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Pedagoško-andragoški
seminar v Kopru
Kako opravljati
dejavnost v Italiji
Računalniški tečaji
Dodelitev
kratkoročnih kreditov

Osebje restavracije Skipper iz Kopra pri pripravi menuja za
lanskoletno tekmovanje v pripravi jedi iz špargljev (foto: LTO Koper)

Ne prezrite
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Vladimir Ražman
poslanec v skupščini OZS

Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je, na svoji redni seji, dne 10. marca 2010, skladno s 23. členom
Statuta OOZ Koper z dne 26. marca 2008, imenoval Vladimirja RAŽMANA, predsednika OOZ Koper, za poslanca v skupščino
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2010 - 2014.
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Predavanje Kako opravljati dejavnost v Italiji
Računalniški tečaj Šola 2F
Računalniški tečaj Micro Team
Seminar Viri financiranja za podjetnike in zasebnike
Predstavitev materialov za utrjevanje temeljnih tal
Frizerji Postanite mentor dijaku - izobražujte v svoji obratovalnici
Frizerji Seminar barvanja in striženja las
Obvestila
Vabila na poslovna srečanja
Javni razpisi
Razpis za dodelitev kratkoročnih kreditov

Upravni odbor je Vladimirja Ražmana predlagal tudi kot kandidata za podpredsednika skupščine OZS. Kot kandidata za člana
organizacijsko-kadrovske komisije OZS je UO predlagal Slavka Vižintina, kot kandidata za člana nadzornega odbora pa Mirka
Tomšiča. O predlaganih kandidatih bo potekalo usklajevanje na nivoju Primorsko Notranjske regije.

Pedagoško- andragoški seminar
VABILOmentor
Želim postati
Seminar »Želim postati mentor« je namenjen vsem, ki
potrebujejo
pedagoško-andragoško
usposobljenost
za poučevanje dijakov v delovnem procesu, prav tako
pa ga priporočamo kandidatom v postopku pridobitve
mojstrskega naziva. Novost pri izvedbi seminarja
je možnost, ki jo imajo sedaj vsi udeleženci, da na
koncu preverijo pridobljeno znanje pred nacionalno
imenovano izpitno komisijo.
Pridobljena znanja so podlaga za oblikovanje motivacije,
zavestne odgovornosti, ustreznega znanja in sposobnosti, ki
omogočajo kvalitetno vodenje zaposlenih in usposobljenost
za kakovostno izvajanje praktičnega izobraževanja v
neposrednem delovnem okolju.

Termin izvedbe seminarja
•
•

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
•

(v 1. nadstropju OOZ Koper)
sreda: od 11.00 do 13.00 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.

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
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

v ponedeljek, 31. maja 2010, od 9.00 -15.45 h,
v torek, 1. junija 2010, od 9.00 -15.45 h,
v sredo, 2. junija 2010, od 9.00 -15.45 h
in v petek, 4. junija 2010, od 9.00 -15.45 h,

Kraj izvedbe seminarja

zelena dvorana Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Trajanje seminarja

Pripravljalni seminar za IV. del mojstrskega izpita in za
mentorje dijakom traja 4 dni (32 pedagoških ur),
od 9.00 do 15.45 h.

Predavatelji

Anica Justinek, mag. Marija Tome, Alojz Janežič.

Vsebinska področja

Vsebinsko je seminar pripravljen na podlagi izpitnega
kataloga za IV. pedagoško – andragoški del mojstrskih,
delovodskih in poslovodskih izpitov, ki obsega ciljno
opredeljene vsebine in ga je sprejel Strokovni svet RS za
poklicno in strokovno izobraževanje. Seminar obsega 4
vsebinska področja, ki so pomembna za razumevanje
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti, motivacijo
in ustvarjalnost, za poznavanje osnovnih učnih metod,
oblik in učnih delovnih sredstev, za zavedanje pomena
in poznavanje načrtovanja, organiziranja in spremljanja
izobraževanja, ter drugo.
•
Psihološke osnove učenja
•
Načrtovanje in izvajanje učnega procesa
•
Metodika praktičnega izobraževanja
•
Spremljanje in preverjanje učnih rezultatov

Predlog urnika seminarja
(dnevno po 8 šolskih ur)
1. dan - ponedeljek, 31. maj 2010, od 9.00 -15.45 h
09.00 – 10.30
Psihološke osnove učenja
10.30 – 10.45
Odmor
10.45 - 12.15
Psihološke osnove učenja
12.15 – 13.30
Odmor
12.30 – 14.00		
Psihološke osnove učenja
14.00 – 14.15		
Odmor
14.15 – 15.45
Psihološke osnove učenja
2. dan - torek, 1. junij 2010, od 9.00 -15.45 h
09.00 – 10.30
Zakonodaja in standardi znanj v poklicnem
			
in strokovnem izobraževanju
10.30 – 10.45
Odmor
10.45 - 12.15		
Osnove didaktike
12.15 – 13.30
Odmor
12.30 – 14.00		
Osnove didaktike, ponavljanje in 			
			
konzultacije
14.00 – 14.15		
Odmor
14.15 – 15.45
Osnove didaktike, ponavljanje in 			
			
konzultacije
		
3. dan – sreda, 2. junij 2010, od 9.00 -15.45 h
09.00– 10.30
Operativni načrt in ocenjevanje, spremljanje
			
in preverjanje učnih rezultatov
10.30 – 10.45
Odmor
10.45 - 12.15		
Operativni načrt in ocenjevanje, spremljanje
			
in preverjanje učnih rezultatov
12.15 – 13.30
Odmor
12.30 – 14.00		
Operativni načrt in ocenjevanje,spremljanje 		
			
in preverjanje učnih rezultatov
14.00 – 14.15		
Odmor
14.15 – 15.45
Metode praktičnega izobraževanja
4. dan – petek, 4. junij 2010, od 9.00 -15.45 h
09.00 – 10.30
Metodika praktičnega izobraževanja – 		
			
teoretični in praktični del
10.30 – 10.45
Odmor
10.45 - 12.15		
Metodika praktičnega izobraževanja – 		
			
teoretični in praktični del
12.15 – 13.30
Odmor
12.30 – 14.00		
Metodika praktičnega izobraževanja – 		
			
teoretični in praktični del
14.00 – 14.15		
Odmor
14.15 – 15.45
Metodika praktičnega izobraževanja – 		
			
teoretični in praktični del
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Povabljeni

•
•
•

Kandidati, ki se pripravljajo na IV. del mojstrskega izpita,
kandidati za mentorje dijakom,
vsi posamezniki, ki želijo pridobiti čim več znanj za
uspešno komuniciranje, motiviranje in usposabljanje tako
zaposlenih kot dijakov-bodočih kadrov.

Obveznosti udeležencev za mentorje dijakom

VABILO

Predavanje Kako opravljati
dejavnost v Italiji

Pedagoškoandragoški izpit
Za tiste, ki bi želeli opraviti tudi izpit

Opravljanje izpita

Za mentorje dijakov je udeležba na seminarju obvezna, prav
tako tudi izdelava seminarske naloge - navodila za izdelavo
naloge prejmejo na seminarju.

Pedagoško-andragoški izpit obsega:
1. Pisni izpit v trajanju 135 minut in
2. Pedagoški nastop z zagovorom v trajanju do 45 minut.

Kotizacija za udeležbo na seminarju

Za kandidate, ki so v postopku pridobitve mojstrskega
Za člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti delodajalec,
naziva je opravljanje izpita obvezno. Izpit pa lahko opravljajo
znaša kotizacija za udeležbo na seminarju 264 EUR (z DDV), za
tudi osebe, ki sicer niso v postopku pridobitve mojstrskega
vse ostale kandidate velja redna cena 294 EUR (z DDV).
naziva. Takšnim osebam se v primeru, da se kasneje prijavijo
k mojstrskemu izpitu (ob izpolnjevanju pogojev za pristop k
Posebne ugodnosti
mojstrskemu izpitu), prizna ta del kot že uspešno opravljeni
OZS priznava članom OOZ Koper 20% popust tako, da je zanje
del mojstrskega izpita. Osebe, ki na tej podlagi uspešno
cena seminarja 220,00 EUR. OOZ Koper bo svojim članom
opravijo izpit, prejmejo posebno potrdilo OPIS-a. Opravljanje
s poravnano članarino povrnila del stroška v višini 100,00
pedagoško-andragoškega izpita se priporoča osebam, ki želijo
EUR, na podlagi vloge in dokazila o opravljenem in plačanem
biti mentorji in izobraževati dijake oziroma vajence.
seminarju. Kotizacijo za udeležbo na seminarju v višini
220,00 EUR predhodno nakažite na račun OZS, št.: 25100Kraj izvedbe izpita
9704715134, sklic 00 200031.
Pedagoško-andragoški izpit se izvaja v prostorih Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.

Rok prijave

do 17. maja 2010, oz. najkasneje 10 delovnih dni pred
pričetkom seminarja na naslov: OZS, OPIS, Celovška 71, 1000
Ljubljana ali na fax: 05/6271 917
Kontaktni osebi za vsa dodatna pojasnila sta: Amra Škrgić
01/583 05 81 in Barbara Vrhovnik, 01/5830 808
in na e-naslovu opis@ozs.si.
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Cena izpita

Cena izpita za IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega
izpita znaša 108,48 EUR. V okviru navedene cene ima
kandidat pravico do enega ponavljanja posamezne izpitne
enote. Znesek za opravljanje izpita predhodno nakažite na
račun št.: 25100-9704715134, sklic 00 200100.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim
združenjem vabi na predavanje ”Kako opravljati dejavnost v
Italiji”, ki bo

v torek 18. maja 2010 ob 16. uri
v sejni dvorani OOZ Nova Gorica,
Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica
Vsebina predavanja
1. Predstavitev podpornih struktur za izvajanje storitev v Italiji,
Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega 		
gospodarskega združenja
2. Ustanovitev podjetja v Italiji in davčne obveznosti pri
izvajanju storitev v Italiji,
Nadja Prašelj, davčna svetovalka in sodelavka podjetja
Servis d.o.o.
3. Mobilnost delovne sile in delovna razmerja,
Dionisio Gherbassi, odgovorni za problematiko
delovne sile pri podjetju Servis d.o.o.
4. Osnovne obveznosti glede varstva pri delu,
Boštjan Starc, odgovorni za področje varstva
pri delu pri podjetju Servis d.o.o.

5. Posebnosti opravljanja dejavnosti v Italiji, s poudarkom na
naravovarstveni problematiki,
Borut Sardoč, odgovorni za področje naravovarstvene
problematike pri Slovenskem deželnem gospodarskem
združenju
6. Obveznosti podjetja pred in po vstopu na gradbišče iz
urbanističnega vidika in stotitve, ki jih inženirji, arhitekti in
geometri nudijo slovenskim obrtnikom in podjetnikom,
geom. Alan Oberdan, predsednik sekcije svobodnih poklicev
pri SDGZ
7. Zdravstveno zavarovanje v tujini,
Amadeja Furlani, zavarovalnica Vzajemna

Prijava

Izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti na OOZ Koper,
Staničev trg 1, 6000 Koper , na fax: 05/6271 917 ali na
elektronski naslov andreja.kozlovic@ozs.si.

Rok prijave petek, 14. maj 2010, do 12.00 ure
Cena za člane OZS s poravnano članarino je predavanje
brezplačno.

		
		
		

Prosimo, da se držite roka prijave, saj kolikor bo 		
potrebno in možno, bomo organizirali skupni 		
prevoz.

Prijavnica za pedagoško-andragoški seminar v OOZ Koper
Podatki o udeležencu
Priimek in ime
Naslov
Telefon - stacionarni

Telefon GSM

E-mail

B - podatki o plačniku

Identifikacijska številka kartice Obrtnik
Status udeleženca (ustrezno obkroži)

Prijavljam se na (ustrezno obkroži)

Davčni zavezanec (ustrezno obkroži)

B

DA

A

nosilec dejavnosti

A

pedagoško-andragoški seminar ” Želim postati mentor”

zaposlen pri obrtniku

ID za DDV

DA

A - plačnik stroškov

Davčni
zavezanec

Član A plus (ustrezno obkroži)

B* pedagoško-andragoški izpit
*Prijavo za pedagoško-andragoški izpit označijo udeleženci, ki želijo opravljati ta izpit in niso prijavljeni k
mojstrskemu izpitu!

NE

Prijavnica za predavanje Kako
opravljati dejavnost v Italiji

NE

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

Član Kluba mojstrov (ustrezno obkroži)

DA

NE

Kraj in datum

Točen naziv plačnika oz. naslovnika za izstavitev računa
Naslov plačnika
E-mail

Telefon GSM

Telefon/faks - stacionarni

Podpis in žig
GSM telefon

S podpisom potrjujem vpis na seznam udeležencev seminarja in jamčim za točnost navedenih
podatkov. Prijavo na seminar pošljite po pošti na OZS, OPIS, Celovška 71, 1000 Ljubljana ali
fax-u, na številko: 05/6271 917.

Stacionarni
telefon

Prijavnico 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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Računalniški tečaj
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Računalniški tečaj

VABILO

ODLOČITE SE ZA UČENJE,
SE SPLAČA

Ste že kdaj pomislili koliko časa izgubite zato, ker ne znate dovolj dobro delati z
računalnikom. Računalnik bi vam moral olajšati in poenostavi delo, na žalost pa se
pogosto zgodi ravno obratno oz. ne znate uporabiti možnosti, ki vam jih računalnik
ponuja. Namenite nekaj svojega časa in svoje znanje na področju računalništva
oplemenitite in videli boste koliko časa ste do sedaj izgubili po nepotrebnem. Pogost
komentar naših tečajnikov je »če bi to znal že prej, bi bilo moje delo veliko lažje
in bolje bi ga opravljal«.

Izvajalec računalniškega tečaja
Micro Team, d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
Tel: 01 513 14 50 - Faks: 01 513 14 55
e-mail: info@microteam.si
barbara.grdina@microteam.si
Internet: www.microteam.si

V podjetju Micro Team, d.o.o. smo za vas pripravili tečaj računalništva in sicer Uporaba
informacijske podpore za pisarniško poslovanje.
Tečaj Uporaba informacijske podpore za pisarniško poslovanje zajema
tematike Windows XP, Word 2007, Internet in e-pošto. Na tečaju boste spoznali vse
najpomembnejše veščine, ki jih potrebujete za osnovno delo z računalnikom.

Informacijska podpora za pisarniško poslovanje
Zajema naslednje sklope:
			
Trajanje: 		
Termin in ura: 		
Lokacija: 		
Redna cena: 		
Cena: 			

Windows (8 ur), Word (20 ur) in
Internet z elektronsko pošto (12 ur)
40 ur/8 dni
31. maja 2010 - 9. junija 2010, od 16:00 - 20:00 h
Gortanov trg 15, Koper
432 EUR /osebo (z DDV)
303 EUR / osebo (z DDV)

-30%

Prijave: Izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljite na naslov: MicroTeam, C. Andreja
Bitenca 68, 1000 Ljubljana. Izvajalec vam bo na podlagi prispele prijavnice dostavil
račun v znesku 303,00 EUR.
Rok prijave: 		

do 20. maja 2010

Informacije: 		

Andreja Kozlovič, OOZ Koper, tel. 05/ 61 390 13

Cena za člane OOZ Koper s poravnano članarino:

203 EUR*

*OOZ Koper bo svojim članom s poravnano članarino sofinancirala stroške tečaja v višini
100,00 EUR na podlagi vloge in dokazila o opravljenem in plačanem tečaju.

Prijavnica/naročilnica za računalniški tečaj za OOZ Koper
Tečaj od 31. maja do 9. junija 20101

Podatki o udeležencih

Podatki o plačniku

1. Udeleženec
Davčni
zavezanec

2. Udeleženec

DA

ID za DDV
3. Udeleženec
Številka kartice Obrtnik
Plačnik stroškov
Naziv plačnika
Kraj in datum
Naslov plačnika
E-pošta

Telefon GSM

Telefon/faks - stacionarni

V primeru premajhnega števila prijavljenih, si pridržujemo pravico do prestavitve ali odpovedi
izobraževanja. Prijavnico - naročilnico pošljite na telefaks 01 513 14 55
ali po pošti na naslov: Micro Team, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.
Za več informacij ali naročilo lahko pokličete ga. Barbaro Grdina na številko 01 513 14 50

Podpis in žig odgovorne osebe

NE
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Seminar
Viri financiranja za
podjetnike in zasebnike

Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem seminarju
” Viri financiranja za podjetnike in zasebnike”

v torek, 18. maja 2010, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Na seminarju boste izvedeli več o tem, čemu daje
banka poudarek ob prejemu vloge za kredit, potrebni
dokumentaciji in primernih zavarovanjih. Program
•
Kaj mora podjetnik ali zasebnik vedeti, ko zaprosi za
bančni kredit
•
Viri financiranja, namenjeni podjetnikom in podjetjem
v Abanki in posebna kreditna ponudba Abanke za člane
OOZ (priložena v majski številki Obrtniških novic)
•
Področja delovanja Regionalnega razvojnega centra s
poudarkom na spodbujanju podjetništva v regiji
•
Predstavitev garancijske sheme v okviru Regionalnega
razvojnega centra Koper
•
Predstavitev vlog za pridobitev posojila v okviru
garancijske sheme
•
Informacije o nacionalnih finančnih virih

Rok prijave

Do ponedeljka, 17. maja 2010

Način prijave

Prijavnico pošljite na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper, ali prek faksa (05) 6271 917.

Plačilo

Seminar je za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice
Koper brezplačen.

Trajanje predstavitve

Predavanje bo trajalo predvidoma
do 11. ure.

Po uvodni teoretični predstavitvi je izvajalec izvedel tudi
praktični prikaz delovanja naprave. Direktor podjetja je v
dvorani sprožil dim, ki ga proizvajajo varnostne naprave in
v poldrugi minuti je bila 70 m2 velika dvorana popolnoma
napolnjena z gosto meglo. Pred samim sproženjem varnostnega dima, sta nam predstavnika podjetja zagotovila, da
je dim popolnoma netoksičen, nekoroziven, da ni zdravju
škodljiv in za seboj ne pušča usedlin in madežev, v kar smo
se lahko tudi prepričali.

Prijavnica za seminar Viri financiranja
za podjetnike in zasebnike
Davčni
zavezanec
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

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

Na spletni strani OZS www.ozs.si si je sedaj mogoče nekatere v okviru OZS (na primer zasedanje njene skupščine) in še kaj.
pomembnejše dogodke s področja obrti ogledati tudi v Seveda si bo mogoče ogledati tudi razne intervjuje s tistimi, ki
obliki TV prispevkov (z zvokom in sliko). Prispevki, ki jih naše vodijo obrtniško politiko, predstavitev kandidatov za vodilne
uredništvo pripravlja skupaj z internetno televizijo Skledar TV, obrtniške funkcije na junijskih volitvah v OZS, za popestritev
so ponavadi vključeni kar v članke v rubriki Aktualno, vsi pa so pa tudi reportaže o uspešnih obrtnikih in podjetnikih ter
pregledno nanizani tudi na strani, do katere z vstopne strani znanih blagovnih znamkah. S spletno televizijo pa se odpira še
OZS pridete s klikom na gumb OBRTnaTV.
tudi na desetine drugih možnosti, na primer TV izobraževanje,
Z gibljivo sliko in zvokom bodo na spletni strani OZS zabeleženi svetovanje in podobno.
pomembnejši dogodki, kot so razni posveti in okrogle mize Vabljeni torej k ogledu video prispevkov na spletni strani OZS!
(na primer Forum obrti in podjetništva v Portorožu; tega Pri listanju Obrtnika pa bodite pozorni na znak OBRTnaTV;
bomo najbrž prenašali tudi »v živo«), razglasitev obrtnika in če ga boste opazili pri kakšnem članku, bo to pomenilo, da si
podjetnika leta, obiski visokih državnikov, kot je bil nedavni lahko na spletni strani OZS ogledate tudi prispevek v »zvoku
obisk predsednika države dr. Danila Turka na sedežu OZS, in sliki«.
dogajanje na obrtnem sejmu, razne razstave (na primer
razstava domače in umetnostne obrti), pomembnejše seje

V zeleni dvorani koprskega obrtniškega doma je, dne 14.
aprila 2010, potekala predstavitev sistemov varnostnega
dima Concept Smoke Screen - nova oblika varovanja
prostorov pred vlomilci in roparji. Predavanje s praktično demonstracijo, ki je bilo namenjeno zlatarjem, je izvedlo podjetje SG Biro d.o.o iz Ljubljane.

Predavali bosta Miranda Mikuletič, vodja oddelka
poslovanja s podjetji v Abanki in
Vlasta Starc, svetovalka za podjetništvo
iz Regionalnega razvojnega centra Koper.

Stacionarni
telefon

OBRT
na TV

Česar ne vidiš, ne moreš
ukrasti!

Predavateljici

GSM telefon

Spletna televizija
obrti in
podjetništva

9

Podpis in žig

DA

NE

Kot zanimivost sta nam predstavnika podjetja povedala, da
podobne dimne generatorje istega proizvajalca (in z isto
tehnologijo) uporabljajo največje gasilske šole na svetu za
izvajanje vaj požarne varnosti, prav zaradi gostega, suhega
in neškodljivega dima, ki za seboj ne pušča usedlin ali kakršnihkoli drugih ostankov.

Posebna naprava ob alarnu začne
spuščati gost bel plin podoben megli
Prostor velik 70 m2
se v nekaj sekundah
napolni, z zdravju
neškodljivim, plinom.
Nepridiprav se v
trenutku zmede in
začne bežati iz prostora

Plin se razkadi v 2-3
urah. Plin za seboj ne
pusti nobenega vonja
in niti prašnih delcev
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VABILO
Sekcija gradbincev

Sekcija instalaterjev- energetikov

Športne igre instalaterjevenergetikov Slovenije

Predstavitev
materialov za utrjevanje
temeljnih tal

Sekcija instalaterjev-energetikov OOZ Koper vabi svoje člane na
5. športne igre instalaterjev-energetikov Slovenije, v organizaciji
sekcije instalaterjev-energetikov OOZ Maribor

Prijavnina

Podjetje Uretek d. o. o. vabi člane sekcije gradbincev na strokovno
predstavitev inovativne tehnologije za utrjevanje temeljnih tal
posedenih objektov, z raztezno geotehnično smolo Geoplus

v soboto, 29. maja 2010, ob 10.00 uri,
v Planinskem domu Obrtnik,
Tojzlov vrh pri Mariboru

Prijave in rok

v četrtek, 13. maja 2010, ob 18. uri,
v zeleno dvorano obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

na ekipo (5 oseb) znaša 25,00 EUR. V prijavnini je zajet delni strošek kosila, ostale stroške nosi organizator.
Prijaviti se morate osebno na OOZ Koper, Staničev trg 1,
do petka, 14. maja 2010.
Na zbornici boste izpolniti prijavnico, poimensko določili sestavo in
vodjo ekipe ter izbrali vašo tekmovalno panogo.

Zbirališče vseh prijavljenih tekmovalcev in uradna otvoritev iger
bo ob 10. uri na Planinskem domu Obrtnik. Zaključek tekmovanja
bo predvidoma ob 15.00 uri. Ob 16.30 uri bo uradna razglasitev
rezultatov in podelitev pokalov.
O uri odhoda se boste udeleženci sami dogovorili.

Stroške udeležbe (prevoz in kotizacija) na športnih igrah instalaterjev-energetikov krije OOZ Koper v celoti.

Tekmovalne panoge

Udeležbo se organizira kolikor se prijavijo najmanj trije člani.

1.
2.
3.
4.
5.

Tekmovanje z zračno puško (tekmujejo trije člani)
Tekmovanje vleke vrvi (tekmuje cela ekipa)
Tekmovanje v spretnosti (tekmujeta dva člana)
Podiranje kegljev (tekmujejo trije člani)
Kolesarjenje (samostojno tekmovanje).

Plačilo

Člani OOZ Maribor posebej poudarjajo pomen dogodka, ki ni zgolj
udeležba na športnih igrah, ampak tudi medsebojno druženje in
sprostitev.

					

Vabljeni!
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Prijave in rok

Svojo udeležbo sporočite na tel. 05/61 390 00,
najkasneje do torka 11. maja 2010

					

Program predstavitve

•
•
•

Brezplačna udeležba za člane zbornice s poravnano

članarino.

Strokovna predstavitev tehnologije Uretek
Primeri iz prakse, reference
Diskusija, vprašanja in odgovori

Predavatelj:

Alberto Pasquetto, univ. dipl. inž. geoteh.

Predavatelj je specialist za področje utrjevanja oziroma konsolidacije temeljnih
tal. Študij geotehnike je opravil na univerzah v Padovi in na Dunaju. Občasno
predava na mednarodnih simpozijih inženirjev geotehnike in piše strokovne
članke. Od leta 2004 dela v poslovni skupini Uretek na področju raziskav in
razvoja; poleg tega je vodja notranje kontrole za Uretek v Švici, Avstriji, Sloveniji
in na Hrvaškem.

Predstavitev je namenjena investitorjem, projektantom
in upravljavcem stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in
infrastrukturnih objektov. Predstavitvi, ki se bo zaključila ob 19.30
uri bo sledila pogostitev.

Sekcija instalaterjev-energetikov

Instalaterji na sejmu
Expo-Comfort v Milanu
Štirje člani sekcije inštalaterjev-energetikov OOZ
Koper, smo si v soboto, 26. marca 2010 ogledali
sejem Expo Comfort v Milanu.
Na sejmišču nas je pričakal predstavnik podjetja
Caleffi Franko Miklavčič in nas povabil na njihov
razstavni prostor. Na sejmu smo si ogledali kar
nekaj novosti, še največ s področja izkoriščanja
alternativnih virov energije. Proizvajalci se trudijo
proizvesti naprave s čim manjšo porabo energije
oz. čim višjo energetsko učinkovitostjo. Poudarek
je tudi na zmanjševanju onesnaževanja okolja. Po
ogledu sejma smo odšli s predstavniki podjetja
Caleffi na večerjo.
Naslednji dan smo si ogledali znamenitosti Verone.
Domov smo se vrnili v večernih urah, nekoliko
utrujeni a polni lepih vtisov, tako s sejma kot s
celotnega potovanja. Čeprav je bilo na sejmu
nekoliko manj novosti, kot pretekla leta, mislim,
da so te v teh časih še toliko bolj pomembne in
vredne ogleda. Znanja ni nikoli preveč in tega se
na OOZ Koper dobro zavedamo.
Babič Peter,
predsednik sekcije instalaterjev-energetikov

Sekcija gostincev in živilcev
Veljavnost Uredbe o
določitvi zneska trošarine
za pivo, vmesne pijače in
etilni alkohol
Ministrstvo za finance obvešča, da Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (Uradni list RS, št. 19/10) na
področju obdavčitve alkohola in alkoholnih
pijač ni razveljavil zgoraj citirane uredbe, ki
ostaja v veljavi tudi po 1. aprilu 2010.

Plačilo razlike trošarine za
cigarete
S spremembo 6. točke 15. člena ZTro,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 25/09 se
na novo uvaja obveznost za plačilo razlike
trošarine tudi v primeru, ko se v skladu z
devetim odstavkom 51. člena ZTro zviša
drobno-prodajna cena (DPC) cigaret. Zaradi
navedenih sprememb je določen krog
gospodarskih subjektov, tistih, ki imajo
cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč,
dolžan opraviti plačilo razlike trošarine za
cigarete, za katere se zviša DPC.

V skladu z desetim odstavkom 51. člena
ZTro sta spremembo DPC za cigarete prijavila:
družba Arc-Kranj, d.o.o. Za cigarete s
trgovskimi imeni Winston Classic Red 100`s
in Winston Classic Blue 100`s bo veljala
nova DPC 2,40 evra (za zavojček 20 cigaret)
ter za cigarete Glamur PB Sunshine Aroma
Superslims in Glamur PB Blossom Aroma
Superslims 2,60 evra. Navede DPC bodo
veljale od 20. 4. 2010 dalje.
Zavezanci morajo v tem primeru opraviti
popis zalog cigaret na dan 19. 4. 2010 in
carinskemu organu dostaviti zapisnik o
popisu cigaret ter obračun razlike trošarine
do 4. 5. 2010. Obveznost za plačilo razlike
trošarine zapade v plačilo na dan 18. 6. 2010.
Prav tako se zviša tudi DPC za cigarete Glamur
Superslims AZURE, Glamur Superslims
LILA in Glamur Superslims AMBER na
2,50 evra ter bo veljala od 05. 05. 2010 dalje.
V tem primeru pa zavezanci opravijo popis
zalog cigaret na dan 4. 5. 2010 in carinskemu
organu dostavijo zapisnik o popisu cigaret ter
obračun razlike trošarine do najpozneje 19. 5.
2010. Obveznost za plačilo razlike trošarine
zapade v plačilo na dan 3. 6. 2010.
Tobačna Ljubljana, d.o.o.. Za cigarete s
trgovskimi imeni Style Rose Super Slims

Selection in Style Jaune Super Slims
Selection se bo zvišala DPC z 2,35 eura
na 2,50 eura (za zavojček 20 cigaret). Nova
DPC 2,50 eura bo veljala od 5. 5. 2010 dalje.
V navedenem primeru dviga DPC cigaret
z 2,35 eura na 2,50 eura in ob upoštevanju
petega odstavka 51. člena ZTro ter določb
Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi
zneska specifične in določitvi stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete (v
nadaljevanju uredba - Ur. list RS, št. 21/10),
znaša izračunana razlika trošarine 0 eurov
in torej ne nastane trošarinska obveznost.
Zanemarljiva razlika v trošarini (0,000075
eur/ 1000 kosov) je posledica zaokroževanja
pri izračunu specifične in proporcionalne
trošarine, objavljene v omenjeni uredbi, in
zato zanjo v opisanem specifičnem primeru
ne nastane obveznost za plačilo. Ne glede
na navedeno pa so zavezanci iz 11. točke
drugega odstavka 17. člena ZTro dolžni v
skladu s četrtim odstavkom 35.a člena ZTro
opraviti popis zaloge cigaret na dan 4. 5. 2010
in carinskemu organu do 19. 5. 2010 dostaviti
zapisnik o popisu zaloge cigaret ter obračun
razlike trošarine z izkazano trošarinsko
obveznostjo 0 eurov.
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Sekcija avtoserviserjev

Na zboru avtoserviserjev o izobraževanju in ekologiji
Člani sekcije avtoserviserjev so se sestali
na zboru članov. Poleg tekoče problematike, o kateri je spregovoril predsednik sekcije
Miro Veljak, so prisotni prisluhnili tudi dvema
gostoma.
Predstavnik podjetja Beja d.o.o. iz Ljubljane Jani Trček, je prisotnim predaval o težavah,
ki nastajajo pri motorjih s turbo pomnilniki,
o pravilni montaži turbin in odpravi težav
povezanih s tem. Prisotnim je na konkretnih
primerih pojasnil zakaj pride do težav pri
avtomobilih s turbo pomnilniki in kakšni so
postopki servisiranja. Člani so tudi sami izpostavili določene konkretne težave s katerimi
se srečujejo pri popravilu turbin v svojih delavnicah.
Peter Caserman iz Vrhnike, član upravnega odbora sekcije avtoserviserjev pri OZS, je
predstavil pripravljalni projekt izobraževanja
avtoserviserjev, kleparjev, ličarjev, diagnostikov, električarjev, itd. Projekt je zastavljen
kot eden od strateških projektov sekcije svtoserviserjev pri OZS, ki je eden od projektov
vseživljenjskega učenja. Tudi nepooblaščeni
serviserji bi tako prišli do informacij, do katerih težko ali pa sploh ne morejo priti.
Za ta projekt bo sestavljen vprašalnik o
ponujenih znanjih in znanjih, ki jih bodo posamezniki še želeli pridobiti. Iz vprašalnika

Sekcija za promet
in za C kategorije do 10. 9. 2014. Ko bo npr. v letu 2010 zaključil predpisano redno usposabljanje za D kategorijo bo predložil spričevalo na
UE kjer mu bodo veljavnost kode za D kategorijo podaljšali do 10. 9.
2015. Ko bo (predvidoma v letu 2014) ponovno dobil spričevalo o
zaključenem rednem usposabljanju se mu bo veljavnost kode 095 za
obe vrsti kategorij podaljšala do 10. 9. 2020.
Datum podaljšanja veljavnosti kode
Datum podaljšanja veljavnosti kode (in izenačitev obeh kod) se bo nahajal na spričevalu, ki ga bodo vozniki prejeli po rednem usposabljanju (vsem voznikom, ki bodo na OZS opravljali redno usposabljanje
bo svetovano, kako je najbolje postopati pri podaljševanju veljavnosti
kode).
Posebni linijski prevoz
Med opravljanjem posebnega linijskega prevoza morata biti v vozilu
pogodba in seznam potnikov, pri čemer sta lahko pogodba in seznam potnikov shranjena na elektronskem spominskem mediju.
Prevoz oseb
Tudi pri prevozu oseb potni nalog NI več obvezen dokument v vozilu.

bo na koncu sestavljena mreža ponudbe in
potreb, ki jo bodo lahko koristili vsi člani OZS.
V nadaljevanju je gospod Caserman
predstavil spremembe zakonodaje in pravilnikov, ki so bili že sprejeti ter tistih, ki se bodo
v tem letu še spreminjali. Posebej je razložil
spremembe, ki so sprejete v Uredbi o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ul. RS št.63/2009,

dne 7. avgusta 2009), kjer je na novo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih gum
(pnevmatik). Uredba ne prinaša bistvenih novosti, določa pa, da je podjetje SLOPAK d.o.o.
edino podjetje v Sloveniji, ki je pooblaščeno
za zbiranje in recikliranje odpadnih gum (z
okoljevarstvenim dovoljenjem).

Sekcija za promet

Izdaja dovoljenj taksistom
brez zakonite podlage

Informacije

Taksisti – člani sekcije za promet OOZ Koper od Mestne občine Koper zahtevajo, da ta uskladi Odlok o avto-taksi prevozih z veljavno zakonodajo in taksistom,
katerim je izdala dovoljenje z določilom, da morajo v
tekočem letu uskladiti vozila z določbami veljavnega odloka, izda novo ustrezno in zakonito dovoljenje. Sekcija
za promet je zahtevo posredovala Uradu za gospodarske
javne službe in promet, dne 16. marca letos.
Mestna občina Koper je taksistom izdala dovoljenja
v katerih je navedeno, da se ta med drugim izdajajo na
podlagi 3. člena Odloka o avto-taksi prevozih (Uradne
objave 27/2003). Ta člen v 1. točki določa, da je barva
karoserije avto-taksi vozila bela. Občina je zato, taksiste,
ki so zaprosili za izdajo dovoljenja za vozila, ki niso bele
barve, v obrazložitvi dovoljenji opozorila, da vozila za katera so bila izdana dovoljenja, dejansko ne izpolnjujejo
pogojev iz 3. člena odloka in jih je zavezala k izpolnitvi
pogoja v tekočem letu, torej še letos.
Zahteva Mestne občine Koper je povsem neutemeljena in nezakonita, saj Odlok na katerega se sklicuje
ni skladen z veljavnim Zakonom o prevozih v cestnem
prometu ZPCP-2 (Ur. list131/2006), ki je barvo vozila kot
enega od možnih pogojev, ki jih lahko določi lokalna skupnost, odpravil.
OOZ Koper zato zahteva, da občina odpravi nezakonito določilo in izda nova ustrezna dovoljenja. Odgovora
s strani občine zbornica še ni prejela.

V Uradnem listu RS, št. 28/10 (6. 4. 2010) so bile objavljene spremembe
Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so začele veljati 21. 4. 2010.
Bistvene novosti:

1.

Oprostitev strokovna usposobljenosti za voznike
Strokovne usposobljenosti za voznike (pridobitve temeljne kvalifikacije
in rednega usposabljanja) so oproščeni vozniki vozil, ki se uporabljajo v
nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije in vozil za prevoz
poškodovanih in pokvarjenih vozil in tudi vozniki vozil, ki so v okviru
izvajanja servisa ali popravila v mehanični delavnici na poskusni vožnji;
Kvalifikacije za prevoz oseb in prevoz blaga
Voznikom, ki pridobijo temeljno kvalifikacijo za prevoz oseb in prevoz
blaga in imajo različno veljavnost vozniške kvalifikacije oziroma kode
Skupnosti za te vrste prevozov, se ob zaključenem rednem usposabljanju veljavnost kode oziroma kvalifikacije za obe vrsti prevozov
izenači tako, da se veljavnost manj časa veljavne kvalifikacije oziroma kode izenači z veljavnostjo kode oziroma kategorije, ki velja
dalj časa. Primeri:
1) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10. 9. 2010
in za C kategorije do 10. 9. 2011. Ko bo zaključil predpisano redno
usposabljanje (14 ur) bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10. 9. 2016.
2) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10. 9. 2013
in za C kategorije do 10. 9. 2014. Ko bo zaključil predpisano redno
usposabljanje (35 ur) bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10. 9. 2019.
3) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10. 9. 2010
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Prevoz potnikov za lastne potrebe
Oseba, ki opravlja prevoz potnikov za lastne potrebe, mora imeti v
vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (npr: dokazilo, da
so potniki člani društva; da so zaposleni pri osebi, ki opravlja prevoz;
da so plačali turistični aranžma, ki vključuje tudi prevoz; najemno, zakupno ali lizinško pogodbo, če vozilo ni v lasti osebe, ki opravlja prevoz;
dokazilo, da je voznik zaposlen pri osebi, ki opravlja prevoz, oziroma da
je član društva).
Roki za dodelitev dovolilnic
Delivec mora letni načrt dodelitve dovolilnic prevoznikom določiti
najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za CEMT dovolilnice pa
najpozneje do 15. novembra tekočega leta. To pomeni, da bodo prevozniki (ki bodo zaprosili delivca za določitev letnega načrta dodelitve
dovolilnic) prejeli dve ločeni odločbi delivca in sicer: do 15. oktobra za
dovolilnice in do 15. novembra za dovolilnice CEMT!

3.

Na spletni strani: http://www.ozs.si/prispevek.asp? ID= 18171& IDpm
=4332 je objavljen Odlok o odrejanju parkirnih mest in omejitvah
glede prevoza nevarnih snovi po javnih cestah na Hrvaškem. V 4.
členu odloka so navedene javne ceste, po katerih se lahko prevažajo
nevarne snovi. Vključene so štiri ceste, ki potekajo od mejnih prehodov
s Slovenijo. Gre za mejne prehode: Macelj, Bregana, Rupa in Kaštel. Sprememba se nanaša na izbris prepovedi prevoza nafte in bencina po cesti
od mejnega prehoda Rupa do Rijeke, ki je veljal od leta 2007 in s katerim
je bil posredno onemogočen promet blaga slovenskih naftnih družb (A7
GP Rupa (R. Slovenija) – Matulji – Orehovica – čvorište Sv. Kuzam (D8).

4.

Na sestanku hrvaško-slovenske Mešane komisije o mednarodnem
cestnem prevozu (dne 24. in 25. marec 2010 v Sv. Martinu na Muri) je
bilo dogovorjeno, da se od 1. maja 2010 vstop praznega avtobusa
na Hrvaško in v Slovenijo izvaja brez dovolilnic (zapisnik mešane
komisije je objavljen na spletni strani: http://www.ozs.si/prispevek.
asp?ID=18171&IDpm=4332 - točka 3.).

5.

Ureditev kabotaže od 14. maja 2010
Uredba (ES) št. 1072/2009 z dne 21.10.2009 določa enoten način opravljanja kabotaže v državah EU in sicer: Po opravljenem mednarodnem
prevozu v državo gostiteljico, se prevoznikom dovoli opravljanje do 3
kabotažnih voženj v obdobju 7 dni z istim vozilom. V primeru, da
vstopijo v državo gostiteljico nenatovorjeni (prazni) lahko opravijo v
roku 3 dni 1 samo kabotažno vožnjo.
Voznik mora dokazovati mednarodni prevoz in opravljene kabotaže z dokumentacijo iz katere je razvidno (vsebina tovornega lista):
•
ime, naslov in podpis pošiljatelja,
•
ime, naslov in podpis prevoznika,
•
ime, naslov in podpis prejemnika ter, ko je blago dostavljeno,
datum dostave,
•
kraj in datum prevzema blaga ter kraj, določen za dostavo,
•
splošno uporabljen opis vrste blaga in načina pakiranja ter v primeru nevarnega blaga njegov splošno uveljavljen opis kot tudi
številko pošiljk ter njihove posebne oznake in številke,
•
bruto masa blaga ali njegovo drugače izraženo količino,
•
registrske tablice motornih vozil in priklopnikov.
Za opravljanje kabotaže veljajo zakoni in predpisi, ki veljajo v državi
gostiteljici glede:
•
pogojev, ki urejajo prevozno pogodbo,
•
teže in dimenzij vozil,
•
zahtev v zvezi s prevozom določenih kategorij blaga: nevarnih
snovi, pokvarljivih prehrambenih proizvodov in živih živali,
•
časa vožnje in obdobij počitka,
•
davka na dodano vrednost (DDV) za prevozne storitve.

Preveritev tujih prevoznikov, če imajo dovolilnico
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in fizične osebe, pri katerih se v mednarodnem cestnem prometu in pri opravljanju kabotaže blaga nalaga ali
razlaga, so dolžni pred nalaganjem ali razlaganjem blaga preveriti,
ali imajo tuji prevozniki in prevozniki EU ustrezno in pravilno izpolnjeno dovolilnico. Preveriti morajo ustreznost in pravilno izpolnjenost
dovolilnic oziroma dovoljenja evidentirati na dovolilnici oziroma dovoljenju tako, da navedejo datum in uro, se podpišejo in odtisnejo žig. Kopije dovolilnic oziroma dovoljenj, ki so jih evidentirali, so dolžni hraniti
tri leta. Če tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti nima ustrezne ali pravilno izpolnjene dovolilnice oziroma dovoljenja, mu ne smejo dovoliti
nalaganja ali razlaganja blaga, temveč morajo o tem obvestiti pristojni
carinski organ. Za pravno osebo, samostojnega podjetnika posamezni6.
ka ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnosti je zagrožena Spremembe Uredbe za občasni prevoz potnikov (ES) 561/2006 vegloba od 4000 do 8000 EUR za prekršek, če ravna v nasprotju z določ- ljajo od 4. 6. 2010. Voznik lahko preloži tedenski čas počitka za do
bo zakona. Prav tako se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne 12 zaporednih 24-urnih obdobjih po predhodnem rednem tedenosebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika z skem počitku če:
globo od 1500 EUR do 3000 EUR.
•
prevoz traja najmanj 24 zaporednih ur v državi članici ali tretji državi, za katero se uporablja ta uredba, in ki ni država v kateri se je
Oprostitev sprejemanja akta o notranji kontroli
prevoz začel,
Prevoznikom, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi NI več potrebno obveče po uporabi odstopanja voznik koristi:
zno sprejeti akta o notranji kontroli (zaradi dokazovanja odgovorno- •
•
dva redna tedenska časa počitka, ali
sti v primeru prekrškov za katere so prevozniki objektivno odgovorni,
•
en redni tedenski čas počitka in en skrajšani tedenski čas
ga vseeno priporočamo).
počitka, ki traja najmanj 24 ur (skrajšanje je potrebno nadomestiti z enako dolgim neprekinjenim obdobjem počitka
2.
pred koncem tretjega tedna po koncu obdobja odstopanja)
V Uradnem listu RS, št. 32/10 (19. 4. 2010) je bil objavljen Pravilnik o
nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, ki je začel
veljati 20. 4. 2010. Ta pravilnik (objavljen na spletni strani: http://www.
uradni-list.si/1/content?id=97322 ) ureja način namestitve, pritrditve in
zavarovanja tovora na vozilih med prevozom v cestnem prometu. Ne
V začetku meseca junija 2010 bo Ministrstvo za promet oz. DARS
prezrite priloge: Navodila za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v
ponovno analiziralo podatke o številu uporabnikov sistema ABC. V
cestnem prometu (http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-032-01520primeru, da bo število uporabnikov naraslo nad 8000, se bodo nadaOB~P001-0000.PDF ).
ljevali pogovori oziroma pričelo z aktivnostmi potrebnimi za vzpostavitev dodatnih treh hitrih stez (CP Pesnica, CP Dane in CP Nanos).
Ureditev stez je torej odvisna od števila uporabnikov sistema ABC.

Opozorilo za imetnike ABC kartic

E
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Sekcija frizerjev

Postanite mentor dijakuizobražujte v vaši obratovalnici
individualne učne pogodbe je moč dobiti na spletnih straneh
Novi program in novi sistem izobraževanja prinaša za vse dijake •
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: http://www.ozs.si/
v srednjem poklicnem izobraževanju obvezno praktično
prispevek.asp?IDpm=3691 in OOZ Koper
usposabljanje z delom v obratovalnici. Pogoj za izvajanje
Ne glede na sklenjeno učno pogodbo (kolektivno ali individualno) pa
praktičnega usposabljanja z delom je:
lahko delodajalci konkurirate na javnem razpisu pri Javnem skladu RS
•
verificirano učno mesto*,
•
ustrezna pedagoško andragoška usposobljenost mentorja** za razvoj kadrov in štipendije, kjer lahko pridobite sredstva za kritje
nagrad dijakom in študentom, ter kritje sredstev, ki jih delodajalci
oziroma mojstrski izpit ter
•
sklenitev učne pogodbe, ki je lahko individualna ali kolektivna namenijo za izvajanje mentorstva. Rok za oddaje vloge je za letošnje
leto že potekel, zato vas vabimo, da si na zbornici pridobite informacije
* Verifikacijo obratovalnic izvede OZS, ko prejme s strani obrtnika
o javnem razpisu za naslednje leto.
popolno vlogo za verifikacijo, kar pomeni, da mora imeti izobraževalec
Pri sklepanju pogodb naj vas opozorimo, da so obveznosti
ali mentor opravljen pedagoško-andragoški seminar. Vlogo za
delodajalcev pri individualni učni pogodbi, ki jo sklenejo direktno z
verifikacijo dobite na spletni strani: http://www.ozs.si/prispevek.
dijakom, ali pri kolektivni pogodbi, ki jo sklenejo s šolo, identične.
asp?IDpm=3691 ali na sedežu OOZ Koper. V roku enega meseca
po prejemu popolne vloge, pristojna komisija, ki je potrjena od
Obveznosti delodajalcev
Individualna
Kolektivna
upravnega odbora OZS obišče obratovalnico. Kolikor obratovalnica
učna pogodba
učna pogodba
izpolnjuje vse predpisane pogoje, prejme odgovorna oseba odločbo Status - praktikanta
dijak
dijak
in potrdilo o izpolnjevanju pogojev za izobraževanje praktičnega Nagrada
v času praktičnega
v času praktičnega
usposabljanja z delom pri delodajalcu. Obratovalnica je vpisana v
usposabljanja z delom usposabljanja z delom
po Kolektivni pogodbi po Kolektivni pogodbi
register učnih mest. Pregled vseh učnih mest, ki jih je verificirala OZS, Izplačilo nagrade
za obrt in podjetništvo za obrt in podjetništvo
si lahko ogledate na spletnem portalu: www.ozs.si/dspi_pregled.asp
Malica ter prevoz na delo in z dela
v času praktičnega
v času praktičnega
Tisti, ki še nimate verificirane obratovalnice to storite čim prej!
(prevoz najmanj v višini 70% javnega usposabljanja z delom usposabljanja z delom
**Vabilo na pedagoško-andragoški seminar je na 3. strani
najcenejšega prevoza)
Delodajalci, ki sklenete individualno učno pogodbo, lahko prejmete Pavšalni prispevek za primer
DA – prijava na ZZZS
DA – prijava na ZZZS
-obrazec M1-2/B
-obrazec M1-2/B
dodatna stimulativna sredstva, ki so namenjena za kritje materialnih poškodbe pri delu in poklicno
stroškov, stroškov prevoza dijaka na delo in iz dela, stroškov delovne in bolezen
NE
NE
zaščitne opreme dijaka, stroškov prehrane dijaka v času praktičnega Delovna knjižica (knjižico odpre
usposabljanja. Individualno učno pogodbo z dijakom morate za vajenec)
NE
NE
šolsko leto 2010/2011, skleniti najkasneje do 30. septembra 2010. Če Plačevanje prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
sklenete pogodbo kasneje (med šolskim letom), boste sredstva prejeli Obveščanje DURS - na REK-1a obrazcu
DA
DA
za naslednje šolsko leto. Sredstva so namenska in omejena in so Verifikacija obratovalnice (učnega
DA
DA
odvisna od skupnega števila registriranih individualnih učnih pogodb. mesta)
Nekaj informacij o individualni učni pogodbi:
•
sklene se med dijakom, njegovim zakonitim zastopnikom in
STŠ Koper in Sekcija frizerjev še bolj utrjujemo skupno sodelovanje,
delodajalcem. Pogodba se sklene praviloma za dobo treh let.
zato zbiramo podatke o tem, kdo od koprskih frizerjev bi želel
•
z individualno učno pogodbo se v dogovoru z delodajalcem
pristopiti k izobraževanju dijakov.
in šolo praktični pouk v šoli lahko nadomesti s praktičnim
Seznam tistih, ki ste pripravljeni skleniti učno pogodbo z dijakom
usposabljanjem z delom v obratovalnici.
– vajencem, bomo posredovali »frizerski šoli«, katera bo uskladila
•
z individualno učno pogodbo se dijakom odpira velika možnost
praktično usposabljanje med frizerji–mentorji in dijaki.
za zaposlitev.
Za ta namen nam do 25. maja 2010, na naslov OOZ Koper,
Staničev trg 1, 6000 Koper, vrnite izpolnjeno spodnjo izjavo

Izjava
Podpisani obrtnik oziroma podjetje

Odgovorna oseba v podjetju

GSM telefon

Naslov obratovalnice, kraj in pošta

izjavljam, da sem pripravljen skleniti pogodbo z dijakom, ki bi v moji
obratovalnici opravljal del praktičnega pouka.
Da bom lahko izvajal mentorstvo moram (ustrezno obkroži):

A

verificirati obratovalnico
Kraj in datum

B

opraviti pedagoško-andragoški seminar

C

izpolnjujem pogoje za izobraževanje dijakov v moji obratovalnici
Podpis in žig
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VABILO Sekcija frizerjev
Srečanje vodstev sekcij frizerjev
in ”frizerske šole Koper”
Na naši zbornici je prejšnji mesec potekalo srečanje med predstavniki vodstva Srednje tehniške šole Koper, Republiškim centrom za
poklicno izobraževanje in vodstev Sekcij frizerjev tistih OOZ, ki spadajo v območje katerega pokriva Srednja tehniška šola Koper.
Srečanja so se udeležili Iztok Drožina, ravnatelj šole, Melina
Gorjan, vodja programa frizer, Elido Bandelj, direktor Centra RS za
poklicno izobraževanje, Marija Stibilj, predsednica sekcije frizerjev
OOZ Ajdovščina, Irena Apollonio, predsednica sekcije frizerjev OOZ
Izola, Marija Jukič predsednica sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ
Piran in gostiteljica srečanja, predsednica sekcije frizerjev OOZ Koper,
Silva Baruca Jakomin. Srečanja so se udeležile tudi nekatere frizerke-mentorice, učiteljice in drugi.
Srečanje je bilo zelo konstruktivno, prisotni so pazljivo prisluhnili
eden drugemu in skušali razumeti argumente ter pripombe in predlge, ki so jih podali praktično vsi z namenom, da bi izvajanje praktič-

Brezplačni seminar
barvanja in striženja
Look & Learn
Podjetje Hair Beauty d.o.o. vabi člane sekcije frizerjev na
brezplačni seminar barvanja in striženja LOOK & LEARN
in predstavitev lasne kozmetike INDOLA

v soboto, 22. maja 2010, ob 16.00 uri,
v frizerski učilnici
Srednje tehniške šole Koper
Seminar bo trajal 3-4 ure. Indola vam bo predstavila
celovit, kakovosten in ekskluziven program, ki
sodobnemu frizerju ponuja vse kar potrebuje.

Predavatelj

Lasno kozmetiko vam bo predstavil frizerski ambasador
Gašper Karničar in njegov team.

Prijave

do ponedeljka, 17.maja 2010, na tel. št: 040/866 897,
01/7564 576 ali po e-mailu: hairbeauty.ana@siol.net

Think smart.
Think Indola.

nega pouka programa frizer v bodoče potekalo še bolj učinkovito – v
zadovoljstvo delodajalca, šole, predvsem pa dijakov.
K učinkoviti razpravi je veliko prispeval gospod Elido Bandelj, saj
je vsem prisotnim pojasnil kako pomembna je vloga vsakega udeleženca v izobraževalnem sistemu, ki ne more funkcionirati, če ni zavedanja, da smo odvisni eden od drugega.
Prisotni so srečanje sklenili z dogovorom:
•
da bo Frizerska šola do konca maja pripravila predlog uvedbe tedenske prakse v obratovalnicah. O predlogu se bo šola še usklajevala s predstavniki frizerjev – mentorjev,
•
da vse OOZ iz območja, ki gravitira na šolo, med svojimi člani izvedejo anketo in ugotovijo kdo bi bil zainteresiran za mentorstvo
v naslednjem šolskem letu ter seznam posredujejo šoli do konca
meseca maja,
•
da si frizerji, ki bi to želeli, lahko ogledajo izvajanje praktičnega
pouka na šoli,
•
da se OOZ iz območja, ki ga pokriva Srednja tehniška šola Koper
(frizerska smer) vključijo v pripravo Dneva odprtih vrat, ki ga bo
organizirala šola konec leta,
•
da šola v začetku vsakega šolskega leta organizira sestanek z
mentorji vpisanih dijakov z namenom, da se spoznajo z učitelji,
izmenjajo izkušnje in mnenja ter tako vzpostavijo tesnejše in
zato plodnejše sodelovanje.
Predsednica Sekcije frizerjev OOZ Koper se je vsem iskreno zahvalila
za sodelovanje in izrazila upanje, da se bo to tudi nadaljevalo.

Cena vstopnic: 30,00 EUR. Organizator
nudi članom OOZ Koper pri nakupu vstopnic 15 % popust.

Naročilo vstopnic in informacije: Romana Marovt, GSM 041/416 562 ali 03/891 50 96
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Obvestila

Projekt COLUMBUS 2 – priložnost za
nabiranje podjetniških izkušenj mladih
podjetnikov v tujini - EU.

tne strani: www.erasmus-entrepreneurs.eu
Za podrobnejše informacije se obrnite na:
Regionalni razvojni center Koper,
Župančičeva 18, 6000 Koper,
tel: 05/6637 580 - faks: 05/6637 581
e-pošta: damjana.tomsic@rrc-kp.si
spletna stran: www.rrc-kp.si

Projekt R & R Centra
podjetniške odličnosti
Regionalni razvojni center Koper je z novim letom začel izvajati
projekt COLUMBUS 2, v katerem mladim primorskim podjetnikom
ponujajo priložnost, da si naberejo podjetniške izkušnje pri uveljavljenih podjetjih v tujini, ter omogočajo izkušenim primorskim
podjetnikom, da gostijo mlade podjetnike iz tujine in svoje izkušnje
delijo z njimi.
Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z izkušenimi podjetniki v drugi državi EU za dobo 1 do 6 mesecev in pomagati izkušenim podjetnikom, da svoje izkušnje delijo z mladimi
podjetniki in izkoristijo priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo
mladi oz. novi podjetniki..
V projekt COLUMBUS 2 je vključenih 6 partnerjev iz 4 držav. Nosilec
projekta je Agencija za razvoj regije Murcie iz Španije. Kot projektni
partnerji pa sodelujejo:
Iz Španije CEEIM (poslovni inkubator) in FUERM (Univerzitetna
fundacija Murcia), iz Italije SVIL (Agencija za razvoj regije Ligurija),
UEL (Londonski poslovni inkubator) in MISET (Razvojna agencija
Vzhodne Finske).
Kako deluje Erasmus za mlade podjetnike?
Novi podjetniki odpotujejo v drugo državo EU, kjer nekaj časa delajo
skupaj z izkušenim podjetnikom gostiteljem v njegovem MSP. Izkušene podjetnik oz. podjetnik gostitelj, gosti mladega podjetnike iz
drugih držav iz EU. Povezovanje novih podjetnikov in podjetnikov
gostiteljev poteka s pomočjo posredniških organizacij.
Kdo lahko sodeluje?
Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki. Mladi podjetniki so podjetniki,
ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo
biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja, ki je
registriarno v EU. V tem primeru opravljajo vlogo gostitelja, ki gosti ter
prenaša svoje izkušnje na novega oz. mladega podjentika id drugih
držav iz EU.
Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike?
Program Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom nudi priložnost, da največ 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU.
Nov podjetnik bo od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev novih podjetij in za upravljanje malih in
srednje velikih podjetij na naslednjih področjih:
•
glavni dejavniki uspeha,
•
učinkovito načrtovanje,
•
finančno in operativno upravljanje,
•
razvoj inovativnih izdelkov in storitev,
•
uspešna praksa prodaje in trženja.
Podjetniki bodo prav tako imeli priložnost izvedeti več o:
•
evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,
•
evropski standardizaciji,
•
evropski pomoči MSP.
Projekt COLUMBUS 2 je finančno podprt iz programa »Erasmus for
Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja
mobilnost mladih podjetnikov v Evropi.
Program Erasmus za mlade podjetnike so-financira Evropska
Komisija in deluje v okviru držav EU s pomočjo več kot 100 lokalnih, regionalnih ter nacionalnih posredniških organizacij pristojnih
za podporo podjetnikom (npr. Zbornice, tehnološki parki, start-up
centri in druge podjetniške podporne organizacije). Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike ne evropski ravni koordinira
organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za podjetništvo in industrijo.
Kje se lahko prijavim?
Novi podjetniki in izkušeni podjetniki se lahko registrirate prek sple-

GEA College PIC d.o.o. vas vabi k sodelovanju pri projektu R&R
Centra podjetniške odličnosti, ki ga izvajajo za naročnika JAPTI in ga
sofinancirata Ministrstvo za gospodarstvo in Evropski socialni sklad.
Projekt so pričeli izvajati v juliju 2009 – v okviru tega so razvili
dva modela oziroma priročnika - priročnik za internacionalizacijo in
priročnik za uvajanje blagovnih znamk v podjetje ob podpori industrijskega designa. So v fazi preskušanja modelov, oziroma uvajanja
modelov v prakso podjetij.
K sodelovanju vabijo podjetja, ki bi bila zainteresirana za izkoriščanje novih poslovnih priložnosti z uvajanjem modelov v prakso, ob
brezplačni svetovalni podpori in brezplačnim usposabljanjem na
GEA College.
Hkrati podjetja vabijo k izpolnjevanju kratke ankete z naslovom Katere so najpomembnejše veščine za konkurenčnost na
trgu dela?
Anketa je preprosta za izpolnjevanje in ima le 21 vprašanj, tako vam
bo vzela manj kot 5 minut časa. Za vaše sodelovanje vam bodo zelo
hvaležni, saj morajo v Sloveniji zbrati veliko število izpolnjenih anket,
enako kot v večjih državah partnericah, npr. Italiji, Španiji, Latviji. V
primeru, da bi želeli biti obveščeni o rezultatih mednarodne raziskave oziroma če imate dodatna vprašanja, jim pišite na naslov tina.
kociper@gmail.com. Za izpolnjevanje ankete kliknite na naslednjo
povezavo: http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=54f35e198f34-41cc-8c58-d23ab8dafba6 ali preko spletne strani www.modesproject.eu, potem Collaborate with Modes in nato kliknite Link to
Slovenian questionnaire. Vprašalnik je v slovenskem jeziku.
1Vse dodatne informacije dobite pri ga. Majdi Gartner, direktorici programov GEA College PIC d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, tel. 01 5881 334, 01 5881 300, e-naslov: majda.gartner@
gea-college.si

Pridobitev in uporaba črtne kode
V Sloveniji za uporabo standardov sistema GS1 skladno z licenčno
pogodbo skrbi Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov - GS1 Slovenija, Ljubljana s sedežem na Dimičevi 9.
Vsakdo (institucija, pravna oseba, fizična oseba), ki želi uporabljati
sistem GS1 in identifikacijske številke GS1 za identifikacijo in/ali računalniško izmenjavo podatkov, mora postati kolektivni član zavoda
GS1 Slovenija.
Kolektivni član lahko postanete na osnovi Pristopne izjave in Naročilnice za izdajo številk GS1.
Pristopno izjavo in Naročilnico za izdajo številk GS1 lahko izpolnite prek spletnega portala www.gs1si.org, obrazce pa vam lahko
pošljejo na vašo željo tudi po elektronski pošti ali navadni pošti.
Za včlanitev je potrebno plačati pristopnino in članarino za tekoče
leto. Višina članarine je odvisna od vrste dodeljenih številk GS1 in od
prometa, ki ga je član ustvaril v preteklem letu. Cenik boste našli tudi
na njihovi spletni strani.
Ne glede na način izpolnjevanja, morate pristopno izjavo in naročilnico v celoti izpolniti, priložiti kopijo o registraciji podjetja ali s.p. in
po pošti poslati na naslov: GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.
Takoj, ko prejme GS1 Slovenija vse vaše izpolnjene original obrazce, vam bodo poslali predračun za plačilo pristopnine in članarine.
Kolektivni član GS1 Slovenija plačuje za najem številk GS1 v času
članstva letno članarino vse do preklica (določbe statuta GS1 Slovenija-54. člen).
Interval številk GS1 vam bodo dodelili v roku treh dni od dne, ko
od vas prejmejo plačilo po predračunu.
Odločbo o dodelitvi številk GS1 vam bodo poslali po pošti.

Obvestila
Ob včlanitvi novi člani pridobijo pravico do dveh brezplačnih verifikacij črtnih kod, ki ju lahko izkoristijo v prvem letu. V ostalih primerih
se verifikacija obračuna po veljavnem ceniku.
Vsem tistim, ki začenjajo z uporabo sistema črtnih kod, zavod GS1
Slovenija zagotavlja brezplačni uvodni seminar, kjer člani dobijo vse
informacije in osnovno znanje, potrebno za nemoteno uporabo standardov GS1.
Več informacij najdete tudi na njihovi spletni strani www.gs1si.org,
kjer vam je na voljo tudi Globalni uporabniški priročnik.
Verifikacija črtne kode
Za učinkovito upravljanje blagovnih tokov in tudi za dobro prepustnost na blagajni je potrebno zagotoviti, da je črtna koda berljiva vsakič v prvem poskusu. Tega se zavedajo tudi v tistih podjetjih, kjer so
izračunali kolikšni stroški nastanejo z neberljivimi črtnimi kodami. Te
stroške morajo ponavadi pokriti njihovi dobavitelji.
V izogib težavam zaradi slabih črtnih kod vam v GS1 Slovenija omogočajo verifikacijo črtne kode.
Osnovna verifikacija vključuje strojne meritve po standardu ISO
15416. Rezultat »neustrezno - fail« kaže na to, da je velika verjetnost,
da se bodo pojavile težave pri branju kode ali da ta sploh ne bo berlji-
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va. Strojne meritve podajajo samo oceno za simbol črtne kode in ne
zajemajo ocenjevanja ostalih elementov na vzorcu. Izpis rezultatov
ne vključuje dodatne analize.
Verifikacija s tehničnim poročilom vključuje poleg rezultatov
strojnih meritev tudi vizualni pregled vzorca. Rezultati po vseh merjenih parametrih, ki podajajo skladnost črtne kode z zahtevami sistema
GS1 so skupaj s koraki za odpravo morebitnih pomanjkljivosti podani
v tehničnem poročilu .
Opravljena verifikacija velja samo za prejeti/merjeni vzorec! Verifikacija je zato lahko samo del procesa, s katerim se zagotavlja kakovostna izdelava in berljivost črtne kode, dodatne varovalke pa je
potrebno vključiti tudi v sistem nadzora kakovosti v procesih priprave
in izdelave črtne kode.
Predvsem takrat, ko se z izdelavo črtne kode srečate prvič ali iščete partnerja, ki vam bo zagotovil ustrezno kodo vam zavod verifikacijo
še posebej priporoča.
Za dodatna pojasnila glede včlanitve in pridobitve številk so vam
na GS1 Slovenija na voljo na tel. 01/58 98 320 in 01/ 58 98 327 ali
e-pošti info@gs1si.org.

Poslovna srečanja
Poslovno srečanje s CIMOS d.d. za
dobavo sestavnih delov in storitev za
njihove proizvode

Poslovno srečanje z obrtniki in
podjetniki iz držav EU in JV Evrope v
času 43. MOS v Celju

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v sodelovanju s
podjetjem Cimos d.d. pripravlja hišni sejem in poslovno srečanje, ki bo v sredo, 26. maja 2010, od 10.00 do 15.00 ure,
v prostorih podjetja Cimos d.d., C. Marežganskega upora
2, Koper

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in
Ministrstvo za gospodarstvo vsodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije organizira mednarodno poslovno
srečanje na katerega so povabili obrtnike in podjetnike iz Italije, Avstrije, Nemčije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Srbije, Makedonije in Kosova iz področja obnovljivih virov energije (gradbeništva, elektro dejavnosti, elektronike, kovinarstva, predelave lesa).
Srečanje bo v četrtek, 9. septembra 2010 ob 10.00 uri v
Modri dvorani Celjskega sejma.
Kotizacija poslovnega srečanja na udeleženca znaša 50,00
EUR (DDV je vključen), kotizacija za razstavljavce na 43. MOS
na udeleženca znaša 25,00 EUR (DDV je vključen), za razstavljavce v dvorani A na 43. MOS je udeležba brezplačna. V stroških je všteto: organizacija in izvedba poslovnega srečanja,
gradivo, vstopnica za ogled sejma, osvežitev v odmoru, kosilo
in večerja. Rok za prijavo je 15. julij 2010!
Za program srečanja, vse dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo pokličite na tel: 01/ 58 30 557, Gregor Primc
alipišete na elektronski naslov: gregor.primc@ozs.si. Več o
dogodku tudi na www.ozs.si/poslovnasrecanja.

Namen hišnega sejma je poiskati nove poslovne priložnosti
za člane OZS. Cimos bo predstavil svoje nabavne potrebe na
področju struženja, hladnega kovanja, preoblikovanja
cevi, izdelave vzmeti, brizganja plastike, izdelave gumijastih delov, izdelkov na osnovi jeklenih pletenih žic, površinske zaščite in kovanja v toplem stanju. Za vse izdelke,
ki jih potrebujejo, bo na voljo tudi tehnična dokumentacija.
Za udeležence bomo organizirali tudi individualne pogovore
z nabavniki Cimosa, ki bodo ob ustreznih ponudbah pripeljali
do novih poslov.
Okvirni program , sreda, 26. maja 2010:
10.00 uri
Sprejem in registracija udeležencev
10.30 uri		
Uvodni pozdravi
		
Predstavitev podjetja Cimos d.d.
		
in možnosti sodelovanja
11.30 uri		
Individualni poslovni razgovori
		
z potencialnimi podizvajalci
15.00 uri
Zaključek poslovnega srečanja
Udeležba na dogodku je brezplačna, vljudno Vas prosimo, da
nam najkasneje do 20. maja 2010 potrdite svojo udeležbo
s prijavnico. Število mest na dogodku je omejeno in glede
na širok spekter Cimosovih dobavnih potreb pričakujemo,
da bodo prosta mesta hitro zasedena, zato vašo prijavnico
pošljite čim prej in si zagotovite udeležbo na poslovnem srečanju.

Poslovno srečanje malih in srednje
velikih podjetij Slovenije in
Makedonije v času sejma Tehnoma v
Skopju

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in
Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Obrtno zbornico v Skopju, Agencijo za promocijo podjetništva v Makedoniji in Slovensko
– makedonskim poslovnim klubom, organizira mednarodno
poslovno srečanje iz področja gradbeništva, elektro industriInformacije
je, elektronike, kovinarstva, predelave plastike in predelave
Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo in izvedbo pokličite
lesa, ki bo v času mednarodnega sejma TEHNOMA v Skog. Gregorja Primca na tel: 01/ 58 30 557, ali pišite na
pju 20. in 21. oktobra 2010 v poslovni stavbi sejmišča.
elektronski naslov: gregor.primc@ozs.si.
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Poslovna srečanja

Kotizacija za poslovno srečanje na udeleženca znaša 100,00
EUR (DDV je vključen). Stroške letalske karte in nastanitve si
udeleženci krijejo sami. Rok za prijavo je 31. avgust 2010! Za
program srečanja, vse dodatne informacije v zvezi s prijavo in
izvedbo pokličite na tel: 01/ 58 30 557, Gregor Primc ali pišete
na elektronski naslov: gregor.primc@ozs.si.

Skupinska predstavitev na sejmu ZEPS
2010, v Zenici, BiH
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo RS za podjetništvo in tujeinvesticije vabi na skupinski sejemski nastop na 17. generalnem BH sejmu ZEPS
2010, ki bood 5. do 10. oktobra 2010 v Zenici, BiH.
Sejem ZEPS je največji poslovno sejemski dogodek v Bosni in
Hercegovini. V lanskem letu se je na sejmu predstavilo več kot
500 podjetij iz 31-ih držav ter ga obiskalo preko 62.000 obiskovalcev. Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani:
www.zeps.com
Sejem je namenjen predstavitvi naslednjih dejavnosti s področja: kovinske industrije, strojegradnje, gradbeništva, rudarstva, lesne industrije, informatike, farmacije, medicinske
opreme, grafične in tiskarske industrije, tekstila, usnja, obutev, športa in rekreacije.
Na OZS ali na območni zbornici dobite dve vrsti prijavnic in
sicer eno za najem najmanj 12 m2 opremljenega razstavnega
prostora, po vaših željah in potrebah, ki bo s predelnimi stenami locen od ostalih razstavljavcev. Druga prijavnica pa je
namenjena tistim razstavljavcem, ki potrebujejo le 1 m2, 2 m2
ali 3m2 neto razstavnega prostora in bodo lahko svoje izdelke
predstavili na podu, na podestih ali v vitrinah; razstavni prostor pa bo opremljen z ustreznim številom miz za poslovne
razgovore in informativnimi pulti. V tem primeru se zakupi pri
organizatorju za vsak 1 m2 naročenega prostora po 3m2 razstavnega prostora. JAPTI zagotavlja najem neopremljenega
razstavnega prostora v skupni višini 15.000 EUR.

Izvedbo postavitve sejemske stojnice bo zaupana podjetju
VERITAS, ki ima na tem področju bogate izkušnje. Skupinski prevoz razstavnih eksponatov bo zagotovilo podjetje
VIATOR&VEKTOR. Turistična agencija UNIGLOBE pa vam bo
poslala ponudbo za hotelsko namestitev v Skopju.
Izpolnjene prijavne obrazce pošljete najkasneje do petka,
dne 9. julija 2010.
Za informacije lahko pokličete Gregorja Primca, 01/583
05 57, gregor.primc@ozs.si, ali Edino Zejnič 01/583 05 86,
Edina Zejnic, edina.zejnic@ozs.si.

Poslovno srečanje podjetij Slovenije in
Bosne in Hercegovine v Zenici
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in
Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Biznis servis centrom iz Zenice
organizira mednarodno poslovno srečanje iz področja gradbeništva, elektro industrije, elektronike, kovinarstva, predelave plastike in predelave lesa, ki bo v času mednarodnega
sejma ZEPS v Zenici, 6. in 7. oktobra 2010 v promocijski
dvorani sejma ZEPS v Zenici.
Doslej so se poslovna srečanja z vnaprej pripravljenimi individualnimi sestanki izkazala kot odlična poslovna priložnost
za navezovanje poslovnih stikov za bodoče sodelovanje in
za izmenjavo izkušenj ter poslovnih informacij. Z izvedbo poslovnih srečanj želimo omogočiti slovenskim podjetjem nove
poslovne stike s tujimi poslovnimi partnerji, kar naj bi tudi vodilo do sklenitve novih poslovnih in posledično do razvojne
rasti podjetij.
Kotizacija za poslovno srečanje na udeleženca znaša 100,00
EUR (DDV je vključen). Rok za prijavo je 31. avgust 2010! Za
Okvirni program poslovnega srečanja, vse dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo pokličite na tel: 01/ 58 30 586,
Edina Zejnić ali pišete na elektronski naslov: edina.zejnic@
ozs.si.

Javni razpisi
Krediti za okoljske naložbe
Pred časom je Eko sklad objavil javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10. Predmet poziva so krediti Eko sklada za
okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije. Ugoden kredit se lahko najame praktično za vse okolju prijazne
naložbe (toplotna zaščita objektov, gradnja pasivnih objektov,
obnova z okolju prijaznimi materiali, nabava ogrevalnih in hladilnih sistemov, celo nakup osebnih vozil na električni ali hibridni pogon).
Razpisno dokumentacijo in dodatne podatke najdete na tej
povezavi: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/44PO10.html

Vavčerski program
Program vavčerskega svetovanja in usposabljanja je v letošnjem letu nadgrajen vsebinsko in izvedbeno. Vpisov novih
svetovalcev in podaljševanje vpisov obstoječih svetovalcev v
Katalog podjetniških svetovalcev tudi ne bo. Sredstva za svetovanje in usposabljanje bodo sedaj na voljo prek javnih razpisov, ki bodo objavljeni v Uradnem listu in na spletni strani
JAPTI.
Prvi javni razpis v sklopu nadgradnje programa je že objavljen

in sicer je to Javni razpis »Inovacijski vavčer«. Namenjen je
MMSP, ki so upravičeni do sofinanciranja stroškov svetovalnih
storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno
naravnanega projekta/ov. Rezultat projekta/ov mora biti
vložena vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske
lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave patenta
in/ali modela in/ali znamke. V javnem razpisu so natančno
opredeljeni zunanjih svetovalci, katerih stroške svetovanja
lahko podjetja uveljavljajo kot upravičene stroške. Podjetja
morajo vlogo poslati na JAPTI do porabe sredstev oz.
najkasneje do 30.9.2010. Okvirna višina razpisanih sredstev
je 800.000 EUR. Intenzivnost pomoči je do največ 50 %,
opredeljeni so mejnih zneski pomoči in se gibljejo v razponu
od 500 EUR/1.000 EUR do 5.000 EUR/10.000 EUR odvisno od
rezultata projekta/ov (patent, model, znamka). Več informacij
o razpisu najdete na naši spletni strani: http://www.japti.si/
index.php?t=Razpisi&id=89&l=sl.
Kaj je to vavčer?
Vavčer je dokument, s katerim je svetovanec napoten k izbranemu svetovalcu ali izvajalcu usposabljanja, in je podlaga za
izplačilo subvencije.
Kako do subvencije?
Da pridobitev subvencije je vse kar je potrebno le podpis pogodbe za vključitev in izpolnitev zgoraj opisanih pogojev. Za
več informacij ali vključitev v sistem lahko pokličete tudi člana

Javni razpisi
OOZ Koper Bojana Tomca na tel.: 041 716 915 ali pišite na
e-naaslov: idea.tomc@siol.net
Za katere storitve lahko koristite subvencijo?
Subvencijo se lahko koristi le za določena področja svetovanja:
stroški svetovanja glede primernosti izbrane statusne oblike
(s.p. ali d.o.o.), stroški svetovanja s področja poslovnih funkcij
podjetja (marketing, vodenje, finance ipd.), stroški svetovanja
pri pripravi razvojno naravnanih programov, projektov in poslovnih načrtov, izdelki, ki so plod podjetniškega svetovanja v
okviru programa in so dostopni v pisni obliki: analize, strategije, načrti, elaborati, izdelana dokumentacija za prijave na javne
razpise,
Kdo lahko koristi subvencijo?
Subvencijo lahko pridobita dve skupini:
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•

potencialni podjetniki (to je nekdo, ki še nima podjetja
in ni prijavljen na za Zavodu za zaposlovanje)
•
delujoča majhna in srednje velika podjetja
Potencialni podjetnik se s koriščenjem subvencije zaveže, da
bo:
•
v roku 1 leta odprl podjetje (s.p. ali družbo) in
•
se bo v času 1 leta samozaposlil ali pa ustvaril novo delovno mesto za nekoga drugega.
Potencialni podjetnik pridobi 100% subvencijo za zgoraj opisane storitve, vendar največ v višini 1.500 EUR bruto.
Delujoče podjetje se s koriščenjem sredstev ne zaveže ničemur. Podjetje pridobi subvencijo v višini 50% (polovica plačanega računa za opravljeno storitev vam je povrnjena), vendar
največ v višini 4.000 EUR neto.

Iz Uradnega lista
Uradni list, št. 28/2010, z dne 6. aprila 2010
•
ZAKON O spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih
v cestnem prometu (ZPCP-2B)*

•

SKLEP o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o
lokacijskem načrtu Obalna cesta, odsek Škofije–križišče
Ankaran
*Pregled pomembnejših sprememb na spletni strani www.ozs.si
Uradni list, št. 30/2010, z dne 13. april 2010
•
Uradno prečiščeno besedilo ZAKONA o dohodnini (ZDoh- •
UREDBA o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah,
2-UPB5
za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje
•
SKLEP
o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne
toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij
Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in
toplogrednih plinov
usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije, sklenjeni •
UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
dne 17. 6. 2009, na vse delodajalce v dejavnostih, za katere
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
je sklenjena kolektivna pogodba.
čistilnih naprav
Uradni list, št. 29/2010, z dne 9. aprila2010
Uradni list, št. 31/2010, z dne 11. aprila 2010
•
ZAKON o dopolnitvi Zakona o preprečevanju dela in •
UREDBA o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
zaposlovanja na črtno (ZPDZC-B)
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
•
UREDBA o dopolnitvah Uredbe o skladiščenju nevarnih
tarifne odjemalce
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
•
PRAVILNIK o obrazcu za obračun davka na motorna vozila
•
U REDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi Uradni list ,št.32/2010 z dne 19.4.2010
trga z vinom
•
PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe
•
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih •
PRAVILNIK o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem
vozil
prometu
•
ODREDBA o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari •
SKLEP o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb
domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni
varnosti dvigal
občini Koper

V slovo Nikola Stefanovski 1924 - 2010
V mesecu aprilu nas je tiho zapustil eden naših najstarejših članov, Nikola Stefanovski.
Nikola se je preselil v Koper leta 1958 iz Skopja, kjer se je takoj po osnovni šoli, takrat je
imel šele 12 let, odločil za šolanje za poklic zlatarja - filigrana. Po opravljenem šolanju
se je zaposlil v Filigranski zadrugi v Skopju, kjer so takoj prišle na dan njegove ročne
in umetniške spretnosti, zaradi katerih so njemu in njegovemu sodelavcu zaupali
izdelavo kompleta šaha iz srebra, kot darilo takratnemu predsedniku Jugoslavije
Josipu Brozu Titu.
Leta 1959, šele leto zatem, ko se je preselil v Koper, je odprl obrt v Čevljarski ulici, kjer
zlatarna stoji še danes. Leta 1961 je v Skopju opravil mojstrski izpit za zlatarja in je ta
poklic, kot svojo glavno dejavnost, opravljal vse do upokojitve leta1993.
V letu 1989 je Nikola prejel priznanje OOZ Koper za 30-letno opravljanje dejavnosti,
v letu 2009 pa priznanje za 50-letno uspešno delovanje obratovalnice – Zlatarstvo
Stefanovski, ki jo danes vodi sin Rikard.
Nikola je bil med stanovskimi kolegi znan kot tih, delaven in do vseh spoštljiv obrtnik.
Naj počiva v miru.

