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Slavko Vižintin

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

Tatjana Ivančič

Telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17
E-naslov: ooz.koper@ozs.si - spletna stran: www.oozkoper.si

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

Uradne ure strokovnih služb:

ponedeljek in petek: od 8. do 12. ure - sreda: od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure

Uradne ure predsednika: sreda: od 8. do 12. ure
Koprske obrtniške novice

Elide Laginja

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

Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje: Damjan Vremec o.v.s. - Tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 850 izvodov
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno
Naslovnica: foto Jaka Jeraša

Andreja Kozlovič

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

D AV K I I N R A Č U N O V O D S T V O
Brezplačno davčno svetovanje

•

Dunja Verbajs

Davčno svetovanje
Verbajs d.o.o.

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

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,na sedežu odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru: ponedeljek in četrtek: od 16. do 18. ure

•
•

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

Pravno svetovanje zajema

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

•

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

Svetovanje zajema

dr. Cveto Križan

Elcom In, d.o.o.

•
•

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

O Z S

Prijava na spletni portal OZS

Na portal www.ozs.si se prijavite z uporabniškim imenom: t.j. s številko vaše kartice Mozaik podjetnih in geslom.
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

VA R S T V O
Zavod za varstvo pri delu
Koper, d.d.

Ankaranska cesta 5 c,
6000 Koper
(v prostorih Sintal Obala d.o.o.)

Urnik za stranke:

od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
ali na telefon  05/63 090 35

P R I

•
•
•

Ul. oktobrske revolucije 11,
6210 Izola

Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom

Kontakti:

Garibaldijeva 18, 6000 Koper

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
Sestanki po predhodni najavi.
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S sprejetjem Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o množičnem
vrednotenju nepremičnin (Uradni list
RS, št. 87/2011) so bili na novo predpisani zavezanci za pošiljanje podatkov
o kupoprodajnih in najemnih poslih z
nepremičninami v ETN - evidenco trga
nepremičnin, ki jo od leta 2007 vodi
Geodetska uprava RS. O tem smo vas že
obvestili v letu 2013, ko je to poročanje
postalo obvezno.
Geodetska uprava RS opozarja, da
mnogo najemodajalcev oziroma prodajalcev nepremičnin ne poroča v ETN
ali  poroča z velikim zamikom.  GURS bo
zato v letu 2016 poostrila nadzor nad
poročanjem in kršitve ustrezno sankcionirala. Za opustitev oziroma nepravočasno poročanje zakonodaja predvideva
denarne kazni, ki segajo od 1.000 do
10.000 EUR za samostojnega podjetnika
oziroma pravno osebo in od 300 do
1.500 EUR za odgovorno osebo pravne
osebe (26. čl. ZMVN).

V  ETN je  treba poročati o tistih sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami za katere je bil obračunan davek
na dodano vrednost (zavezanci za DDV)
in o najemnih poslih s stavbami in deli
stavb, ne glede na to ali je DDV obračunan ali ne, oziroma ali je lastnik nepremičnine pravna ali fizična oseba.

v evidenco trga nepremičnin na enak
način. Prodajalci ter najemodajalci in
upravniki večstanovanjskih ali poslovnih
stavb, ki so pravne osebe, se morajo za
uporabo spletne aplikacije registrirati na
podlagi veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga je izdal overitelj
registriran v Republiki Sloveniji.

Zakonski rok za poročanje je do 15. dne
v mesecu, za posle sklenjene v preteklem mesecu.

Najemodajalci, ki so fizične osebe,
lahko podatke o sklenjenih najemnih
pravnih poslih pošljejo tudi po pošti, na
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani  
geodetske uprave.

Prodajalci morajo podatke o sklenjenih
kupoprodajnih pravnih poslih za parcele,
stavbe ali dele stavb, poslati v evidenco
trga nepremičnin z neposrednim vnosom v elektronski obrazec ali v predpisanem izmenjevalnem formatu z uporabo
spletne aplikacije.
Najemodajalci in upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb, ki so
pravne osebe, morajo podatke o sklenjenih najemnih pravnih poslih poslati

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s poročanjem v ETN - evidenco trga nepremičnin
dobite na spletnem naslovu:
http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/etn/.
V primeru morebitnih vprašanj se lahko
obrnete na Geodetsko upravo RS,  na
e-naslov: umvn.etn@gov.si.

Registracija ŽIVILSKIH OBRATOV
Pred začetkom obratovanja mora vsak
nosilec registrirati svoj živilski obrat.
Prav tako je potrebno registrirati tudi
spremembe podatkov.
Postopek registracije obratov na področju živil rastlinskega in živalskega izvora
podrobneje opredeljuje nov Pravilnik o
registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Ur. list RS, št. 96/2014), kjer je
navedeno, da se vloga vloži elektronsko

na spletni strani uprave najpozneje 24
ur pred začetkom obratovanja (od 1.
januarja 2016) ali pisno najpozneje 15
dni pred začetkom obratovanja pri pristojnem območnem uradu Uprave za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (UVHVVR).
Vloga za vpis ali spremembo podatkov
o dejavnosti v registru (doregistracija, …)
ali zaprtje obstoječega obrata se lahko

vloži na obrazcu, ki je dostopen na spletni
strani http://www.uvhvvr.gov.si/si.
Vlogo dobite tudi na sedežu Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper, Staničev trg 1.
Kolikor vlogo pošiljate po redni pošti, jo
pošljite priporočeno s povratnico na naslov:  Območni urad UVHVVR Koper,
Trg Brolo 4, 6000 Koper.

      

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.

S T O R I T V E

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. do 8.30 ure.

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
UP ZRS,
Center za sodelovanje
z gospodarstvom

   

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     

Z D R AV S T V E N E
Dispanzer medicine dela,
prometa in športa Izola

D E L U

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

Obveznost poročanja o prodajnih in najemnih
poslih GURS ZAOSTRUJE NADZOR

A K T U A L N O

O B M O Č N A O B R T N O - P O D J E T N I Š K A Z B O R N I C A K O P E R

E U ,

PAT E N T I

I N

B L A G O V N E

Z N A M K E

Center 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.)        
pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino in iskanju stikov ter obiskov poslovnih partnerjev v tujini         
pri objavi poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij        
pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine (zaščita blagovnih znamk, v postopkih za zaščito patenta, idr.)      
pri vključevanju v evropske R & R projekte
Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.
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Na sceni prevar in goljufij so se v zadnjem času intenzivno znova pojavila
podjetja, ki naj bi vam (podjetjem
z odprtimi terjatvami) posredovala
pri unovčenju vaših (običajno težko
izterljivih) terjatev preko ePobota pri
AJPESu, ki na ta način pridejo do sprejema nakazil denarja (iz vaših terjatev),
ki bi vam ga morala zmanjšanega za
njihovo provizijo nakazati, a do tega
nakazila ne pride. Tako ostanete brez
vaših terjatev in brez denarja. Pri tem
pa ste sami zagrešili še prekršek, ko
ste v okviru prijave v ePobot prijavili
fiktivno obveznost do navedenega
goljufivega posrednika v ePobotu, kar
pa je nezakonito in za to so zagrožene
globe od 100 do 10.000 EUR.
OZS opozarja, da je v zadnjem času prejela več opozoril o pojavu nezakonitih
ponudb podjetij za pomoč pri unovčenju
neplačanih terjatev v obliki posredovanja
prijavljanja v večstranski pobot pri AJPES-u.

Kakšen je običajen scenarij?

Predstavnik takšnega podjetja - posrednika - kontaktira podjetje z vprašanjem, ali
ima kakšno neizterljivo terjatev in v tem
primeru ponudi svojo pomoč pri unovčenju takšne terjatve preko ePobota pri
AJPESu, da bi podjetje prišlo do poplačila
svoje terjatve. Običajno sledi nagovarjanje
k podpisu pogodbe, s katero bi se z namenom , da bi upnik (to je zgoraj navedeno
podjetje, ki ima neizterjano terjatev) lahko
prišel preko ePobota do unovčenja težje
unovčljive terjatve, dogovorilo za »fiktivne
obveznosti« upnika do posrednika.
Vse kar mora nato narediti podjetje-upnik
je, da kot svojo obveznost v ePobot vnese
obveznost do posrednika (čeprav je ta
fiktivna obveznost na podlagi vzajemne
pogodbe o sodelovanju), posrednik pa
ob tem obljublja, da bo sredstva, ki jih
bo tako dobil preko upnikovih dolžnikov
(zmanjšana za manjšo provizijo) nakazal
na TRR upnika le nekaj dni po končanem
pobotu. Obveščeni smo bili o več primerih,
o do tega nakazila denarja upniku ni prišlo.
OZS ugotavlja, da se je kar nekaj podjetij,
z namenom in v dobri veri, da pridejo do
poplačila svojih terjatev, odločilo za takšno« poslovno sodelovanje«. Ta podjetja
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(upniki ) so s prijavo fiktivne obveznosti
v ePobot, zagrešila prekršek z zagroženo
globo od 100 do 10.000 EUR.. Poleg tega
pa so ostala brez terjatev in denarja.
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) v  večstranski ePobot pri
AJPES ne dovoljuje prijavljati obveznosti,
ki niso nastale na osnovi dobave blaga ali
opravljanja storitev oziroma obveznosti,
ki sploh niso nastale (t.i. obveznosti, ki ne
obstajajo). Za pravilnost vnosov v sistem
večstranskega pobota ter obstoj prijavljenih denarnih obveznosti, odpravo napak
v vnesenih prijavah in škodo, ki nastane
zaradi nepravilnosti predloženih podatkov,
je odgovoren dolžnik (prvi odstavek 22.
člena ZPreZP-1).
AJPES naj bi interno že oblikoval t.i. črni
seznam podjetij, kjer je opazil takšna nezakonita posredovanja pri prijavah v ePobot in sprožil ustrezne prijave pristojnim
organom. Vendar vprašanje je, ali bodo
opeharjena podjetja-upniki prišli do svojega denarja, saj se takšna podjetja lahko
dnevno ustanavljajo in zapirajo, ko pa so  
razkrinkana začnejo  delovati na enak ali
podoben način preko novega subjekta.
Preden je to novo podjetje spoznano kot
»sumljivo« pa ta lahko oškoduje več podjetnikov in podjetij.
Tako je ogoljufani član sporočil kako je
navedena zadeva pri njemu potekala:
»Po telefonu nas je poklical ”predstavnik

podjetja-posrednika” (op. OZS: ime ima
OZS) in nas vprašal, če imamo kake neizterljive terjatve. Ker imamo kar nekaj strank, ki
nam niso plačale, sem bil seveda vesel, da
bi se te terjatve le zaprle… Dali smo mu
podatke treh dolžnikov, v skupnem znesku
2.500,00 EUR. Nato pa smo podjetje–posrednika (op. v skladu z dogovorom je bila
prijavljena obveznost do njega, čeprav te obveznosti niso imeli do tega podjetja, saj naj
bi šlo le za »tehnični« korak) tudi prijavili v
AJPES -ov Pobot, ki je bil 26. novembra 2015.
Ko smo dobili rezultate pobota je sledil šok,
zaprle so se terjatve kupcev, ki nam tudi sicer
plačujejo in ne kupcev, katerih podatke smo
dali g. predstavniku podjetja posrednika!
Omenjenega gospoda sem po večdnevnem
klicanju, enkrat le dobil na telefon in mi je zagotovil, da mi pošlje pogodbo po izvršenem
pobotu, kar je tudi storil in da bomo denar
dobili nakazan na naš račun do dneva ”x”
decembra 2015, kar pa se ni zgodilo… Od
takrat se tudi na telefon ne javlja več… «                 
E-pobot preko AJPES-a in unovčevanje
terjatev preko njihove prodaje, verižnih
kompenzacij ipd. nikakor ni nekaj slabega
oz. je ravno nasprotno. Gre za zakonit
način unovčenja terjatve. Pri tem pa morate paziti  kdo je vaš partner in kako bo
zadeva potekala.
Ko vas bo kdo poklical, da vam ponudi
pomoč pri izterjavi vaših terjatev, pomoč pri kompenzacijah, odkupih terjatvah, bodite pazljivi!
   Vir: OZS

Gastronomska prireditev Istra Gourmet Tour 2015/2016

Vabljeni v restavracijo Venezia
na Škofijah
Prvi del gastronomskega projekta Istra Gourmet Tour 2015/2016, v katerem
je sodeloval naš gostinec Kristjan Katarinčič s ponudbo svoje gostilne v Hrastovljah, se je zaključil. Z novim letom, v drugem delu projekta, sodelujejo restavracije. Restavracija Venezia igralnega salona Carnevale na Škofijah vabi v
četrtek, 17. marca 2016 ob 19.00 uri.              
Rezervacije na tel. 05/66 802 00 ali na e-naslov: hotel@carnevale.si        

In kaj bo ponudila restavracija Venezia?

                 
Mesni menu:
•
carpaccio mladega boškarina na posteljici rukole in sira Grana Padano               
•
istrski fuži z divjimi šparglji ter črnim ribanim tartufom v košarici iz sira
Grana Padano            
•
goveji medaljoni v omaki divjih špargljev ter krompirjev zavitek                
•
kuhana hruška v refoškovi omaki                    
Ribji menu:                              
•
carpaccio dalmatinske hobotnice z marinado iz mediteranskih začimb                    
•
istrski pljukanci z lososom in divjimi šparglji v košarici iz sira Grana
Padano
•
marinirana hobotnica v pečici s krompirjem in črnimi olivami              
•
hišna nutellina torta     
          
Točila se bodo vina posestva Klen-art iz Škofij.           

					

Razpored sodelujočih restavracij:

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Pojav goljufivih podjetij V ePOBOT NE PRIJAVLJAJTE FIKTIVNIH
OBVEZNOSTI

4. februar 2016 - Šišan - restaurant BODULKA (hotel VELANERA), tel. +385 (0)52 300 620
18. februar 2016 - Nedešćina - restoran TOMAŽIĆI, tel. +385 (0)52 865 535
3. marec 2016 - Sežana - gostilna SKOK, tel. 05/76 854 09
17. marec 2016 - Škofije - restavracija VENEZIA (hotel CARNEVALE), tel. 05/66 802 00
31. marec 2016 - Rovinj - restaurant ORCA, tel. +385 (0)52 816 851
14. april 2016 - Pazin - restoran FRANCUZ, tel. +385 (0)98 420 032
28. april 2016 - Poreč - restaurant DVA FERALA, tel. +385 (0)52 433 416
12. maj 2016 - Rovinj - restaurant BRANCIN DA NINO, tel. +385 (0)52 811 530
26. maj 2016 - Pula, Pješčana uvala - restoran ŠKUŽA, tel. +385 (0)52 397 132
Vsebina menujev je objavljena na naši spletni strani www.oozkoper.si.

Vabljeni!

12. in13. februar
Koper, Protokolarna dvorana
Sv. Franciška Asiškega

Preverite NOVE POSLOVNE PARTNERJE
     Podjetniki vsakodnevno sprejemate poslovne odločitve, pri katerih potrebujete
točne in zanesljive informacije. Predvsem, ko gre za sklepanje novih poslov, za
pridobivanje novih poslovnih partnerjev, novih kupcev,  je potrebna določena
mera previdnosti.
     Ali je vaš bodoči poslovni partner redni  plačnik, ali je v kakšnem sodnem
postopku, ali nima morda blokiranega TRR in nasploh kako posluje, so informacije,
ki vam lahko prihranijo marsikatero kasnejšo težavo.
     Poslovanje samostojnega podjetnika ali pravne osebe registrirane v Sloveniji
lahko preverite na OOZ Koper, ki svojim članom s poravnano članarino
omogoča brezplačen vpogled v zbirko poslovnih informacij Bonitete.si.  
Za vsako podjetje je izračunana tudi bonitetna ocena.

Moja Poroka
Koper 2016

5

Spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu

•
•
•
•

Uradni list RS, št. 92/2015, z dne 4. december 2015
Objavljeno na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.
jsp?sop=2015-01-3611
Neuradno prečiščeno besedilo: http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?
idPredpisa=ZAKO7084&idPredpisaChng=ZAKO4236&type=doc
Začetek veljavnosti: 5. december 2015

Bistvene novosti za člane

1.

Za pridobitev in obnovo licence sta dodana pogoja: poravnane davčne obveznosti in prispevki za socialno varnost ter
izpolnjevanje pogoja v zvezi z zahtevo glede sedeža podjetja (kot
to določa 5. člen Uredbe ES 1071/2009).

2.

poleg navedenih potnikov, pod pogojem zadostne zmogljivosti
vozila, uporabljajo tudi drugi potniki, če se tako s pogodbo dogovorita naročnik in izvajalec prevoza.
Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka in organizacijo
prevozov, namenjenih isti skupini javnosti, kot linijski prevoz mora
prevoznik pridobiti dovoljenje organa JPP. Pri izdaji dovoljenja
mora organ JPP upoštevati naslednja merila:            
•
časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega prevoza;             
•
posebne pogoje potovanja za posamezno kategorijo uporabnikov prevoza;           
•
vpliv na gospodarnost poslovanja prevoznika, ki izvaja javni
linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na
tem območju.            
Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja na podlagi sklenjene pisne pogodbe med organizatorjem in prevoznikom, pri čemer je
organizator prevoza lokalna skupnost ali pravna oseba, ki opravlja
pridobitno dejavnost, ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Seznam potnikov je obvezni sestavni del pogodbe.
Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe (iz prejšnjega
odstavka) o sklenitvi pogodbe obvestiti ministrstvo, ki vodi register posebnih linijskih prevozov.
Minister, pristojen za promet, predpiše način, postopek in vrsto
podatkov za priglasitev posebnih linijskih prevozov potnikov.

Spremenjen in dopolnjen je 33. člen in sicer se med obvezne dokumente v vozilu dodajo še:          
•
pri opravljanju linijskih prevozov potnikov v notranjem
cestnem prometu kopijo veljavnega voznega reda za linijo,
na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnost njegovega izpisa;          
Občasni prevoz potnikov: Občasni prevoz potnikov v
•
pri opravljanju stalnih izvenlinijskih prevozov dovoljenje
cestnem
prometu je prevoz vnaprej določene skupine polokalne skupnosti, potrjen cenik in obrazec za izvajanje
tnikov, sestavljene na pobudo stranke ali samega prevoznika, ki
stalnega izvenlinijskega prevoza;          
se prevaža v skladu z dokazilom o občasnem prevozu potnikov.
•
pri opravljanju občasnega prevoza potnikov pisno ali elekObčasni prevoz ne sme vsebovati ponavljajočih se elementov
tronsko dokazilo o občasnem prevozu potnikov, iz katerega
linijskega oziroma posebnega linijskega prevoza, kot so relacija,
so razvidni podatki (*vrsta prevoza, *glavni opis prevoza,
čas odhoda in prihoda ter mesto vstopanja in izstopanja potnikov.
(pobudnik prevoza, namen prevoza, predvidena relacija
Prevozi niso namenjeni vsakodnevni, ponavljajoči se migraciji iste
prevoza, predvideno trajanje prevoza, predvideni datum
javnosti
kot linijski prevozi.
ter ura odhoda in prihoda, predvideno število potnikov ter
Dokazilo
o občasnem prevozu potnikov vsebuje vsaj naslednje
predvideno število prevoženih kilometrov), * zadevnega
podatke:
prevoznika ali zadevne prevoznike,
•
vrsto prevoza;            
•
oziroma možnost njegovega izpisa;            
•
glavni
opis prevoza (pobudnik prevoza, namen prevoza, pred•
pri opravljanju posebnega linijskega prevoza potnikov v prividena
relacija prevoza, predvideno trajanje prevoza, predvimeru prevoza drugih vrst potnikov, ki niso določeni v prvem
deni datum ter ura odhoda in prihoda, predvideno število
odstavku 54. člena zakona (prevoz delavcev med domom in
potnikov ter predvideno število prevoženih kilometrov);          
službo, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov do
•
zadevnega
prevoznika ali zadevne prevoznike.             
izobraževalne ustanove in nazaj, prevoz oseb s posebnimi
Dokazilo
o
občasnem
prevozu potnikov se mora na sedežu prevopotrebami do zavodov in nazaj ter prevoz vojakov in vojakinj
ter njihovih družin med domom in vojašnico), in v primeru znika hraniti dve leti od opravljenega občasnega prevoza.
prevozov, namenjenih isti skupini javnosti, kot linijski prevoz,
Stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz je prevoz med
dovoljenje organa JPP;           
dvema
točkama, ki ne vsebuje ponavljajočih se elementov
•
pri opravljanju prevoza na klic v primeru izvajanja in financiranja prevoza na klic s strani lokalne skupnosti ali več lokal- obstoječega javnega linijskega prevoza potnikov, namenjen
izključno uporabi letaliških storitev potnika. V ta namen potnik
nih skupnosti, kopijo dovoljenja organa JPP.     
vstopi oziroma izstopi na letališču;
•
       
Prevozi potnikov v obliki stalnega izvenlinijskega prevoza potniČrta se drugi odstavek 33. člena, ki govori: »Voznik avkov se lahko izvajajo samo z letališč oziroma na letališča. Izvaja jih
tobusa in vozila, ki opravlja stalne izvenlinijske prevoze,
prevoznik, ki ima licenco ali licenco Skupnosti za prevoz oseb in
ter voznik avtotaksi vozila mora imeti v vozilu pogodbo o
dovoljenje lokalne skupnosti, na območju katere je letališče.
zaposlitvi.«
Prevozi se izvajajo z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega
sedeža največ osem sedežev in morajo imeti na vidnem mestu
Posebni linijski prevoz potnikov: Posebni linijski prevoz
oznako vrste prevoza in cenik prevoza.
potnikov je prevoz določene kategorije potnikov, ki se
Voznik prevoznika mora imeti v vozilu obrazec za izvajanje stalzaradi časovne in prostorske posebnosti prevoza izvaja ločeno
nega izvenlinijskega prevoza. Vsebino obrazca predpiše minister,
od sistema javnega potniškega prevoza potnikov. S posebnim
pristojen za promet.
linijskim prevozom potnikov se opravlja prevoz delavcev med
Obrazec za izvajanje stalnega izvenlinijskega prevoza se mora na
domom in službo, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študensedežu prevoznika hraniti dve leti od opravljenega stalnega izventov do izobraževalne ustanove in nazaj, prevoz oseb s posebnimi
linijskega prevoza.
potrebami do zavodov in nazaj ter prevoz vojakov in vojakinj ter
Izvajalci stalnega izvenlinijskega prevoza obvestijo potnike o vrsti
njihovih družin med domom in vojašnico.
prevoza s svetlobno tablo na strehi vozila, natančneje s črnim naStoritve posebnega linijskega prevoza potnikov lahko izjemoma pisom na roza svetlobni tabli z oznako »SHUTTLE«.

5.

6.

3.

4.
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7.

Uvaja se nova oblika prevoza potnikov. Prevozi na klic je
napredna oblika javnega prevoza do največ osem potnikov
in se izvaja na območjih, na katerih ni organiziranega javnega
prevoza potnikov, oziroma na območjih z nižjim povpraševanjem
po storitvah javnega prevoza potnikov.
Prevoz na klic se izvaja v okviru gospodarske javne službe javni
linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.
Na podlagi dovoljenja organa JPP, izdanega na predlog samoupravne lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti, lahko prevoz
na klic izvaja in financira lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti, ki na svojem območju podeli koncesijo za izvajanje prevoza na
klic, ali ga izvaja v okviru lokalne gospodarske javne službe.
Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati naslednja merila:                           
•
časovno in krajevno dostopnost ter povezljivost prevoza na
klic in javnega linijskega prevoza potnikov;           
•
posebne pogoje potovanja za posamezno kategorijo uporabnikov prevoza;   
•
vpliv na gospodarnost poslovanja prevoznika, ki izvaja javni
linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na
tem območju;           
•
obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja.         
Prevoz na klic se lahko izvaja po vnaprej določenem voznem redu,
za katerega velja režim »prevoz na klic«, in se izvede izključno ob
izpolnjenem pogoju predhodne najave prevoza s strani potencialnega potnika ali pa po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas
in relacija vožnje oblikujeta glede na prevozno potrebo potnika

8.

Kabotaže z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ 8
sedežev ni dovoljeno izvajati. Prav tako ni dovoljeno
opravljati kabotaže z vozili največje dovoljene mase do 3,5 t.
Spremembe zakona pomenijo, da je z manjšimi vozili prepovedano opravljanje kabotaže tudi prevoznikom, ki imajo sedež v drugi
državi članici Skupnosti.

9.

Globe: Z globo od 4.000 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik, ki opravi ali opravlja prevoz potnikov ali
blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu:           
•
brez licence (19. člen tega zakona),          
•
v nasprotju z izdano licenco (19. člen tega zakona),             
•
brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 1072/2009/ES),            
•
v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe
1072/2009/ES),             
•
brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 1073/2009/ES),        
•
v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe
1073/2009/ES),         
•
brez potrdila za prevoze za lastne potrebe (prevoz potnikov;
peti odstavek 5. člena Uredbe 1073/2009/ES).

SEKCIJA FRIZERJEV

Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi upravljavec prevozov pravne osebe, upravljavec prevozov samostojnega podjetnika posameznika ali upravljavec prevozov posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost za zgoraj navedene kršitve.
Z globo 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tuja pravna
oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik, ki:          
•
na območju Republike Slovenije izvaja ali izvede kabotažo v
nasprotju s 108. in 109. členom;              
•
opravlja ali opravi mednarodni prevoz blaga brez dovolilnice              
Z globo 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje voznik tuje pravne oseba
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 750 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek domača ali
tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (250 – 500 globa za
upravljavca prevozov), ki:           
•
opravlja stalne izvenlinijske prevoze – shuttle prevoze v nasprotju z določili,            
•
uporablja najeta motorna vozila za prevoz blaga v nasprotju
z določili zakona.         
Z globo od 210 do 625 eurov se kaznuje za prekršek domača ali
tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (210 – 420 eur predpisana globa za upravljavca prevozov), ki:            
•
v predpisanem roku o sklenitvi pogodbe o prevozu potnikov v posebnem linijskem prevozu ne obvesti ministrstva;             
•
pri opravljanju linijskih prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu nima kopije veljavnega voznega reda za linijo, na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnosti izpisa
le-tega;             
•
pri opravljanju občasnega prevoza potnikov nima dokazila o
občasnem prevozu potnikov,             
•
pri opravljanju posebnega linijskega prevoza potnikov nima
dovoljenja organa JPP:              
•
pri opravljanju prevoza na klic nima dovoljenja organa JPP.
Z globo od 420 do 850 eurov se kaznuje za prekršek domača pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu, nimajo oznak in opreme,
kot so določene s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona
(peti odstavek 33. člena in peti odstavek 57.a člena)
Z globo od 1.750 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, (400 - 1000 eur predpisana globa za upravljavca prevozov), ki ravna v nasprotju s predpisanim načinom:         
•
poročanja in postopkom izvajanja subvencioniranega prevoza (114.e člen);           
•
obračunavanja najkrajše razdalje med avtobusnima postajališčema in razreda oddaljenosti (114.c člen);          
•
obračunavanja subvencije (114.d člen).
					
Vir: OZS

Sejem Hairstyle News 2016 v Zagrebu

S E K C I J E

S E K C I J E

SEKCIJA ZA PROMET

NAPOVED

OOZ Koper bo za člane sekcije frizerjev organizirala ogled sejma Hairstyle News,
ki bo potekal v

soboto 2. in nedeljo 3. aprila 2016,
v kongresnem centru Hypo Expo XXI, v Zagrebu
Zbiramo informativne prijave in mnenja ali bi strokovno ekskurzijo organizirali
za dva ali en dan.  Priložnost bi izkoristili tudi za sproščeno druženje.
Predloge sporočite Andreji Kozlovič na tel. 05/61 390 13 ali  041/725 125,
najkasneje do petka 19. februarja 2016.
Vabilo s programom (za dva ali en dan) bomo objavili v marčevski številki
Koprskih obrtniških novic.
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Predstavitev proizvodov Kronoterm

Tudi moško striženje je potrebno obvladati

Člane sekcije instalaterjev-energetikov vabimo na  brezplačno predstavitev prodajnega programa blagovne znamke
Kronoterm podjetja Termo-tehnika d.o.o. iz Braslovč,  ki bo

v sredo 2. marca 2016 ob 13.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Tin Daničić

Mina Ćehić

Michael Kontos,

     Triurni Look&Learn seminar s priznanim londonskim frizerjem
moškega striženja, ustanoviteljem londonske brivske šole Michaelom Kontosom, katerega smo prvotno načrtovali na sedežu
naše zbornice, je organizator izvedel v Novi Gorici, saj  so se v Kopru na seminar prijavili le trije člani koprske sekcije in eden iz Izole.
Glede na to, da je bilo zanimanje frizerjev iz drugih krajev, pred-

Žana Budan

vsem goriškega, bistveno večje, se  je organizator odločil izvesti
seminar na njihovem območju.        
     Po besedah predsednice sekcije Žane Budan je seminar povezovala strokovnost,  natančnost in  natančna razlaga vsakega giba
demonstratorja, ki je udeležencem obudil tudi osnovna šolska
pravila striženja, brez katerih ni  uspešne frizerske  kariere.

S E K C I J A I N S TA L AT E R J E V - E N E R G E T I K O V

Predstavitev proizvodov Viessmann
Za člane sekcije instalaterjev-energetikov OOZ Koper in
ostale interesente organiziramo brezplačno predstavitev
prodajnega programa toplotnih črpalk in solarne tehnike
podjetja Viessmann,

v četrtek , 25. februarja 2016 ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Program

1. Predstavitev toplotnih črpalk Viessmann s poudarkom na:          
toplotnih črpalkah zrak - voda          
različnih možnostih hidravlične vezave       
praktičnih primerih             
2. Predstavitev Solarnih sistemov Viessmann

•
•
•

Podjetje Termo-tehnika d.o.o. iz Braslovč je vodilni izdelovalec toplotnih črpalk v Sloveniji in vsako leto jim zaupa več kot
7000 kupcev. Izdelke v celoti razvijajo in izdelujejo v Sloveniji,
izvažajo pa jih tudi na zahtevne evropske trge. Kot OEM proizvajalec dobavljajo proizvode tudi nekaterim zelo uspešnim
in priznanim evropskim podjetjem s področja ogrevalne tehnike, kot npr. : Austria Email, Schüco/Viessmann, Sonnenkraft,
Atlantic Group, Herz, Heim A.G., Swisstherm,   Huch. Poslanstvo podjetja Termo-Tehnika d.o.o. je že od same ustanovitve
naprej razvoj, proizvodnja in trženje visokotehnoloških naprav za varčno ter okolju prijazno ogrevanje in hlajenje.           
Zaradi lastne proizvodnje so vsi rezervni deli naprav Kronoterm na zalogi in vedno na voljo za zamenjavo, kar je še posebej pomembno v mrzlih zimskih dneh. Tako hiter in učinkovit
servis je še ena ključna prednost pred mnogimi
konkurenčnimi ponudniki v Sloveniji. Na voljo
je tudi dežurna telefonska
številka, na katero lahko v
nujnih primerih pokličete
tudi ob vikendih.         

VABILO

VABILO

Program         

•
•
•
•
•

predstavitev podjetja Termo-Tehnika d.o.o./Kronoterm              
potencial toplotnih črpalk v evropi          
sanitarne toplotne črpalke – možnosti uporabe, prednosti in omejitve delovanja            
sanitarne toplotne črpalke za večje potrebe – možnosti
uporabe, prednosti in omejitve delovanja, reference            
ogrevalne toplotne črpalke za stanovanjske hiše – predstavitev tč zrak/voda, dimenzioniranje tč zrak/voda,
inverterske toplotne črpalke           
komercialne toplotne črpalke za večje objekte – predstavitev tč zrak/voda in njihov potencial na obali              

S E K C I J E

S E K C I J E

S E K C I J A I N S TA L AT E R J E V - E N E R G E T I K O V

SEKCIJA FRIZERJEV

Program bo predstavil

Marko Bizjak, dipl.inž.str., prodajni inženir v Termo-Tehnika .

Trajanje predstavitve

Predstavitev bo predvidoma trajala do 16. ure.
Po uradnem delu srečanja bo sledila pogostitev.

Prijave

Prijavite se pri Andreji Kozlovič, tel. 05/61 390 13 ali 041/725
125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
Na dogodek so vabljeni tudi člani OOZ Izola in OOZ Piran
ter vsi ostali člani, ki jih tematika zanima.

Rok prijave

ponedeljek, 29. februar 2016
           Udeležba je za člane brezplačna.

Program bo predstavil

mag. Slavko Može, vodja tehnične službe Viessmann d.o.o.

Trajanje predstavitve

Predstavitev bo predvidoma trajala do 15. ure.
Po uradnem delu srečanja bo sledila pogostitev.

TEKSTILCI

Prijave

Prijavite se pri Andreji Kozlovič, tel. 05/61 390 13 ali 041/725
125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
Na dogodek so vabljeni tudi člani OOZ Izola in OOZ Piran
ter vsi ostali člani, ki jih tematika zanima.

Rok prijave

torek, 23. februar 2016
           Udeležba je za člane brezplačna.

Strokovno srečanje TEKSTILCEV

VABILO

Na pobudo nekaterih članov iz tekstilne dejavnosti z obalno-kraške regije ter v sodelovanju s Sekcijo tekstilcev pri
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije  vas Območne obrtno-podjetniške zbornice  Izola, Koper, Piran in Sežana
vljudno vabimo na  skupno regijsko srečanje tekstilcev

v ponedeljek, 22. februarja 2016 ob 17.00 uri
v prostorih OOZ Izola, Brkinska ulica 13.
Program           

•
•
•
•

predstavitev aktivnosti sekcije in programa dela sekcije za leto 2016             
izdelava Priporočil o označevanju tekstilnih izdelkov            
kolektivna znamka Izdelek slovenske obrti           
predlogi in pobude članov           

Gostji

Polona Rožman, predsednica Sekcije tekstilcev pri OZS,
Adrijana Poljanšek, sekretarka Sekcije tekstilcev pri OZS

Prijave

Udeležbo potrdite Andreji Kozlovič, na OOZ Koper, tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125
oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Rok prijave

torek, 18. februar 2016
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            Vabljeni!
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V  bowling centru Adrie Ankaran se skupina
koprskih obrtnikov druži vsak torek ob 20. uri.
Treningi potekajo dve uri na eni bowling stezi.

Treningi malega nogometa potekajo v telovadnici
Osnovne šole Dekani
vsak petek od 17.30 do 19.00 ure,
razen v času šolskih počitnic.

OOZ Koper najem bowling steze članom financira
v celoti, udeleženci krijejo le strošek najema obutve.
Člani zbornice, ki bi se želeli pridružiti
ste vljudno vabljeni.
Za informacije pokličite vodjo odbora za šport
Aleša Rota, tel. 041/692 395

Člani zbornice, ki bi se želeli pridružiti nogometašem
na treningih, ste vljudno vabljeni.
Za informacije pokličite
Zorana Paniča, tel. 041/638 632

darski razvoj in tehnologijo, sta  petek, 29.  januarja 2016 v Uradnem listu
RS (št. 6/2016, st. 150) objavili prvi skupni javni razpis z naslovom Strategije
pametne specializacije (S4) v skupni vrednosti 67 milijonov evrov.             
     Cilj razpisa je povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen
pa je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih
programov oz. projektov konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih
produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Gre za strategijo za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, inovacijske sposobnosti in diverzifikacijo obstoječe industrije ter rast novih in
hitro rastočih industrij oz. podjetij.         
     Razpis, je razdeljen v dva sklopa:            
•
spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov v skupni
vrednosti 55 milijonov evrov (EU osnutek del predstavlja 44 milijonov
evrov) in               
•
spodbude za raziskovalno-razvojne projekte v skupni vrednosti 12 104/2015 z dne 28. december 2015             
•
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za 2016              
milijonov evrov (EU predstavlja 9,6 milijona evrov),         
št.1/2016 z dne 8. januar 2016          
•
Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in višini letne
dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu          
     Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi letošnji razpis za mikrokre- št. 3/2016 z dne 18. januar 2016           
dite v skupni višini pet milijonov evrov. Posojila so namenjena mikro in •
Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih
malim podjetjem, ki bodo tako lahko na enostaven način prišla do
glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika           
zelo ugodnih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje in krepitev št. 4/2016 z dne 22. januar 2016              
podjetniške aktivnosti. Več na http://www.podjetniskisklad.si/sl/raz- •
Pravilnik o zaporah na cestah             
pisi
št. 6/2016 z dne 29. januar 2016             
Sklad bo v naslednjih tednih objavil tudi vse ostale načrtovane razpi- •
Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo)
se za mikro, mala in srednje velika podjetja – skupno skoraj 132 mio EUR
(ZPCP-2-UPB7)          
ugodnih finančnih spodbud. Večina bo namenjenih garancijam za zava- •
Znesek minimalne plače
rovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški (npr. obrestna mera), nekaj finančnih sredstev pa bo namenjenim posebnim ciljnim skupinam podjetij, 1
predvsem v zgodnih fazah razvoja.     
         
V pritličju obrtniškega doma v Kopru, Staničev trg 1 ugodno
oddamo majhen, atraktiven poslovni prostor v velikosti cca 4 m2.
Prostor si lahko ogledate v času uradnih ur zbornice. Za informacije
    Zavod RS za zaposlovanje je dne 29. januarja 2015, na svoji spletni strapokličite sekretarko zbornice Elide Laginja, tel. 05/61 390 12
ni objavili novo javno povabilo Delovni preizkus 2016. Program je na-

O B V E S T I L A

Javni razpis za mikro kredite            

Izognite se nevšečnostim ob obisku
tržnega inšpektorja
     Od leta 2013 je v veljavi Uredba o obrtnih dejavnostih (Ur. l. RS
št. 63/2013 z dne 26. julija 2013), ki je določila pridobitev obrtnega
dovoljenja za na novo regulirane dejavnosti, za katere predhodno
to  ni bilo potrebno.
     Ugotavljamo, da si marsikateri subjekt (tako s.p. kot tudi gospodarska združba) za navedene dejavnosti še ni pridobil obrtnega
dovoljenja, zato vabimo vse, ki ste na dan uveljavitve nove uredbe, 5. avgusta 2013,  imeli priglašene te dejavnosti in izpolnjujete
pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja, da se za uskladitev dejavnosti oglasite pri Tatjani Ivančič, na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1. Gre za naslednje regulirane dejavnosti:               
10.710      Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic       
10.720     Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
                    trajnega peciva in slaščic         
22.110      Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev
                    in zračnic za vozila, sam spada: obnavljanje in
                    protektiranje plaščev  za vozila              
33.120     Popravila strojev in naprav, sem spada:            
•
popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo lesa, plastike, kamna ali drugih materialov         
•
popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin        
•
popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev           
•
popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene           
•
popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav          
•
popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarjenje
in pridobivanje nafte in plina             
•
popravila in vzdrževanje strojev in naprav za živilsko in
tobačno industrijo            
•
popravila in vzdrževanje strojev in naprav za tekstilno in
usnjarsko industrijo             
•
popravila in vzdrževanje strojev in naprav za varjenje ter
trdo in mehko lotanje            
•
popravila in vzdrževanje vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in posebnih nastavkov za obdelovanje
strojev
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45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, sem spada:            
•
popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev,
uravnoteževanje koles        
•
popravila vetrobranskih stekel in oken
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah, sem spada inštaliranje:  
•
dvigal,              
•
tekočih stopnic (tudi popravila in vzdrževanje)                  
•
avtomatskih, samozapiralnih vrat                
•
strelovodov             
•
toplotne in zvočne izolacije            
43. 310 Fasaderska in štukaterska dela          
43.990   Druga specializirana gradbena dela, sem spada:           
•
vrtanje in kopanje jaškov             
•
postavljanje kovinskih konstrukcij             
•
postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in ploščadi                  

L I S T

Mali nogomet

     Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospo-

Zavodu vsaj šest mesecev. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev
oziroma najkasneje do 9. septembra 2016.           
     Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne iz ciljne skupine povabila
preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Povrnejo se vam upravičeni stroški delovnega
preizkusa, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz.           
     Program traja od najmanj 100 ur do največ enega meseca. Udeleženec se
na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj
20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev.         
     Kolikor bi navedeni ukrep bil za vas zanimiv ter bi vam olajšal zaposlitev
brezposelne osebe, se za dodatne informacije lahko obrnete tudi na Kontaktni center, brezplačna telefonska št.: 080 20 55.           
     Več o finančnih spodbudah si lahko preberete na spletni strani http://
www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude

U R A D N I

Bowling

R A Z P I S I

R E K R E A C I J A

Športne aktivnosti ZA ČLANE

Javni razpis Strategije pametne specializacije

Mali oglas

Delavca lahko najprej spoznate in preizkusite

menjen brezposelnim osebam starosti 30 let in več, prijavljenim pri

R AČUNOVODSKI SERVIS
P R A VA I Z B I R A Z A VA S
Računovodski servis T KONT iz Izole ponuja kvalitetne
računovodske storitve.
Članom OOZ Koper, ki nam boste do 29. februarja 2016
zaupali vodenje računovodstva,
nudimo

25% popust za pol leta poslovanja.

BOJANA HRVATIN s.p.
Telefon: 041/573-881
E-naslov: tkont.info@elta.si
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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 POSLOVNIH
PRILOŽNOSTI

•

•

•

Švedsko podjetje je zasnovalo anatomsko pravilne lutke za
otroke, ki portretirajo anatomsko pravilne odrasle za zmanjšanje
vpliva lepotnih idealov in stereotipov. Podjetje išče proizvajalce
z izkušnjami na področju proizvodnje silikonske gume za
proizvodnjo prve serije (5000 enot) in nudi sodelovanje v obliki
proizvodnega sporazuma.               
Šifra: EEN-dec-3         
•
Srbski proizvajalec briketov in peletov iz biomase in odpadnega
lesa s trenutnimi operacijskimi zmogljivostmi do 800 ton/mesec,
išče komercialne predstavnike in distributerje z izkušnjami
pri trženju s peleti in briketi, skladiščnimi in prevoznimi
zmogljivostmi.            
Šifra: EEN-dec-5             
Nizozemsko podjetje, je razvilo integriran strešni vetrni energijski
sistem in išče potencialne partnerje za proizvodnjo kompozitnih
jeklenih in aluminijastih delov ter distribucijo proizvodov na tujih
trgih. Podjetje nudi sodelovanje v obliki sporazuma o distribucijskih
storitvah.            
Šifra: EEN-dec-15            
•
Dansko podjetje, specializirano na področju spletnega trgovanja
s po meri narejenimi moškimi oblačili, išče več manjših šivalnih
delavnic z izkušnjami na področju moških oblačil in nudi
sodelovanje v obliki proizvodnega sporazuma.             
Šifra: EEN-dec-17          

•

•

Rusko podjetje, specializirano v proizvodnji pohištva, išče
proizvajalce pohištvenega okovja in nudi sodelovanje v obliki
proizvodnega sporazuma.          

Šifra: EEN-dec-32

Izraelsko podjetje, ki je razvilo terapevtsko absorpcijsko kremo obogateno z rastlinskimi izvlečki in vlažilnimi sestavinami,
išče potencialne partnerje za proizvodnjo kreme in nudi
sodelovanje v obliki proizvodnega sporazuma.           
Šifra: EEN-dec-36             

•

Rusko podjetje, specializirano v prodaji gradbenega materiala
išče potencialne proizvodne partnerje, ki lahko zagotovijo
dobavo pocinkanega jekla za proizvodnjo valovitih listov.
Podjetje nudi sodelovanje v obliki proizvodnega sporazuma.                 
Šifra: EEN-dec-41                 

Francosko podjetje je razvilo oblačilo za enkratno uporabo
za paciente pri operacijah, ki omogoča doseg katerega koli
dela telesa. Oblačilo je izdelano iz polipropilena. Podjetje išče
proizvajalca z izkušnjami v proizvodnji tovrstnih oblačil in bi s
partnerjem sodelovalo s sklenitvijo proizvodnega sporazuma.            
Šifra: EEN-jan-05

Francosko podjetje išče proizvajalce gumijastih in plastičnih cevi in kanalov za uporabo v industriji, logistiki, farmaciji, kmetijstvu, prehrambeni industriji itd. Ponuja sklenitev
proizvodnega sporazuma.               
Šifra: EEN-jan-07             

•

Nizozemsko podjetje je izdelalo inovativen in  uporaben
varnostni nastavek za lestve. Nastavek omogoča večjo
varnost kot dosedanje rešitve kot so blazinice iz gume in
druge. Uporablja se lahko v vseh okoliščinah in na vseh
talnih površinah. Nastavek se lahko uporablja na večini lestev.
Podjetje bi sklenilo distribucijski sporazum ali sporazum o
uporabi licence.            
Šifra: EEN-jan-32           

Borza INOVACIJ, ZNANJA
IN TEHNOLOGIJ
•

Špansko tehnološko podjetje je razvilo sistem, kot nadgradnjo hidroponičnega sistema, ki združuje vrsto izbranih
tekstilnih slojev v obliki žepov, ki omogočajo boljše zračenje
korenin rastlin. Podjetje išče vrtnarske družbe za licenčne
pogodbe ali sporazume o tehničnem sodelovanju za izkoriščanje in komercializacijo izuma in ponuja tudi finančne
sporazume.                     
Šifra: TOES20150615001                  
•
Turški MSP je razvil nov zaslon na dotik za slepe in slabovidne.
Z uporabo te tehnologije bodo slepi in slabovidni ljudje lahko
uporabljali nekatere funkcije javnih naprav, opremljenih z
zasloni na dotik kot vmesniki. Podjetje išče ATM proizvajalca
za trgovinski sporazum s tehnično pomočjo.                        
Šifra: TOTR20151117003                 
•
Španska univerza iz Andaluzije, v sodelovanju s podjetjem,
išče HVAC proizvajalce za licenčno komercializacijo patentirane tehnologije, povezane s sistemom uporabe modularnih
struktur, ki omogočajo talno ogrevanje s pomočjo kroženjem
toplega zraka po ceveh.                 
Šifra: 11 ES 27F3 3NFC              
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.
                 -  T : 05/663 77 13
Več informacij na www.een.si
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