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Prostovoljno članstvo

Ali se splača?
Splača se!

Predavanje
Kaj čaka upokojence - s.p.
Izlet za člane
Cinque terre
Zanimive poslovne priložnosti

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

Slavko Vižintin
predsednik OOZ Koper
E: slavko.vizintin@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 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

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

Uradne ure zbornice in strokovnih služb
•
•

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

Uradne ure predsednika
•
Mojca Blažič
preizkušeni davčnik
in preizkušeni
računovodja z
licenco S.I.R

Janez Starman
odvetnik

Cveto Križan
magister
poslovnih ved

sreda: od 8.00 do 12.00 ure

Brezplačno davčno svetovanje

•

vsako prvo in tretjo sredo v mesecu: od 11.00 do 13.00 ure (osebno na sedežu OOZ
Koper ali na tel.: 05/61 390 15) - ostale dni na tel.i: 05/628 80 00
•
po e-pošti na naslovu: info@mm-intelekta.si
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 in pravnih oseb,
•
področje davčnih postopkov in pristojnosti davčnega organa in drugo.

Brezplačno pravno svetovanje

•
•

sreda: od 15.00 do 17.00 ure - osebno na sedežu OOZ Koper ali na tel.: 05/61 390 15
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

•
naročanje po telefonu: 05/653 00 20
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.

Svetovalni center OZS

telefon 01/5830 810 - fax: 01/5830 583
e-naslov: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

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 - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 1800 izvodov
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno.
Letno izide 10 številk glasila.

Naslovnica

Ali se splača biti član . . .
Spoštovani člani!
Pred vami je odločitev ali ostati član OZS in OOZ Koper ali iz članstva izstopiti.
Odločitev je vsekakor vaša in vodstvo zbornice jo bo spoštovalo, ne glede na to kakšna bo.
Predlagamo vam, da svojo odločitev premislite, pretehtate njene prednosti in slabosti, morda z
odločitvijo nekoliko počakate in se odločite takrat, ko bo bolj znano ali je nova zbornica – zbornica
prostovoljnih članov uspešnejša pri zastopanju vaših interesov in bolj prilagodljiva za vaše
potrebe, kot je bila do sedaj. Vaša odločitev bo namreč imela neposreden in posreden vpliv tako
na vašo dejavnost kot na dejavnost zbornice.
Kašna bo zbornica bo v veliki meri odvisno od števila članov, zato upamo, da se bomo
v večini odločili ostati skupaj, saj kot posamezniki ne predstavljamo in ne moremo doseči prav
veliko. Danes smo člani zbornice iz vse Slovenije združeni in skupaj se borimo za boljše pogoje dela,
bolj prijazno zakonodajo, nižje dajatve idr. Nismo vedno uspešni, a predstavljajmo si kaj bi šele
bilo, ko bi ne nastopali skupaj.
V vodstvu OOZ Koper smo prepričani, da bi lahko naredili več in da nam bo v
prostovoljnem članstvu to lahko tudi bolje uspevalo. Le dovolj nas mora biti. Člane zbornice zato
pozivamo »Ne pustimo si vzeti zbornice«.
Upamo in želimo si, da ne bi čez leto ali dve ugotavljali, kot smo že velikokrat v naši državi,
da so nam tudi zbornico vzeli. Tokrat nam nihče nič ne jemlje, a tudi nihče nam nič ne daje. Sami
se odločamo ali se bomo odpovedali članstvu v organizaciji in za to nosimo tudi odgovornost.

. . . splača se!
Obrtno-podjetniška zbornica je organizacija v kateri je vsak član hkrati tudi član
strokovne sekcije, v kateri se povezujejo obrtniki in podjetniki iz iste stroke z namenom izmenjave
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izkušenj, reševanja skupnih strokovnih vprašanj in uresničevanja skupnih interesov.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, kot krovna organizacija vseh območnih zbornic in
sekcij, je edina organizacija, ki zastopa interese obrtnikov in malih podjetnikov.
OZS s svojim strokovnim kadrom nudi članom vrsto brezplačnih svetovanj ter podpore na
vseh področjih poslovanja, o čemer vas je že in vas še obširno obvešča.
Ob tem vam številne storitve in ugodnosti nudimo tudi na območni zbornici v Kopru.
Velikokrat od članov slišimo, da zbornice ne potrebujejo, ker od zbornice nimajo nič. Ko
pa jih vprašamo kdaj jim je bila zavrnjena pomoč ali kaj je tisto kar niso dobili in jim povemo kaj
vse naša zbornica ponuja, je običajen odgovor »Tega pa nisem vedel«, zato spoštovani kolegi, pred
odločitvijo seznanite se s storitvami in ugodnostmi, ki jih nudi naša zbornica. Na trgu boste zanje
morali drago plačati.
Upravni odbor OOZ Koper
									

Storitve in ugodnosti, ki jih
OOZ Koper nudi svojim članom
Izobraževanje
•
•
•
•
•

Brezplačni (ali za simbolično participacijo) strokovni seminarji, delavnice, tečaji in druga
usposabljanja ter predstavitve, ki jih organizirajo sekcije za posamezne dejavnosti,
Brezplačna (ali za simbolično participacijo) splošna izobraževanja, seminarji in tečaji 		
(področje davkov, delovnih razmerij, varstva pri delu in druga področja, ki zadevajo celotno članstvo)
Organizacija in sofinanciranje strokovnih ekskurzij in obiska različnih strokovnih sejmov
Sofinanciranje tečajev tujih jezikov
Sofinanciranje računalniškega izobraževanja

Brezplačna svetovanja
•
•
•
•
•

Brezplačno osnovno podjetniško svetovanje
Brezplačno individualno svetovanje iz področja davkov, vodenja poslovnih knjig in računovodstva
Brezplačno individualno pravno svetovanje
Brezplačna pomoč pri izdelavi pogodb o zaposlitvi, odpovedi pogodb o zaposlitvi, podjemnih
pogodb, pogodb o občasnem in začasnem delu, idr.
Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev (javni razpisi)

Promocija članov
•
•
•

Brezplačna pomoč ali popusti pri sestavi raznih vlog in izpolnjevanju raznih obrazcev
Brezplačno vlaganje predlogov e-izvršb na podlagi verodostojne listine
Informacije in pomoč pri pripravi na poslovanje v državah EU
Svetovanje in priprava vlog za pridobitev EU potrdila
Svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu
Informacije za prijavo na mojstrski izpit
Brezplačna pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj:
- najem prostora
- pomoč pri obveščanju
- pomoč pri izvedbi

Sofinanciranje najema razstavnega prostora za
skupinske nastope članov na različnih sejmih
doma in v tujini
Popust pri oglaševanju v mesečnem glasilu zbornice
Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice
(promocijski material – letaki ipd.)

Druge ugodnosti
•
•
•
•
•

Zagotovljena ugodna obrestna mera 			
za kratkoročna posojila
Organizacija in sofinanciranje 			
športno-rekreacijskih dejavnosti
Organizacija in sofinanciranje družabnih srečanj
Brezplačna novoletna prireditev za otroke članov Dedek Mraz
Možnost pridobivanja skupnih ponudb zaradi
zagotovitev ugodnejših cen (razna zavarovanja
oziroma druge storitve)

Ugodnosti pri zunanjih izvajalcih storitev
•
•
•

Popusti pri periodičnih zdravniških pregledih 		
pri zdravniku medicine dela
Popusti pri opravljanju tečajev in izpitov iz varstva
pri delu
Sofinanciranje tečaja prve pomoči

Nives Gržentić, frizerka:
»V sekciji za frizerstvo nas je v koprski
obrtni zbornici okoli sto članov, vendar
se nas le kakih deset, največ petnajst
redno udeležuje sestankov sekcije. Mislim, da zbornica skrbi za svoje člane in
nas z obvestili in vabili redno seznanja s
prireditvami, seminarji in dogodki, ki so
povezani z našo dejavnostjo. Tudi glasilo
zbornice je zanimivo, le vzeti ga je treba v
roke in v njem lahko vsak najde potrebne
informacije za svojo dejavnost. Nikoli
nisem razmišljala o izstopu iz članstva v
zbornici.«

Brezplačne storitve na točki e-VEM
•
•
•

Druge poslovne storitve
•
•
•
•
•
•
•
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Povprašali smo člane

Registracija s.p.-ja in d.o.o.-jev, ki se ustanavlja z
denarnim vložkom
Spremembe v PRS-ju
Svetovanje pri registraciji

Informiranje
•
•

Brezplačno mesečno glasilo Koprske obrtniške
novice
Pošiljanje SMS sporočil predvsem kot opomnik pred
dogodki

Odločitev je vaša!

Bojan Cepovič, gostilničar:
»Menim, da sekcija za gostinstvo dobro
deluje in nam gostincem, čeprav smo si
med seboj konkurenti, obrtna zbornica
nudi številne potrebne informacije. Nikoli
nisem razmišljal, da bi po uvedbi prostovoljnega članstva izstopil iz zbornice.
Vsak lahko v tem združenju najde svoje
mesto, če ne drugega gre za občutek
pripadnosti in druženja, magari enkrat
na leto.«
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Povprašali smo člane

Zorko Vergan, mesar:
„Jaz sem že upokojen, tako da si ne belim
las s članstvom v obrtni zbornici, sem pa
kot zasebnik zbornici redno plačeval obvezne prispevke. Kaj je zbornica naredila
zame, bi težko rekel. Kot obrtnik sem bolj
skrbel za svoj posel, da obdržim stranke,
da se prebijem iz meseca v mesec in z
malo avtokritičnosti lahko rečem, da me
stanovska organizacija niti ni posebej
zanimala. Po besedah mojih kolegov na
italijanski strani pa lahko rečem, da jim
članstvo v zbornici prinaša številne ugodnosti. Mogoče bi lahko bila tudi naša
zbornica bolj agresivna in pritegnila svoje člane k večji aktivnosti in pripadnosti.«

Janko Okoren, gostilničar:
»V koprski mestni občini obstaja pravi nered glede obratovalnega časa gostinskih
lokalov. Vse moje vloge za podaljšanje
delovnega časa so bile zavrnjene. Vem
tudi zakaj in zakaj prihaja do diskriminacije med lastniki lokalov v eni sami
ulici. Moti me tudi, da se zaradi prijav ene
sosede že nekaj minut po podaljšanju
delovnega časa k meni pripeljejo policisti
s službenim avtom ali marico. Niti ne
štejem koliko kazni sem zato že plačal.
Ne gre zar denar, gre za odnos do gostov,
ki se zaradi posredovanj policistov ne
odločajo za obisk mojega lokala. Če gre
za vzpostavljanje reda, bi moral biti red
za vse enak. Ne želim konkurenčnemu sosedu slabo, dela je za vse dovolj, vendar
bi morali delo opravljati vsi pod enakimi
pogoji. Tudi v prihodnje bom ostal član
zbornice.«

Ante Guberac, gradbenik:
»Imam štiri podjetja in glede na število
zaposlenih plačujem zbornici 200 evrov
na mesec. Če sem odkrit, od zbornice
nisem doslej ničesar dobil. Vsa dela
sem si moral zagotoviti sam. Z uvedbo
prostovoljnega članstva se bom zato
izpisal iz članstva obrtne zbornice. Višino
sedanje članarine bi raje namenil kakšni
družini ali otroku, ki živi na socialnem
dnu. Imel bi občutek, da bi šel denar v
prave roke.«

Povprašali smo člane

Ana Srblin Kovačič, catering:
»Ostala bom članica zbornice, preko
katere pridobivam tudi naročila za mojo
dejavnost. Vsaka članarina je sicer breme
za posameznika, še posebej za tistega,
ki se mora sam preživljati, vendar je
članarina za obrtno zbornico skorajda
zanemarljiva v primerjavi s tistim, kar ti
zbornica lahko nudi.«

Jelisava Štimec, urarka:
»Odkar sva z možem odprla urarsko
obrt, sva bila včlanjena v takratna
združenja. Kljub letom vztrajam pri obrti
in bom vztrajala kot članica obrtne
zbornice, čeprav bo članstvo slonelo na
prostovoljni odločitvi. Članarina sploh ni
pomembna, pomembna je pripadnost
združenju, ki povezuje naše delo.«

Silva Baruca Jakomin, predsednica
sekcije frizerjev OOZ Koper in
podpredsednica sekcije frizerjev OZS
»Vsekakor bom ostala članica, ker v
tem vidim veliko prednost, predvsem v
pogajanjih z državo.«

Maja Kolnik Švara, predsednica
sekcije kozmetikov OOZ Koper in
članica UO sekcije kozmetikov OZS
»Ostajam članica OZS tudi prostovoljno.
Moje članstvo pa je odvisno od tega
ali bo ta organizacija tudi v prihodnje
zagovarjala interese moje dejavnosti in
imela korekten odnos do zakonodaje, ki
regulira naše delo.«

Predsednik odgovarja na vprašanja članov
Anketirani so predsedniku OOZ Koper
Slavku Vižintinu postavili naslednja vprašanja
Mirjana Kralj
Koliko je moči v obrtni zbornici, ne mislim le na
občinskem nivoju, temveč na republiškem, da bi
zagotovila finančno disciplino, saj prav finančna
nedisciplina tepe številne obrtnike?

Mirjana Kralj, knjigovodkinja:
»V zbornico sem se včlanila prostovoljno,
članarine mi ne bi bilo potrebno plačevati. Ker pa delam za številne obrtnike,
se nekako počutim članica, pripadnica
tega združenja. Živim in diham z obrtniki,
zato bom še naprej ostala včlanjena v
obrtno zbornico in poravnavala članarino, saj mi zbornica ponuja ustrezne
informacije o vseh novostih, ki so vezane
na moj poklic.«
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Peter Babič, predsednik sekcije
inštalaterjev-energetikov OOZ Koper
»Ostal bom prostovoljni član zbornice.
Zbornica aktivnim članom veliko pomeni
v smislu zastopanja naših interesov.
Potrebna pa je reorganizacija zbornice
in zmanjšanje članarine, saj ne mislimo
pokrivati takega števila zaposlenih
v Ljubljani, odpravnine in še druge
nepravilnosti.«

»Moram povedati, da se tako na OZS kot OOZ Koper
prizadevamo, da bi prišli temu problemu do konca. OZS je
večkrat predlagala razne rešitve Vladi, med katerimi tudi
uzakonitev 30-dnevnega plačilnega roka, vendar neuspešno.
V Zahtevah slovenske obrti, v katerih Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, vsako leto Vladi predstavi najbolj pereča
vprašanja, s katerimi se srečuje obrtništvo in podjetništvo ter
predlaga rešitve, je tudi poglavje Ukrepi za ureditev plačilne
discipline. Trudimo se, a menim, da bi morali biti vsi akterji bolj
vztrajni. Kot predsednik zbornice se bom še naprej prizadeval
za ureditev tega vprašanja.«

Ante Guberac
Zakaj me zbornica ne vzame v bran v času največje
policijske in publicistične gonje proti meni?
»Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper svojim članom
pomaga po najboljših močeh, vendar se morajo člani s
konkretnim problemom obrniti na nas.«

Janko Okoren
V Kopru velja diskriminacija glede urnikov gostinskih
lokalov. Zakaj v eni ulici ne moremo imeti vsi ponudniki
gostinskih storitev enotni urnik? Vem, da gre za močno
konkurenco na Pristaniški ulici. Je obrtna zbornica
zmožna doseči enak urnik za vse lokale?
»Gospodu Okornu trenutno na zastavljeno vprašanje ne
morem odgovoriti, saj s problematiko o neenotnem urniku
gostinskih lokalov, do sedaj s strani naših članov nismo
bili seznanjeni. Mislim, da bi skupaj s sogovornikom, torej
Mestno občino Koper, uspeli najti rešitev. Dejansko gre za
diskriminatorne situacije, ko ne velja za vse gostince enoten
urnik, zato bom poskrbel, da bo naša sekcija gostincev na prvi
seji obravnavala to problematiko.«

Zorko Vergan
Po mojem poznavanju v sosednjem Trstu, ko se oglasiš
in včlaniš v zbornico samo pokažeš papirje o delovnem
prostoru in poveš, kakšno obrt bi opravljal. Zbornica
ti zatem zagotovi vse papirje in ti prinese obrtno
dovoljenje. Bi to bilo možno tudi pri nas?
»Tudi v Sloveniji dobiš obrtno dovoljenje v nekaj dnevih,
praktično takoj, saj je dovolj za pridobitev dokazilo o izobrazbi.
Pa še nobena dokumentacija za prostor ni potrebna. Res pa je,
da dovoljenja ne vročamo v obratovalnici, ampak ga pošljemo
po pošti ali pa ga stranka prevzame osebno.«
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Izstop iz članstva

VABILO
Predavanje
Kaj čaka upokojence - s.p.
po 1. januarju 2014

30. člen sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona (ObrZ-E; Ur.l. RS, št. 30/13), ki je stopil v veljavo
27. aprila 2013 določa, da lahko člani izstopijo iz članstva OZS in OOZ po izteku 6 mesecev od
uveljavitve zakona. Navedeni člen določa, da članu OZS in OOZ preneha članstvo prvi dan meseca
po mesecu v katerem je OZS ali OOZ prejela njegovo pisno izjavo o izstopu.

Sprememba pokojninskega zakona ZPIZ-2 v začetku leta 2013 je povzročila, da upokojeni
samostojni podjetniki po 1. januarju 2014, v primeru opravljanja dejavnosti, ne bodo več
upravičeni do izplačila celotne pokojnine. To je zelo pomembna sprememba, ki bo vplivala
na sedanje in bodoče delo marsikaterega obrtnika.

Glede na navedeno bo tistim, katerih izjave o izstopu iz članstva bomo na OOZ ali OZS prejeli
do vključno 31. oktobra 2013, članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Območni obrtnopodjetniški zbornici Koper prenehalo s 1. novembrom 2013.
Tistim, ki bodo izjavo podali v mesecu novembru 2013 bo članstvo prenehalo 1. decembra 2013,
tistim, ki jo bodo podali v mesecu decembru bo članstvo prenehalo s 1. januarjem 2014. Tistim pa, ki
se bodo za izstop odločili v mesecu januarju, in sicer do 27. januarja 2014, bo članstvo prenehalo s 1.
februarjem 2014.
Izstop iz članstva bo na osnovi 35. člena obrtnega zakona možen tudi po 27. januarjem 2014, in sicer po
določilih statuta OZS.
Kolikor želite izstopiti iz članstva OZS in OOZ Koper izpolnite spodnjo izjavo, ki jo podpisano dostavite
na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper. Kolikor želite imeti dokazilo o oddani izjavi vam
predlagamo, da jo oddate osebno ali jo pošljete kot priporočeno pošiljko.

Izjava o izstopu iz članstva
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
in Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper

Na predavanju, ki bo

v četrtek, 24. oktobra 2013, ob 10.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
vam bosta predavateljici Dunja Verbajs, davčna svetovalka z
licenco DIZI in Melita Ambrož, univ. dipl. pravnica podrobno
pojasnili nekatere rešitve iz prakse in vas opozorili na vse pasti,
ki se lahko pojavijo v teh primerih.

Predavateljici bosta odgovarjali na vprašanja udeležencev,
zato predlagamo, da pridete na predavanje s konkretnimi
vprašanji tako, da boste na podlagi odgovorov, ki jih boste
prejeli, lahko izbrali za vas najugodnejšo rešitev.

Cena

Član OOZ Koper (ena oseba) s poravnano članarino plača
participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen).

Plačilo

Možne rešitve

Participacijo plačate ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki
Koper, št. 10100 00351 70352, namen »predavanje s.p. in
pokojnina« ali na blagajni OOZ Koper

•

Prijave

•

•
•
•

možnost preoblikovanja podjetja s. p. 			
(pravni in davčni položaj upokojenca - s.p. )
možnost prenosa podjetja na prevzemno družbo
(pravni in davčni položaj upokojenca - s. p.)
pravila glede lastništva in funkcij direktorja in prokurista
oz. kaj to pomeni,
izplačila dohodkov po pogodbi o poslovodenju 		
in pogodbi o prokuri ter davčne posledice 		
oz. vpliv na pokojnino,
občasno delo upokojencev po Zakonu o urejanju trga
dela (ZUTD) kot oblika izplačila oz. delo po podjemni
pogodbi ter vplivi na pokojnino,

Prijavnico pošljite na
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na fax: 05/6271 917
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

petek, 18. oktober 2013
oziroma do zasedbe prostih mest.

Član (naziv s.p., d.o.o. itd.)

Predavanje
Kaj čaka upokojence - s.p. po 1. januarju 2014
24. oktober 2013

Naslov

ki ga zastopa zakoniti zastopnik (ime in priimek)

Matična številka				

Davčna številka

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

izjavljam, da skladno s 30. členom sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona (ObrZ-E; Ur.l. RS, št. 30/13) s to izjavo po
lastni volji izstopam iz članstva Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper.
Seznanjen sem, da mi članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper
preneha prvi dan meseca po mesecu, v katerem je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Območna obrtnopodjetniška zbornica Koper prejela to pisno izjavo o izstopu (velja za izjave prejete do vključno 27. januarja 2014).
Kraj in datum

Žig in podpis odgovorne osebe

Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Obrtnik

Datum
Stacionarni
telefon

GSM
telefon
GSM
telefon

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po faxu: 05/6271 917
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
Plačano dne			

na TRR

na blagajni OOZ

Podpis in žig

DA

NE
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VABILO

Na športnih igrah v Buzetu
V soboto 28. septembra 2013 smo se koprski obrtniki, na povabilo Obrtne
zbornice Buzet, udeležili 3. Športnih iger istrskih obrtnikov, ki so potekale v
športni dvorani v Buzetu. Športne igre je otvoril župan Buzeta Siniša Žulić.
V sklopu slavnostne otvoritve sta prisotne pozdravila tudi predsednik Obrtničke komore Istarske županije Mario Paliska in predsednica Udruženja
obrtnika Buzet Loredana Krbavčić. Koprski obrtniki smo na športnih igrah,
poleg vseh sedmih istrskih obrtnih zbornic, sodelovali v sklopu pobratene
mešane ekipe poimenovane »Naši«, ki so jo sestavljali še obrtniki iz obrtne
zbornice Sisak in Stubica. Tekmovali smo v treh športnih disciplinah in sicer:
vlečenju vrvi, malem nogometu in pikadu, v katerem sta predstavnici ekipe
»Naši«, naša članica Nives Gržentić in podžupanja mesta Buzet Ana Pernić,
zasedli prvo mesto. V skupnem seštevku je ekipa »Naši« dosegla častitljivo
drugo mesto.
oglas200x100-poloznica

26/8/2013

12:51 PM

Page 1
Prijetno
in sproščeno vzdušje med vsemi udeleženci je trajalo do večernih ur.

NOVO! Ugodnosti zavarovalnice GENERALI d.d. za vse
aktivne člane OZS (imetnike kartice) ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih:
• 20% popust* pri zavarovanju osebnih vozil,
• nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v tovornem vozilu za samo 2 EUR neto
premije (ZV: nezgodna linearna invalidnost 26.000 EUR, nezgodna smrt 13.000 EUR),
• 10% popust pri zavarovanju poslovnega premoženja,
• 6-mesečno brezplačno stanovanjsko zavarovanje PaketDom (produkta PDN
in PDP) v primeru sklenitve 5 ali več letne police.
* Popust velja na zavarovanje AO, AO-plus in kasko.

Izlet Cinque Terre in okusi
dežele Emilie Romagne
Člane OOZ Koper vabimo na izlet

Cinque Terre
in okusi dežele
Emilie Romagne,
od 15. - 17. 11. 2013
Program

1. dan - petek, 15. november:
Koper - Genova - Ligurska obala
Odhod avtobusa ob 5.00h z dogovorjenega mesta v Kopru. Vožnja z
vmesnimi postanki do Genove, evropskemu mestu kulture leta 2004,
ki ga je Petrarca poimenoval La Superba - Vzvišena. V mesto boste
vstopili čez predel starega pristanišča, kjer se nahaja akvarij in četrt
Bocadesse. Odtod boste nadaljevali ogled peš mimo palače Sv. Jurija,
v kateri naj bi Marco Polo svojemu sojetniku narekoval svojo knjigo »Il
milione«, vse do katedrale sv. Lovrenca in do dvorov Doževe palače,
kjer je nekoč zasedala mestna vlada. Ogled strnemo mimo Jezusove
cerkve in rojstne hiše Krištofa Kolumba, pri nekdanjih glavnih mestnih
vratih »Porta Soprana«. Nekaj prostega časa za samostojno spoznavanje mesta. V popoldanskih urah pa možnost ogleda drugega največjega akvarija v Evropi, kjer si boste lahko ogledali razstavo rib, plazilcev in morskih sesalcev na kar 9700 m2 površine po lično urejenih
didaktičnih poteh te ogromne strukture, ki so jo zgradili leta 1992 ob
500-ti obletnici odkritja Amerike. Pozno popoldne vožnja do enega
izmed letovišč na obali ligurskega morja, nastanitev v hotel, večerja
in prenočevanje.
2. dan - sobota 18. november: Cinque Terre - Parma
Po zajtrku vožnja do La Spezie in celodnevni izlet po Petih vasicah
ali deželah - Cinque Terre, kakor jih imenujejo domačini. Pluli bomo
severno in si ogledovali slikovite apnenčaste klife, ki tvorijo strme in
zelo divje obale z značilnimi terasami. Prvi postanek bo v kraju Portovenere, katerega odlikuje strnjena oblika srednjeveškega mesteca
s pestro zgodovino še iz rimskih časov, ki pa ni del petih dežel. Prva
vasica je dejansko Riomaggiore, kjer se boste podali na slikovito »pot
ljubezni«, ki povezuje ta kraj s sosednjo vasico Manarolo. 900 metrov
dolga pot je bila skopana v skalo s strani prebivalcev obeh vasi že v 20
letih prejšnjega stoletja. Manarola je znana tudi kot največja pridelovalka vina med deželami. Corniglia s svojimi 365 stopnicami nas bo
pozdravila na vidiku proti Vernazzi, kjer naredimo postanek in ogled.
Zadnja dežela je Monterosso. Dejansko je to najpoložnejša vasica, katere središče postreže s prijetnimi gostilnami in restavracijami. Vrnitev
z vlakom nazaj proti La Spezi. Vožnja z avtobusom do hotela v okolici
mesta Parma, večerja in prenočevanje.

3. dan- nedelja, 17. november:
Parma - Langhirano - Koper
Po zgodnjem zajtrku (zgodnji, ker je pridelava sira iz svežega mleka vidna le zgodaj zjutraj) vožnja do tradicionalne sirarne in ogled pridelave znanega sira parmezana seveda s pokušino in možnostjo
nakupa. Vožnja do središča Parme - tako
imenovane kulinarične prestolnice Italije. Parma je tudi mesto velikih glasbenikov (Giuseppe Verdi, Arturo Toscanini) in
še mnogih znanih italijanskih umetnikov.
Pomembnost mesta se zrcali tudi v njenih znamenitostih. Ogled boste začeli na Piazzi della Pilotta kjer je velik muzejski kompleks in znan
mestni park in nadaljevali vse do Verdijevega gledališča in naprej do
Piazze Garibaldi in Piazze della Pace. Po ogledu mesta, vožnja do kraja
Langhirano, kjer je nastala tradicionalna parmska šunka. Ogled pršutarne s pokušino. V popoldanskih urah se podamo na pot proti domu
kamor je povratek predviden v večernih urah.

Cena na osebo

225 EUR nad 40 prijavljenimi - 245 EUR nad 30 prijavljenimi
265 EUR nad 25 prijavljenimi - 290 EUR nad 20 prijavljenimi

Plačilo

Ob prijavi v poslovalnici Kompas Koper vplačate člani 145,00 EUR.
Kolikor bo število potnikov višje ali nižje bomo znesek poračunali
pred odhodom. OOZ Koper članom s poravnano članarino krije stroške izleta v znesku 100,00 EUR.
Spremljevalci plačajo polno ceno.

Cena vključuje

Prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu, cestne pristojbine in parkirnine, ladijski in železniški prevoz po programu, 2
polpenziona v hotelih 3-4* po programu (zajtrk, večerja), vstopnina
na pot ljubezni(5,00 EUR), mestna turistična pristojbina, ogled sirarne s pokušino, ogled pršutarne s pokušino, DDV, vodenje in organizacijo potovanja. Doplačilo ob prijavi za enoposteljno sobo 40,00
EUR. Opomba: Poskrbeli bomo tudi za prigrizke in pijačo med potjo,
za kar bomo zbrali prispevek na avtobusu ob odhodu.

Rok prijave

petek, 18. oktober 2013

Prijava

Prijavite se na agenciji Kompas na Pristaniški ulici v Kopru.
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VABILO
Sekcija
instalaterjev-energetikov

Sekcija gostincev in živilcev

Predavanje Zgodba in
ambient gostinskega lokala
Za člane sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper organiziramo
predavanje Zgodba in ambient gostinskega lokala - kako do
povečanja obiska in zaslužka? oziroma predstavitev pristopov
h kakovostnejši, predvsem pa drugačni, uspešnejši gostinski
ponudbi z dodano vrednostjo,

Metode dela

•
•
•

predavanje in delavnica
interpretacija in napotki za reševanje konkretnih primerov
osebno svetovanje v gostinskem lokalu na osnovi
intervjuja, pričakovanj in želja gostinca ter situacije v
objektu
Udeleženci prejmete gradivo s slikovnim materialom in kupon
za popust za osebno svetovanje.

v ponedeljek, 21. oktobra 2013, ob 10.00 h,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Trajanje
1. Ambient in funkcionalnost
•
osnovni koncepti urejenosti gostinskega lokala
•
razmerje med vrsto gostov in načinom strežbe
•
pomen funkcionalnosti na organizacijo dela
2. Ambient in čutila
•
izzivi in odzivi na pričakovanja gostov
•
zgodba doživetij; znamo povedati in upodobiti svojo
zgodbo, jo uglasiti s ponudbo?
•
reakcija vseh čutil in povezanost med njimi
3. Ambient in energijski tokovi (feng-shui)
•
vpliv energije objekta in prostorov glede na elemente
smeri neba,
•
pomen oblik in barv
•
pomen urejenosti, kaj gostu povemo z njo
4. Povečanje zaslužka
•
se res da povečati zaslužek, s čim, kako, koliko?
•
načini odprave pomanjkljivosti in vodenje sprememb
•
praktični prikaz, fotogalerija, namigi za učinkovite rešitve
•
•

Predavateljica

Mag. Emilija Bratož

lastnikom in nosilcem dejavnosti, strežbi, cateringu,
vodjem strežbe, priprave dogodkov in drugim zaposlenim

Član sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper s poravnano
članarino plača participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen).

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ Koper, pri Banki Koper,
št. 1010 0003 5170 352, namen »predavanje za gostince« ali na
blagajni OOZ Koper.

Prijave

Prijavnico pošljite na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper ali na fax 62 719 17 oziroma na e-mail
andreja.kozlovic@ozs.si. Prijavi priložite potrdilo o plačilu.

Rok prijave

V primeru premajhnega števila prijav, bomo predavanje
odpovedali.

Predavanje
Zgodba in ambient gostinskega lokala, 21. oktober 2013
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)
Davčni
zavezanec
Naslov

ID za DDV

Priimek in ime udeleženca

Št. kartice Obrtnik

Datum
Stacionarni
telefon

GSM
telefon
GSM
telefon

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, pošljete po faxu: 05/6271 917
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
Plačano dne			

na TRR

na blagajni OOZ

Člane sekcije instalaterjev-energetikov vabimo na brezplačno
predstavitev proizvodov Viessmann, njihovih novostih,
možnosti uporabe in medsebojnega povezovanja,

Prijave

Prijavite se Andreji Kozlovič na telefon OOZ Koper
05/61 390 13 ali 041/725 125 oziroma
e-mail: andreja.kozlovic@ozs.si.

v sredo 16. oktobra 2013,ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Vabljeni tudi kolegi iz sosednjih
območnih obrtno-podjetniških zbornic.

Vsebina

ponedeljek, 14. oktober 2013

predstavitev celotnega programa podjetja Viessmann,
novosti s področja solarne tehnike in prezračevanja,
predstavitev programa toplotnih črpalk.

Rok prijave

Trajanje

Cena

sreda, 16. oktober 2013

Predavanje je namenjeno

Brezplačna predstavitev
Toplotna tehnika Viessmann

•
•
•

Predavanje bo trajalo 2 uri.

Tematika predstavitve
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Podpis in žig

DA

NE

Zaključek je previden ob 16.00 uri.
V času odmora bo organizirano kosilo.

Predavatelj

Predaval bo Slavko Može, strokovni sodelavec podjetja
Viessmann d.o.o., ki vam bo na voljo tudi za vprašanja.

Obvestila
Seminar Standardi veličine in
enote v slovenščini
Obveščamo vas, da bo v torek, 22. oktobra 2013,
na sedežu Slovenskega inštituta za standardizacijo
(SIST) na Šmartinski 152 v Ljubljani, potekal seminar
Predstavitev skupine standardov SIST ISO 80000, veličine
in enote, v slovenskem jeziku, ki ga inštitut pripravlja v
sodelovanju z izkušenim strokovnjakom, ki je sodeloval
pri nastajanju prevoda serije SIST ISO 80000,
zasl. prof. dr. Petrom Glavičem.
Na seminarju
•
boste izvedeli kako je z nasprotji med standardom (in
prakso) pisanja ter pravili Slovenskega pravopisa
(npr. newton - njuton, njuten),
•
se boste seznanili z nastajanjem in vsebino serije SIST
ISO 80000, Velicine in enote,
•
vam bo predstavljena vloga standardizacije ter
prednosti vključevanja v standardizacijski proces in
uporabe standardov,
•
boste imeli priložnost za izmenjavo mnenj in informacij
s strokovnjakom, ki je sodeloval pri nastajanju prevoda
serije.
Udeleženci boste brezplačno prejeli standard SIST ISO
80000-1 v slovenskem jeziku.
Rok prijave: četrtek, 17. oktober 2013
Cena: 100,00 EUR + 22% DDV
Informacije in prijave: seminarji@sist.si

Podjetje Viessmann je sinonim za partnerstvo, 		
varovanje okolja, energetsko učinkovitost in inovacije.

					

Vabljeni!

Višja cena SAZAS in IPF
Zaradi dviga stopnje DDV iz 8,5% na 9,5% se je s 1. julijem
2013 povečal znesek za plačilo SAZAS (Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske pravice Slovenije) in IPF (Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije). Člane, ki ne plačujejo po
vnaprej prejetih položnicah in nakazujejo sami, opozarjamo,
da je potrebno znesek za plačilo povečati za novo stopnjo
DDV 9,5%.
Tisti torej, ki imajo npr. bar (obrat brez prehrane) z do 50 možnimi obiskovalci in plačujejo po tarifi iz leta 1998, po kateri
so do sedaj plačevali 22,82 EUR mesečno, so od 1. julija
2013 dalje dolžni plačevati po 23,03 EUR mesečno.
Za ZAMP (Združenje avtorjev Slovenije, ki upravlja z avtorskimi pravicami na delih s področja književnosti, znanosti,
publicistike in njihovih prevodov) se DDV ne obračuna.

Iz Uradnega lista
št. 71/2013, 30. avgust 2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih
storitev v postopkih s področja varnosti cestnega
prometa
št. 76/2013, 13. september 2013
•
Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za
vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
•
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
cestninskih cestah in cestnini
•
Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg
•

Javni razpis
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Razpis za dolgoročne kredite in garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Obalno-kraški regiji v 2013
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme, Pravilnika o delovanju Garancijske sheme, priglasitve Garancijske sheme po pravilu de minimis (št. priglasitve: M001-5868696-2007) Regionalni razvojni center
Koper – Garancijska shema (v nadaljevanju RRC GS), v sodelovanju
z občinami Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Mestna občina Koper,
Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran in Sežana ter bankama Banka Koper d.d. in Abanka Vipa d.d.
Ljubljana-PE Koper, objavlja razpis za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in
občini Ilirska Bistrica v letu 2013

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni
višini 477.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini
do 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 238.500,00 EUR.
Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:
Mestna občina Koper		
126.000,00 EUR
Občina Izola			
25.000,00 EUR
Občina Piran 			
89.000,00 EUR
Občina Sežana			
237.000,00 EUR
Skupaj			

477.000,00 EUR

2. Pogoji dodeljevanja

2.1. Dolgoročni krediti
prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 5.000,00 EUR do
največ 85.000,00 EUR;
•
obrestna mera: Euribor (šestmesečni) + 3,12 % letno;
•
doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let;
•
moratorij na vračanje kredita znaša do največ 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;
•
prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev;
•
prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo RRC GS v višini
do 50% glavnice kredita brez obresti, preostanek pa v skladu s
pogoji banke;
•
bančni stroški vodenja kredita lahko znašajo do 0,8 % enkratno od
zneska kredita - najmanj 130,00 EUR pri Banki Koper d.d. in Abanki
Vipa d.d. Ljubljana-PE Koper.
2.2. Garancija Garancijske sheme
•
vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
•
garancija znaša do 50% glavnice kredita brez obresti, odobrenega
pod pogoji pod točko 2.1.;
•
prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z 1 menico podjetja in z
1 menico podjetnika, za posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);
•
prosilec plača za izdano garancijo 1% od odobrenega kredita;
•
garancije se izdajajo do 31. marca 2014. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.

3. Upravičeni stroški investicije

•
•
•

Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in
opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v
obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo:
člani Garancijske sheme pri RRC (izpolnjena vloga za včlanitev ter
plačilo enkratne pristopnine v znesku 110,00 EUR);
•
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na
velikost podjetja med mikro, mala in srednje velika podjetja;
•
tisti, ki imajo sedež podjetja in lokacijo naložbe na območju občine, ki je sofinancirala ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Sežana).

•

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
a) ki posluje v sektorju (po pravilu »de minimis« za gospodarstvo):
•
ribištva in ribogojstva,
•
primarne kmetijske pridelave iz seznama v Prilogi I k pogodbi o
ustanovitvi Evropske Skupnosti,
•
predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v kolikor je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov,
ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja
dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na proizvajalce,
•
pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
•
pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega blaga,
•
premogovništva.
b) ki so po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, vključno s pričako		
vano pomočjo po tem razpisu, pridobila več kot 200.000 EUR (podje		
tja, ki delujejo na področju cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR).
c) so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2012, skladno 		
z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah:
•
v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala
in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino
četrtine osnovnega kapitala,
•
v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih
mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
•
ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Po Pravilniku delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja
avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi posojila in garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije

Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani predvsem:
načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev;
načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli prosilci:
•
katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja bo višja;
•
katerih projekti bodo razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest)
in ekološko naravnani.

•
•

1
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, www.een.si

Javno posvetovanje o
prihodnosti ekološkega
kmetovanja

Borza priložnosti

Evropska komisija je objavila rezultate javnega
posvetovanja o prihodnosti ekološkega kmetovanja,
ki je potekalo v prvi polovici letošnjega leta in
pritegnilo skoraj 45.000 prispevkov javnosti. Rezultati
posvetovanja kažejo, da večina potrošnikov (71 %)
zaupa ekološkim proizvodom, da jih ljudje kupujejo
predvsem zaradi skrbi za okolje (83 % mnenj) in ker
so brez ostankov gensko spremenjenih organizmov
in pesticidov (81 %). Velika večina sodelujočih v
posvetovanju (78 %) je tudi navedla, da so pripravljeni
za ekološke proizvode plačati več. Poleg tega poročilo
kaže na odločno zahtevo javnosti po usklajenih
pravilih na ravni EU, pri čemer 74 % vprašanih meni, da
bi bilo treba skupni evropski ekološki standard okrepiti,
86 % pa jih želi, da bi bila pravila za ekološke proizvode
poenotena po vsej EU. Več kot polovica vprašanih tudi
zahteva izboljšanje evropskega sistema nadzora ekoloških
proizvodov. Rezultati javnega posvetovanja bodo osnova
za pregled političnega in pravnega okvira ekološkega
kmetovanja v Evropi, ki že poteka, celovito strategijo pa
bo Evropska komisija predstavila v začetku leta 2014.

•

Več informacij dobite na http://ec.europa.eu/agriculture/
organic/news_en.

7. Rok za prijavo

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje razpisa.

8. Zavrnitev vloge

Vloga se formalno zavrne, kolikor ne vsebuje zahtevane dokumentacije
in je neustrezna, ker ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. tč tega razpisa.

9. Obdelava vlog in zavrnitev vlog

Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni odbor RRC GS in
izbrane banke enkrat mesečno. RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30 dneh po sprejemu odločitve.

Borza poslovnih priložnosti
Nemško podjetje išče proizvajalce, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo izdelkov iz plastike za proizvodnjo plastičnih
terarijev različnih barv in velikosti.
Šifra: EEN-sep-4
•
Francoski proizvajalec keramične posode išče distributerje in partnerje za proizvodnjo izdelkov iz keramike na
podlagi njihovih prototipov in specifikacij.
Šifra: EEN-sep-5
•
Švedski proizvajalec oblačil, zaves, prtov in podobnih
tekstilnih izdelkov išče podizvajalce, ki se ukvarjajo s
sitotiskom tkanin.
Šifra: EEN-sep-17
•
Nizozemski proizvajalec strojev za pekarne išče proizvajalce specialnih industrijskih nožev za uporabo v patentiranih strojih za rezanje kruha.
Šifra: EEN-sep-26
•
Francosko podjetje specializirano za proizvodnjo kuhinjskih pripomočkov in orodij išče dobavitelje kakovostnega
bukovega lesa ter jeklene in aluminijaste pločevine.
Šifra: EEN-sep-32
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.si - T: 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja
in tehnologij
•

6. Vsebina vloge in ostale informacije

Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz obrazca: Vloga za
posojilo in garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na:
•
na spletnih straneh: www.rrc-kp.si - rubrika Kreditiranje podjetij
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, Koper,
Irena Cergol telefon 05/66 375 83;
•
Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska
cesta 96, 6320 Portorož, Alberto Manzin, telefon 041/870 401,
•
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4,
Sežana, Vlasta Sluban, telefon 05/73 443 62 ali na www.ora.si ;
•
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, 		
Tina Kocjan, telefon 05/71 123 10;
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na
zgoraj navedenih mestih. Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
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Evropska komisija napovedala
sofinanciranje za podaljšanje
nadzornih študij čebeljih družin
za eno leto
Evropska komisija je napovedala sofinanciranje v
višini približno 1,84 milijona evrov za podaljšanje
nadzornih študij čebeljih družin za eno leto. Študije
so v letih 2012–2013 potekale v državah članicah, ki so
se prostovoljno zavezale k njihovemu izvajanju. Cilj teh
študij je boljše razumevanje obsega zmanjšanja
čebeljih družin in razlogov zanj.
Več na http://ec.europa.eu/slovenija/novinarsko_sredisce/
sporocila_za_medije/index_sl.htm.

Majhno italijansko podjetje, ki deluje v živilskem sektorju
v predelavi tartufov (gob) in zelenjave, išče partnerja, ki
bi ponudil opremo za izboljšanje izdelkov. Pripravljeni
so skleniti skupno sodelovanje prek licenčnega dogovora, joint venture- skupnega sporazuma ali tehničnega
sodelovanja.
Ref: 10 IT 53U8 3K53
•
Dansko podjetje delujoče na IKT področju je razvilo
internetni program, ki omogoča farmam vodenje evidence opravil uslužbencev, uporabo kmetijske opreme,
porabo pesticidov, itd. Podjetje išče partnerje, farme ki so
zainteresirane za terensko testiranje omenjenega sistema.
Pripravljeni so na skupno sodelovanje prek tehničnega
sodelovanja.
Ref: 13 DK 20B7 3SFB
•
Podjetje iz Irske išče inovativno tehnologijo za povečanje
produktivnosti strojev in proizvodov. Podjetje se zanima
za partnerje delujoče na področju kmetijstva, gozdarstva
ter vrtnarske industrije. Pripravljeni so na skupno sodelovanje prek različnih vrst poslovnih pogodb.
Ref: 12 GB 39N3 3OJ2
Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si - T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si.

Vabilo za posredovanje podatkov za
novoletno obdaritev otrok
Leto je naokrog in sporočamo vam, da bomo tudi letos
za vaše otroke organizirali prihod Dedka Mraza in
novoletno obdaritev.
Člane zbornice, ki imate otroke rojene po 1. januarju 2007
(starost do 7 let), in nam do danes niste sporočili podatkov
vaših otrok, prosimo, da nam do 30. oktobra 2013 na
naš naslov vrnete izpolnjen spodnji obrazec.
(Otrok, za katere ne bomo prejeli izpolnjenega obrazca,
ne bomo mogli upoštevati.)

Za otroke članov zbornice s poravnano članarino
(pri pravnih osebah se za člana zbornice upošteva
lastnika ali odgovorno osebo) je obdaritev brezplačna.
Za otroke zaposlenih pri članih zbornice je storitev 		
v celoti plačljiva. Prijavnice za otroke pri vas zaposlenih
dobite na zbornici.
Ne bo odveč, če tudi ostali preverite ali je vaš otrok
že vpisan v naši evidenci!
Za informacije pokličite
Andrejo Kozlovič, telefon: 05/61 390 13

Novoletna obdaritev otrok
Prijavnica za otroke rojene po 1. januarju 2007
Ime, priimek s.p - člana (očeta ali matere)

Naziv gosp. družbe (d.o.o., d.no., d.d. . . )

Naslov

GSM telefon

Stacionarni
telefon

1. Ime, priimek otroka (vpišite tudi naslov, v primeru če je drugačen od vašega)

Datum rojstva

Spol

2. Ime, priimek otroka

Datum rojstva

Spol

3. Ime, priimek otroka

Datum rojstva

Spol

Prijavnico pošljite do 30. oktobra 2013
na: OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na fax: 05/62 719 17 ali na e-naslov:
andreja.kozlovic@ozs.si

Datum

Podpis in žig

