ŠTEVILKA 27, MAREC 2011

INFORMATIVNO GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Udeležite se volitev
25. in 26. marca

Seminar
Vse o potnih nalogih
Seminar
Obleka - kaj, kdaj, kako
Seminar
Uporaba novih smernic HACCP

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d’imprenditoria artigianale Capodistria
Staničev trg 1, 6000 Koper
T: 05/61 390 00 • F: 05/62 719 17 • E: ooz.koper@ozs.si • Internet: www.ooz-koper.si

Volitve članov skupščine OOZ Koper
za mandatno obdobje 2011 - 2015,
v petek,
25. in
soboto, 26. marca 2011
Volitve
2011
Sklep o razpisu volitev v Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper določa, da šteje skupščina
Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper 31 poslancev in sicer:
•
8 poslancev, ki jih izvolijo sekcije v mesecu januarju in februarju 2011
•
23 poslancev, ki jih izvolijo člani zbornice na neposrednih volitvah, dne 25. in 26. marca 2011.

Vladimir Ražman
predsednik OOZ Koper
T: 05/61 390 14
E: vladimir.razman@ozs.si

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

Tatjana Ivančič
obrtni register
T: 05/61 390 11
E: tatjana.ivancic@ozs.si

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

Uradne ure zbornice in strokovnih služb
•
•
Mojca Blažič
preizkušeni davčnik
in preizkušeni
računovodja z
licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister
poslovnih ved

ponedeljek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje

•
sreda: od 11.00 do 13.00 ure - tel. 05/ 61 390 15 - (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
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

•
•

sreda: od 15.00 do 17.00 ure (v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
pri odvetniku Janezu Starmanu na sedežu odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru:
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

Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev

vsak prvi ponedeljek v mesecu med 10.00 in 12.00 uro
(v sejni sobi, I. nadstropje OOZ Koper)
Svetovanje zajema
•
svetovanje na področju financiranja razvojnih investicij in pridobivanja nepovratnih
sredstev iz EU skladov.
•
svetovanje posameznim članom pri pripravi prijavne dokumentacije oz. zahtevka za
financiranje za manjše razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Volilna komisija je ugotovila, da so bile volitve v sekcijah izvedene v roku in da so bili za poslance v
skupščino OOZ Koper za mandatno obdobje 2011-2015 izvoljeni naslednji predsedniki sekcij:
1. Babič Peter - sekcija instalaterjev-energetikov
5. Kolnik Švara Maja -sekcija kozmetikov
2. Baruca Jakomin Silva - sekcija frizerjev
6. Tomšič Mirko - sekcija gostincev in živilcev
3. Hudovernik Matej - sekcija lesnih strok
7. Veljak Miro - sekcija avtoserviserjev
4. Kalšnik Zlatko - sekcija gradbincev
8. Zadel Mario - sekcija za promet
Člani OOZ Koper boste izvolili še 23 poslancev na volitvah, ki bodo v petek in v soboto,
25. in 26. marca 2011, od 8.00 do 18.00 ure, v obrtniškem domu v Kopru, Staničev trg 1.
Vabilo boste prejeli po pošti.

In kdo bo vodil našo zbornico naslednja štiri leta?
Kdo bo postal predsednik OOZ Koper?
Kdo bo član upravnega odbora OOZ Koper?
Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper bo postal eden od članov - poslancev
novoizvoljene skupščine OOZ Koper. Skupščina bo na konstitutivni seji, izmed svojih članov, najprej
izvolila predsednika OOZ Koper, ki je mandatar za sestavo upravnega odbora.
Na predlog novoizvoljenega predsednika bo nato skupščina izvolila sedemčlanski upravni odbor.
Predsednik bo kandidate za člane upravnega odbora izbral med člani skupščine.

Seznam kandidatov za člane skupščine OOZ Koper
za mandatno obdobje 2011 - 2015
Voli se največ 23 kandidatov.
Priimek in ime						
Zap. št. evidentiranega kandidata
Naslov
Dejavnost

Št. let opravlj.
dejavnosti
Predlagatelji

•

Opozorilo: Svetovanja lahko koristijo le člani z veljavno kartico Obrtnik. Člane zbornice 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 - sodelavki: Andreja Kozlovič, Maja Žemva
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 2000 izvodov
Člani OOZ Koper in upokojeni obrtniki prejemajo glasilo brezplačno.

Naslovnica
Volilna komisija (z leve):
Mirjana Bržan, Mirna
Radovac (predsednica),
Modra Gorela, Slavko Starc,
Lucijan Favento, Sandi Turk

1. Jugovac Mladen

Obrtniška 12,
Koper

avtoservis

16

Pongrac Vladimir

2. Kapić Nurija

Kampel 36/b,
Koper

gradbeništvo

14

Šavron Peter, Česa Sead, Vivoda Dimitrij,
Panič Zoran, Kalšnik Zlatko

3. Panič Zoran

Šalara 6,
Koper

gradbeništvo

14

Šavron Peter, Česa Sead, Vivoda Dimitrij,
Panič Zoran, Jesenik Jadranka

4. Vižintin Slavko

Vojkovo nabrežje 33,
Koper

steklarstvo

22

Tomšič Mirko, Rot Aleš, Babič Peter,
Hlede Tamara, Šav Gracijano

Priimek in ime						
Zap. št. evidentiranega kandidata
Naslov
Dejavnost

Št. let opravlj.
dejavnosti
Predlagatelji

Priimek in ime						
Zap. št. evidentiranega kandidata
Naslov
Dejavnost

Št. let opravlj.
dejavnosti
Predlagatelji

5. Šavron Peter,
Porfid d.o.o.

Ulica 15.maja 2,
Koper

zaključna gradbena
dela

11

Česa Sead, Panič Zoran, Kalšnik Zlatko,
Tamara Hlede

18. Pucer Aleš

Cesta na Markovec 34,
Koper

servis gospodinjskih
aparatov

6

Hlede Tamara, Pinter Sergej

6. Rot Aleš,
Bajs d.o.o.

Škocjan 24,
Koper

obdelava kovin

23

Boršič Miran, Babič Peter, Hlede Tamara,
Šav Gracijano

19. Čurin Igor

Krožna cesta 52,
Koper

inštalaterstvo

17

Baruca J.Silva, Babič Peter,
Kolnik Švara Maja, Pinter Sergej, Pucer Aleš,
Kajba Marija

7. Jesenik Jadranka

Martinčev trg 3,
Koper

gostinstvo

21

Crvelin Nevija, Dobrin Ada, Zirdum Željko,
Jesenik Jadranka, Pongrac Vladimir,
Kozlovič Marjan

20. Benčič Franko,
OCV d.o.o.

Plavje 44,
Škofije

hladnilni sistemi
in toplotne črpalke

17

Babič Peter

8. Ražman Vladimir

Gračišče 1,
Gračišče

gostinstvo

19

Tomšič Mirko, Česa Sead, Vivoda Dimitrij,
Panič Zoran, Babič Peter, Hlede Tamara, Šav
Gracijano, Baruca J.Silva, Valič Vojko, Jesenik
Jadranka, Pongrac Vladimir

21. Šav Gracijano,
M KUK d.o.o.

Movraž 64/a,
Gračišče

gradbeništvo

16

Rot Aleš, Šavron Peter, Česa Sead,
Vivoda Dimitrij, Šav Gracijano, Panič Zoran,
Kalšnik Zlatko, Babič Peter, Hlede Tamara,

9. Žerjal Vojko

Kampel 93,
Koper

proizvodnja in
montaža kovinskih
izdelkov

23

Rot Aleš , Šavron Peter, Česa Sead, Panič
Zoran, Valič Vojko

22. Daničič Tin

Dekani 150,
Dekani

frizerstvo

2

Babič Peter, Hlede Tamara

10. Burič Darko

Plavje 62/c,
Škofije

avtomehanika

19

Pongrac Vladimir

23. Cepovič Bojan

Vanganel 40,
Koper

gostinstvo

20

Babič Peter

11. Zonta Ika

Obrtniška 1,
Koper

slaščičarstvo

2

Tomšič Mirko, Babič Peter

24. Budan Žana

Garibaldijeva 5,
Koper

frizerstvo

18

Baruca J. Silva

12. Horvat Emil

Kopališko nabr. 3,
Koper

gostinstvo

10

Tomšič Mirko

25. Kocjančič Damjan

Dolani 10,
Sv. Anton

pečarstvo

10

Babič Peter

13. Hlede Tamara

Pristaniška 3,
Koper

kozmetičarstvo

11

Tomšič Mirko, Baruca J. Silva, Babič Peter,
Kolnik Švara Maja, Kajba Marija

26. Brajda Andi

Dolga reber 16/c,
Koper

servis gospodinjskih
aparatov

15

Hlede Tamara, Pucer Aleš

14. Pongrac Vladimir

Cesta XIII 5, Prade,
Koper

avtoservis

17

Jesenik Jadranka

27. Pistotnik Branko

Cesta na Markovec 61,
Koper

avtoprevozništvo

15

Kolnik Švara Maja

15. Puhov Robert

Vanganelska cesta 16,
Koper

mizarstvo

18

Babič Peter, Pinter Sergej

28. Černeka Aleš

Vojkovo nabrežje 18,
Koper

strojne instalacije

6

Pucer Aleš

16. Česa Sead

Kampel 86/b,
Koper

slikopleskarstvo

17

Šavron Peter, Česa Sead, Vivoda Dimitrij,
Panič Zoran,Hlede Tamara, Šav Gracijano,
Kolnik Švara Maja, Pinter Sergej, Kalšnik
Zlatko, Kajba Marija

29. Zahtila Laura

Krožna cesta 3/a,
Koper

kozmetičarstvo

21

Hlede Tamara, Kolnik Švara Maja

17. Valič Vojko

Župančičeva 39,
Koper

gostinstvo

28

Pinter Sergej

30. Kocjančič Aldo,
UNIEM d.o.o.

Ferrarska 14,
Koper

strojne instalacije

9

Babič Peter, Šav Gracijano

Priimek in ime						
Zap. št. evidentiranega kandidata
Naslov
Dejavnost

Št. let opravlj.
dejavnosti
Predlagatelji

31. Pinter Sergej,
Pimetal d.o.o.

Cesta Marežganskega
upora 1,
Koper

proizvodnja kovinskih
izdelkov

19

Vivoda Dimitrij, Baruca J. Silva,
Babič Peter, Hlede Tamara,
Pinter Sergej, Pucer Aleš, Valič Vojko

VABILO
Seminar
Kaj vse morate
vedeti o potnih nalogih

32. Knez Edi

Movraž 80,
Gračišče

kleparstvo

8

Šavron Peter, Česa Sead, Vivoda Dimitrij,
Panič Zoran, Hlede Tamara, Šav Gracijano,
Kalšnik Zlatko

Člane OOZ Koper vabimo na seminar Kaj vse morate vedeti o
potnih nalogih

Česa Sead

v četrtek, 24. marca 2011, ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

33. Seferagić Esma

Bazoviška 36,
Koper

zaključna gradbena dela

2

Z udeležbo na seminarju boste slušatelji pridobili:

Seznam kandidatov za člane nadzornega odbora
OOZ Koper za mandatno obdobje 2011 - 2015
Priimek in ime						
Zap. št. evidentiranega kandidata
Naslov
Dejavnost

1. Jesenik Jadranka

Martinčev trg 3,
Koper

gostinstvo

Št. let opravlj.
dejavnosti
Predlagatelji

21

Pongrac Vladimir

•
•
•
•
•

informacije o pravnih podlagah pri sestavljanju potnih
nalogov in obračunov potnih stroškov po vrnitvi s
službene poti,
informacije o najpogostejših napakah na tem področju
naučili se boste izpolnjevati potne naloge in obračune
potnih stroškov po vrnitvi s službene poti na konkretnih
primerih,
naučili se boste sestavljati obračune potnih stroškov v
zahtevnejših primerih ter
imeli boste možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s
postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.

7

Cena

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo
10,00 evrov (DDV vključen). Redna cena seminarja je 99,00
evrov + DDV.

Plačilo

Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352,
namen nakazila: potni nalogi ali na blagajni na sedežu OOZ
Koper,

Prijave

Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na OOZ
Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917
ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si
Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu.

Rok prijave

ponedeljek, 21. marec 2011
oz. do zapolnitve mest.

Predavateljica

Seminar bo vodila predavateljica Inštituta za
računovodstvo, Maja Dolinar Dubokovič.
2. Kapić Nurija

Kampel 36/b,
Koper

gradbeništvo

3. Osmančević Mesud

Valvazorjeva 7,
Koper

pleskarstvo

22

Česa Sead

4. Pobega Mirjan

Cesta I. istrske brigade 12,
Pobegi

fotografstvo

23

Tomšič Mirko, Viivoda Dimitrij, Babič Peter,
Hlede Tamara, Šav Gracijano

Gračišče 1,
Gračišče

gostinstvo

5. Ražman Vladimir

14

Šavron Peter, Česa Sead

Seminar bo trajal 5 šolskih ur.
Udeleženci prejmete tudi gradivo.

19

17

Šavron Peter, Česa Sead, Valič Vojko,
Pinter Sergej, Pongrac Vladimir

Pomjan 55,
Šmarje

zeliščarstvo

7. Valič Vojko

Župančičeva 39,
Koper

gostinstvo

28

Kolnik Švara Maja, Valič Vojko,
Jesenik Jadranka, Kajba Marija

8. Vižintin Slavko

Kopališko nabrežje 33,
Koper

steklarstvo

22

Pongrac Vladimir

6. Svetina Jelka

Trajanje seminarja

Prijavnica za seminar Kaj vse morate
vedeti o potnih nalogih,
24. marec 2011

Davčni
zavezanec

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Priimek in ime udeleženca

Datum

Tomšič Mirko

GSM telefon

Petčlanski nadzorni odbor bo izvolila skupščina na prvi konstitutivni seji.		

Stacionarni
telefon

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po
faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Podpis in žig

DA

NE

8

Seminar
Obleka - kaj, kdaj, kako

v sredo, 23. marca 2011,
ob 18.00 uri,
v zeleni dvorani
Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Danes, ko nam spremenljivi časi prinašajo nove in nove
izzive je bolj kot kdajkoli od nas samih odvisno, kaj bomo iz
potencialov, ki jih imamo, ustvarili. Zavestno ali podzavestno
se prav vsi med seboj ocenjujemo na podlagi signalov, ki jih
pošiljamo z oblačili, urejenostjo, dodatki, vonjem, govorico
telesa, barvo glasu ... Dokazano je, da embalaža izdelka
izjemno vpliva na njegov prodajni uspeh. Barva in oblika
izdelka večinoma popolnoma ustrezata vsebini. Odlično
bi bilo, da bi tudi naša »embalaža« – kot sinonim za našo
podobo – govorila o naših sposobnostih.

Program

•
•
•
•

Postanite član
ZdruženjaVABILO
delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije (ZDOPS)

Predavateljica

Člane Območne obrtno-podjetniške
zbornice Koper vabimo na interaktivno
delavnico Obleka - kaj, kdaj, kako

moč podobe in govorica oblačil
sproščena poslovna podoba in vaš osebni slog
nastop in izbor primernih oblačil in dodatkov
barve in vaša naravna koloristika

Cilji

Udeleženci boste utrdili in nadgradili znanje, ki vam bo v
praksi omogočilo:
•
oblikovanje skladne in unikatne podobe, ki bo odražala
vaše osebnostne lastnosti
•
suveren in sproščen nastop
•
samozavestnejšo komunikacijo v poslovnem svetu

Delavnico bo vodila Lea Pisani, avtorica prve
slovenske knjige o obleki »Obleka – kaj, kdaj,
kako«. Kot CMB Image Consultant ali svetovalka
za celovito podobo osebnosti pomaga ljudem
pri zavestnem oblikovanju videza. O kulturi
oblačenja izobražuje zaposlene v podjetjih
in je predavateljica na Visoki šoli za dizajn v
Ljubljani. Načrtuje celostno izvedbo uniform
in je avtorica podobe mestnih in občinskih
redarjev. Zanimajo jo povezave osebnostnih
lastnosti s podobo, vpliv videza na uspeh posameznika in
oblikovanje podobe v skladu z osebnostnimi lastnostmi
posameznika ali profesionalnimi sposobnostmi uporabnika
uniforme.

Cena

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo
10,00 evrov (z DDV).

Plačilo

na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352,
namen nakazila: »seminar obleka« ali na blagajni OOZ
Koper.

Prijave

Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na OOZ Koper,
Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917
ali na e-pošto: maja.zemva@ozs.si
Prijavnici obvezno priložite dokazilo o plačilu.

Rok prijave

petek, 18. marec 2011
oz. do zapolnitve mest.

Naslov

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

ID za DDV

Naslov

Št. kartice Obrtnik

Datum

Prijavnico in potrdilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po
faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: maja.zemva@ozs.si

Član/ica OOZ Koper

Firma oz. naziv podjetja

Davčni
zavezanec

Stacionarni
telefon

Zakaj torej postati član?
Ker obrtniki in podjetniki v odnosu do države in sindikatov
potrebujemo svojega zastopnika, ki bo branil naše delodajalske
interese in se potegoval za najugodnejšo rešitev. Število članov
združenja in njihovih delavcev je namreč merilo reprezentativnosti
združenja.
Članarina
V letu 2002 je bila uvedena letna članarina v višini, ki se obračuna
v enkratnem znesku. Za leto 2010 je znašala članarina združenja
za podjetnike in družbe 45 evrov, članarina pa je namenjena
povečanju aktivnosti združenja in širitvi delovanja regijskih
odborov združenja.
Kako postati član?
Članstvo v združenju je prostovoljno.
Ali bodo obrtniki in podjetniki imeli
Član združenja lahko s podpisom
svojega zastopnika pa je odvisno od vas,
pristopne
izjave
postane
vsak
če se boste združenju priključili. Število
gospodarski ali drug subjekt (fizična
članov združenja in njihovih delavcev
ali pravna oseba), ki ima status
je namreč merilo reprezentativnosti
podjetnika, družbe ali asociacije. S
združenja. Zato vas vabimo, da se jim
pridružite. Z večjim številom članstva bo reprezentativnost bolj tem pooblasti združenje, da se v njegovem imenu pogaja s
zagotovljena, združenje pa lažje uveljavljalo zahteve delodajalcev predstavniki delavcev - sindikati in sklepa kolektivne pogodbe
ter socialni sporazum. Vabimo vas, da izpolnite spodnjo
ter skrbelo za ugodne razmere za delodajalsko stran.
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije je oblikovalo pristopno izjavo in nam jo pošljite na naslov: Združenje
13 regijskih odborov, ki pokrivajo celotno ozemlje Slovenije, delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS)
člani regijskega odbora pa so poslanci skupščine združenja iz Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana ali na fax: 01/ 5830-805
posameznih regij. Najpomembnejši cilji regijskih odborov so
osveščanje obrtnikov-delodajalcev o nujnosti vključevanja v Informacije
skupno organizacijo, priprava predlogov za delovanje združenja, Podrobnejše informacije o delovanju združenja lahko najdete na
skrb za izobraževanje in informiranje članov ter za promocijo spletni strani www.zdops.si, kjer boste poleg e-pristopne izjave,
združenja. Predsednik Obalno-kraškega odbora je Pavel Lovrečič, našli tudi številne druge koristne informacije. Ali pa preprosto
pokličete na tel. št. 01/583-05-72.
iz OOZ Piran.

Podatki o o gospodarskem subjektu (fizična oseba- s.p. ali pravna oseba)

Prijavnica za seminar
Obleka - kaj, kdaj, kako, 23. marec 2011

GSM telefon

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
(ZDOPS), s sedežem na Celovški 71 v Ljubljani, deluje že od leta
1994 in je neprofitna organizacija, ustanovljena z namenom pospeševanja dejavnosti članov združenja zlasti z vidika:
•
zagotavljanja socialnega miru;
•
čim ustreznejše ureditve delovno-pravnih razmerij za
delodajalsko stran;
•
ter dosego socialnega sporazuma o temeljnih
socialnoekonomskih vprašanjih.
ZDOPS zastopa interese obrtnikov, malih in srednjih podjetnikov
v socialnem dialogu tako z državo kot s sindikati, sodeluje pri
pripravi delovno pravne zakonodaje, na področju zaposlovanja
tujcev in socialnega varstva.

Pristopna izjava v članstvo ZDOPS GIZ

Udeleženci boste prejeli potrdilo o opravljenem seminarju.

Priimek in ime udeleženca
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Podpis in žig

DA

NE

Matična št.
Datum ustanovitve

Poštna št. in pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

DA

NE

Število zaposlenih delavcev

Šifra glavne dejavnosti
(šifra podrazreda po SKD)
Stacionarni telefon

GSM

Elektronski naslov

Telefaks

Zakoniti zastopnik

Kraj in datum

S podpisom te izjave pristopam samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba pristopam v članstvo
Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ (ZDOPS GIZ) in sprejemam vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v skladu s Pogodbo o ustanovitvi ZDOPS GIZ.
Podpisani soglašam, da se zgoraj navedeni podatki obdelujejo za potrebe vodenja evidence o članih in za
druge namene v skladu s Pogodbo o ustanovitvi ZDOPS GIZ.
Podpisnik se zavezujem, da bo sporočil morebitne spremembe podatkov.

Podpis in žig
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Sekcija gradbincev

Seminar dekorativne

tehnike II. stopnja

JUB Akademija vabi slikopleskarje na brezplačni seminar
Dekorativne tehnike II. stopnja, ki bo

v torek, 15. marca 2011, ob 8.00 uri
v Tehnološko raziskovalnem centru JUB,
Dol pri Ljubljani 28
Tema

Nosilec

Čas

Opombe

Ogled JDS

Klavdij Grošelj

8.00 - 8.30 h

teoretično

8.30 - 9.00 h

teoretično

Ogled TRC
Uvodna predstavitev

Jelka Slatinšek

9.00 - 9.15 h

teoretično

Novosti v JUB-ovem prodajnem programu fasadnih in notranjih zidnih barv
ter izdelkov za zahtevnejše dekorativne
obdelave ntranjih zidnih površin.
Osnovna pravila kombiniranja barvnih
odtenkov.

Iztok Kamenski

9.15 - 11.00 h

teoretično

Predstavitev šestih novih dekorativnih
tehnik za obdelavo notranjih zidnih
površin – kombiniranje dekorativnih
kitov in gelov ter pokrivnih in lazurnih
zidnih barv

Blaž Marušič

Podelitev Certifikatov

teoretično in
praktično

Blaž Marušič

12.45 - 14.45 h

V sklopu praktičnega izobraževanja
vas prosimo, da seboj prinesete
delovno obutev.

Prijave

Udeležbo na seminarju sporočite
na OOZ Koper, tel. 05/61 390 00
ali 041/725 125 ali e- naslov
maja.zemva@ozs.si

12.00 - 12.45 h

Kosilo
Predstavitev šestih novih dekorativnih
tehnik za obdelavo notranjih zidnih
površin – kombiniranje dekorativnih
kitov in gelov ter pokrivnih in lazurnih
zidnih barv (priprava podlage, delovni pripomočki in orodja, tehnološke
rešitve nanosov materialov, praktična
izdelava vzorcev)
Vzdrževanje in sanacija dekorativnih
zidnih obdelav

11.00 - 12.00 h

Organizator nas bo pričakal ob 7.30 uri
pred razstavnim salonom JUB Design
Studio v Dolu pri Ljubljani. Predavanje bo
trajalo do 15.00 ure.

teoretično in
praktično

Rok prijave

do četrtka, 10. marca 2011

Sekcija gradbincev OOZ Koper bo
organizirala in krila stroške skupnega
prevoza, ki je odvisen od števila
prijavljenih.
14.45 - 15.00 h

		
		

Vljudno vabljeni!

Energijska prenova večstanovanjskih stavb in
zahteve predpisov
Od objave prenovljene tehnične smernice za graditev
TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, posebej pa od objave
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št.
52/10) je Ministrstvo z okolje in prostor RS dobilo več vprašanj in
laičnih interpretacij, kako je z uporabo gradbenih tehničnih predpisov pri (energijski) prenovi večstanovanjskih, pa tudi drugih stavb,
ki se štejejo za (investicijska) vzdrževalna dela, za katera pridobitev
gradbenega dovoljenja ni potrebna.
Interpretacija, ki je zakrožila v javnosti, da v primeru
prenove, ko pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna,
gradbenih predpisov ni treba upoštevati, je napačna in tudi
nevarna. Določbi 13. in 15. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05
– ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09, v nadaljeva-

nju ZGO-1) določata, da morajo biti vsi objekti skladni s prostorskimi
akti, zanesljivi in evidentirani. Zanesljivost se zagotavlja z njihovim
projektiranjem, gradnjo, oziroma izvajanjem del, gradbenim nadzorom, uporabo in z vzdrževanjem objektov.
Zanesljivost objektov se izkazuje z upoštevanjem bistvenih zahtev
za objekte, ki so določeni v gradbenih predpisih in se nanašajo na
mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko
in zdravstveno zaščito in zaščito okolice, varnost pri uporabi, zaščito
pred hrupom in varčevanje z energijo ter ohranjanjem toplote in neoviran dostop, vstop ter uporabo vsem, tudi funkcionalno oviranim
osebam.
ZGO-1 v 18. členu določa, da morajo vsi udeleženci pri
graditvi zagotavljati, da bodo objekti ter njihovi posamezni deli
zanesljivi (torej skladni z gradbenimi predpisi), kar pomeni, da

Sekcija gradbincev
je odgovornost v primeru, ko v prenovo ni pritegnjen odgovorni projektant, razdeljena med investitorja, nadzornika in izvajalca del! Glede odgovornosti slednjega, 4. točka prvega odstavka
83. člena ZGO-1 jasno določa, da mora »izvajati dela v skladu z
gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih
gradbene stroke«. O naročniku del t.j. investitorju po ZGO-1- oziroma upravniku večstanovanjske stavbe po Stanovanjskem zakonu
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 90/09 – odl. US in 62/10 - ZUPJS) in njegovi odgovornosti pri
naročanju del oziroma gradnje sploh ni treba posebej govoriti.
Zdi se, da je posebej izpostavljeno področje prenove
fasad in s tem povezane zahteve, ki izhajajo iz gradbenih predpisov. Ne glede na namen prenove fasade, ki je največkrat energijska
učinkovitost in ali vizualna sanacija, pri tem ne gre pozabiti na druge
funkcije, ki jih fasada opravlja, oziroma na druge zahteve, ki jih je
treba za ta stavbni element upoštevati. Pri tem na MOK posebej
opozarjajo na varstvo pri požaru in zvočno zaščito. Zakon o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) v 23. členu določa: »Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost objektov ne
sme zmanjšati.« Obenem velja določba Pravilnika o požarni varnosti
v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07), ki v 3. členu
določa, da morajo biti zunanje stene in strehe stavb projektirane
in grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje
parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte ter v 5. členu,
da morajo biti za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma gradbeni proizvodi, ki se težko
vžgejo, v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in dima in
omejujejo hitro širjenje požara po površini. To se skladno s 7. in 8.
členom pravilnika tehnično doseže z uporabo tehnične smernice
za graditev TSG-1-001.2010 Požarna varnost v stavbah ali z uporabo drugih ukrepov. V primeru uporabe drugih ukrepov »je treba
zagotoviti vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom, kot s projektiranjem po tehnični smernici.«
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V praksi to pomeni, da je treba uporabiti določbe točke 2.4
omenjene TSG ali pa z uporabo drugih ukrepov doseči enako raven
varnosti. Za večstanovanjske stavbe od 10 m do 22 m je treba izbrati
obloge zunanje stene, ki glede odziva na ogenj dosegajo razred
B-d1, za stavbe, ki so višje od 22 m pa mora biti fasada v celoti zgrajena iz negorljivih materialov (v skladu z zahtevami MHHR iz točke
2.11.6 TSG).
Skladno z 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah
je dopustna tudi izvedba fasad, ki ne izpolnjujejo zahtev tehnične
smernice TSG, vendar samo, če lahko investitor ali izvajalec s preskusi, izračuni ali na drug tehnično oziroma praktično preverljiv način
dokaže, da je s takšno izvedbo dosežena vsaj enaka stopnja požarne
varnosti kot z izpolnitvijo zahtev tehnične smernice TSG. Z ozirom
na prej omenjeno določilo Zakona o varstvu pred požarom je treba
opozoriti še na nekaj posledic te zahteve:
•
v kolikor so bile za obstoječo stavbo v projektni dokumentaciji
za gradnjo podane zahteve za požarne lastnosti materialov
zunanjih sten in fasad, jih je treba upoštevati tudi pri izvedbi
prenovljene fasade;
•
v primeru, da odmik stavbe od meje sosednjega zemljišča s stališča zahtev požarne varnosti ni zadosten, mora biti nova fasada
izvedena v skladu z zahtevami 1. točke TSG ali z upoštevanjem
drugih ekvivalentnih ukrepov (8. člen); in
•
če je bila ob gradnji stavbe fasada izvedena iz negorljivih materialov, je ni mogoče nadomestiti s fasado iz gorljivih materialov.
Na koncu poudarjamo, da je pri izgradnji fasad z gorljivo toplotno
izolacijo treba posebno pozornost posvetiti zagotavljanju požarne
varnosti v času, ko je gorljiva izolacija že vgrajena na ovoj stavbe,
zaključni negorljiv sloj fasade pa še ni izveden. V tem stanju je nevarnost hitrega širjenja požara po zunanji strani stavbe zelo velika, zato
pomeni takšno stanje zmanjšanje ravni požarne varnosti glede na
stanje pred posegom.

Seminar za gradbince - fasaderje
V Dolu pri Ljubljani se je v torek, 22. februarja 2011, dvanajst članov Sekcije
gradbincev naše zbornice ter enajst njihovih delavcev udeležilo seminarja o toplotnoizolacijskem sistemu Jubizol 2. stopnja.
Seminar je potekal v dveh delih. Pri teoretičnem delu so se udeleženci seznanili z najpogostejšimi napakami pri izvedbi toplotnih fasad. Pretežno pa je bil ta
del seminarja namenjen predstavitvi požarnovarnostnih smernic za načrtovanje kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov.
Drugi del seminarja je bil praktične narave, kjer so člani aktivno sodelovali,
na koncu pa svoje znanje dokazali tudi na izpitu za dosego certifikata II. stopnje toplotnoizolacijskega sistema.
Po besedah predsednika Sekcije gradbincev OOZ Koper, Zlatka Kalšnika, so
bili udeleženi prijetno presenečeni nad kvaliteto opremljenosti Tehnološko raziskovalnega centra JUB ter nasploh zadovoljni z izvedbo celotnega seminarja.
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VABILOSekcija za promet

Sekcija lesnih strok

Sekcija lesnih strok v novi mandat
Zadnji dan meseca januarja je potekal v znamenju volitev novega vodstva v
Sekciji lesnih strok. Udeležba članov je bila zelo nizka, saj se je zbora udeležilo
le pet članov sekcije. Prisotni so zato ravnali skladno s poslovnikom. Z začetkom
zbora so počakali 15 minut, nakar so zbor izvedli in za predsednika sekcije
soglasno izvolili Mateja Hudovernika, ki je interese sekcije zastopal že v
preteklem mandatnem obdobju.
V izvršilni odbor pa so bili izvoljeni:
•
Jerman Enej
•
Marancina Boštjan
•
Markežič Marjan in
•
Starc Robert
Novemu vodstvu iskrene čestitke!
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Drugo redno obvezno
usposabljanje voznikov

Cena

Območne obrtno –podjetniške zbornice Izola, Koper in Piran
v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije
organiziramo drugo redno usposabljanje voznikov

•

v nedeljo, 10. aprila 2011, ob 8.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•

Na drugo redno obvezno usposabljanje vabimo vse voznike:
•
ki imate v vozniškem dovoljenju za kategorije C1,
C1+E, C+E in D veljavno kodo 95 do 10. septembra
2011
•
in ste že opravili prvo 7-urno redno usposabljanje v
letu 2010.
Vabljeni ste tudi vozniki, ki ste prvo sedemurno usposabljanje že opravili lani in morate za podaljšanje kode opraviti
35-urno redno usposabljanje.

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačajo
participacijo v višini 10,00 EUR (vključno z DDV) na TRR
OOZ Koper, št. 1010 0003 5170 352, namen plačila:
seminar vozniki 		
zaposleni vozniki pri članih OOZ Koper plačajo polno
ceno 45,00 EUR (vključno z DDV).

Način prijave:

Izpolnjeno prijavnico, kateri priložite:
•
fotokopijo vozniškega dovoljenja
•
fotokopijo osebnega dokumenta
•
potrdilo o plačani kotizaciji
posredujte na naslov: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na fax: 05/62 71 917
Upoštevane bodo samo prijavnice s prilogami in
dokazilom o plačani kotizaciji.

Rok prijave

najkasneje do četrtka, 31. marca 2011
oziroma do zasedbe prostih mest (23).

Prijavnica za redno obvezno usposabljanje voznikov
na OOZ Koper, 10. april 2011
Podatki o kandidatu/ki:

B - podatki plačnika (podjetje)

Priimek in ime

Sekcija za promet

Davčni
zavezanec

Datum, kraj in država rojstva

DA

NE

DA

NE

ID za DDV

Ravnanje pri prevozu potnikov
glede delovnega časa
•
•
•

Kako izvajati prevoze na linijah do 50 kilometrov?
Kako izvajati posebne linijske prevoze?
Kaj storiti, ko prevažamo skupino otrok?

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
(ZDCOPMD) je zaradi ustavnega spora v decembru 2010
doživel pomembne spremembe za avtobusne prevoznike.
Spremembe se nanašajo na izvajanje linij do 50 kilometrov sprememba pa prinaša tudi novost, da se med linije vštevajo

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

tudi posebni linijski prevozi do 50 kilometrov! Torej sem
štejejo tudi pogodbeni prevozi!!!
V praksi predstavlja velik problem izpolnjevanje
sprememb ZDCOPMD, kajti v Sloveniji praktično ne poznamo voznikov avtobusov, ki bi izvajali zgolj eno vrsto prevoza.
Običajen slovenski voznik avtobusa vozi več vrst prevoza
- mnogo od njih pa tudi prevoze doma in v tujini. Problematika izvajanja je še posebej pereča pri prevozu skupin otrok
- tudi zato, ker imamo pri nas posebna določila, ki veljajo
samo za to skupino potnikov - ta pa veljajo tudi za prevoze z
osebnimi vozili (torej enoprostorci in kombiji).
Več pojasnil pristojnih organov o ravnanju v različnih situacijah najdete na spletni strani OZS:
http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=3159

EMŠO

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

Plačnik stroškov (ustrezno obkrožite):

Telefon - stacionarni

Telefon GSM

A - samoplačnik

Član OZS
C1

C1 + E

C+E

D

Kraj in datum

B - plačnik (podjetje)

B - naziv plačnika (podjetje)
Podpis in žig
B - naslov plačnika (podjetje)
E-pošta

Telefon GSM

Telefon/faks - stacionarni

Prijavnico s prilogami dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/6271 917
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VABILO
Sekciji
frizerjev in kozmetikov

Sekcija za promet

Prevozniki: OZS naj toži državo!
Člani Sekcije za promet Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper so se na zboru članov, dne 15.
januarja 2011 seznanili s prizadevanji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za uresničitev čim večjega
števila zahtev slovenskih obrtnikov, ki bi izboljšale katastrofalno stanje, v katerem je danes drobno
gospodarstvo.
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Strokovno potovanje
sejem Cosmoprof 2011,
20. marec 2011

Koprski prevozniki podpirajo prizadevanja OZS vendar menijo, da bi morala biti zbornica, pri uveljavljanju zahtev obrtnikov, bolj samoiniciativna in odločna.
Slovenski prevozniki se na primer že dolga leta neuspešno borijo za to, da bi se odpravila obveznost
plačevanja takse za vstop v koprsko pristanišče, saj plačilo te takse našim članom neupravičeno in nezakonito povišuje stroške poslovanja. Člani Sekcije za promet OOZ Koper so zato Upravnemu odboru
OZS predlagali, da OZS vloži tožbo zoper Vlado Republike Slovenije, Ministrstvu za promet, kot
večinskemu lastniku Luke Koper, zaradi neupravičenega in nezakonitega zaračunavanja takse
za vstop na koprsko pristanišče.
Sekcija za promet OOZ Koper meni, da je to eden od načinov kako ustvariti ugodnejše pogoje poslovanja za del našega članstva.

Sekcija frizerjev

Člane sekcij frizerjev in kozmetikov OOZ Koper vabimo na
ogled mednarodnega frizerskega in kozmetičnega sejma
COSMOPROF 2011

v nedeljo, 20. marca 2011,
v Bologno, Italija
Program

Odhod 30-sedežnega avtobusa iz postajališča Koper-Soča na
Piranski ulici ob 5.00 uri. Vožnja mimo Benetk in Padove do
Bologne s postankom na poti. Prosto do 18.30h za celodnevni
ogled razstave in raznih prireditev na sejmu. Povratek v
poznih večernih urah.
Ob prihodu na sejmišče si morajo vsi, ki si ne bodo
predhodno nabavili vstopnice preko interneta po 20 EUR,
le-te kupiti pri blagajni - v tem primeru je cena 35 EUR.

Prijave

Udeležbo sporočite na Turistično agencijo Bele skale,
Cankarjev drevored 2, Izola.
tel: (05) 64 18 200 - fax: (05) 64 18 100
e-mail: info@beleskale.si - www.beleskale.si

Rok prijave

četrtek, 10. marec 2011

Cena

Cena bo znana, ko bo zaključeno zbiranje prijav.
Sekcija frizerjev OOZ Koper in sekcija kozmetikov OOZ Koper
bosta članom s poravnano članarino, ob predložitvi dokazil,
povrnili stroške vstopnice in skupnega prevoza.

8. mednarodni frizerski festival
Hairstyle News 2011 v Opatiji
12. - 13. marec 2011
Frizerje in kozmetike – člane OOZ Koper obveščamo, da bo že osmič zapored organiziran
mednarodni frizerski festival HAIRSTYLE NEWS
2011 , 12. in 13. marca 2011, v dvorani Gorovo v
Opatiji.

Na sejmu bodo predstavljene
naslednje kategorije

Informativni dan
V prostorih Srednje tehniške šole v Kopru, je 11. in 12. februarja potekal informativni dan, namenjen osnovnošolcem in
njihovim staršem, ki so zbirali koristne informacije o izobraževalnih programih na tej šoli. Predstavnice Sekcije frizerjev
OOZ Koper so obiskovalkam in obiskovalcem predstavile
poklic frizerja. Našim frizerkam se je pridružila tudi predsednica Sekcije frizerjev izolske zbornice.

Kljub začetnim nerodnostim šole pri organizaciji dogodka
oz. pri podpori, ki naj bi jo šola zagotovila predstavnikom
zbornice, so se informativni dnevi vendarle odvili po programu, ki je bil zastavljen. Namen sodelovanja frizerjev je bil
učencem ponuditi informacije in gradivo v zvezi z individualno učno pogodbo ter predstaviti vsebino in način opravljanja obvezne prakse v njihovih obratovalnicah. Sekcija
frizerjev je priložnosti izkoristila tudi za promocijo poklica
pri mladih, ki se za tovrstno izobraževanje odločajo vedno
bolj poredko.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izdelki za barvanje, nego in oblikovanje las
oprema za salone
električne naprave in pribor
podaljševanje las (extension)
lasulje in lasni vložki
dodatki in lasna dekoracija
delovna oblačila in brisače
proizvodi za nego nohtov
pedikura in nega stopal
manikura
solariji
make-up
izobrazba in nadaljnje izobraževanje
franšize
računalniški poslovni programi
strokovna literatura, plakati in časopisi

Na sejmu bodo prisotni tudi številni razstavljavci s pestro ponudbo izdelkov in opreme za frizerske salone,
na centralnem odru pa se bodo odvijale praktične
predstavitve v izvedbi vrhunskih frizerskih stilistov. Sejem je razstavno-prodajnega značaja. Kot vsako leto
bodo na sejmu potekali tudi razni seminarji, ogled katerih bo mogoč z doplačilom.
OOZ Koper bo, ob predložitvi dokazil, članom s poravnano članarino povrnila stroške vstopnice.
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Davčni obračun
in letno poročilo
za leto 2010

VABILO
Sekcija gostincev in živilcev
Brezplačni seminar uporaba

novih smernic HACCP

V začetku februarja je v prostorih Obrtniškega doma potekal seminar z naslovom Davčni obračun in letno poročilo
za leto 2010, ki je bil organiziran tako
za samostojne podjetnike kakor tudi za
pravne osebe. Seminar je vodila samostojna davčna svetovalka Dunja Verbajs,
ki je odgovarjala tudi na vprašanja udeležencev v zvezi z omenjeno tematiko.
Udeležba na seminarju je bila po pričakovanjih visoka, predavanja so se udeležili tudi člani OOZ Izola in OOZ Piran.

Člane sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper
in druge člane zbornice vabimo na seminar
”Uporaba prenovljenih Smernic dobre higienske
prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu”

v torek, 15. marca 2011, ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Sekcija gostincev in živilcev

Naročilo publikacije o prenovljenih smernicah HACCP
Vsi gostinci (restavracije, gostilne,
okrepčevalnice, bari, …), ki delajo
po smernicah, si morajo čim
prej zagotoviti nov tiskan izvod
prenovljenih Smernic HACCP.

Cena Smernice HACCP so članom OZS na voljo po 25 EUR (z DDV) za izvod. Za vse

ostale je cena izvoda 80 EUR (z DDV).
Naročilo Izpolnjeno naročilnico skupaj s potrdilom o plačilu posredujete na naslov
OZS, Sekcija za gostinstvo in turizem, Celovška 71, 1000 Ljubljana ali
faks: 01/505 43 73. Plačan izvod Smernic HACCP in račun boste prejeli po pošti.

Naročilnica za publikacijo
Smernice dobre higienske prakse
in uporabe načel HACCP v gostinstvu
Naročamo (število izvodov)
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Član/ica OOZ Koper

izvod/-ov publikacije Smernic dobre higienske prakse in
uporabe načel HACCP v gostinstvu.

Predavatelj

Prenovljene Smernice bo predstavil Andrej Ovca, ki je
sodeloval pri njihovi prenovi.

Cena

Udeležba je za člane OZS brezplačna.

torek 8. marec 2011 oz. do zapolnitve mest.
V primeru premajhnega števila prijav si pridružujemo pravico
do odpovedi termina oziroma do spremembe ure začetka
predstavitve, o čemer bodo pravočasno obveščeni vsi
prijavljeni!

Način prijave

Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu: 01/505 43 73
ali na naslov: OZS, Sekcija za gostinstvo in turizem,
Celovška 71, 1000 Ljubljana

Informacije

Za vse informacije o strokovnem izobraževanju lahko
pokličete sekretarko sekcije Vlasto Markoja na tel.: 01/583
05 71 oziroma pišete na e-pošto vlasta.markoja@ozs.si. Vse
aktualne informacije so na voljo tudi na spletni strani sekcije
(www.ozs.si /sekcije in zadruge/ Sekcija za gostinstvo in
turizem).
Udeležba na strokovnem izobraževanju je zaradi organizacije
možna le s pisno prijavo. Prosimo vas, da nam v primeru,
če se prijavite na izobraževanje, pa se ga ne boste udeležili,
zaradi omejenega števila mest, svojo odsotnost sporočite.

Prijavnica za seminar Uporaba prenovljenih
Smernic dobre higienske prakse in
uporabe načel HACCP v gostinstvu,
15. marec 2011

Član/ica OOZ Koper

Priimek in ime udeleženca
Davčni
zavezanec

Podatki za izstavitev računa

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je, skupaj s Turistično
gostinsko zbornico pri GZS in zunanjimi svetovalci, pripravila
prenovljene Smernice dobre higienske prakse in uporabe
načel HACCP v gostinstvu, ki so bile z odločbo že potrjene
s strani Ministrstva za zdravje in veljajo od 1. januarja 2011.
Stare smernice so že prenehale veljati! Vsem prisotnim bo
OZS izdala potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju.

Rok prijave

DA

Davčni
zavezanec

NE

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

ID za DDV

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

ID za DDV

Naslov naročnika

Št. kartice Obrtnik

Naslov podjetja

Št. kartice Obrtnik

Poštna številka in kraj

GSM telefon 			

Poštna številka in kraj

E-naslov

Stacionarni
telefon

E-naslov

Datum
GSM telefon

Podpis in žig

Stacionarni
telefon

E-naslov

Kontaktna oseba

EMŠO udeleženca (obvezno izpolniti, ker potrebujemo številko za izdajo potrdila o udeležbi)

Izjavljamo, da smo znesek ob naročilu plačali na naslov Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
(Smernice HACCP), na TRR št.: 25100-9704715134, sklic 00 200001, Probanka d.d., Ljubljana
(transakcijski račun velja le za naročilo pri OZS). Dokazilo o plačilu prilagamo k naročilu.

Prijavnico nam lahko najhitreje pošljete po faksu na številko: 01/505 43 73
ali na naslov: OZS, Sekcija za gostinstvo in turizem, Celovška 71, 1000 Ljubljana
S podpisom prijavnice se dovoljuje vpis na seznam udeležencev.

Datum

Podpis in žig

DA

NE
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Sekcija gostincev in živilcev

Novo vodstvo sekcije gostincev in živilcev
Volitve predsednika ter izvršilnega odbora Sekcije gostincev in živilcev za
mandatno obdobje 2011-2015 so potekale v torek, 1. februarja 2011. Seje se je
udeležilo deset članov sekcije, ki so, za razliko od drugih sekcij, vodstvo sekcije
v celoti zamenjali. Na predlog predsednika zbornice Vladimirja Ražmana so
prisotni vodenje sekcije zaupali Mirku Tomšiču, ki je za člane izvršilnega odbora
predlagal povsem nove obraze. V izvršilni odbor sekcije so bili izvoljeni naslednji
člani:
•
Nevija Crvelin
•
Jadranka Jesenik
•
Lovro Muženič
•
Ika Zonta
Izvoljenim čestitamo in jim želimo, da bi sekcijo uspešno vodili.

Optiki

Prodaja kontaktnih leč
Informacija je namenjena le optikom, ki imajo sklenjeno
Pogodbo z ZZZS in tistim, ki se bodo prvič prijavili na
Javni razpis, ki ga je ZZZS izdal 7. februarja 2011. Za vse
ostale je Informacija brezpredmetna.
Sekcija optikov OZS obvešča, da je podpisan Aneks I k Dogovoru o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki
za obdobje 2009 – 2011, v katerem se besedilo 3. odstavka 5.
člena Dogovora o MTP spremi tako, da se glasi:		

»Specializirane prodajalne, ki izdajajo kontaktne leče morajo
poleg pogojev iz prvega odstavka in obrtnega dovoljenja
ustrezne smeri, imeti zaposleno osebo z nazivom očesni
optik.«
Glede na podpisan Aneks k Dogovoru o MTP, lahko vsi optiki zagotavljajo kontaktne leče.
Optiki, ki želite dodati kontaktne leče med artikle, ki se lahko
izdajajo v skladu s sklenjeno pogodbo, morate po navodilih
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije storiti sledeče:
1. Poslati nov predlog za vnos novih artiklov, objavljenih na
spletni strani ZZZS. CD, skupaj s spremnim dopisom se pošlje na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Direkcija, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana

Sekcija gostincev in živilcev
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Avtoserviserji volili zadnji
Z volitvami v vodstvo Sekcije avtoserviserjev so se volitve v Sekcije za mandatno
obdobje 2011-2015 zaključile.
Avtoserviserji so se dne 18. februarja 2011 sestali na zboru članov in mandat za
naslednja štiri leta podaljšali predsedniku sekcije Miru Veljaku ter izvolili nov
izvršilni odbor sekcije, v naslednji sestavi:
•
Vlado Pongrac, avtomehanik
•
Vasja Vadnov, vulkanizer
•
Zvezdan Rakar, avtoličar in
•
Damjan Stepančič, predstavnik avtopralnic
Čestitke novoizvoljenemu vodstvu.

Optiki
Spletni naslov ZZZS, na katerem je modul za vnos novih
artiklov: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/53CD1
588A24D6D92C12576DB0052D9F9
Spremni dopis naj bo oblikovan podobno, kot julija 2010,
ko ste ZZZS javljali spremembe šifranta za MTP (obvestilo o
spremembi šifranta MTP je na spletni strani sekcije optikov,
kjer je tudi vzorec spremnega dopisa: http://www.ozs.si/
prispevek.asp?IDpm=110&ID=20663)
2. Območne enote ZZZS bodo na podlagi prejetega CD-ja in
dopisa, pripravile nov Aneks k Pogodbi in novo Prilogo št. 1
Seznam pripomočkov (artiklov) ter ju poslale vam v podpis
3. Veljavnosti Aneksa k Pogodbi bo 1. delovni dan po nasle-

dnji dekadi (to je prvega, enajstega ali enaindvajsetega v
mesecu) po podpisu Aneksa k Pogodbi.
4. Nove pripomočke boste lahko izdajali šele od datuma
veljavnosti Aneksa k Pogodbi dalje. Vsi optiki, ki se boste
PRVIČ prijavili na Javni razpis za izvajanje programov izdaje
in izposoje medicinsko tehničnih pripomočkov, ki ga je ZZZS
izdal 7. februarja 2011 lahko poleg korekcijskih očal vpišete v
prilogo 2. tudi kontaktne leče.
Informacije
Za vse dodatne informacije se obrnite na sekretarko Sekcije
optikov OZS Iris-Ksenija Brkovič, tel. 01/583 05 66 ali preko e-pošte na naslov: iris.brkovic@ozs.si.

20

Obvestila

Odmera letnega dopusta
do 31. marca
Delodajalec je dolžan delavcu odmeriti letni dopust in ga obvestiti o
njegovem trajanju najkasneje do 31. marca v tekočem letu.
Delodajalec mora pri odmeri letnega dopusta upoštevati, da je
letni dopust namenjen počitku delavca in pripravi organizma za
nadaljnje delo. Pravica do dopusta je neodtujljiva pravica delavca in
je ni mogoče zamenjati za plačilo. Pomanjkanje počitka in odlašanje
letnega dopusta neposredno pospešuje razvoj različnih bolezni,
zmanjšuje produktivnost, povečuje možnost nezgod pri delu in tudi
obolevnost in s tem odsotnost z dela. Delodajalec in delavec si morata zato prizadevati, da si delavec s koriščenjem letnega dopusta,
odpočije.
Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do dopusta,
ki ne more biti krajši od štirih tednov, ne glede na to ali delavec dela
za poln ali krajši delovni čas. Delavec, ki dela 5 dni v tednu ima tako
pravico do najmanj 20 dni letnega dopusta, če dela 6 dni v tednu pa
mu pripada najmanj 24 dni letnega dopusta. Posamezne Kolektivne
pogodbe določajo še dodatne dneve dopusta. Poleg minimalnih
štirih tednov dopusta, določata drugi in tretji odstavek 159. člena
ZDR še dodatne dni:
1. najmanj 3 delovne dni, če je delavec:
•
starejši delavec,
•
invalid,
•
delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro ali
•
delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo;
2. po 1 dodatni delovni dan za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let.
Dodatni dnevi se med seboj ne izključujejo. Pri pravici do dodatnega delovnega dneva za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, pripada ta dopust obema staršema in sicer že v koledarskem letu,
od trenutka rojstva otroka tako, da delodajalci izdajo delavcem, po
rojstvu otroka, novo obvestilo o dodatnem letnem dopustu.
Do dodatnih dni letnega dopusta so upravičeni tudi:
mladi delavci (med 15. in 18. letom starosti), ki imajo pravico do
dodatnih 7 delovnih dni dopusta, nočni delavci (tisti, ki delajo med
23.00 in 06.00 uro), na osnovi 1. alineje 3. odstavka 150. čl. ZDR in
sicer v višini, ki jo določena v Kolektivni pogodbi oz. pogodbi o
zaposlitvi.
Letni dopust je lahko tudi daljši, če tako določa Kolektivna pogodba
oz. pogodba o zaposlitvi. Delodajalec mora pri odmerah letnega
dopusta zaposlenim, vse zaposlene obravnavati enako.
Delavcem pripada enako število delovnih dni dopusta, ne glede
na to ali ja zaposlen za polni delovni čas ali za krajši delovni čas od
polnega.
V letni dopust se ne vštevajo prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost
zaradi bolezni ali druge opravičene odsotnosti z dela.
Delavec lahko dopust koristi le v dnevih in ne v urah.
Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta po preteku
šestih mesecev nepretrganega delovnega razmerja. Kolikor je delovno razmerje krajše pripada delavcu sorazmerni del dopusta, ki se
izračuna na podlagi dvanajstin.

Evropsko potrdilo
Podjetja, ki odpirajo podružnice ali registrirajo dejavnost v državi
članici EU si morajo pridobiti EVROPSKO POTRDILO (v nadaljevanju
EU potrdilo), s katerim dokazujejo, da dejavnost opravljajo v skladu
s predpisi. EVROPSKO POTRDILO si morajo pridobiti tudi v primeru
začasnega opravljanja storitev v nekaterih državah EU (Avstrija,
Nemčija, …). EU potrdila za člane Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije izdaja OZS, Celovška c. 71, 1000 Ljubljana.
Vloga za izdajo evropskega potrdila mora vsebovati naslednje
podatke:

•
•
•
•
•

naziv,
naslov,
matična ali davčna številka,
dejavnosti (skupaj s šifro), za katere želi imeti EU potrdilo,
država, v kateri bo stranka delala,

Vloga je lahko podana v pisni ali elektronski obliki.
Za pomoč pri pripravi vloge se lahko obrnete na strokovno sodelavko za obrtni register pri OOZ Koper Tatjano Ivančič, ki bo, pred
posredovanjem vloge OZS, pregledala podatke v obrtnem registru.
Za izdajo EU potrdila je potrebno, da so dejavnosti v obrtnem registru usklajene z novo Uredbo o določitvi obrtnih in obrtni podobnih
dejavnosti.

Sofinanciranje mojstrskih izpitov
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je, dne 28.1.20011 na
svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 6/2011 objavil javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.
Vsem, ki so ali bodo v navedenih šolskih letih uspešno zaključili
mojstrski izpit in izpolnjujejo predpisane pogoje, bo sklad lahko financiral 90% upravičenih stroškov šolnine. Javno povabilo financira
Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in
šport.
Obvestilo je pomembno tudi za mojstre, ki so že kandidirali na
razpisu v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 in
prejeli sredstva, saj imajo pravico do prejetja finančnih sredstev
v znesku razlike sredstev. Poslati morajo novo vlogo, ki vsebuje
celotno dokumentacijo.
Vlagatelji (vsi) pošljejo vlogo sami neposredno na javni sklad RS za
razvij kadrov in štipendije. Dokumentacija javnega povabila je na
voljo na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si ) in na spletni strani OZS (http://www.opis.si ).
Razpis je prav gotovo zanimiv tudi za vse tiste, ki se šele prijavljajo
k opravljanju mojstrskega izpita in jim bo uspelo opraviti izpitne
obveznosti do konca šolskega leta 2012/2013, kar je po statističnih
podatkih s katerimi razpolaga OZS, povsem možno.
Prvi pristopni rok za vpis v letošnjem letu je 5. april 2011, drugi 5.
september 2011 in tretji 20. december 2011

Ukinitev sodne takse ob prijavi
terjatev
S 1. januarjem 2011 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki je v taksni tarifi poglavje 5.
Stečajni postopki, postopek prisilne poravnave in postopek prisilne
likvidacije črtal prijavo terjatev ter postopek o predlogu za odpust
obveznosti pri osebnem stečaju.
Navedena sprememba pomeni, da se za prijavo terjatev v stečajni
postopek in postopek prisilne poravnave ter za predlog za odpust
obveznosti pri osebnem stečaju od 1. januarja 2011 ne plača več
sodne takse.

Zavarovanje za brezposelnost
družbenikov poslovodnih oseb
Pojasnilo Zavoda RS za zaposlovanje

Zakon o urejanju trga dela je bil povod za nekatere spremembe
načina urejanja socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, po 1. januarju 2011, a določene spremembe, ki so zajete
v Obvestilu ZZZS z dne 7. decembra 2010 (v nadaljnjem besedilu:
obvestilo) niso povezane z njim. Tako ZUTD ne ureja načina obračuna prispevkov za obvezna socialna zavarovanja za osebe, ki nimajo
plač in v zvezi s tem uporabo obrazcev kot za zaposlene (REK-1) ali

21
obrazcev, predpisanih za fizične osebe (OPSVL), oziroma zavezanca
za prijavo (družba ali fizična oseba)). Ta vprašanja, kot je pojasnjeno
v obvestilu, so urejena v Zakonu o prispevkih za socialno varnosti (in
skladno s tem zakonom za zavarovanje za primer brezposelnosti v
določbi 137. člena ZUTD) in predvidene spremembe predstavljajo le
prilagajanje obstoječe prakse veljavni ureditvi.
Zavod RS za zaposlovanje ne more razlagati stališč zakonodajalca
(deloma izhajajo iz objavljene obrazložitve zakona), zato je posredoval le svoje mnenje glede uveljavljene ureditve oziroma dodatno
pojasnilo v zvezi z nekaterimi konkretnimi vprašanji.
ZZZPB je samostojnim podjetnikom in osebam, ki samostojno, z
lastnim delom kot edini ali glavni poklic opravljajo pridobitno
dejavnost (samozaposlenim osebam) ter osebam, ki so lastniki
gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi, omogočal,
da se za primer brezposelnosti zavarujejo prostovoljno. Dejansko
so bili v praksi praktično vsi samozaposleni vključeni v to zavarovanje, tako da nova ureditev z uvedbo obveznega zavarovanja za te
skupine oseb v bistvu le povzema že obstoječe stanje. Iz skupine
lastnikov gospodarskih družb so k obveznim zavarovancem dodani
tisti, katerih položaj je (tudi z vidika delovnega prava glede možnosti
sklepanja pogodbe o zaposlitvi ob upoštevanju zakonsko opredeljene vsebine delovnega razmerja) primerljiv s položajem samoza-

poslenih ts. poslovodje v osebnih družbah in enoosebni družbi z
omejeno odgovornostjo ter zavodu. Družbenikom ostalih gospodarskih družb je omogočeno, da se v zavarovanje vključijo kot osebe
v delovnem razmerju ali pa se odločijo, da za ta socialni primer ne
bodo obvezno zavarovani.
Tisti družbeniki, ki so bili ob uveljaviti ZUTD, vključeni v vsa socialna zavarovanja, torej tudi v zavarovanje za primer brezposelnosti,
skladno z določbo 3. odst. 180. člena tega zakona, ohranijo status zavarovancev do prenehanja pravnega razmerja, ki jo bilo podlaga za
zavarovanje (torej do prenehanja statusa družbenika oziroma funkcije poslovodne osebe oziroma do prenehanja delovnega razmerja, če
je bilo to podlaga za zavarovanje), pravico do denarnega nadomestila pa uveljavijo skladno z ureditvijo iz 63. člena zakona. Ne drži, da
tisti »Družbeniki in hkrati poslovodne osebe večosebnih družb,
ki so doslej (nekateri tudi 20 let in več) plačevali vse prispevke,
tudi za zaposlovanje, po novem ne bodo več upravičeni do
nadomestila za čas brezposelnosti«. Navedena določba pomeni,
da se nič ne spreminja za tiste, ki so ob uveljaviti ZUTD že vključeni
v zavarovanje razen zavezanca za plačevanje prispevkov, ki se mora
uskladiti z Zakonom o prispevkih in 137. členom ZUTD do 31. decembra 2011.			
Irena Juvan, svetnik Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Javni razpisi
Posojila za podjetniške investicije
V začetka meseca februarja je Sklad za regionalni razvoj objavil
razpis za posojila podjetniškim investicijskim projektom.
Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro
podjetja in sicer:
•
gospodarske družbe,
•
samostojni podjetniki posamezniki in
•
obrtniki
Med upravičene stroške spadajo nakup nepremičnin, tj. objektov s
pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov, gradnja in obnova
objektov in komunalno ter infrastrukturno urejanje zemljišč. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža. Nakup
strojev in opreme (z montažo ter prevozom), stroški pripravljalnih
študij in svetovanj v kolikor so izvedeni s strani zunanjih izvajalcev in
so povezani z začetnim projektom, nematerialne naložbe, za mikro,
mala in srednja podjetja so lahko nabavljena rabljena osnovna sredstva, vendar ne starejša več kot 5 let. Projekt ne sme biti začeti pred
vložitvijo vloge na javni razpis.
Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov (brez DDV) ne
sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa
ne nižja od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se
šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb,
predpogodb (brez DDV).
Roki za oddajo prijav so:
4. marec 2011
15. april 2011
31. maj 2011
15. julij 2011
15. september 2011
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Sklada: http://
www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi ali na sedežu
Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v
Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel. št.: 01/83619-53, vsak delavnik med 9.00 ter 14.00 uro ali preko e-pošte:
info@regionalnisklad.si.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 28. januarja 2011 na
svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 6/2011 objavil Javno
povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013. Rok
prijave je 15. julij 2013.
Več si lahko ogledate na spletnih straneh sklada: http://www.skladkadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/
Vse informacije v zvezi s povabilom lahko vlagatelji do vključno
10. julija 2013 dobijo pri Bojanu Ivajnšiču na telefonski številki
01 /43 41 092 v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 9. do
12. ure in v sredo od 14. so 16. ure) ali na elektronskem naslovu
bojan.ivajnšič@sklad-kadri.si.
Pogoji javnega povabila
•
na javno povabilo se lahko prijavijo oziroma uveljavljajo sofinanciranje šolnin fizične osebe, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
•
da so državljani Republike Slovenije;
•
da ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega
šolskega leta oziroma letnika, za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov, dopolnijo od 25 do 64 let;
•
da uveljavljajo stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja;
•
da uveljavljajo stroške šolnine, ki se nanašajo na šolska leta
2007/2008, 2008/2009 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in
2012/2013;
•
da so stroške, za katere uveljavljajo sofinanciranje, poravnali z
lastnimi sredstvi in za te stroške niso prejeli sredstev iz drugih
virov;
•
da so stroški dokazljivi in neposredno povezani z izvajanjem
programa zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in so
priložena ustrezna dokazila o upravičenih stroških (glej poglavje
Popolna vloga);
•
da je račun za šolnino plačan in storitev opravljena znotraj upravičenega obdobja, in sicer od 1. januarja 2007 do 31. avgusta
2013;
•
da so vsi stroški v skladu z določbami iz uredb 1828/2006/ES,
1081/2006/ES in 1083/2006/ES.
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EU informacije

UP ZRS
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
T: 05/663 77 80
E: een@zrs.upr.si
http://csg.zrs-kp.si, ww.een.si

Enotni polnilnik za mobilne telefone

stovanjem v tujini največ uporabljajo klicne storitve (55 % vprašanih) in sms sporočila (52 %), le 10 % pa jih uporablja internetne
storitve. Klicne storitve med gostovanjem v tujini najraje uporablja
Evropska komisija se že več let zavzema za preprosto zamisel o tudi 62 % Slovencev, 55 % jih uporablja sms sporočila, interneenotnem polnilniku, ki bi bil združljiv z mobilnimi telefoni vseh tne storitve pa 8 %. Rezultati te raziskave bodo skupaj z javnim poznamk. Sodelovanje med 14 proizvajalci in Evropsko komisijo je svetovanjem o prihodnosti uredbe o gostovanju, ki se je zaključilo
obrodilo sadove: leta 2011 bo na evropski trg prišel prvi enotni 11. februarja 2011, vključeni v pregled obstoječih predpisov EU o
polnilnik za mobilne telefone. Novi tehnični standardi za podat- gostovanju, ki ga bo Komisija pripravila do konca junija letos. Cilj,
kovno podprte mobilne telefone so bili objavljeni 29. decembra 2010, zastavljen v digitalni agendi za Evropo, je, da se razlike med tarifami
8. februarja 2011 pa je podpredsednik Evropske komisije Antonio za gostovanje in nacionalnimi tarifami do leta 2015 približajo nič.
Tajani prejel prvi primerek univerzalnega enotnega polnilnika iz rok Več informacij je na voljo na spletni strani:
Bridget Cosgrave, generalne direktorice DIGITALEUROPE, največjega http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/148
združenja evropske industrije digitalne tehnologije. Nezdružljivost &format=HTM &aged=0&language=SL&guiLanguage=en
polnilnikov za mobilne telefone ne povzroča samo nevšečnosti uporabnikom, temveč je tudi pereče okoljsko vprašanje. Uporabniki mobilnih telefonov, ki želijo zamenjati svoj mobilni telefon, morajo pogosto kupiti tudi nov polnilnik, s čimer se povečuje količina zavrženih
polnilnikov. Novi enotni polnilniki, ki bodo olajšali življenje uporabni- Ob 11. februarju, dnevu enotne evropske telefonske številke za klic v
kom in razbremenili okolje, se bodo lahko uporabljali za podatkovno sili, Evropska komisija poziva države članice, naj povečajo svoja pripodprte mobilne telefone, tj. telefone, ki jih je mogoče priključiti na zadevanja za seznanjanje državljanov o številki 112, prek katere je
računalnik. Takšni telefoni že prevladujejo na trgu in mednje spadajo mogoče v vseh članicah EU poklicati intervencijske službe. Danes obtudi tako imenovani »pametni telefoni«.
javljena raziskava Eurobarometra, ki je bila opravljena po vsej EU, kaže,
Več informacij je na voljo na spletni strani:
da skoraj tri četrtine državljanov EU še vedno ne poznajo številhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/136 ke 112. S številko so najbolje seznanjeni prebivalci Luksemburga (63
format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
%), Češke republike (59 %) in Slovaške (57 %), najslabše pa prebivalci
Grčije (6 %), Italije (7 %) in Združenega kraljestva (8 %). V Sloveniji
je številko 112 kot enotno evropsko številko za klic v sili prepoznalo 22 % vprašanih. Države članice so v skladu s telekomunikacijskimi predpisi EU dolžne seznaniti svoje državljane o tej življenjsko
Osmi februar je dan varnejšega interneta, ki ga obeležujejo v 65 pomembni številki. Novi telekomunikacijski predpisi EU poleg tega
državah sveta. Ob letošnjem dnevu varnejšega interneta je Evropska določajo, da morajo države članice za večjo zaščito svojih državljanov
komisija napovedala okrepitev pogovorov z industrijo informa- izboljšati točnost in zanesljivost podatkov o lokaciji klicatelja. Slednjo
cijsko-komunikacijske tehnologije in organizacijami za otroke. zavezo morajo prenesti v svoje nacionalno pravo do 25. maja letos.
Cilj je spodbuditi nastajanje varnejših proizvodov, ki bi pripomogli k Več informacij je na voljo na spletni strani:
večji varnosti otrok na spletu. Komisija bo v kratkem tudi revidirala http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/144
priporočilo iz leta 2006 o mladoletnikih in njihovi zaščiti v avdiovizu- &format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en5
alnih in spletnih medijih ter sporočilo iz leta 2008 o varstvu mladoletnikov pred škodljivimi vsebinami videoiger. Do spleta dostopajo
vedno mlajši otroci, in sicer ne le preko računalnikov, temveč tudi preko igralnih konzol in mobilnih telefonov. V Evropi ima več kot 82 %
15–16 in 26 % 9–10 let starih otrok profil na enem od socialnih omrežij. Nedavno registrirani Piacentinu Ennese (ZOP), italijanski ovčji sir, je
Ob dnevu varnejšega interneta 2011 je evropski statistični urad tisoče poimenovanje, ki je prejelo znak kakovosti Komisije za
Eurostat objavil statistične podatke o varnosti na internetu. Leta kmetijske proizvode in živila. Od leta 1992 se v okviru shem EU re2010 je v 27 državah članicah EU skoraj tretjina (31 %) uporabnikov gistrirajo kakovostni kmetijski proizvodi in živila iz EU ter držav nečlainterneta v zadnjih 12 mesecih pred raziskavo naletela na težave z nic. V zadnjih letih se je število zahtevkov zaradi širitve EU in večjega
računalniškim virusom ali drugo okužbo računalnika, zaradi katere so zanimanja proizvajalcev iz držav nečlanic, med drugimi iz Indije, Kiuporabniki izgubili informacije ali porabili dodaten čas. Največ tovr- tajske, Tajske in Vietnama, povečalo. Sheme zagotavljajo prepoznavstnih težav so imeli uporabniki v Bolgariji (58 %) in na Malti (50 %), naj- nost kakovostnih evropskih proizvodov ter dajejo vrednost kmečkim
manj pa v Avstriji (14 %) in na Irskem (15 %). V Sloveniji je o težavah tradicijam in podeželski dediščini. V registre kakovosti za kmetijske
z računalniškimi virusi poročalo 37 % uporabnikov. Programe za star- proizvode in živila EU je bilo doslej vključenih 505 zaščitenih označb
ševski nadzor je v EU uporabljalo 14 % uporabnikov interneta, ki živijo porekla (med njimi tudi ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
v gospodinjstvu z otroki: največ v Luksemburgu in Sloveniji (25 %), 465 zaščitenih geografskih označb (med njimi tudi prleška tünka) in
najmanj pa v Bolgariji (2 %) ter v Romuniji in na Slovaškem (3 %).
30 zajamčenih tradicionalnih posebnosti (med njimi tudi belokranjVeč informacij je na voljo na spletni strani:
ska pogača, prekmurska gibanica in idrijski žlikrofi).
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/135 Več informacij je na voljo na spletni strani:
&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/154
&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

Evropska številka 112

O varnosti na internetu

Tisoč podeljenih znakov za kakovost

Raziskava o uporabi telefonov v tujini

Iz Uradnega lista

Raziskava Eurobarometra o gostovanju pri tujih mobilnih operaterjih, ki jo je objavila Evropska komisija, je pokazala, da ljudje danes pogosteje uporabljajo mobilne telefone na potovanjih po EU kot
pred štirimi leti, ko je EU prvič uvedla predpise za gostovanje, vendar
skoraj tri četrtine vprašanih še vedno skrbijo stroški uporabe
mobilnega telefona v tujini. Raziskava kaže, da 72 % Evropejcev Št. 6/2011, dne 28. januar 2011
(in tudi 70 % Slovencev) med potovanji po EU še vedno omejuje - Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2010
klice med gostovanjem v tujih omrežjih zaradi visokih stroškov, čeprav se jih večina zaveda, da so cene od leta 2006 padle. Samo 19 % Št. 10/2011, dne 18. februar 2011
vprašanih, ki v tujini uporabljajo internetne storitve na svojih mobil- - Pravilnik o zagotavljanju informacij prejemnikom storitev
nih telefonih, meni, da so stroški podatkovnega gostovanja (internet, - Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v
pregledovanje elektronske pošte ipd.) pošteni. Evropejci med go- januarju 2011

Napovednik

Borza priložnosti

Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko/študijsko leto 2010/2011

Borza poslovnih priložnosti

Rok za oddajo vlog na razpis: traja do porabe sredstev, vendar
najdlje do vključno 31. marca 2011.
Predmet razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/
študijskega leta 2010/2011 do konca izobraževanja po javno
veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega
izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja,
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, ne glede na
to, kdaj je bila pogodba o štipendiranju za trenutno izobraževalno
raven izobraževanja sklenjena.
Dodatne informacije:
Bogdana Fink ali Ksenija Yoder Batič,
tel.: 01/434-10-80,
elektronski naslov: info@sklad-kadri.si.
Razpisna dokumentacija:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/razpis/n/
neposredno-sofinanciranje-kadrovskih-stipendijdelodajalcem-89-jr/.

Javni razpis za sofinanciranje operacij za
povečanje učinkovitosti rabe električne
energije v gospodarstvu za obdobje 2011
do 2013 – UREE1 v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007– 2013
Rok za oddajo vlog: 1. junij 2011, nadalje v trimesečnih razmikih
vsako prvo delovno sredo v mesecu.

•

Hrvaško podjetje, ki proizvaja in distribuira pisarniško pohištvo (stole in predelne stene) išče trgovskega posrednika in
nudi podizvajalske storitve.
Šifra: EEN- FEB -22

•

Grško podjetje, ki je eno najstarejših in najbolj znanih oblikovalcev in proizvajalcev ročno izdelanega nakita iz zlata in
srebra z dragimi kamni, išče trgovske posrednike.
Šifra: EEN- FEB -24

•

Poljski proizvajalec čokoladnih bombonov iz sadja in oreščkov, išče distributerje, ki dobavljajo čokolado (butičnim
trgovinam s čokoladnimi in ostalimi bomboni, trgovinam za
kavo in čaj ali pa za bare).
Šifra: EEN- FEB -28

•

Grško podjetje, ki je eno od vodilnih v industrij aluminijskega izdelovanja profilov, želi najti partnerje za komercialno
sodelovanje in partnerje za sodelovanje na področju podizvajalskih storitev.
Šifra: EEN- FEB -32

•

Madžarsko podjetje, ki se ukvarja z distribucijo električnih
izdelkov (kabli, stikala, žarnice), išče trgovske posrednike in
proizvajalce LED svetil.
Šifra: EEN- FEB -39

•

Italijansko podjetje, ki proizvaja vina in oljčno olje, išče distributerje za prodajo vina in olja v tujini. Podjetje nudi tudi
prostor za kongrese, za katerega išče turistične agencije.
Šifra: EEN- FEB -16
Kontakt: M: spela.seljak@zrs.upr.si, T: 05/6637739

Borza inovacij, znanja in tehnologij

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje
projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije
za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so
namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo
novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno
regulacijske opreme.

•

Dodatne informacije:
Jožef Pogačnik, elektronski naslov: jozef.pogacnik@gov.si in
mag. Jani Turk, elektronski naslov: jani.turk@gov.si

•

Razpisna dokumentacija:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893
Več odprtih razpisov lahko najdete na naši spletni strani
pod rubriko Odprti razpisi v Sloveniji
http://www.een.si/list.php?what=aktualno&lang
=si&begin=0
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Francoski izumitelj je patentiral rezervorar v obliki debla za
namakanje dreves ter zaščito pred močnim vetrom. Izumitelj išče partnerja za skupno sodelovanje preko tehničnega
dogovora ali tehničnega sodelovanja s pomočjo tehnične
asistence.
Ref. 10 FR 34k3 3IE2
Italijanski izumitelj ponuja higiensko rešitev za hišne živali vpojni papir za živalske iztrebke. Izumitelj išče partnerje, ki
bi omenjeni izdelek proizvedli hkrati pa bi bili pripravljeni
skleniti licenčno pogodbo.
Ref. 09 IT 55X2 3E4H

•

Francoski podjetnik je ustvaril napravo za odpiranje steklenic penečih vin ter šampanjca. Podjetnik išče partnerja za
skupno sodelovanje prek tehničnega dogovora ali komercialnega sporazuma.
Ref. 10 FR 32j5 3GV4

Kontakt: M: simon.cotar@zrs.upr.si, T : 05/ 6337783
Več informacij na www.een.si.
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Sejemski nastopi

OZS v prvi polovici leta 2011 organizira skupinske sejemske
nastope slovenskih podjetij nanaslednjih mednarodnih
sejmih v tujini:

14. Mednarodni sejem GOSPODARSTVO,
v Mostarju v Bosni in Hercegovini,
od 5. do 9. aprila 2011

55. Mednarodni sejem TEHNIKA,
v Beogradu v Srbiji,
od 9. d 13. maja 2011
10. Mednarodni sejem EXPOKOS,
v Prištini na Kosovu
od 18. do 21. maja 2011

37. Mednarodni sejem GRADBENIŠTVO,
v Beogradu v Srbiji,
od 12. do 16. aprila 2011

Vabila in prijavnice za vse navedene sejme, kjer je navedenih
tudi več podatkov o posameznem sejmu, pogojih udeležbe
in rokih za prijavo na posamezni sejem, lahko dobite na:

5. Mednarodni sejem RENEXPO,
v Budimpešti na Madžarskem,
od 5. do 7. maja 2011

OOZ Koper, tel. 05/61 390 13 ali ooz.koper@ozs.si
in na OZS pri Edini Zejnić na tel: 01/ 58 30 586 ali na
e-naslovu: edina.zejnic@ozs.si.

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA JE ORODJE UGLEDA, POSKRBI
ZA VAŠO IDENTITETO, VELJAVO IN POLOŽAJ NA TRGU
Za dobro poslovanje podjetja in pridobivanje strank je vizualna komunikacija in z njo povezana vaša prepoznavanost na trgu, ključnega pomena.

Logotip, vizitka, žig, kuverte in dopisni listi so vaš podpis.
Njihova naloga je, da si vas ljudje zapomnijo, vas izberejo in se k vam tudi vračajo. Slika pove več kot 1000
besed, zato je vizualna komunikacija eno najmočenjših orodij promocije. Skrbno izbrana in zato učinkovita promocija omogoča, da z minimalnim vložkom dosežete velik dobiček. Vse to je mogoče z izbiro pravega medija.

Najmočnejša in najcenejša oblika oglaševanja je še vedno internet.
Na njem ste najdeni hote ali celo po naključju. Spletna stran dela za vas 24 ur na dan, 365 dni v letu za največ
9€ mesečno. Izdelava spletne strani vam prihrani veliko denarja namenjenega tiskanim oglasom in ostalim
promocijskim akcijam, ki ga boste lahko uporabili v druge namene.

Grafična oprema vozila se je, ob konstantni rasti cen goriv, vnovič izkazala kot pametna poteza.
Med tem, ko delate se tudi promovirate, s tem stroške vožnje pretvarjate v dobiček. Uporaba prevoznih sredstev nujno potrebuje racionalizacijo stroškov, zato naj bo vsak vaš premik za vas tudi dobra investicija.
V studiu Konekta se zavedamo moči promocije in nujnosti konstantne komunikacje s trgom, naša naloga je izboljšati vaše poslovanje z minimalnimi stroški, zato smo za vas pripravili cenovno ugodno ponudbo elementov
komuniciranja. Prav posebno pozornost smo namenili zgoraj omenjeni kombinaciji izdelave spletne strani, ki je
običajno velik finančni zalogaj in opremi vozila, da bi vam omogočili izkoristiti vse prednosti, ki jih ta kombinacija
ponuja. Poleg tega smo pripravili tudi cenovno ugoden paket, ki zajema celotno grafično podobo. Vanj smo vključili: izdelavo vizitk, štampiljke, opremo vozila, izdelavo spletne strani, reklamno tablo in opremo izložbe.

Posebna ponudba za člane OOZ Koper
Članom OOZ Koper nudimo 15% popust na paketne rešitve,
posamezne izdelke in storitve iz naše ponudbe.
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