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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
Odvetniška pisarna
Starman/Velkavrh

Brezplačno pravno svetovanje - Odvetniška pisarna Starman/Velkavrh, Kolodvorska 1, 6000 Koper
• ob ponedeljkih in četrtkih med 16. in 18. uro	in	po	predhodnem	dogovoru.		 	 	 	
•	 delovni	čas:	od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.
•	 T:	+ 386 (0) 5 6626 400	-	F:	+ 386 (0) 5 6626 404	-	E: janez.starman@starman-op.si

Član zbornice lahko koristi svetovanje le z napotnico, ki jo predhodno dobi na sedežu OOZ Koper

I Z T E R J A V A 	 T E R J A T E V
Brezplačno svetovanje
• prva sreda	v	mesecu:	od 10. do 12. ure -	osebno	na	sedežu	OOZ	Koper,	po	predhodni	najavi	na	tel.	05/61 390 12	ali	05/61 390 00
Svetovanje zajema
•	 svetovanje	za	odprodajo	terjatev
•	 svetovanje	na	področju	predsodne	in	sodne	izterjave	/možno	za	posamični	primer	na	osnovi	dokumentacije
•	 svetovanje	za	učinkovitejši	proces	izterjav

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
Univerza na Primorskem, 
Center za razvoj 
in prenos znanja
Čevljarska	37,	6000	Koper

Kontakti:	
Katja Cergol -	T:  05/6637 7 85 - E:  katja.cergol@upr.si 
Sebastjan Rosa	-	T:  05/6637 713	- E:	sebastjan.rosa@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: 750 izvodov 
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno
Naslovnica: Dimnikarja podjetja Sanis d.o.o.

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

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

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

O B M O Č N A  O B R T N O - P O D J E T N I Š K A  Z B O R N I C A  K O P E R
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Ljubljanska	cesta	3,	
6000	Koper

Letošnji	jubilejni	50.	mednarodni	sejem	obrti	in	podjetnosti	-	MOS	bo	v	Celju	potekal	v	času	od	12.	do	17.	
septembra	2017.	Obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	za	svoje	člane	organizira	ogled	sejma	

v sredo, 13. septembra 2017 
	
Odhod	avtobusa	bo	ob	8.uri	iz	avtobusne	postaje	na	Piranski	cesti	ob	trgovini	Oviesse.	

Članom	 OOZ	 Koper	 s	 poravnano	 članarino	 krije zbornica stroške (prevoz,	 krof,	 kavo	 na	 Trojanah	 in	
vstopnico)	v celoti.

Prijave 
Prijavite	se	Andreji	Kozlovič	na	tel.	05/61 39000	ali	041/725-125	ali	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
ponedeljek, 11. september 2017

 VABILOOgled 50. sejma obrti in podjetnosti - 
MOS v Celju

Brezplačne	vstopnice	za	ogled	sejma	MOS
Obrtno-podjetniška	 zbornica	 Slovenije	 je	 za	 svoje	 člane	 zagotovila	
brezplačne vstopnice za prvi sejemski dan, v torek, 12.  septembra 
2017.	

Vstopnice	lahko	člani	prevzamete	na	sedežu	OOZ	Koper.

Na	MOS	-	mednarodnem	sejmu	obrti	 in	
podjetnosti	v	Celju	bo	Obrtno-podjetni-
ška	 zbornica	 Slovenije,	 	 v	 sodelovanju	
s	 srednjimi	 poklicnimi	 in	 strokovnimi	
šolami,	pripravila	 tako	 imenovano	Ulico	
obrti,	 kjer	 bodo	 predstavljeni	 zanimivi	
obrtni	poklici.	Osrednja	točka	ulice	obrti	
bo	 Vajeniška pisarna,	 kjer	 bodo	 lahko	
zainteresirani	 obiskovalci	 prejeli	 vse	 in-
formacije	o	izvajanju	vajeništva,	spoznali	
poklice	in	dobili	koristne	informacije	sre-
dnjih	šol.	Učenci	se	bodo	lahko	tudi	sami	
aktivno	vključili	v	 izdelavo	 izdelka	oziro-
ma	izvedli	storitev	in	se	tako	preizkusili	v	
posameznem	poklicu.

Učence osnovnih šol v Mestni občini 
Koper in Občini Ankaran ter njihove 
spremljevalce je OOZ Koper povabila 
na skupni ogled Ulice obrti.	

Na	 povabilo	 sta	 se	 odzvali	 dve	 osnovni	
šoli.	Za	učence	 in	njihove	spremljevalce	
ter	 	 člane	 OOZ	 Koper	 se	 tako	 obeta	 za-
nimiv	dan.	

Ulica obrti z Vajeniško pisarno
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Cena
Min.	št.	oseb		 35	oseb	 40	oseb	 45	oseb	 50	oseb
Cena	na	osebo	(EUR)		 266,00	 251,00	 240,00	 233,00

Članom	 OOZ	 Koper	 s	 poravnano	 članarino	 zbornica	 financira	
50,00 EUR,	tako	je	cena	za	člane	216,00  EUR	(DDV	vključen).	V	
primeru	večjega		števila	udeležencev	bomo	znesek	poračunali.	

Plačilo
Ob	prijavi	na	TRR Naj Tura d.o.o., Maistrova 2A, 1234 Mengeš,	
št. : SI56 6100 0000 4974 895,	koda	namena:	OTHR,	sklic:	99,	na-
men:1	Izlet OOZ Koper

Prijave
Prijavnico	pošljite	na	OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper	ali	
na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
sreda, 20. september 2017

Kaj je vključeno v ceno
Cena	vključuje:	zunanje	oglede	po	programu,	nočitev	z	zajtrkom	
v	hotelu	***	v	Trenčinu	v	dvoposteljnih	sobah,	nočitev	z	zajtrkom	
v	hotelu	****	v	dvoposteljnih	sobah	v	Bratislavi,	vstopnino	v	grad	
Bojnice,	vstopnino	v	 tovarno	majolik,	kosilo	s	 tradicionalno	glas-
bo	v	tradicionalni	slovaški	vasi	(prvi	dan),	dve	večerji	(drugi	dan	v	
pivnici	v	Bratislavi),	dve	kosili	(drugi	in	tretji	dan),	degustacijo	treh	
slovaških	vin,	turistično	vodenje	v	slovenskem	jeziku,	vožnjo	z	mo-
dernim	 turističnim	 avtobusom,	 cestnine	 in	 parkirnine,	 osnovno	
nezgodno	zavarovanje	in	DDV.	Doplačila po želji: enoposteljna	
soba:	25,00	EUR	na	noč,	riziko	odpovedi:	15.00	EUR,	turistično	za-
varovanje:	10,00	EUR

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje	so	sestavni	
del	programa	in	pogodbe/voucherja	in	so	vam	
kot	posebna	tiskana	priloga	k	programu	
na	voljo	na	www.teambuilding-izleti.si.
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pridihom in Bratislava	
od 13. do 15. oktobra 2017

Člane	OOZ	Koper	vabimo	na		zanimiv		3-dnevni	izlet	na	Slovaško	z	
etno	pridihom	in	Bratislavo

od 13. do 15. oktobra 2017

Program
1. dan, petek, 13. oktober - etno dan: Koper - grad Bojnice - 
etno vasica Čičmany s tradicionalnim šovom - Trenčin
     Odhod v četrtek ob polnoči iz avtobusne postaje na Piranski ulici ob 
trgovini Oviesse. Vožnja čez mejni prehod Šentilj v Avstrijo in naprej 
do Slovaške do enega najbolj slikovitih gradov v Bojnicah.  Prvi začetki 
gradu v Bojnicah se omenjajo leta 1113, ko je iz lesene trdnjave začel 
preraščati v utrjen kamniti grad, ki so ga s prevzemanjem različnih 
plemiških družin dograjevali in spreminjali njegovo podobo.
     Gre za enega najstarejših in najpomembnejših gradov ne le na Slo-
vaškem, ampak v evropskem merilu, saj je povezan s kralji največjih 
kraljestev. Med drugim je z njim povezan tudi Matija Korvin, nam bolj 
poznani kot Kralj Matjaž. Ogled tega prelepega in odlično ohranjene-
ga spomenika iz pričetka srednjega veka.
     Po ogledu bomo pot nadaljevali do slikovite, idilične, a nenavadne 
etno vasice Čičmany. Čičmany so majhna, osemsto let stara vas, kjer 
so, upoštevajoč dejstvo, da živijo sredi gozdov, izbrali najbolj logično 
pot in hiše vedno gradili iz lesa. Vendar se je nekomu nekoč zazdelo, 
da je vas preveč monotona in je svojo hišo polepšal. O kakšnih fasa-
dah ni vedel nič, imel pa je čopič in je hišo preprosto porisal. Sosedi je 
bilo to všeč, pa je »težila« svojemu možu tako dolgo, dokler ni še on 
hiše porisal. Kmalu so risali vsi po vasi. V tej vasi nas poleg ogleda čaka 
eden vrhuncev našega potovanja: šov z glasbo in pogostitvijo s hišni-
mi specialitetami v tradicionalnih slovaških oblačilih. Zabava z glasbo. 
Vožnja proti Trenčinu, še enemu slikovitemu in zelo prijetnemu meste-
cu. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. dan, sobota 14. oktober: Trenčin in vinski dan: Trnava - 
Modra - Bratislava
     Po zajtrku ogled Trenčina, nato pa odhod proti Trnavi, ki velja za 
najstarejše slovaško mesto. Ogled  in nadaljevanje vožnje skozi Male 
Karpate do kraja Modro, poznanem po številnih vinskih kleteh in proi-
zvodnji keramičnih majolik. Obisk tovarne majolik, ki so tudi na Slova-
škem eden najbolj prepoznavnih simbolov. Področje Malih karpatov 
slovi po odličnih vinih, zato si bomo privoščili tudi vinsko degustacijo. 
Odhod proti Bratislavi, namestitev v hotelu. Čas za osvežitev, nato pa 
se bomo odpravili na zabavni del v samem centru Bratislave, kjer si 
bomo privoščili tradicionalno slovaško večerjo v pivnici. Prosto za za-
bavo. Nočitev.

3. dan, nedelja 15. oktober: Bratislava - Koper
      Po zajtrku si bomo ogledali  Bratislavo. Sprehodili se bomo do glav-
nega trga mimo ostankov srednjeveškega obzidja, glavnih mestnih 
vrat in Michalovega stolpa z muzejem orožja. Ustavili se bomo tudi 
pred znamenito Mozartovo palačo, kjer je slavni skladatelj blestel na 
enem svojih prvih koncertov. Ogled veličastne Martinove katedrale, v 
kateri so nekoč kronali ogrske kralje. Ogled bomo zaključili pred čudo-
vito stavbo Narodnega gledališča. Prosto za samostojno raziskovanje 
uličic Bratislave. Po želji vzpon na Bratislavski grad ali vožnja z ladjico 
po Donavi. Nato se bomo v popoldanskih urah odpravili mimo Duna-
ja nazaj proti domu. Prihod domov v poznih večernih urah.

 VABILO

Prijavnica za izlet SLOVAŠKA Z ETNO PRIDIHOM IN BRATISLAVA
od 13. do 15. oktobra 2017

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  

Glavno dejavnost, ki jo opravljam

GSM telefon    E-naslov
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Obvladovanje bolniških odsotnosti
 VABILOIzobraževanje 

Hitra šola računovodstva
OOZ	Koper	organizira	20-urno	izobraževanje	Hitra	šola	računovodstva

3. , 4. , 10. in 11. oktobra  2017
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper							

 Kdo je računovodja?
Računovodja	sprejema	in	izstavlja	knjigovodske	listine.	Vsako	pregleda	in	vpiše	v	
ustrezno	poslovno	knjigo.	Vanjo	zapisuje	npr.	zaporedno	številko,	datum	in	opis	
vsebine	listine,	konto,	znesek	v	breme	ali	v	dobro	itd.	Spremlja	nabavo	nepre-
mičnin,	opreme	in	drugih	osnovnih	sredstev;	vplačila	in	izplačila	na	žiro	račun	in	
iz	njega;	nabavo	in	prodajo	blaga	in	storitev;	najem	posojil	in	nakazila	depozitov;	
nakupe	vrednostnih	papirjev	in	druge	poslovne	dogodke.	Dela	tudi	s	plačilno	
listo,	kjer	izračunava	osebne	dohodke	zaposlenim.	Sestavlja	bilanco	stanja,	izkaz	
poslovnega	izida	in	izkaz	denarnih	tokov.	Na	podlagi	računovodskih	poročil	so	
potrebna	tudi	poslovna	poročila,	s	katerimi	se	seznanja	poslovodstvo	podjetja	
ter	zunanje	uporabnike

V sklopu izobraževanja boste spoznali   									
•	 osnove	s	področja	računovodskih	in	davčnih	predpisov	(Zakon	o	gospo-

darskih	družbah,	SRS,	Zakon	o	dohodnini,	Zakon	o	DDV,	Zakon	o	davku	od	
dohodka	pravnih	oseb,	Zakon	o	davčnem	postopku),														

•	 vrste	in	pomen	vsebin	knjigovodskih	listin	in	poslovnih	knjig,															
•	 pomen	in	vsebine	ekonomskih	kategorij	iz	računovodskih	izkazov,																	

kako	obračunati	in	knjižiti	vse	dohodke	fizičnih	oseb	;	plače,	regres	za	letni	
dopust,	odpravnine,	bolniške,	jubilejne	nagrade,	solidarnostne	pomoči,	
bonitete	in		povračila	stroškov	potnih	nalogov),															

•	 vrste	in	pomen	dolgoročnih	sredstev	ter	njihovo	vrednotenje,	obračun	
amortizacije	z	vidika	računovodskih	in	davčnih	predpisov	ter	njihovo	
knjiženje,												

•	 način	evidentiranja	in	knjiženja	terjatev	in	obveznosti	iz	poslovnega	in	
finančnega	vidika	(Slovenija,	EU,	tretje	države),																					

•	 način	kako	in	zakaj	je	potrebno	razmejevanje	stroškov		(dolgoročne	in	
kratkoročne	časovne	razmejitve)	ter	kako	se	knjižijo	in	imajo	vpliv	na	
poslovni	rezultat,															

•	 vsebino	internih	računovodskih	poročil.												

Podrobnejša vsebina														
•	 predstavitev	posebnosti	in	potrebnih	vsebin,	ki	jih	ureja	davčna	zakonoda-

ja	in	računovodska	pravila,	ki	so	podlaga	vodenja	računovodstva	pri	go-
spodarskih	družbah	in	samostojnih	podjetnikih		(poudarek	na	določenih	
zakonih).	Trajanje 5 ur.

•	 aktivni	in	pasivni	prejemki	fizičnih	oseb	(plača,	regres	za	letni	dopust,	od-
pravnine,	bolniške,	nadomestila,	drugi	prejemki	iz	delovnega	razmerja	ter	

 VABILO

OOZ	Koper	organizira	seminar	Obvladovanje  bolniških odsotnosti

v torek,  26. septembra 2017 ob 9. uri,	

v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
O seminarju
					V	Republiki	Sloveniji	je	problem	bolniške	odsotnosti	zelo	pereč,	z	
zaostrovanjem	gospodarskih	razmer	pred	leti	se	je	število	bolniških	
odsotnosti	pričelo	povečevati.	Razsežnosti	problema	kažejo	nekateri	
podatki	Zavoda	za	zdravstveno	zavarovanje	in	Zavoda	za	zdravstveno	
varstvo.	V	zadnjih	nekaj	letih	se	število	oz.	primeri	bolniških	odsotnosti	
gibljejo	okoli	788.895	primerov.	Dnevi	bolniške	odsotnosti	v	zadnjih	letih	
presegajo	100	mio	delovnih	dni.	Povprečna	dolžina	trajanja	bolniške	
odsotnosti	pa	se	giblje	med	12	in	14	dnevi.	Večji	del	odsotnosti	gre	v	
breme	delodajalca	(odsotnosti	do	30	dni	oz.	do	120	dni	v	koledarskem	
letu	na	posameznika),	manjši	del	pa	gre	v	breme	Zavoda	za	zdravstveno	
zavarovanje,	to	so	bolniške	odsotnosti	nad	30	dni	oz.	nad	120	delovnih	
dni	v	koledarskem	letu	pri	posameznem	delavcu.	Povprečno	je	dnevno	
v	RS	zaradi	bolniške	odsotnosti	odsotnih		okoli	35	tisoč	delavcev.	Tako	
stanje	terja	sistematičen	pristop	k	obvladovanju	bolniške	odsotnosti	na	
vseh	nivojih,	predvsem	pa	je	potrebno	ukrepati	v	okoljih	kjer	je	bolniška	
odsotnost		nadpovprečna	in	zato	pereč	problem.	Večina	ukrepov	je	
usmerjenih	samo	v	nadzor	bolniške	odsotnosti,	dolgoročno	pa	so	učin-
kovitejši	celovit	pristop.
					Glede	na	odstotek		bolniške	odsotnosti	v	Sloveniji	je	zanimiva	misel,	
ki	jo	je	pred	mnogimi	leti	izrekel	profesor	dr.	Samo	Modic:	»Priznam 3 %  
bolniške na račun bolnih in še 3 % na račun socializma, vse kar je več, naj si 
delodajalec pripiše sam sebi«. 
					Torej	obvladovanje	bolniške	odsotnosti	terja	takojšen	in	sistematičen	
pristop	in	ukrepanje.	Udeleženci	bodo	na	seminarju	izvedeli	za	nekatere	
uveljavljene	pristope	pri	zmanjševanju	bolniške	odsotnosti,	pa	tudi	ideje	
kako	ravnati	v	praksi.	

Program												
•	 bolniška	odsotnost	in	njeno	obvladovanje									
•	 bolniška	v	Sloveniji		in	v	svetu										
•	 delovni	proces	in	bolniška	odsotnost							
•	 ureditev	bolniške	odsotnosti	v	zakonodaji									
•	 navodilo	za	urejanje	pravic	in	obveznosti	delavcev	v	času	bolniške	

odsotnosti	ter	načini	spremljanje	bolniške	odsotnosti													
•	 nadzor,	bolniške	odsotnosti,	zahteve	za	presojo	upravičenosti	

bolniške	odsotnosti,	sodni	spori													

•	 motivacija	za	zmanjševanje	bolniške	odsotnosti	in	aktivnosti	
delodajalcev	pri	spreminjanju	delovnih	pogojev																	

•	 vloga	vodij-	vpliv	vodenja	na	bolniško	odsotnost																
•	 učinkovita	komunikacija											
•	 vodenje	razgovorov	po	prenehanju	bolniške	odsotnosti										
•	 drugi	konkretni	možni	ukrepi	delodajalcev										

Trajanje seminarja
5 šolskih ur 

Predavatelj 
Jure Srhoij,	univ.	dipl.	prav.	–	odvetnik,	z	
več	kot	25	let		praktičnih	izkušenj	s	področja	
delovnih	razmerij	in	reševanja	delovnih	
sporov,	zaposlovanja,	urejanja	kadrovskih	
zadev,	pokojninskega	sistema,	ipd.	s	čimer	
se	je	ukvarjal	kot	direktor	kadrovsko	prav-
nih	služb.	Med	drugim	je	bil	direktor	najve-
čje	organizacijske	enote	nekdanjega	PTT	

podjetja	Ljubljana,	član	uprave	delniške	družbe	Lek,	d.d.	,	pomočnik	
predsednika	uprave	Adria	Airways	d,d,	predsednik	disciplinske	komi-
sije,	neprofesionalni	sodnik	Sodišča	združenega	dela	in	samostojni		
svetovalec.		Intenzivno	se	ukvarja	s	področjem	delovnega	prava	in	
socialne	varnosti	ter	spremljanjem	sodne	prakse.	Trenutno	deluje	kot	
samostojni	odvetnik	v	Ljubljani.	

Predavatelj bo skozi seminar na voljo tudi  za morebitna vprašanja. Da 
vam lahko zagotovimo  kakovostne odgovore nam vaša vprašanjan 
nam pred seminarjem posredujte po e-pošti andreja.kozlovic@ozs.si

Cena
Člani	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	plačate	participacijo	v	višini	
20,00  EUR (DDV	vključen),	za	zunanje	udeležence	je	cena	90,00	EUR	
(DDV	vključen).

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

Plačilo 
Ob	prijavi	na	TRR	OOZ	Koper.:	1010 0003 5170 352,	
koda	namena:	OTHR,	namen:	seminar	bolniške,	sklic:	99	

Rok prijave 
četrtek, 21. september 2017

Prijavnica za seminar OBVLADOVANJE  BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI  - 26. september 2017

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  

Glavno dejavnost, ki jo opravljam

GSM telefon    E-naslov

Prijavnica za izobraževanje HITRA ŠOLA RAČUNOVODSTVA  - 3., 4., 10. in 11. oktober 2017

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  

Glavno dejavnost, ki jo opravljam

GSM telefon    E-naslov

prejemki	pogodb	civilnega	prava,	kot	so:	avtorske	in	podjemne	pogodbe,	
pogodbe	o	poslovodenju	in	prokuri).	Trajanje 5 ur.											

•	 nabava,	vrednotenje	dolgoročnih	sredstev	po	SRS	2016,	amortizacija,	na-
knadna	vlaganja	in	vzdrževanja,	inventurne	razlike,	donatorstva.	Trajanje 
3 ure.									

•	 obračun	potnih	nalogov	službenih	poti	in	(navodila	za	izpolnjevanje),	evi-
dentiranje	stroškov	samostojnega	podjetnika.	Trajanje 2 uri.									

•	 terjatve,	stroški,	odpisi	ali	oslabitve	terjatev		in	obveznosti,	obresti,	oblike	
zavarovanj. Trajanje 3 ure.										

•	 ugotavljanje	inventurnih	razlik	z	vidika	kala	ali	odtujitve		premoženja.	Traja-
nje 2 uri.	(Pravilnik	o	računovodstvu,	pravilnik	o	letnem	popisu	sredstev	in	
obveznosti	do	virov	sredstev,	Pravilnik	o	blagajniškem	poslovanju)	in	sklepi	
podjetnika		(ponudbeno	interno	gradivo).

Komu je izobraževanje namenjeno?
računovodjem,	računovodjem	-	začetnikom,	vodjem	računovodskih	servisov,	
knjigovodjem	in	vsem	drugim,	ki	jih	navedena	vsebina	zanima.

Predavateljica
	Izobraževanje	bo	vodila: doc. dr. Lidija Robnik,	univ.	
dipl.	ekon.	dolgoletna	direktorica	s	področja	financ	in	
računovodstva,	svetovalka	s	področja	financ	in	računo-
vodstva,	strokovnjakinja	ter	samostojna	podjetnica	in	
zasebna	višja	predavateljica	s	področja	financ,	računo-
vodstva	in	davkov	na	višji	in	visokih	strokovnih	šolah	in	
fakultetah.	Pozna	teorijo	in	prakso,	ki	jo	zna	povezovati	
in	ve	kaj	računovodski	delavci	pri	svojem	delo	potrebu-

jejo	in	katera	znanja	jim	primanjkuje.	Je	izvajalka	mnogih	strokovnih	seminarjev	in	
delavnic	ter	pripravlja	najrazličnejše	strokovne	in	znanstvene	članke	ter	je	uredni-
ca	raznih	strokovnih	publikacij.	

Cena
Polna	cena	4-dnevnega	izobraževanja	je	170,00 EUR	(DDV	vključen),	ob	udeležbi	
15	oseb.	Članom	OOZ	Koper	s	poravnano	članarino	zbornica	financira	50,00 EUR,	
tako	je	cena	za	člane	120,00 EUR	(DDV	vključen).	V	primeru	manjšega	števila	
udeležencev	bomo	znesek	poračunali.		

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

Plačilo 
Ob	prijavi	na	TRR	OOZ	Koper.:	1010 0003 5170 352,	
koda	namena:	OTHR,	namen:		šola	računovodstva,	sklic:	99	

Rok prijave 
ponedeljek, 25. september 2017
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					Zakon	o	prijavi	prebivališča	(Uradni	list	RS	št.	52/16	–	v	nadalje-
vanju	ZPPreb-1),	ki	se	uporablja	od	13.	8.	2017,		v	10.	točki	2.	člena	
opredeljuje	pojem	stanodajalca,	in	sicer	se	za	stanodajalca	po	tem	
zakonu	med	drugimi	štejejo	tudi	pravne	osebe,	samostojni	pod-
jetniki	 posamezniki	 in	 posamezniki,	 ki	 samostojno	 opravlja	 de-
javnost.	V	13.	točki	istega	člena	pa	opredeljuje	pojem	»gostitelja«,	
in	sicer	gre	za	pravno	osebo	javnega	ali	zasebnega	prava,	samo-
stojnega	 podjetnika	 posameznika,	 posameznika,	 ki	 samostojno	
opravlja	dejavnost,	sobodajalce	ali	nosilce	dopolnilne	dejavnosti	
na	kmetiji,	ki	gostom	nudijo	nastanitev	v	nastanitvenem	obratu	iz	
18.	točke	iztega	člena	z	namenom	prenočevanja.									

Prijava 								
					V	1.	odstavku	9.	člena	ZPPreb-1	je	opredeljena	dolžnost	stano-
dajalca,	da	pri	pristojnem	organu	za	posameznika	prijavi	začasno	
prebivališče,	kolikor	ta	pri	njem	prebiva	več	kot	sedem	dni,	in	sicer	
mora	to	storiti	v	roku	osem	dni	od	dneva	naselitve.	Stanodajalec	
svoje	dolžnosti	glede	prijave	in	odjave	ne	more	prevaliti	na	stran-
ko.	Določba	1.	odstavka	9.	člena	se	za	tujca	uporablja	le	v	prime-
ru,	če	 ima	veljavno	dovoljenje	za	začasno	prebivanje,	potrdilo	o	
prijavi	prebivanja	ali	vizum	za	dolgoročno	bivanje	oziroma	stalno	
prebivališče	v	Republiki	Sloveniji	ali	stalni	naslov	v	tujini.																
	 	 	 	 	Stanodajalec	tujcu,	ki	šele	po	naselitvi	pridobi	dovoljenje	za	
začasno	prebivanje,	potrdilo	o	prijavi	prebivanja	ali	vizum	za	dol-
goročno	 bivanje,	 prijavi	 začasno	 prebivališče	 v	 osmih	 dneh	 od	
dneva	vročitve	dovoljenja,	potrdila	ali	vizuma.	Tujec	mora	stano-
dajalca	 ob	 vročitvi	 dovoljenja	 za	 začasno	 prebivanje,	 potrdila	 o	
prijavi	 prebivanja	 ali	 vizuma	 za	 dolgoročno	 bivanje,	 obvestiti	 v	
treh	dneh	od	dneva	vročitve	dovoljenja	ali	vizuma.	Posameznik	
oziroma	njegov	zakoniti	zastopnik	mora	stanodajalcu	zaradi	pri-
jave	začasnega	prebivališča	omogočiti	vpogled	v	veljaven	identi-
fikacijski	dokument	opremljen	s	fotografijo,	ki	ga	je	izdal	državni	
organ	in	mu	dati	podatke	o	imenu,	priimku,	državljanstvu	in	EMŠO,	
tujec	pa	tudi	podatek	o	veljavnosti	dovoljenja	za	stalno	prebiva-
nje,	dovoljenje	za	začasno	prebivanje,	potrdila	o	prijavi	prebivanja	
ali	vizuma	za	dolgoročno	bivanje.	Tako	pridobljene	podatke	sme	
stanodajalec	uporabiti	le	za	izpolnjevanje	prijavne	ali	odjavne	ob-
veznosti	po	tem	zakonu.											
	 	 	 	 	Skladno	z	12.	členom	ZPPreb-1	ima	lahko	posameznik	po	no-
vem	 le	eno	začasno	prebivališče.	 	 Izjema	od	tega	 je	možna	 le	v	
primeru	 prijave	 začasnega	 prebivališča	 v	 zavodu	 za	 prestajanje	
kazni	zapora,	vzgojnem		in	prevzgojnem	zavodu,	ipd.	Skladno	s	
14.	členom	zakona	velja	prijava	začasnega	prebivališča	najdlje	dve	
leti,	oziroma	za	čas	veljavnosti	dovoljenja	za	začasno	prebivanje,	
potrdila	o	prijavi	prebivanja	ali	vizuma	za	dolgoročno	prebivanje,	
če	 je	ta	krajši	od	dveh	let.	Začasno	prebivališče	se	v	primeru,	če	
bo	posameznik	tudi	naprej	prebival	na	 istem	naslovu,	ponovno	
prijavi	pred	njegovim	prenehanjem.																			
					V	primeru,	ko	tujec	zaprosi	za	podaljšanje	ali	izdajo	nadaljnjega	

dovoljenja	za	začasno	prebivanje	oziroma	obnovo	prijave	potrdila	
o	prijavi	prebivanja,	in	tujcu	z	veljavnim	vizumom	za	dolgoročno	
prebivanje,	 ki	 pravočasno	 zaprosi	 za	 izdajo	 prvega	 dovoljenja,	
upravna	 enota	 tujcu	 prijavi	 začasno	 prebivališče	 na	 že	 prijavlje-
nem	 naslovu,	 ki	 pa	 velja	 do	 dneva	 vročitve	 dovoljenja	 oziroma	
potrdila	o	prijavi	prebivanja	oziroma	do	dokončnosti	odločbe	ali	
sklepa,	s	katerim	je	bil	postopek	končan,	ustavljen	oziroma	s	ka-
terim	je	bila	vloga	tujca	zavržena.	Skladno	s	petim	odstavkom	14.	
člena	ZPPreb-1	mora	stanodajalec	v	roku	osem	dni	od	dneva	vro-
čitve	dovoljenja	za	začasno	prebivanje	oziroma	potrdila	o	prijavi	
prebivanja	tujcu	prijaviti	začasno	prebivališče,	pri	čemer	ga	mora	
tujec	o	vročenem	dovoljenju	obvestiti	v	roku	treh	dni	od	dneva	
vročitve	dovoljenja.															
					Skladno	z	2.	odstavkom	41.	člena	zakona	mora	stanodajalec,	ki	
tujcu	iz	tretjega	odstavka	9.	člena	zakona	prijavi	začasno	prebivali-
šče,	o	tem	obvestiti	pristojno	policijsko	postajo	na	območju	katere	
je	naslov,	kjer	posameznik	prebiva,	in	sicer	v	roku	treh	dni	po	prija-
vi	začasnega	prebivališča.											
					Tujca,	ki	nima	dovoljenja	za	začasno	prebivanje,	potrdila	o	prijavi	
prebivanja	oziroma	vizuma	za	dolgoročno	prebivanje,	mora	gosti-
telj	vpisati	v	knjigo	gostov	najkasneje	12	ur	po	prihodu,	ne	glede	
na	trajanje	nastanitve.												

Odjava 											
					Glede	odjave	začasnega	prebivališča	zakon	v	15.	členu	določa	
enak	rok	kot	za	prijavo,	in	sicer	mora	stanodajalec	to	storiti	v	roku	
osem	dni	od	dneva	odselitve.	Odjavo	lahko	opravi	tudi	prej,	kolikor	
razpolaga	z	dnevom	odselitve.												
					Za	tujca,	ki	nima	dovoljenja	za	začasno	prebivanje,	potrdila	o	pri-
javi	prebivanja	oziroma	vizuma	za	dolgoročno	prebivanje,	mora	
gostitelj	najpozneje	12	ur	po	odhodu	vpisati	podatke	o	odhodu	
takega	tujca.													
					Postopek	izvajanja	začasnega	prebivališča	s	strani	stanodajalcev	
je	podrobneje	urejen	s	Pravilnikom	o	izvrševanju	Zakona	o	prijavi	
prebivališča	(UL	RS	št.	38/17).														
	 	 	 	Za	 razliko	od	prejšnje	zakonodaje	bodo	naloge	prekrškovnih	
organov	po	novem	opravljale	upravne	enote,	policija	ter	občinski	
inšpektorji.																		
					Zakon	na	novo	določa	materialne	sankcije	za	prekrške.	Za	sta-
nodajalca,	ki	v	roku	ne	bo	prijavil	oziroma	odjavil	začasnega	prebi-
vališča	je	predvidena	kazen	od	1.500	do	4.000	eur.	Prav	tako	se	za	
prekršek	kaznuje	stanodajalca,	ki	v	roku	ne	obvesti	pristojne	poli-
cijske	postaje	o	prijavi	začasnega	prebivališča	tujca	iz	3.	odstavka	9.	
člena	zakona,	in	sicer	z	globo	od	200	do	600	eur.																		

Prijavo	in	odjavo	začasnega	prebivališča	lahko	stanodajalec	opravi	
elektronsko,	pri	čemer	mora	skladno	s	6.	členom	Pravilnika	o	izvr-
ševanju	zakona	o	prijavi	prebivališča	(UL	RS	št.	38/17)	o	tem	podpi-
sati	dogovor	z	ministrstvom	pristojnim	za	notranje	zadeve.

Zbornica kot del podpornega okolja 
za podjetništvo

				Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	
je	skupaj	z	Gospodarsko	zbornico	Slove-
nije	pripravila	predloge	za	umestitev	re-
prezentativnih	zbornic	in	njihovih	nalog	
v	 Zakon	 o	 podpornem	 okolju	 za	 podje-
tništvo.	Zbornici	sta	predlagali		dodaten	
člen	v	zakonu,	ki	bi	pripomogel	 k	 temu,	
da	 bi	 se	 lahko	 zbornice	 sistemsko	 ume-
stile	 v	 podporno	 okolje	 in	 na	 ta	 način	
imele	pravno	podlago	za	izvajanje	nalog,	
ki	jih	v	veliki	meri	že	tako	ali	tako	izvajata.														
Državni	zbor	RS	 je	24.	maja	2017,	s	spre-
jemom	Zakona	o	spremembah	in	dopol-
nitvah	 Zakona	 o	 podpornem	 okolju	 za	
podjetništvo	(ZPOP-1D),	reprezentativne	
gospodarske	 zbornice	 in	 Obrtno-pod-
jetniško	 zbornico	 Slovenije	 z	 njihovo	
mrežo	 regionalnih	 oziroma	 območnih	
zbornic	umestil	med	podporno	okolje	za	
podjetništvo.													

				Z	zakonom	je	država	reprezentativnim	
zbornicam	 podelila	 javno	 pooblastilo	
za	 izvajanje	 nalog	 evidentiranja	 admini-
strativnih	ovir	pri	nastajanju	in	delovanju	
podjetij	ter	priprave	predlogov	za	njiho-
vo	 odpravo	 ter	 preverjanja	 ustreznosti	
pripravljenih	 presoj	 učinkov	 predpisov	
na	gospodarstvo.											
					Naloge	za	spodbujanje	inovativnosti	in	
zagotavljanje	učinkovitega	inovativnega	
okolja	 izvajata	 ministrstvo	 pristojno	 za	
gospodarstvo	 in	 javna	 agencija.	 Javna	
agencija	opravlja	naslednje	naloge:																								
•	 oblikuje,	 razvija	 in	 izvaja	 ukrepe	

za	 spodbujanje	 inovativnosti	 in	
zagotovitev	 učinkovitega	 podpor-
nega	 okolja	 za	 spodbujanje	 inova-
tivnosti	 v	 skladu	 z	 usmeritvami	 in	
politiko	ministrstva,	pristojnega	za	
gospodarstvo,												

•	 izvaja	 ukrepe	 za	 promocijo	 ino-
vativnosti,	 inovativnega	 okolja	 in	
ustvarja	 pozitivno	 klimo	 za	 razvoj	
inovativnosti,									

•	 izvaja	 ukrepe	 na	 področju	 izobra-
ževanja	in	usposabljanja	za	poveča-
nje	inovativnosti,						

•	 odloča	o	izboru	projektov	in	dode-
ljuje	finančne	spodbude	za	izvedbo	
projektov	 s	 področja	 podpornih	
storitev	 ter	 sklepa	 pogodbe	 o	 fi-
nanciranju	z	izbranimi	prijavitelji.												

				Posamezne	ukrepe	v	okviru	nalog	iz	pr-
vega	odstavka	tega	člena	lahko	izvajajo	
tudi	 druga	 ministrstva	 ali	 javni	 sklad	 za	
spodbujanje	 podjetništva.	 Reprezenta-
tivne	 zbornice	 tudi	 inovativno	 sestavlja-
jo	podporno	okolje.

					Državni	zbor	RS	je	8.	maja	2017	sprejel	Zakon	o	vajeništvu.	Ta	
se	 bo	 na	 nekaterih	 srednjih	 šolah	 začel	 izvajati	 s	 šolskim	 letom	
2017/2018.	
						Ravnatelj	Srednje	tehniške	šole	Iztok Drožina	je	1.	junija	2017	
na	 sestanek	 povabil	 predstavnike	 OOZ	 Koper	 in	 drugih	 organi-
zacij	 ter	podjetij	v	 lokalni	 skupnosti	 z	namenom	nas	seznaniti	 z	
novostmi	glede	uvedbe	vajeništva	na	njihovi	šoli	v	šolskem	letu	
2018/2019.	S	strani	OOZ	Koper	so	se	sestanka	udeležili	predsednik	
zbornice	in	nekateri	predstavniki	sekcij.	
					Vajeništvo	bodo	na	STŠ	izvajali	kolikor	bodo	delodajalci	izkazali	
interes	za	sodelovanje	pri	izobraževanju	dijakov	smeri	mehatronik	
operater,	oblikovalec	kovin		in	avtokaroserist.		STŠ	Koper	namreč	
sama	ne	zmore	vpeljati	prepotrebnih		poklicnih	izobraževanj	zno-
traj	svojega	sistema,	zato	je	nujna	podpora	lokalnih	podjetij.															
					OOZ	Koper	je	zato,	na	zaprosilo	šole,		med	svojimi	člani	izvedla	
anketo.	Od	članov	smo	želeli	izvedeti	podatke	ali	imajo	delodajalci	
potrebe	po	novih	kadrih	in	ali	bi	dijake	izobraževali		tudi	z	name-
nom	nadaljnje	zaposlitve.		Na	anketo	sta	odgovorila	le	dva	člana,	ki	
v	šolskem	letu	2018/2019	nameravata	skleniti	vajeniško	pogodbo	
z	dvema	dijakoma	za		smer	oblikovalec	kovin	in	mehatronik	ope-
rater.							
	 	 	 	 	Podpredsednik	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	Tin Daničić	 je	na	
sestanku	izpostavil,	da	primanjkuje		frizerskega	kadra.	Že	dalj	časa	
si	prizadeva	pridobiti	dijake	na	prakso,	katere	bi	kasneje	tudi	zapo-
slil,	a	neuspešno.	Ravnatelj	STŠ	je	odvrnil,	da	je	to	logična	posledi-
ca	zahtev		Sekcije	frizerjev	OOZ	Koper,	ki	se	je	leta	zavzemala	za	
omejitev	vpisa	v	frizersko	šolo.	Na	vsa	morebitna	odprta	vprašanja	
vezana	 na	 izvajanje	 praktičnega	 usposabljanja	 dijakov	 v	 obrato-
valnicah	bodo	predstavniki	STŠ	in	predstavniki	OOZ	Koper	skušali	
najti	odgovore	na	srečanju,	ki	ga	bo	sklicala	zbornica.

Vajeništvo	na		Srednji tehniški 
šoli Koper 

Na Gortanovem trgu v Kopru, v prostorih v lasti 
zbornice,  je odprl vrata Avtoštoparski muzej.

Vabimo vas k ogledu, saj smo prepričani, da boste nad  
popotniškimi izkušnjami, anekdotami in zabavno-

poučnimi igricami Mirana Ipavca, svetovnega 
avtoštoparskega  rekorderja in lastnika muzejskih zbirk, 

zagotovo navdušeni. 
Tako pričajo tudi zapisi v knjigi obiskovalcev. 

Muzej se vzdržuje s prostovoljnimi prispevki.
Urnik: od torka do sobote od 11. do 21. ure.

Muzej bo na tem naslovu odprt do 30. septembra 2017. 

ZANIMIVOST
Avtoštoparski muzej
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Avtokleparji in avtoličarji	si želijo  boljše prihodnosti
S E K C I J A  A V T O S E R V I S E R J E V

				Najbolj	pereča	problematika	s	katero	se	srečujejo	avtokleparji	in	
avtoličarji	je	neupoštevanje	cene	delovne	ure	s	strani	zavarovalnic.	
Zato	so	stopili	skupaj	z	željo	urediti	vse	pogoje,	da	bi	jim	zavaroval-
nice	ne	izpodbijale	zaračunanih	storitev.	Prvi	sestanek	avtoličarjev	
in	avtokleparjev	-	članov	OOZ	Koper	na	to	temo,	je	potekal	17.	mar-
ca	2017.	Izrazili	so	zaskrbljenost	zaradi	nepriznavanja	cen	delovne	
ure	s	strani	zavarovalnic,	kar	slabi	položaj	vsakega	podjetnika	in	
položaj	celotne	branže.																	
	 	 	 	 	Zavarovalnice	s	takim	enostranskim	ravnanjem	ustvarjajo	ne-
zadovoljstvo	med	obrtniki	in	malimi	podjetniki,		predvsem	pa	jim	
povzročajo	neupravičen	izpad	dohodka,	kar	prinaša	tudi	odpušča-
nja	zaposlenih.													
	 	 	 	 	 Dogovori,	 predvsem	 za	 uvedbo	 enotne	 minimalne	 cene	 de-

lovne	ure	za	kleparsko	in	ličarsko	dejavnost,	so	se	nadaljevali	tudi	
na	vseh	nadaljnjih	sestankih	na	katere	so	bili	kasneje	vabljeni	tudi	
člani	sosednjih	zbornic	iz	Izole,	Pirana,	Sežane	in	Ilirske	Bistrice	ter	
drugi,		ki	to		dejavnost	opravljajo	na	območju	delovanja	omenje-
nih	zbornic.	Vasja Vadnov,	podpredsednik	sekcije	avtoserviserjev	
OOZ	Koper,	je	avtoličarje	in	avtokleparje	v	obdobju	od	marca	do	
junija	sklical	petkrat.																	
						Kljub	temu,	da	udeležba	ni	bila	tako	visoka,	kot	je	bilo	pričako-
vati,	so	bila	oblikovana	naslednja	stališča:														
•	 minimalna	urna	postavka	ne	bi	smela	biti	manjša	od	38,00	

EUR	(brez	DDV),											
•	 avtokleparji	 in	avtoličarji	se	povežejo	v	številčnejšo	skupi-

no	zato,	da	bodo	močnejši	sogovornik	zavarovalnicam,																									
				Namen	srečanj	je	tudi	zbiranje	informacij	o	izkušnjah	posame-
znikov	v	dejavnosti		in	jih	s	tem	pritegniti	k		večjemu	aktivnemu	
sodelovanju.		Udeleženci	srečanj		so	za	ta	namen	sestavili	anketni	
vprašalnik.																				
					Odgovorilo	je	zelo	malo	obrtnikov,	zato	pridobljeni	podatki	niso	
mogli	biti	podlaga	za	nadaljnje	aktivnosti.	Kljub	temu	je	skupina	
nadaljevala	z	delom		in	razmišlja	o	novih	konkretnih	korakih,	ki	bi	
jih	bilo	potrebno	ubrati.													
	 	 	 	 	Po	mnenju	nekaterih	bi	se	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slo-
venije	oziroma	njena	republiška	Sekcija	avtoserviserjev	morala	v	
pogajanjih		z	zavarovalnicami	bolj	odločno	zavzeti	za	člane.													
					Stališče	Vasje	Vadnova	je,	da	lahko	tudi	sami	marsikaj	naredimo	
in	da	moramo	začeti	pri	sebi.

Pravilna uporaba programa Eurotax
S E K C I J A  A V T O S E R V I S E R J E V

					Zavarovalnice	kleparjem	in	ličarjem		za-
vračajo	 račune	 češ,	 	 da	 nepravilno	 upora-
bljajo	program	Eurotax	za	izračun	stroškov	
popravil.	 Na	 	 OOZ	 Koper	 smo	 zato	 15.	 ju-
nija	 2017	 organizirali	 predstavitev	 progra-
ma	 Eurotax	 in	 njegove	 pravilne	 uporabe.	
Matija Trček iz	podjetja	Eurotax	d.o.o.	 je	

Člani sekcije avtoserviserjev		na ogledu sejma
S E K C I J A  A V T O S E R V I S E R J E V

	 	 	 	 	 Le	 trije	 člani	 sekcije	 avtoserviserji	 	 smo	 se	 1.	
aprila	 zbrali	 in	 se	 odpravili	 v	 Ljubljano	 na	 ogled	
24.	avtomobilskega	salona	Slovenije.	Odhod	je	bil	
pred	servisno	delavnico	člana	Aleša	Vežnaverja		v	
Šmarjah.													
					Sejem	je	bil	v	glavnem		namenjen	razstavljanju	
novih	 vozil.	 Pogrešali	 smo	 večje	 število	 razsta-
vljavcev	v	segmentu	avto	kozmetika	in	vzdrževa-
nje	vozil.											
	 	 	 	 	 	 	Ob	tej	priložnosti	smo	udeleženci	 imeli	mo-
žnost	se	pogovoriti	o	različnih	težavah	s	katerimi	
se	soočamo	avtoserviserji.											
					Druženje,	obisk	sejma	in	spoznavanje	hostes	je	
bilo	zelo	zanimivo	in	koristno.											

Vasja Vadnov, 
podpredsednik sekcije avtoserviserjev 

odgovarjal	 na	 najbolj	 pogosta	 vprašanja	
vezana	na	uporabo	programa.	
					Avtoličarji	in	avtokleparji	predvsem	pa	
cenilci	 program	 uporabljajo	 zelo	 različno.		
V	 nekaterih	 primerih	 cenilci	 ne	 upošte-
vajo	 stroškov	 dela,	 npr.	 takrat,	 ko	 se	 	 pri	
menjavi	določenih	delov	pojavijo	»skrita«	

-	nepredvidljiva	dela,	ki	se	jih	ne	da	vkalku-
lirati	v	posamezno	postavko.	Po	besedah	
predstavnika	podjetja	Eurotax	d.o.o.,	se	to	
lahko	predvidi	v	programu.	Nakazal	je	vse	
možnosti,	ki	 jih	program	ponuja	za	pravil-
no	 ovrednotenje	 dela	 v	 takem	 in	 ostalih	
nanizanih	 primerih.	 Med	 šestimi	 vabljeni-

mi	zavarovalnicami,	se	je	povabilu	odzval	
le	en	cenilec,	in	sicer	iz	Zavarovalnice	Ergo.	
Prisotni	so	odpravili	nekatera	neskladja,	a	
za	dosego	enotnega	razumevanja	progra-
ma	bi	bila	nujna	udeležba	tudi	cenilcev	iz	
drugih	 zavarovalnic	 in	 nenazadnje	 tudi	
večjega	števila	avtoserviserjev.
	 	 	 	 	Predstavitev	smo	organizirali	za	člane	
obalno-kraških	OOZ	 in	ostale	subjekte,	ki	
opravljajo	 avtoličarsko	 in	 avtokleparsko	
dejavnost	 iz	 področja	 delovanja	 zbornic	
iz	Obale	 in	Krasa	ter	za	cenilce	vseh	zava-
rovalnic	 v	 Sloveniji.	 Udeležencev	 je	 bilo	
šestnajst.

Vrhunski frizerski seminar
S E K C I J A  F R I Z E R J E V

Podjetje	 SaloS	 d.o.o.	 je	 drugo	 nedeljo	
meseca	 aprila	 v	 zeleni	 dvorani	 zborni-
ce	 organiziralo	 Look&Learn	 seminar,	 za	
blagovno	 znamko	 FarmaVita.	 Predsta-
vljena	je	bila	nova	kolekcija	barv	Mineral	
Shadow	 roza,	 sivih	 in	 ostalih	 pastelnih	
odtenkov. 	

»Bil je eden boljših seminarjev, 
ki smo jih imeli na naši zbor-
nici. Tehnično zelo izčrpen,  
podprt s teorijo in praktični-
mi demonstracijami,  skratka 
seminar na nivoju svetovne 
frizerske scene«,	 je	 povedala	
udeleženka	 seminarja	 Žana 
Budan, predsednica	 sekcije	
frizerjev	OOZ	Koper.
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IPrijavnica za ogled 18. SLOVENSKEGA FRIZERSKEGA FESTIVALA - 22. oktober 2017

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  

Odgovornost je vselej		na nosilcu živilske dejavnosti
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

 VABILOOgled Slovenskega frizerskega festivala
S E K C I J A  F R I Z E R J E V

Člane	 sekcije	 frizerjev	 OOZ	 Koper	 vabimo	 na	 skupni	
ogled	18.	Slovenskega	frizerskega	festivala

v nedeljo, 22. oktobra 2017 
na Gospodarsko razstavišče, 
v Ljubljano
	
Cena
Za	 člane	 sekcije	 frizerjev	 OOZ	 Koper	 je	 cena	 vstopnice	
za	 osrednjo	 prireditev	 z	 upoštevanim	 10%	 popustom	
44,10 EUR	(v	predprodaji	je	cena	49,00	EUR).	

Pri	organizatorju	smo	rezervirali	deset	vstopnic.	V	primeru,	da	
bo	več	kot	pet	prijavljenih	bo	OOZ	Koper	organizirala	prevoz.	O	
kraju	in	uri	odhoda	boste	prijavljeni	obveščeni	naknadno.	Stro-
ške	vstopnice	za	osrednjo	prireditev		in	prevoza	bo	za	člane	s	
poravnano	članarino	zbornica	sofinancirala	v	višini	70%	vendar	
ne	več	kot	50,00 EUR.	

Prijave
S	prijavnico,	ki	jo	pošljete	na	naslov	OOZ Koper, Staničev trg 1, 
6000 Koper 	ali	na	e-naslov:	andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 22. september 2017

Predstavitev frizerskih trendov
S E K C I J A  F R I Z E R J E V

Podjetje	 Trimužijat	 d.o.o.	 iz	 Mirna	 je	 v	
začetku	junija	v	zeleni	dvorani	Območne	
obrtno-podjetniške	 	 zbornice	 Koper	 že	
drugič	 letos	 organiziralo	 zanimiv	 frizer-
ski	dogodek.

Ekipa	podjetja	je	prikazala		tehniko	hitre-
ga	 svetlenja	 las	 brez	 izpiranja	 z	 atraktiv-
nimi,	intenzivnimi	in	pastelnimi	niansami	
direktnih	pigmentov	v	obliki	kreme,	brez	
dodajanja	oksidanta	za	hitro	in	učinkovi-
to	storitev	ter	svetleč	sijaj.

Prisotni	 so	 se	seznanili	 tudi	 z	 najbolj	 ak-
tualnimi	 frizerskimi	 modnimi	 smernica-
mi	 tega	 poletja.	 Predstavitve	 se	 je	 ude-
ležilo	 devet	 frizerjev,	 od	 tega	 trije	 člani	
OOZ	Koper.
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					Na	željo	nekaterih	članov	sekcije	gostincev	in	živilcev	OOZ	Koper	
smo	v	začetku	meseca	aprila	organizirali	usposabljanje	iz	higiene	
živil	in	HACCP	sistema.													
					Nosilec	živilske	dejavnosti	je	odgovoren,	da	so	osebe,	ki	v	nje-
govem	živilskem	obratu	delajo	z	živili,		ustrezno	usposobljene	za	

svoje	delo.	Nosilec	živilske	dejavnosti	sam	presoja	o	načinu	uspo-
sabljanja.	Lahko	ga	zagotavlja	v	obliki	internega	usposabljanja	ali	
z	organizacijo	programov	usposabljanja,	predvsem	pa	je	dolžan	
delavce	seznanjati	s	HACCP	smernicami,	če	se	te	uporabljajo.	To-
vrstno	izobraževanje	je	v	današnjem	času	zelo	pomembno,		pred-
vsem	zaradi	varovanja	zdravja	potrošnikov,	 saj	 so	pri	 ljudeh	vse	
bolj	pogoste	alergijske	reakcije	na	živila.																						 					
					Vodenje	evidenc	skladno	z	zahtevami	Smernic	dobre	higienske	
prakse,	obvezni	letni	pregled	evidenčnih	tabel,	kako	pravilno	upo-
rabljati	smernice	in	se	na	njih	sklicevati,	so	bile	nekatere	teme,	ki	
se	jih	je	dotaknila	predavateljica Katarina Železnik Logar,	vodja	
ljubljanske	poslovalnice	IVD	Maribor.																						
					Seminar	je	trajal	dve	polni	uri.	Udeleženci	so	med	samim	semi-
narjem	imeli	možnost	interaktivnega	sodelovanja,	saj	je	bila	pre-
davateljica	na	voljo	za	vprašanja	udeležencem.	
					Seminar	smo	organizirali	tudi	za	člane	sosednjih	obalnih	zbor-
nic.	Vseh	prisotnih	je	bilo	sedemnajst,	od	tega	dvanajst	članov	
koprske	zbornice.

Usposabljanje voznikov za leto 2017
S E K C I J A  Z A  P R O M E T

Obalne	območne	obrtno-podjetniške	zbornice	smo,	v	sodelova-
nju	z	Obrtno-podjetniško	zbornico	Slovenije,	organizirale	dva	ter-
mina		obveznega	rednega		usposabljanja	voznikov	po	programu	
za	leto	2017.	Usposabljanja	se	je	v	obeh	terminih	udeležilo	skupno	
več	 	kot	80	 	slušateljev,	tako	prevoznikov	kot	pri	njih	zaposlenih	
delavcev.

Če	se	usposabljanja	za	leto	2017	niste	še	uspeli	udeležiti,	vas	ob-
veščamo,	da	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	razpisuje	ter-
mine	na	sedežu	zbornice	v	Ljubljani.	Kolikor	ste	zainteresirani	za	
udeležbo,	nas	kontaktirajte	in	uredili	vam	bomo	vse	potrebo	za	
prijavo.	

Seminarja	z	naslovom	Delo	s	kadri,	pred-
pisi	 in	postopki,	ki	smo	ga	za	člane	treh	
obalnih	 zbornic	 organizirali	 v	 začetku	
aprila	 meseca,	 se	 je	 udeležilo	 približno	
20	slušateljev.	

Na	seminarju	 	so	se	 	prisotni	seznanili	z		
delovno	 pravno	 zakonodajo,	 z	 ureditvi-
jo	kolektivnih	pogodb	ter	z	evidencami	
in	 postopki,	 ki	 jih	 mora	 delodajalec	 	 in	
kadrovski	 delavec	 poznati	 in	 voditi	 od	
zaposlitve,	 med	 zaposlitvijo  	 ter	 ob	 pre-
nehanju	delovnega	razmerja.		Seminar	je	
izvedel	 Igor Antauer,	 univ.dipl.prav.	 iz	
Združenja	delodajalcev	obrti	in	podjetni-
kov	Slovenije.	

Seminar	 smo	 organizirali	 na	 predlog	
članice	Moidane Drašič	iz	podjetja	DAG	
d.o.o.	Koper.	Območna	obrtno-podjetni-

ška	zbornica		Koper	z	veseljem	prisluhne	
željam	 članov	 po	 organizaciji	 raznih	 ak-
tivnosti,	 zato	 člane	 naprošamo,	 da	 tudi	

v	 bodoče	 posredujejo	 svoje	 predloge	
za	seminarje,	 strokovne	predstavitve	ali	
druge	aktivnosti.

Uspešno izveden seminar o kadrovskih predpisih in postopkih



14 15

D
O

G
O

D
K

I

O
B

V
E

S
T

I
L

A

					Upravni	odbor	OOZ	Koper	se	je	odzval	
povabilu	 Udruženja	 obrtnika	 Rijeka	 in	
se	 20.	 junija	 udeležil	 srečanja	 z	 njihovim	
Upravnim	odborom	in	strokovno	službo.	
					Namen	srečanja	je	bil	seznaniti	hrvaške	
kolege	z	izkušnjami,	ki	smo	jih	na	naši	zbor-
nici	 pridobili	 predvsem	 po	 ukinitvi	 obve-
znega	članstva.	Članstvo	v	obrtni	zbornici	
in	gospodarski	zbornici	je	na	hrvaškem	še	
vedno	obvezno,	a	možnost	 	 	uvedbe	pro-
stovoljnega	članstva	je	stalno	prisotna.						

					Naši	sosedje	so	se	že	v	mnogih	zakonskih	
ureditvah		zgledovali	po	slovenski	zakono-
daji,	zato	so	predstavniki	vodstva	reškega	
združenja	želeli	vedeti	kakšen	je	bil	upad	
članstva	 pri	 nas,	 kolikšna	 je	 članarina,	 kaj	
lahko	 članom	 ponudimo	 glede	 na	 nižje	
prihodke,	kakšne	dodatne	prihodke	ustva-
rimo	na	trgu	in		kako	smo	rešili	vprašanje	
premoženja	 zbornice	 oziroma	 kdo	 bi	 bil	
njegov	 pravni	 naslednik	 v	 primeru,	 da	 bi	
zbornica	prenehala	delovati.

Obisk Udruženja obrtnika 
Rijeka

Javno povabilo 
Usposabljanje na delovnem 
mestu 2017/2018
					Zavod	RS	za	zaposlovanje	je	objavil	novo	javno	povabilo,	ki	delodajalcem 
omogoča, da brezposelne osebe spoznajo v konkretni delovni situa-
ciji in jih usposobijo za predvideno delovno mesto, v skladu s progra-
mom usposabljanja, ki ga predlagajo v ponudbi na javno povabilo. 

V	usposabljanje	na	delovnem	mestu	se	lahko	vključijo	brezposelni,	ki	so:														
•	 starejši	od	50	let	in	prijavljeni	med	brezposelnimi	najmanj	3	mesece																	
•	 stari	30	let	in	več	in	prijavljeni	med	brezposelnimi	najmanj	12	mesecev	

(dolgotrajno	brezposelni)																	
•	 stari	30	let	in	več,	imajo	največ	končano	ali	nedokončano	osnovno	šolo	

(ISCED	2)	in	so	prijavljeni	med	brezposelnimi	najmanj	3	mesece 																
•	 posamezniki,	ki	se	vključujejo	na	trg	dela	po	zaključenem	programu	

socialne	aktivacije	oziroma	so	v	določenem	obdobju	v	večjem	delu	
zastopani	v	evidenci	brezposelnih									

Usposabljanje	traja:												
•	 2	meseca (enostavna,	nezahtevna	in	manj	zahtevna	delovna	mesta) ali											
•	 3	mesece (zahtevna	in	bolj	zahtevna	delovna	mesta)																

					Ponudbo za	usposabljanje	na	delovnem	mestu	lahko	predložijo deloda-
jalci, ki so pravne ali fizične osebe,	vpisane	v	Poslovni	register	Slovenije	in	
izpolnjujejo	še	vse druge pogoje	za	prijavo,	opredeljene	v	javnem	povabilu	
(5.	poglavje). 
						Ponudbo	je	potrebno	oddati	na	predpisanem	obrazcu	po pošti	ali	oseb-
no v	glavno	pisarno	območne	službe	Zavoda	RS	za	zaposlovanje,	ki	je	pri-
stojna	glede	na	sedež	delodajalčevega	podjetja.
					Povabilo	je	odprto	do objave	obvestila	o	razdelitvi	razpoložljivih	sredstev,	
najdlje	do	30. novembra 2018	do	12.	ure,	ko	se	izteče	končni	rok	za	oddajo	
ponudb.	

Za	dodatna	pojasnila	glede	prijave	na	javno	povabilo	sta	na	voljo:
• Kontaktni center,	brezplačni	telefon:	080 20 55	 	 	

E-naslov: kontaktni.center@ess.gov.si 															
• Dragomila Šeško,	skrbnica	programa	v	Centralni	službi	 	

E-naslov:	dragomila.sesko@ess.gov.si

Javno	povabilo	Usposabljanje	na	delovnem	mestu	je	objavljeno	na	spletni	
strani	 https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/uspo-
sabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018.	
				Člani	OOZ	Koper	ga	lahko	zaprosite	tudi	na	zbornici,	na	tel.	05/61	390	13.
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					Ugotovili	smo,	da	se	v	poslovanju	ve-
liko	ne	razlikujemo	in	izvajamo	približno	
enake	 aktivnosti	 za	 člane.	 Kolegom	 obr-
tnikom	 iz	Udruženja	obrtnika	Rijeka	smo	
predstavili		naše	izkušnje	in	ugotovitve	o	
tem	kakšne	so	prednosti	 in	slabosti	pro-
stovoljnega	članstva.		
	 	 	 	 	 Srečanje	 je	 potekalo	 v	 prijateljskem	
vzdušju,	 ki	 bo	 vsem	 ostalo	 v	 prijetnem	
spominu.

Prvo soboto meseca avgusta smo za funkcionarje OOZ Koper in kolege obrtnike iz prijateljskih  hrvaških 
obrtnih združenj organizirali srečanje s turističnim ogledom slovenske obale

					Zavod	RS	za	zaposlovanje	je	objavil	novo	
Javno	 povabilo	 Delovni	 preizkus	 2017/2018,	
ki	 delodajalcem	 omogoča,	 da	 brezposelne	
iz	ciljne	skupine	povabila	preizkusijo	 in	spo-
znajo	 na	 konkretnem	 delovnem	 mestu,	 še	
preden	se	odločijo	glede	njihove	zaposlitve.	
Zavod RS za  zaposlovanje delodajalcem 
povrne upravičene stroške delovnega 
preizkusa, udeležencem pa izplača doda-
tek za aktivnost in za prevoz.
	 	 	 	 	 Na	 delovni	 preizkus	 se	 lahko	 vključijo	
brezposelni,	 ki	 so prijavljeni	 v	 evidenci	

brezposelnih	na	Zavodu	RS	za	zaposlovanje,	
ne	glede	na	njihovo	starost	 in	 trajanje	brez-
poselnosti.
					Program	traja	od	najmanj	100 ur do naj-
več 1 meseca.	Izjema	so invalidi, pri	katerih	
lahko	traja	vključitev	več	kot	1	mesec.
	 	 	 	 	Ponudbo	na	predpisanem	obrazcu	delo-
dajalci	 oddajo	 po pošti	 ali	 osebno	 v	 glav-
no	 pisarno	 območne	 službe	 Zavoda	 RS	 za	
zaposlovanje,	ki	 je	pristojna	glede	na	sedež	
podjetja.
					Povabilo	je	odprto	do	objave	obvestila	o	

Javno povabilo	Delovni preizkus 2017/2018 razdelitvi	 razpoložljivih	 sredstev,	 najdlje	 do	
31. julija 2018 do	13.	ure,	ko	se	izteče	končni	
rok	za	oddajo	ponudb.	

Informacije:    								
• Kontaktni center,	T:	080	20	55, 	

E-naslov: kontaktni.center@ess.gov.si 															
• Dragomila Šeško,		 	

E-naslov:	dragomila.sesko@ess.gov.si												

					Javno	povabilo	Delovni	preizkus	2017/2018	
je	 objavljeno	 na	 spletni	 strani	 https://www.
ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/
razpisi/delovni-preizkus-2017-2018.	
					Člani	ga	lahko	zaprosite	tudi	na	zbornici,	na	
tel.	05/61	390	13.

Pozor pri storitvah povezanih 
s kmetijstvom
S	1.	junijem	2017	je	začela	veljati		sprememba	Zakona	o	kmetijstvu,	ki		v	tre-
tjem	odstavku	66.	člena	določa,	da	se	označevanje, oglaševanje oziroma 
trženje storitev, ki so povezane s kmetijsko dejavnostjo,	šteje	kot	zava-
jajoče,	če	na	kakršen	koli	način	zavaja	potrošnika	ali	bi	ga	utegnilo	zavajati	in	
bi	zaradi	svoje	zavajajoče	narave	verjetno	vplivalo	na	njegove	odločitve	gle-
de	uporabe	storitev.	Kot	zavajajoča	se	šteje	tudi	uporaba	besed		ali	besednih	
zvez,	ki	se	nanašajo	na	kmetijsko	dejavnost	in	uporabljajo	pri	označevanju,	
oglaševanju	oziroma	trženju	storitev	iz	nekmetijske	dejavnosti.

Inšpektorat	za	kmetijstvo,	gozdarstvo,	lovstvo	in	ribištvo	opozarja	npr.,	da	je	
še	veliko	samostojnih	podjetnikov	in	drugih	pravnih	oseb,	ki	uporabljajo	za-
vajajoča	imena	za	svoje	dejavnosti,	kot	je	na	primer	uporaba	besedne	zveze	
Turistična	kmetija.

Globe	so	za	samostojnega	podjetnika	od	1.500	do	9.000	evrov,	za	pravno	
osebo	pa	od	6.000	do	18.000	evrov.		K	tem	se	prišteje	še	globa	za	odgovorno	
osebo.	Sankcije	se	bodo	uporabljale	od	2.	junija	2018.	
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Garancije za mikro, 
mala in srednja 
podjetja
Regijska garancijska shema v obalno-kraški regiji                       
Uradn	list	RS	št.	35	z	dne	7.	julij	2017

Izvajalec	
RRC	-	Regionalni	razvojni	center	Koper,	Ulica	15.	maja	19,	6000	Koper	

Cilj razpisa
RGS	 Obalno	 kraške	 regije	 je	 namenjena	 olajšanju	 dostopa	 mikro,	 malim	 in	
srednje	 velikim	 podjetjem	 do	 kreditov,	 z	 zmanjšanjem	 bančnih	 zahtev	 za	
zavarovanje	kreditov.	Podjetniki	lahko	pridobijo	garancije	v	višini	od	50%	do	
80%	odobrenega	kredita	s	strani	bank,	ki	so	vključene	v	shemo	RGS.	Iz	naslova	
podeljene	garancije	se	izračuna	državna	pomoč	po	shemi	»de	minimis«.

Upravičenci
Razpis	je	namenjen	gospodarskim	subjektom,	ki	delujejo	in	vlagajo	na	
območju	občin	statistične	regije	Obalno	kraška	(upravičeno	območje:		
Občina	Ankaran,	Občina	Divača,	Občina	Hrpelje-Kozina,	Občina	Izola,	Občina	
Komen,	Mestna	Občina	Koper,	Občina	Piran	in	Občina	Sežana).	Na	razpis	se	
lahko	prijavijo	mikro,	male	in	srednje	velike	gospodarske	družbe,	samostojni	
podjetniki,	zadruge	in	socialna	podjetja,	ki	imajo	sedež	podjetja	ali	njegov	
registriran	del		(poslovna	enota)	na	upravičenem	območju.	

Pogoji            
•	 upravičeni	stroški	so	investicije	in	obratna	sredstva,	nastali	od	1.	januarja	

2017	naprej	in	sicer:														
•	 stroški	materialnih	investicij,	ki	pomenijo	stroške	nakupa	strojev	in	

opreme,	nakupa	zemljišč,	stroške	komunalnega	in	infrastrukturne-
ga	opremljanja	zemljišč,	stroški	gradnje	in/ali	nakupa	objekta,															

•	 stroški	nematerialnih	 investicij,	ki	pomenijo	prenos	tehnologije	z	
nakupom	patentov,	licenc,	blagovnih	znamk,	znanja	ali	nepatenti-
ranega	tehničnega	znanja,																	

•	 stroški	 obratnih	 sredstev,	 stroški	 najema	 poslovnih	 prostorov	 in	
opreme,																

•	 stroški	promocijskih	aktivnosti,	stroški	zagona	podjetja,																	
•	 stroški	priprave	in	izdelave	razvojne	in	investicijske	dokumentacije	

ter	 študije	 in	projektne	dokumentacije	za	pripravo	projektov	go-
spodarske,	 turistične	 in	 podjetniške	 infrastrukture,	 ter	 idejnih	 ali	
izvedbenih	delov	projektov	širšega	pomena,													

•	 bruto	plače	novo	zaposlenih	v	podjetju	za	največ	6	mesecev	od		
1.	januarja	2017	naprej,																			

•	 stroški	pridobivanja	intelektualnih	pravic.																		
•	 najnižji	znesek	kredita	je	8.000 EUR,	najvišji	pa	500.000 EUR,															
•	 garancija	znaša	od	50 do 80 % odobrenega	kredita,																				
•	 obrestna	mera	in	stroški	odobritve,	vodenja	in	ostali	bančni	stroški	po	

sodelujočih	bankah	so	v	prilogi	razpisa,																				
•	 doba	vračanja	je	do	8 let,	z	možnostjo	moratorija 1 leto,	vključeno	v	

obdobje	8-ih	let,
•	 predmet	prijavljenega	projekta	so	lahko	tudi	obratni stroški do 100 %,	

vendar	največ	200.000,00 EUR.	V	primeru,	ko	delež	obratnih	sredstev	
presega	60	%	vseh	upravičenih	stroškov,	se	lahko	kredit	odobri	za	naj-
več	3	leta,	z	moratorijem	največ	6	mesecev.	V	primeru,	ko	se	vlagatelj	
prijavlja	za	garancijo	za	kredit	v	celoti	za	obratna	sredstva,	mora	imeti	
podjetje	sedež	na	upravičenem	območju.

Rok za prijavo
Razpis	je	odprt	do	porabe	sredstev	oz.	najpozneje	do	16. maja  2018.

Dodatne informacije
Razpis	je	objavljen	na	spletni	strani:	http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/re-
gijska-garancijska-shema-obalno-kraske-regije.html

Dodatne informacije
 Irena Cergol: T:	05/66	37	583,	E:	irena.cergol@rrc-kp.si	ali	E:	info@rrc-kp.si
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Oglasi POSLOVNE BORZE
													
•	 Francoski	oblikovalec	prototipa	inovativne	izobraževalne	

table	za	otroke	od	0	do	6	let	išče	izdelovalce	magnetnih	plošč	
za	sklenitev	proizvodnega	sporazuma.													

Šifra oglasa: BRFR20170801001
•	 Švedski	start-up	razvijalec	inovativnih	zapestnic	iz	silikona	

in	kovine,	ki	se	uporabljajo	v	zdravstvenem	sektorju,	išče	
proizvajalce	tovrstnih	zapestnic,	za	sklenitev	proizvodnega	
sporazuma.																							

Šifra oglasa: BRSE20170801001 																		
•	 Danski	oblikovalec	pohištva	išče	proizvajalce	kakovostnih	

lesenih	hrastovih	miz	za	sklenitev	pogodbe	o	zunanjem	izva-
janju.																						

Šifra oglasa: BRDK20170808001																
•	 Katarsko	podjetje,	specializirano	za	proizvodnjo	in	distribucijo	

notranjih	in	zunanjih	LED	luči	ter	svetlobnih	elementov,	išče	
dobavitelje	polizdelkov	ali	kompletnih	LED	svetilk	za	sklenitev	
distribucijskega	ali	proizvodnega	sporazuma.														

Šifra oglasa: BRQA20170720001																
•	 Nemško	podjetje	želi	vlagati	v	tehnologije	in	aplikacije,	po-

vezane	s	3D	tiskom	(AM	–	Additive	Manufacturing).	Podjetje	
zagotavlja	sredstva	za	programsko	opremo	AM,	strojno	
opremo	in	materiale	ter	naložbe	v	naravi	za	stroje	za	posta-
vitev	najsodobnejših	industrijskih	proizvodnih	obratov	AM,	s	
ciljem	izdelave	serije	AM	ali	množičnih	aplikacij.	Podjetje	išče	
industrijska	podjetja	in	zagonska	podjetja,	ki	želijo	vstopiti	na	
trg	AM.	Podjetje	ponuja	finančne	sporazume.																		

Šifra oglasa: BRDE20170718001										
•	 Škotsko	podjetje	išče	podizvajalca	na	področju	rotacijskega	

oblikovanja	UV	odpornih	polietilenskih	izdelkov	za	škotski	
morski	sistem.	Podjetje	si	prizadeva	razširiti	svoje	proizvodne	
zmogljivosti	s	podizvajalci	ali	proizvodnimi	sporazumi.	

Šira oglasa: BRUK20170804002						
UP, Center za razvoj in prenos znanja 
Čevljarska	37,	6000	Koper	
T:	05/66	377	85	
E:	een@upr.si	
I:	http://www.een.si
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1Št. 15/2017 z dne 31. marec 2017 									
•	 Zakona	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	gospodarskih	družbah	

(ZGD-1J)															
•	 Sklep	o	določitvi	cen	ravnanja	s	komunalnimi	odpadki	v	Občini	Ankaran												
•	 Sklep	o	določitvi	cen	ravnanja	s	komunalnimi	odpadki	v	Občini	Ankaran,									

Št. 21/2017 z dne 25. april 2017									
•	 Odredba	o	višini	prispevkov	za	osebno	dopolnilno	delo																

Št. 23/2017 z dne 5. maj 2017														
•	 Zakon	o	spremembi	in	dopolnitvah	Zakona	o	pokojninskem	in	

invalidskem	zavarovanju	(ZPIZ-2C)									

Št. 24/2017 z dne 12. maj 2017														
•	 Zakon	o	ratifikaciji	Sporazuma	med	Vlado	Republike	Slovenije	in	Vlado	

Kraljevine	Maroko	o	mednarodnem	cestnem	prevozu	potnikov	in	blaga	
(BKMMCP)									

Št. 25/2017 z dne 19. maj 2017														
•	 Zakon	o	vajeništvu	(ZVaj)															

Št. 26/2017 z dne 26. maj 2017													
•	 Pravilnik	o	pogojih	za	oprostitev	opravljanja	izpita	iz	prve	pomoči	za	

kandidate	za	voznike												

Iz vsebine	 Uradnega lista •	 Sklep	o	začetku	postopka	priprave	občinskega	podrobnega	
prostorskega	načrta	»Capris«									

•	
Št. 27/2017 z dne 2. junij 2017														
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	omejevanju	porabe	

alkohola	(ZOPA-A)												
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	podpornem	okolju	za	

podjetništvo	(ZPOP-1D)										

Št. 29/2017 z dne 9. junij 2017														
•	 Zakon	o	dopolnitvi	Zakona	o	omejevanju	uporabe	tobačnih	in	

povezanih	izdelkov	(ZOUTPI-A)											

Št. 35/2017 z dne 7. julij 2017														
•	 Pravilnik	o	minimalnih	tehničnih	pogojih	in	o	obsegu	storitev	za	

opravljanje	gostinske	dejavnosti,											

Št. 40/2017 z dne 21. julij 2017												
•	 Sklep	o	določitvi	najvišje	dovoljene	cene	izvajanja	dimnikarskih	storitev																							
•	 Aneks	št. 2	h	Kolektivni	pogodbi	dejavnosti	trgovine	Slovenije														 

Št. 41/2017 z dne 28. julij 2017												
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	cestninjenju	(ZCestn-A)													

Št. 42/2017 z dne 4. avgust 2017																					
•	 Uredba	o	varstvu	dokumentarnega	in	arhivskega	gradiva												
•	 Pravilnik	o	minimalnih	standardih	in	normativih	za	izvajanje	pogrebne	

dejavnosti

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE 	
•	 Nemški	proizvajalec	visoko	kakovostnega	pohištva	išče	partnerja	za	

razvoj	lahkega	in	trdnega	pohištvenega	okovja.	Nemško	podjetje	bi	
rado	uvedlo	novo	in	nekoliko	nenavadno	okovje,	ki	omogoča	nov	
proces	proizvodnje	/	industrijske	proizvodnje	kuhinjskega	pohištva.	
Podjetje	išče	tehnično	sodelovanje	ali	proizvodni	sporazum	z	izku-
šenim	partnerjem,	ki	lahko	oblikuje	prototip	okovja.																

Šifra: TRDE20170718001
•	 Kitajsko	vodilno	podjetje	za	inteligentne	izdelke	išče	tehnologijo	

za	proizvodnjo	inteligentnih	stikalnih	naprav.	Želijo	sodelovati	
s	partnerji	prek	sodelovanja	na	področju	raziskav	in	tehničnega	
sodelovanja.													

Šifra oglasa: TRCN20170720002												
•	 Poljsko	svetovalno	podjetje	za	energetsko	učinkovitost	išče	partner-

je	s	pripravljenostjo	za	prenos	inovativnih	tehnologij	za	energet-
sko	učinkovitost.	Podjetje	išče	partnerje	in	ponuja	komercialni	
sporazum	s	tehnično	pomočjo,	storitveni	sporazum	in/ali	sporazum	
o	tehničnem	sodelovanju	z	drugimi	podjetji,	ki	imajo	inovativne	
rešitve	za	energetsko	učinkovitost	in	iščejo	podjetja	za	distribucijo	
ali	komercializacijo	njihovih	tehnologij.								

Šifra oglasa: TRPL20170710001										
•	 Litovsko	inženirsko	podjetje	je	razvilo	samodejni	sistem	za	

natančno	doziranje	materialov,	ki	se	uporabljajo	pri	proizvodnji	
varilnega	toka.	Litovsko	podjetje	išče	industrijske	partnerje,	ki	bi	bili	
zainteresirani	za	to,	da	bi	avtomatske	šaržne	sisteme	vgradili	v	svoje	
proizvodne	postopke	s	podporo	litovskega	partnerja	v	okviru	ko-
mercialnega	sporazuma	s	tehnično	pomočjo.		 	

Šifra oglasa: TOLT20170720001  	
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