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Poročilo o delu 2009
Delavnice za gostince
Obvezno usposabljanje
voznikov tovora
Več strokovnih sejmov v Celju

Pomlad - čas za zdrave
in okusne šparglje

Osebje restavracije Skipper iz Kopra pri pripravi menuja za
lanskoletno tekmovanje v pripravi jedi iz špargljev (foto: LTO Koper)
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Obvestilo Bliža se Primorski sejem
Delavnica Komunikacija: Ali je vse v besedah?
Tematski večeri Gastronomski zakladi Istre
Javni natečaj Spominek Mestne občine Koper
Gostinci Oblikovanje jedilnih listov
Gostinci Pogovorna nemščina v strežbi
Instalaterji-energetiki Predstavitev - izobraževanje o proizvodih Geberit
Instalaterji-energetiki Sejem Energetika v Celju
Gradbeniki Sejem v Celovcu, Avstrija
Gradbeniki-keramičarji Predstavitev proizvodov Murexin
Avtoserviserji in sekcija za promet Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
Sekcija za promet Obvezno usposabljanje voznikov tovora

•
•

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper
telefon 05/61 390 00, fax 05/62 719 17
e-mail: ooz.koper@ozs.si
internet: www.ooz-koper.si
Predsednik: Vladimir Ražman, telefon 05/61 390 14
Sekretarka: Elide Laginja, telefon 05/ 61 390 12
Obrtni register: Tatjana Ivančič, telefon 05/61 390 11
Sekcije: Andreja Kozlovič, telefon 05/61 390 13

URADNE URE ZBORNICE
Strokovne službe

•

ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 12.00 ure
ob sredah tudi od 14.00 do 16.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje
•

Poslovno poročilo
Območne
obrtno-podjetniške
zbornice Koper
za leto 2009

(v 1. nadstropju OOZ Koper)
sreda: od 12.00 do 14.00 ure - tel. 05/ 61 390 15

Davčno svetovanje zajema
•
področje vodenja poslovnih knjig in evidenc ter davčnih
obračunov in poslovne bilance,
•
področje plače, nadomestil plač, drugih prejemkov iz delovnega
razmerja in povračil stroškov v zvezi z delom ter davki in prispevki
za socialno varnost,

•
•

področje obračunavanja in plačevanja DDV pri prometu blaga in
storitev ter trošarin,
področje obdavčitev fizičnih oseb (dohodki iz dejavnosti, dohodki
iz premoženja in premoženjskih pravic, dobički iz kapitala, prenos
poslovanja z vidika osnovnih sredstev, zalog, terjatev, posojil,
zaposlenih, ipd.) ter obdavčitev pravnih oseb,
področje davčnih postopkov in pristojnosti davčnega organa,
druga svetovanja, ki smiselno spadajo v to področje svetovanja.

I. Delovno področje
Področje dela Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper (OOZ Koper)
so tudi v letu 2009 določali Obrtni zakon (Uradni list RS, št.18/04 in 40/04 in
102/2007) in statut Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, ki je bil
sprejet dne 6. 3. 2008.
Status zbornice: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je, na osnovi
1. člena statuta OOZ Koper, oseba javnega prava in je samostojna strokovnoposlovna nestrankarska organizacija. Čeprav je zbornica osebna javnega prava
ne sodi v opredeljeni pojem javnega podjetja, saj za to ni izpolnjen pogoj,
da imajo organi javnih oblasti prevladujoč položaj v zbornici. OOZ Koper je
vpisana v register območnih obrtno-podjetniških zbornic,
ki ga vodi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Sedež zbornice: OOZ Koper: Staničev trg 1, 6000 Koper
Matična številka: 5166284 - Davčna številka: 46004548
Šifra dejavnosti: 94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
Statut Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v 5. členu določa, da Območna
obrtno-podjetniška zbornica Koper deluje na območju Mestne občine Koper.
Vodenje zbornice: OOZ Koper predstavlja, vodi njeno delo ter izvršuje
sklepe skupščine in upravnega odbora, predsednik zbornice Vladimir Ražman,
skladno z 28. členom statuta OOZ Koper.
Nadzor: nadzor nad izvajanjem statuta in drugih splošnih aktov zbornice,
uresničevanjem pravic in obvez članov zbornice ter uporabo sredstev zbornice,
materialnim poslovanjem zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice,
izvaja nadzorni odbor zbornice. Predsednik nadzornega odbora OOZ Koper
je Mirjan Pobega.
Članstvo v OZS in OOZ je na osnovi obrtnega zakona obvezno za vse
gospodarske subjekte, ki opravljajo obrtno dejavnost ali obrti podobno
dejavnost, če se ta opravlja kot glavna dejavnost. Včlanitev v zbornico je
možna tudi na prostovoljni osnovi.
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Število članov zbornice je v primerjavi z letom 2008 večje za 46 članov, kar
je približno 3% rast. Občutno pa se je zmanjšalo število pri njih zaposlenih
delavcev, saj se je iz 4522, kolikor jih je bilo zaposlenih konec leta 2008, to
zmanjšalo na 4060, kar je več kot 11% padec, katerega je prav gotovo pripisati
gospodarski krizi, ki je prizadela tudi obrtnike in male podjetnike.
Število članov – samostojnih podjetnikov je bilo konec leta 2009 enako stanju
na dan 31.12.2008. Povečanje števila članov v celoti predstavljajo pravne
osebe. Iz podatkov s katerimi razpolagamo lahko sklepamo, da so povečanje
števila pravnih oseb povzročili zaostreni pogoji pridobivanja osebnih delovnih
dovoljenj.

II. Financiranje zbornice
Tudi v letu 2008 se je zbornica v pretežni meri financirala iz članarine, ki je za
člane zbornice obvezna. V letu 2009 je ta predstavljala 79% celotnih prihodkov.
Višino in način plačevanja članarine za leto 2009 je določila Skupščina Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije na 5.redni seji, dne 16.12.2008. Višina članarine
je ostala nespremenjena in je bila določena na osnovi lestvice, ki je predpisana
v 39. členu obrtnega zakona in je odvisna od števila zaposlenih delavcev. Tudi
v letu 2009 je bila za pobiranje, nadziranje plačevanja ter izterjavo članarine
pooblaščena OZS.
Člani plačujejo enotno članarino za OZS in OOZ s tem, da se ta nato deli med
OZS in OOZ po delitvenem ključu, ki ga določi skupščina OZS. Delitveno
razmerje ne sme odstopati več kot pet odstotnih točk od razmerja, ki ga
določa obrtni zakon 65 : 35 v korist OOZ. V letu 2009 se delitveno razmerje
v primerjavi z letom 2008 ni spremenilo in je ostalo 67,5 : 32,5 v korist OOZ.
OOZ Koper se ne ukvarja z dejavnostjo katere cilj bi bil ustvarjanje dobička, z
izjemo dajanja svojih lastnih prostorov v najem.
Struktura članstva OOZ Koper po številu zaposlenih je, na podlagi
zadnjih znanih podatkov pridobljenih pri izdaji računov za članarino za
mesec december 2009, bila naslednja:
Št. članov
973 		
387		
194		
86		
7		
1647

Število zaposlenih

Članarina

samozaposleni			
do 2,99 zaposlenih		
od 3 do 9,99 zaposlenih 		
10 in več zaposlenih		
samozaposleni/polovična članarina

20 EUR
30 EUR
40 EUR
50 EUR
10 EUR

Opomba: na dan 31.december 2009 je bilo v obrtni register vpisanih 1676 članov. Razliko
predstavljajo člani, ki niso bili še zavezani plačilu članarine za december in člani, ki so bili
oproščeni plačila članarine.

Brezplačno pravno svetovanje
Urnik pravnega svetovanja
•
(v I. nadstropju OOZ Koper)
sreda: od 15.00 do 17.00 ure,
•
pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetništva Starman/
Velkaverh na Ferrarski 12, Koper.
ponedeljek in četrtek: od 16.00 do 18.00 ure
Pravno svetovanje zajema
•
dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov
•
pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju formularnih listin v
delovno pravnih zadevah, sestave odpovedi , ipd.
•
pregledovanje in ustno svetovanje glede dokumentov, pogodb in
drugih že pripravljenih listin

1676 članov
1340 samostojnih
podjetnikov

336 gospodarskih
družb

OPOZORILO
Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik.
Člane zbornica vabimo, da morebitne pripombe ali predloge v zvezi z
delom svetovalcev posredujete zbornici v pisni obliki.
KOPRSKE OBRTNIŠKE NOVICE
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1950 izvodov
Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno

1324 obveznih
članov

15 prostovoljnih
članov

278 obveznih
članov

13 prostovoljnih
članov

Članstvo OOZ Koper na dan 31. december 2009
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II. Cilji zbornice

OOZ Koper za svoje članstvo prvotno opravlja naloge, ki jih nalaga obrtni
zakon in druge dogovorjene naloge zbornice, ki so opredeljene v programu
dela zbornice. Cilj zbornice je te naloge opraviti čimbolj učinkovito in kvalitetno.
Med temi nalogami so:
1.
V obrtno zborničnem sistemu preko organov in drugih oblik delovanja čim
bolj kvalitetno zastopati interese članov v odnosu do države, ko gre za
zakonodajo, pogoje gospodarjenja, razvoj in socialno partnerstvo.
2.
Informirati članstvo o zakonodaji, o možnosti razvoja in drugih priložnostih,
3.
Posredno ali neposredno izvajati različne storitve od izobraževanja do
svetovanja, promocije, idr. v korist članstva in zbornice kot njegovega
združenja,
4.
Opravljati naloge na področju javnih pooblastil, za katera je zbornico
pooblastila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (to je izdaja obrtnih
dovoljenj, sklepov o vpis v obrtni register, sodelovanje v postopku
izdajanja licenc, mojstrskih izpitih, idr.).

III. pregled realizacije letnih ciljev zbornice
1. Zastopanje interesov članstva nasproti državi
Glede na organiziranost, območna zbornica zastopa interese svojih članov
preko sistema OZS. OOZ Koper je tudi v letu 2009 imela svojega poslanca v
skupščini OZS, kjer je zbornico zastopal predsednik zbornice, ki je bil tudi član
upravnega odbora OZS.
OOZ Koper je imela svoje poslance tudi v petnajstih skupščinah sekcij OZS,
od tega je eden predsednik sekcije, trije so podpredsedniki in šest je članov
upravnih odborov republiških sekcij. Predstavniki OOZ Koper so v sekcijah
zastopali interese stroke v kateri delujejo.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je z namenom, da bi kvalitetno
zastopala potrebe in interese članstva, tudi v letu 2009 zbrala zahteve svojih
članov, ki so prihajale iz terena, jih oblikovala in predstavila vladi ter si na različne
načine prizadevala, da bi jih uresničila. Tudi OOZ Koper je posredovala nekaj
zahtev oz. predlogov.
OZS ugotavlja, da so se v letu 2009 zahteve nanašale predvsem na to, kako
zaustaviti naraščajočo recesijo in kako odpraviti njene težke posledice. Do konca
leta je bilo od 118 zahtev v celoti ali delno realiziranih 16 zahtev slovenske obrti
in podjetništva, kar je 13,6 %. V postopku realizacije je 23 zahtev oziroma, 19,5 %.
Skoraj 2/3 Zahtev 2009 oziroma 65,3 % pa je ostalo nerealiziranih.
OOZ Koper se je vključevala v vse razprave, dajala je pripombe in predloge in
bila ves čas aktivni in konstruktivni subjekt v obrtno-podjetniškem zborničnem
sistemu.

2. Svetovanje in informiranje
Člane smo redno obveščali o novostih, ki so pomembne pri njihovem
vsakdanjem delu in o vseh aktivnostih, ki jih je zbornica za člane organizirala
bodisi iz sredstev od članarin, bodisi iz drugih virov. V letu 2009 smo članstvo
informirali pretežno preko glasila Koprske obrtniške novice, ki so izšle v sedmih
številkah. Po sklepu upravnega odbora izhajajo novice po potrebi, praviloma
enkrat mesečno z izjemo v mesecih julij in avgust. V letu 2009 glasilo ni izšlo tudi
septembra in oktobra, saj nismo uspeli uskladiti terminov aktivnosti s sekcijami
in drugimi, pa tudi drugega gradiva ni bilo dovolj. Razna obvestila in vabila smo
tako še vedno pošiljali tudi z redno pošto.
V letu 2009 se je branost glasila povečala, kar smo ugotovili tako z zbiranjem
prijav na dogodke kot tudi iz osebnih stikov s člani.
Nekoliko boljše je bilo tudi sodelovanje predsednikov sekcij, ki so se trudili
obveščanje članstva prilagoditi datumu izida glasila.
Obveščanje z redno pošto smo ohranili le za vabila za seje organov in sekcij
ter drugih oblik delovanja ter v tistih primerih, ko objava v Obrtniških novicah
časovno ni bila izvedljiva. Članom smo informacije posredovali osebno na
sedežu zbornice, telefonsko ter preko spletne strani.
Kot novost smo uvedli obveščanje članov preko SMS sporočil. To obliko
obveščanja uporabljamo takrat, ko se na posamezne dogodke prijavi premalo
članov, zato jih na dogodek spomnimo. Največkrat uspemo na tak način
zagotoviti zadostno udeležbo, pa tudi člani so izrazili zadovoljstvo, saj zaradi
preobremenjenosti, na dogodke velikokrat pozabijo. Člane, ki so izjavili, da ne
želijo prejemati takih obvestil, smo izbrisali iz evidence za obveščanje z SMS
sporočili.
Člani imajo na sedežu zbornice na voljo brezplačni dostop do interneta,
brezplačni dostop do podatkov Ajpesa, strokovno in drugo literaturo ter dnevno
časopisje.
Članom zbornice zagotavljamo naslednja splošna svetovanja:
•
davčno svetovanje, ki zajema tudi področje vodenja računovodstva.
Svetovanje izvaja MM Intelekta d.o.o. enkrat tedensko na zbornici;
•
pravno svetovanje, ki ga izvaja Odvetništvo Janeza Starmana enkrat
tedensko na zbornici ter dvakrat tedensko v svoji odvetniški pisarni.
Obe vrsti svetovanj sta bili dokaj dobro obiskani. Občasno smo članom ponujali
tudi druge oblike svetovanja. Članom je redno svetovala in pomagala tudi
strokovna služba zbornice.

3.Izobraževanje članov

5. Izvajanje javnih pooblastil

V letu 2009 smo za vse člane zbornice organizirali vrsto izobraževanj, ki so se
odvijala v obliki seminarjev, tečajev, delavnic, predavanj ali informativnih srečanj.
Program izobraževanj smo oblikovali sproti in pri tem upoštevali predloge
sekcij, pobude članov in ponudbe izvajalcev.
Za vso članstvo smo izvedli naslednja izobraževanja:
•
v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Območno enoto Koper smo
organizirali tečaje prve pomoči na delovnem mestu. Čeprav smo naše
člane večkrat opozorili na obveznost opravljanja tega tečaja, so tečaj
opravili le trije člani:
•
seminar »Sestava davčnega obračuna in letnih poročil za poslovno leto
2008«. Udeležilo se ga je 20 članov zbornice. Vodila ga je davčna svetovalka
Dunja Verbajs;
•
seminar Davčni obračun za leto 2008, ki ga je izvedla davčna svetovalka
Milica Gostiša. Seminarja se je udeležilo 25 članov;
•
seminar Delodajalske možnosti za ukrepanje v krizi in krajšanje delovnega
časa, ki ga je vodilo ZDOPS. Udeleženih je bilo pet naših članov;
•
seminar Davčni zavezanci brez strahu pred inšpektorji. Seminarja, ki ga je
vodil bivši davčni inšpektor Dušan Gak, se je udeležilo 22 članov;
•
seminar Novosti na področju DDV po 1.1.2010. Udeležencev je bilo 35.
•
delavnico Uspešna izterjava oz. kako zmanjšati riziko plačil, ki ga je izvedla
OZS in katere so se udeležili trije naši člani;
•
delavnico Prenehanje delovnega razmerja, ki jo je izvedla OZS in katere so
se udeležili štiri naši člani;
•
seminar Predstavitev zakonodaje o sončnih elektrarnah, v izvedbi podjetja
Aldanet, ki se ga je udeležilo šestnajst naših članov;
•
seminar Osnove računovodstva za podjetnike, ki ga je izvedel SAOP in
katerega se je udeležilo 23 članov.
Vsa našteta izobraževanja je zbornica članom tudi sofinancirala.
V glavnem so za izobraževanja člani plačali le participacijo v višini 10,00 EUR,
razliko pa je krila zbornica iz sredstev od članarine. Kolikor nam uspe se z
izvajalci dogovoriti, skušamo članom izobraževanja ponuditi tudi brezplačno
tako, da izvajalcem omogočimo, da svojo ponudbo predstavijo v našem glasilu
Koprske obrtniške novice.
V letu 2009 smo organizirali tudi izobraževanje za funkcionarje zbornice in sicer
Nevrolingvistično programiranje, ki se ga je udeležilo deset članov upravnega in
nadzornega odbora in dve zaposleni delavki zbornice.
Zaposlene na zbornici so se udeležile še naslednjih izobraževanj:
•
seminarja Jezikovne pasti, ki ga je pripravila Univerza na Primorskem in
•
rednega izobraževanja za referente e-VEM ter o spremembah v Poslovnem
registru Slovenije.
Številna izobraževanja smo izvedli tudi po sekcijah, kar je navedeno v poglavju
Sekcije in podrobneje v poročilih o delu sekcij. Organizirali smo tudi nekaj
izobraževanj, ki pa so bila zaradi premalo prijavljenih odpovedana. To so:
•
seminar Koliko pobere agencija za zaposlovanje, ki naj bi jo izvedlo
podjetje Adecco. Odzval se je le en član, s katerim je agencija imela
poslovni pogovor;
•
predavanje Pridobivanje nepovratnih sredstev za razvoj novih produktov,
v izvedbi Univerze na Primorskem. Prijavljena sta bila le dva člana.
•
delavnica Uspešna telefonska izterjava, ki naj bi jo izvedla Majda Šavko, za
katero smo prejeli le eno prijavo;
•
predlog modernizacije pokojninskega sistema, ki naj bi ga predstavil
svetovalec Jure Srhoij;
•
seminar Osnove računovodstva za podjetnike – spoznavanje orodja
Minimax.

V letu 2009, ki je že petnajsto leto zapored odkar na OOZ Koper vodimo obrtni
register, je bilo opravljenih 314 vpisov v obrtni register in 257 izbrisov, oziroma:
45
Izdanih obrtnih dovoljenj
265
Izdanih sklepov o vpisu v obrtni register
149
Sprememb podatkov v obrtnem registru
59
Odločb o izbrisu iz obrtnega registra
190
Sklepov o izbrisu iz obrtnega registra
3
Odvzemov obrtnega dovoljenja
4
Vpisov v register prostovoljnih članov
5
Izpisov iz registrov prostovoljnih članov
149
Pozivov in vabil: za pridobitev obrtnega dovoljenja, za spremembo 		
podatkov v obrtnem registru, za odjavo iz obrtnega registra.
Iz gornjih podatkov lahko ugotovimo, da se je tudi v letu 2009 članstvo
povečevalo predvsem na račun izdanih sklepov o vpisu v obrtni register, torej
je med člani zbornice vedno več tistih, ki ne opravljajo obrtne dejavnosti,
ampak le obrti podobne dejavnosti, za katere ni potrebno izpolnjevati
izobrazbenih pogojev. Število s sklepom vpisanih članov je bilo večje od s
sklepom izbrisanih za 40%. Druga ugotovitev je, da je obrt odjavilo in s tem
prenehalo s članstvom 32% več subjektov kot jih je obrtno dejavnost priglasilo.
OOZ Koper je v letu 2009 izgubila 5 od starih prostovoljnih članov, dobila pa
je štiri nove.Tudi v letu 2009 se je na področju javnih pooblastil, poleg zgoraj
opisanih rednih postopkov, ki smo jih vodili v skladu z zakonom, delalo na
urejanju podatkov v obrtnem registru.
e-VEM - v letu 2009 smo opravili:
49
vpisov v PRS
72
sprememb v PRS
27
odjav iz PRS
32
vpisov v davčni register
10
vpisov v zdravstveno zavarovanje
Za izvajanje storitev e-Vem, tako na OOZ Koper kot na drugih območnih
zbornicah po Sloveniji, država ne prispeva nič, zato te storitve brezplačno
zagotavljamo našim članom in tistim, ki odpirajo obrtno dejavnost ali obrti
podobno dejavnost kot glavno dejavnost in zato postajajo naši člani. Drugim
prav tako storitev ne zaračunamo ampak jih napotimo na najbližjo e-VEM
točko. Kolikor nam možnosti dopuščajo pa seveda vpise opravimo tudi njim.
Druga opravila iz področja javnih pooblastil
•
Posredovanje osnovnih informacij in izročanje vlog za prijavo na
mojstrski izpit
•
Svetovanje in pomoč strankam pri zbiranju dokumentacije in pošiljanju
vlog na OZS: za pridobitev licence za opravljanje prevozov v cestnem
prometu, za pridobitev NPK za voznika
•
Izdajanje raznovrstnih potrdil o članstvu.

4. Sejemska dejavnost in promocija obrti
Tudi v letu 2009, kot že nekaj let, pri članih ni večjega interesa za skupno
sodelovanje na sejmih. Člani so se organizirano predstavili le na Primorskem
sejmu, kjer sta sodelovala le dva člana Sekcije inštalaterjev energetikov.
OOZ Koper je v letu 2009 beležila 30-letnico delovanja in ob tej priložnosti je
izdala katalog svojih članov, katerega smo poslali vsem članom zbornice, delili
smo ga na Primorskem sejmu in v obratovalnicah nekaterih naših članov. V želji,
da bi katalog prispel do čim večjega števila potrošnikov smo ga želeli ponuditi
na pošti in v večjih trgovskih centrih vendar nam tega niso omogočili. Tudi člane
zbornice smo pozvali k temu, da bi katalog ponujali v svojih obratovalnicah, a je
bil odziv zelo skromen.
OOZ Koper si je prizadevala, da bi vsaj osnovne podatke o vsej svojih
članih posredovala italijanskim potrošnikom in zato je OZS, na pobudo in s
sodelovanjem sekretarke naše zbornice, pripravila prevod nazivov sekcij tako,
da italijanski kupec na spletni strani OZS danes lahko v svojem jeziku išče
mojstra, ki ga rabi. OOZ Koper je pot italijanskega potrošnika do našega člana
še skrajšala tako, da je pokrila stroške povezave (linka) med spletno stranjo www.
spendiamomeno.com in spletno stranjo OZS.
OOZ Koper in nekaj gostincev – članov zbornice je promoviralo tako zbornico
kot svojo dejavnost na prireditvi Gastro Okusi Istre v Buzetu. Tudi v tem primeru
je zbornica krila del stroškov.
Zbornica je svoje člane (gostince in živilce) spodbujala k sodelovanju na
prireditvi Sladka Istra, ki jo je organizirala Mestna občina Koper. Za sodelovanje
sta se odločila en naš gostinec in ena slaščičarka katerima je zbornica iz sredstev
za promocijo tudi delno krila stroške. Oba sta bila za svoje sladice tudi nagrajena.
Zbornica je sofinancirala prireditev ob 25-letnici Sekcije avtoserviserjev OZS.

6. Delovanje organov zbornice
Skupščina zbornice
Skupščina zbornice se je sestala na dveh rednih sejah. Na prvi seji, ki je bila
v mesecu marcu, sta bila sprejeta poslovno in računovodsko poročilo za leto
2008. Presežek prihodkov, ki jih je zbornica ustvarila v letu 2008 je zbornica
namenila organizaciji 30-letnice zbornice. Skupščina je na tej seji sprejela tudi
odločitev, da se članstvo pozove, da se izreče ali želi, da OOZ Koper sama ali
v sodelovanju s sosednjimi OOZ ustanovi posebno organizacijo, ki bi skrbela
za izobraževanje delavcev pri članih in tudi za izobraževanje članov zbornice.
Anketa je bila izvedena v aprilu 2009. Člane smo pisno povprašali ali bi bili
pripravljeni združevati sredstva za ta namen. Od 1620 članov se jih je v roku
odzvalo le 38, po dodatnem osebnem opozarjanju in z SMS sporočili smo
prejeli še nekaj izjav tako, da je bilo skupno število prejetih izjav 62. Člani so
se tako opredelili:
- 33 članov je bilo ZA plačilo prispevka za izobraževanje članov
- 27 članov je bilo PROTI.
Upravni odbor se je, na podlagi pridobljenih podatkov in po pooblastilu
skupščine zbornice, odločil da OOZ Koper ne bo organizirala izobraževanja
delavcev pri obrtnikih in podjetnikih – članih zbornice.
Skupščina se je v mesecu maju sestala na slavnostni seji, ko je obeležila
30-letnico delovanja zbornice, podelila jubilejna in priložnostna priznanja ter
imenovala častnega člana OOZ Koper.
Seja v mesecu decembru je bila v glavnem namenjena sprejemanju planskih
dokumentov za leto 2010.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor se je sestal dvakrat. Prvič v mesecu marcu, ko je obravnaval
poslovno in računovodsko poročilo za leto 2008, drugič v mesecu decembru
na skupni seji upravnega in nadzornega odbora, ko so se sprejemali planski
dokumenti za leto 2010. Nadzorni odbor pri delovanju zbornice ni ugotovil
nobenih nepravilnosti.
Upravni odbor
•
Upravni odbor se je sestal na 8 rednih in eni izredni seji. Upravni odbor je:
•
predlagal skupščini v sprejem finančno poročilo in poročilo o delu ter
planske dokumente,
•
imenoval je komisiji za popis osnovnih sredstev ter denarnih sredstev,
terjatev in obveznosti,

•

Razpravljal o spremembah statuta OZS. Predlagatelju sprememb
je predlagal, da se Obrtno-podjetniško izobraževalno središče OPIS
organizira kot samostojno pravno osebo, ki naj deluje izven sistema
OZS. OPIS bi lahko zagotavljal izobraževanja pod ugodnejšimi pogoji
tako članom zbornice in pri njih zaposlenim delavcem in ne bi bremenil
članarine. UO je presodil, da predlagane spremembe statuta OZS ne
prinašajo članom nič koristnega, da celo ustvarjajo nove dvome in zato
je predlagal podaljšati javno razpravo;
•
Sklep UO OOZ Koper so podprle vse zbornice Primorsko Notranjske
regije, vendar ga delovna skupina, ki je pripravljala predloge sprememb
statuta, ni podprla. Spremembe statuta OZS, ki jih je predlagal UO OZS
pa na koncu niso dobile podpore v skupščini OZS tako, da je ostal statut
OZS nespremenjen;
•
Razpravljal o izvajanju tržnih storitev OOZ znotraj sistema A+ in odločil,
da OOZ Koper ne podpira opravljanja tržnih storitev dokler je članarina
obvezna, zato ne podpira niti opravljanja cenejših oz. tudi brezplačnih
tržnih storitev članom na podlagi dodatne članarine A+;
•
Namenil do 100.000 evrov za depozit s katerim se je članom zbornice
zagotavljala ugodnejša obrestna mera za kratkoročna posojila za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Gospodarska oz. finančna
kriza se je v letu 2009 pokazala tudi tako, da banke prvič za depozite niso
bile pripravljene ponuditi nobenih obresti oz. bi za minimalne obresti
zagotovili manjšo maso sredstev. Tako zbornica kot Mestna občina
Koper sta se zato odločili, da sredstva deponirata brezobrestno zato, da
se je ugodna posojila zagotovilo čim večjemu številu članov;
•
Imenoval skupnega predstavnika OOZ Koper, Izola, Piran, Sežana,
Postojna in Ilirska Bistrica v Svet Območne enote Koper Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije;
•
Pripravil program 30-letnice OOZ Koper. Ob tej priložnosti je zbornica v
mesecu maju izdala katalog članov, posebno izdajo Koprskih obrtniških
novic in izvedla slavnostno sejo skupščine, na kateri je podelila jubilejna
in priložnostna priznanja ter imenovala častnega člana OOZ Koper.
Prireditev je bila uspešno izpeljana. Na prireditev žal ni bilo možno
povabiti širšega članstva, saj obnova gledališča v mesecu maju še ni bila
zaključena. Upravni odbor se je zato odločil za člane pripraviti drugo
prireditev mesecu decembru;
•
Obravnaval vloge za odpis, zmanjšanje ali oprostitev plačila članarine:
- 23 vlog je bilo ugodno rešenih
- v 13 primerih je bilo odobreno obročno odplačilo dolga
- v 7 primerih je bilo izdano negativno mnenje oz. sklep;
•
Sprejel sklep, da OOZ Koper ne bo odpisala dolgov iz naslova članarine le
na podlagi mnenja DURS, da je dolg na TRR neizterljiv;
•
OZS predlagal, da oprosti plačila članarine vse člane, ki dejavnost
opravljajo več kot 40 let;
•
Sprejel sklep o izbrisu zastaranih terjatev iz naslova članarine ter odločal
o vseh ostalih zadevah v zvezi s članarino ter se sproti seznanjal s podatki
OZS o pobiranju in izterjavi članarine;
- obravnaval vloge za sponzorstva, donacije, humanitarne pomoči 		
ter druge vloge;
- obravnaval in odločal o vseh drugih zadevah v pristojnosti 		
upravnega odbora.
Predsednik zbornice
Predsednik zbornice je redno skliceval seje skupščine in upravnega odbora.
Ob njegovi zadržanosti ga je nadomeščal Mirko Tomšič, podpredsednik
upravnega odbora tako, da je predsedovanje zbornici nemoteno potekalo.
Predsednik zbornice se je redno udeleževal sej Upravnega odbora OZS in
skupščine OZS, katerih član je. Udeleževal se je tudi srečanj predsednikov
in sekretarjev zbornic na nivoju obale in Krasa, na nivoju širše Primorsko
Notranjske regije kot tudi na republiškem nivoju. Predsednik se je udeleževal
tudi drugih srečanj, ki so jih organizirale bodisi lokalna skupnost, bodisi druge
organizacije.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper tudi v letu 2009 ni imela niti
enega primera, da bi bila seja kateregakoli organa nesklepčna, zato je tudi delo
organov potekalo nemoteno.

7. Delovanje sekcij
Finančna kriza, ki je v minulem letu pokazala zobe, je v določeni meri vplivala
tudi na delovanje sekcij. Povzročila je nemalo težav, predvsem v gradbeni
stroki. Predstavniki le te pa so se jim skušali upreti z raznimi ukrepi.
V letu 2009 je na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper, poleg gradbene,
delovalo še sedem sekcij. Glavno vodilo sekcij so predsedniki, ki delujejo s
pomočjo članov izvršilnih odborov in skupaj aktivno izvajajo programe dela, ki
jih sprejmejo zbori članov ali njihovi izvršilni odbori.
V primerjavi z minulim letom, je bilo v letu 2009 opazno, da so se člani na
organizirane aktivnosti odzivali v manjšem številu. V večji meri so se člani
osebno oglašali na sedežu zbornice, ko je šlo za svetovanje ali reševanje
konkretnih težav. Povečalo se je torej individualno delo s člani.
Člani nekaterih sekcij so še vedno izkazovali interes po skupinskih ogledih
sejmov, strokovnih seminarjih in izobraževanjih, ki smo jih pogosto organizirali
v sodelovanju z zunanjimi inštitucijami.
Sekcije članom omogočajo predvsem povezovanje in delovanje po
dejavnostih, z namenom odprave raznih težav povezanih z njihovimi poklici
ter ustvarjanja ugodnega okolja in boljših pogojev dela.
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Za člane sekcij smo v letu 2009 organizirali vrsto različnih usposabljanj,
izobraževanj, seminarjev in tečajev, ogledov sejmov doma in v tujini, kar je
povzeto v poročilih o delu sekcij, ki so shranjena v arhivu zbornice. Glavne
aktivnosti, ki so jih sekcije izvedle v letu 2009 so bile:
Sekcija gradbincev:
•
organizacija ogleda sejma DOM v Ljubljani, v sodelovanju s sekcijo lesnih
strok. Vseh udeležencev je bilo štirinajst.
•
udeležba treh članov sekcije na strokovnem srečanju gradbincev v
Laškem;
•
organizacija predstavitve izdelkov podjetja Fragmat Tim iz Laškega, ki je
predstavilo različne vrste hidroizolacij. Zanimiva tematika je privabila 25
članov:
•
za člane sekcije smo nabavili strokovne brošure;
•
poskusi odprave nelojalne konkurence in dela na črno z gradbinci PN
regije;
•
udeležba gradbincev na okrogli mizi, ki je potekala 23.11.09 v hotelu
Mons v organizaciji Sekcije gradbincev OZS. Osrednja tema dogodka
so bile posledice gospodarske krize v gradbeništvu za mikro in mala
podjetja. Predstavnikom raznih ministrstev, torej Vladi RS so gradbinci
predstavili stanje gradbeništva v državi;
•
izvedba seminarja »Novosti na področju DDV po 1.1. 2010«. Udeležilo se
ga je 28 članov.
Sekcija za promet:
•
izvedba ankete med člani sekcije zaradi pridobitve informacij o potrebi
po novem kamionskem terminalu za člane zbornice. Ugotovili smo, da bi
parkirišče potrebovalo 29 prevoznikov za 82 vozil. 16 članov bi parkirišče
raje odkupilo, 12 pa vzelo v najem;
•
organizacija seminarja »Novosti na področju DDV po 1.1.2010«, katerega
se je udeležilo 11 članov sekcije;
•
priprava zahtev Vladi RS za odpravo težav v avtoprevozništvu v
sodelovanju s prevozniki - člani vseh območnih obrtno-podjetniških
zbornic;
•
organizirali smo tudi nekaj seminarjev (novosti v ADR 2009, praktičen
prikaz uporabe tahografov), vendar jih zaradi premajhnega števila prijav
članov nismo izvedli.
Sekcija gostincev in živilcev:
•
ogled sejma Gast expo v Ljubljani, ki se ga je udeležilo 7 gostincev;
•
izvedba delavnice »Ali pravilno izvajamo HACCP«, na kateri je bilo
prisotnih 12 članov sekcije;
•
organizacija seminarja »Pivo – pijača delavcev ali plemeniti napoj?«, ki se
ga je udeležilo 9 naših članov;
•
sodelovanje treh gostincev na prireditvi »Sladka Istra«;
•
udeležba treh gostincev naše zbornice na 7. srečanju gostincev
Primorsko-Notranjske regije, v organizaciji OOZ Postojna;
•
udeležba naših članov na strokovnem srečanju gostincev v Portorožu;
•
sodelovanje in predstavitev jedi gostincev na sejmu GASTRO okusi Istre,
ki je v sklopu vikenda tartufov v Buzetu potekal 6.11.2009;
•
strokovna ekskurzija po Bosni in Hercegovini, katere so se udeležili trije
člani sekcije.
Sekcija frizerjev in Sekcija kozmetikov:
•
seminar »Kako do uspešne prodaje proizvodov in storitev«, ki se ga je
udeležilo pet članov sekcij
•
seminar iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki se ga je udeležilo 22
članov sekcij;
•
organizacija tečaja striženja z ekipo Mič Styling na koprski frizerski šoli,
katerega se je udeležilo 6 članic;
•
obisk sejma Hairstyle v Opatiji, katerega sta se udeležili dve članici;
•
obisk sejma Cosmoprof Bologna, katerega so si ogledale tri članice;
•
obisk Slovenskega frizerskega festivala v Ljubljani, katerega so si članice
ogledale v lastni režiji
•
obisk mednarodnega sejma kozmetike v Beogradu, ki je privabil na
ogled tri članice sekcije kozmetikov
•
ogled Salona International v Londonu, na katerega je šla ena članica
sekcije frizerjev.
Sekcija je 13. februarja 2009, na sedežu zbornice, organizirala informativni dan.
Strokovnjak OZS odgovoren za področje izobraževanja je bil na razpolago
učencem in njihovim staršem ter našim frizerjem za morebitna vprašanja
o sklepanju učnih pogodb, o razlikah med kolektivno in individualno učno
pogodbo, obveznostih iz pogodbe, o načinu šolanja, izvajanja praktičnega
pouka, ipd. Naslednji dan je pet frizerskih salonov imelo dan odprtih vrat.
Odziv ni bil tak kot ga je sekcija pričakovala, saj se informativnega dne ni
udeležil nihče, pa tudi odziv po salonih ni bil tak kot bi si ga želeli.
V mesecu juniju so se naši frizerji srečali s predstavniki Srednje tehniške šole
Koper, s katerimi so analizirali potek praktičnega usposabljanja pri delodajalcih.
Sestanek naj bi prispeval k okrepitvi sodelovanja med obrtništvom in šolstvom,
z namenom zagotovitve boljšega in kakovostnejšega vajeništva.
Sekcija avtoserviserjev:
•
poskus odprave težav z zavarovalnimi hišami;
•
za vodstva sekcij PN regije organizacija seminarja »Uspešna komunikacija,
motivacija in upravljanje s problemi«, ki se ga je udeležilo pet članov in
strokovna sodelavka;
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•
•

pomoč pri promociji poklica avtoserviser;
organizacija ogleda sejma Avtopromotec v Bologni, katerega se je
udeležilo sedem naših članov;
Sekcija lesnih strok:
•
organizacija ogleda sejma DOM v Ljubljani, v sodelovanju s sekcijo
gradbincev. Vseh udeležencev je bilo štirinajst;
•
na povabilo sekcije mizarjev pri OOZ Maribor, ogled sejma Woodtec v
Brnu. Iz koprske sekcije si je sejem ogledal en član;
•
v organizaciji sekcije steklarjev pri OZS ogled sejma VITRUM v Milanu,
katerega sta se udeležila dva člana sekcije;
•
v mesecu aprilu je sekcija želela organizirati ogled sejma BWS v Salzburgu,
vendar je izvedba odpadla, ker se za ogled ni zanimal nihče od članov.
Sekcija inštalaterjev-energetikov:
•
organizacija ogleda sejma ISH v Frankfurtu, za ogled katerega sta se
odločila dva člana sekcije;
•
sodelovanje dveh članov na 16. Primorskem sejmu;
•
organizacija predavanja o filtraciji vode in predstavitev izdelkov HTZ
d.o.o. iz Velenja. Strokovnega dogodka se je udeležilo 8 članov sekcije;
•
organizacija predavanja na temo toplotnih črpalk. v sodelovanju s
podjetjem Termoklima Koper d.o.o. in podjetjem VETO d.o.o.
V okviru sekcij smo izvajali še druge aktivnosti kot npr. :
•
pomoč pri promociji poklicev na lokalnih šolah z zloženkami in DVD-ji
(avtoserviserji, frizerji),
•
regijska srečanja in sestanki med obrtniki, ki so povezani v posameznih
sekcijah z namenom skupnega sodelovanja (gradbinci, frizerji in
kozmetiki) in drugo.

8. Šport in rekreacija
OOZ Koper v letu 2009 ni organizirala nobenega športnega dogodka, saj
se člani za to niso odločili. Zbornica lahko aktivnosti iz področja športa in
rekreacije lahko financira ali sofinancira izključno iz in v okviru razpoložljivih
sredstev od svoje tržne dejavnosti, zato so bile te aktivnosti zelo omejene. V
letu 2009 je zbornica krila le stroške treninga bowlinga v Ankaranu, saj so člani
za to izrazili interes, pa tudi strošek ni bil zelo velik.

9. Opravljanje ostalih nalog
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

v začetku leta smo organizirali že tradicionalni novoletni obrtniški ples,
na katerega se je vpisalo 315 oseb, kar je največ doslej;
članom OOZ Koper-kupcem parcel v Obrtno-poslovni coni na Serminu, ki
so za gradnjo obrtne cone ustanovili podjetje Konzorcij Sermin d.o.o. smo
brezplačno dali v najem pisarno, ki jo bodo uporabljali do izgradnje cone;
organizirali smo ogled Škofjeloškega pasjona - udeležba 23 oseb;
organizirali smo pohod na Golico, katerega smo odpovedali, saj je bilo
premalo prijavljenih;
med dogodki, ki so zaznamovali leto 2009 je bila prav gotovo 30-letnica
OOZ Koper. Na slavnostni skupščini, ki je bila v mesecu maju v dvorani
obrtniškega doma, je zbornica podelila:
26 priznanj za 10 letno opravljanje dejavnosti
32 priznanj za 20 letno opravljanje dejavnosti
4 priznanja za 30 letno opravljanje dejavnosti
5 priznanj za 40 letno opravljanje dejavnosti
2 priznanji za 50 letno opravljanje dejavnosti in
1 priznanje za 80 letno opravljanje dejavnosti.
Na prireditvi je zbornica imenovala častnega člana, podelila 5
priložnostnih priznanj za posebne zasluge in obdarila tudi sedemnajst
članov, ki svojo dejavnost opravljajo več kot 40 let. Slavnostnemu delu je
sledilo družabno srečanje na vrtu obrtniškega doma;
organizirali smo ogled Mednarodnega obrtnega sejma v Celju – MOS.
Udeležilo se ga je 40 oseb, med katerimi so bili tako člani kot upokojenci
in drugi;
v mesecu novembru smo organizirali izlet v Toskano in Firenze, ki se ga je
udeležilo 46 oseb (obrtnikov in njihovih partnerjev);
v mesecu decembru smo v mestnem gledališču organizirali prvi zbor
članov OOZ Koper, katerega se je udeležilo več kot 300 oseb. Večina je
bila članov zbornice, nekaj pa je bilo tudi spremljevalcev. Članom so
predsedniki sekcij in predsednik zbornice predstavili delo zbornice,
poročali so jim o težavah s katerimi se srečujejo obrtniki in o uspehih, ki
jih dosegajo znotraj OZS. Člane so pozvali k aktivnejšemu delovanju v
zbornici. Zboru članov je sledila gledališka igra, s katero je zbornica člane
obdarila ob svoji 30-letnici. Zbor se je zaključil z družabnim srečanjem v
preddverju gledališča. Za gostinske storitve so poskrbeli gostinci – člani
zbornice. Zbor je bil med člani sprejet z iskrenim navdušenjem;
v decembru smo, za otroke naših članov, v mestnem gledališču pripravili
gledališko igro, organizirali prihod Dedka Mraza in obdarili 234 otrok;
v najem smo vso leto oddajali prostore. V letu 2009 smo imeli sklenjenih
šest najemnih pogodb, v najem pa smo oddajali tudi obe dvorani.

10. Sodelovanje z zunanjimi institucijami
V različnih oblikah smo sodelovali s sosednjimi obrtnimi zbornicami, predvsem
pri organizaciji izobraževanj, ki so se odvijala v glavnem v našem obrtniškem
domu,

sodelovali smo z zbornicami Primorsko Notranjske regije,
redno smo sodelovali s podjetjem Servis Koper d.o.o., ki deluje v naših prostorih
in pri katerem lahko naši člani dobivajo informacije oz. konkretno pomoč iz
področja opravljanja dejavnosti v Italiji,
sodelovali smo z Mestno občino Koper:
svojega predstavnika je imela zbornica v komisiji za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo. Iz
razpisa so nepovratna sredstva pridobili tudi naši člani,
svojega predstavnika je zbornica imela v komisiji za izbor najugodnejše banke
za dodelitev kratkoročnih kreditov za pospeševanje podjetništva,
do 31.7.2009, ko je sklad prenehal delovati, smo pri izobraževanju zaposlenih pri
s.p. – naših članih, sodelovali s Skladom za izobraževanje delavcev zaposlenih
pri samostojnih podjetnikih južne Primorske;
sodelovali smo tudi z drugimi organizacijami kot so: Združenje delodajalcev
obrti in podjetnikov GIZ, katerega smo tudi člani, Primorska gospodarska
zbornica, Regionalni razvojni center, kjer delujemo tudi v akcijski skupini LAS
Istre, Srednja tehniška šola Koper, Ljudska univerza, Zavod za zaposlovanje, idr.

Bliža se Primorski sejem
ZADNJEVabilo za razstavljalce

PRIJAVE

IV. Strokovna služba
OOZ Koper ima akt o sistemizaciji delovnih mest, ki je bil sprejet leta 2008. V
aktu so sistemizirana štiri delovna mesta: sekretar zbornice, strokovni sodelavec
za sekcije,strokovni sodelavec za obrtna dovoljenja, tajnica-administratorka.
V letu 2009 so bila še vedno zasedena le tri delovna mesta. Pomanjkanje
kadra smo reševali s študentskim delom. Za kakovostno delo strokovne službe
bi morala zbornica redno izobraževati svoje zaposlene. Zaradi objektivnih
okoliščin, predvsem zato, ker so zaposlene maksimalno zasedene, zbornici ne
uspeva svojih zaposlenih izobraževati in izpopolnjevati v zadostni meri.

V. Nadzor
Osnova za izdelavo poročila je bil program dela zbornice, katerega so izvajali
upravni odbor, sekcije in strokovna služba zbornice in se je sproti prilagajal
potrebam. Delo organov zbornice je spremljal nadzorni odbor oziroma njegov
predsednik, ki se je redno udeleževal sej upravnega odbora in sej skupščine.
Delo strokovne službe sta nadzirala predsednik in sekretarka zbornice. Pri
delu zbornice ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

VI. Zaključna ocena
Leto 2009 je prav gotovo zaznamovala gospodarska kriza, zato si je Območna
obrtno-podjetniška zbornica Koper še posebej prizadevala, da bi članom
za članarino nudila čim več. Vse aktivnosti, ki jih je zbornica izvajala so bile
namenjene izključno članstvu. Aktivnosti, ki se lahko uvrstijo med naloge, ki
jih zbornica opravlja po obrtnem zakonu, so se financirale iz članarine, ostale
kot so družabni dogodki, športne aktivnosti, izleti, idr. pa iz prihodkov od tržne
dejavnosti. Kljub temu, da je bilo število dogodkov, ki smo jih organizirali v letu
2009 gotovo najvišje v zadnjih letih ugotavljamo, da je pri članih konstantno
prisotno neko nezadovoljstvo. Na to je v lanskem letu prav gotovo imela velik
vpliv tudi zahteva skupine podjetnikov in ponovno tudi Gospodarske zbornice
Slovenije po ukinitvi obveznega članstva v obrtno-podjetniški zbornici, o čemer
se je dalj časa in zelo intenzivno pisalo in govorilo v vseh medijih. Zahteva je
temeljila predvsem na tem, da je OZS z novo Uredbo o določitvi obrtnih in obrti
podobnih dejavnosti pridobila možnost, da »na silo« včlanjuje v svoje vrste tudi
podjetja, ki do sprejema te uredbe niso izpolnjevala pogojev za vpis v obrtni
register.
Vodstvo zbornice ugotavlja, da so člani vedno bolj pasivni. V letu 2009 je bilo
opazno, da se je tudi med člani sekcij pojavil občutek nemoči. Delo v sekcijah
ni več tako zagnano, čeprav je dejavnost zbornice vseeno nekoliko bolj prisotna
tam kjer so člani organizirani v sekcije. Še vedno pa pride večina pobud za
organizacijo različnih aktivnosti od strokovne službe same. Zbornica se sooča
s tem, da tudi sofinanciranje stroškov članom, bistveno ne vpliva na povečanje
zanimanja članstva za aktivnosti zbornice, zato bo zbornica to upoštevala pri
svojem nadaljnjem delu. Največji problem zbornice je torej nezainteresiranost
članstva, ki se premalo zaveda, da je organizacija njihova in da z njo sami
upravljajo.
Ne glede na to, delo OOZ Koper ocenjujemo kot dobro, saj smo v danih
razmerah uspeli vzdrževati dober stik s tistim delom članstva, ki zbornico
potrebuje in se nanjo obrača za takšno ali drugačno obliko pomoči. V letu 2009
pa je bil še bolj kot leto prej opazen porast nezadovoljstva zaradi obveznega
članstva v zbornici.
To poročilo zaključujemo tako, kot smo ga že lansko in predlansko leto. OOZ
in OZS bi morale skupaj tvoriti enovit sistem, v katerem bi območne obrtnopodjetniške zbornice bile stičišče članov in organizacije, OZS pa visoko
strokovni servis in dober lobistični center, vse s končnim ciljem članom nuditi
kvalitetno zastopanje njihovih interesov, kvalitetne storitve, strokovno pomoč
in s tem organizacijo kateri bi pripadali zavestno in ne zato, ker jim je bilo to
predpisano.
Poročilo je sprejela skupščina OOZ Koper, dne 19. marca 2010
predsednik, Vladimir Ražman

V dvorani Bonifika v Kopru bo od 3. do 6. junija
2010 potekal tradicionalni Primorski sejem. Vabimo
vse člane, da v kolikor želite razstavljati na skupnem
razstavnem prostoru, nam do četrtka, 15. aprila 2010,
na telefon 05/61-390-13 sporočite kaj bi razstavljali
in koliko prostora bi za to potrebovali.
Na skupnem sejemskem prostoru boste lahko
razstavljali tudi vaš propagandni material (letaki, vizitke,
brošure, itd.). Na voljo bo več oblik sodelovanja, kar
bo odvisno od števila interesentov. O vseh vprašanjih
v zvezi z nastopom na sejmu, se boste interesenti
dogovorili na sestanku. Stroške najema prostora bo
pokrila zbornica.

Želja zbornice je ponuditi možnost in obliko promocije,
ki si jo člani morda težko privoščijo. Morda bo ta
spodbuda v tem kriznem obdobju komu le pomagala.
Pričakujemo le resne kandidate - člane s poravnano
članarino. V kolikor ne bo dovolj interesentov na sejmu
ne bomo sodelovali.

Gradbinci zmagovalci v
namiznem nogometu
Na povabilo podjetja Kema Puconci, so se naši gradbinci, v petek 26. marca 2010, v Logatcu udeležili
družabne prireditve. Dogodka, ob zaključku serij predstavitev izdelkov podjetja, se je udeležilo več kot 400
gradbincev in poslovnih partnerjev iz Primorske.
Ob tipični prekmurski hrani in glasbi, se je odvijalo
tudi tekmovanje v namiznem nogometu -”kalčobalila”.
Izmed trinajstih ekip so naši člani osvojili prvo in drugo
mesto. Za nagrado so prejeli originalne nogometne
žoge svetovnega prvenstva v nogometu v Južni Afriki.

Zmagovalca turnirja v namiznem nogometu sta Zoran
Panić in Vojko Žerjal. Drugo mesto sta osvojila Sead Česa
in Fuad Seferagić.
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Delavnica Komunikacija:
Ali je vse v besedah?

VABILO

Gastronomski
zakladi Istre

Vsak četrtek, ob 19.00 uri, vso pomlad 2010

Program

Vabimo vas na delavnico
»Komunikacija: Ali je vse v besedah?

v četrtek, 15. aprila 2010, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Namen programa je izostritev sposobnosti razbiranja (pri
drugih) ter kontroliranja (pri sebi) neverbalnih sporočil.
Gre za tiste vidike komuniciranja, ki jih ne posredujemo z
besedami, pač pa z drugimi, »pomožnimi« kanali: tonom in
ritmom glasu, mašili, bolj in manj opaznimi telesnimi gibi,
uporabo prostora in dotika itd. Govorili bomo o usklajenosti/
neusklajenosti verbalnega in neverbalnega sporočanja in o
tem, kako nam je poznavanje teh vidikov lahko v pomoč, ko
želimo izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti.
(čas trajanja približno 3 pedagoške ure)
V drugem delu programa bomo v obliki delavnice
(preizkus javnega nastopa in na katere vidike neverbalne
komunikacije moramo biti pozorni, poskus optimizacije
komuniciranja s strankami za udeležence, ki v vsakdanjem
življenju komunicirajo s strankami itd.) preizkušali
pridobljena teoretična znanja.
(čas trajanja približno 3 pedagoške ure)

1. Uvod
2. Spoznavanje teoretičnih vidikov neverbalne komunikacije
3. Spoznavanje teoretičnih vidikov neverbalne komunikacije
4. Delavnica – preizkus javnega nastopa
5. Delavnica – delo s strankami (ali druge vsebine glede na 		
potrebe udeležencev)
6. Nadaljevanje prejšnjega + zaključek.

Predavateljica

doc. dr. Marina Furlan , psiholingvistka na FHŠ predava
Psiholingvistiko (v italijanščini), Psihološke vidike
komuniciranja in Uvod v socialno in politično psihologijo. Pri
vseh treh predmetih predava tudi o neverbalni komunikaciji.

Cena

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačajo participacijo
v višini 50,00 EUR (z DDV) na blagajni zbornice ali na
TRR OOZ Koper, št.10100-0035170352, namen plačila
»komunikacija«. Razliko do polne cene krije zbornica.

Prijave

Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na OOZ Koper,
Staničev trg 1, 6000 Koper ali po faxu, št.05/6271 917 ali po
e-mailu: andreja.kozlovic@ozs.si

Čas trajanja celotne delavnice : 6 pedagoških ur

Rok prijave:

Udeleženci bodo imeli ves čas možnost zastavljanja vprašanj
in sprotnega pojasnjevanja morebitnih dilem povezanih z
lastnimi izkušnjami.

V primeru, da je manj kot 10 prijavljenih, se delavnica ne
izvede..

petek, 9. april 2010

Vabimo Vas, da preživite pomladne
večere v družbi z istrskimi vinarji
in oljkarji, ob izvrstnih jedeh na
osnovi špargljev na enem izmed
številnih vodenih tematskih večerov
GASTRONOMSKI ZAKLADI ISTRE v eni
izmed sodelujočih restavracij:

četrtek, 1. april 2010
			

Villa Andor, Ankaran
menu Druženje s špargami in malvazijo

četrtek, 8. april 2010
			

Restavracija Mediterraneo
menu Dobrote pod zlato oljko

četrtek, 15. april 2010
			

Restavracija Skipper, Koper
menu Dobrote pod zlato oljko,

četrtek, 22. april 2010
			

Gostilna domačija Ražman, Gračišče
menu Druženje s špargami in malvazijo

četrtek, 29. april 2010
			

Istrska klet Pomjan, Pomjan
menu Druženje s špargami in malvazijo

četrtek, 6. maj 2010
			

Istrska hiša kulinarike, Pobegi
menu Druženje s špargami in malvazijo

četrtek, 13. maj 2010
			

Gostilna Jakomin, Kubed
menu Druženje s špargami in malvazijo

četrtek, 20. maj 2010
			

Pri Emilu, Vanganel
menu Iz kuhinje kralja refoška

četrtek, 27. maj 2010
			

La bellavita bar & restaurant, Koper
menu Iz kuhinje kralja refoška

četrtek, 3. junij 2010
			

Gostilna s prenočišči Pod Slavnikom, Podgorje
menu Iz kuhinje kralja refoška

četrtek, 10. junij 2010
			

Restavracija Marina Portorož
menu Dobrote pod zlato oljko

četrtek, 17. junij 2010
			

Restavracija Hotela Marina, Izola
menu Dobrote pod zlato oljko
Vsi zgoraj navedeni gostinski
ponudniki bodo sodelovali tudi v
tekmovanju v pripravi jedi iz
špargljev, ki bo konec aprila 2010,
v Villi Andor v Ankaranu.

Prijavnica za delavnico
Komunikacija: Ali je vse v besedah?
Davčni
zavezanec
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

DA

O tekmovanju bomo poročali v
naslednji številki.

NE

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon
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Vodeni tematski
kulinarični večeri

Stacionarni
telefon

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917

Vabljeni k uživanju
dobrot naše Istre !

Podpis in žig

Cene menujev se gibljejo
med 22 in 25 evri.
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VABILO
Sekcija gostincev in živilcev

Izvirnost je lahko nagrajena
Na zanimivi delavnici so (z desne) prof. dr. Janez Bogataj,
Marjan Starc in Vilina Havser predstavili značilnosti dobrega
spominka, predvsem s podočja originalnosti in avtohtonosti.

ADNJE
PRIJAVE

Delavnica »Izdelovanje spominkov«, ki
smo jo v zeleni dvorani Obrtniškega
doma, v sodelovanju z Mestno občino
Koper, Turistično zvezo Slovenije,
Sekcijo za domačo in umetnostno
obrt pri OZS in Obrtno-podjetniškima
zbornicama iz Izole in Pirana
organizirali, dne 23. marca 2010, je bila
dobro obiskana.
Med prisotnimi je bilo nekaj koprskih
članov, ki so prisluhnili nasvetom
predavateljev prof. dr. Janeza
Bogataja, gospoda Marjana Starca
in gospe Viline Havser. Poznavalci
domače in umetnostne obrti, tako
rekoč »mojstri« te zanimive tematike,
so prisotnim predstavili osnovno
definicijo spominka in kakšne vrste jih
poznamo ter značilnosti, ki naj bi jih
imeli spominki naše regije.
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Delavnica Oblikovanje
jedilnih listov
OOZ Koper v sodelovanju Fakulteto za turistične študije
Turistico iz Portoroža vabi člane sekcije na delavnico
»Oblikovanje jedilnega lista«, ki bo

v ponedeljek, 19. aprila 2010, ob 10.00 h,
v zeleni dvorani obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Na delavnici boste iz konkretnih primerov spoznali pravila
in dejavnike, ki vplivajo na učinkovito oblikovanje jedilnega
lista ter spoznali trende oblikovanje pisne ponudbe za goste.

Predavatelj

Predavaval bo mag. Marko Kukanja, CeVIT - Center za vse
življensko izobraževanje v turizmu, UP Turistica, Portorož.

Trajanje delavnice

Delavnica bo trajala 4 šolske ure.

Cena in plačilo

Javni natečaj
za izbiro spominka
Mestne občine Koper
za leto 2010

Člani zbornice s poravnano članarino plačate participacijo
v višini 10,00 EUR (z DDV), ostali del krije zbornica. Znesek
lahko plačate na sedežu zbornice ali na TRR: OOZ Koper,
1010 0003 5170 352 - Namen plačila: Jedilni list

Način prijave

Prijavnico in potrdilo o plačilu pošljite na fax 05/6271 917
ali na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.

Rok prijave do ponedeljka,12. aprila 2010

Mestna občina Koper je objavila javni natečaj za izbor spominka
Mestne občine Koper za leto 2010. Trije spominki, ki jih bo strokovna
ocenjevalna komisija najbolje ocenila, bodo s strani Mestne občine
Koper odkupljeni za promocijske namene.

Prijave

Prijavitelji morajo svoje prijave vključno s (spominkom) oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 10. maja 2010 na naslov
Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper), Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, na istem naslovu.

Potek razpisa

Razglasitev rezultatov natečaja bo javna. Mestna občina Koper bo
pripravila tudi razstavo vseh prijavljenih spominkov na natečaj. Na
razstavo bodo uvrščeni le izdelki prijaviteljev, ki jih bodo prijavitelji
oddali pod pogoji javnega natečaja. Rezultati javnega natečaja bodo
objavljeni tudi na spletni strani www.koper.si.

Informacije

Dokumentacija s prijavnico je, od dneva objave do izteka roka za oddajo
prijav, dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.
si. Zainteresirani prijavitelji jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v
sprejemni pisarni MO Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, telefon
05/6646-216.

Prijavnica za delavnico
Oblikovanje jedilnih listov

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete
po faxu: 05/6271 917

Podpis in žig

DA

NE
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Sekcija gostincev in živilcev

Urniki delavnice

torek, 4. maj 2010 - od 10.00 - 13.15 h
četrtek, 6. maj 2010 - od 9.00 - 11.30 h
četrtek, 13. maj 2010 - od 9.00 - 11.30 h
torek,18. maj 2010 - od 10.00 - 13.15 h
torek, 25. maj 2010 - od 10.00 - 13.15 h
četrtek, 27. maj 2010 - od 9.00 - 11.30 h
torek, 1. junij 2010 - od 10.00 - 12.30 h
četrtek, 3. junij 2010 - od 9.00 - 11.30 h
torek, 8. junij 2010 - od 10.00 - 12.30 h
Delavnica bo trajala skupaj 30 šolskih ur.

VABILO
Sekcija
instalaterjev-energetikov

Delavnica Pogovorna nemščina
v gostinstvu - strežbi

Predstavitev - izobraževanje
o proizvodih Geberit

Vabimo vas na delavnico, na kateri boste preko dialoga, v prijetnem
in odprtem odnosu, osvežili in nadgradili znanje nemščine kot tujega
jezika turistične stroke v gostinstvu. V zaigranih različnih komunikacijskih
situacijah v gostinstvu, diskusiji in simulacijah boste vsi, tudi tisti, ki vam
nemščina predstavlja trši oreh, obnovili in nadgradili osnovno besedišče
splošnega in strokovnega izrazja ter ga znali uporabljati v tipičnih
vedenjskih in komunikacijskih vzorcih ter spoznali medkulturne razlike.
Delavnica bo potekala

Sekcija inštalaterjev-energetikov pri OOZ Koper v sodelovanju
s podjetjem Geberit prodaja, d.o.o. iz Ljubljane, organizira
brezplačno predstavitev - izobraževanje o proizvodih GEBERIT

od torka, 4. maja - četrtka, 8. junija 2010
v sejni sobi Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Predavateljica

Delavnico bo vodila višja predavateljica nemškega jezika Fakultete za
turistične študije Portorož – Turistica, mag. Marija Trdan Lavrenčič.

Cena

•
pri mini udeležbi 15-tih oseb je cena 175,00 EUR (z DDV)
•
pri min udeležbi 10-tih oseb je cena 225,00 EUR (z DDV)
Gostincem - članom OOZ Koper s poravnano članarino bo zbornica, na
podlagi vloge ter dokazil o plačilu in udeležbi na delavnici, sofinancira
stroške v višini 50%, vendar ne več kot 100,00 EUR.

Prijave

Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na OOZ Koper, Staničev
trg 1, 6000 Koper ali po faxu, št.05/6271 917 ali po mailu: andreja.
kozlovic@ozs.si. Ob izteku roka prijave in ob zadostnem številu zbranih
prijav (najmanj 10 udeležencev) vam bo izvajalec izstavil predračun,
katerega boste poravnali do pričetka tečaja.

Rok prijave do petka, 23. aprila 2010
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v sredo, 21. aprila 2010, ob 16.00 uri,
v zeleni dvorani obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Predavatelj

Predstavitev - izobraževanje bo vodil g. Dejan Androić,
vodja projektov in tehnični svetovalec, Geberit prodaja d.o.o.
Izobraževanje se izvede v primeru, da je najmanj 8
udeležencev. Vabilo bomo posredovali tudi sosednjima
zbornica.

Prijava

Predstavitev - izobraževanje je namenjeno inštalaterjem
Člani s poravnano članarino se lahko prijavite ga. Andreji
sanitarnih sistemov in inštalaterjem cevnih sistemov, saj
Kozlovič, na telefon 05/61 390 13.
tako bodo spoznali izdelke GEBERIT in pravilno uporabo ter
vgradnjo le teh. S pravilno montažo in izbiro izdelkov GEBERIT Rok prijave do ponedeljka, 19. aprila 2010.
inštalater pridobi podaljšano garancijo izdelkov. Vsi inštalaterji,
ki se udeležijo izobraževanja pridobijo potrdilo o uspešno
opravljenem šolanju: Pooblaščeni inštalater inštalacijskih
sistemov GEBERIT.

Vsebina

Teoretični del:

O Geberit-u in ciljih šolanja
Sanitarni sistemi:
•
Inštalacijski sistemi
•
Splakovalni sistemi
•
Public
•
Priključni kosi in sifoni
Cevni sistemi:
•
Sistemi za odvodnjavanje
•
Sistemi za oskrbo (cevni sistemi)
Predstavitev materialov in praktični del:
•
Vgradnja in servisiranje vgradne tehnike
•
PE sistem odvodnjavanja
•
Mepla – Mapress cevni sistemi

Trajanje predstavitev - izobraževanje bo trajalo cca 4 ure.

Prijavnica za delavnico
Pogovorna nemščina v gostinstvu

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

GSM telefon

Stacionarni
telefon

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917

Podpis in žig

DA

NE

Iščete storitve inženirja elektrotehnike?
Iščem delo !

Sem Emil Gregorič, diplomirani inženir elektrotehnike z bogatimi izkušnjami na področju projektiranja, prodaje in montaže elektroinstalacij,
telekomunikacij, varnostnih sistemov in avtomatizacije.
Ponujam Vam možnost pogodbenega sodelovanja ali enomesečno brezplačno preskusno delo. Konec lanskega leta sem namreč nepričakovano
ostal brez zaposlitve. Zato pa sem vam takoj na razpolago. Pripravljen
sem poprijeti za vsako delo, ki je v povezavi z elektriko, tudi enostavna
dela opravljam z veseljem, vestno in natančno.
Če mi lahko ponudite delo, me prosim, pokličite na tel. 040 741-966.
Hvala.
					

Emil Gregorič
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Sekcija instalaterjev- energetikov

Sejem Energetika,
Celje, 19. maj 2010
Člane sekcije instalaterjev-energetikov OOZ Koper vabimo na

Odhod bo ob 7.00 uri iz avtobusne postaje pred bivšo
blagovnico Soča na Piranski ulici.

Prijava

Rok prijave ponedeljek 17. maj 2010.

Ogled sejma je brezplačen za člane sekcije s poravnano
članarino. Zbornica bo udeležencem krila stroške prevoza in
vstopnice.

Kolikor ne bomo zbrali zadostnega števila prijav, ogleda
sejma ne bomo organizirali.

Prijavnica za sejem
Energetika, Celje, 19. maj 2010

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

DA

NE

VABILO

Priimek in ime udeleženca

GSM telefon

Ogled mednarodnega sejma
v Celovcu, Avstrija,
18. in 19. september 2010

Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ
Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax. 05/627-1917 oziroma na e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si. Prijavnica
je zavezujoča, saj bomo na podlagi vaše prijave organizirali
prevoz in naročili vstopnice. V primeru, da se ogleda sejma
ne boste udeležili, vam bomo stroške zaračunali.

ogled sejma o varčni izrabi energije in
energetskih virov Energetika, v Celje,
v sredo, 19. maja 2010

Datum

Stacionarni
telefon

VABILO
Sekcija gradbincev

15

Člane sekcije gradbenikov OOZ Koper vabimo na

Mednarodnega sejma za gradnjo,
stanovanje, opremo hiše in drugo ,
v Celovec, Avstrija, v soboto,18. in
nedeljo,19. septembra 2010
Program potovanja

1. dan - sobota 18. september 2010:
KOPER – ORLOVO GNEZDO- MÜNCHEN
Ob 4.00 h odhod avtobusa iz Kopra, nato vožnja s krajšimi
postanki skozi mejni prehod Karavanke skozi Avstrijo v
Nemčijo. Obisk Orlovega gnezda. To je nekdanja Hitlerjeva
postojanka v nemških alpah, na višini nekaj več kot 1800m.
Avtobus pustimo ob vznožju in se z lokalnim avtobusom
odpeljemo do postojanke. Nadaljevanje poti v München in
obisk Oktoberfesta.Večerja. Pozno zvečer vožnja proti hotelu,
nastanitev in nočitev.
2. dan - nedelja. 19. september 2010:
MÜNCHEN – CELOVEC - KOPER
Po zajtrku vožnja v Celovec. Ogled jesenskega sejma do
poznih popoldanskih ur, nato vožnja proti domovini. Pozna
večerja na slovenski strani. Prihod je predviden v poznih
večernih urah.

Cena

Cena je 240 EUR (z DDV). Člani Sekcije gradbincev OOZ
Koper s poravnano članarino plačajo ob prijavi na TA
Kompas Koper participacijo v višini 50,00 EUR. Razliko do
polne cene bo pokrila zbornica.
Članom priporočamo zavarovanje rizika odpovedi v primeru
višje sile v višini 7,00 EUR.
V ceno je všteto: avtobusni prevoz Koper-MünchenKoper, cestnine in parkirnine ter ostali prevozni stroški,
prenočevanje v dvoposteljnih sobah v hotelu 3* (prha, wc)
z zajtrkom v okolici Munchna, 2 večerji, obisk Orlovega
gnezda, vstopnica za obisk sejma v Celovcu, spremstvo
vodnika, stroški organizacije potovanja .
Enoposteljna soba za doplačilo.

Rok prijave

do petka, 30. aprila 2010, oz. do zasedbe mest.
Najmanjše števil potnikov: 40 oseb za avtobus

Prijave in informacije:

Turistična agencija Kompas,
PE Koper, Pristaniška 17
Telefon: 05/66 30 581 ali 05/66 3582

Predstavitev proizvodov Murexin
za keramičarje in druge

Podpis in žig

VABILO

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917

Sekcija gradbincev

Iz obrtnika v upokojenca
Na zadnji seji izvršilnega odbora sekcije gradbincev, ki je potekala 12. marca, se je še zadnjič na listo prisotnih podpisal keramičar Boris Vatovec. Gospod
Vatovec je konec lanskega leta zaključil obrtniški staž, ki je trajal od leta 1988. V
izvršilnem odboru sekcije gradbincev je kot predstavnik keramičarjev deloval
zadnja tri leta. Gospod Vatovec si je med obrtniškimi vrstami ustvaril tudi številna prijateljstva, ki so nastala v letih skupnega sodelovanja.
Po uradnem delu seje, je predsednik sekcije, gospod Zlatko Kalšnik izročil
Borisu simbolično priznanje – skulpturo istrskega vola, ki simbolizira vztrajnost
in delavnost, brez katerih tudi Boris ne bi bil obrtnik toliko let.
Druženje se je nadaljevalo ob kozarčku vina in čudovitih jedeh pripravljenih
»pod črepnjo«, za kar gre zasluga kuharju, gospodu Gracijanu Šavu, ki nas je
tudi gostil v njegovem družabnem prostoru v Movražu. Borisu Vatovcu iskreno
čestitamo in želimo, da bi mu življenje namenilo čim več lepih trenutkov.

OOZ Koper v sodelovanju s podjetjem Murexin iz Slovenske
Bistrice vabi na brezplačno predstavitev

•
•

v petek, 16. aprila 2010, ob 18. uri,
v zeleno dvorano obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•
•

Program predstavitve
Produktni vodja podjetja g. Sebastijan Paradižnik in vodja
prodaje za zahodno Slovenijo g. Boris Korenčan, bosta
natančneje opisala proizvode za polaganje keramike (priprava,
prednamazi, lepljenje, hidropremazi, fugiranje in nega
keramičnih površin) in proizvodno skupino gradbene tehnike,
kamor spadajo skupine proizvodov, in sicer:
•
dodatki za beton in estrih
•
izravnalne, in hitrovezne malte in mase
•
dodatki betonu in sredstva za lažje odvajanje opaža od
betona

•

bitumenski premazi
impregnacije in premazi na epoxy in poliuretanski bazi
(anti grafitni spray)
tesnila za fuge in dilatacije
industrijski podi (polipropilenska vlakna in posipi za
obrabni sloj)
program sanacije betonskih površin REPOL.

Po predstavitvi bo g. Janez Durini, sodni izvedenec iz Ljubljane
bo odgovarjal priisotnim na morebitna vprašanja iz stroke.

Trajanje predstavitve

Predstavitev bo trajala 2 uri.

Brezplačna udeležba za člane s poravnano članarino.
Prijava

Vašo udeležbo sporočite ga. Andreji Kozlovič na tel. 05/61
390 13 ali po e-mailu: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave do srede, 14. aprila 2010
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Sekcija frizerjev

Sekcija gradbincev

Gradbinci vedno
pozorni na novosti
na trgu

17

Tečaj striženja Mič Styling
V frizerskem salonu predsednice sekcije frizerjev, gospe Silve
Baruca Jakomin, je zadnjo soboto meseca marca potekal tečaj
striženja, ki ga je izvedel Tomaž Turk, frizer frizerskega salona
Mič Styling. Strokovnjak je šestim udeleženkam, med katerimi
so bile štiri članice sekcije, prikazal najnovejše tehnike striženja
iz kolekcije novih trendov. Le frizerji, ki bodo obvladali spretnosti
striženja, bodo lahko zadovoljili tudi najbolj zahtevne stranke.

Predstavitve sistemov YTONG podjetja
Xella porobeton SI in podjetja Velux so se
udeležili številni gradbinci. Predstavniki
obeh podjetji so med slušatelji
razdelili nekaj reklamnega materiala in
priložnostna darila. Tematika predstavitve
je bila zelo zanimiva, saj so bile prisotnim
predstavljene
novosti
gradbenih
materialov in strešnih oken. V podjetju
Xella porobeton SI, med drugim, veliko
vlagajo v razvijanje naravnih gradbenih
materialov in sodobnih gradbenih
rešitev, s katerimi omogočajo reševanje
stanovanjskih in bivanjskih potreb po
lastnih željah, ob zagotavljanju nizkih
stroškov in ohranjanju nedotaknjenega
življenjskega okolja. Razvijati boljše
življenjske pogoje z dnevno svetlobo
in svežim zrakom, ki ju pripeljejo skozi
streho ter biti cenjen kot najboljši, pa je
vizija podjetja Velux.

Vse tečajnice so imele možnost se preizkusiti na dveh modelih.
Njihovo delo je spremljal kreativni vodja Mič Stylinga, ki je delo
usmeril tako, da je vsak izmed modelov salon zapustil z pričesko
oblikovano skladno z modnimi smernicami.

Žana Budan, Silva Baruca Jakomin in Tomaž Turk

Sekcija frizerjev

Letošnje pričeske kot jih vidi Stevo
Alenka Dolenc

Brivnice-česalnice d.o.o. je v soboto, 27. marca 2010, v svojem frizerskem salonu Matej, za
svoje zaposlene iz petih frizerskih salonih v Kopru in Izoli, organizirala tečaj striženja, ki ga je
izvedel mednarodno priznani frizer Stevo iz Ljubljane.
Stevo Pavlovič je član Alternative Hair Club-a iz Londona, je Keune ambasador za Slovenijo
in za druge države na področju bivše Jugoslavije, leta 2009 je nastopil na Hair Showu na
Dunaju, oktobra letos pa bo nastopil na Alternative Hair Showu v Londonu.

Stevo Pavlovič in Anđa Galić z modelom

Stevo je na ženskem modelu demonstriral striženje las in potek striženja ter podrobno obrazložil vse postopke. Ob tem je povedal veliko zanimivega o modnih trendih, dal pa je tudi
marsikakšen nasvet. Vse udeležene frizerke so nato strigle svoje modele. Pri tem jih je Stevo
usmerjal in jim pomagal osvojiti še znanje, ki jim je morda manjkalo. Frizerke Brivnic-česalnic d.o.o. tako že danes lahko svojim strankam ponudijo pričeske, ki jih narekujejo letošnji
trendi.

Sekciji frizerjev in kozmetikov

Med množico
obiskovalcev tudi
naši člani
Člani sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov
so v nedeljo, dne 7. februarja 2010, obiskali sejem Frizerstvo in kozmetika. Med
obiskovalci - organizator jih je v vseh treh
dneh zabeležil več kot 4.000 - so prevladovale ženske, zato so naše članice v svojo
sredino z veseljem sprejele frizerja – fanta.
Bogat sejemski program je ponujal več
nastopov in demonstracij tujih in domačih
mojstrov frizerske in kozmetične stroke. V
petih frizerskih showih so slovenske blagovne znamke predstavile zadnje novosti
svojih negovalnih izdelkov kot tudi modne trende v oblikovanju pričesk.
Pomemben del sejemskega dogajanja so
bila tudi tekmovanja v ličenju in oblikovanju nohtov. Vsekakor sejem na slovenskem, ki ga ni šlo zamuditi.

Mojster Stevo in Anđa Galić s svojimi frizerkami iz salonov v Kopru in Izoli

Tomaž Turk in Silva BarucaJakomin
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VABILO
Sekcija za promet

Sekcija za promet

Prvo redno
usposabljanje
voznikov
za prevoz blaga

19

Obvezno redno
usposabljanje
voznikov tovora (7 ur)

V soboto 20. marca 2010, se je, poleg
prevoznikov iz Izole in Pirana, letnega
obveznega 7-urnega usposabljanja za
voznike udeležilo tudi 21 koprskih prevoznikov. Tematika usposabljanja je
bila naslednja: izboljšanje racionalne
vožnje, ki temelji na varnostnih predpisih; delo in vožnje voznikov v skladu
s predpisi; zdravje, varnost na cesti in
varovanje okolja, storitev, logistika.

Cena

Člane sekcije za promet OOZ Koper, ki še niste bili na
obveznem usposabljanju voznikov tovora, vabimo na
usposabljanje

v soboto, 24. aprila 2010, ob 09.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Sekciji avtoserviserjev in promet

ogled sejma Avto in vzdrževanje,
v Celje, v soboto, 17. aprila 2010
V času od 15. do 18. aprila 2010 bo na celjskem sejmišču
potekal tradicionalni sejem Avto in vzdrževanje. V sklopu
sejma bo potekala tudi 7. razstava gospodarskih vozil.
Za člane sekcije za promet in sekcije avtoserviserjev
organiziramo skupen ogled v soboto, 17. aprila 2010. Odhod
bo ob 8.00 uri iz avtobusne postaje pred bivšo blagovnico
Soča na Piranski ulici.

Brezplačen ogled za člane sekcij s poravnano članarino.
Zbornica bo udeležencem krila stroške prevoza, krofa in
kave na Trojanah ter vstopnice.

•

Prijava

Prijavite se s prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper,
Staničev trg 1,6000 Koper, ali na fax. 05/62 719 17
oziroma na e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si
Prijavnica je zavezujoča, saj bomo na podlagi vaše prijave
organizirali prevoz in naročili vstopnice. V primeru, da
se ogleda sejma ne boste udeležili, vam bomo stroške
zaračunali.

Rok prijave do ponedeljka, 12. aprila 2010

člani OOZ Koper plačajo participacijo v višini 10,00 EUR
(vključno z DDV) na TRR OOZ Koper, št.1010 0003 5170
352, namen plačila: seminar vozniki
za zaposlene voznike pri članih OOZ Koper je cena
45,00 EUR (vključno z DDV)

Način prijave

Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo opravljati
vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, pred
iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske
unije.

Sejem Avto in vzdrževanje, Celje, 17. april 2010
Člane sekcije avtoserviserjev in člane sekcije za promet pri
OOZ Koper vabimo na

•

Redno usposabljanje je potrebno opravljati vsakih pet
let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur.
Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja
obveznega tečaja in praktične izvedbe zahtevanih ciljev in
pridobitev znanj po predpisanem katalogu znanj, potrebnih
za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega
usposabljanja.

Prijavnico in potrdilo o plačilu pošljite na fax: 05/6271 917,
ali na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper

Priloge k prijavi

•
•

kopija osebnega dokumenta
kopija vozniškega dovoljenja

Rok prijave:

Do zapolnitve mest. V skupino bomo sprejeli največ 45
voznikov. Kolikor bo interesentov več se bomo dogovorili za
izvedbo še enega seminarja. Datum bo določen naknadno.

Posebna ugodnost

OPIS bo vsem udeležencem usposabljanja izdalo potrdila o
usposabljanju, prav tako pa bo vodilo elektronsko evidenco
rednih usposabljanj, tako da bodo imeli udeleženci usposabljanj
možnost izpisa že opravljenih in manjkajočih obveznosti. Člani OZS
boste ob izteku posameznega obdobja usposabljanja lahko prejeli
hitre in verodostojne informacij (tudi o manjkajočih obveznostih).

Kandidati, ki imate kodo vpisano za 2 leti, lahko opravite
14-urno usposabljanje skupaj ali v dveh terminih po 7 ur in
sicer:
•
kandidati, ki imajo vozniško dovoljenje kategorij
C1, C1+E ali C+E, najkasneje do 10. septembra 2011

Kolikor ne bomo zbrali zadostnega števila prijav, ogleda
sejma ne bomo organizirali.

					

Prijavnica za sejem
Avto in vzdrževanje, Celje, 17. april 2010

Vabljeni!

Prijavnica za redno usposabljanje voznikov tovora na OOZ Koper
Obvezna priloga pri prijavi: kopija veljavnega vozniškega dokumenta in kopija osebnega dokumenta

Podatki o kandidatu/ki:

B - podatki plačnika (podjetje)

Priimek in ime
Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

DA

NE

Davčni
zavezanec

Datum, kraj in država rojstva

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):

Član OZS
C1

C1 + E

C+E

Kraj in datum

A - samoplačnik

B - plačnik (podjetje)

B - naziv plačnika (podjetje)
Podpis in žig
Podpis in žig

B - naslov plačnika (podjetje)
E-pošta

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917

NE

Telefon - stacionarni

Telefon GSM

Datum

Stacionarni
telefon

DA

ID za DDV

Opravljena kategorija za izpit (ustrezno obkrožite):
voznik za kategorijo

GSM telefon

NE

Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj)
EMŠO

Priimek in ime udeleženca

DA

Telefon GSM

Telefon/faks - stacionarni

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/6271 917

14
20

Obvestila

Sekcija za promet

Informacije
Tovornjaki s prikolico in
vračilo trošarine
Generalni carinski urad je, v zvezi s tem
ali se za kombinacijo tovornega vozila, registriranega z največjo dovoljeno
maso 7.490 kg in prikolice registrirane na
17.500 kg lahko zahteva vračilo trošarine
za komercialni namen, podal tolmačenje
besedne zveze »tovornjaki s prikolico« iz
prve alineje 21. odstavka 54. člena Zakona
o trošarinah in sicer:
Pravico do vračila dela trošarine za
plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot
pogonsko gorivo za komercialni namen
imajo kupci oziroma osebe, ki opravljajo
registrirano dejavnost in imajo sedež v
Evropski skupnosti ali državah članicah
Efte (dvajseti odstavek 54. člena Zakona o
trošarinah, Uradni list RS, št. 2/07 in 25/09).
Šteje se, da je plinsko olje porabljeno kot
pogonsko gorivo za komercialni namen,
če je porabljeno za prevoz blaga za plačilo
ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi
registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno
cestnemu prevozu blaga z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 ton (prva
alineja 21. odstavka 54. člena Zto). Nadalje
Ztro v svojem 22. odstavku 54. člena določa, da upravičenec za vračilo trošarine za
komercialni namen vračilo plačane trošarine uveljavlja na podlagi pisnega zahtevka,
ki ga vloži pri carinskem organu, in dokazil
o registraciji vozila, za pogon katerega je
bilo plinsko olje porabljeno, ter računov
o nakupu plinskega olja, ki vključujejo
registrsko oznako za zadevno vozilo.
Upravičenec je dolžan voditi evidence
o nakupu in porabi plinskega olja, ki so
posebej določene v Pravilniku o vračilu
trošarine za komercialni namen (Ur. list RS,
št. 52/09 - v nadaljevanju: Pravilnik).
V primeru, ko upravičenec nabavlja gorivo
na bencinskih servisih oziroma točilnih
mestih skladno s 3. členom Pravilnika, dokazuje svojo upravičenost do vračila trošarine z računi oziroma kopijami računov, na
katerih mora biti poleg ostalega navedena
tudi registrska oznaka vozila, v katero je
bilo gorivo točeno. Poleg navedenega
mora upravičenec voditi tudi evidence,
ki vsebujejo podatke o nakupu in porabi
plinskega olja za vsako vozilo posebej v
katero je bilo gorivo točeno, in sicer:
registrska oznaka posameznega vozila,
podatek o velikosti standardnega rezervoarja in povprečni porabi goriva po
posameznem vozilu ter velikost in namen
uporabe dodatno nameščenih rezervoar-

Sklepajte individualne učne
pogodbe
jev na vozilu, količina in datum polnitve
ter število prevoženih km (po polnitvah in
datumih).
To isto evidenco je poleg ostalega navedenega v 4. členu Pravilnika dolžan voditi
upravičenec tudi v primeru, ko goriva ne
nabavlja na bencinskih servisih temveč na
internem pretakališču.
Iz navedenega izhaja, da je upravičena do
vračila plačane trošarine za komercialni
namen le tista oseba, ki z zahtevkom uveljavlja vračilo dela trošarine za nabavljeno
gorivo, ki je bilo točeno v vozila z največjo
dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 ton
in se je porabilo za prevoz blaga v okviru
opravljanja svoje registrirane dejavnosti.
Menimo, da je v primeru tovornjakov s
prikolico, pri presoji izpolnjevanja pogoja
največje dovoljene mase, ki ni manjša od
7,5 ton, potrebno izhajati iz uradne evidence - to je Evidenca registriranih motornih
in priklopnih vozil (ERMV), ki jo vodi MNZ
na osnovi 17. člen Pravilnika o registraciji
motornih in priklopnih vozil. Za posamezno tovorno vozilo je merodajen podatek
o največji tehnično dovoljeni masi iz rubrike »Masa/največja teh. dovoljena masa«.
Menimo, da v obravnavanem primeru, ko
bi vložnik zahtevka uveljavljal vračilo dela
trošarine za pogon registriranih tovornih
vozil z največjo teh. dovoljeno maso 7.490
kg in v skladu z njegovimi navedbami pripadajočo registrirano prikolico za prevoz
tovora z največjo teh. dovoljeno maso
17.500 kg, pogoj največje dovoljene mase,
ki ni manjša od 7,5 ton, ni izpolnjen.

Enoten način opravljanja
kabotaže v vseh državah EU
V skladu z Uredbo ES št. 1072/2009 bo od
14. maja 2010 veljal enoten način opravljanja kabotaže v vseh državah EU.
Cestni prevoznik, ki ima licenco Skupnosti
bo od 14. maja 2010 lahko opravlja kabotažni prevoz blaga z vozilom tako, da:
lahko pripelje v državo kjer bo opravil
kabotažo z natovorjenim vozilom in potem lahko prepelje tri kabotažne prevoze
z tem, da je zadnji razklad kabotažnega
prevoza v času sedmih dni, šteto od
dneva, ko je razložil pripeljano blago iz
druge države;
v primeru, če vstopijo v drugo državo
brez naloženega tovora, lahko v času treh
dni odpeljejo le en kabotažni prevoz.
Kot dokaz za tovrstne prevoze je potrebno imeti v vozilu dokumentacijo iz katere
so razvidni podatki o pošiljatelju, prevozniku, prejemniku, datumu dostave, kraju

in datumu prevzema blaga ter kraj določen za dostavo, opis vrste blaga, maso
oz. količino in registrske tablice motornih
vozil in priklopnikov.
Brez omejitev se lahko prevaža kabotaža
v primeru prevoza za lastne potrebe in
pri prevozu medicinskih izdelkov, pripomočkov, opreme in drugih izdelkov, ki se
zahtevajo za medicinsko oskrbo pri pomoči v nujnih primerih, zlasti pri naravnih
katastrofah.
Za opravljanje kabotaže veljajo zakoni
in drugi predpisi te države, ki urejajo
prevozno pogodbo, teže in dimenzije
vozil, zahtev v zvezi s prevozom določenih kategorij blaga (nevarne snovi,
pregrambenih proizvodov in živih živali),
časa vožnje in počitkov ter DDV-ja na
prevozne storitve.
Vir: OZS, Bojan Pečnik

Prevozniki, ki želite dobiti informacije o
tem kako se kabotaža izvaja po različnih
državah EU se obrnite na OOZ Koper,
ga. Andreja Kozlovič, tel. 05/61 390 13

Taksisti
- overjanje taksimetrov
Na področju overjanja taksimetrov
trenutno delujeta dve imenovani osebi
(AMZS, PE Ljubljana in Jamito d.o.o.), ki
imata sedeža v Ljubljani. Obe podjetji
imata akreditirane postopke za overjanje
taksimetrov, ki omogočata overitve taksimetrov na sedežu podjetja ali katerikoli
drugi lokaciji.
Taksisti izven Ljubljane morajo zgolj poklicati izbranega izvajalca in se dogovoriti
za izvedbo overitve na želeni lokaciji.
V postopku akreditacije, ki mu bo sledil
postopek imenovanja se nahajata še dve
podjetji LPP in Avto - Celje.
Vir: Urad RS za meroslovje (MIRS)

Slovaška
- cestnina od 1.marca 2010
V zvezi s plačevanjem cestnine na Slovaškem vas obveščamo, da so od 1.marca
2010 naprej odseki nižje rangiranih cest
(državne ceste) ponovno podvrženi
cestninjenju.
Zaradi omenjenega dejstva bodo na
napravah cca 15 minut utripale lučke/tipke od 1 do 4, ker se bo posodabljal sistem.
To je običajen postopek nadgradnje. Od
voznikov se ne zahteva, da bi ravnali drugače kot so do sedaj (karkoli pritiskali).

V srednjem poklicnem izobraževanju se je v zadnjem času
zgodilo kar nekaj sprememb. V šolskem letu 2008/2009 je
izobraževanje zaključila zadnja generacija vajencev. Kot
izhodišča za pripravo novih izobraževalnih programov v
srednjem poklicnem izobraževanju pa so vključene tudi
pozitivne izkušnje dualnega sistema. Gre za povezovanje
izobraževanja in dela (praktično usposabljanje z delom)
oziroma socialnega partnerstva kot temeljnega načela
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Uveden je minimalni
standard praktičnega usposabljanja z delom in sicer 24 tednov
v treh letih izobraževanja za vse izobraževalne programe v
srednjem poklicnem izobraževanju. Delodajalci kot nosilci
praktičnega usposabljanja z delom s tem prevzemajo ključno
vlogo v srednjem poklicnem izobraževanju.
Samo delodajalci, ki sklenejo individualne učne pogodbe
z dijaki, lahko prejmejo določena sredstva, ki so namenjena
kritju materialnih stroškov, kritju stroškov učnega mesta,
izpada mentorja iz delovnega procesa, kritju stroškov malice…
Individualno učno pogodbo za šolsko leto 2010/2011 morate
skleniti najkasneje do 30. septembra 2010. Če pogodbo
sklenete kasneje (med šolskim letom), boste sredstva prejeli
za naslednje šolsko leto. Pogoj za omenjena sredstva je
verificirana obratovalnica.
Prav tako lahko delodajalci (ne glede na sklenjeno učno
pogodbo) konkurirajo na javnem razpisu pri Javnem skladu
RS za razvoj kadrov in štipendije, kjer lahko pridobijo sredstva
za kritje obveznih nagrad dijakom in študentom, ter kritje
sredstev, ki jih delodajalci namenjajo za izvajanje mentorstva.
Pri sklepanju pogodb naj vas opozorimo, da so obveznosti
delodajalcev pri individualni učni pogodbi, ki jo sklenejo
direktno z dijakom, ali pri kolektivni pogodbi, ki jo sklenejo
s šolo, identične.
Obveznosti delodajalcev
Status - praktikanta
Nagrada
Izplačilo nagrade

Individualna
učna pogodba
dijak
v času praktičnega
usposabljanja z delom
po Kolektivni pogodbi
za obrt in podjetništvo
v času praktičnega
usposabljanja z delom

Malica ter prevoz na delo in z dela
(prevoz najmanj v višini 70% javnega
najcenejšega prevoza)
Pavšalni prispevek za primer
DA – prijava na ZZZS
poškodbe pri delu in poklicno
-obrazec M1-2/B
bolezen
Delovna knjižica (knjižico odpre
NE
vajenec)
Plačevanje prispevkov za pokojninsko
NE
in invalidsko zavarovanje
Obveščanje DURS - na REK-1a obrazcu
DA
Verifikacija obratovalnice (učnega
DA
mesta)

Kolektivna
učna pogodba
dijak
v času praktičnega
usposabljanja z delom
po Kolektivni pogodbi
za obrt in podjetništvo
v času praktičnega
usposabljanja z delom
DA – prijava na ZZZS
-obrazec M1-2/B
NE
NE
DA
DA

Če želite v šolskem letu 2010/2011 skleniti individualno učno
pogodbo, jo lahko stiskate s spletnih strani OZS, ali jo naročite
pri kontaktni osebi zbornice. Izpolnjeno individualno učno
pogodbo pošljite v verifikacijo na Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s
pripisom: učna pogodba.
Informacije:
Suzana Kljun, tel.: 01 58 30 574,
e-naslov: suzana.kljun@ozs.si in
Mitja Korunovski, tel.: 01 58 30 818,
e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si
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Sporazum o postopnem prehodu
na zakonsko določeno minimalno
plačo
Člane OOZ Koper obveščamo, da so v strokovnih službah
OZS in ZDOPS pripravili vzorce obrazcev, ki omogočajo lažjo
izpeljavo zakonsko zahtevanih postopkov za postopen dvig
na zakonsko določeno minimalno plačo.
Člani zbornice, ki nameravate s svojimi zaposlenimi skleniti
sporazum o postopnem prehodu na zakonsko določeno
minimalno plačo, lahko vzorce dvignete na sedežu OOZ
Koper ob uradnih urah. Ob tem vas opozarjamo, da je
sklenitev takega sporazuma mogoča le do 22. aprila 2010.
Več v prispevku Dušana Bavca v marčevski številki revije Obrtnik
– strani 42 do 44.

Državna podpora tudi za tvegan
kapital v Sloveniji

Slovenski podjetniški sklad je 5. marca 2010 objavil prvi
javni razpis v Sloveniji, ki je namenjen spodbujanju uporabe tveganega kapitala.
Slovenski podjetniški sklad je danes 5. marca 2010 objavil razpis z naslovom Javni razpis za kapitalske naložbe Republike
Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala v Sloveniji v
skupni višini 33,99 mio EUR. Gre za prvi razpis v Sloveniji, ki je
namenjen spodbujanju lastniškega financiranja v Sloveniji s
tremi temeljnimi cilji:
•
pospešiti razvoj trga tveganega kapitala v Sloveniji
•
pospešiti nastajanje novih družb tveganega kapitala v
Sloveniji in
•
povečati obseg ponudbe tveganega kapitala za razvojno
– inovativna podjetja s potencialom hitre rasti na slovenskem trgu.
Razpis predstavlja poziv potencialnim domačim in tujim privatnim investitorjem, da s svežim kapitalom v družbah tveganega kapitala (DTK), ki morajo biti registrirane v Sloveniji v skladu
z Zakonom o družbah tveganega kapitala in jih upravljajo neodvisni specializirani upravljalci tveganega kapitala, podprejo
razvoj in rast inovativnih podjetij.
Podlaga za javni razpis
Javni razpis je del Programa izvajanja instrumentov finančnega
inžineringa PIFI, ki ga je Vlada RS sprejela v mesecu oktobru lani
in s tem realizirala glavna priporočila Evropske komisije državam članicam, da le-te ne ponujajo več zgolj nepovratnih sredstev temveč predvsem sestavljene finančne instrumente, ki zagotavljajo povezovanje privatnih in javnih finančnih sredstev za
financiranje rasti, razvoja in izboljšanja konkurenčnega položaja
malih in srednje velikih podjetij (MSP). Program PIFI vključuje
finančno podporo tako z lastniškimi viri, po letu 2011 pa se bo
odobravala državna pomoč tudi z dolžniškimi viri. Izvajalec programa je Slovenski podjetniški sklad pod okriljem Ministrstva za
gospodarstvo, sredstva so zagotovljena iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, z objavo javnega razpisa pa prehaja program
v prvo izvedbeno fazo.
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Obvestila

Izbrane družbe bodo pridobljena javna sredstva skupaj s sredstvi privatnih investitorjev morala uporabiti skladno s Smernicami skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb
rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja 2006/C
194/02 z dne, 18. avgust 2006. To pomeni izključno za lastniške
naložbe v mala in srednje velika podjetja s potencialom hitre
rasti v obliki tveganega ali mezzanin kapitala za soustanovitev
novega ali pa dokapitalizacijo rastočega podjetja. Max. letna
naložba v posamezno podjetje pa lahko predstavlja 1,5 mio
EUR. Naložbe morajo biti dobičkonosne in zastavljene na tržnih osnovah, usmerjene morajo biti v sodobno tehnologijo,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višjo donosnost
kapitala , inovativnost, učinkovito izrabo naravnih virov, okoljska učinkovitost in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Enterprise Europe Network
tudi v Sloveniji
Enterprise Europe Network je največja podporna mreža
Evropske komisije za mala in srednje velika podjetja na področju:
1. mednarodnega poslovnega sodelovanja
2. inovacij, prenosa znanja in tehnologij iz Slovenije ali v
njo, med slovenskimi in tujimi organizacijami
3. sodelovanja v programih EU, kar pomeni povečati sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v mednarodnih
raziskovalno- razvojnih projektih ter brezplačna pomoč
in podpora.
Preko mreže lahko podjetja objavijo tudi lastno ponudbo za
poslovno sodelovanje. Slednja je t.i. Borza poslovnih priložnosti, ki jo uporablja vseh 500 partnerjev ter je učinkovito orodje
za iskanje specifičnih poslovnih ponudb in povpraševanja.
Mreža organizira za podjetja poslovna srečanja v Sloveniji in v
tujini, pomaga podjetjem pri udeležbi na mednarodnih sejmih
in tudi drugih poslovnih dogodkih, promovira povezovanje
podjetij v različne medpodjetniške povezave, grozde in podjetniške mreže ter nudi individualne storitve na področju poslovnega sodelovanja.

Tudi drugi
davčni seminar
dobro obiskan

Evropska javna naročila
TED – Tenders Electronic Daily

Javni razpisi
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Dolgoročna posojila ter garancije Javni poziv delodajalcem za
namenjene pospeševanju razvoja oddajo potreb po kadrovskih
podjetništva v Obalno-kraški regiji štipendistih!
in občini Ilirska Bistrica

TED je spletna različica „Dopolnila k Uradnemu listu Evropske
unije“, namenjena evropskim javnim naročilom.
TED zagotavlja prost dostop do poslovnih priložnosti. Omogoča pregledovanje, iskanje in razvrščanje obvestil o javnih naročilih po državah, regijah, poslovnih sektorjih itd. Petkart tedensko se ga dopolni s približno 1500 obvestili o javnih naročilih
iz Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in širše.
Dostop do informacij je brezplačen http://ted.europa.eu/
Kaj konkretno omogoča registracija na TED-u?
•
Dostop do celotne vsebine TED-a, vključno z arhivom.
•
Osebne nastavitve iskalnih profilov, v skladu s potrebami.
•
Prejemanje e-obvestil na podlagi iskalnih profilov.
•
Osebno nastavitev virov RSS za spletišče in bralnike RSS.
Za dodatno pomoč pri iskanju poslovnih priložnosti se lahko
obrnete na vašo Evropsko podjetniško mrežo.

Informacije: Edina Zejnić
Enterprise Europe Network,
OZS, Celovška cesta 71. SI - 1000 Ljubljana
telefon: +386 1 58 30 586 - faks: +386 1 58 30 583
E-pošta: een@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si/een

Člane zbornice obveščamo, da je za dodelitev dolgoročnih
posojil, za katera bo RRC dodeljuje garancije v višini od 50%
do 80% skupne vrednosti posojil, na voljo še 92.900,00 EUR
za subjekte iz Mestne občine Koper.
Prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v višini od najmanj
5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;
•
nominalna fiksna obrestna mera na letni ravni za
posojila znaša 3 %;
•
doba vračanja posojila znaša od najmanj 3 leta do
največ 5 let;
•
moratorij na vračanje posojila znaša do največ 6 mesecev;
•
prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 30% lastnih sredstev;
•
prosilec zavaruje prejeto posojilo pri banki z garancijo
RRC GS v višini od 50% do 80%, preostanek pa v skladu s
pogoji banke;
Upravičeni stroški investicije
•
Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in nakupa objekta
•
Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos
tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc,
znanja in nepatentiranega tehničnega znanja
•
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev

Na seminarju Davčni obračun za
leto 2009, ki je potekal 3. marca
2010, je predavateljica Milica Gostiša, prisotnim podrobno obrazložila
davčni obračun za leto 2009 ter vse
o sestavi in oddaji obračuna. Poseben povdarek je bil na spremembah, katere je bilo potrebno upoštevati v pripravi podatkov.

Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
•
člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem
centru (podpisana vloga za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine v znesku 110,00 EUR);
•
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mikro, mala in srednje
velika podjetja;
•
imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so sofinancirale ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje-Kozina,
Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Sežana).

Seminarja se je udeležilo precejšnje
število obrtnikov in podjetnikov,
članov vseh treh obalnih Območnih obrtno-podjetniških zbornic.
Prisotni so bili s predavanjem, kot
običajno, zelo zadovoljni.

Vlogo za posojilo in garancijo ter informacije lahko člani
sheme dobijo na naslednjih mestih:
•
na spletnih straneh:
www.rrc-kp.si pod rubriko Garancijska shema
•
Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper,
ga. Irena Cergol tel: 05/ 6637 582;

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 4. marca
2010 objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po
kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2010/2011.
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih je potrebno oddati
na predpisanem obrazcu do vključno 31. maja 2010 na naslov info@sklad-kadri.si , torej po e-pošti. Oddaja po pošti
ni potrebna.
Dodatne informacije in dokumentacija
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku »Aktualni razpisi«. Z
vprašanji se lahko obrnete na e-poštni naslov: info@sklad-kadri.si oziroma telefonsko na številko 01/43 410 80 vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.
Seveda so vam na voljo tudi informacije na www.opis@ozs.
si ali po telefonu 01/5830 808 ali po pošti na naslov Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, OPIS (Obrtno-podjetniško izobraževalno središče), Celovška 71, 1000 Ljubljana.

Iz Uradnega
lista
Št.14/2010 - Pravilnik o sprejemu izobraževalnih
programov s področja srednjega poklicnega izobraževanja
Avtokaroserist, Avtoserviser, Frizer, Grafični operater,
Mehatronik operater, Mizar, Tapetnik, Živilec
Št.18/2010 - Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente- POVPREČNI ZNESEK trošarine za
plinsko olje za pogonski namen v letu 2009
Št.19/2010 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (ZTro-I) -UREDBA o spremembi in dopolnitvi
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže UREDBA o spremembi in
dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže
Št. 20/2010 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine
za leto 2010
Št. 21/2010 - Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete
Št. 22/2010 - Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in
obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve
davčnemu organu
Št. 24/2010 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varnosti igrač

FRIZERJI IN
KOZMETIKI V
NEW YORKU
V času med 6. in 11. marcem si je sedem članov sekcije frizerjev in sekcije
kozmetikov ogledalo Mednarodni
lepotno - frizerski show IBS New York,
ki je bil razdeljen po paviljonih na
kozmetično in na frizersko dejavnost.
Kozmetiki so imeli možnost obiska
SPA in Wellness konference. Hkrati je
v sklopu sejma potekal tudi kongres
Cidesco. V mednarodni organizaciji
Cidesco so združeni kozmetiki iz vsega sveta, med katerimi so tudi člani
OZS in nekaj koprskih članov.
Naši člani so na sejmu opazili, da
Američani dajo zelo veliko povdarka na nego s preparati, medtem ko
je za Evropo značilno, da se veliko
uporabljajo aparature. Tudi v ZDA je
opazen vpliv organske, bio in vegan
kozmetike. Poudarek je na SPA in
Wellness obravnavi človeka. Po pogovoru z razstavljavci so kozmetiki
ugotovili, da je v ZDA drugačen način
šolanja in dela v stroki. Pri njih postaneš kozmetik tako, da opraviš določenih cca 600 ur specifičnega tečaja in
si tako pridobiš certifikat estetist.
Tudi v Ameriki oziroma v New Yorku lahko posameznik opravlja samostojno dejavnost frizerja in kozmetika.
Takšno dejavnost opravljajo v svojih
salonih ali v salonih drugih lastnikov,
kjer so plačani v procentih.
Čeprav so, po mnenju enega od
naših obiskovalcev, Američani manj
inovativni od evropskih frizerjev, je
med razstavljavci izstopal Robert
Cromeans, art direktor Paul Mitchela,
enega največjih strokovnjakov v frizerstvu. Obiskovalci so bili nad njegovim showom navdušeni, saj jim je na
atraktiven način predstavil trende in
stile modernega frizerja.

