	v	Sekcijo	instaleterjev-eneregetikov.																	
      
Upravni odbor OOZ Koper podpira možnost, da je čim več čla-
nov vključenih v sekcije. Odločil pa je, da se vse člane, ki opra-
vljajo elektro dejavnost najprej opozori na možnost, da se sami 
organizirajo v svojo sekcijo. Do ustanovitve sekcije  elektro de-
javnosti pa se člani, ki opravljajo to dejavnost lahko včlanijo v 
sekcijo inštalaterjev-energetikov.

Ogled sejmov v Veroni in Milanu
S E K C I J A 	 I N S T A L A T E R J E V - E N E R G E T I K O V

Za	člane	sekcije	instalaterjev-energetikov	OOZ	Koper	organiziramo	oglede	naslednjih	sejmov
	

											Progetto Fuoco - 1. sejem tehnologij in materialov za lesno ogrevanje,
       27. februar 2016, Verona 
Enodnevni	ogled	sejma,	ki	bo	potekal	od	24.	do	28.	februarja	v	Veroni,	bomo	organizirali	v soboto 27. februarja 2016.	
Zbornica	bo	za	prijavljene	člane	pridobila	vstopnice	za	prevoz	z	vlakom	iz	Trsta	do	Verone	in	nazaj.	
	

																Mostra Convegno Expocomfort,
         17. in 18. marec 2016, Milano
Dvodnevni	ogled	sejma,	ki	bo	potekal	od	15.	do	18.	marca	v	Milanu,	bomo	organizirali	v četrtek 17. in	petek 18. marca 2016.	
Zbornica	bo	za	prijavljene	člane	pridobila	vstopnice	za	prevoz	z	vlakom	iz	Trsta	do	Milana	in	nazaj	ter	rezervirala	prenočišče	v	
okolici	sejmišča.	

Sofinansiranje
Stroške	vozovnic	bo	zbornica	članom	s	poravnano	članarino	sofinancirala	v	višini	70%	vendar	ne	več	kot	50,00 EUR.	Vse	preostale	
stroške	krijete	udeleženci	sami.	Prijavljene	člane	bomo	o	vseh	podrobnostih	pravočasno	obvestili.		

Prijave in rok prijave
S	spodnjo	prijavnico,	ki	jo	dostavite	osebno na	OOZ	Koper,	po	pošti	na	naslov	OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper	ali		na	
e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si. Za	obisk	obeh	sejmov	je	rok	prijave	petek, 22. januar 2016.

Prijavnica za ogled sejmov PROGETTO FUOCO - 27. februar 2016
in MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT - 17. in 18. marec 2016

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

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	 	

Prijavljam	udeležbo	na:

     Ogled sejma Progetto Fuoco v Veroni, dne 27. februarja 2016

     Ogled sejma Mostra Convegno Expocomfort v Milanu, dne 17. in 18 marca 2016

      

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

                        Jasmin Čanađija                             Franko Benčič
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	 	 	 	 	 V	 zadnjih	 dveh	 mesecih	 minulega	 leta	 so	 se	 člani	 sekcije	
lesnih	strok	zbrali	na	dveh	zborih.	Prvi	je	potekal	v	zeleni	dvorani	
Obrtniškega	doma	4.	novembra	2015.	 	Na	zboru	so	člani	 izvolili	
novo	vodstvo	sekcije.	Za	predsednika	so	izbrali	Nenada Vračića,		
za	podpredsednika	pa	Aleksandra Perica.										

Nenad	Vračić,	ki	uživa	veliko	podporo	med	člani	sekcije	je	dejal,	da	
bo	njegova	glavna	naloga	tako	v	letu	2016	kot	skozi	cel	mandat,	

oživitev	sekcije.	Kljub	želji	in	prepričanju,	da	bi	moral	predsedniško	
mesto	 zavzeti	 mlajši	 član	 sekcije,	 se	 svoje	 odgovornosti	 zaveda	
in	zato	je	funkcijo	prevzel	s	tem,	da	je	člane	povabil,	 	da	mu	pri	
ustvarjanju		pogojev	za	dobro	delovanje	sekcije,	pomagajo.	Želi	
si,	da	bi	člani	sekcije		storili	toliko	in	tisto	kar	si	sami	želijo.	Vračić,	
ki	 je	 tudi	 član	 Upravnega	 odbora	 OOZ	 Koper	 je	 dejal,	 da	 ne	
more	mimo	trenutnih	negativnih	dogodkov,	ki	so	se	v	zadnjem	
času	 dogodili	 na	 zbornici.	 »Škoda, ki so jo nekateri člani s svojimi 
ravnanji in predvsem z vložitvijo tožbe zoper zbornico povzročili po 
nepotrebnem, je nepopravljiva«,	 je	 dodal,	 ker	 je	 prepričan,	 da	 je	
organizacija,	 ki	 združuje	 koprske	 obrtnike	 in	 podjetnike	 	 nujno	
potrebna.	Ob	svojem	nagovoru	je	zelo	prepričljivo	in	s	sočutjem	
opisal	svoj	odnos	do	obrtno-zborničnega	sistema,	v	katerem	še	
vedno	želi	ustvarjati.	S	prisotnimi	je	delil	razmišljanje	o	tem	kako	
pomembno	 je	 biti	 član	 določene	 organizacije,	 še	 posebno,	 če	
je	ta	ustvarjena	z	namenom,	da	zastopa	in	ščiti	interese	manjših	
obrtnikov	 in	 podjetnikov.	 Delovanje	 le	 te	 pa	 je	 vedno	 odvisno	
predvsem	od	njenih	članov.										
					Novoizvoljeni	predsednik	se	je	ob	zaključku	poslovnega	leta	s	
člani	srečal	še	enkrat,18.	decembra,		v	gostilni	Jasna	v	Izoli.		Mizarji	in	
steklarji	so	nazdravili	prihajajočemu	novemu	letu	in	v	sproščenem	
vzdušju	zaključili	 leto,	ki	bi	ga	bilo	potrebno	v	zbornici	čim	prej	
pozabiti.

Zbornica so najprej njeni člani
S E K C I J A 	 L E S A R J E V

Člani	in	članice	sekcij	frizerjev	in	kozme-
tikov	so	na	skupnem	zboru	članov	dne	
11.	novembra	2015	izvedli	tudi	volitve.	
Poslovniki	o	delu	sekcij	po	novem	določa-
jo,	da	ima	sekcija	poleg	predsednika	tudi	
podpredsednika.	
																																		 				
	Po	več	kot	petnajstletnem	delovanju	
je	predsedniški	stol	sekcije	frizerjev	za-
pustila	Silva Baruca Jakomin.	Funkcijo	
predsednice	sekcije	frizerjev	za	mandatno	
obdobje	2015-2019	so	frizerji	zaupali	Žani 
Budan.	Za	funkcijo	podpredsednice	sekci-
je	je	bilo	podanih	več		predlogov,	a	predla-
gane	kandidatke	niso	sprejele	kandidature,	
zato	bo	sekcija	podpredsednico	izvolila	
enkrat	v	bodoče.		Med	predlaganimi	
kandidatkami	je	bila	tudi	Bernarda	Zucca	
Kastelic,	ki	se	kolegicam	zahvaljuje	za	
izkazano	zaupanje,	ampak	zaradi	obilice	
dela	trenutno	ne	more		prevzeti	dodatnih	
bremen.	Članice	sekcije	frizerjev	so	se	
srečale	še	5.	decembra	na	zaključnem	
zboru,	kjer	so	prav	tako		v	neformalnem	
vzdušju	razpravljale	o	delu,	ki	jih	združuje	
in	okvirno	nastavile	smernice	za	delo	
sekcije	v	letu	2016	ter	nazdravile	prihaja-
jočemu	letu,	v	katerem	upajo,	da	se	bodo	
pogosteje	srečevale.	

V	program	dela	so	frizerke	zapisale	vrsto	
aktivnosti,	med	temi	ogled	sejma	v	Bo-
logni,	Londonu,	Beogradu	in	Reki,	obisk	
Frizerskega	festivala	v	Ljubljani,	organiza-
cija	tečajev	in	usposabljanj		za	katere	se	
bo	sekcija	odločala	sproti.	Člani	sekcije	si	
želijo	tudi	večjega	sodelovanja	s	Srednjo	
tehnično	šolo	Koper	in	že	sedaj	so	na-
povedali	udeležbo	na	tečaju	barvanja	in	
striženja,	ki	ga	bo	organizirala	šola.	
	
Do	zamenjave	je	prišlo	tudi	v	vodstvu	
sekcije	kozmetikov.	V	mandatu	2015-2019	
bo	sekcijo	vodila	Jelka Svetina,	kot	na-
slednica	Maje Kolnik Švara,	ki	je	dolga	

leta	uspešno	opravljala	to	funkcijo.	Za	podpredsednico	sekcije	so	
člani	izvolili	Valentino Brainich.

					Člani	sekcije	kozmetikov	so	se	srečali	tudi	na	prednovoletnem	
zboru	27.	novembra	2015.	V	prijetnem	vzdušju	so	razpravljali	o	
delu	sekcije	in	izpostavili	glavne	točke	programa	dela,	ki	bi	jih	
želeli	izvesti	v	naslednjem	letu:	ogled	sejma	Cosmoprof	v	Bologni,	
Dodir	Pariza	v	Beogradu,	EsthetiWorld	v	Milanu,	sejem	na	temo	
narave	in	zdravja,	ki	bo	potekal	jeseni	v	Ljubljani	in	Trends	of	Bea-
uty	v	Gradcu.	V	program	dela	so	zapisali	še	organizacijo	predava-
nja	o	jogi	obraza	in	organizacijo	terapevtske	joge	obraza	za	vse	
člane	zbornice	ter	predstavitev	kozmetičnih	sredstev	katerega	od	
uspešnejših	slovenskih		proizvajalcev.	

Novi vodstvi v sekciji  frizerjev in sekciji kozmetikov	

S E K C I J I 	 F R I Z E R J E V  I N  K O Z M E T I K O V

Seminar LOOK&LEARN Michael Kontos 
S E K C I J A 	 F R I Z E R J E V

Člane	sekcije	frizerjev	vabimo	na	seminar	Look&Learn	z	
Michaelom	Kontosom,	

v  torek 19. januarja 2016, od 9. do 12. ure, 
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Michael	Kontos	je	zaključil	šolanje	na	akademiji	Vidal	Sassoon	
leta	2005	in	pričel	z	delom	v	priznanih	Londonskih	frizerskih	
verigah	HOB	salons	in	Rush	hair.	Dokaj	hitro	je	spoznal,	da	
pravtako	kot	striženje	ga	veseli	tudi	izobraževanje	frizerjev.	
Skupaj	s	poslovnim	partnerjem	je	ustanovil	London	School	
of	Barbering,	ki	je	v	nekaj	letih	postala	vodilna	akademija	
povezana	z	moškim	striženjem	in	urejanjem	brad.

Kaj boste na seminarju spoznali?
Michael	Kontos	bo	na	treh	modelih	prikazal	najbolj	uporabne	

moške	tehnike	striženja,	tako	klasične	kot	trendi,	s	katerimi	
se	srečujejo	tudi	udeleženci	londonske	šole.	Poudarek	je	na	
visokih	standardih	striženja,	ti	pa	so	poenostavljeni	do	te	
mere,	da	jih	lahko	dojamejo	in	osvojijo	tudi	začetniki.	

Prijava in informacije
Prijavite	se	osebno	na	OOZ	Koper,	Staničev	trg	1,	Koper.
Informacije	dobite	na	tel.	05/61 390 13	ali	041/725 125	
oziroma	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si.

Cena
Za	člane	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	je	cena	15,00 EUR 
(DDV	vključen),	razliko	do	polne	cene	krije	zbornica,	zunanji	
udeleženci	plačajo	polno	ceno	50,00	EUR	(DDV	vključen).	

Rok prijave
petek, 15. januar 2016	oziroma	do	zapolnitve	mest.

 VABILO

         Jelka Svetina                  Valentina Brainich

    Aleksander Peric                          Nenad Vračić

         Tretja z leve: predsednica sekcije frizerjev Žana Budan
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					Na	dveh	zadnjih	zborih	članov	sekcije	za	promet,	so	člani	izbirali	tudi	
novo	 vodstvo.	 Sekcijo	 bo	 v	 naslednjem	 štiri	 letnem	 mandatu	 vodil	
Dean Žunič.	Za	podpredsednika	sekcije	so	člani	izvolili	Draga Vilerja.														
					Dean	Žunič	je	na	zboru	dne	5.	decembra	odprl	razpravo	glede	ko-
prskega	 	kamionskega	terminala	 in	problematike,	ki	 	bo	nastala	ob		
njegovem	zaprtju.	Mestna	občina	Koper	načrtuje	 izgradnjo	novega	
kamionskega	terminala,	ki	se	bo	nahajal	na	novi	lokaciji,	neposredno	
ob	vhodu	v	Luko	Koper	iz	smeri	severne	obvoznice		in	do	katerega	bo	
mogoče	pripeljati	iz	hitre	ceste.	S	tem	želi	mestna	vlada	razbremeniti	
kamionski	promet	skozi	mesto.	V	sedanjem	kamionskem	terminalu	
imajo	domicilni	prevozniki	zagotovljene	parkirne	prostore	in	le-te	po	
ugodnejši	ceni.	Ob	zaprtju	le	tega	pa	bodo	zanje,	v	novem	kamion-
skem	terminalu		veljale	tržne	cene,	ki	veljajo	za	tranzitne	prevoznike.	
Po	daljši	razpravi,	v	kateri	so	prisotni	nanizali	nekaj		predlogov	kako	
najbolje	urediti	ustrezen	parkirni	prostor	za	njihova	tovorna	vozila,	so	
sprejeli	sklep,	da	se	med	člani	sekcije	ponovno	izvede	anketa		o	po-
trebi	po	parkirnih	prostorih.	Člane	se	vpraša	ali	so	za	najem	ali	odkup	
zemljišča,	za	koliko	vozil	in	ali	imajo	tudi	druge	potrebe,	kot	npr.	po	
parkirnem	prostoru	za	prevoz	nevarnega	tovora.													
					Prevozniki	so	predlagali,	da	se	Mestno	občino	Koper	seznani	s	pro-
blematiko	parkirnega	prostora.	Od	lokalne	skupnosti	pričakujejo,	da	
bo	imela	posluh	za	njihove	potrebe.	Občini	bi	tudi	predlagali,		da	bi	
zagotovila,	da	bi	se	vsaj	začasno	del	novega	kamionskega	terminala		
namenil		izključno	domicilnim	prevoznikom.																			
	 	 	 	 	Delovanje	sekcije	za	promet	bo	v	 letu	2016	temeljilo	na	 iskanju	
ustrezne	rešitve	problematike	parkirnih	mest	za	tovorna	vozila.	Med	
letom	se	bodo	organizirale	tudi	druge	aktivnosti,	 	če	bodo	člani	za	
njihovo	organizacijo	izrazili	interes.	Kot	že	nekaj	let	do	sedaj,		bo	v	za-
četku	leta	2016	oziroma	najkasneje	spomladi,	za	člane	organizirano	
obvezno	usposabljanje	voznikov	za	podaljšanje	Euro	kode	95.	

Trenutna problematika - kamionski terminal
S E K C I J A 	 Z A 	 P R O M E T

Vsak član naj ima korist od svoje zbornice
N E R A Z V R Š Č E N I  Č L A N I

	 	 	 	 	 Predsednik	 zbornice	 Slavko Vižintin 
se	 je	 ob	 zaključku	 poslovnega	 leta	 srečal	
tudi	s	člani,	ki	na	zbornici	niso	organizirani	
v	sekcije.												
					Predsednik	je	člane	povabil,	da	sprego-
vorijo	 o	 težavah	 s	 katerimi	 se	 pri	 svojem	
delu	 srečujejo	 in	 dejal,	 da	 se	 za	 pomoč	
pri	 reševanju	 le-teh	 vselej	 lahko	 obrnejo	
na	 zbornico.	 Spregovoril	 je	 o	 aktualnih	
zadevah	 povezanih	 z	 izključitvijo	 štirih	
članov	 zbornice.	 V	 svojem	 nagovoru	 je	
prisotnim	pojasnil	dogajanja	v	zvezi	s	tem	
in	dejal,	da	bo	sodišče	tisto,	ki	bo	v	zadevi	
odločilo.		Nedopustno	pa	se	mu	zdi,	da	se	
je	 vse	 skupaj	 začelo	 zato,	 ker	 je	 vodstvo	
OOZ	 Koper	 vsem	 članom	 dalo	 možnost,	
da	na	volitvah	volijo	predsednika	zbornice.		
					Na	srečanju	so	nekati		prisotni	povedali,	

da	 	 pogrešajo	 večje	 število	 organiziranih	
sekcij.										
	 	 	 	 	 Predstavnika	 podjetja	 Panda	 Slon	
d.o.o.	 in	 DAG	 d.o.o.	 Koper	 menita,	 da	 je	
povezovanje	 in	 srečevanje	 s	 podjetji,	 ki	
opravljajo	 isto	 ali	 sorodno	 dejavnost	 nuj-
no	 za	 napredek.	 Neorganizirani	 se	 ne		
čutijo	 tako	 močni	 in	 prepoznavni,	 zato	
jim	 je	 tudi	 konkuriranje	 na	 trgih	 oteženo.		
Predlagala	sta,	da	bi	v	kratkem	sklicali	 se-
stanek	 s	 člani,	 ki	 opravljajo	 kovinarsko	 in	
orodjarsko	 dejavnost,	 bodisi	 članov	 OOZ	
Koper,	kakor	tudi		članov	drugih	območnih	
obrtno-podjetniških	zbornic,	z	namenom,	
da	 bi	 vzpostavili	 vezi	 in	 ugotovili	 kako	 bi	
lahko	bili	še	boljši	pri	svojem	delu.		
					Člani	so	se	po	uradnem	delu	zadržali	na	ve-
čerji	in	nazdravili	letu,	ki	se	je	pravkar	začelo.		

Zdravstveno zavarovanje preko e-VEM
V	 ponedeljek	 14.	 decembra	 2015	 je	 v	 zeleni	 dvorani	 Obrtni-
škega	doma	v	Kopru	za	člane	OOZ	Koper,	Izola	in	Piran	potekal	
seminar	na	temo		urejanja	obveznih	socialnih	zavarovanj	pre-
ko	državnega	portala	za	podjetja	in	podjetnike.	Po	1.	januarju	
2016	morajo	namreč	vsi	poslovni	subjekti,	ki	so	vpisani	v	Po-
slovni	register	Slovenije	obvezna	socialna	zavarovanja	urejati	
elektronsko,		preko	sistema	e-VEM.										

Seminar	 je	 izvedla	 Urška	 Trobej,	 ki	 se	 v	 svojem	 podjetju	
ukvarja	 z	 inovativnim	 vodenjem	 računovodstva	 poslovnim	
subjektom	 in	 računovodskim	 izobraževanjem.	 Seminarja	 se	
je	 udeležilo	 21	 oseb,	 med	 temi	 je	 bilo	 12	 članov	 OOZ	 Koper.	
Predavateljica	 je	 v	 poldrugi	 uri	 nazorno	 opisala	 potek	 ure-
janja	 obveznih	 socialnih	 zavarovanj:	 od	 tega	 kaj	 potrebuje	
uporabnik,	 da	 lahko	 začne	 uporabljati	 portal	 e-VEM,	 kateri	
obrazci	se	oddajajo	ter	katere	priloge	je	potrebno	predložiti	
ob	prijavi	oz.	kako	sporočati	spremembe	med	zavarovanjem.		
Podrobneje	 je	 obrazložila	 posamezne	 sestavine	 obrazca	 oz.	
postopek	izpolnjevala	obrazca	M1	v	e-VEM	portalu.	Slušatelji	
so	bili	z	izvedbo	seminarja	zadovoljni.

Novoletna prireditev za otroke

Maša in medved navdušila otroke in starše

					V	zeleni	dvorani	Obrtniškega	doma	smo	16.	decembra	2015	gostili	gledališče	KU-
KUC	iz	Lendave,	ki	je	uprizorilo	nadvse	čudovito	gledališko	predstavo,	po	motivih	ru-
ske	ljudske	pravljice,	 	z	naslovom	Mašenjka	in	medved.	Za	tovrstno	predstavo	se	je	
zbornica	odločila	zato,	ker	je	risanka	Maša	in	medved	trenutni	hit	med	najmlajšimi.	Iz-
kazalo	se	je,	da	je	bila	odločitev	dobra,	saj	so	otroci	takoj	prepoznali	igrivo	in	nagajivo	
Mašo,	ki	je	s	svojo	nadobudnostjo	in	neskončnim	virom	domišljije	nagajala	dobremu	
in	ustrežljivemu	medvedu.											
				Ob	koncu	predstave	je	otroke	razveselil	prihod	Dedka	Mraza.	V	dveh	skupinah	je	
obdaril	57	otrok,	ki	so	mu	skupaj	zapeli	tudi	otroško	himno	Siva	kučma,	bela	brada.	
					Otroci	so	bili	zelo	veseli	tudi	prazničnih	motivov	in	likov	njihovih		junakov,	ki	so	jih	
na	njihove	obraze			naslikala	dekleta	Mavrične	sobe	iz	Čevljarske	ulice.										

Fotografije	prireditve	so	objavljene		na	spletni	strani	zbornice	www.oozkoper.si,		
v	mapi	pod	zaklenjenim	geslom.	Starši	otrok	dobijo	geslo	le	na	zbornici.	

         Drago Viler                                Dean Žunič
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AZimska sezona Istra Gourmet Tour zaključena
V	 že	 tako	 prazničnem	 vzdušju,	 kot	 ga	 piše	
mesec	 december,	 je	 bilo	 v	 gostilni	 Švab	 v	
Hrastovljah	še	posebej	veselo.	V	sklopu	pro-
jekta	 Istra	Gourmet	Tour,	 je	kot	zadnji	zapo-
vrstjo,	v	kategoriji	gostilne,		nastopil		gostinec		
Kristjan Katarinčič.	 	 V	 svoji	 gostilni	 je	 17.	
decembra	 2015	 pogostil	 okrog	 60	 gostov	 iz	
Slovenije	in	hrvaške	Istre,	ki	se,	željni	in	rado-
vedni	 spoznanja	 novih	 okusov,	 udeležujejo	
gastronomskih	večerov	v	okviru	tega	projek-
ta.	Gostom	je	postregel	jedi	iz	ribjega		in	me-
snega	menuja,	h	katerim	so	se	odlično	prile-
gala,	za	vsako	posamezno	jed,	posebej	izbra-
na	vina	vinarja	Damjana Olenika	iz	Predloke.	
Olenik	je	za	rumeni	muškat,	ki	ga	je	postregel	

ob	sladici,		na	tekmovanju	v	Marezigah	prejel		
laskavi	naslov	Šampion	slovenske	Istre.											
					Vseh	sodelujočih	gostiln	v	prvem	delu	pro-
jekta	 2015/2016	 je	 bilo	 osem.	 Gostje	 so	 po-
nudbo	v	gostilnah	letos	tudi	prvič	ocenjevali.	
Prvo	 mesto	 je	 v	 kategoriji	 gostilne-konobe	
zasedla	gostilna	Velo	kafe	gostinca	Leona Vi-
škovića	iz	Labina.	Naš	član,	Kristjan Katarin-
čič	je	prejel	skupno	4,33	točke	in	se	je	uvrstil	
na		peto	mesto.														
	 	 	 	 	Glede	na	izvrsten	večer,	ki	ga	je	pripravil	
in	 na	 odlične	 jedi,	 ki	 jih	 je	 postregel,	 bi	 si	
zagotovo	zaslužil	višje	mesto,	a	 je	zaradi	ne-
sporazuma,	 v	 njegovih	 menujih	 manjkal	 en	
hod,	 kar	 ga	 je	 oškodovalo	 pri	 točkovanju.	 V	
vsakem	 primeru	 sta	 bila	 po	 mnenju	 gostov	
njegova	menuja	 	med	najboljšimi	v	 	katego-
riji,	za	kar	mu	gredo	vse	čestitke	in	zahvala	za	
lep	večer.															
							Vsekakor	je	to	gostilna	v	kateri	se	je	vredno	
ustaviti.			

					V	Puli	se	bo	4.	februarja	2016	pričel	drugi	del	tega	gastronomskega	dogodka,	v	ka-
terem	bodo	nastopile	restavracije.	Razpored	sodelujočih	restavracij	z	opisom	menujev	
bomo	objavili	na	spletni	strani	www.oozkoper.si.																		

V	četrtek, 17. marca 2016 ob 19.00 uri	bo	gostiteljica	Istra	Gourmet	Tour	
2016	restavracija Venezia	-	igralni	salon	Carnevale	

na	mejnem	prehodu	Škofije.	

Vabljeni!	

         Slavko  Vižintin  Kristjan Katarinčič                   Dušan Černjul

Naziv gostilne                                                                           Skupna ocena menuja 
1. Velo kafe, Leon Višković, Labin                          4,68
2. Pizzeria-buffet Peperone, Marko Anić, Pazin                         4,50
3. Konoba Bukaleta, Graciano Jurman, Betiga                        4,48
4. Konoba Volte, Branko Golojka, Buzet                          4,41
5. Gostilna Švab, Kristjan Katarinčič, Črni Kal,                         4,33
6. Gostilna Špacapanova hiša, Ago Špacapan, Komen                   4,28
7. Konoba Roko, Dejana Jerman, Buzet                          4,15
8. Konoba Puli pineta, Josip Pino Kuhar in Paola Kuhar, Žminj     3,26

Uvrstitev sodelujočih gostiln

Ženska mora poskrbeti zase

						Na	zbornici	smo	24.	novembra	2015	gostili	Simone 
Godina,	strokovnjakinjo	s	področja	prehranske	endo-
krinologije	in	prehranske	dermatologije,	ki	 je	več	kot	
dvajsetim	udeleženkam	srečanja	predstavila	kako	hor-
moni	vplivajo	na	našo	energijo,	na	počutje,	na	kožo.	
						V	prijetnem,	tipično	ženskem		vzdušju,	je	obrtnicam,	
podjetnicam	in	drugim	udeleženkam	predstavila	kako	
s	pravilno	prehrano	in	s	skrbno	izbranimi	pripravki	ter		
kozmetičnimi	preparati,	doseči	učinek,	ki	si	ga	vse	želi-
mo	-	počutiti	se	zadovoljno	in	izgledati	dobro.
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					V	Uradnem	listu	90/2015	z	dne	27.	november	2015	je	objavljen	Zakon	o	
spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	davku	na	dodano	vrednost	(ZDDV-
1I),	ki	je	stopil	v	veljavo	1.	januarja	2016.	Z	novelo	zakona	je	določeno,	da	bo-
sta	stopnji	DDV	9,5%	in	22%	ostali	v	veljavi	kot	trajen	ukrep.		S	1.	januarjem	
2016	so	začele	veljati	tudi	poenostavitve	obračunavanja	in	plačevanja	DDV	
pri	uvozu,	vendar	se	bodo	te	določbe	zaradi	potrebne	prilagoditve	informa-
cijskih	sistemov	davčnih	zavezancev	in	davčnega	organa	začele	uporabljati	
šele	s	1.	julijem	2016.										
					Z	novelo	se	torej	spreminja	77.	člen	ZDDV-1	in	določa,	da	davčnemu	za-
vezancu,	prejemniku	blaga,	ki	je	identificiran	za	namene	DDV	v	Sloveniji	pri	
uvozu	blaga	ni	treba	plačati	DDV	kot	da	bi	bil	uvozna	dajatev,	temveč	ga	
plača	preko	obračuna	DDV	za	davčno	obdobje,	ko	je	nastala	obveznost	ob-
račun	DDV	od	uvoza	blaga.	To	pomeni,	da	zavezanec	ne	bo	več	»zalagal«	
plačila	DDV.											
V	teh	primerih	mora	davčni	zavezanec:												
•	 obračunani	DDV	od	uvoza	blaga	izkazati	v	obračunu	DDV;														
•	 plačati	DDV	v	roku,	v	katerem	mora	predložiti	obračun	DDV;												
•	 v	trenutku	uvoza	davčnemu	organu	zagotoviti	vsaj	te	informacije:	

•	 svojo	ID	za	DDV	(slovensko);	in											
•	 davčno	osnovo	(38.	člen	ZDDV-1),	davčno	stopnjo	in	znesek	DDV.																								

	 	 	 	 	 	 S	 posredovanjem	 zgoraj	 navedenih	 podatkov,	 bo	 davčnemu	 organu	
omogočeno	razlikovanje	med	tistimi	davčnimi	zavezanci,	ki	izpolnjujejo	po-
goje	za	obračunavanje	DDV	od	uvoza	blaga	preko	obračuna	DDV	in	tistimi,	
ki	bodo	še	naprej	dolžni	plačevati	DDV,	kot	da	bi	bil	uvozna	dajatev	(preko	
carinske	deklaracije).												
						Kljub	spremembam,	bodo	po	1.	juliju	2016,	DDV	kot	uvozno	dajatev	še	
vedno	plačevali:										
•	 mali	davčni	zavezanci;												
•	 osebe,	ki	niso	davčni	zavezanci;											
•	 davčni	zavezanci,	ki	nimajo	sedeža	v	Sloveniji	in	niso	identificirani	za	

namene	DDV	v	Sloveniji	oziroma	ne	imenujejo	davčnega	zastopnika,	
identificiranega	za	namene	DDV	v	Sloveniji,	ki	je	solidarno	odgovoren	
za	plačilo	DDV	od	uvoza.											

Kot	izhaja	iz	zgoraj	navedenega,	bodo	poenostavitev	lahko	uporabljali	tudi	
zavezanci,	ki	nimajo	sedeža	v	Sloveniji	in	bodo	identificirani	za	namene	DDV	
v	Sloveniji	oz.	bodo	imenovali	davčnega	zastopnika,	ki	bo	solidarno	odgo-
voren	za	plačilo	DDV.															 	 	 																Dunja Verbajs, davčna svetovalka	 

SAZAS - kdaj ne  plačamo avtorskih pravic 								
					Kdor	javno	predvaja	glasbo	le	preko	CD-ja	ali	npr.	DVD	predvajalnika	ali	ka-
setofona	ali	gramofona	ali	drugega	predvajalnika	nosilca	zvoka	in	nima	radia	
ali	TV	in	predvaja	le	glasbo	avtorjev,	pri katerih je minilo že več kot 70 let od 
njihove smrti		(rok	začne	teči	prvega	januarja	tistega	leta,	ki	sledi	letu	smrti),	
na	osnovi	59.	člena	Zakona	o	avtorski	in	sorodnih	pravicah,										
•	 SAZAS-	u	ni dolžan		plačevati	nadomestil;							
•	 je	pa	še	vedno	dolžan	plačevati	Zavodu	IPF.									
SAZAS-u	ni	potrebno	plačevati	 	nadomestila	tudi	v	primeru,	če	se	predvaja 
le ljudska glasba (a	ne	njihove	priredbe,	saj	za	te	veljajo	avtorske	pravice).
Kolikor gre za priredbe	glasbe	avtorjev	preminulih	pred	več	kot	70	leti,	ka-
terih avtorji so umrli po tem datumu oz. so še živi,	se	te	štejejo	za	posebno	
avtorsko	delo,	za	katerega	je	potrebno	plačevati	nadomestila	tudi	SAZAS-u.														
V	primerih,	ko	se	predvajajo	dela	s	področja	književnosti,	znanosti,	publicistike	
in	njihovih	prevodih,	katerih	avtorske	pravice	ščiti	ZAMP,	pa	obstajajo	različna	
stališča	in	o	tem	ni	še	sodne	prakse.										
					Članom		priporočamo,	da	pred	tem	res	dobro/temeljito	preverite	ali	so	vsi		
avtorji	vseh	del	na	izbranem/ih	CD,	ki	jih	edine	vrtite	v	lokalu	(drugih	pa	ab-
solutno	ne	in	tudi	ne	radijskih	postaj	in	TV	postaj)	pokojni	že	več	kot	70	let.	
Preverite	tudi,	da	ne	vrtite	priredb,	ki	so	jih	ustvarili	avtorji,	ki	še	nisi	mrtvi	več	
kot	70	let.											
					Aplikativni	Zakon	o	avtorski	in	sorodnih	pravicah	ima	na	to	temo	še	poseb-
ne	določbe	za	naslednje	primere:									
Soavtorji         
60. člen         (1) Kadar je delo ustvarilo več avtorjev, se rok trajanja iz prejšnjega člena raču 
 na od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji.           
 (2) Če sta pri glasbenem delu z besedilom glasba in besedilo ustvarjena pose 
 bej za to glasbeno delo z besedilom z namenom, da se uporabita skupaj, varstvo 

“ glasbenega dela z besedilom preneha 70 let po smrti zadnjega preživelega   
 avtorja glasbe ali avtorja besedila, ne glede na to, ali sta določena kot soavtorja.            
Anonimna in psevdonimna dela           
61. člen         (1) Avtorska pravica na anonimnih in psevdonimnih delih traja 70 let po zako 
 niti objavi dela.  
 (2) Če psevdonim ne dovoljuje nobenega dvoma o tem, kdo je avtor, ali če  
 avtor med rokom iz prejšnjega odstavka odkrije svojo identiteto, velja rok iz 59.  
 člena tega zakona.            
Kolektivna dela         
62. člen           Avtorska pravica na kolektivnih delih traja 70 let po zakoniti objavi dela. Pose 
 ben rok za določena neobjavljena dela         
63. člen      Kadar rok po tem zakonu ne teče od smrti avtorja ali avtorjev in delo ni bilo  
 zakonito objavljeno v 70 letih od njegove stvaritve, preneha avtorska pravica 
  z zadnje navedenim rokom.           
Nadaljevana dela          
64. člen            Kadar se po tem zakonu rok trajanja računa po dnevu zakonite objave dela  
 in je delo objavljeno v zvezkih, delih, nadaljevanjih, izdajah ali nanizankah, se  
 rok trajanja računa za vsako od teh sestavin posebej.           
Zbirke         
65. člen          (1) Nebistvene spremembe pri izbiri, uskladitvi ali razporeditvi vsebine zbirke  
 ne podaljšajo trajanja avtorske pravice na zbirki.             
 (2) Nebistvene spremembe iz prejšnjega odstavka so dodatki, izbrisi ali predru 
 gačenja pri izbiri ali razporeditvi vsebine zbirke, potrebni za nadaljevanje nje 
 nega poslovanja na način, kot ga je predvidel njen avtor. 
Pravica skesanja        
66. člen  Pravica skesanja traja, dokler živi avtor. 										

Kaj pa, če so se avtorji odpovedali avtorskim pravicam?  					
					V	primerih,	ko	poslušate	npr.	le	CD,	na	katerem	so	avtorska	dela,	v	zvezi	s	
katerimi	so	se	vsi	avtorji	v	celoti	odpovedali	materialnim	avtorskim	pravicam,	
glede	na	posamezno	sodno	prakso,	ni	potrebno	plačevati	nadomestil	SAZAS-
u	in	ZAMP	u,	morate	pa	dokazati,	da	so	se	avtorji	res	temu	odpovedali.					V	tem	
primeru	morate	plačevati	le	še	zavodu	IPF,	kolikor	se	tudi	ta	ni	odpovedal	tej	
konkretni	pravici.									
					Zavodu IPF ne plačujete, če vrtite le CD-je/MP3je/kasete/posnetke na 
drugih nosilcih zvoka, na katerih je vsa glasba, ki je bila prvič posneta že 
pred 50 leti. 	Če	je	bil	fonogram	v	tem	času	zakonito	izdan,	pa	trajajo	pravice	
70	let	od	take	prve	izdaje.	V	primeru,	da	ni	bilo	take	izdaje,	pa	je	bil	fonogram	
v	tem	času	zakonito	priobčen	javnosti,	trajajo	pravice	70	let	od	take	prve	pri-
občitve	javnosti.	Torej	mora	preteči	70	let	od	navedene	prve	javne	priobčitve	
javnosti,	da	ni	potrebno	več	za	to	glasbo	plačevati	nadomestil	Zavodu	IPF.																		
	 	 	 	 	Zgoraj	navedeno	pomeni,	da	če	se	v	prodajalni	predvaja	izključno	klasič-
na	glasba	avtorjev	kot	so	Bach,	Mozart	(od	smrti	obeh	je	minilo	že	več	kot	70	
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Ilet)	in	to	samo	s	CD-predvajalnika	ali	drugega	nosilca	posnetkov,	na	voljo	pa	
ni	možnosti 	predvajanja	radia	ali	TV	naprave,	je	potrebno	plačevati	ustrezna	
nadomestila	le	eni	kolektivni	organizaciji	-	Zavodu	IPF	(če	tudi	Zavodu	IPF	ni	
potrebno	plačevati,	pa	je	potrebno	presoditi	glede	na	izdelavo	in	javno	priob-
čitev	posnetka	vsake	skladbe	posebej).															
					Kolikor		bi	se	odločili	za	predvajanje	glasbe	na	tak	način	svetujemo,	da	imate	
pripravljen	podpisan	pisni	seznam	zgoščenk	s	tovrstno	glasbo,	s	katerim	bo-
ste	lahko	dokazovali,	da	predvajate	izključno	starejšo	klasično	glasbo,	ki	nima	
več	avtorske	zaščite.	

Zavezanci za prijavo obratovalnega časa        				
     Obratovalni čas	morajo	prijaviti samo gostinci.	Razpored	obratovalnega	
časa	 mora	 biti	 določen	 v	 skladu	 s	 Pravilnikom o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost.	 Gostinec	 mora	 razpored	 obratovalnega	 časa	 za	 svoj	
gostinski	obrat	prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne 
lokalne skupnosti.	 Razpored	 obratovalnega	 časa	 mora	 biti	 objavljen	
na	 vidnem	 mestu	 ob vhodu v gostinski obrat.	 Potrjen razpored 
obratovalnega	 časa	 mora	 gostinec	 hraniti	 v	 gostinskem	 obratu,	 tako	 da	 je	
dostopen	 inšpekcijskemu	 organu.	 Gostinec	 na	 primer	 ne	 sme	 zapreti	 pred	
končanjem	obratovalnega	časa,	saj	ga	za	to	lahko	TIRS	kaznuje.											
     Za frizerje	ni	predpisanega	obratovalnega	časa.	Za	frizerje,	ki	na	primer	
nimajo	zaposlenih	velja,	da	imajo	lahko	na	vratih	objavljeno	tudi,	da delajo 
samo po vnaprejšnjem naročilu in nimajo objavljenega urnika, če se 
seveda za to odločijo.           
     Trgovci	določijo	obratovalni	čas	v	skladu	z	8.	členom	Zakona o trgovini	
in	 z	 5.	 členom	 Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje 
trgovinske dejavnosti,	 ki	 določata,	 da	 mora	 trgovec	 obratovalni	 čas	
določiti,	urnik	obratovalnega	časa	prodajalne	pa	objaviti	na	vidnem	mestu	
pri vhodu v prodajalno.	 Trgovcem	 obratovalni	 čas	 ni	 potrebno	 prijaviti.
	
Zakon o trgovini              

8. člen (obratovalni čas)         
(1) Trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno 
odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora 
obratovati skladno z objavljenim urnikom obratovalnega časa prodajalne.  
(2) Trgovec mora pri določitvi obratovalnega časa upoštevati število zaposlenih 
delavcev v prodajalni in njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo 
s področja dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev 
delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za 
delavce manj ugodnega delovnega časa.« 										

	 	 	 	 	 Za	 vse	 ostale	 dejavnosti,	 kjer	 imajo	 podjetja	 zaposlene	 delavce	 morajo	
določiti	 delovni	 čas	 na	 podlagi	 Zakona	 o	 delavnih	 razmerjih	 in	 kolektivne	
pogodbe	v	pogodbi	o	zaposlitvi.										
					V	predlogu	zakona	o	davčnem	potrjevanju	računov	je	bilo	predvideno,	da	bi	
morala	podjetja	ob	podatkih	o	poslovnem	prostoru	posredovati	informacijo	
o	delovnih	dnevih	in	delovnem	času	-	OZS	je	v	času	priprave	predpisa	dosegla,	
da	je	bilo	črtano	določilo	o	javljanju	dodatnih	podatkov	o	delovnih	dnevih	in	
delovnem	času.											
					Že	večkrat	je	bilo	rečeno,	da	bi	lahko	bilo	potrjevanje	računov,	ki	je	vezano	
na	 posamezne	 zaposlene,	 preko	 davčne	 številke	 zaposlenega	 in	 oznake	
delavca,	ki	izda	račun	–	lahko	tudi	podlaga	za	nadzorovanje	dela	na	črno.	

Mojstrski izpit - 18. razpis 
Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	skladno	s	7.	členom	Pravilnika	o	
mojstrskih	izpitih	(Uradni	list	RS,	št.	101/2004)	objavlja	razpis	za	opravljanje	
mojstrskega	izpita.	

Razpisni rok začne teči 4. januarja 2016 in traja do 31. decembra 2016.

Informacije	razpisu	(o	razpisanih	mojstrskih	nazivih,	pogojih	za	opravljanje	
izpita,	prijavi	k	opravljanju	izpita,	prijavnini,	pristopnih	rokih,	idr.)	dobite	na	
spletni	strani	www.ozs.si.

Vse	dodatne	informacije	lahko	kandidati	dobijo	na	Obrtno-podjetniški	
zbornici	Slovenije,	pri	Suzani Kljun,	telefon	01/58 305 74,	e-naslov:	suzana.
kljun@ozs.si

Obvestilo delodajalcem  Brezplačni program 
učenja slovenskega jezika za tujce
					Ministrstvo	za	notranje	zadeve	RS	je	s	postopkom	javnega	naročanja	
izbralo	izvajalce	brezplačnega programa učenja slovenskega jezika, v	
katerega	so	vključene	vsebine	poznavanja	slovenske	družbe.	Program	se	
imenuje	Začetna integracija priseljencev - ZIP. 	
							Program	se	izvaja	v	obsegu	60,	120	ali	180	ur	in	je	brezplačen,	udeleženci	
pa	si	sami	krijejo	potne	stroške	ter	stroške	učnih	pripomočkov	in	gradiv.																		
					Tečajniki,	katerih	prisotnost	na	tečaju	je	najmanj	80-odstotna,	so	po	kon-
čanem	 programu	 upravičeni	 do	 brezplačnega prvega preizkusa znanja 
slovenskega jezika na osnovni ravni.		

Komu je program namenjen?     						
					Program	je	namenjen	državljanom	tretjih	držav,	ki	izpolnjujejo	pogoje	za	
udeležbo	v	programu	in	so	od	upravne	enote,	kjer	 imajo	prijavljeno	stalno	
ali	začasno	prebivališče,	pridobili	ustrezno	potrdilo,	s	katerim	se	zglasijo	pri	
izvajalcu	programa.									
					Programov	se	ne	morejo	udeležiti	osebe,	ki	so	v	Sloveniji	končale	šolanje	
na	katerikoli	stopnji	ali	že	uspešno	opravile	izpit	iz	znanja	slovenščine	na	vsaj	
osnovni	ravni.										
					Tečaje	bo	izvajalec,	podjetje	Veris	d.o.o.	(ob	zadostnem	številu	prijavljenih)	
izvajal	na	lokacijah	v	Kopru,	Izoli,	Piranu	in	Sežani.									
					Ko	kandidati	prejmejo	potrdilo	se	za	udeležbo	na	tečaju	prijavijo	na	tel.	01/50 
005 79 ali	040/888 131	oziroma	pisno	na	e-naslov:	izobrazevanje@veris.si.	O	
začetku	tečaja	bo	izvajalec	tečajnike	obvestili	najmanj	teden	dni	prej.

Razpis za garancije za bančne kredite																

Regionalni	 razvojni	 center	 Koper	 je	 v	 Uradnem	 listu,	 št.	 98/2015	 z	 dne	 18.	
decembra	2015	objavil	Javni	razpis	za	dodeljevanje	garancij	za	bančne	kredite	
za	mikro,	mala	in	srednja	podjetja	v	okviru	Regijsko	garancijske	sheme	v	Obalno	
kraški	regiji.																	
					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.	avgusta	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 tehničnega 
znanja.         

• Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.        		
Za	 pridobitev	 kredita	 z	 garancijo	 se	 je	 potrebno	 včlaniti	 v	 Garancijsko	
shemo	 pri	 RRC	 Koper	 (izpolniti	 in	 poslati	 Obrazec	 za	 včlanitev)	 ter	 izpolniti	
Razpisno	 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,  telefon	05/66 375 83

Javno povabilo Prvi izziv 2015                 

				Zavod	za	zaposlovanje	je	na	spletni	strani	(http://www.ess.gov.si/delodajalci/
financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015)	 objavil	javno	povabilo	Prvi	izziv	
2015,	 ki	 omogoča	 zaposlitev	 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije.	
Za	 njihovo	 zaposlitev	 bodo	 delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli 
subvencijo.	Obdobje	subvencionirane	zaposlitve	traja	najmanj	15	mesecev	
neprekinjeno	in	vključuje	trimesečno	poskusno	delo.	Delovno	razmerje	mora	
biti	sklenjeno	za	polni	delovni	čas.																			
	 	 	 	 	 	Za	dodatna	pojasnila	  naj	se	zainteresirani	delodajalci	glede	prijave	na	
javno	povabilo	obrnejo	na	Kontaktni	center 080 20 55 (brezplačni	telefon) ali		
Sabino Špehar Pajk,	skrbnica	programa	v	Centralni	službi,	elektronski	naslov:	
sabina.spehar@ess.gov.si.
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Razpis za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij delodajalcem 											
					Javni	sklad	RS	za	razvoj	kadrov	in	štipendije	je	5.	novembrom	2015	objavil	
javni	razpis	za	sofinanciranje	kadrovskih	štipendij	delodajalcem	za	šolsko/
študijsko	leto	2015/2016.Rok	za	oddajo	vlog	je	do	vključno	31.	marca	2016	
oziroma	 do	 porabe	 sredstev.	 Na	 voljo	 je	 tri	 milijone	 EUR.	 Delodajalcem	
nameravajo	 sofinancirati	 50	 odstotkov	 štipendije,	 vendar	 največ	 do	 30	
odstotkov	minimalne	plače,	kar	pomeni	do	237,00	EUR	.																	
     
Razpis je objavljen na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/
razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-
stipendij-delodajalcem-203-jr/														

Nekaj	pogojev:									
• štipendijo morate izplačati najpozneje do 15. v mesecu za prejšnji mesec;          
• pri delodajalcu morajo štipendisti opraviti delovno prakso, ki mora 

trajati vsaj 160 ur v vsakem šolskem oziroma študijskem letu. To lahko 
opravijo po delih, a najpozneje do 31. avgusta oziroma do 30. septembra 
v posameznem letu;          

• podjetje - štipenditor mora imeti plačane vse davke, prispevke in zoper 
njega ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja;                 

• podjetje mora štipendiste zaposliti najpozneje v mesecu dni za vsaj 
eno leto od konca izobraževanja na stopnji, za katero je prejemalo 
sofinanciranje. Odlog zaposlitve ni možen, tudi če želi štipendist  
šolanje nadaljevati na višji stopnji. Če se pogodba o zaposlitvi sklene 
z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, se obveznost 
trajanja zaposlitve preračuna na polni delovni čas;          

• štipendira se lahko dijake in študente (ta status imajo v letošnjem šolskem 
letu), ki niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne 
registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri 
pristojnem organu in niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali 
direktorji zasebnih zavodov  ne v Republiki Sloveniji in ne v tujini;           

• dijak/študent v šolskem letu 2015/2016 ne ponavlja letnika, nima 
podaljšanega študentskega statusa oziroma ni vpisan v dodatno študijsko 
leto po preteku izobraževalnega programa (t. i.  absolvent). Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14).

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših 
brezposelnih oseb
	
	 	 	 	 	 V	 Uradnem	 listu	 RS,	 št.	 90/2015	 z	 dne	 27.	 november	 2015	 je	 objavljen	
Zakon	o	interventnem	ukrepu	na	področju	trga	dela	(ZIUPTD),	ki	velja	od	1.	
januarja	2016	do	31.	decembra	2017.											

	Ne	glede	na	določbe	Zakona	o	pokojninskem	in	invalidskem	zavarovanju	je	
delodajalec,	v	obdobju	veljavnosti	zakona,	za prvih 24 mesecev zaposli-
tve oproščen plačila prispevkov delodajalca	za	obvezno	pokojninsko	in	
invalidsko	zavarovanje,	obvezno	zdravstveno	zavarovanje,	zavarovanje	za	
primer	brezposelnosti	in	zavarovanje	za	starševsko	varstvo,	če :														
• sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo,         
• starejšo od 55 let,        
• ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavlje-

na v evidenci brezposelnih oseb 								

Do	oprostitve je upravičen delodajalec,	ki:							
• zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno ose-

bo iz prejšnjega odstavka ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposli-
tvi ali odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,          

• pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega od-
stavka ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več dni in           

• je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brez-
poselno osebo iz prejšnjega odstavka redno izplačeval plače in plačeval 
obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim. 													

Spodbuda	ni združljiva	s	spodbudo	za	zaposlovanje:											
• iz drugega odstavka 5. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v 

obdobju 2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15),             
• na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz 27. člena Zakona o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 
57/12),          

• iz prvega odstavka 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13) teriz 74. člena Zakona o za-
poslitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14)

Št. 82/2015 z dne 3. november 2015										
•	 Zakon	o	dopolnitvah	Zakona	o	davku	od	dohodkov	pravnih	oseb	

(ZDDPO-2M)											

Št. 90/2015 z dne 27. november 2015        		
•	 Zakon	o	interventnem	ukrepu	na	področju	trga	dela	(ZIUPTD)											
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	davku	na	dodano	

vrednost	(ZDDV-1I)										
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	izvajanju	Zakona	o	

davčnem	potrjevanju	računov									
•	 Pravilnik	o	prenehanju	veljavnosti	Pravilnika	o	sanitarno-zdravstvenih	

pogojih	za	predelavo	živil	rastlinskega	izvora	kot	dopolnilno	dejavnost	
na	kmetiji											

Št. 91/2015 z dne 30. november 2015 										
•	 Zakon	o	javnem	naročanju	(ZJN-3)												
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	davčnem	postopku	

(ZDavP-2I)										

Št. 92/2015 z dne 4. december 2015 									
•	 Zakon	o	dopolnitvi	Zakona	o	minimalni	plači	(ZMinP-A)										
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	prevozih	v	cestnem	

prometu	(ZPCP-2F)											
•	 Pravilnik	o	strokovnem	usposabljanju	in	preizkusu	znanja	zaupravljalca	

energetskih	naprav													
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvi	Pravilnika	o	izvajanju	Zakona	o	

davku	od	dohodkov	pravnih	oseb										

št. 99/2015 z dne 21. december 2015          
•	 Pravilnik	o	prometni	signalizaciji	in	prometni	opremi	na	cestah											

št. 100/2015 z dne 23. december 2015										
•	 Pravilnik	o	obrazcu	zahtevka	za	zmanjšanje	davčne	osnove	od	drugih	

dohodkov												
•	 Pravilnik	o	spremembah	Pravilnika	o	davčnem	obračunu		

akontacije	dohodnine	in	dohodnine	od	dohodka	iz	dejavnosti													
•	 Pravilnik	o	dopolnitvah	in	spremembah	Pravilnika	o	načinu		 	

in	stopnjah	odpisa	neopredmetenih	sredstev	in	opredmetenih	
osnovnih	sredstev												

Št. 101/2015 z dne 23. december 2015  								
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	poslovnih		

knjigah	in	drugih	davčnih	evidencah	za	fizične	osebe,	ki	opravljajo	
dejavnost													

•	 Pravilnik	o	spremembah	Pravilnika	o	davčnem	obračunu	davka																	
od	dohodkov	pravnih	oseb												

Št. 102/2015 z dne 24. december 2015    							
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	pokojninskem	in	

invalidskem	zavarovanju	(ZPIZ-2B)													

št. 103/2015 z dne 24. december2015												
•	 Uredba	o	spremembah	in	dopolnitvah	Uredbe	o	ravnanju									z	

baterijami	in	akumulatorji	ter	odpadnimi	baterijami	in	akumulatorji														
•	 Uredba	o	spremembah	in	dopolnitvi	Uredbe	o	ravnanju	z	embalažo				

in	odpadno	embalažo,													
•	 Sklep	o	podaljšanju	veljavnosti	Sklepa	o	znižanju	najemnin											

poslovnih	prostorov	v	historičnem	mestnem	jedru	Kopra	v	lasti							
Mestne	občine	Koper																	

•	 Odlok	o	nadomestilu	za	uporabo	stavbnega	zemljišča																																							
v		Mestni	občini	Koper											

•	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	občinskih	taksah																							
v	Mestni	občini	Koper.	
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Sposarsi in Slovenia - PERCHÈ NO?
Na poročnem sejmu TiSposi, ki je v sosednjem Trstu potekal 28. in 29. 
novembra 2015, so sodelovali tudi člani naše zbornice pod geslom  Sposarsi in 
Slovenia – perché no? 

Na 24 m2  velikem razstavnem prostoru so svojo ponudbo predstavili frizer Tin 
Daničić, fotografski studio PerKofol, zlatar Rikard Stefanovski, slaščičarka 
Ika Zonta, gostinka s catering ponudbo Ana Kovačič Srblin in Tamara 
Koren Šuber s svojo ponudbo poročnih oblek. 

Ob tej priložnosti je zbornica  izdala tudi katalog  s ponudbo poročnih 
izdelkov in storitev. V katalogu so svojo ponudbo predstavili člani, ki so 
razstavljali na sejmu in posamezniki, ki ponujajo poročne storitve na področju 
slovenske Istre. Katalog so obiskovalci sejma dobili na razstavnem prostoru, 
kjer so se predstavljali naši člani.    

Sejemska izkušnja dobra je bila dobra, lahko pa bi bila boljša. Skupinsko 
sodelovanje naših članov je bilo uspešno, ker združeni so bili vsekakor bolj 
atraktivni in prepoznavni, kot če bi na sejmu sodelovali posamično. Zbornica 
jim je pri tem nudila tako organizacijsko kot  tudi finančno podporo.


