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Tečaj Varjenje s TIG postopkom
Redno usposabljanje voznikov
Avtoserviserji
Seminar in ogled sejma

Izlet za člane

Šarganska osmica
in Sarajevo

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Staničev trg 1, 6000 Koper - telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17
E-naslov: ooz.koper@ozs.si - spletna stran: www.ooz-koper.si
Uradne ure strokovnih služb: ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure in od 14. do16. ure
Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure

Zapletom z volitvami
ni videti konca
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Spoštovani člani,
Slavko Vižintin

Elide Laginja

predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: slavko.vizintin@ozs.si

D AV K I

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

i n

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

obrtni register
T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

R A Č U N O V O D S T V O

VA R S T V O

Brezplačno davčno svetovanje

vsako tretjo sredo v mesecu od 10. ure
dalje na sedežu OOZ Koper, po predhodni
najavi sekretarki zbornice (najkasneje v
predhodnem tednu) na tel. 05/61 390 13
ali na tel. 05/61 390 00
Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste
•
50 % popust pri izdelavi davčnega mnenja,
ki ga naroči član, ki se udeleži brezplačnega
specialističnega davčnega svetovanja
•
5 % popust pri svetovanju in vodenju
postopka prenosa podjetja s. p. na prevzemno
kapitalsko družbo, z izdelavo dokumentov
•
10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s
področja davčne in postopkovne zakonodaje
ter vodenja poslovnih knjig

Davčno svetovanje
Verbajs d.o.o.

P R AV O
Brezplačno pravno svetovanje

•
•

Janez Starman
odvetnik

sreda: od 15. do 16. 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. do 18. ure

Pravno svetovanje zajema
•
dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov
•
pomoč članom OOZ Koper pri izpolnjevanju
formularnih listin in vlog

PRIDOBIVANJE FINANČNIH V I R O V
Brezplačno svetovanje iz področja
pridobivanja finančnih virov

•

dr. Cveto Križan
Elcom In, do.o.o.

sreda: od 09. do 10. ure - na sedežu OOZ Koper
po predhodni najavi (najkasneje v pedhodnem
tednu) na OOZ Koper, tel. 05/61 390 00 ali
05/61 390 12 ali 05/61 390 13

O Z S

Prijava na spletni portal OZS

Na portal www.ozs.si se prijavite z:
•
uporabniškim imenom: vašo številko kartice
Mozaik podjetnih
•
geslom, ki ste ga prejeli z računom za članarino
za september 2013 in je navedeno na računu
Če gesla ne najdete posredujte zahtevek preko
e-pošte na registracija@ozs.si
Svetovalni center OZS
T: 01/5830 810 - F: 01/5830 583
E: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

D E L U

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti
in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom

•

•
•

pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev po zahtevah Zakona o varnosti
in zdravju pri delu in podzakonskih predpisov
pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev (prijava poškodbe pri delu, delovne
dokumentacije za oceno delazmožnosti na ZPIZ,…)
zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov

Zbor članov sekcije gostincev in živilcev, ki sem ga moral sklicati po sklepu upravnega odbora, je soglasno podprl neposredne volitve in imenoval predstavnika sekcije, ki naj na skupščini glasuje skladno s sklepom sprejetim
na zboru.

Urnik za stranke: od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, na sedežu
ZVD Koper, Ankaranska cesta 5C, 6000 Koper (v prostorih Sintal Obala d.o.o.)
ali na telefon 05/63 090 35

Kljub mojemu vztrajanju, da so člani skupščine, predvsem pa tisti člani, ki so jih v skupščino imenovale sekcije,
dolžni spoštovati voljo članov svojih sekcij, mi ni uspelo zagotoviti, da bi se uveljavila volja članov sekcije. Člani skupščine so potrdili članstvo Mirka Tomšiča v skupščini.

Izvedba seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in
varstva pred požarom - izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja - pregled
delovne opreme (strojev) in izdaja poročil - ekološke meritve (osvetljenost,
hrup, temperatura) - usposabljanja za viličariste, strojnike TGM

Z D R AV S T V E N E S T O R I T V E
Dispanzer medicine dela, prometa
in športa Izola, Ul. oktobrske revolucije 11, Izola
V dispanzerju medicine dela, prometa in športa imajo člani OOZ Koper

15% popust na zdravstvene storitve

Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.
Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico
na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7. ure do 8.30. Zdravnica bo opravljala
preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik
podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr. 8.205 ) in očala v primeru, da jih
uporabljate. Bodite tešči!

Z A K O N O D A J A E U , PAT E N T I
I N B L A G O V N E Z N A M K E
UP ZRS, Center za sodelovanje z 		
gospodarstvom, Garibaldijeva 18, 6000 Koper
nudi članom OOZ Koper brezplačno:

•

svetovanje in pomoč pri vprašanjih povezanih z razumevanjem in
tolmačenjem EU zakonodaje, direktiv, uredb in drugih pravnih zadev in zahtev
vezanih na poslovanje na trgih EU (CE oznaka, upoštevanje EU direktiv, ipd.)
•
svetovanje in pomoč pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino
•
pomoč pri iskanju stikov in obiskov poslovnih partnerjev v tujini, objavi
poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
•
svetovanje in pomoč pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij
•
svetovanje in pomoč pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine
(zaščita blagovnih znamk, v zvezi s postopki za zaščito patenta, idr.)
•
svetovanje in pomoč pri vključevanju v evropske R&R projekte
Sestanek po predhodni najavi.
Kontakt: Katja Cergol - T: 05/663 77 80 - E: katja.cergol@zrs.upr.si
Sebastjan Rosa -T: 05/663 77 13 - E: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.
Koprske obrtniške novice
Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.

Skupščino sem moral prekiniti že po prvi točki dnevnega reda. S sejo nisem mogel nadaljevati
iz več razlogov. Na skupščini je kot njen član želel sodelovati Mirko Tomšič, katerega je 23. marca 2015 zbor članov sekcije gostincev in živilcev razrešil funkcije predsednika sekcije in člana
skupščine OOZ Koper. Mirko Tomšič je leta 2011, tako kot ostali predsedniki sekcij, postal član
skupščine po svoji funkciji predsednika sekcije in ne z izvolitvijo na neposrednih volitvah. Zbor
članov sekcije je Mirka Tomšiča razrešil, ker kljub večkratnim opozorilom v treh mesecih ni sklical zbora članov sekcije, na katerem bi članom omogočil razpravo o spremembi načina volitev
predsednika zbornice. Tega ni storil niti na poziv Upravnega odbora zbornice, katerega član je
tudi sam.

Storitve za člane OOZ Koper z 20% popustom

Svetovanje zajema
•
svetovanje na področju financiranja razvojnih
investicij in pridobivanja EU nepovratnih sredstev.
•
svetovanje članom pri prijavi na razpise, ki ne
zahtevajo obsežne dokumentacije

I N F O R M A C I J E

P R I

Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

•

Dunja Verbajs

v četrtek, 26. marca 2015 sem sklical 8. redno sejo skupščine Območne obrtno-podjetniške
zbornice Koper, na kateri naj bi bile sprejete spremembe statuta zbornice, ki bi omogočile vsem
članom zbornice, da na neposrednih volitvah izberemo predsednika zbornice.

Andreja Kozlovič

Tatjana Ivančič

Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 900 izvodov
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Naslovnica
Znamenita ozkotirna železnica
na planino Šargan nad vasjo Mokra gora
v Srbiji

Del krivde za zaplete na skupščini zagotovo lahko pripišem tudi sebi, ker nisem vodil seje tako kot bi si želel.
Vznemirilo me je dejstvo, da je skupina članov skupščine brez moje vednosti na sejo povabila predsednika OZS
in vodjo pravne službe OZS, ki naj bi nudili strokovno podporo pri obravnavi, po mnenju članov skupine, protizakonitega predloga neposrednih volitev predsednika zbornice. Na vabilu skupine je bilo navedenih 11 imen,
podpisan pa nihče. Od nekaterih navedenih v pismu sem celo izvedel, da o tem niso vedeli nič. Vedel sem tudi,
da bodo nekateri predsedniki sekcij glasovali proti predlaganim neposrednim volitvam predsednika zbornice,
čeprav so jih njihovi zbori članov zadolžili, da glasujejo za.
Seje so se udeležili predsednik OZS, Branko Meh, direktor OZS, Danijel Lamperger in vodja pravne službe OZS
Nina Scortegagna Kavčnik. Predsednik in direktor OZS sta povedala, da se OZS ne namerava vmešavati v zadeve koprske zbornice in da so se skupščine udeležili le zato, ker so bili pozvani. Želja OZS je, da se OOZ Koper
organizira tako kot sama želi.
Vodja pravne službe OZS Nina Scortegagna Kavčnik je povedala, da OOZ Koper ni prejela soglasja k spremembam svojega statuta, ki bi omogočile neposredne volitve predsednika OOZ Koper, ker statut OZS predvideva,
da predsednika OZS voli skupščina OZS in to velja tudi za vseh 62 OOZ. Oba z direktorjem OZS pa sta poudarila, da je odločitev o spremembi statuta OOZ Koper v izključni pristojnosti skupščine OOZ Koper. Kolikor bo
skupščina OOZ Koper tako spremembo statuta sprejela, bo tak statut tudi imela, soglasja UO OZS pa OOZ
Koper ne bo prejela dokler ima OZS tak statut.
V nadaljevanju se je razvnela povsem nekonstruktivna razprava.
37. člen Obrtnega zakona namreč določa, da je območna obrtno-podjetniška zbornica oseba javnega prava,
ki je samostojna poslovno-strokovna organizacija.
V 38. členu zakona je določilo, ki pravi, da se notranja organiziranost območne zbornice določi v statutu
območne zbornice (in ne v statutu OZS).
V ničemer torej predlog o spremembi statuta OOZ Koper ni v nasprotju z obrtnim zakonom in tudi ne v
nasprotju s statutom OZS, saj ta opredeljuje postopek volitev predsednika OZS in ne OOZ.
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Območna zbornica mora za spremembo svojega statuta pridobiti soglasje OZS, zato je OOZ Koper še preden je
sploh začela pripravljati predlog, pri pravni službi OZS preverila ali obstajajo kakšni zadržki za spremembe statuta,
ki bi omogočile neposredne volitve predsednika zbornice. Pravna služba zadržkov ni imela in je sporočila, da bi
tudi UO OZS predlagala, da poda soglasje k taki spremembi.
Upravni odbor OOZ Koper je zato pripravil predlog in dal vlogo za pridobitev predhodnega soglasja OZS. Pravna
služba je Upravnemu odboru OZS predlagala, da izdajo soglasja zavrne, ker da predlog ni dovolj izdelan.
Upravni odbor OOZ Koper je vse pripombe pravne službe OZS upošteval, predlog dodelal in ponovno vložil zahtevek za predhodno soglasje. Tokrat je UO OZS vlogo zavrnil brez obrazložitve, zaradi česar je Upravni odbor OOZ
Koper vložil pritožbo na UO OZS. Statut OZS namreč določa, da v primeru, ko UO OZS soglasja ne poda, mora svojo odločitev obrazložiti, česar UO OZS ni storil. UO OZS je sprejel sklep, s katerim je pritožbo OOZ Koper označil kot pisanje, ki ga smatra kot nestrinjanje, s katerim se je le seznanil in ga ni obravnaval kot pritožbo.
Skupina članov je na skupščini, kljub temu, da vodja pravne službe OZS ni potrdila protizakonitosti predloga,
vztrajala pri tem, da je predlog UO OOZ Koper nezakonit. To je bil tudi edini argument s katerim je skupina nasprotovala neposrednim volitvam predsednika zbornice, ne glede na argumente, ne glede na to, da je odločitev o
tem v pristojnosti skupščine in predvsem ne glede na voljo članstva.
Že isti večer je, takoj po tem, ko sem prekinil sejo skupščine, skupina zbrala podpise tretjine članov skupščine, ki
zahtevajo izredno sejo z eno samo točko dnevnega reda, to je mojo razrešitvijo.
Spoštovani člani,
vodenje zbornice sem prevzel pred štirimi leti predvsem z namenom, da bi zbornico približal članom. Sedaj, v prostovoljnem članstvu sem želel, da bi člani lahko sami odločali o tem kakšna naj bo naša organizacija. Odkar sem
bil izvoljen pa sem prav zaradi tega, vedno in samo od iste skupine, dobival le polena pod noge. V čast mi je, da
vas je vseeno veliko več tistih, ki mi izrekate podporo.
								

VABILO

								

Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper

Nadaljevalni
VABILO tečaj
Varjenje s TIG postopkom
OOZ Koper organizira v sodelovanju z
Medpodjetniškim izobraževalnim centrom Koper
60-urni nadaljevalni tečaj Varjenje s TIG postopkom.
Tečaj se bo začel v

ponedeljek, 4. maja 2015,
ob 16. uri, v delavnicah
Srednje tehniške šole Koper,
Šmarska cesta 4e, Koper
Trajanje tečaja

Potekal bo vsak dan od 16. do predvidoma 20. ure,
do zaključka sklopa 60-ih ur.

Kratka navodila

•
•
•
•
•
•

kandidati lahko prejmejo interno literaturo, cena je 20,00 EUR,
kandidati morajo imeti osnovna znanja na področju varjenja s
postopkom TIG,
kandidati morajo poskrbeti za zaščitna sredstva, delo opravljajo
na lastno odgovornost pod nadzorom predavatelja in poznati
morajo predpise iz Varstva pri delu,
kandidati ne smejo biti pod vplivom alkohola in drugih
substanc,
parkiranje je omogočeno na šolskem parkirišču,
na koncu tečaja dobijo kandidati potrdilo, da so opravili 60urni tečaj varjenja s postopkom TIG.

Predavatelj

Predaval bo Marjan Jahn.

Cena

Cena tečaja 400,00 EUR (brez DDV). Članom OOZ Koper s
poravnano članarino bo zbornica stroške sofinancirala na podlagi
oddane vloge ter dokazila o plačilu in opravljenem tečaju, o čemer
bo odločil Upravni odbor OOZ Koper.

Plačilo

Znesek je potrebno poravnati pred izvedbo tečaja, na TRR številko
pri UJP/u, 0110 0603 0697 807, namen: tečaj varjenja TIG.

Prijave

Prijavnico dobite interesenti na OOZ Koper, Staničev trg 1.
Na vašo željo vam jo tudi pošljemo.

Informacije

Za informacije se obrnite na Andrejo Kozlovič,
na tel. 05/61 390 13 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
Prijavnici je potrebno priložiti potrdilo o plačilu.
Število udeležencev je omejeno na največ 10 kandidatov.
Tečaj bo izveden, če bo vsaj 6 prijav.
K prijavi je potrebno priložiti tudi fotokopijo spričevala o poklicu,
zaželeno je tudi potrdilo o opravljenem tečaju iz varstva pri
delu.

Rok prijave

sreda, 22. april 2015 oziroma do zapolnitve mest.

VABILO
Izlet Šarganska
osmica s
Sarajevom, 15.-17. maj 2015

Člane OOZ Koper vabimo - od 15. do 17. maja 2015 - na tridnevni izlet
na Šargansko osmico, Drvengrad, Višegrad in Sarajevo.

Program

1. dan - petek, 15. maja 2015:
Slovenija – Šarganska osmica – Drvengrad na Mećavniku
Odhod iz dogovorjenega mesta ob 24. uri in nočna vožnja preko Hrvaške skozi Bosno do Mokre Gore v Srbiji. Med potjo bo več krajših
postankov. Po prihodu v Mokro goro se bomo popeljali z znamenito
ozkotirno železnico po Šarganski osmici. Šarganska osmica je del
nekdanje ozkotirne, 760 mm široke, železniške proge med Beogradom
in Sarajevom. Šargan je planina nad vasjo Mokra gora. Na kratki razdalji
dobrih 15 km od postaje Šargan Vitasi do Mokre gore premaga višinsko
razliko kar 300 m. Tiri so mojstrsko speljani po strmem pobočju skozi 22
tunelov in preko petih mostov. Železnica ni več v svoji prvotni funkciji,
ampak je obnovljena kot turistična atrakcija. Železnico so pričeli trasirati
v času Avstro-Ogrske leta 1903. Celotna trasa je dolga 167 km in gre
skozi 99 tunelov v skupni dolžini 13 km, kar priča o zahtevnosti terena.
Po tem zanimivem doživetju sledi obisk etno vasice Drvengrad na hri-
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urah vožnje. Ob prihodu sledi peš ogled najožjega središča Sarajeva
(staro mestno jedro z Baščaršijo, Principov most, Vječnico, Gazo
Husrevbegova mošeja, staro pravoslavno cerkev, Sarajevska pivovara…). Lokalni vodnik nam bo pokazal, kje dobimo najboljši burek in
najboljše čevape, ustavili pa se bomo tudi v Hiši umetnosti Sevdah, ki
je prav posebno mesto, saj združuje kavarno v tradicionalnem stilu in
umetnost. To je projekt ohranjanja bosanske tradicije preko kave in preko multimedijske predstavitve sevdalinke, narodne pesmi. Namestitev
v hotelu, večerja v hotelu in prosto. Nočitev.

3. dan - nedelja, 17. maja 2015: Sarajevo - Slovenija
Po zajtrku nekaj prostega časa za samostojne oglede. Ogled Sarajeva
bomo zaključili v parku pri izviru reke Bosne. Park sestavlja več majhnih otokov, ki so povezani z mostovi in prepleteni s številnimi manjšimi
potoki. Poti vodijo v prelepem naravnem ambientu do raznih izvirov,
brzic in slapov ter mirujočih ribnikov. Vožnja proti domu, kamor bomo
prispeli v nočnih urah.

Cena

bu Mećavnik, ki s svojo obliko in strukturo prevzema obliko mesta. Dr- 189,00 EUR - polna cena na osebo ob najmanj 45 prijavljenih oseb
vengrad je unikatna, umetniška in tradicionalna vasica, ki jo je zasnoval 197,00 EUR - polna cena na osebo ob najmanj 40 prijavljenih oseb
znani filmski režiser Emir Kusturica. Vasica ima sicer tudi svojo galerijo 209,00 EUR - polna cena na osebo ob najmanj 35 prijavljenih oseb
slik in knjižnico. Ogled dokumentarnega filma. Namestitev v hotelu v Za člane OOZ Koper s poravnano članarino je cena 139,00 EUR.
Drvengradu, kjer vam bo na voljo tudi prelep pokriti bazen. Zabava z V primeru, da bo število potnikov višje vam bo agencija preplačilo vrnivečerjo in živo glasbo. Nočitev v Drvengradu.
la na avtobusu. Spremljevalci plačajo polno ceno.

Cena vključuje

Prevoz s turističnim avtobusom, vožnjo s panoramsko ozkotirno železnico Šarganska osmica, vse zunanje oglede po programu, vstopnino v etno vasico Emirja Kusturice Drvengrad, večerja z zabavo in živo glasbo v Drvengradu, eno nočitev z zajtrkom
v hotelu v dvoposteljnih sobah v etno vasici Emirja Kusturice, eno nočitev s polpenzionom v hotelu*** v dvoposteljnih sobah v Sarajevu, lokalnega vodnika, slovensko
vodenje, organizacijo in DDV. Možnost doplačila: enoposteljna soba: 25,00 EUR /
noč, riziko odpovedi: 13,00 EUR / osebo, turistično zavarovanje.
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del programa in pogodbe/voucherja in so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo na
www.teambuilding-izleti.si.

2. dan - sobota, 16. maja 2015:
Mećavnik - Višegrad (Andrićgrad) - Sarajevo
Prijava
Po zajtrku se bomo počasi odpeljali proti srbsko-bosanski meji. Po pre- S prijavnico, ki jo boste izpolnili osebno na sedežu OOZ Koper, Stanihodu meje se bomo najprej ustavili v Višegradu, ki leži v vzhodni Bosni čev trg 1 v Kopru. Lahko pa vam jo pošljemo tudi po mailu ali po faxu,
v Republiki srbski ob pritoku reke Rzve v Drino. V kraju stoji znameniti za kar zaprosite na tel. 05/61 390 13 ali 05/61 390 00. Ob prijavi mora180 m dolg stari most, eden najdragocenejših spomenikov turške ar- te predložiti dokazilo o plačilu. Kolikor se odločite za katero od storitev
hitekture na Balkanu, ki ga je dal leta 1571 zgraditi veliki vezir Mehmed iz doplačila, jo prištejete k znesku za plačilo.
Paša Sokolović. Burno zgodovino mosta je v romanu Most na Drini
pisal nobelovec Ivo Andrić, ki je svojo mladost preživel v Višegradu. Vi- Plačilo
šegrad pa postaja prava posebnost zaradi še ene atrakcije, in sicer spo- Ceno izleta plačate agenciji Naj Tura d.o.o., Slovenska cesta 81,
menik, ki ga postavlja slavni Emir Kusturica: znotraj Višegrada je ustvaril 1234 Mengeš, na TRR št.: 6100 0000 4974 895
svoje mesto Andričgrad, ki s svojevrstnimi idejami predstavlja pravo Sklic: 2015-1050 - Namen: Izlet OOZ KP
arhitekturno atrakcijo mesta. Ogled mesta Andričgrad in postanek za
kavico.
Rok prijave
Pot bomo nadaljevali proti Sarajevu, kamor bomo po približno dveh četrtek, 30. april 2015
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Mentor ne more biti vsak,
to moraš čutiti v sebi

Aleksander
Pohlen

Iztok
Drožina

Mitja
		
Korunovski		

Elide Laginja

Srednja tehniška šola Koper ponovno beleži večji vpis dijakov, zato je
dala pobudo, da bi člane OOZ Koper-delodajalce posebej povabili, da
se vključijo v praktično izobraževanje dijakov.
Z namenom, da bi se predstavniki in izvajalci praktičnega usposabljanja z delom pogovorili in se uskladili o tem kako najbolje in najučinkoviteje organizirati in izvajati praktično usposabljanje z delom, tako v
letošnjem letu kot v bodoče, so se 2. aprila 2015, srečali na sestanku v
zeleni dvorani Obrtniškega doma. Poleg ravnatelja Srednje tehniške
šole Iztoka Drožine, organizatorja praktičnega pouka Aleksandra
Pohlena in ostalih predstavnikov šole ter delodajalcev iz OOZ Koper
in OOZ Izola, se je srečanja udeležil tudi Mitja Korunovski, višji strokovni sodelavec Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, zadolžen za
področje srednjega poklicnega izobraževanja.
Novost, ki jo Srednja tehniška šola uvaja za naslednje šolsko leto je, da
ukinja praktično usposabljanje pri delodajalcih za dijake prvih letnikov
srednjega poklicnega izobraževanja. Število ur praktičnega usposabljanja bo zato v drugem letniku večje. Na šoli so si enotni, da je ta odločitev dobra tako za dijake kot delodajalce. Po besedah ravnatelja bo
ta odločitev doprinesla k učinkovitejšemu izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, saj se bodo uspeli dijaki v prvem letniku
oblikovali tako, da bodo v naslednjem vedeli vsaj ali so res na poti do
poklica, ki si ga želijo. S tem ukrepom se tudi razbremeni delodajalce,
saj se je dogajalo, da dijaki prvih letnikov v obratovalnicah niso izkazali
interesa ne za delo ne za učenje ali so celo prenehali s šolanjem.

Na sestanku je bilo podanih veliko informacij predvsem o obveznosti
in dolžnosti h delodajalcev, ko prevzamejo dijaka na praktično usposabljanje v svojo obratovalnico. Te so:
•
vse obratovalnice, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom
po programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere je predpisano vsaj 8 tednov praktičnega usposabljanja, morajo biti verificirane,
•
delodajalci morajo izpolnjevati minimalne kadrovske in materialne pogoje,
•
verifikacijo izvaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in je
brezplačna,
•
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) se mora
skleniti učna pogodba,
•
učna pogodba je lahko individualna (sklenjena med delodajalcem in dijakom oziroma njegovim zakonitim zastopnikom) in
kolektivna (sklenjena med šolo in delodajalcem),
•
delodajalec sme dijaku naložiti le dela, ki so predvidena v posameznem izobraževalnem programu,
•
dijaki, ki imajo sklenjene individualne učne pogodbe morajo praviloma v 2. letniku opravljati vmesni preizkus. Ta se izvaja tam, kjer
se dijak praktično usposablja z delom. Vmesni preizkus izvede
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
v času praktičnega usposabljanja z delom ima dijak zakonsko
pravico do nagrade (1. letnik 90.00 EUR, 2. letnik 120,00 EUR,
3. in 4. letnik 150,00 EUR),
•
delodajalec mora dijaka prijaviti na ZZZS in poskrbeti za plačilo
mesečnega pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni,
•
dodatni specialistični zdravniški pregledi pri specialistih medicine
dela za dijake, ki se praktično usposabljajo z delom ( v sklopu
izobraževalnega programa), niso potrebni.
Mitja Korunovski je prisotnim predstavil katere vrste spodbud so delodajalcem na razpolago pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom.
Delodajalci so s sklenitvijo individualne učne pogodbe upravičeni do
dodatnih stimulativnih sredstev, katera so odvisna od proračunskih sredstev, ki jih namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Sestanek se je zaključil v pozitivnem duhu. Vsi akterji, posebno delodajalci so pridobili potrebne informacije, da se lahko odločijo ali se bodo
vključili v sistem praktičnega usposabljanja z delom. Sodelovanje med
šolstvom in stroko je ključnega pomena, da se ustvari pozitivna klima,
v kateri bodo imeli korist, tako dijaki kot delodajalci, za kar se velja
potruditi.
Za vse dodatne informacije se lahko delodajalci obrnete na OOZ Koper.
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KakoVABILO
prihranim letno
članarino s kartico
Mozaik podjetnih

Člane OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran vabimo, da se udeležite predstavitve ugodnosti, ki jih ponujajo
partnerji kartice Mozaik podjetnih in srečanja s partnerji

v četrtek, 23. aprila 2015, ob 10. uri
v Zeleni dvorani obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
Srečanje je namenjeno krajšim predstavitvam partnerjev in svežim idejam za nove poslovne priložnosti
ter morebitne posebne dogovore, ki bi bili vezani na lokalno okolje.
Pridružili se nam bodo predstavniki partnerjev:

Telekom Slovenija

Erste Card

Zavarovalnica Triglav

Elektro energija

Big Bang

Kompas in Kompas shop

Partnerji bodo predstavili konkretne ugodnosti, ki jih lahko izkoristite s kartico Mozaik podjetnih
in z njo prihranite tudi letno članarino oziroma večkratnik le-te. Partnerji bodo odgovorili na vaša
vprašanja in vam podali konkretne individualne izračune prihrankov.

Trajanje predstavitve

Predstavitev bo trajala predvidoma poldrugo uro.

Prijave in informacije

Prosimo vas, da nam udeležbo potrdite na tel. 05/61 390 00 ali 05/61 390 13,
najkasneje do 21. aprila 2015.
									

Sekcija instalaterjev-energetikov

Uspešno izpeljan strokovni seminar
S predstavniki podjetja Viessmann d.o.o., ki je eno od vodilnih evropskih proizvajalcev ogrevalne tehnike v Evropi,
smo za člane sekcije instalaterjev-energetikov OOZ Koper,
organizirali seminar na temo toplotnih črpalk in kontroliranega prezračevanja z rekuperacijo. Potekal je 18. marca
2015 v zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru.
Na srečanju je bilo govora o različnih virih ogrevanja, primerjavi cen med njimi, možnih načinov uporabe toplotnih
črpalk, dimenzioniranja le-teh. Prisotni so se seznanili z
Viessmannovim prodajnim programom na tem področju. Razpravo so prisotni zaključili na temo prezračevanja
z vračanjem odpadne toplote.
Predavatelja, predstavnika podjetja Viessmann iz Maribora
sta bila nad udeležbo zelo zadovoljna. Seminarja se je udeležilo 18 oseb, med katerimi je bilo 12 članov OOZ Koper.
Vsi prisotni so se konstruktivno udeležili razprave, tako, da
je dogodek potekal v sproščenem vzdušju. Po zaključenem uradnem delu, so se prisotni zadržali ob prigrizku, ki
ga je za udeležence pripravilo podjetje Viessmann.

Vabljeni!
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Sekcija inštalaterjev-energetikov
Izredni zbor sekcije

Člani sekcije razdvojeni
Izrednega zbora članov sekcije instalaterjev-energetikov OOZ Koper,
ki je potekal 24. aprila 2015, se je udeležilo 22 članov. Sklicatelj izrednega zbora, je bil po sklepu Upravnega odbora OOZ Koper predsednik zbornice Slavko Vižintin, saj se večkratnim pozivom k sklicu
zbora članov, predsednik sekcije Peter Babič ni odzval. Prisotni so v
glavnem razpravljali o predlaganih spremembah statuta zbornice, ki
jih je pripravil Upravni odbor OOZ Koper in bi omogočile neposredno izvolitev predsednika zbornice na naslednjih volitvah.
Peter Babič je dejal, da predlaganih sprememb ne more podpreti,
ker so nezakonite, saj niso v skladu s Statutom OZS in Obrtnim zakonom. Peter Babič je sekretarko Elide Laginja zaprosil, da poda obrazložitev o predlaganih spremembah statuta OOZ Koper in postopkih za pridobitev soglasja zanje. Elide Laginja je prisotnim pojasnila,
da je OOZ Koper samostojna organizacija in da je skupščina tista, ki
določa način izvolitve njenih organov, če seveda ta ni v nasprotju
z Obrtnim zakonom in statutom OZS. OZS pa soglasja k predlaganim spremembam Statuta OOZ Koper ni podala, ker da predlog ni
v skladu s statutom OZS, a zavrnitve ni obrazložila, kot bi to morala
storiti prav na osnovi statuta OZS. OZS sme namreč soglasje zavrniti
le v primeru, da je predlog v nasprotju s statutom OZS ali obrtnim
zakonom, kar pa ni.
Igor Čurin je predsednika zbornice Slavka Vižintina vprašal zakaj
je sploh prišlo do predlaganih sprememb statuta v delu, ki govori o volitvah predsednika zbornice. Slavko Vižintin je pojasnil, da je
Upravni odbor OOZ Koper predlog pripravil na podlagi dejstva, da je
članstvo v zbornici prostovoljno. S tem, ko vsem članom omogočiš
glasovati, jim daš veljavo.

Sekcija za promet
VABILO
Redno usposabljanje voznikov
za prevoz potnikov in blaga
v cestnem prometu za 2015
OOZ Koper, Izola in Piran organiziramo Redno usposabljanje
voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu za leto 2015

v soboto, 16. maja 2015, ob 9. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma ,
Staničev trg 1, Koper
Program usposabljanja

Zbornica spoštuje vsakršno odločitev njenih članov, je dejal predsednik zbornice Slavko Vižintin in dodal, da bi imela izvolitev predsednika zbornice z npr. 200 glasovi članov vsekakor večjo težo kot
izvolitev s štirinajstimi ali petnajstimi glasovi članov skupščine.
Po daljši razpravi so prisotni z 11 glasovi za in 10 proti (en član
se je glasovanja vzdržal) pooblastili Petra Babiča, da na skupščini
OOZ Koper glasuje proti predlogu, ki bi vsem članom omogočil, da
na tajnih volitvah volijo predsednika zbornice, saj so menili, da je
bolje, da predsednika zbornice izvolijo člani skupščine izmed sebe.

Sekcija za promet

Brezplačna predstavitev
gasilnikov in druge protipožarne opreme Mobiak

I. Varna vožnja in varnostni sistemi:
•
poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih
mehanizmov, da se lahko nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in
preprečijo motnje v delovanju,
•
ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu
– nevarnosti v prometu
•
vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti,
•
udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in
finančne posledice,
•
zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja,
preprečevanje zapletov po nesreči),
•
klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč,
•
ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa,
zagotavljanje varnosti potnikov,
•
ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč,
•
poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu,
•
dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje,
•
ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo,
•
preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje
prometa,
•
varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu,
•
pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice
napačnega ravnanja

II. Pravila cestnega prometa
•
Zakonska pravila cestnega prometa s poudarkom na:
•
pravilih vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki...)
•
uporabi mobilnega telefona in drugih naprav
•
principu zadrge
•
vlogi šibkejših udeležencev v prometu
•
prehitevanju (s poudarkom na varnem prehitevanju
tovornih vozil na avtocesti)
•
pravilni vožnji v križiščih, krožnih križiščih, uporaba
smernikov . . .
•
Mase in dimenzije vozil
•
Zakon o voznikih in zakon o vozilih 			
(s poudarkom na novostih na tem področju).

Obseg usposabljanja

7 pedagoških ur, predvideni zaključek ob 14.45 uri.

Cena

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačajo participacijo v višini
10,00 EUR (z DDV), zaposleni pri članih poravnajo kotizacijo v višini
34,00 EUR (z DDV), ostali udeleženci pa 50,00 EUR (z DDV) na osebo.

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351
70352, namen »usposabljanje voznikov« ali na blagajni OOZ Koper.

Prijave

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, 8. maj 2015 oz. do zasedbe prostih mest.

Prijavnica za redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov
in blaga v cestnem prometu za 2015, 16. maj 2015
A-podatki o kandidatu/ki:

B - podatki plačnika (podjetje)

Priimek in ime

Državljanstvo

Davčni
zavezanec

Za prevoznike - člane OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran organiziramo v sodelovanju s podjetjem Univar d.o.o.
Izola predstavitev gasilnikov in druge protipožarne opreme Mobiak S.A.,

Datum, kraj in država rojstva

ID za DDV

v soboto, 16. maja 2015 ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper

Stalni/začasni naslov (ulica, št., poštna št., kraj) - tudi za prejemanje potrdila/spričevala

Član OZS

•
•

zakonske določbe o ustreznih gasilnikih za vozila za javni prevoz potnikov in tovora do 3,5T
NDM in nad 3,5T NDM (po 4. členu »obvezna oprema vozil«, Pravilnika o delih in opremi
vozil, Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. maja 2013, ki je pričel veljati 1. januarja 2015)
predstavitev gasilnikov Mobiak
predstavitev pravilnega vzdrževanja gasilnikov po navodilih proizvajalca

Predstavitev bo vodil Luka Lenzi, vodja prodaje protipožarne opreme in servisa gasilnikov Univar d.o.o.
Trajala bo predvidoma 15 minut.

E-naslov (za pošiljanje vabil za usposabljanje)

Telefon GSM

EMŠO

Program predstavitve

•

voznik za kategorijo

C

voznik za kategorijo

D

Veljavnost kode 95
v vozniškem dovoljenju

Kopijo vozniškega dovoljenje morate obvezno priložiti v kolikor se usposabljanja v sklopu zborničnega
sistema udeležujete prvič ali ste zamenjali vozniško (podaljšali kodo 95) in je še niste posredovali.
B-plačnik stroškov
B - naziv plačnika (podjetje)

Telefon GSM

NE

DA

NE

Št. kartice Mozaik

IZJAVA
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu,
uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na področju poklicnih kvalifikacij in zaposlovanja ter obveščanje o usposabljanjih
(Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
Podpis in žig

Telefon/faks - stacionarni

DA

Kraj in datum

B - naslov plačnika (podjetje)

Predstavitev bo potekala pred načrtovanim
rednim usposabljanjem voznikov.
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E-pošta

Prijavnico in dokazilo o plačilu dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper,
pošljete po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
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Sekcija gostincev in živilcev

Sekcija za promet
Izredni zbor sekcije

Prevozniki podprli spremembe statuta
V torek, 24. marca se je 22 članov sekcije za promet OOZ Koper zbralo na izrednem zboru, ki ga je po sklepu upravnega odbora zbornice,
sklical predsednik zbornice Slavko Vižintin. Predsednik sekcije Mario
Zadel namreč zbora ni želel sklicati.
Člani zbora so v tri in pol ure trajajoči razpravi, v kateri so sodelovali vsi
prisotni, sprejeli vrsto sklepov. Pozdravili so odločitev Upravnega odbo-

Ker se še vedno ni polegel prah zaradi javnega razpisa za nepovratna
sredstva za nabavo ekološko prijaznejših tovornih vozil, ki je bil objavljen 15. novembra 2013, sredstva pa izčrpana že 19. novembra 2013, se
je zbor odločil, da bo od Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije zahteval podatke o predstavnikih OZS, ki so sodelovali pri pripravi
vsebine razpisa.
Člani so odločili, da se v bodoče zbori sklicujejo ob petkih.

Istra Gourmet Tour 2015
se je uspešno zaključil
Kantadori

Igor Rojc

Darko Jakomin

Nastop Dorijana Buždona s sinovoma
v Konobi Kolinasi

Prvi sklop usposabljanja
za leto 2015
V soboto, 28. marca 2015 je v zeleni dvorani obrtniškega doma
v Kopru potekal prvi termin rednega usposabljanja voznikov za
leto 2015 za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu. Usposabljanja, ki smo ga organizirale obalne zbornice, se je udeležilo
48 voznikov, med katerimi je bilo 25 članov OOZ Koper.

ra zbornice, da predlaga neposredne volitve predsednika zbornice, zato
so predsednika sekcije Maria Zadela zadolžili, da na skupščini zbornice
glasuje za neposredne volitve.
Zbor članov od sekcije za promet OZS zahteva gradivo, s katerim sekcija za promet OZS utemeljuje zahteve prevoznikov pri reševanju problematike prevoznikov na območju Luke Koper. Sekcija se želi seznaniti
z gradivom z namenom, da ugotovi ali so v zadostni meri in primerno
obravnavane vse problematike in kolikor bi bilo potrebno poda še svoje
pripombe in predloge. S tem bi se člani še pravočasno vključili v razpravo
in tako bi se preprečilo tudi morebitno kasnejše nezadovoljstvo članov.
Gradivo bo obravnavala posebna delovna skupina, ki jo je zbor imenoval z namenom, da pripravi analizo situacije oziroma popis težav, s katerimi se soočajo prevozniki na območju koprskega pristanišča, primerjavo z drugimi pristanišči v evropskih državah ter zboru članov predlaga
nadaljnje korake oziroma ukrepe.

Mohoreč se posvečajo predvsem tradicionalni kuhinji Istre. Sami pripravljajo doma pečen
kruh, doma pripravljene testenine, njoke in
fuže. Zelenjavo pridelujejo na svoji kmetiji.
Postrežene jedi so pospremila vina Ekološke
kmetije Rodica iz Trušk.
Gostinski večer je obogatil Darko Jakomin
iz Potoka, ki je pripravil pokušino odličnega
istrskega oljčnega olja in kratko simpatično
predavanje o oljčnem olju. Za pravo istrsko
vzdušje pa je poskrbel pevski zbor Kantadori iz Gradina.

Krasen večer je pripravil tudi naslednji sodelujoči, Valter Glavić v Konobi Kolinasi pri
Roču, Buzet, kjer so ponudili tradicionalne in
tipične istrske dobrote, od friganega kravjega sira, do fužov s špargami, izvrstnega istrskega pršuta pa do fritul.
Z večerom v Špacapanovi hiši v Komnu
pri Sežani, ki je bila gostitelj 26. marca in
srečanjem v Restavraciji Karlo v Puli, se je
2. aprila zaključila zelo uspešna predstavitev
hrvaških in slovenskih gostincev v projektu
Istra Gourmet Tour 2014-2015.

Sekcija frizerjev

Večina članov sekcije za neposredne
volitve, a predsednica bo glasovala proti

Sekcija gostincev in živilcev

Gostinci odstavili predsednika sekcije
Člani sekcije gostincev in živilcev so na zboru članov 23. aprila
2015, ki ga je po sklepu UO OOZ Koper sklical predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin, med drugim obravnavali predlog Upravnega
odbora OOZ Koper o spremembah statuta zbornice, ki bi omogočile
neposredno izvolitev predsednika zbornice že na volitvah za mandatno obdobje 2015-2019.
Dvanajst članov zbora je izrazilo svoje ogorčenje nad tem, da
predsednik sekcije Mirko Tomšič, ki v skupščini zbornice zastopa sekcijo, kljub večkratnim opozorilom predsednika zbornice in
pozivu upravnega odbora zbornice, ni sklical zbora članov sekcije,
na katerem bi se lahko člani izrekli o predlogu upravnega odbora
zbornice. Člani so bili enotni, da predsednik s svojim ravnanjem
onemogoča njihovo aktivno udejstvovanje pri delovanju zbornice,
kar smatrajo za grobo kršitev njihovih osnovnih pravic, zato so pred-

Gastronomski dogodek v sklopu projekta
Istra gourmet tour 2015 je v gostilni Mohoreč potekal 12. marca 2015. Gostilna je bila
polno zasedena. Med gosti so bili tudi številni člani naše zbornice. Nekateri izmed njih
so se udeležili celo vseh gostinskih večerov,
ki so potekali v sklopu tega projekta, tako v
sosednji Hrvaški kot v Sloveniji.
Gostitelj Igor Rojc, ki je vodenje gostilne
prevzel od staršev leta 2009, je postregel z
okusnimi in izvirnimi jedmi ter poskrbel za
zanimivimi kombinacije okusov. V gostilni

sednika sekcije razrešili. Za vršilca dolžnosti predsednika je bil imenovan Mihajlo Nagy, ki bo to funkcijo opravljal do volitev novega
predsednika sekcije.
Člani so podprli predlog upravnega odbora zbornice, da bi se
vsem članom omogočilo, da neposredno volijo predsednika zbornice, saj bi bil kandidat, ki bi dobil podporo večine članov, gotovo najbolj primeren predsednik. Gostinci in živilci pa niso podprli predloga upravnega odbora, da se kandidiranje za predsednika zbornice
omogoči le članom, ki so bili najmanj en mandat v organih zbornice,
saj je to preveč omejujoče in izključuje večji del članstva. Predlagali
so, da bi se kandidiranje omogočilo vsem članom zbornice, ki so člani najmanj 4 leta.
Zbor članov je predlagal zbornici, da organizira obisk svetovne
razstave EXPO v Milanu.

Frizerke so se zbrale na izrednem zboru članov v sredo 25.
marca 2015. Zato, da bi lahko skupščina OOZ Koper pridobila
mnenje celotnega članstva o tem ali člani podpirajo predlog
Upravnega odbora OOZ Koper o izvolitvi predsednika na neposrednih volitvah, so o tem razpravljali še člani nekaterih
sekcij na izrednih zborih članov konec meseca marca. Med
temi so bili tudi člani sekcije frizerjev.

Kljub temu OZS soglasja k predlaganim spremembam statuta OOZ Koper ni podala, česar niti ni obrazložila. Statut
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije določa, da mora OZS
zavrnitev predlaganih sprememb statuta Območne obrtnopodjetniške zbornice obrazložiti.

Po razpravi so prisotne s petimi glasovi za podprle neposredne volitve predsednika zbornice. Predsednici sekcije, kot
Zbor je sklical predsednik zbornice Slavko Vižintin, ker pred- predstavnici sekcije frizerjev v skupščini Območne obrtnosednica sekcije Silva Baruca Jakomin, kljub večkratnim po- podjetniške zbornice Koper, so članice naložile, da mora glazivom, zbora sekcije ni sklicala.
sovati za predlog upravnega odbora zbornice, ki predvideva
neposredne volitve. Predsednica sekcije Silva Baruca JakoNa zboru je bilo prisotnih devet članic. Silva Baruca Jakomin min je dejala, da bo na skupščini glasovala proti, ker ve, da je
jim je pojasnila, da je proti spremembam statuta OOZ Koper, predlog nezakonit.
češ, da spremembe niso v skladu z Obrtnim zakonom in statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predsednik V nadaljevanju zbora je predsednica sekcije predlagala izvedzbornice Slavko Vižintin zagovarja spremembe statuta, saj bo nekaterih aktivnosti: skupni sestanek frizerjev in kozmetiv sistemu s prostovoljnim članstvom, ki trenutno velja, bi kov članov OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran, ogled sejma
članom doprinesle večjo veljavo. OOZ Koper je samostojna Trends of beauty v Gradcu in objavo informacije v zborničnem
pravna oseba, ki lahko o načinu izvedbe volitev sama odloči. glasilu o poteku show seminarja Hooker&Young v Mariboru.
Predlagane spremembe so v skladu z vsem kar nalagata tako
Obrtni zakon kot statut OZS.
Prisotne članice so aktivnosti podprle.
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Show seminar Hooker & Young
Člane sekcije frizerjev OOZ Koper vabimo na Show seminar
Hooker & Young, ki bo

v nedeljo, 10. maja 2015, ob 14. uri,
v hotelu Habakuk v Mariboru

Rezervacije

Zbornica bo za člane sekcije frizerjev OOZ Koper rezervirala
vstopnice.
Za zagotovitev udeležbe in rezervacije pokličite
Andrejo Kozlovič na telefon 05/61 390 13 ali 041/725125,
oziroma e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Cena

Cena vstopnice v predprodaji znaša 50,00 EUR (brez DDV),
•
v primeru, da bo naročeno med 10-20 vstopnic, bo
predprodajna cena vstopnice za člane OOZ Koper z dodatnim 10 % popustom 45,00 EUR (brez DDV),
•
nad 20 naročenih vstopnic z dodatnim 15 % popustom
pa 42,50 EUR (brez DDV).

Plačilo

Organizator vam bo po pošti poslal vstopnico in račun.

Rok prijave

četrtek, 23. april 2015

Sekcija avtoserviserjev
VABILO
Seminar Sistemi vozne
dinamike in aktivne varnosti
vozila
V sodelovanju s podjetjem Adriamerkur, d.o.o. Koper organiziramo za člane sekcije avtoserviserjev OOZ Koper in ostale interesente seminar Sistemi vozne dinamike in aktivne varnosti vozila

v soboto, 25. aprila 2015, ob 9. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

•

Zadnji vikend meseca marca je v Kulturnem domu na Reki na Hrvaškem potekal
mednarodni frizerski festival Hair Style News 2015. Vabilu zbornice sta se odzvali
dve članici sekcije in v nedeljo 29. marca 2015 obiskale tradicionalni festival na Reki.
Poleg splošnih zanimivosti, ki jih je bilo mogoče videti na sejemskem prizorišču,
sta se udeležili Look&Learn seminarjev Mič Styling in Steva Pavlovića. Na seminarjih so prikazali različne tehnike urejanja pričesk iz 80. let - volumen, kitke, geometrija v laseh, močne barve v sprani obliki.
Udeleženkama je OOZ Koper povrnila tudi del stroškov.

Sekcija avtoserviserjev

Ogled sejma
Autopromec, Bologna (I)
Člane sekcije avtoserviserjev OOZ Koper vabimo na enodnevni
ogled sejma Autopromotec, ki se bo odvijal v Bologni v Italiji
od 20. do 24. maja 2015,

v soboto, 23. maja 2015
Cena

Članom sekcije avtoserviserjev s poravnano članarino bo OOZ
Koper krila stroške v višini 70 % vendar ne več kot 50,00 EUR (za
stroške se štejejo stroški prevoza in vstopnice), na podlagi oddane
vloge in dokazil o plačilu in udeležbi. Vstopnico si zagotovite sami.

fizikalne osnove vozne dinamike in stika vozila s cestiščem,
koncept delovanja sistemov ABS, EBD, TCS, ESP, ACC ter sistemov, ki z njimi v vozilu sodelujejo in jih lahko nadgrajujejo
senzorika teh sistemov in njihove tehnične značilnosti ter tipične referenčne vrednosti
posebnosti sistemov posameznih proizvajalcev in njihovih
generacij (Bosch, Teves, TRW . .. )

Vodja seminarja

Trajanje seminarja

Seminar je sestavljen iz štirih ur teoretičnega dela in ene ure
praktičnega dela na vozilu.

Lokacija praktičnega dela

Vsebina teoretičnega dela

•

•

Dve naši frizerki sta si ogledali festival Hair Style News na Reki

Seminar bo vodil Mitja Glušič.
Mitja Glušič od leta 1998 deluje na področju avtomobilske tehnike pretežno
kot tehnični inštruktor. Od leta 1998 do
2003 in nato od 2007 je registriran tehnični inštruktor za Slovenijo pri znamki
Ford za Slovenijo. Med letoma 2004 in
2007 je vodil tehnično službo pri podjetju Robert Bosch Slovenija na področju
Automotive Aftermarket. V letu 2009 je sodeloval pri postavljanju
Ford servisnih standardov v Albaniji. V letu 2013 je uvajal Bosch
AA servisne standarde za podjetje Ethoz Automotive solutions v
Singapurju. Pri Ministrstvu za pravosodje RS je zapriseženi sodni
izvedenec in cenilec avtomehanične stroke.

Praktični del seminarja bo potekal v avtomehanični delavnici
Vladimirja Pongraca na naslovu Prade – Cesta XVIII 5.
V praktičnem delu bodo predstavljene možnosti diagnosticiranja,
ki jo omogoča oprema Bosch pri delu na nekem naključnem vozilu
opremljenim z enim od takih sistemov.

Število udeležencev

Seminar bomo organizirali za skupino največ 15 oseb.

Cena

Cena seminarja je 60,00 EUR (DDV vključen)po osebi. Člani zbornice (ena oseba po članu) s poravnano članarino plačate participacijo
v višini 10,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene krije
zbornica.

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper,
št. 1010 0003 5170 352 - namen: seminar avtoserviserji.

Prijave

Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na fax: 62 719 17 ali po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si.

Rok prijave

sreda, 22. april 2015

Enotna prijavnica za seminar, 25. aprila in ogled sejma, 23. maja
Prijavljam udeležbo na:

Seminar Sistemi vozne dinamike in aktivne varnosti vozila
25. april 2015
Ogled sejma Autopromotec, Bologna, 23. maj 2015

Na ogled sejma smo povabili tudi člane OOZ Izola In OOZ Piran.
Na podlagi števila prijavljenih bomo organizirali skupen prevoz in
takrat bo znan tudi celotni strošek potovanja.
Prijavljeni boste o uri in kraju odhoda obveščeni pred odhodom.

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

Prijave

Naslov

Davčni
zavezanec
ID za DDV

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

Rok prijave
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Št. kartice Mozaik
Priimek in ime udeleženca

petek, 30. april 2015

Datum
GSM telefon

Stacionarni
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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Avtoserviser Miloš Jerman v vlogi predavatelja
Član sekcije avtoserviserjev OOZ Koper Miloš Jerman je 5. marca
2015 v zeleni dvorani Obrtniškega doma, svojim poslovnim partnerjem
in ostalim kolegom obrtnikom predstavil podjetje Syneco, njihove proizvode in storitve. Že četrto leto, kot edini zastopnik podjetja Syneco
za Slovenijo, uvaja njihove proizvode v svoje vsakdanje poslovanje ter
širi mrežo uporabnikov le teh. Z znanjem , ki ga je Miloš Jerman osvojil
v izobraževalnem centru podjetja Syneco, omogoča kvaliteten servis
vozil ter jim podaljšuje življenjsko dobo. Svoje znanje in izkušnje prenaša na ostale avtoserviserje ter jih seznanja z uporabo aditivov in maziv
znamke Syneco. Miloš Jerman je tudi edini uvoznik blaga za Slovenijo in
Hrvaško. V Sloveniji zalaga s proizvodi več kot 30 avtoservisnih delavnic.
Syneco je italijansko podjetje, ki ima glavni sedež v Milanu. Mreža
koncesionarjev, med katerimi je tudi sam, je razpršena po celotni Evropi.
Med udeleženci predstavitve je bil tudi predstavnik podjetja Syneco
Milano, Piergiorgio Margaretto, ki v podjetju skrbi za nadzor in izobraževanje samih koncesionarjev.
Vabilu na predstavitev so se odzvali člani OOZ Koper, en član OOZ
Izola in en član OOZ Piran. Dogodka so se udeležili tudi drugi podjetniki,
ki produkte Syneca že poznajo, z namenom, da bi razširili svoje znanje
pri uporabi le-teh.
Po uradnem delu predstavitve so se udeleženci zadržali ob prigrizku
in se pogovarjali o dejavnosti, ki jih združuje.

Miloš Jerman je bil z udeležbo zelo zadovoljen. Za pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodka se posebej zahvaljuje zbornici, ki mu je omogočila brezplačno uporabo dvorane in prispevala k temu, da je z vsemi
udeleženci še dodatno nadgradil dobre poslovne odnose.

Razpis objavljen v Ur. l. RS, št. 17/2015 z dne
13. marca 2015 je odprt do 15. oktobra 2015
Razpis P1 TIP je namenjen podjetjem:
•
z novimi investicijami, ki zagotavljajo
izredno hitro rast podjetja,
•
ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na
zaposlenega,
•
ki oblikujejo nova delovna mesta,
•
ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme,
•
ki krepijo razvojno tehnološke in inovacijske rešitve,
•
ki intenzivno sodelujejo z institucijami
znanja
Upravičenci:
Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so
v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali
tehnološke prenove obstoječih proizvodnih
sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem
znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji
novih rešitev, produktov ali storitev.
Vrste garancij:
Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z
izdajanjem naslednjih garancij:
•
investicijske garancije za tehnološko
inovativne investicije,

•
•

mikro garancije za obratna sredstva za
tehnološko inovativne projekte,
razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja.

Upravičeni stroški:
materialne investicije,
nematerialne investicije,
obratna sredstva.

•
•
•

Obrestna mera za kredit pri banki:
EURIBOR 6 mesečni + 0 %.

II. Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere 2015 (P1)
Razpis objavljen v Ur. l. RS, št. 17/2015 z dne
13. marca 2015 je odprt do 7. oktobra 2015
Razpis P1 je namenjen podjetjem:
ki postopoma rastejo,
ustvarjajo višjo dodano vrednost na
zaposlenega,
•
ustvarjajo nova delovna mesta,
•
nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

•
•

Upravičenci so:
mikro, mala in srednje velika podjetja. Pri
garancijah za mlada podjetja morajo biti le
ta mlajša od 60 mesecev do dneva vložitve
vloge.
Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:
•
investicijske garancije
•
garancije za mlada podjetja
•
mikro garancije za obratna sredstva

Obvestila
Prispevek za usklajevanje in
izvajanje kolektivne pogodbe
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije obvešča delodajalce, da so, v
skladu z 81. členom Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/2013), zavezani za plačilo prispevka za usklajevanje in
izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo za leto 2015.

(z leve) Andreja Kozlovič - OOZ Koper,
Boško Praštalo - vodja prodajne mreže pri Kompas d.d.
in Gabrijela Turk - svetovalka v Kompasovi poslovalnici Koper

Sindikat poziva zavezance, da prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega, nakažete Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije, na TRR, št.
61000-3130000033, pri Delavski hranilnici Ljubljana, Miklošičeva 5 ali
na TRR, št. 03100-1001709303, pri SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, s
sklicno oznako: 20-15.

Kompasova ugodnejša potovanja s kartico Mozaik podjetnih

Sredstva so zavezanci dolžni nakazati pri izplačilu plač za maj 2015.

V koprski poslovalnici turistične agencije Kompas na Pristaniški
ulici 17 v Kopru je 1. aprila 2015 potekal dan odprtih vrat. Obiskovalci so se seznanili s ponudbami pomladnih potovanj in poletnih
počitnic. Turistična agencija Kompas je partner v okviru kartice
Mozaik podjetnih, ki članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije omogoča številne ugodnosti. V sklopu partnerskega sodelovanja Kompas članom OZS in OOZ Koper na vseh svojih prodajnih mestih ponuja naslednje splošne ugodnosti: 7% popust
na počitniške aranžmaje na področju Mediterana in Jadrana, 5%
popust na potovanja in izlete po Evropi in križarjenja, na potovanja in izlete iz katalogov Skrivnostne dežele in Sanjska potovanj
ter na smučanje in aranžmaje v Sloveniji.

Financiranje naložb v učinkovito
rabo energije
SID banka, v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko investicijsko banko, neposredno izvaja program Financiranje naložb malih in
srednje velikih podjetij v učinkovito rabo energije.
Program vsebuje kombinacijo dolgoročnega kredita in nepovratnih sredstev v višini do 12% sredstev kredita. Investicije, ki jih
je v okviru programa možno podpreti, so investicije v izboljšanje
energetske učinkovitosti malih in srednje velikih podjetij, kot
npr. investicije v energetsko obnovo industrijskih stavb, investicije
v zamenjavo obstoječih strojev za energetsko bolj učinkovite ipd.,
pri čemer mora biti dosežen ustrezen količnik prihranka energije.

Razpisi
I. Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne
mere namenjene tehnološko inovativnim projektom 2015 (P1 TIP)
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Upravičeni stroški:
materialne investicije,
nematerialne investicije,
obratna sredstva.

•
•
•

Obrestna mera za kredit pri banki:
EURIBOR 6 mesečni + 0,95 %.

Podatki veljajo za I. razpis
in II. razpis
Postopek pridobitve garancije:
Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom (seznam bank je objavljen v okviru
javnega razpisa) in pri njej zaprosi za kredit
z obrazložitvijo, da bi za delno zavarovanje
kredita koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje
prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in
nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje
plačuje za koriščenje kredita.
Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za
podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po
zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše
ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.
Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah Slovenskega podjetniškega
sklada :
•
Bojana Mikeln 02/234 12 74,
•
Jasna Kepnik Hiter 02/234 12 42,
•
Boris Ritlop 02/234 12 88,
•
mag. Boštjan Vidovič 02/234 12 64
ali na e-pošti: bostjan.vidovic@		
podjetniskisklad.si

Vlogo za financiranje zainteresirane družbe posredujejo SID banki v
fizični in elektronski obliki, projekti pa morajo biti zaključeni do
30. junija 2015.
Več informacij o programu financiranja dobite na spletni strani:
http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije.
Dodatna pojasnila na telefonskih številkah:
VABILO
01/200 7559 (Polona Debevec) in 01/200 7511 (Janja Martinčič).

Brezplačno predavanje

VABILO
Digitalne rešitve

za boljše prodajne
rezultate
Se soočate s poslovnimi izzivi kot so nizka prepoznavnost
podjetja in ponudbe ter prepočasna širitev ciljnih skupin in
doseganje novih kupcev? Spoznajte digitalne rešitve za premagovanje poslovnih izzivov in doseganje boljših poslovnih
rezultatov v

sredo, 22. aprila 2015, ob 18. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Možnosti učinkovitega doseganja poslovnih ciljev na spletu
vam bosta predstavila Gašper Repina in Lovro Muženič iz
družbe TSmedia.
Prijavite se lahko do 20. aprila 2015 na e-naslov:
gasper.repina@tsmedia.si ali na telefon 030/275 077
Udeležba na predstavitvi je za člane zbornice brezplačna!

Iz Uradnega lista
Št. 13/2015, 27. februar 2015

•

Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi cen tiskovin,
obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih področja
varnosti cestnega prometa

Št. 16/2015, 6. marec 2015

•

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo
in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Št. 17/2015, 13.marec 2015

•
•

Statut Občine Ankaran
Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Ankaran

Št. 19/2015, 20. marec 2015

•
•
•
•
•

na

Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F)
Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni
pravni pomoči (ZBPP-C)
Zakon o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu
(ZEPT-B)

MALI OGLASI
POSLOVNI PROSTORI
Prodamo ali oddamo v najem poslovni prostor v Obrtni
coni Sermin v Kopru v skupni izmeri 600 m2: v pritličju
300 m2 in v I. nadstropje 300 m2, možnost ureditve
medetaže. Prostori so finalizirani z vso potrebno
infrastrukturo (tri pisarne, kuhinja, WC m/ž, kopalnica).
Zainteresirani pokličitena telefon 040/207 004 ali pišite
na e-naslov: sencila1.capris@siol.net

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

Borza priložnosti
Borza poslovnih priložnosti
•

Bolgarsko podjetje išče proizvajalce vijačnega materiala s
konkurenčnimi cenami. Družba želi delovati kot distributer
za tovrstne izdelke na bolgarskem trgu.
Šifra: EEN-mar-03
•
Britansko podjetje je razvilo inovativno vodoodporno prevleko za kamen, ki prepreči vdor poplavne vode v betonske,
kamnite in opečnate stene. Uporablja se kot sestavni del
sredstev za varstvo pred poplavami stavb. Podjetje išče
distributerje.
Šifra: EEN-mar-07
•
Podjetje iz Velike Britanije, specializirano za elektronske
identifikacijske rešitve, išče distributerje na ključnih evropskih trgih za enega od njihovih vodilnih izdelkov, ki so ga
zasnovali na osnovi RFID tehnologije in razvili za zaščito
osebja pri naključnih trkih vozil. Primeren za vse vrste
industrijskih vozil, viličarje, kompaktne stroje kot so bagri in
nakladalniki.
Šifra: EEN-mar-08
•
Norveško MSP je specializirano za proizvodnjo enostavne
dvižne opreme za čolne. Podjetje išče proizvodne partnerje
za proizvodnjo opreme za dvigovanje. Iskani proizvodni
partner mora biti visoko usposobljen, skrbeti mora za zagotavljanje kakovosti in imeti izkušnje na področjih varjenja
nerjavečega jekla, upogibanja cevi, montaže in pakiranja.
Podjetje ponuja proizvodni dogovor.
Šifra: EEN-mar-16
•
Poljsko podjetje dejavno na področju domačega/hišnega
kina išče dobavitelja stolov za hišni kino. Podjetje ponuja
celovite rešitve za hišni kino za poljske stranke. Trenutno
iščejo alternativnega pogodbenega proizvajalca stolov za
hišni kino.
Šifra: EEN-mar-30
•
Nemško MSP, ki deluje kot svetovalno podjetje v gradbenem sektorju ponuja izdelek za uničevanje plesni, ki nastaja
v zaprtih prostorih. Gre za prvi izdelek, ki omogoča dolgotrajni razkuževalni učinek kombinacije alkohola in apna.
Podjetje išče distribucijske partnerje.
Šifra: EEN-mar-33
•
Nemško podjetje iz Bavarske, specializirano za proizvodnjo
in distribucijo črpalk, išče dolgoročne poslovne partnerje
v Evropi, da bi vzpostavili poslovno sodelovanje za svojo
produktno linijo obtočnih črpalk. Podjetje išče trgovske
posrednike, zastopnike in distributerje.
Šifra: EEN-mar-35
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.
- T : 05/663 77 13

Borza inovacij, znanja in tehnologij
•

Nizozemsko MSP je specializirano za projektiranje, inženiring in
oblikovanje pločevine za prototipe in majhne serije s pomočjo
tehnologije potisnega oblikovanja na gumijasto podlogo. Ta
tehnologija v kombinaciji s pametnim inženirstvom omogoča
ustvarjalne in lahke 3-D konstrukcije. Najpomembnejše prednosti so nizki stroški izdelave orodij, kratek čas za lansiranje na
produktov na trg in obenem ne prihaja do površinskih poškodb.
MSP ponuja partnerstva oz. trgovinski sporazum s tehnično
pomočjo.
Šifra: 12 NL 60Ah 3R2N
•
Majhno britansko podjetje, specializirano za ljudi, ki imajo
zdravstvene težave z bolečinami v hrbtu, je patentiralo posebno
opornico ali klečalno blazinico, ki se lahko pritrdi na pisarniške
ali druge stole. Ta omogoča, da ima sedeči večjo svobodo pri
spreminjanju položaja sedenja in s tem izboljšanja celotne drže
telesa pri sedenju. Pogostejše sprememba drže med sedenjem
preprečujejo sključenost in težave s hrbtenico. Podjetje išče proizvajalce pisarniškega pohištva, da bi jim ponudilo svojo inovacijo
prek licence.
Šifra: TOUK20130628001
•
Švicarsko podjetje je razvilo v celoti biološko razgradljiv kompozitni (non-PLA) material, ki se lahko uporablja za tradicionalno
izdelavo, kot tudi 3D-tiskanje. Prva testna serija v 3D-tiskanju je
bila uspešna. Švicarsko podjetje išče partnersko podjetje s strokovnim znanjem na področju 3D-tiskanja, ki ga zanima nadaljnji
razvoj in izboljšanje 3d tehnologije za biološko razgradljive biopolimere. Podjetje ponuja možnosti tehnološkega sodelovanja,
licenciranja ali »joint venture« sporazum.
Šifra: TOCH20150206002
•
Britansko start-up podjetje je razvilo pameten, preprost krmilnik
za fotovoltaične (PV) sisteme. Odvečno energijo iz PV sistemov
preusmeri v bojler za vodo. Prihranki za gospodinjstva, ki izhajajo
iz neuporabe energije iz omrežja so skoraj trikratni v primerjavi s
samim fotovoltaičnim sistemom. Regulator nima mikroprocesorja in ni nagnjen k napakam. Podjetje išče proizvajalce energetsko varčnih izdelkov, kot tudi inštalaterje PV sistemov, ki vi jih
zanimala tovrstna tehnološka rešitev in jim ponujajo licenciranje
ali komercialni sporazum s tehnično asistenco.
Šifra: TOUK20130621001
Kontakt - M: simon.cotar@zrs.upr.si
- T : 05/ 633 77 83
Več informacij na www.een.si

