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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
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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.o.o.
Ankaranska	cesta	5	c,	
6000	Koper	
(v prostorih Sintal Obala d.o.o.) 

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:  05/663 7 7 85 - E:  katja.cergol@upr.si 
Sebastjan Rosa	-	T:  05/663 77 87	- E:	sebastjan.rosa@upr.si
Sestanki po predhodni najavi.

V A R S T V O 	 P R I 	 D E L U 	 I N 	 V A R S T V O 	 P R E D 	 P O Ž A R O M
Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom
•	 Na	področju	zagotavljanja	varstva pri delu,	pri	izvajanju	ukrepov	varstva pred požarom in	storitve	na	področju	HACCP sistema 

in varstva okolja.	
Kontakti
•	 T:	041/	767	661	-	E:	info@varteg.si
•	 www.varteg.si

Varteg, Marko Grosek s.p.
Dolga	reber	16c,	6000	Koper

Sergej Pinter
predsednik OOZ Koper
T: 040/230 620
E: sergej.pinter8@gmail.com

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 
Uredništvo OOZ Koper
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 600 izvodov 

Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Tatjana Ivančič
strokovna sodelavka
T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@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

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

Decembrski slavnostni dogodki so se zvrstili, na koncu 
smo odprli še penine in zakorakali v novo desetletje. 
Vsem skupaj želim mnogo sreče in zdravja. Oboje 
bomo še kako potrebovali, če želimo biti kos vsem 
izzivom, ki nas čakajo v tem letu. V podjetništvu 
ni šale. To dobro vemo. Leto ali dve »spanja«, pa te 
konkurenca povozi. Na zbornici se bomo letos še bolj 
potrudili, da vam, spoštovani člani, ponudimo čim več 
izobraževanj, svetovanj in še česa, kar vam bo lahko v 
pomoč pri vašem poslu. Seveda ne bomo pozabili na 
družabne dogodke.

Kot se  za konec leta spodobi, smo izpeljali vrsto 
družabnih dogodkov, katerim smo se potrudili dodati 
tudi nekaj vsebine. Na zadnji seji v letu 2019 se je sestal 
tudi Upravni odbor. Člani so razpravljali o prihodnjih 
aktivnostih in strategijah, predvsem pa so ugotovili, 
da so se negativni trendi poslovanja zbornice ustavili. 

Število članov ne upada več, popravilo se je tudi finančno poslovanje. Podobno je na svoji prvi 
seji ugotovil tudi Nadzorni odbor. To so razlogi za optimizem in spodbuda za nadaljnje delo. S 
sekretarko sva se udeležila slovesnosti ob 50-obletnici OZS v Ljubljani. Na zelo lepo pripravljeni 
prireditvi  so med drugim podelili diplome članom, ki so letos opravili mojstrski izpit. Med njimi 
je tudi naš član, Peter Šavron, ki je postal zidarski mojster. Čestitamo. Po nekaj letih smo priredili 
zaključni zbor vseh članov. Z njim smo nadomestili zaključne zbore posameznih sekcij. Kot 
vsako leto, smo za otroke naših članov in njihovih zaposlenih organizirali prihod Dedka Mraza. 
Prireditev je bila, kot po navadi, zelo dobro obiskana. Skupaj z Zavodom za zaposlovanje smo 
pripravili Poslovni zajtrk za delodajalce. Kot zadnja se je sestala še sekcija lesnih strok in izvolila 
novo vodstvo. Sekcija gradbincev je pod vodstvom nove predsednice že izpeljala dva strokovna 
dogodka. Prevozniki so opravili svoje redno usposabljanje. O vsem tem poročamo v številki 
Obrtniških novic, ki jih držite v rokah.

Za naše člane bijemo dve pomembni »bitki« z Mestno občino Koper. Prometni režim v OC 
Sermin in parkirna mesta za tovorna vozila naših članov – prevoznikov. S tem namenom sem s 
predsednikom sekcije za promet in sekretarko obiskal občino. Po kar dolgem sestanku smo dobili 
občutek, da se bo tokrat vendarle nekaj premaknilo v naš prid. Komunikacija z vodstvom občine 
je korektna in konkretna. To nas navdaja z upanjem na uspeh. Bo pa pot še dolga, potrebnega 
bo še nekaj potrpljenja. Nekatera stališča so pač različna, morali si bomo priti nasproti.

Kot veste se začenjajo aktivnosti v zvezi s sprejemom Občinskega prostorskega načrta – OPN. 
Gre za zelo pomemben akt, ki bo pomembno vplival tudi na razvoj drobnega gospodarstva. 
Zbornica se bo v te procese aktivno vključila. Nujno moramo priti do zemljišč za naš nadaljnji 
razvoj. Ne moremo dovoliti, da cel Koper postane samo pristanišče.

Napovedujemo še vrsto zanimivih seminarjev in strokovnih ekskurzij. 

Želim vam zanimivo branje.
                                                  
Vaš predsednik Sergej Pinter

Drage podjetnice - obrtnice, dragi podjetniki - obrtniki
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Prijavnica za seminar IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2019 
IN DAVČNE NOVOSTI PO 1.  JANUARJU 2020  - 11. februar 2020

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

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

• ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne 
obveznosti in nove višine akontacij davka za leto 2020;            

• davčne novosti, ki se uporabljajo od  1. januarja 2020 
(omejitev	olajšav	in	efektivna	obdavčitev,	spremembe	
stopenj	pri	cedularnih	obdavčitvah);										

•	 odgovori	na	vprašanja	in	pisno	gradivo;											

Predavateljica
Predavala	bo	Dunja Verbajs,	davčna	
svetovalka	z	licenco	DIZI,	iz	družbe	za	
davčno	svetovanje	VERBAJS	d.o.o.,	z	
dolgoletnimi	izkušnjami	na	področju	
davkov	in	računovodstva	ter	avtorica	
številnih	člankov.		

Trajanje seminarja
Seminar	bo	trajal	4 šolske ure.

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

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

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

Rok prijave
petek, 7. februar 2020	oziroma	do	zasedbe	prostih	mest.	
Pri	prijavi	imajo	prednost	člani	zbornice.

 VABILOSeminar Napotki za izpolnitev davčnega 
obračuna 2019 in davčne novosti po 1. januarju 2020

Vabimo	vas	na	seminar	s	praktičnimi	napotki	za	izpolnitev	
davčnega	obračuna	za	leto	2019	in	nekatere	davčne	novosti	po		
1.	januarju	2020,	ki	bo

v torek 11. februarja 2020 ob 9.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
					Na	seminarju	bomo	na	praktičnih	primerih	osvežili	vsa	naj-
pomembnejša	izhodišča	oziroma	pravne	podlage	za	pripravo	
davčnega	obračuna	in	letnih	poročil	za	majhne	gospodarske	
družbe	in	samostojne	podjetnike	za	leto	2019	ter	se	seznanili	z	
najnovejšimi	stališči	FURS	-	a.
					Poudarek	bo	na	vseh	pomembnih	kategorijah,	ki	vplivajo	na	
davčno	osnovo,	predvsem	pa	bodo	izpostavljene	vse	pomemb-
nejše	razlike	med	sestavo	davčnega	obračuna	za	pravne	osebe	in	
samostojne	podjetnike,	v	izogib	kasnejšim	nepotrebnim	zaple-
tom	v	praksi	in	posledično	davčnemu	nadzoru	ter	sankcijam.	

Program
• obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe	

–		pomen	izpolnjevanja	osnovnih	podatkov	in	roki	za	
predložitev	FURS-u;												

• poročanje AJPES – u in izjeme ter letna poročila; 												
• pregled posameznih postavk davčnega obračuna

•	 poudarek	na	nepriznanih	oz.	delno	priznanih	
odhodkih	in	prihodkih:

•	 rezervacije	in	pasivne	časovne	razmejitve;								
•	 stroški	in	vpliv	na	davčno	osnovo	–	amortizacija	

(novo-amortizacija	pri	poslovnih	najemih,	povračila	
stroškov	(prehrana,	prevoz,	prenočevanje),	aktivne	
časovne	razmejitve,												

•	 transakcije	med	povezanimi	osebami	(obresti	od	
presežka	posojil	–	tanka	kapitalizacija,	prikrito	
izplačilo	dobička),															

•	 pogoji	za	davčne	olajšave	–	kdaj	in	kako	in	posebno	
povečanje	pri	odtujitvi	OS,								

•	 pokrivanje	izgub	in	pogoji;												

 VABILOSeminar Reforma zakonodaje s področja 
varstva osebnih podatkov ter ključne dolžnosti podjetij 

OOZ	Koper,		v	sodelovanju	z	Informacijskim	pooblaščencem	
Republike	Slovenije,	v	okviru	EU	projekta	RAPiD.Si,	organizira	
brezplačni	seminar	Reforma zakonodaje s področja varstva 
osebnih podatkov ter ključne dolžnosti podjetij 

v sredo, 4. marca 2020 od 9. do 12. ure,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, 
Staničev trg 1, Koper
Seminar	o	varstvu	osebnih	podatkov	je	namenjen	predvsem	
malim	in	srednje	velikim	podjetjem.	Glavni	cilj	je	predstaviti	
reformo	zakonodajnega	okvira	s	področja	varstva	osebnih	
podatkov,	usmeriti	slušatelje	na	informacije	in	uporabna	
orodja,	ki	pripomorejo	k	prenosu	zakonskih	zahtev	v	prakso,	
ter	ponuditi	odgovore	na	konkretna	vprašanja.	

Program
1. del - Ključne dolžnosti po Splošni uredbi o varstvu 
osebnih podatkov - GDPR (cca 90 minut)								
•	 temeljne	definicije,	načela									
•	 pravne	podlage											
•	 informiranje	posameznika									
•	 pravice	posameznika	(pravica	do	seznanitve,	pozabe,	

omejitve,	prenosljivosti	podatkov...)									
•	 pogodbena	obdelava	podatkov										
•	 evidenca	dejavnosti	obdelave	(»katalogi«)										
•	 ocene	učinkov	v	zvezi	z	varstvom	podatkov											

•	 pooblaščene	osebe	za	varstvo	podatkov	(DPO)												
•	 kodeksi	ravnanja	in	potrjevanje	(certificiranje)									
•	 varnost	podatkov												
•	 neposredno	trženje														
•	 obveščanje	o	kršitvah	varnosti											
•	 prenos	osebnih	podatkov	v	tretje	države	ali	mednarodne	

organizacije									
•	 pravna	sredstva,	odgovornost	in	kazni	

2. del - Kako razumeti in izvajati določbe Splošne uredbe 
v praksi (cca 60 minut) 													
•	 kako	razumeti	in	izvajati	določbe	Splošne	uredbe	v	

praksi	
•	 novosti	Zakona	o	varstvu	osebnih	podatkov		

(ZVOP-2;	*odvisno	od	sprejema)	
•	 vprašanja	in	odgovori		

Predavatelj
Seminar	bo	izvedel	Matej Sironič,	svetovalec Pooblaščenke	
za	varstvo	osebnih	podatkov.

Prijave
Obvezna	je	predhodna	prijava,	najkasneje	do	petka, 
28. februarja 2020,	na	tel.	05/61 390 13,	041/725 125
ali	na	e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Seminar	je	financiran	s	strani	Evropske	unije.

Prijavnica za seminar REFORMA ZAKONODAJE S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 
TER KLJUČNE DOLŽNOSTI PODJETIJ - 4. marec 2020

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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Prednovoletni zbor članov OOZ Koper
					Tradicionalna	prednovoletna	srečanja	članov	
po	 sekcijah	 smo	 lansko	 leto	 združili.	 V	 moder-
nejšem	slogu,	v	enem	dogodku,		smo	organizi-
rali	 srečanje	 vseh	 članov	 zbornice.	 Dobili	 smo	
se	v	Oljarni	našega	člana	Franka	Lisjaka	v	Šalari,	
7.	decembra	2019.	Dogodka	se	je	udeležilo	120	
članov.	 Nekateri	 so	 bili	 nad	 drugačno	 obliko	
druženja	 navdušeni,	 drugi	 malo	 manj,	 saj	 so	
zagovorniki	klasičnih	oblik	tovrstnih	dogodkov,	
kot	smo	jih	organizirali	v	preteklosti.	Pogrešali	
so	 več	 sedišč,	 kar	 pa	 bomo	 v	 naslednjih	 tovr-
stnih	 organizacijah	 vsekakor	 upoštevali.	 De-
cembrsko	 srečanje	 si	 je	 vodstvo,	 v	 soglasju	 s	
predsedniki	 sekcij,	 zamislilo	 drugače,	 in	 sicer	
dogodek,	 kjer	 se	 lahko	 srečajo	 člani	 različnih	
dejavnosti.	 In	 prav	 to	 je	 bilo	 udeležen-
cem	 najbolj	 všeč.	 Dogodek	 je	 bil	 za	
nekatere	 priložnost,	 da	 so	 se	 po	 dol-
gem	času	srečali	s	kolegi	in	kolegicami	
obrtniki	in	podjetniki,	s	katerimi	se	dalj	
časa	niso	videli.	
	 	 	 	 	 Pred	 začetkom	 družabnega	 sre-
čanja	sta	dve	sekciji	opravili	tudi	
zbor	 članov	 in	 sicer	 sekcija	
za	 promet	 in	 sekcija	 avto	 re-
montnih	 dejavnosti.	 Na	 obeh	
sestankih	 je	 bila	 udeležba	 kar	
številčna.	In	to	je	dobro.
	 	 	 	 	 Predsednik	 zbornice	 Sergej 
Pinter		je	priložnost	izkoristil,	da	je	
na	kratko	povzel	aktivnosti	od	nje-
gove	izvolitve	dalje.	Spomnil	je,	da	
je	zbornica	v	letu		2019	praznovala	

svojo	 40.	 obletnico,	 katero	 smo	 obeležili	 na	
slavnostni	skupščini	v	dvorani	Sv.	Frančiška	Asi-
škega	v	Kopru.	Ob	tej	priložnosti	 je	župan	Me-
stne	občine	Koper,	gospod	Aleš	Bržan,	zbornici	
izročil	 tudi	 posebno	 priznanje	 Mestne	 občine	
Koper.	
	 	 	 	 	Na	zboru	so	si	prisotni	 lahko	ogledali	pred-
stavitveni	 video,	 v	 katerem	 sodelujejo	 člani	
zbornice	različnih	dejavnosti	in	s	katerim	smo	v	
lanskem	letu	obeležili	jubilej	zbornice.
	 	 	 	 Predsednik	 zbornice	 je	 v	 svojem	 nagovoru	
povzel	 tudi	 zgodovino	 nastanka	 obrtne	 cone.		
Dejal	 je,	 da	 je	 prevzel	 pobudo	 in	 v	 prid	 tam-
kajšnjih	obrtnikov,	ki	so	v	večini	člani	zbornice,		
pričel	urejati	zadeve	na	organiziran	način.	Opi-

sal	 je	 težave	 s	 stanjem	 prometa	 v	
coni	 in	 prizadevanja	 za	

rešitev.	O	vsem	smo	(in	še	bomo)	obširno	poro-
čali.	Predsednik	je	še	dodal,	da	smo	z	aktualnim	
vodstvom	 MOK	 uspeli	 vzpostaviti	 korektno	 in	
konstruktivno	komunikacijo.	In	tudi	to	je	dobro.
					V	nadaljevanju	so	besedo	prevzeli	predsedni-
ki	sekcij.	Predsednik	zbornice	 jim	 je	po	kratkem	
uvodu	 prepustil	 mikrofon	 in	 vsak	 od	 njih	 je,	 v	
nekaj	besedah,	predstavil	sebe	in	sekcijo.	Našteli	
so	glavne	težave	v	svojih	panogah	in	predstavili	
dejavnosti,	 ki	 jih	 želijo	 izpeljati	 v	 letošnjem	 letu.	
Udeleženci	zbora	so	pozorno	poslušali	prav	vsa-
kega	govornika.	In	v	tem	je	bil	tudi	glavni	smisel	
tega	dogodka.	Z	delom	in	problemi	posamezne	
sekcije	 so	 seznanjeni	 tudi	 drugi	 člani.	 Pretok	 in-
formacij	 je	na	ta	način	bistveno	boljši.	Nekatere	

težave	 imajo	 sekcije	 zelo	 podobne.	 Lahko	
si	 bodo	 tudi	 medsebojno	 pomagale	 in	

marsikatero	 aktivnost	 pripravile	 v	 sode-
lovanju.
		 	 	 	Sledilo	je	sproščeno	druženje	ob	pri-

grizku.	 Udeleženci	 so	 se,	 vidno	 do-
bro	 razpoloženi,	 pogovarjali	 o	

svojih	izkušnjah	in	težavah,	vsi	
pa	 seveda	 tudi	 komentirali	

organizacijo	 nove	 oblike	
prednovoletnega	 druže-
nja.	Vsak	je	dodal	kakšno	
svoje	mnenje,	a	prevladal	
je	pozitiven	splošni	vtis	v	
smislu:	 koncept	 je	 pravi,	

izvedbo	 pa	 je	 po-
trebno	 še	 mal-

ce	dodelati.

Poslovni zajtrk tudi na OOZ Koper
V	okviru	Evropskega	dneva	delodajalcev,	ki	je	
potekal	28.	novembra	2019,	je	naša	zbornica,	
v	sodelovanju	s	Koprsko	območno	službo	
Zavoda	RS	za	zaposlovanje,	organizirala	po-
slovni zajtrk za delodajalce.

Glavni	namen	tovrstnega	dogodka	je	bil	okre-
piti	sodelovanje	malih	in	srednje	velikih	delo-
dajalcev	 z	 zavodom	 za	 zaposlovanje,	 z	 željo	

povečati	prepoznavnost	in	izboljšati	kakovost	
storitev	 po	 meri	 delodajalcev.	 Predstavniki	
zavoda	 so	 delodajalcem	 predstavili	 stanje	 na	
trgu	 dela	 in	 projekt	 Poklicni	 barometer,	 aktu-
alne	 programe	 Aktivne	 politike	 zaposlovanja	
in	projekt	Inkluzivno	kreiranje	delovnega	me-
sta	ter	delo	pisarn	za	delodajalce.	Dogodek	je	
bil	tudi	priložnost	za	organizacijo	delavnice,	ki	
je	v	izvedbi	Kulturno	izobraževalnega	društvo	

PiNA	iz	Kopra	potekala	pod	geslom	»Z	boljšo	
komunikacijo	 do	 večje	 motivacije	 zaposle-
nih«.	V	zelo	zanimivi	interaktivni	delavnici,	so	
sodelujoči	 raziskovali	 kaj	 zaposlene	 motivira,	
kako	deluje	učinkovito	komuniciranje	in	kaj	so	
uspešne	taktike	za	dvig	motivacije	zaposlenih	
ter	 kako	 uspešno	 preprečiti	 konflikte	 in	 kako	
jih	reševati,	ko	pride	do	njih.	

Članom	zbornice,	ki	najkasneje	do	konca	februarja	tekočega	leta	plačate	
letno članarino v enkratnem znesku,	
bo	priznan	popust	v	višini	enomesečne članarine.

Več	informacij	dobite	na	sedežu	OOZ	Koper,	Staničev	trg	1	
ali	na	tel.	05/61	390	00.

Za člane zbornice 
    Plačilo članarine v                  
          enkratnem znesku       
        vam prinese popust
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ES E K C I J A  Z A  P R O M E T

Usposabljanje voznikov 
po programu za leto 2020

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

Zbiramo prijave za ogled frizerskega 
sejma Hair Expo v Zagrebu

 VABILO

Člane	sekcije	frizerjev	OOZ	Koper	vabimo	k	skupnemu	
ogledu	frizerskega	sejma	Hair	Expo	Zagreb	2020,	
ki	bo	potekal	od	6.	do	8.	marca	2020	v	Zagrebu.

Ogled načrtujemo v 
nedeljo 8. marca 2020 
Financiranje udeležbe
Članom	sekcije	s	poravnano	članarino	bo	zbornica	
stroške	udeležbe	financirana	v	višini	70%	vendar	ne	
več	kot	50,00 EUR.

Informacije
Več	informacij		na	spletni	strani		
www.hairexpozagreb.com

Prijave
Prijavite	se		na	tel.	041/725 125

Rok prijave
torek, 21. februar 2020

	 																										Vabljeni! 

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

Enodnevni ogled	frizerskega 
sejma Cosmoprof v Bologni

 VABILO

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Koper	organizira	
za	člane	Sekcije	frizerjev		enodnevni	ogled	sejma	Cosmoprof	v	
Bologno.

Ogled	bomo	glede	na	večji	interes	organizirali	

• v nedeljo 15. marca 2020 
          ali 
• v ponedeljek 16. marca 2020
Prevoz
Na	podlagi	števila	prijav	bo	organiziran	skupni	prevoz.	
O	uri	in	kraju	odhoda	boste	prijavljeni	pravočasno	obveščeni.

Sofinanciranje udeležbe
Članom	 sekcije	 s	 poravnano	 članarino	 bo	 zbornica	 stroške	 udeležbe	
financirana	v	višini	70%	vendar		ne	več	kot	50,00 EUR.

Prijave
Sporočite	nam	za	vas najbolj ugoden termin	ogleda	na	
tel.	041/725-125	ali	na	e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Vstopnice
Vstopnico	si	priskrbite	sami.	

	 	 	 	 	 								Vabljeni!

S E K C I J A  L E S N I H  S T R O K

Spremembe tudi v vodstvu sekcije lesnih strok
Kot	smo	že	poročali,	so	po	lanskoletnih	volitvah,	ko	so	člani	izvolili	novega	
predsednika	in	skupščino	zbornice,	tudi	člani	sekcij	izvolili	svoja	vodstva	za	
mandat	2019-2023.		Konec	novembra	2019	je	dolgoletni	predsednik	sekcije	
Nenad Vračić	sklical	zbor	članov,	na	katerem	so	prisotni	člani	izvolili	novega	

OOZ	 Koper	 je	 za	 svoje	 člane	 in	 pri	 njih	 zaposlene	 delavce,	 v	 sodelovanju	 z	 Obrtno-podjetniško	 zbornico	 Slovenije,	 organizirala	 redno	
usposabljanje	voznikov	za	leto	2020.	Usposabljanja,	ki	je	potekalo	18.	januarja,	se	je	udeležilo	45	voznikov.

predsednika	in	podpredsednika.	Svoje	kandidature	Nenad	Vračić	ni	podal,	
saj	je	mnenja,	da	je	potrebno	priložnost	dati	tudi	mlajšim	članom.		Tako	je	bil	
za	predsednika	soglasno	izvoljen	Jadran Šavron,	podpredsednik	je	postal	
steklar	Slavko Zupan.	
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ES E K C I J A  G R A D B I N C E V

Ogled	sejma Dom v Ljubljani  VABILO

Člane	sekcije	gradbincev	OOZ	Koper	vabimo	na	ogled  59. sejma Dom,	
na	Gospodarsko	razstavišče	v	Ljubljani.	Ogled	organiziramo	

v petek, 6. marca 2020
Sejem	Dom	je	največji	specializirani	sejem graditeljstva	v	regiji.	
Ponuja	vse	za	dom,	gradbeništvo	in	stavbno	pohištvo,	ogrevalno	in	
hladilno	tehniko,	notranjo	opremo,	proizvode	in	storitve	s	področja	
varovanja	in	urejanja	okolice.	V	lanskem	letu	je	na	sejmu	sodelovalo	
528	podjetij	iz	26	držav.	Sejem	si	je	ogledalo	več	kot	54.000	ljudi.

Prevoz
Odhod bo ob 13. uri	iz	avtobusne	postaje	na	Piranski	cesti	v	Kopru	
(ob	trgovini	Oviesse).

Financiranje prevoza
Zbornica	bo	svojim	članom	s	poravnano	članarino	pokrila	stroške	
prevoza v celoti. 

Prijave
Prijave	zbiramo	do	torka, 3. marca 2020	
na	tel.	041/725-125	ali	na	e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Ostali stroški
Ostale	stroške	(vstopnica,	prehrana)	krijete	udeleženci	sami.	 								

                   Vabljeni!

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

Uspešna		prva letošnja aktivnost za gradbince
					V	četrtek,	16.	januarja	so	se	člani	sekcije	gradbincev	zbrali	na	zboru	članov.	
S	predstavniki	podjetja	Murexin	d.o.o.	iz	Puconcev	so	organizirali	strokovno	
srečanje	in	tako	izpeljali	prvo	letošnjo	aktivnost.	
					V	uvodnem	delu	srečanja	so	člani	sekcije	izvedli	sestanek,	na	katerem	so	
se	dogovorili	o	aktivnostih,	ki	bi	 jih	organizirali	v	prvi	polovici	 leta	in	tako	
zapisali:						
•	 udeležbo	na	strokovnem	srečanju,	ki	ga	OZS	organizira	v	Portorožu,												
•	 ogled	sejma	Dom	v	Ljubljani											
•	 ogled	gradbenega	sejma	Megra	v	Gornji	Radgoni										
•	 organizacija	družabnega	srečanja									

V	drugem	delu	srečanja	je	predstavnik	podjetja	Murexin	predstavil	novost	

združitve	dveh	blagovnih	znamk	Kema	 in	Murexin,	ki	 s	1.	 januarjem	2019	
nastopata	pod	enotno	blagovno	znamko	Murexin.	Predstavil	je	tudi	novosti	
nekaterih	materialov,	ki	se	uporabljajo	pri	sanacijah	opečnih	 in	betonskih	
konstrukcij	ter	način	njihove	uporabe.	Prisotni	so	se	seznanili	še	z	drugimi	
novimi	materiali,	kot	npr.:							
•	 zaključna	hišna	barva	RA	100	za	tankoslojno	obdelavo	vseh	notranjih	
											in	zunanjih	površin								
•	 samorazlivna	industrijska	univerzalna	masa	MI	50									
•	 fleksibilno	gradbeno	lepilo	za	montažo	in	lepljenje	kamna	brez	izločanja	
											solitra	-Trass	sistem								
Po	uradnem	delu	srečanja	so	prisotni	druženje	nadaljevali	ob	prigrizku	in	v	
sproščenem	vzdušju	razpravljali	o	dejavnosti,	ki	jih	združuje.

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

Zidarski mojster Šavron Peter
Na	slovesnosti	ob	50.	obletnici	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije,	ki	se	je	5.	decembra	2019		odvila	v	Grand	Hotelu		Union	v	Ljubljani,	je	
sedeminštirideset	mojstric	in	mojstrov	prejelo	mojstrske	diplome.	Med	njimi	je	bil	tudi	član	naše	zbornice	Peter Šavron	,Porfid	d.o.o.,	ki	je	
uspešno	zaključil	šolanje	in	prejel	naziv	mojster	zidar.

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

Izobraževanje gradbincev na OZS
Konec	meseca	novembra	je	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	za	člane	
Sekcije	gradbincev	organizirala	brezplačno	predavanje	z	naslovom	Posegi 
v nosilno konstrukcijo stavb.  

Predavanje	je	bilo	namenjeno	vsem,	ki	se	na	objektih	srečujejo	s	posegi	v	
nosilne	konstrukcije,	tako	na	novogradnjah,	kot	tudi	na	sanacijah	in	adapta-
cijah.		Dogodka	se	je	udeležilo	tudi	devet	članov	naše	zbornice.	
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22. razpis za vpis na mojstrske izpite

Ob	 gledališki	 predstavi	 Snežna	 vila	
in	 čarobne	 besede,	 ki	 sta	 jo	 uprizorila	
gledališka	 igralca	 gledališke	 skupine	
KUKUC	 iz	 Beltincev,	 so	 se	 otroci	 vživeli	
v	praznični	decembrski	čas.	Bradati	mož,	
utrujen	od	dolge	poti,	 je	19.	decembra	
2019	v	dvorani	Obrtniškega	doma,	otro-
ška	srca	razveselil	z	lepimi	darili.	Otroci	

so	 ga	 nestrpno	 pričakovali,	 nekateri	 so	
se	ga	tudi	prestrašili,	a	so	mu	na	koncu	
prav	 vsi	 zapeli	 pesmico,	 slavno	 in	 edin-
stveno	 »Siva	 kučma,	 bela	 brada«.	 Prire-
ditev	je	namenjena	vsem	otrokom,	ki	v	
pravljico	o	Dedku	Mrazu	še	verjamejo	in	
v	veliko	zadovoljstvo	nam	je,	da	je	takih	
otrok	še	veliko.

Dedka Mraza pričakalo 80 otrok
Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita
V	skladu	z	določili	28.	člena	Obrtnega	zakona	(Uradni	list	RS,	št.	40/2004	–	UPB	102/07)	ima	pravico	do	opravljanje	
mojstrskega	izpita,	kdor:										
•	 je	 pridobil	 srednjo	 poklicno	 izobrazbo	 in	 ima	 vsaj	 tri	 leta	 izkušenj	 na	 področju,	 na	 katerem	 	 želi	 opravljati	

mojstrski	izpit,												
•	 je	pridobil	srednjo	strokovno	izobrazbo	in	ima	vsaj	dve	leti	izkušenj	na	področju,	na	katerem		želi	opravljati	

mojstrski	izpit,										
•	 ima	najmanj	višjo	strokovno	izobrazbo	in	vsaj	eno	leto	izkušenj	na	področju,	na	katerem	želi	opravljati	mojstrski	

izpit.	 											

Delovne	izkušnje	niso	vezane	na	redno	delovno	razmerje,	kandidat	za	pristop	k	mojstrskemu	izpitu	pa	je	dolžan	
obvezno	k	vlogi	priložiti	potrdilo	delodajalca	oziroma	delodajalcev,	iz	katerega	bo	razvidno	obdobje	pridobivanja	
izkušenj	ter	dela	in	naloge,	ki	jih	je	kandidat	pri	njem	opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne	prijave	za	pristop	k	opravljanju	mojstrskega	izpita	kandidati	pošljejo	skupaj	z	dokazili	o	izpolnjevanju	pogojev	in	
ostalo	zahtevano	dokumentacijo,	na	predpisanem	obrazcu,	ki	ga	dobijo	na	območni	zbornici	ali	Obrtno-podjetniški	
zbornici	Slovenije.

Vlogo	 za	 pristop	 k	 mojstrskemu	 izpitu	 lahko	 kandidati	 od	 7.	 januarja	 2020	 dalje	 pošljejo	 na	 Obrtno-podjetniško	
zbornico	Slovenije,	Celovška	cesta	71,	1000	Ljubljana,	s	pripisom	'Mojstrski	 izpiti'	ali	 jo	prinesejo	osebno.	Obrtno-
podjetniška	 zbornica	 Slovenije	 najkasneje	 v	 tridesetih	 dneh	 po	 vložitvi  popolne	 prijave  obvesti	 kandidata	 o	
izpolnjevanju	pogojev	za	pristop	k	mojstrskemu	izpitu	z	določitvijo	pristopnega	roka.
 
Prijavnina
Kandidat	mora	ob	vložitvi	prijave	na	 razpis	za	opravljanje	mojstrskega	 izpita	poravnati	prijavnino	za	opravljanje	
mojstrskega	 izpita,	 ki	 znaša	 381,30 EUR.	 Dokončni	 obračun	 stroškov	 kandidati	 prejmejo	 skupaj	 z	 obvestilom	 o	
izpolnjevanju	razpisnih	pogojev.	Cenik	mojstrskega	izpita	je	za	vsak	naziv	objavljen	na spletni	strani	OZS ,	informacije	
lahko	dobite	tudi	na	območni	zbornici.

Pristopni roki na 22. razpisu za mojstrske izpite
V	okviru	22.	razpisa	sta	določena	dva	pristopna	roka,	in	sicer:													
• 3. marec 2020	(rok	za	oddajo	popolnih	vlog	je	do	20.	februar	2020)										
• 13. oktober 2020	(rok	za	oddajo	popolnih	vlog	je	do	25.	september	2020).										

Dodatne informacije
Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije,	Suzana	Kljun,	telefon	01/58	30	574,	e-naslov: suzana.kljun@ozs.si
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A Kako do		e-bolniškega lista (eBOL) 
po 1. februarju 2020

					Delodajalci	bodo	morali	za	svoje	zaposlene,	za	začasne	zadržanosti	od	dela	od	1.	2.	2020	dalje,	obvezno	dostopati	
do	bolniškega	lista	preko	portala	SPOT	(eVEM).

Način dostopanja delodajalcev do elektronskih bolniških listov (eBOL)
	 	 	 	Elektronski	bolniški	 listi	 (v	nadaljevanju	eBOL)	bodo	na	voljo	v	PDF	 in	XML	obliki.	Omogočen	bo	prikaz	vseh	
izdanih	eBOL	za	izbrano	obdobje	za	izbranega	delodajalca.	Iz	prikazanega	seznama	eBOL	bo	možno	izbrati	eBOL	
za	posameznega	delavca,	omogočen	bo	tudi	prenos	vseh	eBOL	za	vse	zaposlene,	ki	jim	je	bil	v	izbranem	obdobju	
izdan	eBOL. 
	 	 	 	Z	uvedbo	eBOL-a	bo	poenostavljen	 tudi	e-postopek	za	vlaganje	zahtevkov	za	 refundacijo	nadomestila	plače	
v	breme	Zavoda	za	zdravstveno	zavarovanje	Slovenije	(v	nadaljevanju	ZZZS).	Zaradi	uvedbe	eBOL	k	vlogi	ne	bo	
potrebno	prilagati	skeniranih	potrdil	o	upravičeni	odsotnosti	od	dela	oz.	bolniških	listov.
						Delodajalci	bodo	lahko	do	elektronskih	bolniških	listov	dostopali	na	dva	načina	(kateri	način	bo	delodajalec	izbral	
za	dostopanje	do	elektronskih	bolniških	listov,	je	odvisno	od	načina	dela	delodajalca)	in	sicer:

1. Preko portala SPOT (eVEM) 
V tem primeru potrebujete:
•	 dostop	do	spleta,
•	 digitalno	potrdilo,
•	 izdano	poooblastilo	za	osebo,	če	bo	za	poslovni	subjekt	do	e-bolniških	listov	dostopala	s	strani	zakonitega	

zastopnika	pooblaščena	oseba.	Za	urejanje	pooblastil	sta	na	voljo	dva	obrazca	in	sicer:																
•	 pooblastilo	samo	za	eBOL	(če	želite	urediti	pooblastilo	samo	za	nov	postopek	»Prenos	e-bolniških	listov	–	

eBOL.«	Na	enem	obrazcu	lahko	pooblastite	več	oseb);														
•	 pooblastilo	za	eBOL	in	druge	e-postopke	portala	SPOT	(če	želite	urediti	pooblastilo	za	postopek	»Prenos	

e-bolniških	listov	–	eBOL«	in	druge	e-postopke	na	portalu	SPOT	(eVEM)).
Več informacij in vsebina obeh obrazcev na povezavi	
https://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=7342
Pri	tem	je	potrebno	upoštevati:											
•	 vloga	za	ureditev	pooblastila	mora	biti	podpisana	s	strani	zakonitega	zastopnika	podjetja/poslovnega	subjekta,															
•	 vlogo	se	pošlje	po	pošti	ali	se	jo	dostavi	osebno	na	katerokoli	točko	SPOT,													
•	 pooblastila	za	eBOL	bodo	v	sistemu	SPOT	(eVEM)	aktivirana	po	1.	januarju	2020.													

2. Z uporabo spletne storitve oziroma vmesnika eBOL in eNDM, ki ga prav tako omogoča portal SPOT (eVEM)
					Z	uporabo	spletne	storitve	oz.	vmesnika	se	lahko	določene	postopke	za	ZZZS	uredi	neposredno	iz	kadrovskega	/	
računovodskega	programa	oziroma	programa	za	obračun	plač.	Portal	SPOT	(eVEM)	omogoča	Kadrovski	vmesnik	za	
urejanje	obrazcev	M-1,	M-2,	M-3	in	M12	in	Vmesnik	za	nadomestila	eNDM.
					Vmesnik	eNDM	omogoča	vlaganje	zahtevkov	za	refundacijo	nadomestila	plače	v	breme	ZZZS.
					Z	novim	letom	bo	vmesnik	za	nadomestila-eNDM	dograjen	in	bo	omogočal	tudi	pregled	in	prenos	elektronskih	
bolniških	listov.	Po	novem	se	bo	vmesnik	imenoval	Vmesnik	eBOL	in	eNDM.

Vir:  Tadeja Bučar, svetovalka OZS	

Iz vsebine  
Uradnega lista
 Št. 67 z dne 8. november 2019										
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	prevozih	v	

cestnem	prometu	(ZPCP-2G)										

Št. 72 z dne 4. december 2019									
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvi	Zakona	o	davku	na	

dodano	vrednost	(ZDDV-1L)									

Št. 75 z dne 12. december 2019								
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	

pokojninskem	in	invalidskem	zavarovanju	(ZPIZ-2G)										
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	urejanju	

trga	dela	(ZUTD-E)

Št. 76 z dne 13. december 2019
•	 Uredba	o	povračilu	stroškov	za	službena	potovanja	v	tujino
•	 Uredba	o	spremembah	Uredbe	o	cestnini	za	uporabo	

cestnega	predora	Karavanke

Št. 77 z dne 20.12.2019
•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	

izvajanju	Zakona	o	davku	na	dodano	vrednost
•	 Pravilnik	o	spremembi	Pravilnika	o	obrazcu	zahtevka	

za	zmanjšanje	davčne	osnove	od	dohodka	iz	oddajanja	
premoženja	v	najem	zaradi	uveljavljanja	dejanskih	stroškov	
vzdrževanja	premoženja,	ki	ohranja	uporabno	vrednost	
premoženja															

Št. 78 z dne 20. december 2019              
•	 Uredba	o	spremembah	in	dopolnitvah	Uredbe	o	

cestninskih	cestah	in	cestnini,														

Št. 80 z dne 27. december 2019																			
•	 Pravilnik	o	obrazcih	za	napovedi	za	odmero	akontacije	

dohodnine	ter	obrazcih	za	napovedi	za	odmero	dohodnine	
od	dohodka	iz	kapitala	in	dohodka	iz	oddajanja	premoženja	
v	najem														

•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	
izvajanju	Zakona	o	davčnem	postopku															

•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvi	Pravilnika	o	dostavi	
podatkov	za	odmero	dohodnine													

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

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

•	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	o	
vsebini	in	obliki	obračuna	davčnih	odtegljajev	ter	o	načinu	
predložitve	davčnemu	organu													

•	 Sklep	o	vrednosti	točk	za	izračun	nadomestila	za	uporabo	
stavbnega	zemljišča	v	letu	2020											

•	 Zakon	o	dopolnitvi	Zakona	o	delovnih	razmerjih	(ZDR-1B)												

Št. 81 z dne 27. december 2019										
•	 Zakon	o	spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	

starševskem	varstvu	in	družinskih	prejemkih	(ZSDP-1C)									

Št. 82 z dne 31. december 2019								
•	 Odredba	o	uskladitvi	najnižje	bruto	urne	postavke	za	

opravljeno	uro	začasnih	in	občasnih	del								
•	 Odredba	o	spremembi	Odredbe	o	določitvi	poklicev,	v	

katerih	zaposlitev	tujca	ni	vezana	na	trg	dela.
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				Tujci	iz	tretjih	držav	za	prebivanje	in	delo	
v	 Sloveniji	 potrebujejo	 dovoljenje.	 Enotno	
dovoljenje	izda	upravna	enota,	na	Zavodu	
Republike	 Slovenije	 za	 zaposlovanje	 pa	 iz-
dajajo	soglasje	k	temu	dovoljenju.	Delovna	
dovoljenja	se	izdajajo	za	državljane	BiH	in	za	
sezonska	dela	v	kmetijstvu	do	90	dni.
Enotno dovoljenje
					Enotno	dovoljenje tujcem	iz	tretjih	držav	
omogoča	 vstop	 v	 našo	 državo	 ter	 bivanje,	
zaposlitev	in	delo	v	Sloveniji. S	tem	je	prosil-
cem	za	dovoljenje	omogočen	enostavnejši	
postopek	pri	upravni	enoti	po	načelu:	vse	
na	enem	mestu.
					Tujci,	ki	v	Slovenijo	pridejo	z	namenom	
zaposlitve,	samozaposlitve	ali	dela,	torej	ne	
potrebujejo	 več	 dveh	 različnih	 dovoljenj.	
Enotno	dovoljenje	združuje	in	nadomešča	
dovoljenje	za	prebivanje,	ki	so	ga	prej	izda-
jale	 upravne	 enote,	 in	 delovno	 dovoljenje,	
ki	so	ga	izdajali	na	zavodu	za	zaposlovanje.
Vloge	 za	 zaposlitev	 ali	 delo	 tujcev	 se	 od-
dajo	 pri	 Zavodu	 RS	 za	 zaposlovanje	 in	 se	
jih	obravnava	ter	o	njih	odloča	na	podlagi	
Zakona	 o	 zaposlovanju	 in	 delu	 tujcev.	 De-
lovna	dovoljenja,	ki	so	bila	izdana	v	skladu	z	
omenjenim	zakonom,	ostanejo	veljavna	do	
izteka	njihove	veljavnosti.
Upravne	enote	sprejemajo	vloge	za	enotno	
dovoljenje	za	prebivanje	 in	delo	tujcev.	Te	
vloge	 se	 obravnavajo	 po	 novih	 predpisih	
in	postopkih,	na	podlagi	Zakona	o	tujcih	ter	
Zakona	o	zaposlovanju,	samozaposlovanju	
in	delu	tujcev. 
Prosilci	 lahko  vlogo	 za	 enotno	 dovoljenje	
oddajo  na	 upravni	 enoti	 ali	 na	 diplomat-
sko-konzularnem	predstavništvu	v	matični	
državi.	 V	 postopku	 za	 enotno	 dovoljenje,	
ki	ga	vodi	upravna	enota,	se	na	Zavodu	RS	
za	zaposlovanje	izda soglasje	k	temu	dovo-
ljenju,	 če	 so	 izpolnjeni  zakonski	 pogoji  za	
posamezno	vrsto	soglasja.	Postopek	izdaje	
soglasja	 se	 začne	 po	 uradni	 dolžnosti	 na	
zahtevo	 upravne	 enote,	 kar	 pomeni,	 da	
prosilcem	 za	 enotno	 dovoljenje	 po	 oddaji	
vloge	 ni	 potrebno	 pridobivati	 soglasja	 k	
temu	dovoljenju.	Upravna	enota	po	uradni	
dolžnosti	sama	začne	postopek	pridobitve	
soglasja	pri	Zavodu	RS	za	zaposlovanje.														
Soglasje k enotnemu dovoljenju se  lah-
ko izda za:																				
•	 zaposlitev,	samozaposlitev	ali	delo,														
•	 zaposlitev,	 podaljšanje	 zaposlitve,	 pi-

sno	 odobritev	 zaradi	 zamenjave	 de-
lovnega	mesta	pri	 istem	delodajalcu,	
zamenjave	 delodajalca	 ali	 zaradi	 za-
poslitve	pri	dveh	ali	več	delodajalcih,											

•	 modro	karto	EU,									
•	 napotene	delavce,										
•	 usposabljanje	 ali	 izpopolnjevanje	

tujcev,														
•	 individualne	storitve	tujcev,											
•	 delo	zastopnika,	ki	je	daljše	od	90	dni	

v	posameznem	koledarskem	letu,	ali
•	 sezonsko	delo	v	kmetijstvu,	ki	je	dalj-

še	od	90	dni.								
Pomembno je vedeti!
Delodajalec, s	katerim	delavec	sklene po-
godbo o zaposlitvi,  na	 podlagi	 katere	
zaprosi	za	enotno	dovoljenje, mora imeti 
poravnane vse davčne obveznosti  na	
dan	 oddaje	 vloge	 za	 enotno	 dovoljenje.	
Drugače	izdaja	soglasja	in	enotnega	dovo-
ljenja ni možna.
Za	izdajo	enotnega	dovoljenja	za samoza-
poslitev tujca ni potrebno soglasje. Tujci	
se	 lahko	 samozaposlijo	 po	 enoletnem	 ne-
prekinjenem	 zakonitem	 prebivanju	 v	 Slo-
veniji.	Navedeni	pogoj	glede	prebivanja	ni	
potreben,	če	je	tujec	vpisan	v	poslovni	regi-
ster	kot	oseba,	ki	bo	opravljala	samostojno	
poklicno	dejavnost.
Delovna dovoljenja
	 	 	 	 	 Delovna	 dovoljenja,	 ki	 se	 jih  izdajajo 
na Zavodu RS za zaposlovanje, so	še	na-
prej	potrebna:										
•	 za sezonska	dela	v	kmetijstvu do	90	

dni	 (po  Zakonu	 o	 zaposlovanju,	 sa-
mozaposlovanju	in	delu	tujcev),											

•	 za  zaposlitev	 državljanov	 Bosne	 in	
Hercegovine (na	podlagi	Sporazuma	
o	zaposlovanju	državljanov	BiH	v	Slo-
veniji,	ki	se	izvaja	od	1.	3.	2013).								

•	 zaposlitev	državljanov	Srbije, na	pod-
lagi Sporazuma o	zaposlovanju	drža-
vljanov	 Srbije	 v	 Sloveniji,	 ki	 se	 izvaja	
od 1.	9.	2019. 										

Prijava storitev in kratkotrajnega dela 
zastopnika
	 	 	 	 	Podjetja	iz	držav	članic	EU,	Evropskega	
gospodarskega	prostora	(EGP)	in	Švice,	ki	v	
Sloveniji	 izvajajo  storitve	 z	 napotenimi	 de-
lavci,	ter	podjetja	iz	tretjih	držav,	ki	v	Sloveni-
ji	z	napotenimi	delavci	izvajajo kratkotrajne	
storitve	dobave	blaga	ali	servisiranja,	mora-
jo začetek	izvajanja	teh	storitev prijaviti pri	
Zavodu	za	zaposlovanje.
Enako	morajo začetek	dela prijaviti vsi	tujci,	
ki	 opravljajo  kratkotrajno	 delo	 zastopnika	
do	90	dni	v	posameznem	koledarskem	letu.	
Takšni	tujci	morajo	biti	vpisani	v	sodni	regi-
ster	Slovenije	kot	zastopniki	pravne	osebe.
Prost dostop na slovenski trg dela
					Nekatere	skupine	tujcev	imajo	tudi	pra-
vico	do prostega	dostopa na	slovenski	trg	
dela.	 To	 pomeni,	 da	 lahko	 opravljajo	 delo,	
se	zaposlijo	ali	samozaposlijo	brez	dovolje-
nja.	Ta	pravica	vsekakor	ostaja	za	državljane	
Evropske	unije,	Evropskega	gospodarskega	
prostora	(EGP)	in	Švice. 
                                                                        Vir: www. ess.gov.si

Zaposlovanje in delo tujcev
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Oglasi BORZE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI  mreže EEN
Borza poslovnih priložnosti mreže EEN je namenjena mikro, malim in srednje velikim slovenskim podjetjem in obrtnikom, ki želijo 
vzpostavljati mednarodna poslovna sodelovanja s tujimi podjetji znotraj in izven Evropske unije.

Kontaktna oseba za več informacij: 
Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanj

Kontakt - E: sebastjan.rosa@upr.si
                 -  T : 05/663 77 87

BOBA20191213002
•	 Bosansko	podjetje,	specializirano	za	

predelavo	kovin	(prilagojena	obdelava	
pločevine,	varjenje,	površinska	zaščita)	in	
montažo	izdelkov,	ponuja	visokokakovo-
stne	proizvodne	storitve	z	zunanjim	izva-
janjem	ali	sodelovanje	v	okviru	sporazuma	
o	proizvodnji.

BOMK20191220004
•	 Makedonsko	podjetje,	specializirano	

za	oblikovanje	in	izdelavo	kovinskih	
konstrukcij	za	potrebe	javnega	sektorja	
in	industrije,	ki	temeljijo	na	vroče	valjanih	
pločevinah,	legiranih	jeklenih	pločevinah,	
toplo	valjanih	profilih,	pocinkanih	in	pla-
stificiranih	pločevinah.	Podjetje	nudi	svoje	
storitve	v	okviru	sporazuma	o	proizvodnji	
in	podizvajanju.		

BRSE20191125001
•	 Švedsko	start-up	podjetje,	išče	proizvajal-

ca	pritrdilnih	kovinskih	gumbov	premera	7	
mm	v	kovinski,	beli	in	črni	barvi.	

BRNL20190925001
•	 Nizozemsko	podjetje,	z	lastno	blagovno	

znamko,	išče	nove	dobavitelje	otroških	
oblačil	v	okviru	proizvodnega	sporazuma.

BOUA20191219001
•	 Ukrajinsko	proizvodno	podjetje,	nudi	

storitve	proizvodnje	polimernih	izdelkov	
z	brizganjem,	ekstrudiranjem	itd.,	v	okviru	
proizvodnega	sporazuma	ali	distribuciji.

BOHU20191125001
•	 Madžarsko	podjetje,	specializirano	za	

proizvodnjo	različnih	tekstilnih	izdelkov,	
nudi	proizvodne	zmogljivosti	na	podlagi	
sporazuma	o	podizvajanju	ali	proizvodnji.

BOIT20191219002
•	 Italijansko	podjetje,	specializirano	za	pro-

izvodnjo	brezalkoholnih	in	gaziranih	pijač,	
išče	distributerje.

BRAT20191210001
•	 Avstrijska	oljarna,	ki	proizvaja	bučno	olje	

in	različne	izdelki	iz	bučnih	semen,	išče	
dobavitelje	bučnih	semen.	

BRBA20181120001
•	 Bosansko	podjetje,	specializirano	za	

nameščanje	in	servisiranje	avtomobilskih	
alarmov,	alarmov	za	objekte,	video	kamer,	
prezračevanja,	protipožarnih	alarmnih	
sistemov	in	klimatskih	naprav,	išče	poobla-
ščene	dobavitelje	alarmov,	video	kamer	in	
klimatskih	sistemov	v	okviru		sporazuma	o	
distribuciji	storitev.

BRSE20191211001
•	 Švedsko	podjetje	z	lastno	blagovno	

znamko	poročnih	in	večernih	oblek,	išče	
zanesljivega	proizvajalca	oblek.

BRFR20191204001
•	 Francoski	prodajni	agent,	ki	prodaja	

zdravstvene	izdelke	za	varnost	in	udobje	
bolnikov,	ki	bivajo	v	domovih	za	starejše,	
išče	nove	izdelke	za	trženje	v	francoski	JV	
regiji.	

BOBA20191230001
•	 Bosansko	podjetje,	specializirano	za	

izdelavo	betonskih	izdelkov	(betonske	
cevi,	odtoki,	robniki,	plošče,	čistilci	oljnih	
tekočin,	ulitki,	itd.)	in	izdelavo	montažnih	
dvoran,	išče	poslovne	partnerje	na	Hrva-
škem,	v	Sloveniji,	Italiji,	Nemčiji,	Avstriji	in	
Franciji	za	sodelovanje	v	okviru	sporazu-
ma	o	proizvodnji	in	distribuciji	storitev.

BOUK20191210002
•	 Britanski	proizvajalec	hladno	stiskane	

pasje	hrane,	išče	zastopnike	in	distribu-
terje	za	sodelovanje	v	okviru	sporazuma	
o	komercialnih	agencijah	ali	sporazumu	o	
distribuciji	storitev.

BODK20200106001
•	 Dansko	podjetje,	ki	proizvaja	robota	za	

dezinfekcijo	prostorov,	išče	distributerje	
ali	zastopnike	po	vsej	Evropi.	Robot	je	
visokotehnološka	naprava,	ki	med	termi-
nalno	dezinfekcijo	prostorov	s	postopkom	
brez	kemikalij	in	stranskih	proizvodov	
izloči	patogene	mikroorganizme	(bakteri-
je,	viruse,	glive).	Robot	preprečuje	širjenje	
nalezljivih	bolezni,	in	tako	omejuje	število	
razširjenja	okužb.

BORO20191217001
•	 Romunski	proizvajalec	pohištva	po	meni	

iz	laminiranega	lesa	in	dvostransko	izdela-
nega	lesa	ter	pohištva	iz	srednje	gostote,	
želi	sodelovati	s	partnerji	iz	Evropske	unije	
na	podlagi	proizvodnega	sporazuma.

BOIT20200108001
•	 Italijansko	podjetje,	specializirano	za	

proizvodnjo	in	prodajo	oblačil	in	brisač	za	
plaže,	išče	zastopnike	in	distributerje.	

BOBY20191221001
•	 Belorusko	proizvodno	in	trgovsko	pod-

jetje,	ki	izdeluje	izdelke	za	mačke	in	pse	
vseh	pasem	in	velikosti	(igre,	praske,	lože,	
ležišča	in	vzmetnice	z	različnimi	materiali,	
itd.),	išče	partnerje	v	okviru	sporazuma	o	
distribuciji	storitev.		

BOPL20191217001
•	 Poljski	proizvajalec	embalažnih	materi-

alov,	išče	distributerje	aluminijaste	folije,	
certificirane	za	živila.

BOFI20200116001
•	 Finsko	podjetje,	specializirano	za	proizvo-

dnjo	super	živil	(borovnice	in	brusnice	(po-
sušene	in	v	prahu),	praški	gob	in	smreke	
itd.),	išče	distribucijske	partnerje.

BOPL20191227001
•	 Poljsko	podjetje,	specializirano	za	razvoj	

in	proizvodnjo	CNC	strojnih	orodij,	išče	
komercialne	predstavnike.	Podjetje	ima	
portfelj	strojev,	in		vključuje:	CNC	obde-
lovalne	centre,	CNC	stružnice,	CNC	ročne	
rezkalne	stroje,	CNC	vrtalne	stroje,	vrtljive	
stružnice	in	stružnice.

BRES20191213001
•	 Španski	proizvajalec	opremnih	delov	za	

zemeljsko	premično	opremo	(na	področju	
gradbeništva,	rudarstva,	kmetijstva)	išče	
livarno	oz.	podjetje	za	kovinsko	proizvo-
dnjo	v	Evropi,	predvsem	v	EU.	Povpraševa-
nje	iz	potreb	proizvodnje	lastnih	izdelkov	
skladno	s	kakovostnimi	standardi	in	z	
namenom	optimizacije	delovnih/proizvo-
dnih	procesov.	Podjetje	išče	priložnost	za	
sklepanje	sporazumov	z	zunanjim	izvajal-
cem	(outsourcing	agreements).

	


